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Vizija 2050 

Vizija do leta 2050 je skoraj brezogljična raba energije na 
področju stavb, kar bo doseženo z znatnim izboljšanjem 
energetske učinkovitosti in povečanjem izkoriščanja 
obnovljivih virov energije v stavbah. S tem se bodo 
pomembno zmanjšale tudi emisije drugih škodljivih snovi v 
zrak. 

Slovenija postane prepoznavna na področju trajnostne 
graditve. 



CILJI DSSNEPS do 2020 

Operativni cilji Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb v energetsko prenove stavb do leta 2020 so: 

 raba končne energije v stavbah manjša  za najmanj 16 % v primerjavi z letom 2005; 
 vsaj 60 % rabe energije v stavbah iz OVE32; 
 zmanjšanje emisij TGP za 58 % glede na leto 2005; 
 zmanjšanje emisij prašnih delcev iz rabe energije v stavbah za 20 % v obdobju 2015–2020; 
 prenova 3 % skupne tlorisne površine stavb v lasti in rabi oseb ožjega javnega sektorja, ki 1. 1. 

vsakega leta ne izpolnjujejo minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti.  

Pričakovani rezultati programa: 

 prenova 2,9 mio m2 stanovanjskih stavb do 2020 in 333.000 m2 stavb v storitvenem sektorju do 
2018 v standardu skoraj nič-energijskih stavb(AN sNES); 

 raba energije stanovanjskih stavb za ogrevanje in pripravo tople vode manjša od 34,5 PJ, v javnem 
in storitvenem sektorju pa 9 PJ; 

 prenova 1,8 mio m2 stavb v širšem  javnem sektorju v obdobju 2014−2023 (OP EKP 2014–2020); 
 izboljšanje razmerja med vloženimi javnimi sredstvi in spodbujenimi naložbami  v javnem sektorju 

na 1: 3 (OP TGP-2020); 
 v obstoječih stavbah doseganje prihrankov primarne energije v višini 1,6 TWh/leto v letu 2020; 
 izvedba 5 pilotnih oz. demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov stavb. 



1 Republika Slovenija 

Tip stavb 
POVRŠINA 

(000 m2)  

DELEŽ 

(%) 

Eno stanovanjske 46.146 

71% 
Več stanovanjske 17.291 

Stanovanjske stavbe za 

posebne namene 
1.008 

Gostinske stavbe 3.008 

18% 

Poslovne in upravne 

stavbe 
7.409 

Trgovska dejavnost in 

druge storitvene 

dejavnosti 

6.415 

Raba splošnega 

družbenega pomena  
7.817 

11% 
Stavbe v lasti RS1 780 

SKUPAJ 89.802 

Stavbni fond 

(vir: DS SNEPS) 



Skupni obseg naložb v energetsko prenovo stavb 
javnega sektorja in možni viri financiranja v obdobju 

2016–2023 
v mio EUR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Skupaj 

Potrebne investicije javnega 
sektorja 

                  

Znesek investicij (brez DDV) 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 43,4 43,4 43,4 340,0 

Davek na dodano vrednost 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,5 9,5 9,5 74,8 
Skupaj potreben obseg financiranja 
(investicija + DDV) 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 52,9 52,9 52,9 414,8 

Struktura financiranja investicij                   

Sredstva iz naslova finančnih 
inštrumentov (vklj. 50 mio EUR 
povratnih sredstev iz kohezije) 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,9 15,9 15,9 125 

Nepovratna kohezijska sredstva 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,7 14,7 14,7 115,0 
Lastna udeležba države v okviru 
nepovratnih kohezijskih sredstev   2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 20,3 
Lastna sredstva ESCO ponudnikov 
(30% investicije) 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,9 15,9 15,9 124,4 
Znesek potrebnih sredstev 
integralnega proračuna 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 30,1 

Skupaj 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 52,9 52,9 52,9 414,8 



Javna sredstva 
7% 

60% ESCO 

40% Javni delež 

Skupni obseg naložb v energetsko 
prenovo stavb javnega sektorja in možni 

viri financiranja v obdobju 2016–2023 



Energetsko pogodbeništvo 
 
• pogodbena oskrba z energijo (Energy Supply Contracting, Energy 

Delivery Contracting, Energieliefer Contracting), ki je namenjena 
investicijam v nove, nadomestne in dopolnilne naprave za oskrbo s 
toploto, električno energijo in/ali hladom;  

 
• pogodbeno zagotavljanje prihranka energije (Energy Performance 

Contracting, Energiespar-Contracting, Energieeinspar-
Contracting), ki pomeni pogodbeno obveznost izkoriščanja 
razpoložljivih ekonomskih potencialov za varčevanje  



Pogodbeno zagotavljanje prihranka 
energije  - prednosti 

 

• Pogodbeništvo pogosto omogoči izvedbo investicij, do katerih drugače ne bi 
prišlo. 

• Izvajalec zagotavlja vse storitve, ki so potrebne za pripravo in celovito izvedbo 
projekta v objektih ali stavbah naročnika, vključno z dolgoročnim spremljanjem 
in zagotavljanjem prihrankov projekta.  

• Izvajalec prevzame izvajalec tehnično tveganje v celotnem času trajanja 
pogodbe.  

• S pogodbo je zagotovljeno zmanjšanje porabe energije zaradi povečanja 
energetske učinkovitosti. 

• Zmanjšanje stroškov za energijo obenem pomeni tudi zmanjšanje obremenitve 
proračuna, ki lahko nastopi že v času izvajanja glavne storitve projekta ali pa 
najkasneje po preteku veljavnosti pogodbe.  

• Okolju in podnebju prijaznejše ravnanje z energijo. Z vgradnjo učinkovitejših 
naprav se zmanjša poraba energije in s tem emisije v okolje.  



Spodbujanje EP - Nujni pogoji in 
zahteve pred razpisom 

Lastništvo, če stavba ni v celoti v lasti javnega sektorja, pa se zahteva v celoti sklenjen sporazum o 
sofinanciranju z drugimi lastniki. 

Urejeno upravljavstvo. Pri dveh ali več upravljavcih mora biti sklenjen sporazum o tem, kdo bo vodil 
energetsko prenovo, in načrt o financiranju. 

Določitev kazalnikov energetske učinkovitosti: Razširjeni energetski pregled stavbe in energetska 
izkaznica, v katerih se mora primerno upoštevati vse relevantne pogoje, ki bi lahko vplivali na 
zasnovo in izvedbo investicijskih ukrepov predlaganih v energetskem pregledu, najmanj pa lokacijsko 
informacijo in, v kolikor je relevantno, pogoje za varstvo kulturne dediščine na objektu. 

Izdelana investicijska dokumentacija s katero se definira tudi zgornjo mejo donosa za vlaganja zasebnega 
partnerja. 

Preizkus primernosti za JZP: izpeljava predhodnega postopka (31. čl. Zakona o JZP) 
izvede se preizkus, ali je objekt primeren za javno-zasebno partnerstvo (JZP) 

  Če se izkaže JZP kot primerno, se postopek nadaljuje po načelu energetskega pogodbeništva. 

 Če JZP ni primerna oblika, se postopek nadaljuje po načelu klasičnega projektiranja, torej JN za 
projektno dokumentacijo, izdelava projektne dokumentacije ter nato JN za izvedbo in izvedba. 



13. oktober 2016 10 

Utež 1 Utež 2 Max. št. točk Skupno št. točk

Prispevek k energetski učinkovitosti

a)      razmerje med letnim prihrankom končne energije in kondicionirano površino stavbe (kWh/ m²/ leto) 0,8 100,00 40,00

b)      razmerje med proizvodnjo energije iz OVE in porabo končne energije 0,2 100,00 10,00

SKUPAJ 0,50 1,0 100,00 50,00

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani upravičenca

a)      razmerje med letnim prihrankom končne energije in vrednostjo upravičenih stroškov (kWh/ €/ leto) 0,35 1,0 100,00 35,00

SKUPAJ 0,35 1,0 100,00 35,00

Prispevek k družbeni spremembi ter dvigu družbene ozaveščenosti

a)      izvedba operacije po JZP, ki omogoča izvedbo financiranja z energetskim pogodbeništvom 0,3 100,00 4,50

b)     višina operacije brez DDV (mio €) 0,5 100,00 7,50

c)     izgradnja električne polnilne naprave za avtomobile 0,2 100,00 3,00

SKUPAJ 0,15 1,0 100,00 15,00

100,00SKUPAJ

C 0,15

A 0,50

B

Spodbujanje EP – Točkovalni sistem 



URE javne stavbe 

115 mio EUR nepovratnih sredstev + 50 mio EUR povratnih 
sredstev. 
 
Letni razpisi za OJS, ŠJS in občine. 
 
Vzpostavljajo se FI, ki bodo na voljo v 2017. 
 
 

Koda Ukrep Vrednost EU 

13 URE javne stavbe 165,00 

  Skupaj: 165,00 



Finančni inštrumenti 

 

 
 

3 vrste finančnih inštrumentov 
• Posojila javnim in zasebnim lastnikom 
• Inštrument za porazdelitev tveganja 
• Lastniško financiranje ESCO podjetij 

 
 

Sredstva namenjena finančnim inštrumentom (do 125 mio EUR) – finančni vzvod 2,5 
• 50 mio EUR nepovratnih sredstev OP EKP 2014-2020 
• Do 75 mio EUR s strani finančnih posrednikov 

 



URE javne stavbe 

Povabilo za OJS 
 
Objava:  julij 2016 
Roka za prijavo: 1.8.2016, 21.11.2016 
Črpanje sredstev: 2017 in 2018 
Razpoložljiva sredstva: 4,5 mio EUR 
Višina sofinanciranja: največ 40%  (odvisno od finančne vrzeli) 
 
 
 
 



URE javne stavbe 

Povabilo za ŠJS 
 
Objava:  julij 2016 
Roka za prijavo: 1.9.2016, 21.11.2016 
Črpanje sredstev: 2017 in 2018 
Razpoložljiva sredstva: 9,9 mio EUR 
Višina sofinanciranja: največ 40%  (odvisno od finančne vrzeli) 
 
 
 
 
 



URE javne stavbe 

Razpis za občine 
 
Objava:  september 2016 
Rok za prijavo: 12.12.2016 
Črpanje sredstev: 2017 in 2018 
Razpoložljiva sredstva: 10,6 mio EUR 
Višina sofinanciranja: največ 40%  (odvisno od finančne vrzeli) 
 
 
 
 
 



URE javne stavbe 

Novosti pri črpanju sredstev OP 2014-2020 
 
-delitev javnega sektorja 
 
-celovita energetska prenova 
 
-prihranki = prihodki (izračun finančne vrzeli) 
 
-JZP (pogodbeno zagotavljanje prihranka) 
 
-finančni inštrumenti 
 
-predhodna izbira izvajalca/pogodbenika (razpis občine) 
 
 
 
 



Pilotni projekti 

-MIZŠ: CŠOD, Ribčev laz 63, Bohinj (skoraj nič energijska prenova) 
 
-MP: Projekt treh sodišč (Slovenj Gradec, Murska Sobota, Celje) – 
(projekt 3 stavb) 
 
-MP, MNZ, MJU: Upravna in pravosodna stavba Šmarje pri Jelšah  
(3 uporabniki v eni stavbi) 



Hvala za pozornost 

tilen.smolnikar@gov.si 


