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26 Smiselno bi bilo poenotenje poimenovanja ukrepov, 
opredeljenih pri posameznih metodah v pravilniku z 
ukrepi, opredeljenimi v Uredbi o zagotavljanju 
prihrankov energije (Uradni list RS, 96/14). 

Neenotnost poimenovanja pri nekaterih metodah 
povzroča zavezancem nejasnost povezave med 
ukrepom iz uredbe in metodo za določitev prihranka. 

ODGOVOR   
Ni upoštevano. 
Poimenovanja metod v Pravilniku o metodah za izračun prihrankov energije so, glede na ukrepe, katerih izračun 
prihrankov energije obravnavajo, ustrezna, zato jih ne bomo spreminjali. V Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije, ki 
ni bila predmet te javne obravnave, pa so poimenovanja ukrepov bolj ohlapna, zato povezava med posameznim ukrepom 
in ustrezno metodo za izračun prihranka energije ni nujno vedno jasna. To lahko otežuje evidentiranje doseženih 
prihrankov, ki jih letno prijavljajo zavezanci za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih. Vendar pa  Uredba 
trenutno ni predmet sprememb, niti ni predvideno, da bi uredba določala ukrepe na tako podrobni ravni, zato 
predlagamo, da se boljšo povezavo med ukrepi in metodami v tej fazi vzpostavi v samem vprašalniku, s katerim se od 
zavezancev zbirajo podatki o doseženih prihrankih energije.  

Priloga 1   
ENERGETIKA 15 Za lažjo uporabo dodajte vsebinsko kazalo točk na  
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LJUBLJANA d.o.o. začetku ali na koncu priloge. 

ODGOVOR   
Delno upoštevano. 
Na Službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo smo ponovno vprašali o možnosti kazala, pa smo ponovno dobili 
odgvor, da je pravilnik predpis, ki mora biti nomotehnično ustrezno pripravljen in sestavljen po pravilih nomotehnike, ki 
določa izdelavo pravnih predpisov. Pri tem je treba upoštevati Nomotehnične smernice, ki v pravnih predpisih ne 
omogočajo oblikovanje kazal. Tako v sam pravilnik kazala ni mogoče vključiti, ga bomo pa vključili v verzijo priloge I, ki 
bo po sprejemu pravilnika dostopna na Portalu Energetika (http://www.energetika-portal.si/). 

PRILOGA I, METODA 1: Celovita obnova stavb   
ENERGETIKA 
LJUBLJANA d.o.o. 

1 Omenjena je celovita prenova stavb, nikjer pa ni 
obrazloženo, kaj celovita obnova je, čeprav je v 
nadaljevanju v točki 3 omenjena tudi delna obnova. 

V izogib nesporazumom predlagamo definicijo ali opis 
»celovite obnove« 

ENERGETIKA 
LJUBLJANA d.o.o. 

2 V oklepaju je v alinejah večkrat navedeno 
»… v (novem) …« 

V izogib nesporazumom predlagamo obrazložitev, da 
določilo velja tako za obstoječ kot nov ogrevalni 
sistem, v kolikor ne velja samo za nov ogrevalni 
sistem 

ENERGETIKA 
LJUBLJANA d.o.o. 

5 Ali se za star kotel na ZP/UNP prav tako uporablja 
izkoristek 0,72? Po nekaterih virih je izkoristek 
0,80, kakor je to v preteklih letih Eko sklad. 

 

ODGOVORI   
1 Upoštevano.  

V pravilnik smo dodali opredelitev za »celovito energetsko prenovo« povzeto po Dolgoročni strategiji za 
spodbujanje naložb energetske prenove stavb: 
Z izrazom »celovita energetska prenova« označujemo usklajeno izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije na 

http://www.energetika-portal.si/
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/dseps_final_okt2015.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/dseps_final_okt2015.pdf


3 
 

ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, 
klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko 
upravičeni potencial za energetsko prenovo. Glavna prednost celovitega pristopa je možnost medsebojne 
optimizacije posameznih ukrepov v eni sami, obsežnejši operaciji. Tako se optimizirajo tudi prihranki 
energije, kar pri delni energetski prenovi ali neusklajeni izvedbi  
posameznih sklopov ni mogoče. 

Postopna energetska prenova je prenova, pri kateri se potrebni ukrepi, s katerimi se doseže celovita 
energetska prenova, izvajajo fazno. Praviloma se najprej energetsko prenovi toplotni ovoj stavbe in nato 
tehnični sistemi v stavbi. 

2 Upoštevano. 
Pri celoviti prenovi stavb je poleg prenove ovoja predvidena tudi prenova ogrevalnega sistema, zato se 
prihranek energije določi tudi glede na vrsto novo vgrajene ogrevalne naprave oz. upoštevaje celovito 
prenovo toplotne postaje ali priklop stavbe na sistem daljinskega ogrevanja. Vsi izračuni se torej dejansko 
nanašajo na prenovljen, nov, ogrevalni sistem, saj brez prenove sistema za ogrevanje tudi ni celovite 
prenove stavbe. V izogib nesporazumom v metodi v alinejah v izrazu »(novem)« izvzeli oklepaj. Sicer je 
besedilo v primeru vgradnje novega kotla ali toplotne črpalke ostalo enako kot je že v obstoječem pravilniku, 
medtem ko sta bila na novo dodana primera prenove toplotne postaje in priklopa stavbe na sistem 
daljinskega ogrevanja v okviru celovite prenove stavbe.      

5 Ni upoštevano. 
Pri metodah za določanje prihrankov energije se zaradi poenostavitve in pomanjkanja podatkov o gorivu za 
star ogrevalni sistem za vse stare (zamenjane) kotle upošteva enotna vrednost izkoristka, in sicer 0,72 ne 
glede na vrsto goriva. 

PRILOGA I, METODI 1 in 7: Celovita obnova stavb in vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje stavb 
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ENERGETIKA 
LJUBLJANA d.o.o. 

10 Predlaga se dopolnitev formule za izračun 
prihrankov energije pri klasičnih in hibridnih 
toplotnih črpalkah in sicer tako, da se upošteva 
pretvorbeni količnik Kel v višini 2,5 (privzeta 
vrednost). 

Na nivoju EU se uporablja pretvorbeni faktor 2,5 kot 
ga predpisuje direktiva o energetski učinkovitosti. 

ENERGETIKA 
LJUBLJANA d.o.o. 

11 Kateri faktor Kel se uporablja pri plinskih toplotnih 
črpalkah? 

Potrebno navesti ali spremeniti formulo. 

ODGOVORA   
10 Ni upoštevano. 

Direktiva o energetski učinkovitosti v prilogi IV državam članicam sicer res omogoča uporabo privzetega 
pretvorbenega količnika 2,5, vendar pa državam članicam istočasno omogoča tudi, da uporabijo drugačen 
pretvorbeni količnik, če lahko njegovo uporabo upravičijo. Slovenija se je odločila za vrednost pretvorbenega 
količnika 2,0, saj ta vrednost najbolje opisuje nacionalno specifiko proizvodnje električne energije (izkoristek 
proizvodnje se je v zadnjih letih povečal), vrednost 2,0 pa je kot privzeta vrednost predlagana tudi v 
predlogu nove Direktive.  

11 Upoštevano. 
Pri plinskih toplotnih črpalkah uporaba faktorja KEL ni potrebna. Enačbi za izračun prihranka energije pri 
vgradnji klasične oz. plinske toplotne črpalke sta sedaj navedeni ločeno. Enako velja tudi za metodo 1 – 
Celovita prenova stavb in metodo 2 – Gradnja skoraj nič-energijskih stavb.  

PRILOGA I, METODA 3: Delna obnova stavb (obnova posameznih elementov zunanjega ovoja) 
HSE, d. o. o. 
 

18 Predlagamo, da se v enačbi PE delna obnova uporabi 
dejanske podatke o toplotni prehodnosti 
konstrukcijskih elementov pred obnovo in ne zgolj 
povprečne vrednosti (izdela se elaborat gradbene 

Izračunani prihranki naj temeljijo na dejanskem 
zatečenem stanju konstrukcijskih elementov pred 
obnovo, brez upoštevanja korekcijskih faktorjev (f2). 
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fizike).  
Vprašljiva je v enačbi uporabljena funkcija 
korekcijskih faktorjev (f2). 

ODGOVOR  
Ni upoštevano. 
Prihranek energije, dosežen zaradi prenove posameznih elementov zunanjega ovoja pri delni obnovi stavb, se pri obstoječi 
metodi izračunava na podlagi normiranih vrednosti. Metode, ki temeljijo na normiranih vrednostih, predstavljajo 
poenostavljen izračun doseženega prihranka energije, ki temelji na uporabi strokovno utemeljenih predpostavk, kot je 
npr. tudi korekcijski faktor stopinjskih dni f2, s čimer se omogoči lažjo uporabo metod in manjšo možnost napak pri 
izračunih. Pri metodah, ki temeljijo na projektnih podatkih, je za izračun potrebnih več vhodnih podatkov, zato je tudi 
možnost napak pri njihovi uporabi večja. Pri delni obnovi stavb ocenjujemo, da v veliki večini primerov investitorji ne 
razpolagajo z dejanskimi podatki o toplotni prehodnosti obstoječih konstrukcijskih elementov, obenem pa izračun 
gradbene fizike za te elemente samega izračuna prihranka energije ne izboljša toliko, da bi bil ekonomsko upravičen, zato 
je za obstoječe stanje edino smiselna uporaba normiranih vrednosti. Tak račun je tudi v skladu z zahtevami Direktive o 
energetski učinkovitosti. 

PRILOGA I, METODA 6: Zamenjava električnega grelnika za pripravo tople sanitarne tople vode     
ENERGETIKA 
LJUBLJANA d.o.o. 

9 Metoda obravnava samo zamenjavo električnih 
grelnikov s TČ ali SSE, v praksi pa se ve veliko 
primerih električni grelniki vode zamenjujejo tudi s 
kondenzacijskimi kotli na ZP. 

Metodo je potrebno razširiti tudi z izračun za primer 
zamenjave električnega grelnika s kondenzacijskim 
kotlom na plin. 

ENERGETIKA 
LJUBLJANA d.o.o. 

12 Pri izračunu prihrankov se predlaga, da se upošteva 
še pretvorbeni faktor za električno energijo. 

Pretvorbeni faktor zahteva direktiva o energetski 
učinkovitosti. 

ODGOVORA  
9 Ni upoštevano. 
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Do zamenjave električnega grelnika tople sanitarne vode s kondenzacijskim kotlom na zemeljski plin najbolj 
pogosto prihaja pri uporabi tega kotla tudi za ogrevanje stavbe, kar je celovito zajeto v metodi 4. Ker metoda 4 
zajema tudi pripravo sanitarne tople vode, se jo lahko uporabi tudi v manj pogostem primeru zamenjave 
električnega grelnika tople sanitarne vode s kondenzacijskim kotlom na zemeljski plin samo za pripravo 
sanitarne tople vode, kjer se kot stari izkoristek kotla lahko uporabi izkoristek električnega grelnika iz 
metode 6, ki je 0,8. 

12 Ni upoštevano. 
Ker tako star kot tudi nov sistem za pripravo tople sanitarne vode uporabljata električno energijo, uporaba 
pretvorbenega faktorja za električno energijo KEL ni upravičena, saj bi se izračunan prihranek energije pri 
uporabi tega faktorja nesorazmerno in neupravičeno povečal za faktor 2.  Tak izračun tudni ne bi bil 
konsistenten z drugimi metodami. 

PRILOGA I, METODA 6: Zamenjava električnega grelnika za pripravo tople sanitarne tople vode in vgradnja sprejemnikov 
sončne energije (SSE)   
IJS-CEU 21 Predlagamo, da se v metodah 6 in 11 dodani del za 

fotonapetostne sisteme umakne, in se ga nadomesti 
z naslednjim besedilom: 
Metoda 6 – naslednje besedilo se doda na konec 
prvega odstavka: 
Zanimiva je tudi zamenjava električnega grelnika za 
pripravo tople sanitarne vode s fotonapetostnim 
sistemom, kar pa spodbujamo v okviru sistemov za 
samooskrbo s sončno energijo v okviru metode 30. 
Besedilo bi se tako glasilo: 
Prihranek energije je enak zmanjšanju rabe 

Neposredno ogrevanje sanitarne tople vode s 
fotonapetostnimi moduli je tehnično učinkovita in 
enostavna rešitev, ima pa nekaj bistvenih 
pomanjkljivosti v primerjavi s praktično identičnim in 
bistveno bolj učinkovitim ukrepom samooskrbe z 
električno energijo. Izgradnja ločenega električnega 
omrežja v stavbah samo za ogrevanje tople vode ne 
omogoča integracije v električno omrežje. 
 
Posledično pomeni: 
• manjši izplen OVE – če ni porabe tople vode (čas 

dopustov), se ta energija ne izkoristi, poleti, v času 
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električne energije zaradi zamenjave starega 
električnega grelnika (bojlerja) za pripravo tople 
sanitarne vode s toplotno črpalko (klasična toplotna 
črpalka zrak/voda) za pripravo tople sanitarne vode 
ali vgradnje sprejemnikov sončne energije (sončnimi 
kolektorji). Izračuna se na podlagi normiranih 
vrednosti povprečne porabe tople sanitarne vode v 
gospodinjstvih, izkoristka starega električnega 
grelnika, izkoristka novega sistema, energetskega 
donosa sprejemnikov sončne energije in površine 
sprejemnikov sončne energije. Zanimiva je tudi 
zamenjava električnega grelnika za pripravo tople 
sanitarne vode s fotonapetostnim sistemom, kar pa 
spodbujamo v okviru sistemov za samooskrbo s 
sončno energijo v okviru metode 30. 
Metoda 11 – naslednje besedilo se doda kot 
poseben odstavek za točko b) drugega odstavka: 
Zanimiva je tudi vgradnja fotonapetostnega sistema, 
kar pa spodbujamo v okviru sistemov za 
samooskrbo s sončno energijo v okviru metode 30. 
Besedilo bi se tako glasilo: 
b)  v novih stavbah: 

–  segrevanje tople sanitarne vode – uporaba 
sprejemnikov sončne energije namesto kotla 

–  segrevanje tople sanitarne vode in podpora 
ogrevanju prostorov – uporaba sprejemnikov 

daljšega obdobja sončnega vremena, nastajajo 
presežki; 

• stavbe ne postajajo aktivni del omrežja – kar bi 
moral biti interes in cilj države (električni grelniki so 
najbolj uporaben element za daljinsko krmiljenje in 
prilagajanje odjema); 

• če je vse postavljeno brez vseh dovoljenj in soglasij, 
se pojavijo varnostna tveganja (električna in požarna 
varnost idr.). 

Edini resni argument predlagateljev rešitve (telefonski 
razgovor) je, da je postavitev v primeru predlagane 
rešitve enostavnejša, ker ne potrebuješ dovoljenj 
(administrativne ovire, stroškovno ni velike razlike), 
ter da je sistem primerljiv s toplotnimi SSE in je zato 
podpora upravičena. 
Menimo, da je cilj države, da postane postavljanje 
sončnih elektrarn za samooskrbo dostopno, 
enostavno, hitro in poceni za vse državljane, kjer je 
odprava administrativnih ovir in skrajšanje postopkov 
ključno in prioritetna naloga v naslednjih mesecih. 
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sončne energije namesto kotla 
Zanimiva je tudi vgradnja fotonapetostnega sistema, 
kar pa spodbujamo v okviru sistemov za 
samooskrbo s sončno energijo v okviru metode 30. 
Prihranek energije zaradi vgradnje sprejemnikov 
sončne energije za zgoraj opisane primere se 
izračuna po enačbi:… 
 

ODGOVOR 
Ni upoštevano. 
Kot navajate je metoda/ukrep tehnično učinkovita in enostavna rešitev in primerljiv s toplotnimi SSE. Poleg tega je v 
primerjavi s toplotnimi SSE izkoriščena sončna energija iz fotonapetostnih SSE enakomerneje razporejena preko leta: ob 
poletni vročini nekoliko zmanjšana, v hladnih dneh pa višja. Izgube energije na poti od sprejemnika do grelne naprave so 
bistveno manjše. Se strinjamo, da je še bolj učinkovit ukrep samooskrbe z električno energijo, vendar pa slednji zahteva 
precej višjo investicijo. Menimo, da je smiselno v začetni fazi podpirati tdudi manj celovite sisteme, kot je zamenjava 
električnega grelnika za pripravo tople sanitarne vode s fotonapetostnim sistemom, saj se ti sistemi potem lahko 
nadgradijo v celovito rešitev, kot je samooskrba z električno energijo. 

PRILOGA I, METODI 9 in 8: Priklop stavb na sistem daljinskega ogrevanja in celovita prenova toplotne postaje    
ENERGETIKA 
LJUBLJANA d.o.o. 

8 Navedbe glede zmanjšanja moči toplotne postaje so 
sicer resnične, vendar neumestne, saj sprememba 
izračuna tega ne upošteva oziroma tovrstno formulo 
ukinja. 

 

ODGOVOR  
Ni upoštevano. 
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Metoda 8 ne obravnava eksplicitno zmanjšanja moči toplotne postaje – v metodi je tako zapisano: 
»Vgradnja sodobne TP ali celovita prenova stare TP za pripravo sanitarne tople vode (STV) obsega te elemente ali lastnosti: 

  kompakten, ploščat prenosnik pravilne velikosti (moči), …« 
Metoda 9 ne navaja nobenih dejstev v zvezi z zmanjšanjem moči toplotne postaje. 
pis ukrepa v metodi 9 je splošen in ne vpliva na samo metodo. 

PRILOGA I, splošno za priklope na sisteme DO    
ENERGETIKA 
LJUBLJANA d.o.o. 

4 V več točkah je ob priklopu na sistem DO 
ovrednoteno Povečanje rabe OVE. Korektno bi bilo, 
da se ovrednoti tudi prihranek rabe primarne 
energije v primeru priklopov na visoko učinkovit 
sistem DO, za kar tudi obstaja metodologija in do 
prihrankov dejansko prihaja in se prihranek ne 
ovrednoti le preko prihranka zaradi uporabe nove 
TP ali izkoristka ogrevalnega sistema. 

Vgradnja/obnova toplotne postaje vpliva tudi na 
izboljšanje celotnega sistema DO, kar bi bilo potrebno 
tudi ovrednotiti s prihranki. 

ODGOVOR  
Ni upoštevano. 
Pri priklopu stavbe na visoko učinkovit sistem DO je mogoče direktno korelirati povečanje rabe OVE z zamenjavo vira 
energije oziroma deležem OVE v rabi končne energije. Prihranka primarne energije na ravni sistema DO zaradi priklopa 
stavbe na sistem DO ni mogoče enoznačno ovrednotiti zaradi vrste vplivnih faktorjev, kot je vodenje celotnega sistema 
DO, cenovnih signalov, vpliva drugih porabnikov na učinkovitost sistema DO (odklopi od sistema, zmanjšanje rabe 
energije …) ter v večini primerov marginalnega obsega povečanja rabe energije zaradi posameznega priklopa. Metoda je 
tako omejena na rabo končne energije. 

PRILOGA I, METODA 12: Optimizacija sistema ogrevanja v stavbah z več posameznimi deli 
HSE, d. o. o. 19 Predlagamo, da se točka dopolni z ukrepom Po izvedeni energetski sanaciji večstanovanjske stavbe 
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 zmanjšanja priključne moči objekta in doda novo 
formulo za izračun ukrepa. 

je primeren ukrep tudi zmanjšanje priključne moči 
objekta, kadar je le ta priključen na sistem DO. 
Primerno toplotno dimenzioniran sistem je predpogoj 
za izvedbo ukrepa hidravličnega uravnoteženja. 

ODGOVOR  
Ni upoštevano. 
Zmanjšanje priključne moči objekta, kadar je ta priključen na sistem DO, je implicitno obravnavano pri metodi 8, ki 
omogoča izračun prihrankov v primeru prenove toplotne postaje. 

PRILOGA I, METODA 15: Energetski pregledi v MSP    
ENERGETIKA 
LJUBLJANA d.o.o. 
 

7 Izvedba energetskega pregleda prinese prihranke 
tudi v večjih podjetjih in ne samo MSP, zato 
predlagamo, da se to omejitev umakne iz pravilnika. 

 

ODGOVOR  
Ni upoštevano. 
Po 354. členu energetskega zakona (EZ-1, Ur. l. RS, št. 17/14 in 81/15) morajo velike družbe izvesti energetski pregled 
vsaka štiri leta. S tem za velika podjetja ni dosežena dodatnost (aditionality) v skladu z direktivo o energetski učinkovitosti 
(EED, Direktiva 2012/27/EU o energetski učinkovitosti), saj bi velika podjetja energetski pregled izvedla v vsakem primeru 
(ukrep je za njih obvezen). Prihrankov energije, doseženih zgolj z izvedbo energetskega pregleda velike družbe, tako sedaj 
ni več mogoče uveljavljati. Seveda pa se lahko še naprej uveljavlja prihranke energije zaradi izvedbe ukrepov učinkovite 
rabe energije, ki so bili v veliki družbi identificirani z energetskim pregledom, saj je glavni namen energetskega pregleda 
prav izvedba identificiranih ukrepov, ki pomeni dejansko znižanje rabe energije.     

PRILOGA I, METODA 16: Nova električna osebna vozila     
ENERGETIKA 13 Predlaga se spremembo izračuna pri ukrepu nova Predlagamo, da se uporabi metodo izračuna 
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LJUBLJANA d.o.o. 
 

električna osebna vozila. Trenutni izračun je 
pomanjkljiv.  

prihranka po metodi »Well to Wheels« oziroma, da se 
uporabi ustrezni pretvorbeni faktor. Trenutna metoda 
je izvedena po metodi »Tank to Wheels«, zaradi tega 
niso upoštevane izgube pri polnjenju električnih 
vozil, proizvodnji in distribuciji električne energije, …  

ODGOVOR   
Ni upoštevano. 
Enačba bi v primeru izračuna po metodi »Well to Wheels« imela dodan faktor KEL (pretvorbeni količnik za električno 
energijo, kot je določen v prilogi IV; KEL = 2)*. Ker metode izračuna prihrankov energije večinoma temeljijo na rabi končne 
energije in ker je tudi energija motornih goriv v motorjih z notranjim izgorevanjem upoštevana na ravni končne energije 
ter zaradi dodatnega spodbujanja in pospeševanja elektrifikacije osebnega prometa, je v metodi za izračun prihrankov 
izbrana metoda »Tank to Wheels«. 

*Primer enačbe po metodi »Well to Wheels«: ( ) EOVEOVELvsiCOvozila NPREKePE ⋅⋅⋅−⋅= 00385,0,2
 

PRILOGA I, PREDLOG NOVE METODE (31): Nova CNG vozila   
ENERGETIKA 
LJUBLJANA d.o.o. 

14 Predlaga se uvedba nove metode za izračun 
prihrankov v primeru nakupa CNG vozil. 

Tako kot je pri še nekaterih drugih ukrepih na 
podlagi zamenjave starejših naprav (npr. ukrep 
energetsko učinkoviti gospodinjski aparati, 
zamenjava starejših kotlov z novejšimi, …..) , se tudi 
v tem primeru, predlaga, da se uvede izračun 
prihrankov zaradi nakupa novejših vozil na CNG. 
Poraba današnji avtomobilov CNG je nižja kot poraba 
starejših avtomobilov. 

CNG je alternativno gorivo in v primeru, da bi bil to 
eden izmed ukrepov, bi ga začeli zavezanci 
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spodbujati iz svojih denarnih sredstev. V času, ko 
ima Slovenije velike probleme s kakovostjo zraka, bi 
bil to dobrodošel ukrep, hkrati pa bi se znižala 
poraba energije. 

GIZ DZP, g.i.z. 
 

17 Predlagamo, da se med ukrepe za znižanje porabe 
energije uvrsti novo metodo in sicer nakup CNG 
vozila. 

V primeru menjave starejših vozil z novimi vozili na 
CNG se zniža porabe energije in pa tudi CO2 emisije. 

Zaradi tega predlagamo novo metodo za določanje 
prihrankov, ki bo pokrivala to področje. 

Uvedba metode bi imela pozitivne posledice na razvoj 
alternativnega goriva CNG v Sloveniji. 

ODGOVORA   
ENERGETIKA 
LJUBLJANA d.o.o. 

14 Ni upoštevano. 
Metode za določanje prihrankov energije temeljijo, v skladu z zahtevami Direktive o energetski 
učinkovitosti, na načelu dodatnosti, kar pomeni, da se ne upoštevajo prihranki, ki bi se zgodili tudi 
brez izvedenega ukrepa. To v primeru izračuna prihranka energije pri nakupu novega vozila na 
stisnjen zemeljski plin (CNG) ali drugo alternativno gorivo/pogon pomeni, da je potrebno v metodi 
upoštevati oziroma primerjati rabo energije novega vozila na CNG z rabo energije novega osebnega 
motornega vozila z motorjem z notranjim izgorevanjem (OMVNI) in ne rabo energije starejših vozil, 
kot je predlagano.   

Energijskega prihranka v tem primeru ni, saj so nova OMVNI energijsko varčnejša oziroma 
primerljiva s CNG vozili in morajo slediti predpisanim vrednostim rabe energije, kot jih določajo 
obvezujoči emisijski cilji (eCO2) za nova osebna vozila: 

Leto eCO2 [gCO2/km] 

GIZ DZP, g.i.z. 17 
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2015 130 
2016 123 
2017 116 
2018 109 
2019 102 
2020 95 

Ker torej nakup vozil na CNG ne prispeva k zmanjšanju rabe energije, priprava metode, ki je 
namenjena izračunu doseženega prihranka energije, za ta ukrep ni smiselna. Je pa sicer smiselno 
spodbujati vozila na stisnjen zemeljski plin v urbanih okoljih zaradi nižjih izpustov NOx in PM. 
Primer takšne metodologije je npr. metodologija za izračun prihrankov energije in emisij pri 
uporabi avtobusov v mestnem linijskem prometu, ki vključuje tudi alternativna goriva in je bila 
pripravljena v okviru priprave prvega letnega poročila o izvajanju Operativnega programa ukrepov 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP-TGP-2020), za spremljanje učinkov porabe 
sredstev Podnebenga sklada.  

PRILOGA I, METODI 18 in 19: Uporaba pnevmatik višjega energijskega razreda pri lahkih dostavnih vozilih in pri osebnih 
motornih vozilih z motorjem z notranjim izgorevanjem     
IJS-CEU 22 Predlagamo, da je v tabeli za vrednost koeficienta 

kotalnega upora starih (zamenjanih) pnevmatik 
(KKUx) pri pnevmatikah z energijsko oznako D prazen 
prostor, kar je primerljivo z načinom navajanja v 
primerljivih tabelah na evropski ravni (npr. 
http://www.etrma.org/uploads/Modules/Documents
manager/2011-11-30--industry-guideline-on-tyre-
labelling-(vers3).pdf). 

Menimo, da v tabeli za vrednost koeficienta 
kotalnega upora starih (zamenjanih) pnevmatik 
(KKUx) pri pnevmatikah z energijsko oznako D 
navedba n.p. ni ustrezna. Po našem razumevanju n.p. 
pomeni, da bi ta podatek moral biti, pa ga nimamo, v 
resnici pa ta podatek ni definiran, ker pnevmatike te 
kategorije sploh ne obstajajo.   

http://www.etrma.org/uploads/Modules/Documentsmanager/2011-11-30--industry-guideline-on-tyre-labelling-(vers3).pdf
http://www.etrma.org/uploads/Modules/Documentsmanager/2011-11-30--industry-guideline-on-tyre-labelling-(vers3).pdf
http://www.etrma.org/uploads/Modules/Documentsmanager/2011-11-30--industry-guideline-on-tyre-labelling-(vers3).pdf
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ODGOVOR   
IJS-CEU 22 Upoštevano. 

V tabelah pri D popravljeno v »ne obstaja«. 

PRILOGA I, METODA 21: Dodajanje aditiva pogonskemu gorivu   
GEN-I, d.o.o. 16 Doda se stavek:  

Novi prihranki energije so vsako leto le za tisto gorivo, 
ki je dodatno vključeno v program, ali pa so posledica 
dodatnega povečanja prihranka na gorivu zaradi 
nadgradnje oz. povečanja učinkovitosti programa.  
Življenjska doba ukrepa je do konca leta 2020.  

 

Če se upošteva, da ta ukrep velja samo 1 leto, pade 
celotna struktura potrebnih doseženih prihrankov 
RS do leta 2020, ki upošteva kumulativnost 
prihrankov do leta 2020. Pomeni, da morajo 
dobavitelji po Uredbi doseči vsako naslednje leto 
samo razliko do letnih ciljev, ker je življenjska doba 
ukrepa do 2020. Tako kot je določeno sedaj po 
metodologiji za aditive goriv pa se spodnja 
struktura ruši in RS ne bo dosegla svojih ciljev do 
2020.  

Iz Uredbe:  
Obveznost doseganja skupnega prihranka končne 
energije v višini 1,5 % novih letnih prihrankov 
vrednosti v obdobju 2010 do 2012 pomeni, da bi 
bilo v Sloveniji potrebno vsako leto v obdobju od 1. 
januarja 2014 do 31. decembra 2020 doseči 523 
GWh novih prihrankov. Vsi ukrepi, s katerimi bodo 
doseženi ti prihranki morajo trajati vsaj do 2020, 
tako da bi kumulativni prihranki v obdobju 2014 do 
2020 znašali 14.647 GWh.  

 



15 
 

Trgovinska 
zbornica 
Slovenije 
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ODGOVORA  
GEN-I, d.o. o. 
 

16 Ni upoštevano. 
Življenjska doba ukrepa je 1 leto in ne do konca leta 2020. Metodologija določa, da se mora ukrep 
(z enoletno življenjsko dobo) izvajati v okviru definiranega dolgoročnega programa, ki mora trajati 
vsaj do konca leta 2020. Definicija je v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni 
list RS, št. 96/14), ki hkrati določa možni 3. letni »preliv« prihrankov (4. člen, tretji odstavek), 
zaradi česar normiranje letne prodaje na celotno obdobje (kot v primeru avstrijske metode za 
izračun prihranka aditiviranja dizelskih goriv) ni možno. Iz opravljene analize prodaje motornih 
goriv na slovenskem trgu sledi, da se presežki zaradi naraščajoče obveznosti dobaviteljev na 
motornih gorivih (dodatno 0,25 % letno) lahko prelivajo znotraj 3 letnega obdobja, ki ga omogoča 
uredba. Enoletna življenjska doba ukrepa pomeni, da se npr. v letu 2016 doseženi prihranki 
upoštevajo v letu 2016. Če pa se v tem letu dosežejo višji prihranki, kot jih mora po Uredbi o 
zagotavljanju prihrankov energije doseči dobavitelj, se lahko presežek prenese v naslednja tri leta. 

Enoletna življenjska doba ukrepa poleg tega omogoča, da se lahko v tekočem letu proda poljubno 
količino aditiviranega goriva in dobavitelj ni obvezan k prodaji enake količine vsako leto oziroma je 
dobavitelju omogočeno prijavljanje prihrankov iz naslova aditiviranja goriv kljub spremembam na 
trgu goriv (zmanjšanje oz. povečanje prodaje).  

Trgovinska 
zbornica 
Slovenije 

20 Ni upoštevano. 
- Regresivna lestvica  
Življenjska doba ukrepa je 1 leto. Prihranki se izračunajo v vsakem tekočem letu posebej in za 
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 vsako leto posebej se uporabi maksimalni faktor prihranka v izbranem letu. Regresivna lestvica za 
maksimalni faktor prihranka je uvedena zaradi upoštevanja načela dodatnosti, ki prepoveduje 
upoštevanje prihrankov, ki bi se na trgu zgodili tudi brez dodatnega spodbujanja posameznega 
ukrepa. V tem primeru je predpostavljeno, da bo zaradi konkurenčnih razmer na trgu motornih 
goriv dodajanje aditivov v motorna goriva postalo že sprejeta industrijska praksa. Poleg tega se s 
spremenjenim maksimalnim prihrankom (kapica v letu 2017 in letu 2019) administrativno usmerja 
ukrep tako, da se omogoči, da dobavitelji motornih goriv s tem ukrepom pokrijejo svoje obveze na 
motornih gorivih, ne pa tudi na ostalih energentih, kjer je smiselno, da se izvede ukrepe, ki bodo 
dejansko prispevali k prihrankom tiste vrste energentov. S tem se onemogoča prelivanje 
prihrankov na obveznosti iz prodaje ostalih energentov (plin, kurilno olje, električna energija). 

- Izločitev motornih bencinov  
Možnost prijavljanja prihrankov iz naslova aditiviranja motornih bencinov se ukinja, ker so učinki 
aditiviranja na zmanjšanje porabe zelo majhni in zato industrijskih testov z izkazanimi učinki na 
porabo še ni ali pa so narejeni v razmerah, ki niso reprezentativne. Odločitev temelji na industrijski 
praksi (pomanjkljivost preizkusov za motorne bencine s strani akreditiranih laboratorijev oziroma 
neodvisnih kontrolnih organov, ki kot rezultat meritev vključujejo tudi merjenje porabe goriva) in 
primerljivem ukrepu v tujini (Avstrija: 7.3 Reinigungs- und Reinhalteadditive für Dieselkraftstoffe; 
objavljeno v BGBl. II - Ausgegeben am 30. November 2015 - Nr. 394 ).  
Poleg tega so bili v letu 2015 s predloženimi ustreznimi certifikati, ki izkazujejo dokazane učinke 
dodanih aditivov, prijavljeni le prihranki iz naslova aditiviranja dizelskih goriv.  
 
Upoštevano. 
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- Uporaba oznake CEC  
V predlogu pravilnika je uporabljeno napačno citiranje oznake CEC. Predlog za popravek se 
upošteva. 

PRILOGA I, METODA 22: Sistemi soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE)     
ENERGETIKA 
LJUBLJANA d.o.o. 

3 Predlagamo, da se ovrednoti tudi ukrepe posodobitev 
obstoječih naprav SPTE, ki prinesejo prihranek 
energije. 

 

ODGOVOR   
Ni upoštevano. 
Posodobitev naprav SPTE je dobrodošel ukrep za ohranjanje SPTE na lokaciji, ki prinaša dodatne prihranke energije. 
Menimo pa, da z vidika upoštevanja načela dodatnosti, vrednotenje tega prihranka ni upravičeno, saj je ta manjši od 
prihranka, ki bi ga lahko dosegli z novo sodobnejšo napravo SPTE. 

PRILOGA I, METODA 30: Samooskrba z električno energijo      
Trgovinska 
zbornica 
Slovenije 

21 
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IJS-CEU 24  Glede na aktualni razvoj dogodkov ter jasno 

opredelitev Evropske komisije, da v zagotavljanje 
prihrankov energije vključi tudi prispevek 
proizvodnje iz OVE v stavbah (zadnji uradni predlog 
sprememb Direktive o energetski učinkovitosti), 
menimo, da je takojšna vključitev sistemov za 
samooskrbo v pravilnik upravičena in smiselna. 
Vendar pa smo ob tem mnenja, da naj ukrep 
samooskrbe prednostno izvajajo dobavitelji energije, 
ki lahko z vzpostavljenim pogodbenim odnosom in 
znanjem na področju energetskih storitev najbolje 
obvladujejo dejavnike tveganja in so zmožni 
zagotoviti kakovostno in stroškovno sprejemljivo 
storitev, zato uvajanje subvencij ni potrebno. 
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Menimo, da bi bilo uvajanje investicijskih subvencij 
za samooskrbo neracionalno iz več razlogov: cene 
sončnih elektrarn so se v zadnjem letu še občutno 
znižale, določene stroške izvedbe lahko prevzamejo 
dobavitelji (ukrep z priznanimi prihranki ter drugimi 
učinki je za njih ekonomsko zanimiv), izognemo se 
zlorabam z izplačili subvencij (zaradi specifičnosti je 
težko garantirati, da ne bo sončna elektrarna 
prodana naprej po prejemu subvencije), kakovostne 
sončne elektrarne lahko obratujejo precej več kot 25 
let, zato je potrebno investicijo obravnavati kot 
dolgoročno in posledično znižati pričakovanja po 
kratki dobi vračanja, kjer je ključna dobra 
ozaveščenost investitorjev, za hitrejši razvoj 
samooskrbe pa je nujno predvsem pospešiti in 
poenostaviti administrativne postopke (SODO) in 
stroške za zahtevano obvezno opremo.   

ODGOVOR   
Trgovinska 
zbornica 
Slovenije 

21 Ni upoštevano. 
Letne obratovalne ure sončnih elektrarn v Sloveniji nihajo predvsem glede na različen čas trajanja 
sončnega obsevanja v posameznem letu. Uporabljena vrednost 1050 ur letno je povzeta po 
Metodologiji določanja referenčnih stroškov proizvodnje električne energije v proizvodnih napravah 
OVE in SPTE za podporno shemo in glede na zadnje razpoložljive podatke o obratovanju sončnih 
elektrarn v Sloveniji. Ta kljub razlikam med leti ne odstopa bistveno od realiziranih povprečnih 
obratovalnih ur elektrarn. Glede na 25-letno življenjsko dobo ukrepa in ob upoštevanju postopne 
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degradacije elektrarn, menimo, da je uporabljena vrednost povsem ustrezna. 
IJS-CEU 24 Ni upoštevano. 

Metoda je podlaga za izračun prihrankov energije, po kateri se bodo izračunavale obveznosti  
dobaviteljev energije po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije, prihranki energije in obnovljivi 
viri energije pri ukrepih izvedenih s kohezijskimi sredstvi kot ukrepi spodbudjeni preko Eko sklada. 
Sama metoda še ne določa, kaj se bo spodbujalo preko Eko sklada. Slednje določa Poslovni in 
finančni načrt Eko sklada, ki ga sprejme Vlada. Menimo pa, da so v tem času ob sedanjih cenah 
električne energije in omejenosti spodbud za OVE, investicijske subvencije za samooskrbo 
smiselne.  

PRILOGA I, METODA 31: Nova kolesa z elektromotorjem in elektromotorna kolesa z nizko močjo      
IJS-CEU 25 Glede na besedilo za faktor prehoda v odstotkih (fm), 

ki je vključen v predlog v javni obravnavi, 
predlagamo, da se obstoječe besedilo nadomesti z 
besedilom v nadaljevanju in v tabeli povsod navede, 
da gre za odstotke: 
fm – faktor prehoda v odstotkih, ki določa razmerje 
potnikov, ki so prešli iz uporabe obstoječih 
prevoznih sredstev na novo kolo z elektromotorjem 
(t.i. modal shift) in je odvisen od izbrane kategorije 
kolesa z elektromotorjem1 ter velja za del opravljenih 
poti posameznika, ki ga določa faktor PREkolo, (npr. pri 
100 kupljenih kolesih z elektromotorjem kategorije I 
ali II: 34 uporabnikov se je prej vozilo z osebnim 

  

                                                           
1  T. Jones, L. Harms, E. Heinen, Motives, perceptions and experiences of electric bicycle owners and implications for health, wellbeing and mobility, Journal of Transport Geography, Volume 53, 

May 2016, Pages 41-49, ISSN 0966-6923, http://dx.doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2016.04.006. 
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avtomobilom, 27 s kolesom z motorjem, 8 z mestnim 
avtobusom in 31 s klasičnim kolesom), glej 
preglednico 

 

ODGOVOR   
Upoštevano. 

PRILOGA II 
ENERGETIKA 
LJUBLJANA d.o.o. 

6 Življenjska doba toplotne postaje je po izkušnjah vsaj 
25 let. 
Enako tudi kotli na ZP 25 let. 

 

ODGOVOR   
Ni upoštevano. 
Toplotna postaja. Upoštevana življenjska doba toplotne postaje 20 let je skladna s »Technology Data for Energy Plants: 
Individual Heating Plants and Energy Transport«, Danish Energy Agency, 2013, ter »Saving lifetimes of Energy Efficiency 
Improvement Measures in bottom-up calculations, CEN 15693:2007«. 

Kotli na zemeljski plin. Pri metodah za določanje prihrankov energije se za vse kotle upošteva enotna življenjska doba, in 
sicer 20 let ne glede na vrsto goriva. Kljub temu, da lahko kotli v resnici obratujejo tudi dalj, pa tudi manj, časa, po 
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podatkih iz prakse vse od 10 do 30 let, in ob predvidevanjih, da se na trgu v obdobju 20 let zaradi tehnološkega razvoja 
pojavijo nove generacije modernejših (učinkovitejših) izdelkov, ocenjujemo, da je življenjska doba 20 let za kotle primerno 
izbrana. 

PRILOGA IV   
Agencija za 
energijo  

27  Veliko zavezancev prodaja tekoče energente (motorni 
bencin, dizel gorivo,…) pretežno v litrih. Zato bi bilo 
smiselno tabelo iz priloge IV. dopolniti tudi s 
pretvorniki tekočih energentov, kar bi pri zavezancih 
odpravilo nejasnosti pretvorbe litra tekočega goriva v 
kg tekočega goriva. 

ODGOVOR   
Ni upoštevano. 
Tabela v prilogi IV pravilnika je skladna s tabelo v prilogi IV Direktive o energetski učinkovitosti, kjer se energijska 
vrednost za motorni bencin ravno tako navaja na kilogram. V Uredbi o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za 
zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije 
(Uredba OVE, Ur. l. RS, št. 46/15) so v 12. členu za motorni bencin in dizel navedene tudi energijske vrednosti na liter, ki 
so ob upoštevanju gostote za motorni bencin 0,755 kg/l in gostote za dizel 0,845 kg/l (podano tudi v prilogi 1 Uredbe o 
pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil (Ur. l. RS, št. 103/07, 92/10 in 74/11), 
ki sicer od oktobra 2016 ni več v veljavi) usklajene z vrednostmi na kilogram, navedenimi v prilogi IV pravilnika. Pri 
zbiranju podatkov zavezancev za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih se lahko za izračun energijske 
vrednosti motornega bencina ali dizla navedenega v litrih tako uporabi ali podatke iz Uredbe OVE ali pa podatke iz priloge 
IV pravilnika ob upoštevanju zgoraj navedenih gostot.      
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1920
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5135
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4865
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3198

