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Odgovori na pripombe iz javne obravnave 

 Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, 

 ki je potekala v času od 22.5. do 22.6.2015 

  
Institucija Pripomba Odziv na pripombo  Upoštevano v dokumentu 

Hiša 42 

 Opredelitev pojma širšega javnega sektorja Smiselno upoštevati pri izvedbi.  

Jasneje zapisali razdelitev kategorij javnih stavb. 

Komentar:  

pojem javnih stavb (public buildings) v kontekstu energetske zakonodaje ni ustrezno 
definiran in tako se tudi v EU merilu pojavljajo različna tolmačenja – ni namreč 
dorečeno, kam šteti na primer stanovanjske stavbe neprofitnih stanovanjskih 
organizacij, občinskih stanovanjskih skladov, ki se oddajajo v najem niti kako 
postopati s stavbami v državni ali občinski lasti, katerih namembnost ne sodi v CC-SI 
kategorije 126 (stavbe splošnega družbenega pomena) oz. 12201 stavbe javne uprave 
(se v njih izvaja gospodarska dejavnost). 

Osnovno vprašanje je: 

Ali naj se pojem javne stavbe opredeljuje glede na lastništvo stavbe ali glede na 
dejavnost, ki v stavbi poteka (unija ali morda presek?) 

 

Razprava: 

V strategiji je bila ta definicija uporabljena za modeliranje financiranja, ne pa nujno 
kot tudi podrobni kriterij v okviru bodočih razpisov. 

Za potrebe modeliranja je bilo uporabljeno to izhodišče, vendar pa to ne izključuje 
meril v razpisih za subvencije, za katere je smiselno javni sektor zajeti s čim širšo 
definicijo (po javnem lastništvu in/ali dejavnosti). 

 

 

NE 

Izhodišče GURS REN – „javne stavbe“

Stavbe v javni lasti – države, občin

Stavbe po dejavnost CC-SI „javne“
126 Stavbe splošnega družbenega pomena

12201 Stavbe javne uprave
113 Stanovanjske stave za posebne namene

Stavbe, kjer 
poteka 
gospodarska 
dejavnost

Stavbe 
neprofitnih 
stanovanjskih 
organizacij

Stavbe, v katere 
dostopa javnost
(hoteli, trgovine, 
banke…)
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Institucija Pripomba Odziv na pripombo  Upoštevano v dokumentu 

Rdeči križ Slovenije 

 Podelitev pravice do koriščenja javnih sredstev za ES tudi 
RK, ki je registriran kot društvo … 

Ta pripomba je izvedbene narave.  

Smiselno upoštevati pri izvedbi. 

Npr. stavbe društev, ki delujejo v javnem interesu. 

V dokument vključen stavek: Spodbude, vključno z nepovratnimi sredstvi, bodo 
usmerjene v  javni sektor v najširšem smislu, tako glede lastništva, kot glede namena 
rabe stavb. Prednost bodo imele aktivnosti, usmerjene v doseganje obveznosti 
prenove 3 % skupne tlorisne površine stavb osrednje vlade, ki 1.1. vsakega leta ne 
izpolnjujejo minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti. 

 

DA 

doc. dr. Ljubo Lah, Fakulteta za arhitekturo 

 Strategija usmerjena v parcialne rešitve –zagotavljanje 
zgolj energetske prenove. 

To je vprašanje za politično odločanje, ki ga je potrebno reševati zunaj DSEPS.  DSEPS 
kot taka je pripravljena korektno glede na zahteve po Direktivi  2012/27/EU.  

V strategiji je  dikcija  »ravnanje s stavbami v smislu dobrega gospodarja, ki terja načrt 
vzdrževanja in naložb v prenovo skladno z ZGO« - to obsega tako trajnostno gradnjo, 
potresno sanacijo, radon in kakovost notranjega zraka, kot izpostavljen problem.  

Strategijo se sprejme kot je, energetska sanacija pa se mora izvajati  po principu 
dobrega gospodarja in se prednostno usmeri v objekte, kjer druge prenove 
(protipotresne ipd.) niso potrebne. 

Koristno bi bilo pripraviti strategijo za področja statične in potresne prenove stavb ter 
strategijo za spodbujanje naložb v prenovo spomeniško zaščitenih ter arhitekturno 
kvalitetnih stavb ter ju povezati s to strategijo. Vendar je priprava teh dveh strategij 
smiselna, če bi bila zagotovljena sredstva za njuno izvajanje. 

Ali pa pripraviti strategijo celostne prenove: povezava vseh treh strategij v enotno 
širšo strategijo prenove stavb in dodati še druge vidike, vendar je treba  zagotoviti 
sredstva za te prenove.   

V dokumentu je dopolnjen tekst na str. 68, ki govori o namenih demonstracijskih 
projektov, kjer je dodano: .. financiranja protipotresne prenove … 

Delno. 

MEDRESORSKO USKLAJEVANJE 

MORS 

  Vpis v javne evidence, kot pogoj za pridobitev subvencij 
izloča MORS 

Smiselno upoštevati pri izvedbi NE 
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MIZŠ    

 Protipotresna prenova Glej odgovor na vprašanje FA. NE 

 Arhitekturna prenova:  (ohranjanje kakovosti arhitekture, 
kjer ta ni zaščitena) zagotavljanje … pripraviti celostno 
evalvacijo in smernice za obravnavo kvalitetne šolske 
arhitekture, zgrajene v 20. stoletju. 

Škodljivi učinki: 

- energetska sanacija brez potrebne radonske 
sanacije  

- nekakovostna izvedba – prezračevanje 

Vidik je pomemben. Priporočamo MŠZT da pripravi smernice za kakovost šolske 
arhitekture in te upošteva pri projektnih nalogah svojih razpisov. V ta namen se 
priporoča izhajati iz analize (arhitekturne) kakovosti izvedenih energetskih sanacij pri 
dosedanjih šolskih projektih. 
 
T.i. škodljivi učinki energetske sanacije  so posledica neustreznega načrtovanja 
energijske prenove na ravni načrta vzdrževanja in investicij, kot na tehnični ravni 
»projekt energijske sanacije« je nekakovosten, nepopoln ali ga ni – gotovo pa ne sledi 
principu ZGO glede izpolnjevanja 6 bistvenih zahtev (in določil tehničnih predpisov). 
 
V poglavju 5.4.2 dodan stavek: »Po potrebi se bodo izvajale tudi aktivnosti za 
uveljavljanje kakovosti usmerjene na specifična področja energetske prenove stavb 
(npr. kakovost energetske prenove šol z aktivnostmi usposabljanja, analizo kakovosti 
že izvedenih projektov, demonstracijskimi projekti, priporočili ipd.,).« 

V poglavje 5.4.3 dodano med naloge tehnične pisarne: »analize kakovosti že izvedenih 
projektov«. 

Za zagotavljanje kakovosti izvedbe bi bila potrebno tudi ustrezno upoštevanje meril 
kakovosti pri izbiri izvajalcev. »Zagotavljanje meril kakovosti v javnem naročanju« je 
navedeno kot usmeritev strategije v poglavju 5.4.2. 

Na MZI bomo pripravili Tehnične smernice, kako se lotiti energijske prenove stavbe v 
vseh fazah življenjskega cikla stavbe. 

 

NE 

 

 

 

DA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - nekoordinirano izvajanje posegov na isti stavbi Gre za odgovornost lastnika, ki mora delovati po načelu dobrega gospodarja. 
Vprašanje se lahko smiselno rešuje na izvedbeni ravni pri dodeljevanju subvencij. 

NE (glej zgoraj) 

 Zaključek. Potrebni tudi: 

- »Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb 
statične in potresne prenove stavb«, nosilec 
Ministrstvo za okolje in prostor ter 

- »Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb v 
prenovo spomeniško zaščitenih ter arhitekturno 
kvalitetnih stavb«, nosilec Ministrstvo za kulturo. 

Glej odgovor na vprašanje FA. NE 

MP (SNIPO)    

 3% stavb, ki ne izpolnjujejo minimalnih zahtev glede 
energetske učinkovitosti  

 DA 

 prenove - nadomestne gradnje Pripomba je upoštevana tako, da je na začetku v celoti napisan tisti del člena iz 
Direktive, ki se nanaša na nadomestne gradnje. 

DA 

 Komentar HK ... Tabela 2 (vir podatkov, po katerih IJS CEU 
povzema) 

vir: IJS-CEU, podatki GURS, SURS, IJS-CEU 

 

OK ostane enako 



 

4 
 

Institucija Pripomba Odziv na pripombo  Upoštevano v dokumentu 

 Komentar LR39 prenove za stavbe javne uprave se ne 
bodo delale kot skoraj nič energijske…4.1… 

Seveda se bodo, saj je tako zapisano v AN sNES 

 

OK ostane enako 

 Komentar LR41 od kod številka 47% v poglavju 4.2… Slika 16 in podatki v njej  se nanaša na analizo tehničnega potenciala za energetsko 
prenovo ovoja stavb, GI ZRMK na podlagi podatkov REN 2014, glede stanja 
obnovljivosti posameznih komponent ovoja, pogoj najmanj 2 elementa ne obnovljena 
oz s pretečeno življenjsko dobo, pojasnilo je že sedaj v tekstu. 

OK ostane enako 

 Komentar LR42 Ali se ne bo hkrati tudi zniževal…2… Glej podnapise pri slikah 19-22, kjer je poudarjeno, da gre za prirast tehničnega 
potenciala za prenovo fasad različnih tipov stavb.. 

OK ostane 

 Komentar HK48  bolnice 24 ur uporaba… Komentar bi lahko sicer hitro dodali, ampak potem je treba vse komentirati, kajti tudi 
domovi so v 24 urni uporabi, torej ni to edini razlog za večje prihranke energije…. 

OK ostane 

 POGLAVJE »Vizija, cilji in časovni okvir«  

 Komentar LR ... Od kje ta izračun, vsako leto je potrebno 
seznam na novo definirati in zato so načeloma 3% vsako 
leto drugačni, seznam poslan na EK ima cca 700.000 m2 
3% je cca 21.000 m2 na let, predlagam, da gre ta izračun 
ven 

 DA 

 oz modelov prenov to je nadomestna gradnja, prenova 
kulturne dediščine prenova po modelu JZP... 

Upoštevano v poglavju 5.4, kjer so demonstracijski projekti obdelani podrobneje DA 

 POGLAVJE »Pregled ukrepov v obstoječih izvedbenih dokumentih«  

 Komentar HK... Povezava s SWOT analizo je zelo 
umestna, a podaljšuje že tako dolg dokument [str.64] 

Pregled ukrepov obstoječih dokumentov je potreben. Tudi povezavo s SWOT analizo 
se ohrani. 

NE  

 - Izvedba preizkusa JZP po zakonu o JZP za namen 
energetskega pogodbeništva kot pogoj za 
pridobitev nepovratnih sredstev za prenovo ovoja 
stavbe 

Preizkus  primernosti projekta za pogodbeništvo je odvisno od izbranega modela. V 
poglavju »Povezavo s SWOT analizo« samo navajamo že sprejete programe OP EKP, 
AN URE, OP TGP ... 

NE 

 - Finančne spodbude s strani kohezijskih sredstev 
- Fininančne spodbude poslovnih bank in SID banke 

(subvencije in garancijske sheme) [str.65] 

Tudi za subvencijske in garancijske sheme je vir sredstev KS. Popravljeno na: 

 Povezava energetske pogodbeništva in nepovratnih sredstev za prenovo ovoja 
stavbe  

 Finančne spodbude s strani poslovnih bank in SID banke (subvencije in garancijske 
sheme) 

 Zagotavljanje finančnih virov za spodbude energetskemu pogodbeništvu iz 
sredstev Kohezijskega sklada EU 

DA 

 Usposabljanje akterjev na vseh ravneh projektov 
energetskega pogodbeništva, še predvsem oseb ožjega 
javnega sektorja (vloga zgleda preostalemu javnemu in 
zasebnemu sektorju) [str.66] 

Upoštevano, kot predlagano. 

 

DA 

 Komentar HK... Tehnična pisarna kot medresorsko 
organiziran organ oz. druga oblika medresorskega 
sodelovanja, ki bo v okviru upravljavske vloge izvajala 
projekte sanacij in prenašala dobre prekase. [str.69] 

V poglavju »Povezavo s SWOT analizo« samo navajamo že sprejete programe OP EKP, 
AN URE, OP TGP . Tehnična pisarna je že ustanovljena. 

NE 
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 Finančne spodbude za pripravo investicijskih projektov 

Komentar HK... Ali je mišljena investicijska 
dokumentacija? Ker se v vlogi za projekt (kohezija) že 
potrebujejo določeni podatki, ki so v investicijski 
dokumentaciji, je le-to potrebno pridobiti (vsaj DIIP), 
preden je znano, ali bo projekt sofinanciran. Ali je 
mišljeno uveljavljanje stroškov za nazaj, kot del 
projektov, ki bodo sofinancirani? [str.69] 

Izvedbeno vprašanje, ki ni predmet strategije. Pripombo ustrezno upoštevati pri 
izvedbi. 

NE 

 Demonstracijski projekti energetske prenove stavb 
javnega sektorja v okviru energetskega pogodbeništva 

 Komentar HK... Poglavje se nanaša na javni sektor. 

EP EKP predvideva tudi projekte v večstanovanjskih stavbah javnega sektorja. 
Besedilo bo popravljeno tako, da ne bo navedb, ki se nanašajo na zasebni sektor. 

DA 

 Komentar LR...  Razpršene informacije, viri so na 
posameznih ministrstvih, specializirani za projektiranje  
energetskih obnov naj bi bili inženirske in projektantske 
organizacije, naročniki upravljavci pa imajo svoje kadre za 
vodenje investicij [str.70] 

Besedilo popravljeno tako, da se glasi: »Pomanjkanje informacij, človeških in 
organizacijskih virov, posebej specializiranih za vodenje projektov energetske prenove 
stavb in ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah ter projektov energetskega 
pogodbeništva«. 

Potrebna je izmenjava izkušenj za vodenje investicij energetskih prenov, ki zahteva 
specifična znanja (tehnološka, pravna – pogodbeništvo, ekonomska …) , glej poglavje 
»Nadgradnja«. 

 

DA 

 Komentar LR... Evidenca stavb ni stvar tehnične pisarne, 
pač pa projekt, ki naj bi se izvedel na nivoju ministrstev, 
ki imajo ključne uradne evidence, Mp ZK, MOP GURS, 
MJU CEN, MZI EI… [str.70] 

Dobesedni prepis iz OP EKP. Vsebinsko se strinjamo, da je predmet evidence  
spremljanje ES v javnih stavbah za spremljanje izvajanja direktive. Vprašanje urejeno v 
poglavju »Nadgradnja«.  

 

NE 

 Komentar HK xx. Ali gre za zahtevano vsebino po obvezni 
strukturi dokumenta? Morda bi bilo bolj smiselno to 
umestiti k SWOT analizi. [str.71] 

Poglavje kakovostno povzema vprašanje ovir, ki jih dosedanji ukrepi ne upoštevajo in 
naslavljajo. Recenzenti strategij po državah so temu vprašanju posvetili veliko 
pozornosti. Naslov poglavja se preimenuje v »Prihodnji izzivi«.  

NE 

 Povzetek in nadgradnja strateških usmeritev za spodbujanje naložb v prenove stavb  

 Komentar HK... Kako se je postavila ločnica med 
razvojnimi in horizontalnimi ukrepi, glede na to, da so 
navedeni razvojni ukrepi tudi že na nek način 
horizontalni? [str. 72] 

Horizontalni ukrepi se nanašajo na zrele, uveljavljene tehnologije. Razvojni ukrepi se 
nanašajo na tehnologije, ki šele vstopajo na trg ali so celo v zgodnejših fazah razvoja. 

NE 

 Demonstracijski ukrepi na področju energetske prenove 
stavb  

Prenove – nadomestne gradnje [str. 72] 

Novogradnje oz. nadomestne gradnje niso predvidene kot demonstracijski projekt za 
to strategijo. 

NE 
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 Tehnična pisarna, predlagano dopolnilo: 

»ki bo sestavljena v prvi fazi predvsem iz uslužbencev 
posameznega upravljavca objektov oz. ministrstev, po 
potrebi tudi novozaposlenih, ki bodo v začetku nove 
finančne perspektive izvajali  pripravljalne faze izvedbe 
energetskega pogodbeništva in izvajali prve projekte 
energetske sanacije.  S tem se bo« [str. 75] 

 Tehnična pisarna je  zasnovana centralno. 

 

  

NE 

 

 zagotavljanje stalne pomoči za izvajanje projektov 
energetskega pogodbeništva (pomoč pri pripravi razpisov 
in vrednotenju ponudb, postopkih, pogajanjih,  
organiziranja utreznega nadzora nad izvedbo investicij, 
organiziranje nadzora nad izvedbo pogodbe o 
zagotavljanju prihrankov idr.); [str. 75] 

Upoštevano, kot predlagano.  DA 

 Komentar HK..: Menim, da bodo tudi demo projekte 
vodili posamezni posredniški organi (ministrstva) oz. 
upravičenci in ne tehnična pisarna. [str. 76] 

Besedilo je dopolnjeno tako, da se glasi: Vloga TP bo zagotavljanje demonstracijskih 
učinkov z ustrezno izbiro projektov, rešitev ter njihovim spremljanjem, razširjanjem 
rezultatov ipd.; 

Predvideno je, da bi demonstracijski del projekta vodila TP. To pa obsega zlasti 
oblikovanje (izbiro projektov, tehnologij, rešitev) in spremljanje, vrednotenje učinkov 
ter promocijo.  

DA 

 skrbništvo nad evidenco  stavb osrednje vlade za potrebe 
energetkih obnov in sicer za spremljanje vsakoletnega 
napredka 3% obnov stavb v lasti in rabi osrednje vlade, ki 
1.1. vsakega leta od leta 2014 naprej ne izpolnjujejo 
minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti  [str. 
76] 

Besedilo je dopolnjeno tako, da se glasi: »skrbništvo nad evidenco stavb ožje vlade za 
potrebe energetskih prenov« 

DA 

 Tehnična pisarna: sistemsko spremljanje projektov 
(stroški dela in posamezne aktivnosti), zagotavljanje 
»benchmark«-a ter optimizacija procesa izbire projektov 
in dodeljevanja sredstev. 

Komentar HK..: SVRK bo potrjeval INOP in dodeljevanje 
sredstev vsaj za osrednjo vlado ne bo šlo čez TP[str. 76]  

Pripomba se ne upošteva. Ne gre za potrjevanje INOP temveč za spremljanje učinkov 
in optimizacijo programa. 

Besedilo nekoliko spremenjeno, da bi bilo bolj razumljivo: sistemsko spremljanje 
projektov za optimizacijo procesa priprave in izbire projektov ter dodeljevanja 
sredstev, zagotavljanje »benchmark«-a (stroški dela in posamezne aktivnosti)  

NE 

 Poudariti je potrebno, da so bili do sedaj projekti EP v 
javnem sektorju izvedeni na ravni lokalnih skupnosti, 
medtem ko se ožji javni sektor oz. osrednja vlada s temi 
projekti srečuje šele v novi finančni perspektivi[str. 76] 

Upoštevano v celoti. DA 

 Model  mora ustrezati in se po potrebi prilagajati stanju 
razpoložljivosti finančnih virov, predvsem uporabo 
kohezijskih sredstev. [str. 76] 

Besedilo je dopolnjeno tako, da se glasi: Model  mora ustrezati in se po potrebi 
prilagajati stanju razpoložljivosti finančnih virov predvsem uporabi kohezijskih 
sredstev in morebitnim  dodatnim virom sredstev (npr. iz mednarodnih virov). 

DA 
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 V smernicah za energetsko pogodbeništvo je že vse to 
praktično zajeti, torej je te potrebno nadgraditi, smiselno 
je, da se zapišejo dokumenti ki že obstajajo in napisati 
katere je potrebno nadgraditi in do kdaj, katere pa je 
potrebno na novo narediti. [str. 76/77] 

Gre za novosti in za zadeve, ki v Sloveniji še niso pripravljene (tipska dokumentacija, 
podrobna navodila …). Podrobna opredelitev teh dokumentov načelom a ni predmet 
dolgoročne strategije temveč AN-jev ali pa programa dela TP. 

 

NE 

 Komentar LR... Spremljanje investicij v življenjski dobi 
projekta preko javnega naročanja je mogoče le pri 
projektih, ki bodo šli skozi javno naročanje, energetsko 
pogodbeništvo to načeloma ni, saj se bo izvajalo preko 
JZP. Spremljanje projekta v življenjski dobi bo 
zagotovljeno le preko investicijske dokumentacije, torej 
je odstavek le za minimalni obseg projektov, ki se jih bo 
izvajalo skozi ZJN.  Dograditi še za pogodbe, ki se bodo 
izvajale preko JZP. [str. 77] 

Odstavek razširjen.   

Razvoj na področju javnega naročanja in drugih postopkov odločanja v javnem 
sektorju. Za večje učinke na področju energetske učinkovitost stavb bo potrebno 
dosledno uveljavljanje kriterija najnižjih stroškov v življenjski dobi . Gre za razvojno 
nalogo, merila se bodo uveljavljala postopoma. Vizija je, da se princip uveljavi na vseh 
segmentih, kjer gre za rabo javnih sredstev za ukrepe energetske prenove stavb, tudi 
pri dodeljevanju spodbud zasebnemu sektorju. Kot že omenjeno, je za večje razvojne 
učinke potrebno zagotavljanje meril kakovosti v javnem naročanju, zelenih javnih 
naročil ter spodbujanje eko-inovacij z javnimi naročili. Podrobno so vidiki učinkovite 
rabe energije v zelenih javnih naročilih obravnavani v AN URE 2014-2020. 

Opomba: 

Načrtovanje prenove na osnovi LCC je temeljni princip, ki pa je uresničljiv le, če 1.) 
vzpostavimo ustrezne podatkovne baze stroškov, za kar je nujno vzpostaviti 
spremljanje stroškov na objektih.  

2.)  Pri načrtovanju konkretne naložbe v prenovo je treba zagotoviti energijsko 
modeliranje stavbe, ki omogoča realnejšo oceno energijskih prihrankov od sedanje 
ocene na podlagi energetskih pregledov stavbe. 

 

DA 

 Finančna sredstva, investicije za 2015. [str. 81] Ukrepi se izvajajo tudi v letu 2015, zato korekcije niso potrebne. NE 

 Pojasniti, kje v tej zgodbi so krediti (ali štejejo kot javno 
ali zasebno sredstvo, glede na to, da bomo z javnimi 
sredstvi kreditirali zasebnike, ki bodo te kredite morali 
vračati). [str. 96] 

 

Na tem mestu govorimo samo o viru sredstev glede na sektor: javni - zasebni. NE 

 


