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Poglobljena analiza za oblikovanje
finančnih instrumentov za naložbe v
celovite energetske prenove
stanovanjskih stavb
– Študija modelov financiranja
– Pregled tujih praks

Povzetek
Aktivnost C6.2 projekta LIFE IP CARE4CLIMATE se ukvarja s financiranjem energetskih
prenov stanovanjskih stavb. Končni rezultat aktivnosti je oblikovanje dveh novih finančnih
instrumentov za pospešeno in učinkovitejšo energetsko prenovo stanovanjskih stavb.
Oblikovanje in izvajanje novih instrumentov za energetske prenove stanovanjskih stavb ne bo
enostavna naloga. Ob pripravi predloga za oblikovanje ali nadgradnjo obstoječih finančnih
instrumentov sta bili izvedeni analiza obstoječih modelov in načinov financiranja.
Izroček C6.2 je sestavljen iz 4 zvezkov:
● Zvezek 1: Analiza stanja stanovanjskih stavb in cilji energetskih prenov do leta 2030
● Zvezek 2: Študija primerov financiranja energetskih prenov stanovanjskih stavb
● Zvezek 3: Pregled tujih praks financiranja energetskih prenov (stanovanjskih) stavb
● Zvezek 4: Orodje in metodologija za ocenjevanje finančnih instrumentov
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In-depth analysis for the development
of financial instruments to mobilise
investments in integrated energy
renovations of residential buildings
- Study of funding models
- Overview of foreign practices

Summary
Action C6.2 of the LIFE IP CARE4CLIMATE focuses on the issue of financing the energy
renovation of residential buildings. The final result of the action is the formation of two new
financial instruments for the accelerated and more efficient energy renovation of residential
buildings.
Designing and implementing new instruments for energy renovations of residential buildings
will not be an easy task. When designing a proposal for upgrading existing financial
instruments, an analysis of existing funding models and an analysis of existing financing
methods was carried out.
The present deliverable consists of 4 volumes:
● Volume 1: Analysis of the state of residential buildings and energy renovation targets

by 2030.
● Volume 2: Case study of financing for energy renovations of residential buildings.
● Volume 3: Overview of foreign financing practices for energy renovations of

(residential) buildings.
● Volume 4: Tool and methodology for assessing financial instruments.
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Seznam kratic in okrajšav
Kratica/simbol

Beseda ali besedna zveza

Slovenski prevod

WHO

World Health Organisation

Svetovna zdravstvena organizacija

Seznam je abecedni in urejen s tabulatorji v tri stolpce (1. kratica/simbol; 2. beseda ali
besedna zveza, iz katere je kratica nastala, pri čemer podstavo v tujem jeziku zapišemo v
ležečem tisku; 3. slovenski prevod, če kratica ni slovenska).
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1 Uvod
Razogljičenje na področju stavb do leta 2030 je mogoče le z zmanjšanjem potreb po energiji
in s povečanjem energetske učinkovitosti stavb. V februarju 2020 je bil sprejet Nacionalni
energetski podnebni načrt (NEPN), v pripravi in sprejemanju je tudi nova Dolgoročna strategija
za spodbujanje naložb energetske prenove stavb s pogledom do leta 2050 (DSEPS 2050).
Oba dokumenta predvidevata znatno povečanje obsega energetskih prenov stanovanjskih
stavb. Doseganje energetskih podnebnih ciljev do leta 2030 bo mogoče le ob znatnem
zmanjšanju rabe energije in z izboljšanjem energetske učinkovitosti. Energetska prenova
stavb, predvsem stanovanjskih, ki zajemajo 73 % stavbnega fonda, je zelo pomembna za
blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Načrtovana energetska prenova
stanovanjskih stavb do leta 2030 je zastavljena zelo ambiciozno. Predvideni so večja
intenzivnost prenov, širši obseg in spremenjena struktura prenov. Prenove se preusmerjajo
od delnih k bolj celovitim oziroma skoraj ničenergijskim prenovam. Za izvedbo načrtovanih
energetskih prenov so potrebni predvsem obstoječi in novi finančni instrumenti ter novi modeli
financiranja, ki bodo uspešno odpravljali finančno vrzel. Oblikovanje novih finančnih
instrumentov bo prispevalo k pospeševanju in poenostavitvi financiranja, zapiranju finančne
vrzeli na področju energetske učinkovitosti stanovanjskih stavb ter bo ustrezno zmanjšalo
izvedbena in finančna tveganja.

2 Zvezek 1: Analiza stanja stanovanjskih stavb
in cilji energetskih prenov do leta 2030
Polona Lah, Gašper Stegnar; Institut Jožef Stefan

2.1 Ocena stanja in opredelitev tehničnih možnosti za
energetsko prenovo stanovanjskih stavb
Kakor izhaja iz Dolgoročne strategije energetske prenove stavb do leta 2050, slovenski
stavbni fond obsega 87,2 milijona m2 tlorisnih površin. V letu 2018 je bilo po podatkih SURS
680.000 naseljenih stanovanj, katerih skupna površina obsega 63,7 mio m2 oziroma 73 %
celotnega stavbnega fonda.
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Preglednica 2.1: Uporabna površina obravnavanih stavb po posamezni skupini enotne klasifikacije objektov (CCSI) v Sloveniji, 2019
Površina
[1.000 m2]

Delež [%]

Skupaj stavbe

87.230

100 %

Stanovanjski sektor

63.737

73 %

– enostanovanjske stavbe

46.823

54 %

– večstanovanjske stavbe

16.914

19 %

9.707

11 %

13.786

16 %

Storitveni sektor: javne stavbe
(ožji in širši javni sektor ter občinske stavbe)
Storitveni sektor: druge storitvene stavbe
Vir: IJS-CEU, podatki GURS, SURS, IJS – CEU.

Kar 76 % vseh stavb je zgrajenih pred letom 1990. DSEPS 2050 opredeljuje tehnične
možnosti za energetsko prenovo stanovanjskih stavb. Ocena možnosti izhaja iz ocene že
izvedenih prenov in stopnje/intenzivnosti prenove stavb. Podlaga za opredelitev tehničnih
možnosti so energetsko neprenovljene in delno prenovljene stavbe, na podlagi katerih se
določajo možnosti za manjšo, srednjo in temeljito oziroma skoraj ničenergijsko (sNES)
prenovo. Tehnične možnosti za energetske prenove stavb v praksi pomeni, da sta vsaj dva
elementa toplotnega ovoja stavbe (stena, okna, streha) že dosegla predvideno življenjsko
dobo (30 let) in sta zato potrebna menjave, zato bi bila energetska prenova smiselna.
DSEPS 2050 ocenjuje, da je celotni tehnični potencial za energetsko prenovo pri
enostanovanjskih stavbah 44,6 milijona m2, celotne tehnične možnosti pri večstanovanjskih
stavbah 16,4 milijona m2. Delno, večinoma pa celovito, je s tehničnega vidika mogoče
energetsko prenoviti 97% vseh večstanovanjskih stavb in 95 % vseh enostanovanjskih stavb
(Slika 2.1).

Slika 2.1:

Tehnične možnosti za energetsko prenovo enostanovanjskih in večstanovanjskih stavb

Stanovanjskih stavb s tehničnimi možnostmi za energetsko prenovo je kar 70 % celotnega
stavbnega fonda1 (Slika 2.2).
1

Tehnične možnosti so izračunane za leto 2018. Te možnosti se v opazovanem obdobju do leta 2050 povečujejo, saj se z vsakim
letom h kumulativnemu deležu dodajo nove stavbe, potrebne celovite energetske prenove. Glede na predvideni scenarij prenov pa
se kumulativni delež stavb, ki izpolnjujejo pogoje za celovito energetsko prenovo, po drugi strani z vsakoletnimi prenovami zmanjšuje.
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Slika 2.2:

Delež stanovanjskih stavb s tehničnimi možnostmi za energetsko prenovo v celotnem
stavbnem fondu

2.2 Cilji do leta 2030
NEPN za področje stavb določa dva konkretna zavezujoča cilja, ki ju prevzema tudi DSEPS
2050:
● zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v stavbah vsaj 70 % glede na leto 2005,
● vsaj 2/3 energije v stavbah iz obnovljivih virov energije.

NEPN postavlja tudi dva indikativna cilja do leta 2050:
● Usmerjanje novogradenj in energetske prenove k doseganju skoraj ničelnih emisij v

celotni življenjski dobi. Spodbujanje širših prenov stavb. Energetske prenove stavb bo
prednostno področje prehoda v nizko ogljično družbo.
● Skoraj ničemisijski stavbni fond, visoka stopnja energetskih prenov z nizkoogljičnimi in

obnovljivimi materiali ter usmerjanje načina ogrevanja v tehnologije OVE in
centralizirane sisteme ogrevanja z OVE.
Za doseganje zastavljenih ciljev do leta 2030 DSEPS 2050 predvideva znatno povečanje
števila in intenzivnosti energetskih prenov stanovanjskih stavb. Pri enostanovanjskih stavbah
se potrebni obseg prenov stavbnega fonda s skupno 11,6 mio m2 prenovljenih površin (BAUscenarij) povečuje na 16,2 mio m2 (scenarij po NEPN). Pri večstanovanjskih stavbah se
potrebni obseg prenov stavbnega fonda s skupno 5 mio m2 prenovljenih površin (BAUscenarij) povečuje na 7,5 mio m2 (scenarij po NEPN) (Slika 2.3).
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Slika 2.3:

Slika 2.4:

Delež energetskih prenov večstanovanjskih stavb do leta 2030 (NEPN/DSEPS 2050) (glede na
fond stavb 2018)

Delež energetskih prenov enostanovanjskih stavb do leta 2030 (NEPN/DSEPS 2050) (glede
na fond stavb 2018)

Pri scenariju energetskih prenov iz NEPN se spreminja tudi struktura oziroma intenzivnost
izvedbe energetske prenove stanovanjskih stavb, tako da se iz večinoma delnih prenov (kjer
se ob sanaciji stavbe izvede po en ukrep energetske učinkovitosti) preusmeri k celovitim
prenovam in sNES prenovam, ki večinoma vključujejo izvedbo treh ali več ukrepov energetske
učinkovitosti. Gre za prenove, ki so investicijsko intenzivne, te pa običajno niso najcenejše.
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Kljub temu analiza vseživljenjskih stroškov pri večini investicij celostnih prenov kaže, da gre
za stroškovno učinkovite ukrepe, ki poleg pozitivnega ekonomskega učinka prinašajo hkrati
tudi največje možne prihranke energije (Slika 2.4).
Na splošno je večina posamičnih ukrepov stroškovno učinkovitih. Zaradi manjše investicijske
intenzivnosti je izvedba posamičnih ukrepov bolj zanimiva za izvedbo. Vendar takšni ukrepi
prinašajo manjše prihranke energije, kakor bi jih lahko dosegli z na primer celovito prenovo ali
prenovo sNES. Znatno se prihranki energije lahko povečajo šele z izvedbo postopne
energetske prenove, do katere pa večinoma ne pride, saj se največkrat prav faze energetske
prenove izberejo glede na ekonomiko posameznega ukrepa. Pasti faznega pristopa k prenovi
je prav v tem, da se najprej izvedejo ukrepi z najvišjimi prihranki/donosom investicije, v
naslednjih fazah pa ukrepi, ki so manj donosni. Do njihove izvedbe pa prav zaradi slabe
ekonomike in dolgih vračilnih dob večinoma ne pride.

Slika 2.5:

Shema stroškovne učinkovitosti različnih scenarijev energetske prenove obstoječe stavbe
(povzeto po IEE REPUBLIC_ZEB)2

2.3 Opredelitev vrzeli
2.3.1 Vrzel energetske učinkovitosti stanovanjskih stavb
Pravilna opredelitev vrzeli energetske učinkovitosti pri stanovanjskih stavbah, analiza njene
velikosti in strukture je ključna za oblikovanje predloga novih finančnih instrumentov za
financiranje in podporo pri financiranju projektov energetskih prenov stanovanjskih stavb.
Vrzel v energetski učinkovitosti je opredeljena kot razkorak med obstoječo in optimalno porabo
energije (Jaffe in Stavins (1994)). Medtem ko sta ugotavljanje stanja stanovanjskih stavb in
ocena rabe energije razmeroma enostavna, je opredelitev in ugotavljanje vrzeli in njene
strukture težja naloga. Če privzamemo eno izmed opredelitev vrzeli energetske učinkovitosti,
kjer je optimalna raba energije posledica izvedbe ekonomsko učinkovitih ukrepov, ki poleg
2

IEE REPUBLIC_ZEB (http://www.republiczeb.org/)

14

stroškovne učinkovitosti upoštevajo tudi zunanje okoljske stroške, lahko vrzel na področju
energetske prenove stanovanjskih stavb opredelimo kot vrzel med obstoječo rabo energije in
rabo energijo, kakor izhaja iz projekcij rabe energije NEPN. Investicijska vrzel na tem področju
se opredeli kot obseg investicij, ki stanovanjski fond pripelje do rabe energije, ki je enak
projekcijam NEPN.
Del vrzeli energetske učinkovitosti se stalno zapira s spontanimi prenovami. Spontane
prenove so stroškovno učinkovite prenove, ki se izvedejo samostojno brez podpore države,
razlogi za njihovo izvedbo pa so večinoma ekonomski. Sposobnost odpravljanja vrzeli
energetske učinkovitosti s spontanimi prenovami večinoma ni optimalna, saj se s spontanimi
prenovami večinoma izvajajo delni ukrepi prenov, ki so z vidika ekonomske učinkovitosti
smiselni, z vidika učinkovitosti zapiranja vrzeli energetske učinkovitosti pa so manj učinkoviti
in ne zajemajo vseh možnosti energetske učinkovitosti.

Slika 2.6:

Oris vrzeli energetske učinkovitosti na primeru fonda večstanovanjskih stavb

DSEPS 2050 zelo natančno ocenjuje višino potrebnih investicij za doseganje obsega
energetskih prenov stanovanjskih stavb do leta 2030, s katerimi se celovito zapira opredeljena
vrzel energetske učinkovitosti. Obseg potrebnih investicij DSEPS 2050, s katerimi se odpravlja
vrzel energetske učinkovitosti, se povečuje zaradi intenzivnejše dinamike energetskih prenov
do leta 2030 in zaradi strukturnih sprememb v obsegu prenov (manj delnih in več celovitih
energetskih prenov). Ocenjeno je, da bo za zapiranje vrzeli energetske učinkovitosti stavb v
obdobju 2021–2030 potrebnih 6,6 mrd EUR (brez DDV) investicij. Na letni ravni gre za 660
mio EUR investicij, ki naj bi jih gospodinjstva namenila izvedbi ukrepov energetske
učinkovitosti in energetske prenove stavb.

2.3.2 Finančna vrzel
Finančno vrzel smo skušali oceniti na podlagi podatkov SURS in strokovnih ocen.
Za obdobje 2015–2018 je bilo ocenjeno, naj bi bilo v energetsko prenovo stavb v povprečju
investiranih okoli 280 mio EUR letno. DSEPS 2050 načrtuje 660 mio EUR letnih investicij. Gre
za dvakratno povečanje letnega obsega sredstev, ki jih investirajo lastniki stanovanjskih stavb.
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V preteklosti so gospodinjstva od vseh investicij 13 % namenila za izboljšanje energetske
učinkovitosti in prenove stavb. Z DSEPS 2050 se ta delež investicij, ki jih bodo gospodinjstva
namenila za izboljšanje energetske učinkovitosti, povečuje na okoli 30 % (Preglednica 2.1).
Malo verjetno je, da bodo gospodinjstva brez dodatnih spodbud preusmerjala investiranje v
energetske prenove zaradi povečanega investiranja v ukrepe učinkovite rabe energije in se
odpovedovala drugim investicijam. Strukturni del vrzeli energetske učinkovitosti bo zato v
prihodnje nujno odpravljati z vključevanjem zasebnega sektorja (predvsem ponudnikov
energetskih storitev in dobaviteljev energije) ter razvojem novih modelov in instrumentov
financiranja energetskih prenov.
Preglednica 2.2: Investicije gospodinjstev in delež investicij v energetsko učinkovitost stavb

2015
1

Stopnja investiranja gospodinjstev
(%)*

2

Povprečni dohodek na gospodinjstvo
(EUR)*

3

Gospodinjstva (št.)**

4

Investicije gospodinjstev (mio EUR)
(4 = 1 x 2 x 3)***

5

6

2016

2017

2018

Ocena
NEPN****
2030

5,7

5,8

6,2

6,4

21.778

21.555

22.256

23.039

820.541

820.541

820.541

824.618

2.001

1.999

2.264

2.508

2.200(1)

Investicije v energetsko prenovo
stavb (mio EUR)***

217

255

295

368

660

Delež investicij v energetsko
prenovo stavb (%) (6 = 5/4)

10,8

12,7

13

14,7

30

* Vir: SURS.
** Vir: SURS za leti 2015 in 2018 (podatki za 2016 in 2017 so ekstrapolirani).
*** Izračuni IJS – CEU.
(1) Ocena investicij za leto 2030 je povprečje obsega investicij gospodinjstev v obdobju 2015–2018.

2.4 Odpravljanje vrzeli energetske učinkovitosti
stanovanjskih stavb in vrzeli financiranja
Za odpravljanje vrzeli energetske učinkovitosti in vrzeli financiranja so bili v okviru projekta
LIFE IP CARE4CLIMATE pripravljeni trije predlogi finančnih instrumentov in modelov za
podporo pri financiranju energetskih prenov stanovanjskih stavb.
Predlogi novih finančnih instrumentov in modelov financiranja temeljijo na ugotovitvah iz
rezultatov ankete o financiranju energetskih prenov stavb (zvezek 2), Pregleda tujih praks
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financiranja energetskih prenov stanovanjskih stavb (zvezek 3) ter na podlagi vrednotenja
instrumentov v skladu z metodologijo za ocenjevanje finančnih instrumentov (zvezek 4).

Predlogi za oblikovanje novih modelov financiranja, novih finančnih instrumentov in sprememb
obstoječih instrumentov, s katerimi je mogoče učinkovito odpraviti vrzel financiranja, so:
-

-

oblikovanje poziva Eko sklada za ugodno kreditiranje energetskih prenov
večstanovanjskih stavb v breme rezervnega sklada (izvajanje: 2021–2022),
prilagoditev pozivov Eko sklada za sofinanciranje projektov, ki se financirajo preko shem
odplačevanja investicije po računih za energijo (»on-bill« finančne sheme) (izvajanje:
2021–2022).
Oblikovanje garancijske sheme (implementacija: 2022–2024)

3 Zvezek 2: Študija primerov financiranja
energetskih prenov stanovanjskih stavb
Polona Lah, Institut Jožef Stefan

3.1 Analiza financiranja energetskih prenov stanovanjskih
stavb
Podatkov, na podlagi katerih bi lahko odgovorili na vprašanje, kako lastniki stanovanj
financirajo izvedbo energetske prenove, večinoma ni na voljo. Prvi vir so podatki o izvedenih
projektih energetske prenove, ki so prejeli sredstva Eko sklada. Drugi vir je anketa o porabi
energije in goriv v gospodinjstvih (APEGG), ki jo periodično izvaja SURS. Iz obeh virov je
možno sestaviti le delno sliko o načinu in modelih financiranja energetskih prenov
stanovanjskih stavb.
APEGG se je doslej izvedel trikrat, in sicer v letih 2010, 2015 in 2019. Na podlagi ankete je
mogoče ugotoviti predvsem, kako pogosto je Eko sklad sofinanciral izvedbo ukrepov
energetske prenove podstrešja, toplotne prenove ovoja stavbe in zamenjave oken pri
enodružinskih in večstanovanjskih stavbah. Podatki APEGG in Eko sklada ne dajejo
odgovorov o načinih in modelih financiranja izvedenih ukrepov. Glavne ugotovitve APEGG so:
● Energetska prenova podstrešja enostanovanjskih stavb se večinoma izvede

samostojno brez sredstev Eko sklada. Energetska prenova podstrešja
enostanovanjskih stavb se je v 96 % izvedenih prenov financirala samostojno brez
sredstev Eko sklada (APEGG 2019). Zelo podobni so rezultati raziskav APEGG 2015
(97 %) in APEGG 2010 (99 %).
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● Energetska prenova toplotnega ovoja enostanovanjskih stavb se večinoma

izvede samostojno brez sredstev Eko sklada. Energetska prenova toplotnega ovoja
enostanovanjskih stavb se je v 82 % izvedenih prenov financirala samostojno brez
sredstev Eko sklada (APEGG 2019). Pri 18 % izvedenih prenov so bila pridobljena
sredstva Eko sklada. Iz APPEG 2015 razvidno, da je bilo spontanih prenov toplotnega
ovoja 86 %, iz APEGG 2010 94 %.
● Zamenjava oken v enostanovanjskih stavbah se večinoma izvede samostojno brez

sredstev Eko sklada. Zamenjava oken pri enostanovanjskih stavbah se je v 90 %
izvedenih zamenjav oken financirala samostojno brez sredstev Eko sklada (APEGG
2019). Zelo podobni so rezultati raziskav APEGG 2015 (89 %) in APEGG 2010 (93 %).
● Vedno večji delež energetskih prenov podstrešja večstanovanjskih stavb se

financira s sredstvi Eko sklada. Energetska prenova podstrešja večstanovanjskih stavb
se v 56 % izvedenih prenov financira samostojno brez sredstev Eko sklada (APEGG
2019). Iz APPEG 2015 je razvidno, da je bilo spontanih energetskih prenov podstrešja
81 %, iz APEGG 2010 pa, da jih je bilo 100 %.
● Vedno večji delež energetskih prenov toplotnega ovoja večstanovanjskih stavb se

financira s sredstvi Eko sklada. Energetska prenova toplotnega ovoja večstanovanjske
stavbe se v 38 % izvedenih prenov financira samostojno brez sredstev Eko sklada
(APEGG 2019). Iz APPEG 2015 je razvidno, da je bilo spontanih energetskih prenov
toplotnega ovoja 45 %, iz APEGG 2010 pa, da jih je bilo 78 %.
● Zamenjava oken v večstanovanjskih stavbah se večinoma izvede samostojno brez

sredstev Eko sklada. Zamenjava oken pri večstanovanjskih stavbah se v 90 %
izvedenih zamenjav financira samostojno brez sredstev Eko sklada (APEGG 2019).
Zelo podobni so rezultati raziskav APEGG 2015 (90 %) in APEGG 2010 (97 %).
Na podlagi analize podatkov APEGG 2019 je Eko sklad v obdobju 2015–2019 pri
enostanovanjskih stavbah sodeloval pri 18 % energetskih prenovah fasad, 4 % energetskih
prenovah podstrešij ter 10 % zamenjavah oken. Pri večstanovanjskih stavbah pa je Eko sklad
sodeloval pri 62 % prenovah fasad, 44 % prenovah podstrešij s toplotno izolacijo ter pri 10 %
zamenjavah oken. Iz navedenega izhaja, da spontane prenove obsegajo pri enostanovanjskih
stavbah najmanj 4,5 -kratnik, pri večstanovanjskih stavbah pa najmanj 0,6-kratnik naložb Eko
sklada. V obdobju 2015–2019 je Eko sklad z nepovratnimi sredstvi spodbudil 129 mio EUR
naložb občanov letno. Na podlagi razmerij med subvencionirano in spontano prenovo iz
preteklih let, ki izhajajo iz podatkov APEGG, je bilo v okviru aktivnosti C6.1 ocenjeno, da je na
letni ravni do 510 mio EUR spontanih energetskih prenov3.
V maju 2020 se je v okviru projekta LIFE IP Care4Climate izvajala tudi anketa o financiranju
energetskih prenov večstanovanjskih stavb. Namen ankete, ki je bila namenjena upravnikom
večstanovanjskih stavb, je bil, da se pridobijo informacije o načinih financiranja projektov
energetskih prenov večstanovanjskih stavb, ki so se izvedle v zadnjih petih letih. S
pridobljenimi informacijami lahko bolje razumemo področje financiranja energetskih prenov
ter težave in vrzeli za ciljno usmerjeno oblikovanje manjkajočih finančnih instrumentov.

3

Izračuni CPOEF upoštevajo tudi predvideno razmerje investicij med enostanovanjskimi in večstanovanjskimi stavbami.
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3.2 Rezultati ankete o financiranju energetskih prenov
večstanovanjskih stavb
Anketa se je izvajala v času od 6. 5. do 25. 5. 2020. K sodelovanju so bili povabljeni upravniki
večstanovanjskih stavb. Na anketo se je odzvalo 19 upravnikov stavb.
Vprašalnik je bil sestavljen iz štirih sklopov vprašanj o različnih oblikah financiranja. Prvi sklop
vprašanj se je nanašal na financiranje s sredstvi Eko sklada, drugi sklop na financiranje s
sredstvi rezervnega sklada, tretji sklop na financiranje z lastnimi sredstvi lastnikov, četrti in
peti sklop pa poizvedujeta o tem, kako lastniki rešujejo težave v primeru, kadar lastnih
sredstev za financiranje energetskih prenov lastniki nimajo na voljo.
Najpomembnejši vir financiranja energetskih prenov v večstanovanjskih stavbah so sredstva
rezervnega sklada, lastna sredstva in sredstva Eko sklada. Zadnja leta obstajajo tudi druge
oblike financiranja, ki pa so manj pogoste: gre za zadolžitev v breme rezervnega sklada in
financiranje s strani tretjih oseb (dobaviteljev energije (ESCO-podjetij), izvajalcev del,
finančnih institucij ipd.).

3.2.1 Financiranje projektov energetskih prenov s sredstvi Eko sklada
Vsi sodelujoči v anketi so v zadnjih petih letih izvedli vsaj en projekt energetske prenove
večstanovanjske stavbe. 74 % upravnikov je v okviru projektov energetske prenove vsakič
tudi oddala vlogo za sofinanciranje prenove z nepovratnimi sredstvi Eko sklada, 26 % vloge
izjemoma ni oddalo – 26 % upravnikov je izvajalo tudi takšne projekte energetske prenove
večstanovanjskih stavb, ki so bile izvedene brez nepovratnih sredstev Eko sklada. Pri vseh
projektih, kjer je bila vloga za sredstva Eko sklada oddana, so bila nepovratna sredstva Eko
sklada tudi uspešno pridobljena. 90 % upravnikov je seznanjenih z obstojem shem Eko
sklada, ki gospodinjstvom, ki jih ogroža energetska revščina, omogoča 100-odstotno
financiranje upravičenih stroškov investicije. 42 % upravnikov že ima izkušnje z izvedbo
projektov, kjer so posamezni lastniki stanovanj, ki jih ogroža energetska revščina, pridobili
nepovratna sredstva iz te sheme.

19

Vprašanje: Ali je bila za izvedbo energetske prenove večstanovanjske stavbe oddana vloga za
nepovratna sredstva Eko sklada?
80%

74%

70%

število odgovorov

60%
50%
40%

26%

30%
20%

10%
0%

Da, vedno

Večinoma da

Pri 80 % projektov energetskih prenov je bilo mogoče z nepovratnimi sredstvi Eko sklada
financirati od 10 do 20 % celotne investicije energetske prenove, pri 16 % projektov pa od 20
% do 40 % investicije (vprašanje 5).
Vprašanje 5: Kolikšen del celotne investicije v energetsko prenovo v povprečju predstavljajo
nepovratna sredstva Eko sklada?
90%

79 %

80%

število odgovorov

70%
60%
50%
40%
30%

16 %

20%
10%

5%

0%
Do 10 %
investicije

Od 10 % do 20 % Od 20 % do 40 %
investicije
investicije

3.2.2 Financiranje projektov energetskih prenov s sredstvi iz rezervnega
sklada
Drugi najpomembnejši vir so sredstva, ki jih lastniki večstanovanjskih stavb namensko zbirajo
v rezervnem skladu. Pri financiranju energetske prenove večstanovanjskih stavb iz sredstev
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rezervnega sklada ni prevladujočega modela financiranja. Odgovori iz ankete kažejo, da so
bile v preteklosti energetske prenove izvedene tudi v primerih, ko je bilo v rezervnem skladu
zbranih manj kakor 20 % sredstev predvidene investicije. Skoraj ena tretjina projektov
energetske prenove se izvede, ko je v rezervnem skladu zagotovljeno dovolj sredstev za
izvedbo celotne investicije (vprašanje 8). Gre za pretežno velik delež stavb, kjer so lastniki
konservativni in niso naklonjeni zadolževanju ali iskanju alternativnih rešitev financiranja s
strani tretjih oseb. Ker je delež stavb, kjer je bilo v rezervnem skladu na voljo manj kakor 40
% sredstev investicije energetske prenove in so se odločili za energetsko prenovo stavbe,
sklepamo, da višina sredstev v rezervnem skladu v teh primerih ni bil sprožilni dejavnik za
odločitev za energetsko prenovo stavbe.
Vprašanje 10: Kako pogosto se lastniki stanovanj pred izvedbo energetske prenove stavbe
odločijo za povišanje vplačil v rezervni sklad?
47 %

50%
45%

37 %

število odgovorov

40%
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15%
10%
5%

0%

0%
Redko
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Zelo pogosto

Vedno

Lastniki stanovanjskih stavb se pred odločitvijo za energetsko prenovo zelo pogosto odločijo
tudi za zvišanje prispevka v rezervni sklad. Gre za odločitev, ki omogoči hitrejše povečanje
sredstev rezervnega sklada do višine, ki omogoča financiranje izvedbe investicije, razlog za
povečanje je lahko tudi zagotovitev ustreznih vplačil v rezervni sklad, ki omogočajo zadolžitev
v breme rezervnega sklada.
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Vprašanje 8: Kolikšen del celotne investicije energetske prenove stavbe se v povprečju
financira iz sredstev, zbranih v rezervnem skladu?
35%

32%
30%

26%
število odgovorov

25%

21%
20%
15%

11%

11%

10%
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0%
Do 20 %
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investicije
investicije
investicije
% investicije

3.2.3 Financiranje projektov energetskih prenov z lastnimi sredstvi
Iskanje manjkajočih sredstev za financiranje energetske prenove večstanovanjskih
stavb pomeni veliko težavo pri 60 % večstanovanjskih stavb. Najpogostejša oblika
zagotavljanja manjkajočih sredstev je skupna zadolžitev lastnikov v breme rezervnega
sklada in financiranje investicije s strani izvajalca del prenove, ki omogoči ali odlog
plačila ali plačilo v obrokih.
Sredstva v rezervnem skladu so sprožilni dejavnik za odločitev za energetsko prenovo
stanovanjske stavbe pri polovici večstanovanjskih stavb. 47 % upravnikov je odgovorilo, da je
verjetnost, da do investicije v energetsko prenove stavbe ne bo prišlo, zelo velika, če v
rezervnem skladu ni dovolj finančnih sredstev, 53 % upravnikov meni, da odločitev za izvedbo
večinoma ni odvisno od višine sredstev v rezervnem skladu.
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Vprašanje 11: Če v rezervnem skladu ni dovolj sredstev za izvedbo energetske prenove
stavbe, kako verjetna je izvedba prenove?
60%

53%
47%

število odgovorov
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0%
Velika verjetnost je, da Odločitev za izvedbo
do investicije ne bo večinoma ni odvisna od
prišlo
višine sredstev v
rezervnem skladu

Če lastniki stanovanj v rezervnem skladu nimajo na voljo dovolj sredstev in kljub temu
razmišljajo o izvedbi energetske prenove stavbe, pomenita iskanje in zagotavljanje
manjkajočih sredstev za financiranje energetske prenove veliko težavo pri vsaj 60 %
večstanovanjskih stavb (vprašanje 12).
Vprašanje 12: Kako velika je težava, če morajo lastniki sami zagotoviti manjkajoča sredstva za
energetsko prenovo stavbe?
42%
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40%

število odgovorov
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Če v rezervnem skladu ni na voljo dovolj sredstev za financiranje projekta energetske
prenove, lastniki pa se kljub temu odločijo za izvedbo projekta, težavo zaradi manjkajočega
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vira financiranja rešujejo na različne načine. Ugotovljene so bile naslednje možnosti
financiranja:
● lastniki sami iz lastnih virov zagotovijo plačilo manjkajočih sredstev,
● pri financiranju sodeluje izvajalec del, ki omogoči odlog plačila, plačilo v obrokih ipd.,
● lastniki se posamično zadolžijo pri finančnih institucijah,
● lastniki posamično zaprosijo za kredit Eko sklada,
● lastniki se skupno zadolžijo v breme rezervnega sklada,
● investicijo financira dobavitelj energije prek poplačila z računi za energijo (»on-bill

financing«).
Najpogostejši obliki financiranja izvedbe investicije v primeru, kadar v rezervnem skladu ni na
voljo dovolj sredstev, sta skupna zadolžitev lastnikov v breme rezervnega sklada in
financiranje investicije s strani izvajalca del prenove, ki omogoči ali odlog plačila ali plačilo v
obrokih.
Lastniki stanovanj se po mnenju upravnikov redko odločijo za individualno iskanje rešitev, ki
bi se odražale v individualnih zadolžitvah pri finančnih institucijah. Zelo redka oblika
financiranja investicije je tudi financiranje investicije preko t. i. modela poplačila prek računov
za energijo (»on-bill financing«).
Manjši del upravljavcev se je že srečal z odkupom terjatev. Navajajo, da gre pri skupni
zadolžitvi iz rezervnega sklada za spremenjeno obliko, ki je bližje odkupu terjatev. Banka od
izvajalca energetske prenove, ki je financiral del investicije, odkupi terjatve, ki jih ima do
etažnih lastnikov, upravnik pa obroke plačuje banki iz sredstev rezervnega sklada. Tak model
zadolžitve lahko deluje na podlagi 75-odstotnega soglasja lastnikov.
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Vprašanje 13: Na kakšen način lastniki stanovanj večinoma zagotavljajo manjkajoči del
sredstev za izvedbo investicije v energetsko prenovo?
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58 % upravnikov meni, da lastniki stanovanj nimajo na voljo dovolj alternativnih možnosti za
pridobitev manjkajočih virov financiranja za energetsko prenovo stavb.
Vprašanje 15: Ali imajo lastniki stanovanj po vašem mnenju na voljo dovolj alternativ za
pridobitev manjkajočih virov financiranja za energetsko prenovo stavb?
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3.2.4 Financiranje z zadolžitvijo v breme rezervnega sklada
Iz analize odgovorov iz ankete izhaja, da je mehanizem zadolžitve v breme rezervnega sklada
ustrezen, vendar premalo učinkovit. V primeru pomanjkanja lastnih sredstev za finanicranje
energetske prenove je zadolžitev v breme rezervnega sklada zelo malo verjetna zaradi
potrebnega 100-odstotnega soglasja slastnikov stavb.
Vprašanje 22 : Kako pogosta oblika financiranja energetske prenove stavb je financiranje z
zadolžitvijo iz rezervnega sklada?
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Kljub temu pa analiza odgvorov iz ankete kaže, da je bila pri izvedenih projektih energetske
prenove stavbe zadolžitev v breme rezervnega sklada pogosta oblika pridobivanja
manjkajočih sredstev za financiranje investicije. Iz ankete izhaja, da pri zadolževanju lastnikov
v breme rezervnega sklada Eko sklad praviloma ne sodeluje pri financiranju (vprašanje 23).
Anketa je tudi pokazala, da pri zadolževanju lastnikov v breme rezervnega sklada pogosto
sodelujejo tudi komercialne banke, a ne vedno (vprašanje 24).
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Vprašanje 23: Kako pogosta oblika financiranja v primeru zadolžitve iz rezervnega sklada je
najem kredita pri Eko skladu?
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Vprašanje 24: Kako pogosta oblika financiranja v primeru zadolžitve iz rezervnega sklada
je najem kredita pri komercialni banki?
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Vprašanje 16: Ali so v splošnem izvajalci del naklonjeni sofinanciranju energetske prenove
stavb?
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Zadolževanje iz rezervega sklada ni enostavno. Največja ovira je potrebno predhodno 100odstotno soglasje lastnikov stanovanj. Ugotovljene so bile tudi druge ovire: velike težave z
odplačevanjem dolga zaradi neplačnikov in zamud nekaterih lastnikov pri vplačilih v rezervni
sklad, neoptimalni pogoji financiranja in odplačevanja dolga (različne želje glede ročnosti), ki
jih zahtevajo komercialne banke, in dodatne provizije v primeru odkupa terjatev s strani
komercialne banke. Kar 70 % upravnikov meni, da je 100-odstotnosoglasje, k je potrebno za
zadolžitev v breme rezervnega sklada, previsoko in ga je v praksi redko mogoče doseči.

3.2.5 Financiranje s strani izvajalcev del
Prenove večstanovanjskih stavb temeljijo predvsem na lastniškem financiranju iz sredstev
rezervnega sklada. Pomembna spodbuda so nepovratna sredstva Eko sklada. Ker ima večina
večstanovanjskih stavb na računih rezervnega sklada premalo sredstev za financiranje
izvedbe energetske prenove, zadolžitev v breme rezervnega sklada pa je zelo velika ovira, so
vzporedno nastale alternativne oblike financiranja izvedbe projektov energetske prenove
večstanovanjskih stavb. Večinoma prenovo financirajo tretje osebe, ki so pri prenovi
večstanovanjskih stavb izvajalci prenove. Za odločitev o taki obliki financiranja je po veljavni
zakonodaji potrebna 75-odstotna večina lastnikov.
Gradbena podjetja so izkoristila vrzel financiranja zaradi nezmožnosti zadolžitve v breme
rezervnega sklada. Po krizi od leta 2012 je opazen premik gradbenega sektorja od gradenj k
izvedbi prenov stavb. Gradbena podjetja v okviru konkurenčnega boja so pri pridobivanju
poslov energetskih prenov stavb poleg storitve prenove ponudile tudi storitev financiranja
naložbe v višini do zaprtja finančnega načrta projekta.
Kljub pozitivnemu trendu je večina izvajalcev del še vedno nenaklonjena takšni obliki
financiranja.
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Vprašanje 17: Kako pogosto izvajalci del ponujajo tudi možnost sofinanciranja?
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Vprašanje 18: Kakšno obliko sofinanciranja ponujajo izvajalci energetskih prenov?
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Izvajalci del, ki ponujajo storitev sofinanciranja izvedbe projekta energetske prenove v višini
manjkajočih sredstev investicije, največkrat lastnikom stanovanj omogočijo obročno
odplačevanje dolga. Ta oblika je večinoma kombinirana s prodajo terjatev banki z določenim
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diskontom, stroški diskonta in odplačevanje dolga pa gre iz sredstev rezervnega sklada. Manj
pogosto izvajalci del lastnikom stanovanj ponudijo možnost odloga plačila terjatev do enega
leta.
Ročnost financiranja s strani izvajalca del je večinoma razmeroma kratka, od enega leta do
dveh let. V primeru kombinacije financiranja investicije s strani izvajalca del in prodaje terjatev
banki pa se ročnost financiranja odplačila obveznosti iz rezervnega sklada do prodane terjatve
povečajo na pet do deset let (vprašanje 19).
Vprašanje 19: Kakšna je povprečna ročnost financiranja, ki ga ponujajo izvajalci del?
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3.3 Sklep
Analiza rezultatov ankete o financiranju energetskih prenov večstanovanjskih stavb ugotavlja
tri vrzeli:
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VRZEL 2:

Ugodno kreditiranje z
zadolžitvijo v breme
rezervnega sklada

Financiranje prek
računov energije 30
– t.
i. »on-bill financing«

100%
90%
80%

število odgovorov

70%
60%

VRZEL 3: Garancijska shema
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Opredelitev vrzeli financiranja

4 Zvezek 3: Pregled tujih praks financiranja
energetskih prenov (stanovanjskih) stavb
dr. Andreja Cirman in dr. Matej Švigelj, Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete
Zaradi pomembnosti stanovanjskega fonda pri prehodu v nizkoogljično družbo je na ravni
Evropske unije je obseg finančnih instrumentov v podporo prenovam stanovanjskih stavb velik
in raznolik. Javna finančna sredstva skušajo pridobiti investicije zasebnih sredstev za
povečanje energetske učinkovitosti stanovanjskih stavb.
Finančni instrumenti primarno odpravljajo težavo zaradi visokih začetnih investicij v
energetsko učinkovito prenovo in skušajo zagotoviti lažji dostop do ugodnih virov financiranja,
hkrati pa lahko odpravljajo tudi druge ovire, kakor so prednostne investicije (prednost drugim
investicijam), energetska revščina, deljenih spodbud med lastniki in najemniki, spodbujanje
določenih tehnologij ipd. Finančne instrumente delimo na tradicionalne finančne instrumente
s podporo javnih sredstev, kamor uvrščamo nepovratne subvencije, povratne subvencijske
sheme in fiskalne instrumente ter raznolike sheme zasebnega sektorja.
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Pri tradicionalnih instrumentih ima najpomembnejšo vlogo pri njihovem izvajanju in
spodbujanju energetsko učinkovitih prenov v stanovanjskem sektorju država (vladna raven)
ali specializirane državne institucije, V manjšem obsegu pa oblasti na ravni lokalne skupnosti,
obstajajo pa tudi drugi ponudniki (Trotta, Spragenberg & Lorek, 2018):
● Državne ali lokalne energetske agencije, ki izvajanje finančnih instrumentov pogosto

povezujejo tudi z informiranjem in podporo pri pripravi izvedbe in nadzoru projektov
energetsko učinkovite prenove.
● Ponudniki energetskih storitev in dobavitelji energije, ki ponujajo nasvete, razvoj

tehnologije in plačilo v okviru računov za energijo (»on-bill financing«).
● Državne razvojne banke in zasebne poslovne banke s posebnimi paketnimi

ponudbami za gospodinjstva in večje lastnike stanovanj (na primer stanovanjska
združenja, lastnike socialnih stanovanj ipd.).
● Ponudniki energetskega pogodbeništva za izvedbo projektov energetskega

pogodbeništva za stanovanjske stavbe.
● Nevladne organizacije in potrošniške organizacije, ki podpirajo predvsem z nasveti

in pomočjo pri pridobitvi finančnih sredstev.
Viri financiranja različnih finančnih instrumentov za spodbujanje energetske učinkovitosti
stanovanjskih stavb so večinoma javni, le v manjšem obsegu pa zasebna sredstva. Na ravni
Evropske unije so za izboljšanje energetske učinkovitosti v zasebnih stavbah namenjena tudi
kohezijska sredstva EU, sredstva evropskega regionalnega razvojnega sklada, evropskega
socialnega sklada, sredstva iz programa Obzorja 2020, sredstva za podporo razvoju projektov
(ELENA), sredstva Evropske investicijske banke in Evropske banke za obnovo in razvoj.
Celovit pregled finančnih instrumentov, opravljen za Evropsko komisijo (Economidou et al.,
2019), kaže, da se najpogosteje uporabljajo nepovratne spodbude, posojila z ugodnejšimi
pogoji pridobitve (»soft loans«) in davčne olajšave. Pregled in razširjenost instrumentov za
stanovanjski sektor navajamo v nadaljevanju.

4.1 Nepovratne spodbude iz javnih virov
Nepovratne spodbude so lahko učinkovit ukrep za zmanjševanje visokih začetnih stroškov
naložbe v energetsko učinkovitost, zaradi katerih gospodinjstva odlašajo oziroma ne bi izvedla
investicije v energetsko učinkovito prenovo stanovanjske stavbe. Posebej učinkovita so lahko
pri ranljivih in dohodkovno šibkejših gospodinjstvih, saj je te ukrepe mogoče ciljno usmerjati.
Čeprav instrument neposredno odpravlja finančno vrzel, pa je njegova finančna vzdržnost za
državo šibka, saj gre za nepovratna in običajno zelo omejena sredstva, zato je njihova stalnost
vprašljiva. Če tovrstne subvencije niso ciljno usmerjane, jih lahko koristijo tudi gospodinjstva,
ki bi investicije izvedla tudi brez dodatne finančne spodbude (zastonjkarstvo).
Države skušajo s ciljem povečanja učinkovitosti instrumenta obseg subvencioniranja določiti
na podlagi različnih meril (Economidou et al., 2019):
● dosežena raven energetske učinkovitosti (večji obseg subvencije za večjo raven

energetske učinkovitosti);
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● dohodek gospodinjstva (večji obseg dohodkovno šibkejšim gospodinjstvom);
● določene ciljne skupine (na primer večstanovanjske hiše, stanovanjske nepremičnine v

oddajanju);
● vrste izvedenih ukrepov (večje spodbude za ukrepe, ki imajo daljšo dobo vračanja, ki

so bolj zahtevnejšo);
● inovativnost tehnologije (večje spodbude za nove, napredne in še manj uveljavljene

tehnologije).
V prilogi 1 prikazujemo zelo raznolike in številne sheme nepovratnih subvencij v državah
Evropske unije (razen v Sloveniji, ki je obravnavana v posebnem poglavju).

4.2 Posojila z ugodno obrestno mero s soudeležbo javnih
sredstev
Posojila z ugodno obrestno mero za podporo naložbam v večjo energetsko učinkovitost
stanovanjskih stavb in rabo energije v njih so na voljo v več kakor polovici evropskih držav.
Posojila so pomemben finančni instrument, ki zmanjšuje potrebo po visokih vložkih lastnih
sredstev zaradi visoke začetne investicije, ki je posebej izražena pri celovitejših prenovah z
vključenimi več različnimi ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti stavbe.
Velika prednost posojil z ugodnejšo obrestno mero v primerjavi z nepovratnimi spodbudami je
v njihovi večji vzdržnosti s fiskalnega vidika. Posojilne mehanizme je mogoče kombinirati z
nepovratnimi sredstvi, podpreti z državnimi jamstvenimi shemami ali oblikovanjem
obnavljajočih oziroma revolving skladov. Državna jamstva deloma ali v celoti prenašajo
tveganje neplačila s strani dolžnika ali portfelja posojil na garanta. V Bolgariji, Estoniji,
Luksemburgu in Romuniji uporabljajo posojilne sheme, pri katerih so posojila podprta z
državnimi jamstvi. Revolving sklade, ki pokrivajo tudi stanovanjsko področje, imajo oblikovane
na primer v Bolgariji sklad za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije, flamski sklad
za ranljiva gospodinjstva v Belgiji, sklad Kredex v Estoniji in državni revolving sklad za
energetsko učinkovitost na Nizozemskem. Za revolving sklade je značilno, da se del
prihrankov, ki izvirajo iz s sredstvi sklada podprtih investicij, ali garancijske premije vračajo v
sklad in tako zagotavljajo ohranjanje virov financiranja za prihodnje projekte.
Viri financiranja za posojila z ugodno obrestno mero pogosto izvirajo iz proračunskih sredstev
ali sredstev mednarodnih finančnih institucij, saj so zasebne oblike financiranja v podporo
naložbam v večjo energetsko učinkovitost stavb še vedno nepopolno razvite. Pogosto pri
distribuciji teh instrumentov sodelujejo finančne institucije na trgu (na primer poslovne banke)
in omogočajo, da so stroški servisiranja tega instrumenta nižji kakor stroški administracije pri
nepovratnih subvencijah (Economidou et al., 2019). Obrestne mere teh posojil so nižje od
tržnih; v Belgiji, Franciji, Luksemburgu in Veliki Britaniji so na voljo tudi brezobrestna posojila.
Pomanjkljivosti posojilnih shem za gospodinjstva so predvsem v pogosti nepripravljenosti
gospodinjstev za dodatno zadolževanje ali tudi njihovi nezmožnosti za zadolževanje zaradi že
obstoječih posojil ali prenizkih dohodkov, da bi bilo gospodinjstvo posojilno sposobno. Majhni
projekti so za banke lahko tudi neprivlačni, saj so z njimi povezani visoki transakcijski stroški.
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Večina posojil je običajnih obročnih posojil (poplačilo z enakimi mesečnimi obroki), lahko pa
poplačilo posojila poteka tudi na podlagi energetske pogodbene sheme in se poplačuje iz
prihrankov energije s plačili na računih za energetske storitve (»on-bill financing«) ali iz letne
odmere davkov.
● Energetske pogodbene sheme zmanjšujejo tveganja glede velikosti doseženih

učinkov za investitorje pri naložbah v ukrepe za večjo energetsko učinkovitost stavbe,
zmanjšujejo potrebe po specializiranih tehničnih znanjih investitorjev in omogočajo
dostop do preverjenih in inovativnih tehnologij. Žal ta oblika ni primerna za manjše
projekte, težavna je pri slabo razvitem trgu ponudnikov storitev energetskega
pogodbeništva (ESCO) in hkrati prelaga breme pridobitve zunanjih virov financiranja
primarno na ponudnike energetskega pogodbeništva, kar lahko povzroči njihovo
visoko zadolženost in s tem visoko izpostavljenost tveganjem financiranja.
● Poplačilo s plačili na računih za energetske storitve učinkovito zmanjšuje potrebo

po visokih začetnih investicijskih sredstvih naložb v ukrepe energetske učinkovitosti,
saj omogoča uporabniku razporediti plačilo na daljše obdobje. Začetna investicijska
sredstva izvirajo od družb, ki zagotavljajo energetske storitve, države ali tretjih oseb,
poplačajo pa se deloma z energetskimi prihranki in deloma povečanimi plačili na
računih za energetske storitve do poplačila investiranega zneska. Posebej učinkovit je
tovrstni način poplačila v najemnih stanovanjih, saj učinkovito odpravlja težave glede
deljenih spodbud in pri gospodinjstvih, ki nimajo dostopa do dolžniških oblik
financiranja. Pomanjkljivosti tovrstnih oblik so v povečani izpostavljenosti kreditnemu
tveganju in potrebi po povečani zadolžitvi ponudnikov energetskih storitev.
● Model poplačila iz letne odmere davkov izvira iz ZDA (model PACE – Property

Assessed Clean Energy), kjer lokalna skupnost kreditira naložbe v energetsko
učinkovite prenove ali gradnje in dobi izposojena sredstva vrnjena v 15–20 letih prek
povečane letne odmere nepremičninskega davka na te objekte. Prednost tovrstnega
instrumenta je, da učinkovito zmanjšuje potrebo po visokih začetnih finančnih vložkih s
strani investitorja, mogoče ga je kombinirati tudi s tehnično pomočjo in obveznost
plačila preide na vsakokratnega kupca stavbe. V Evropi se koncept preizkuša s
poskusnim projektom Euro PACE (EuroPACE, 2020), vendar pa sta za izvedbo
instrumenta potrebna tudi ustrezni sistem obdavčitve in način pobiranja davkov.
Razmah energetskih pogodbenih shem je predvsem na manjših trgih z omejenim številom
ponudnikov storitev energetskega pogodbeništva zelo omejen s sposobnostjo financiranja teh
ponudnikov. Njihove bilance namreč ob investicijah, ki imajo praviloma dolge roke poplačila,
po obsegu hitro naraščajo in s tem tudi kumulativna zadolženost ESCO-družb (Núñez Ferrer,
2019; ESCO financed projects with forfaiting, 2019). Te omejitve se nanašajo na sheme
odkupa terjatev (angl. factoring oziroma forfaiting), pri katerih ESCO-ponudniki dolgoročne
terjatve na podlagi energetskega pogodbeništva (prihranke zaradi energetske prenove) z
diskontom prodajo specializirani faktor družbi. Nakup terjatve obsega samo tisti del obveznosti
skupnosti lastnikov stanovanjske prenovljene stanovanjske stavbe, ki ni vezana na obveznost
vzdrževanja in stroške poslovanja, in po pogodbi bremenijo ESCO. Uspešen tovrstni model je
latvijski LABEEF, ustanovljen kot 30 mio EUR vreden sklad za spodbujanje celovitih prenov
stavb iz sovjetskega obdobja, ki je leta 2017 prejel tudi 4 mio EUR sredstev od Evropske
banke za obnovo in razvoj. Delovanje instrumenta poteka tako:
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● ESCO se dogovori s skupnostjo lastnikov stanovanjske stavbe o celoviti prenovi (med

45 in 65 % prihrankov energije) za 20 let.
● ESCO izvede celovito prenovo stavbe.
● Upravnik stavbe zaračunava lastnikom enak strošek za energijo kot pred prenovo.
● Upravnik stavbe plačuje dobavitelju energije dejanske (znižane stroške) energije),

razliko do predhodnih stroškov (prihranke) pa ESCO.
● Ko je prenova izvedena in prihranki izkazani, ESCO z diskontom proda terjatev iz

naslova prihrankov LABEEF, zmanjšano za stroške vzdrževanja in poslovanja, ki še
vedno bremenijo ESCO.
Podoben instrument so leta 2019 uvedli za javne stavbe tudi v Ukrajini po okriljem GEF-UNDP
projekta “Removing Barriers to Increase Investment in Energy Efficiency in Public Buildings in
Ukraine through the ESCO Modality in Small and Medium Sized Cities” (ESCO factoring: How
UNDP is helping Ukraine improve energy efficiency in public buildings, 2019).
Za odkup terjatev, ki nastajajo v procesu energetskega pogodbenišva, sredstva namenja tudi
evropski sklad za energetsko učinkovitost (EEEF Eligible Investments, 2019).
Primeri povratnih finančnih instrumentov iz javnih sredstev prikazuje v prilogi 2.

4.3 Fiskalni instrumenti
Fiskalni instrumenti spodbujajo investicije v povečanje energetske učinkovitosti prek
davčnega sistema in jih uporablja kar nekaj evropskih držav. Z davčnih izdatkov so običajno
za javna sredstva manj obremenjujoč instrument kot nepovratne subvencije. Fiskalni
instrumenti imajo obliko znižanja davčne osnove (davčna olajšave pred uporabo davčne
stopnje) ali znižanja davkov (davčna olajšava znižanja davčne obveznosti po aplikaciji davčne
stopnje) pri investicijah v povečano energetsko učinkovitost v okviru dohodnine ali obdavčitve
dohodkov pravnih oseb, prilagoditve v okviru davka na nepremičnine in uporaba nižjih stopenj
pri davku na dodano vrednost za izvedbo ukrepov povečanja energetske učinkovitosti.
Davčne sheme v okviru dohodnine ali davkov od dohodkov pravnih oseb v obliki znižanja
davčne osnove ali znižanja davka so najpogostejše oblike fiskalnih instrumentov in jih
uporabljajo v Belgiji, na Danskem, na Nizozemskem, v Franciji in Italiji (Economidou, 2019).
Običajno so olajšave osredotočene na uporabo določene tehnologije, Italija pa uporablja
instrument znižanje davka tudi za celovito prenovo in ne le za izbrane ukrepe vgradnje
določene tehnologije. V Franciji so leta 2015 uvedli shemo znižanja davkov pri prenovi
stanovanja stalnega bivališča do 30% stroškov prenove (z omejitvijo zgornjega zneska na
davčnega zavezanca oziroma gospodinjstvo), na Nizozemskem pa z davčnimi shemami
spodbujajo predvsem novejše in učinkovitejše tehnološke rešitve.
Zelo pogoste so v Evropi tudi sheme nižje davčne stopnje pri obdavčitvi z DDV pri izvedbi
različnih ukrepov povečane energetske učinkovitosti (izvedbi toplotne izolacije, uporabi
toplotnih črpalk, tehnologije na osnovi OVE). Uporabljajo jih na primer v Belgiji, Franciji in na
Nizozemskem (Economidou, 2019).
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Učinkovitost fiskalnih instrumentov je najbolj odvisna od učinkovitosti in razvitosti davčnega
sistema, saj za dobro delovanje potrebujejo urejen in učinkovit sistem pobiranja davkov. Kot
instrument lahko tudi učinkovito in selektivno spodbujajo določene ukrepe in spodbujajo
uveljavljanje novih tehnologij, vendar so po svoji naravi pogosto regresivni in nimajo velikega
učinka pri revnih lastnikih stanovanj, ki običajno plačujejo davke po zelo nizki mejni davčni
stopnji (Schleich, 2019). Njihov pregled v državah EU je razviden v Prilogi 3.

4.4 Zasebne finančne sheme
Zasebni finančni instrumenti in sheme zavzemajo zelo raznolike oblike, od popolnoma
zasebnih sredstev, do kombinacije zasebnih in javnih sredstev. Ker se mnogo oblik
zasebnega financiranja poteka za zaprtimi vrati, je celovit pregled nad različnimi shemami
težko dobiti (Economidou et al., 2019) in v nadaljevanju navajamo zgolj nekaj primerov.
Predvsem finančne institucije so postale pri financiranju ukrepov energetske učinkovitosti v
zadnjih letih aktivnejše in ponujajo poleg običajnih stanovanjskih posojil tudi posojila,
namenjena za energetsko učinkovito prenovo in zelena hipotekarna posojila. Pri obeh
oblikah financiranja je prednost v znatno boljši dolgoročni vzdržnosti tovrstnih posojil v
primerjavi z velikim delom instrumentov, ki jih podpirajo izključno javna sredstva. Vendar pa
so pri teh instrumentih po drugi strani težave zaradi nepripravljenosti gospodinjstev na
dodatno zadolževanje, težav gospodinjstev pri zagotovitvi lastne udeležbe in dejstva, da so
tovrstna posojila običajno zaradi višjih transakcijskih stroškov osredotočena na večje projekte
prenove, saj bi bila zaradi visokih transakcijskih stroškov za manjše projekte večinoma
predraga. Primer komercialnih posojil za stanovanjski sektor je na primer italijanski
Finanziamento Condominio. Nekaj primerov tovrstnih posojil je navedenih v preglednici 4.1 .

36

Preglednica 4.1: Primeri zasebnih finančnih shem v Italiji in na Poljskem

ITALIJA
Shema

Intesa Sao paolo Finanziamento Condominio (od leta 2019); srednjeročna in
dolgoročna posojila (od 2 do 10 let) za financiranje ukrepov energetske učinkovitosti
(zamenjava bojlerjev, električnih sistemov, namestitev fotovoltaike ipd.) stanovanj
in večstanovanjskih stavb. Posojilo lahko doseže do 80 % investicije (najmanj
10.000 EUR in največ 100.000 EUR). Pogosto se posojila uporabijo v kombinaciji
z instrumentom znižanja davka (Ecobonus), ki ga lastniki prenesejo na ECSO in
tako del odplačujejo obveznosti, ki jih ne krije bančno posojilo.

Ciljne
skupine

lastniki stanovanj oziroma stanovanjska združenja

POLJSKA
Shema

Financiranje ukrepov energetske učinkovitosti s strani poslovne banke BOŚ
(od 2012 dalje). BOŚ je poljska banka za varovanje okolja za namensko in ugodno
financiranje projektov varovanja okolja. S podporo državnega in vojvodskega
sklada za varovanje okolja in upravljanja voda nudijo subvencionirana posojila tudi
za podporo ukrepov v energetsko učinkovitost stavb in gradnjo pasivnih hiš.
Posojila EcoSaving omogočajo tudi financiranje investicij za učinkovitejšo rabo
energije, ki se lahko poplačujejo iz prihrankov, okoljsko prijazna hipotekarna
posojila pa ponujajo ugodnejšo obrestno mero za pridobitev statusa
nizkoenergijske stavbe, namestitev rekuperacije toplote in naprav na OVE.

Ciljne
skupine

lastniki stanovanj oziroma stanovanjska združenja, občinska podjetja, lokalne
skupnosti

Vir: Economidou et al. (2019).

Na območju EU je za stanovanjske namene v nekaterih državah na voljo tudi več shem iz
naslova sheme Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) Sustainable Energy Financing
Facility, ki omogoča kreditne linije za lokalne finančne institucije za oblikovanje portfelja
produktov za financiranje trajnostnih naložb (naložb v energetsko učinkovitost in manjše
projekte za izrabo OVE). Posojila za tovrstne naložbe v stanovanjskem sektorju znašajo med
nekaj tisoč do nekaj sto tisoč evrov in se najpogosteje uporabljajo za naložbe v toplotno
izolacijo stavbnega ovoja. Primeri takšnih shem so na Poljskem (PolREFF shema), v Romuniji
(GEFF), na Slovaškem (SlovSEEF) in Hrvaškem (Economidou et al., 2019).
Energetsko učinkovita hipotekarna posojila so posojilni produkti, namenjeni povečanju
energetske učinkovitosti stavb ali nakupu energetsko učinkovite stavbe. Pogoji za pridobitev
tovrstnih hipotekarnih posojil so praviloma boljši od klasičnih hipotekarnih posojil, ker pri
energetsko učinkovitih hipotekarnih posojilih pri presoji kreditne sposobnosti upoštevajo tudi
nižje življenjske stroške posojilojemalcev zaradi nižjih stroškov z energijo in višjo vrednost
nepremičnine zaradi njene večje energetske učinkovitosti. Na ravni EU potekata dva
poskusna projekta EeMAP in EeDaPP z namenom oblikovanja standardiziranega okvira,
podatkovnih okvirov ter standardiziranih postopkov in produktov za energetsko učinkovita
hipotekarna posojila. Britanski, švedski, finski in nemški primeri so opisani v preglednici
Preglednica 4.2.
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Preglednica 4.2: Primeri energetsko učinkovitih hipotekarnih posojil v državah EU

VELIKA BRITANIJA
Shema

EON-BNP Paribas zelena hipotekarna posojila (od leta 2018) za investicije v
izboljšanje energetske učinkovitosti domov

Ciljne
skupine

kupci prvih stanovanj, lastniki, ki bi refinancirali posojila; kupci stanovanj ob menjavi
stanovanja (za nakup novogradnje ali obstoječe nepremičnine)

ŠVEDSKA in FINSKA
Shema

Nordea zelena hipotekarna posojila (od leta 2018 – Švedska; od leta 2019 –
Finska), posojila z 0,1 odstotne točke nižjo obrestno mero za komitente, ki živijo v
stanovanjih energetskega razreda A ali B ali stanovanja z znamko Ecolabel (in
refinanciranjo obstoječa posojila) ali kupujejo takšna stanovanja

Ciljne
skupine

lastniki stanovanj oziroma stanovanjska združenja, občinska podjetja, lokalne
skupnosti

NEMČIJA
Shema

Trajnostna posojila MünchenerHyp – Nachhaltigkeitsdarlehen (od leta 2015);
posojila za nakup, modernizacijo stavbe in refinanciranje posojil, če je poraba
energije v stavbi in energetski razred stavbe pod določeno mejo

Ciljne
skupine

del sheme – družinska posojila – so namenjena tudi družinam z vsaj enim otrokom
in enostarševskim gospodinjstvom

NIZOZEMSKA
Shema

Posojila pri Triodos, trajnostni banki, kjer znižajo obrestno mero za 0,1 odstotne
točke za vsak višji razred v energetski izkaznici in posojilojemalci za stanovanja z
energijskim razredom A++ dobijo 8.000 EUR več posojila kakor pri običajnih
stanovanjih.

Ciljne
skupine

n. p.

ROMUNIJA
Shema

Casa Ta Verde posojila (od leta 2018); dvostopenjska stanovanjska posojila
(fiksna obrestna mera prvih sedem let in nato spremenljiva obrestna mera), ročnost
do 30 let. Posojilo za nakup energetsko učinkovite nepremičnine s certifikatom
romunskega Green Building Council.

Ciljne
skupine

n. p.

Vir: Economidou et al. (2019).

Produkti zavarovanja energetskih prihrankov so na zavarovalniškem trgu dokaj nova
skupina produktov, ki jo nudijo velike evropske zavarovalnice, na primer MunichRE z HSB
Engineering Insurance na trgu Velike Britanije ter Hannover RE SE in Klimaprotect na
nemškem trgu. Pri tem gre za zavarovalne police (pri Munich RE do pet let), ki so oblikovane
za investitorje v ukrepe energetske učinkovitosti, družbe, ki se ukvarjajo z energetskim
pogodbeništvom (ESCO), in institucije, ki financirajo investicije v energetsko učinkovite
projekte. Zavarovanje pokriva zavarovanje vgrajenih elementov, prihodke projekta in
morebitne primanjkljaje v doseženih prihrankih (PIB Insurance Brokers, 2020). Tovrstna
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zavarovanja so v pomoč predvsem investitorjem v energetsko učinkovite ukrepe in ESCOdružbam pri lažjem iskanju zunanjih virov financiranja (Economidou, 2019).
Na širši evropski ravni je bil v okviru Obzorja 2020 so v letu 2018 švicarska Basel Agency for
Sustainable Energy (BASE), italijanska Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia
(FIRE), portugalska Business Council for Sustainable Development (BCSD Portugal) in
španski EnergyLab pripravili projekt ESI Europe s finančno podporo iz okoljske finančne
spodbude pri Združenih narodih. Poleg zavarovanja projekt vključuje paket standardiziranih
pogodb za zmanjševanje transakcijskih stroškov, potrditev investicije s strani tretjega, dostop
do virov financiranja in nepovratnih sredstev. Projekti se potekajo v Italiji, Španiji in na
Portugalskem (ESI Europe, 2020).
Množično financiranje projektov (angl. crowdfunding) energetske učinkovitosti je nov način
financiranja ukrepov energetske učinkovitosti, ki brez posredovanja finančne institucije in prek
spletne platforme zbira denar zasebnih vlagateljev za podporo določenim projektom. Čeprav
je to obetajoča, prilagodljiva in hitro rastoča oblika financiranja, pa je na področju financiranja
projektov energetske učinkovitosti v stanovanjskem sektorju še zelo v povojih. Med ponudniki
so Bettrevest in Econeers v Nemčiji, Fundeen v Španiji in platforma CitizenEnergy, ki jo je
finančno podprl program Intellegent Energy Europe ter podpira množično financiranje in
zadružništvo s posredovanjem dolžniških in lastniških virov sredstev, zadružniškega
združevanja sredstev, donacij in nagrad (CitizenEnergy, 2020).

4.5 Sklep
Pregled finančnih instrumentov, ki jih države EU uporabljajo za spodbujanje energetsko
učinkovite prenove v stanovanjskem sektorju, kaže, da države uporabljajo zelo raznolike
spodbude, s katerimi preko podpore z javnimi viri poskušajo spodbuditi energetsko učinkovito
prenovo stanovanjskega sklada v državi. Med tradicionalnimi finančnimi instrumenti so
najpogosteje uporabljen instrument nepovratne spodbude, ki jih uporabljajo vse države.
Pogosto so nepovratne subvencije tudi ciljno usmerjene in pogojene bodisi s socialnimi merili
(ta se predvsem nanašajo na skupine prebivalstva, ki so ranljive za energetsko revščino), s
ciljnimi učinki (ciljna raba energije v stavbi po prenovi in ciljno znižanje rabe energije glede na
stanje pred prenovo, lahko tudi starost stavbe) ali ciljno usmerjene na zgodovinske stavbe ali
določena degradirana oziroma socialno ranljiva območja. Bolgarija, Nizozemska, Luksemburg
in Španija z nepovratnimi subvencijami dajejo prednost celovitim prenovam pred delnimi
ukrepi.
Države pogosto uporabljajo različne finančne instrumente v obliki nepovratnih subvencij,
namenjenih posameznim ciljnim skupinam, kakor so enostanovanjske in večstanovanjske
stavbe, najemodajalci in najemniki, akterji socialnega najemnega sektorja in podobno. V
šestih državah – Grčiji, Hrvaški, na Cipru, Irskem, Malti in Poljskem – so nepovratne
subvencije obenem tudi edini instrument spodbujanja energetsko učinkovite prenove. Posebej
velja omeniti danski model nepovratnih subvencij za nove poslovne modele pri toplotnih
črpalkah, ki kombinira obveznosti velikih zavezancev, nepovratne subvencije in plačilo po
računih. Pregled tradicionalnih finančnih instrumentov in njihovo ciljno usmerjenost podajamo
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v preglednici Preglednica 4.3, pri čemer izključujemo ciljno usmerjenost pri fiskalnih
instrumentih, ki so večinoma splošni ukrep.
Povratne subvencijske sheme v obliki posojil pod ugodnejšimi pogoji kakor na trgu so prav
tako pogosto uporabljani instrumenti, ki jih uporabljajo v 15 državah EU, čeprav pomenijo
veliko manjši pritisk na javne finance. Za razliko od nepovratnih subvencij so povratne
subvencije redko ciljno usmerjene po socialnih merilih in s pogoji za pridobitev posojila
večinoma želijo doseči ciljne učinke investicij v energetsko učinkovitost.
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Preglednica 4.3: Zbirni pregled povratnih, nepovratnih in fiskalnih instrumentov v državah EU
Država

Nepovratne subvencije

Avstrija
Belgija

Število
instrumentov
3
3

Bolgarija
Ciper

2
2

Češka

2

Danska
Estonija

1
1

Finska
Francija

1
1

Grčija

1

Hrvaška

3

Irska

5

Italija

2

Latvija
Litva
Luksemburg

2
1
3

Malta
Nemčija
Nizozemska

1
2
3

Poljska
Portugalska

2
1

Romunija
Slovaška
Španija

1
3
2

Švedska

2

Velika
Britanija

4

Ciljna
usmerjenost
Ciljni učinki
Socialna merila,
ciljni učinki
Celovita prenova
Socialna merila,
ciljni učinki
Socialna merila

Povratne subvencije
Število
instrumentov
1
3

Ciljna
usmerjenost
Ciljni učinki
Socialna merila

Fiskalni
instrumenti
Število
instrumentov
3

2

2

Socialna merila,
celovita prenova,
območja prenove

Socialna merila,
ciljni učinki, celovita
prenova

1

Socialna merila,
ciljni učinki

Socialna merila

3

Ciljni učinki,
območja prenove

1

Socialna merila,
ciljni učinki

1

Socialna merila

1
1

Ciljni učinki

3

Območje prenove,
socialna merila,
celovite prenove

1

1
2

Socialna merila,
ciljni učinki
Socialna merila,
ciljni učinki
Socialna merila,
ciljni učinki

Ciljni učinki,
celovita prenova
Socialna merila
Ciljni učinki,
celovita prenova
Socialna merila

Ciljni učinki
Ciljni učinki,
zgodovinske
zgradbe, celovite
prenove
Socialna merila,
ciljni učinki,
območja prenove
Socialna merila

1
2
1

1

1

1

Ciljni učinki

1

1

Vir: lastna predstavitev po Economidou, 2019.
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Fiskalni instrumenti so prisotni le v osmih državah EU, pretežno v obliki znižanja DDV in
davčnih olajšav. Njihova ciljna usmerjenost je običajno opredeljena s pogoji, pod katerimi je
mogoče uveljavljati davčne olajšave, njihov učinek pa je pogosto celo regresiven.
Le Belgija, Francija, Italija, Nizozemska in Portugalska so države v EU, ki uporabljajo vse tri
oblike tradicionalnih finančnih instrumentov za spodbujanje energetsko učinkovitih prenov.
Za učinkovito spodbujanje celovitih energetskih prenov je ob omejenih javnofinančnih
sredstvih pomembno, da se omejena sredstva v obliki različnih spodbud usmerjajo tako, da
se namenjajo ranljivim skupinam gospodinjstev, ki brez spodbud niti ne zmorejo izvedbe niti
delnih, kaj šele celovitih prenov. Analize Schleicha (2019) kažejo, da je izvajanje dražjih
ukrepov povečanja energetske učinkovitosti (izolacija, menjava stavbnega pohištva) pri
dohodkovno šibkejših gospodinjstvih veliko manjše, zato je smiselno, da so ukrepi v obliki
nepovratnih subvencij in ugodnejših posojil večinoma usmerjeni k »revnim lastnikom«
stanovanj. Zanje bi bila primernejša posojila z nižjimi obrestnimi merami in daljšim odplačilnim
rokom ter višje nepovratne subvencije. Tudi pri davčnih instrumentih imajo posledično večji
učinek, ker zmanjšujejo stroške začetne investicije, manjši učinek pa ima uveljavljane davčnih
ugodnosti v daljšem obdobju, še posebej pri gospodinjstvih, ki zaradi nizkih dohodkov plačajo
zelo malo davkov. Za dohodkovno šibkejše lastnike so lahko zelo učinkoviti in dobro ciljani
ukrepi, ki izhajajo iz obveznosti velikih zavezancev (ponudnikov energetskih storitev), kakršen
je na primer že omenjeni danski primer. Žal je tovrstnih primerov še dokaj malo.
Spodbude s strani javnega sektorja dopolnjujejo tudi zasebne sheme. K razvoju finančnih
instrumentov na tradicionalnem bančnem trgu pomembno prispevata poskusna projekta
EeMAP in EeDaPP z namenom oblikovanja standardiziranega okvira, podatkovnih okvirov ter
standardiziranih postopkov in produktov za energetsko učinkovita hipotekarna posojila, da bi
ta postala ustaljena praksa v poslovnih bankah in s standardizacijo omogočila tudi listinjenje
tovrstnih posojil. Kljub večji aktivnosti bank pri razvoju specializiranih produktov za naložbe v
energetsko učinkovitost v stanovanjskem sektorju je namreč obseg teh naložb tolikšen, da bi
bilo treba pritegniti tudi kapitalske trge. Prvi pogoj za to pa so ustrezni obseg tovrstnega
financiranja, standardizacija in ustrezna ocena kreditnega tveganja (Schlein et al., 2017).
Zavarovanja energetskih prihrankov in množično financiranje energetsko učinkovitih projektov
sta dve skupini novejših produktov. Obema je skupno to, da sta zdaj prisotna le na velikih in
razvitih nacionalnih trgih, medtem ko jih na manjših še ni. Predvsem produkti zavarovanja
energetskih prihrankov so zelo pomembni za razvoj trga energetskega pogodbeništva in
njegovega razmaha tudi v stanovanjskem sektorju.
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5 Zvezek 4: Orodje in metodologija za
ocenjevanje finančnih instrumentov
5.1 Orodje za ocenjevanje finančnih instrumentov
V okviru projekta C4C je bilo razvito orodje Excell za ocenjevanje finančnih instrumentov in
modelov financiranja in podpore financiranja energetskih prenove stanovanjskih stavb.

Ime inštrumenta
Uporaba inštrumenta

Nepovratna sredstva Eko sklada

Ali se inštrument v Sloveniji že uporablja pri financiranju energetskih prenov stanovanjskih
in večstanovanjskih stavb?
DA - obstoječi in dobro uveljavljen inštrument

komentar

Osnovni namen inštrumenta
Kakšen je osnovni namen inštrumenta?

Inštrument usmerja naložbene odločitve (namenjen izboljševanju
ekonomike ukrepov)

komentar

lastnike stanovanj

komentar

finančni

komentar

Deležniki
Katere deležnike energetske prenove naslavlja inštrument?

Tip inštrumenta
Za katero vrsto inštrumenta gre?

Kriteriji ocenjevanja
I) Namen inštrumenta

Ocena

7/10

1.1 Katere ovire inštrument naslavlja/odpravlja?

komentar

izboljšuje razpoložljivost finančnih virov da
izboljševanje donostnosti projektov da
vpliva na inertnost navad da
naslavlja problem revnih lastnikov da
naslavlja probleme pri odločanju v večstanovanjskhi stavbah da
naslavlja problem principal/agent ne
izboljšuje kvaliteto izvedbe projektov ne

II) Stroškovna učinkovitost

Ocena

5/5

2.1 Ali se z inštrumentom spodbuja stroškovno učinkovite celovite energetske prenove
stanovanjskih stavb?

da

komentar

2.2 Kakšni so javnofinančni stroški delovanja inštrumenta?

nizki

komentar

2.3 Cena financiranja iz inštrumenta za končnega uporabnika?

nizka

komentar

III) Učinek inštrumenta/doseženi prihranki,
intenzivnost ukrepov

Ocena

3/10

3.1 Ali je inštrument oblikovan tako, da se spodbuja celovite energetske prenove?
3.2 Ali je predvidena višja intenzivnost spodbud/boljši pogoji inštrumenta za
ekonomsko manj upravičene ukrepe (npr. ukrepi na ovoju)?

da

komentar

ne

komentar

3.3 Ali je shema inštrumenta oblikovana tako, da se zmanjšuje t.i free rider effect?

ne

komentar

3.4 Ali se intenzivnost inštrumenta razlikuje če gre za večstanovanjske stavbe?

ne

komentar

3.5 Ali je inštrument oblikovan tako, da učinkovito odpravlja težavo lastnik/ najmenik? ne

komentar

3.6 Ali je za inovativne tehnologije predvidena višja intenzivnost inštrumenta?
3.7 Ali je intenzivnost inštrumenta neposredno vezana na doseganje učinkov (prihrankov
energije)?

komentar

ne

IV) Trajnost in kontinuiteta financiranja
4.1 Ali je za delovanje inštrument zagotavljen dolgoročen in stabilen vir financiranja?
4.2 Ali inštrument temelji na črpanju EU virov / ERDF in lahko prihaja do zamud pri
izvajanju shem?

Ocena

2/2

da

komentar

ne

komentar

V) Dostopnost in doseganje ogroženih
skupin
5.1 Ali inštrument naslavlja ogrožene skupine in energetsko revščino?
5.2 Ali je intenzivnost inštrumenta oblikovana tako, da zagotavlja pravičnost? (npr. da je
intenzivnost inštrumenta odvisna od prihodkov gospodinjstev /prihodki na družinskega
člana?)

komentar

ne

Ocena

2,5/3

da

komentar

delno

komentar

Skupna ocena

Slika 5.1:

19,5/30

Orodje Excell za ocenjevanje finančnih instrumentov
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5.2 Metodologija za ocenjevanja finančnih instrumentov
1 del: Opredelitev elementov za sistemizacijo finančnih instrumentov

Ime instrumenta

Vpiše se ime finančnega instrumenta (na primer nepovratne
spodbude Eko sklada)

Uporaba instrumenta
Ali se instrument v Sloveniji že
uporablja pri financiranju energetskih
prenov stanovanjskih in
večstanovanjskih stavb?

Izbere se en možni odgovor:
DA - obstoječi in dobro uveljavljeni instrument
DA - obstoječi še ne uveljavljeni instrument/instrument v preizkušanju
NE - instrument se še ne uporablja (nov/inovativni instrument)

Osnovni namen instrumenta
Kakšen je temeljni namen instrumenta?

Izbere se en možni odgovor:
- Instrument pretežno usmerja naložbene odločitve (namenjen
izboljševanju ekonomike ukrepov)
- Instrument je večinoma namenjen izboljševanju dostopnosti
finančnih virov (namenjen financiranju ukrepov)
- Instrument podpira/spodbuja pripravo projektov

Deležniki
Katere deležnike energetske prenove
naslavlja instrument?

Izbere se lahko več možnih končnih upravičencev, ki jih naslavlja
instrument
- lastnike stanovanj
- najemnike
- stavbe (kot končni upravičenec)
- ponudnike storitev(na primer podjetja ESCO)
- dobavitelje energije

Tip instrumenta
Za katero vrsto instrumenta gre?

Izbere se en možni odgovor:
- finančni
- fiskalni
- posojila
- drugo

2 del: Vrednotenje instrumentov - metodološka pojasnila
Orodje za vrednotenje finančnih instrumentov je namenjeno izključno vrednotenju finančnih
instrumentov, ki so namenjeni spodbujanju in financiranju energetskih prenov stanovanjskih
stavb.
Orodje za vrednotenja finančnih instrumentov predpostavlja, da je največje možno število
točk 30.
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Ocenjevanje finančnega instrumenta temelji na oceni petih stebrov, ki jim je pripisana različna
teža pomembnosti:
I) Namen finančnega instrumenta - največje možno število točk 10
II) Stroškovna učinkovitost finančnega instrumenta – največje možno število točk 5
III) Učinek finančnega instrumenta - največje možno število točk 10
IV) Trajnost in neprekinjenost financiranja – največje možno število točk 2
V) Dostopnost in doseganje ogroženih skupin - največje možno število točk 3
I) Namen instrumenta
Pri ocenjevanju uspešnosti odpravljanja ovir se ocenjuje prispevek finančnega instrumenta k povečevanju
razpoložljivosti finančnih virov z vidika učinkov na donosnost ukrepov, ki jih naslavlja, reševanje problema revnih
lastnikov, odločanja v večstanovanjskih stavbah, vpliva na inertnost navad in odpravljanje težav v odnosu
principal – agent. Pri obstoječih že uveljavljenih instrumentih se ocenjujejo dejanski učinki in uspešnost
doseganja zgoraj navedenih ciljev in namenov.
Pri še neuveljavljenih instrumentih (na primer finančni instrument, ki se uporablja le v kateri izmed držav EU) se
skušajo ovrednotiti učinki ukrepov iz "Študije pregleda obstoječih finančnih instrumentov za
spodbujanje/financiranje energetskih prenov stanovanjskih stavb na področju EU", ki jo pripravi CPOEF.
Ugotovljene so bile naslednje ovire, ki jih instrument lahko odpravlja:
(a) finančni instrument izboljšuje razpoložljivost finančnih virov
(b) finančni instrument izboljšuje donosnost projektov
(c) finančni instrument vpliva na inertnost navad
(d) finančni instrument rešuje/odpravlja težave revnih lastnikov
(f) finančni instrument olajšuje odločanje v večstanovanjskih stavbah
(g) finančni instrument odpravlja težave v razmerju principal – agent
(h) finančni instrument izboljšuje kakovost izvedbe projektov
1.1 Katere ovire instrument odpravlja?
(a) izboljšuje razpoložljivost finančnih virov

Odgovor da – 1 točka
Ogovor ne – 0 točk

(b) izboljšuje donosnost projektov

Odgovor da – 1 točka
Ogovor ne – 0 točk

(c) vpliva na inertnost navad

Odgovor da – 1 točka
Ogovor ne – 0 točk

(d) odpravlja težave revnih lastnikov

Odgovor da – 1 točka
Ogovor ne – 0 točk

(e) olajšuje odločanje v večstanovanjskih
stavbah

Odgovor da – 1 točka
Ogovor ne – 0 točk

(f) odpravlja težav v razmerju principal –
agent

Odgovor da – 1 točka
Ogovor ne – 0 točk

(g) izboljšuje kakovost izvedbe projektov

Odgovor da – 1 točka
Ogovor ne – 0 točk
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II) Stroškovna učinkovitost
Pri ocenjevanju stroškovne učinkovitosti instrumenta vrednotimo tri vidike:
- ali finančni instrument spodbuja stroškovno učinkovite ukrepe in ukrepe celovite energetske prenove
stanovanjskih stavb,
- javnofinančne stroške delovanja instrumenta,
- ceno/strošek financiranja za končnega uporabnika (lastnika/stanovalca).
2.1 Ali se z instrumentom
spodbujajo stroškovno učinkovite
celovite energetske prenove
stanovanjskih stavb?

Pomembno je, da je instrument oblikovan tako, da vključuje merila/pogoje
financiranja, ki spodbujajo celovite energetske prenove stavb.
Odgovor da – 2 točki
Ogovor delno – 1 točka
Ogovor ne – 0 točk

2.2 Kakšni so javnofinančni stroški
delovanja instrumenta?

Javnofinančni strošek se ocenjuje z razmerjem med stroški izvajanja
instrumenta in višino spodbujenih investicij. Čim manj javnih sredstev je
potrebnih na 1 EUR investicije, učinkovitejši je instrument.
Odgovor visoki – 0 točk
Odgovor nizki – 2 točki

2.3 Cena financiranja iz instrumenta
za končnega uporabnika?

Stroški financiranja za končnega uporabnika lahko negativno vplivajo na
odločitev za izvedbo ukrepa energetske prenove stanovanjske stavbe.
Ocenjujejo se upravni stroški, poraba časa za koriščenje instrumenta in
dejanski strošek (na primer visoka obrestna mera, pogodbena marža v
primeru ESCO itd.).
Odgovor visoka – 0 točk
Odgovor zmerna – 0,5 točke
Odgovor nizka – 1 točka
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III) Učinek instrumenta/doseženi prihranki, intenzivnost ukrepov
Pri ocenjevanju učinkovitosti finančnega instrumenta pri doseganju ciljev so bili cilji:
- učinkovitost instrumenta pri spodbujanju celovitih prenov,
- diverzifikacija intenzivnosti/pogojev instrumenta glede na ekonomiko ukrepov,
- uspešnost pri zmanjševanju t. i. učinka "free rider",
- diverzifikacija intenzivnosti instrumenta glede na to, ali gre za večstanovanjske stavbe ali enodružinske hiše,
- diverzifikacija instrumenta glede na upravičenca (lastnik/najemnik),
- diverzifikacija intenzivnosti instrumenta, kadar gre za inovativne tehnologije/ukrepe/rešitve,
- diverzifikacija intenzivnosti instrumenta glede na doseženi učinek.
3.1 Ali je instrument oblikovan tako, da
spodbuja celovite energetske
prenove?

Odgovor da – 3 točke
Odgovor delno – 1 točka
Odgovor ne – 0 točk

3.2 Ali je predvidena višja intenzivnost
spodbud/boljši pogoji instrumenta za
ekonomsko manj upravičene ukrepe
(na primer ukrepi na ovoju)?

Odgovor da – 2 točki
Odgovor delno – 1 točka
Odgovor ne – 0 točk

3.3 Ali je shema instrumenta oblikovana
tako, da zmanjšuje t. i. učinek free
rider?

Odgovor da – 1 točka
Odgovor delno – 0,5 točke
Odgovor ne – 0 točk

3.4 Ali se intenzivnost instrumenta
razlikuje za večstanovanjske stavbe?

Odgovor da – 1 točka
Odgovor delno – 0,5 točke
Odgovor ne – 0 točk

3.5 Ali je instrument oblikovan tako, da
učinkovito odpravlja težave
lastnika/najemnika?

Odgovor da – 1 točka
Odgovor delno – 0,5 točke
Odgovor ne – 0 točk

3.6 Ali je za inovativne tehnologije
predvidena višja intenzivnost
instrumenta?

Odgovor da – 1 točka
Odgovor delno – 0,5 točke
Odgovor ne – 0 točk

3.7 Ali je intenzivnost instrumenta
neposredno povezana z doseganjem
učinkov (prihrankov energije)?

Odgovor da – 1 točka
Odgovor delno – 0,5 točke
Odgovor ne – 0 točk

IV) Trajnost in neprekinjenost financiranja
Trajnost in neprekinjenost financiranja oziroma zagotavljanja virov financiranja za izvajanje finančnega
instrumenta sta tudi zelo pomembna vidika vrednotenja. Pomembno je, da je finančni instrument podprt s
stabilnimi viri in da je zagotovljeno njegovo neprekinjeno izvajanje.
4.1 Ali je za delovanje instrumenta
zagotovljeno njegovo dolgoročno in
stabilno financiranje?

Odgovor da – 1 točka
Odgovor delno – 0,5 točke
Odgovor ne – 0 točk

4.2 Ali instrument temelji na črpanju EUvirov/ERDF in ali lahko prihaja do zamud
pri izvajanju shem?

Odgovor da – 0 točk
Odgovor ne – 1 točka
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V) Dostopnost in doseganje "ogroženih" skupin
Uspešnost finančnega instrumenta, da dosega ranljive skupine, je tudi zelo pomemben vidik vrednotenja
učinkovitosti finančnih instrumentov.
5.1 Ali je instrument namenjen ogroženim
skupinam in odpravljanju energetske
revščine?

Odgovor da – 2 točki
Odgovor delno – 1 točka
Odgovor ne – 0 točk

5.2 Ali je intenzivnost instrumenta oblikovana
tako, da zagotavlja pravičnost? (na primer ali
je intenzivnost instrumenta odvisna od
prihodkov gospodinjstev/na družinskega
člana?)

Odgovor da – 1 točka
Odgovor delno – 0,5 točke
Odgovor ne – 0 točk
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6 Priloga k zvezku 2:
Vprašalnik za upravnike večstanovanjskih stavb o financiranju energetskih prenov
večstanovanjskih stavb

Spletna stran vprašalnika:
https://docs.google.com/forms/d/1pLGDCd2FZlk4rhdsjDBdf-4p0CBNOAnsTIcHLCqkI0/viewform?edit_requested=true
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7 Priloga k zvezku 3
Preglednica 7.1: Primeri nepovratnih finančnih instrumentov v državah EU

AVSTRIJA
Ukrep

Nepovratna sredstva v okviru ukrepa Wohnbauförderung (od leta 1969)

Ciljne skupine

stanovanjska združenja, lastniški uporabniki stanovanj, lastniki najemniških stanovanj

Izvajalec
ukrepa

avstrijske zvezne države (izvajalci v različnih zveznih državah so različni)

Vrste ukrepov
URE

toplotna izolacija stavb (zunanjega ovoja, strehe in kleti), priklop na daljinsko ogrevanje,
toplotne črpalke, ogrevanje na biomaso

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

višina subvencije glede na doseženo izolativnost stavbe in učinkovitost izbranega sistema
ogrevanja

Ukrep

nepovratna sredstva v okviru ukrepa Sanierungssceck (od leta 2009); subvencija do 30
% upravičenih stroškov in največ 6000 EUR v vrstnih hišah ter 3000 EUR za stanovanja v
večstanovanjskih stavbah

Ciljne skupine

zasebni lastniki stanovanjskih stavb, starejših od 20 let (lastniki in najemniki
večstanovanjskih stavb, vrstnih hiš)

Izvajalec
ukrepa

avstrijska zvezna vlada, ministrstvo za trajnost in turizem

Vrste ukrepov
URE

toplotna izolacija stavb

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

višina subvencije glede na doseženo izolativnost stavbe

Ukrep

nepovratna sredstva v okviru ukrepa Klimaaktiv (od leta 2004)

Ciljne skupine

energetske agencije, dobavitelji energije, strokovne organizacije

Izvajalec
ukrepa

avstrijska zvezna vlada, ministrstvo za trajnost in turizem

Vrste ukrepov
URE

ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti z novimi tehnologijami, za posodobitev
sistemov ogrevanja, spodbujanje energetskega pogodbeništva pri prenovah velikih
stanovanjskih sosesk

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

n. p.

BELGIJA
Ukrep

nepovratna sredstva v okviru ukrepa Energy Bonus (bruseljska regija; od leta 2004)

Ciljne skupine

posamezniki, podjetja za prenove in novogradnje

Izvajalec
ukrepa

Bruxelles Environement (Ministrstvo za okolje bruseljske regije)

Vrste ukrepov
URE

energetski pregledi, izolacija stavb, zamenjava oken, energetsko učinkovite naprave

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

socialna merila dajejo prednost gospodinjstvom z nizkimi dohodki.
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Ukrep

finančne spodbude za učinkovito rabo energije v stanovanjskih stavbah (valonska
regija; od leta 2005)

Ciljne skupine

najemodajalci, lastniki stanovanj, gospodinjstva z nizkimi dohodki za stavbe, starejše od 20
let

Izvajalec
ukrepa

lokalne oblasti

Vrste ukrepov
URE

energetsko učinkoviti ogrevalni sistemi, zunanji ovoj stavbe, prezračevalni sistemi,
energetsko učinkovita razsvetljava

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

gospodinjstva z nižjimi dohodki

Ukrep

nepovratne subvencije PIVERT za socialna stanovanja (valonska regija; od leta 2014)

Ciljne skupine

socialna stanovanja

Izvajalec
ukrepa

La Wallonie et les sociétés de logements se service public

Vrste ukrepov
URE

izolacija ovoja stavbe, nadomestitev tradicionalnih grelcev s kondenzacijskimi

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

raba energije pod 90Kwh/m2 letno

BOLGARIJA
Ukrep

državni program za energetsko učinkovite prenove stanovanjskih stavb (2007–2020)

Ciljne skupine

stanovanjska združenja, lastniki stanovanj, najemniki, splošna javnost

Izvajalec
ukrepa

vladna raven, lokalna raven, energetske agencije, finančne institucije

Vrste ukrepov
URE

samo celovite energetske prenove stanovanjskih stavb (kombiniranje z dostopom do
ugodnih posojil in tehničnim svetovanjem)

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

n. p.

Ukrep

državni program za energetsko učinkovite prenove v večstanovanjskih stavbah
(2016–2020)

Ciljne skupine

stanovanjska združenja, lastniki stanovanj, najemniki, splošna javnost

Izvajalec
ukrepa

vladna raven in finančne institucije

Vrste ukrepov
URE

izolacija zunanjega ovoja stavbe, izboljšave sistemov ogrevanja

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

n. p.

CIPER
Ukrep

subvencije za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in energetskih prihrankov
doma (od leta 2019)

Ciljne skupine

gospodinjstva

Izvajalec
ukrepa

vladna raven
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Vrste ukrepov
URE

izolacija streh ali namestitev sončnih celic

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

Del ukrepa je namenjen ranljivim skupinam potrošnikov.

Ukrep

shema spodbujanja varčevanja in prenove v stanovanjskem in poslovnem sektorju
(2014–2020)

Ciljne skupine

lastniki stanovanj (tudi izvajalci dejavnosti)

Izvajalec
ukrepa

vladna raven – ministrstvo za energijo, trgovino, gospodarstvo in turizem

Vrste ukrepov
URE

izolacija zunanjega ovoja stavbe, zamenjava sistemov ogrevanja/hlajenja, vgradnja
obnovljivih sistemov ogrevanja/hlajenja ipd.

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

višje subvencije pri večjih prihrankih energije, prenovi v standard SNES in za ranljive
skupine potrošnikov

ČEŠKA
Ukrep

okoljski operativni program (2014–2020)

Ciljne skupine

gospodinjstva z nizkimi dohodki, revni lastniki

Izvajalec
ukrepa

ministrstvo za okolje, državni okoljski sklad, vlada, lokalne oblasti

Vrste ukrepov
URE

ukrepi za nadomeščanje grelnikov in vgradnjo solarnih sistemov gretja sanitarne vode v
enodružinskih in večstanovanjskih stavbah

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

gospodinjstva z nizkimi dohodki

Ukrep

skupni regionalni operativni program (2015–2020)

Ciljne skupine

lastniki stanovanj

Izvajalec
ukrepa

vladna raven, finančne institucije

Vrste ukrepov
URE

podpore za energetsko učinkovitost, pametne sisteme upravljanja energije, OVE v
stanovanjskih stavbah

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

n. p.

DANSKA
Ukrep

nepovratne subvencije za nove poslovne modele glede toplotnih črpalk (2016–2019)

Ciljne skupine

lastniki stanovanj

Izvajalec
ukrepa

vladna raven, danska energetska agencija

Vrste ukrepov
URE

Spodbujanje energetskih storitev na temelju toplotnih črpalk. Energetska podjetja vgradijo,
financirajo, upravljajo in vzdržujejo toplotne črpalke v stavbah in uporabnik plačuje račun za
dobavljeno energijo.

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

n. p.
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ESTONIJA
Ukrep

nepovratne subvencije za prenovo večstanovanjskih stavb KredEx (od leta 2014) –
nepovratne subvencije v kombinaciji s posojilnim jamstvom države in ugodnimi dolgoročnimi
posojili; subvencija 15–40 % investicije glede na ciljne prihranke energije)

Ciljne skupine

stanovanjska združenja, združenja lastnikov stanovanj, lastniška gospodinjstva, lokalne
skupnosti

Izvajalec
ukrepa

KredEx (estonska izvozna in kreditna zavarovalnica; državni neprofitni ponudnik finančnih
storitev), ministrstvo za gospodarstvo in komunikacije

Vrste ukrepov
URE

celovite prenove in ukrepi povečanja energetske učinkovitosti

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

Združenje lastnikov večstanovanjskih stavb in lokalne skupnosti, ki želijo izvesti celovito
prenovo stavbe; veččlanska gospodinjstva.

FINSKA
Ukrep

energetske subvencije za stanovanjske stavbe (od leta 2013)

Ciljne skupine

neprofitne organizacije – lastniki stanovanj

Izvajalec
ukrepa

finski center za stanovanjsko financiranje in razvoj (ARA), občine

Vrste ukrepov
URE

neodvisni energetski pregledi, izboljšanje sistemov ogrevanja in prezračevanja, izboljšave na
ovoju stavb, tehnologije na OVE

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

neprofitne stanovanjske organizacije

FRANCIJA
Ukrep

nepovratne subvencije v okviru programa za obstoječe stavbe (od leta 1975)

Ciljne skupine

lastniki stanovanjskih stavb (tudi javnih in komercialnih)

Izvajalec
ukrepa

ADEME (francoska okoljska in energetska agencija), ANAH (francoska agencija za
izboljšave obstoječega stanovanjskega fonda)

Vrste ukrepov
URE

izboljšanje toplotne izolacije, regulacije ogrevanja, zamenjava bojlerjev, izboljšanje splošnih
stanovanjskih razmer gospodinjstvom z nizkimi dohodki, izboljšanje najemniških stanovanj in
stanovanj v upravljanju ali lasti ADEME in ANAH

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

lastniška stanovanja (starejša od 20 let) gospodinjstvev z nizkimi dohodki, najemniška
stanovanja za gospodinjstva z nizkimi dohodki

GRČIJA
Ukrep

program varčevanja doma (2011–2020)

Ciljne skupine

stanovanja gospodinjstev z nizkim dohodkom (tudi splošna javnost, proizvodna podjetja)

Izvajalec
ukrepa

vladna raven, finančne institucije, lokalna uprava

Vrste ukrepov
URE

zamenjava oken, vgradnja senčil in toplotne izolacije na ovoju stavbe, izboljšanje energetske
učinkovitosti ogrevanja in sistema priprave tople vode

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

potrebna nadgradnja za vsaj eno stopnjo energetske izkaznice oziroma prihranki, večji od 30
% porabe referenčne stanovanjske stavbe, gospodinjstva z nizkim dohodkom

Opomba

financirano iz evropskih sredstev (evropski regionalni razvojni sklad) in z nacionalnimi viri
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HRVAŠKA
Ukrep

program energetske prenove večstanovanjskih stavb (2014–2020 in 2021–2030)

Ciljne skupine

fizične osebe – (so)lastniki in upravniki večstanovanjskih stavb

Izvajalec
ukrepa

ministrstvo za gradbeništvo in prostorsko načrtovanje, sklad za varstvo okolja in energetsko
učinkovitost

Vrste ukrepov
URE

Celovite energetske prenove, izolacija zunanjega ovoja stavbe, izboljšave sistemov
ogrevanja – ukrepi v skladu s priporočili, ki izhajajo iz energetskega pregleda stavbe;
sofinanciranje energetskega pregleda in priprava dokumentacije, zagotavljanje tehnične
podpore in priprave projekta.

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

Projekt prenove mora zagotoviti najmanj 50-odstotno znižanje stroškov ogrevanja glede na
stanje pred prenovo.

Opomba

instrument iz kohezijske politike in evropskih strukturnih skladov

Ukrep

program energetske prenove enodružinskih hiš (2014–2020)

Ciljne skupine

fizične osebe – lastniki enodružinskih hiš

Izvajalec
ukrepa

ministrstvo za gradbeništvo in prostorsko načrtovanje; sklad za varstvo okolja in energetsko
učinkovitost

Vrste ukrepov
URE

izolacija zunanjega ovoja stavbe, zamenjava sistemov ogrevanja, sofinanciranje
energetskega pregleda stavbe; sofinanciranje pridobitve energetske izkaznice in priprava
dokumentacije, priprava projekta, zagotavljanje tehnične podpore in pomoči pri izvedbi

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

Projekt prenove mora zagotoviti najmanj 50-odstotno znižanje stroškov ogrevanja glede na
stanje pred prenovo.

Ukrep

program za boj proti energetski revščini (2017–2026)

Ciljne skupine

fizične osebe, prejemniki podpore za ranljive skupine potrošnikov

Izvajalec
ukrepa

ministrstvo za gradbeništvo in prostorsko načrtovanje; sklad za varstvo okolja in energetsko
učinkovitost

Vrste ukrepov
URE

zamenjava naprav staro za novo, zamenjava oken, izboljšava ali zamenjava ogrevalnih
sistemov, izboljšanje izolativnosti stanovanja

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

osebe, prejemniki podpore za ranljive skupine potrošnikov

IRSKA
Ukrep

Better Energy Homes (od leta 2011); subvencije v fiksnem znesku za manjši del
investicije

Ciljne skupine

zasebni lastniki stanovanj

Izvajalec
ukrepa

energetske agencije

Vrste ukrepov
URE

izolacija podstrešij, zidov, nadgradnje ogrevalnih sistemov, namestitev solarnih panelov ipd.

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

-

Ukrep

free upgrades for eligible homes (od leta 2002)

Ciljne skupine

gospodinjstva z visokim tveganjem energetske revščine
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Izvajalec
ukrepa

Sustainable Energy Authority of Ireland prek regionalnih neprofitnih organizacij

Vrste ukrepov
URE

Izolacija podstrešij, zidov, nadgradnje ogrevalnih sistemov, namestitev solarnih panelov ipd.
– upravičenci ne dobijo subvencije, temveč izvedeni ukrep.

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

samo prejemniki socialnih transferjev

Ukrep

Social Housing Upgrades (od leta 2013)

Ciljne skupine

najemniki v socialnem najemnem sektorju

Izvajalec
ukrepa

Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI) in lokalne skupnosti

Vrste ukrepov
URE

izolacija podstrešij in zidov, preprečevanje prepihov, povečana učinkovitost ogrevalnih
sistemov, vključitev OVE

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

n. p.

Ukrep

Warmer Homes Expansion (poskusni projekt od leta 2017)

Ciljne skupine

Zasebni najemodajalci, ki oddajajo stanovanja najemnikom, ki prejemajo stanovanjski
dodatek.

Izvajalec
ukrepa

Sustainable Energy Authority of Ireland

Vrste ukrepov
URE

izolacija podstrešij, notranjih prostorov, energetsko učinkovita LED-svetila, energetski
nasveti

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

Za osebe z nižjim dohodkom, ki prejemajo stanovanjski dodatek (namenjeno premoščanju
težav zaradi deljenih spodbud).

Ukrep

Deep Retrofit Pilot Scheme (od leta 2017)

Ciljne skupine

lastniki stanovanj

Izvajalec
ukrepa

Sustainable Energy Authority of Ireland, ministrstvo za komunikacije, podnebne ukrepe in
okolje

Vrste ukrepov
URE

celovite prenove iz največ razreda C3 po energetski izkaznici v najmanj A3

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

Večja ciljna energetska učinkovitost omogoča pridobitev višje subvencije.

ITALIJA
Ukrep

program za energetsko prenovo stavb v lasti države (PREPAC; od leta 2016)

Ciljne skupine

stanovanja v lasti države (tudi poslovne in javne stavbe)

Izvajalec
ukrepa

ministrstvo za ekonomski razvoj

Vrste ukrepov
URE

izboljšanje energetske učinkovitosti obstoječih stavb (toplotni ovoj, izolacija streh, tal,
zamenjava stavbnega pohištva, namestitev senčil, zamenjava bojlerjev, namestitev sistemov
na OVE)

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

n. p.
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Ukrep

Conto Termico 2.0 (od leta 2016); povračila stroškov investicije v 2–5 letih do 65 %
investicije

Ciljne skupine

najemodajalci, gospodinjstva v lastniških zasedenih stanovanjih

Izvajalec
ukrepa

vladna raven, energetske agencije, finančne institucije

Vrste ukrepov
URE

izolacija ovoja stavbe, stavbnega pohištva (steklenih površin), učinkovitejši ogrevalni sistemi
ipd.

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

n. p.

LATVIJA
Ukrep

izboljšanje energetske učinkovitosti stanovanjskih stavb (2016–2020)

Ciljne skupine

lastniki stanovanj

Izvajalec
ukrepa

ministrstvo za gospodarstvo prek državne razvojne banke ALTUM

Vrste ukrepov
URE

ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti v večstanovanjskih stavbah

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

n. p.

Ukrep

finančni instrument ob podnebnih spremembah (od leta 2009)

Ciljne skupine

stanovanjske stavbe v občinski lasti (tudi poslovne in javne stavbe)

Izvajalec
ukrepa

ministrstvo za varstvo okolja in regionalni razvoj

Vrste ukrepov
URE

Povečanje energetske učinkovitosti stavb (tudi stanovanjskih) v javni lasti. Razdeljuje
sredstva, pridobljena s prodajo emisijskih kuponov, en razpis je bil namenjen tudi za
stanovanjske stavbe v lasti občin.

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

n. p.

LITVA
Ukrep

izboljšave v večstanovanjskih stavbah (2005–2020)4

Ciljne skupine

lastniki stanovanj

Izvajalec
ukrepa

vladna raven, finančne institucije (za posojila)

Vrste ukrepov
URE

prenova zunanjega ovoja stavbe, zamenjava sistema ogrevanja in priprave tople vode,
vgraditev naprav na OVE, povečanje toplotne izolacije napeljav, zamenjava stavbnega
pohištva

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

n. p.

LUKSEMBURG

4

Ukrep

PRIMe House – program finančne pomoči (od leta 2013)

Ciljne skupine

lastniki stanovanj

Tudi posojila.
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Izvajalec
ukrepa

MyEnergy (urad za spodbujanje trajnostnega energetskega prehoda)

Vrste ukrepov
URE

solarno ogrevanje, fotovoltika, toplotne črpalke, bojlerji na lesno biomaso

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

Višina subvencije se določi glede na (ne)učinkovitost stanovanja pred prenovo.

Ukrep

spodbujanje energetske prenove v stanovanjskih stavbah (2013–2020)

Ciljne skupine

lastniki stanovanj

Izvajalec
ukrepa

vladna raven

Vrste ukrepov
URE

izolacija zunanjega ovoja stavb, uporaba mehanskih sistemov prezračevanja; pred ukrepi
obvezno energetsko svetovanje

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

Čim višji je doseženi energetski standard, tem višja je subvencija. Celovite prenove so bolj
subvencionirane kot delne. Dodatna spodbuda za uporabo okolju prijaznih materialov.

Ukrep

spodbujanje solarnih sistemov in toplotnih črpalk v stanovanjskih stavbah (2013–
2020)

Ciljne skupine

lastniki stanovanj

Izvajalec
ukrepa

vladna raven

Vrste ukrepov
URE

izboljšanje energetske učinkovitosti ogrevalnih sistemov v obstoječih in novih stanovanjskih
stavbah – solarni sistemi in toplotne črpalke

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

večji obseg subvencije pri kombinaciji več ukrepov

MADŽARSKA
Ukrep

program »Toplota doma« (od leta 2014); subvencije v višini 40–100 % investicijskih
sredstev

Ciljne skupine

stanovanjska združenja, najemodajalci, lastniška gospodinjstva

Izvajalec
ukrepa

ministrstvo za nacionalni razvoj, NFCI

Vrste ukrepov
URE

zamenjava stavbnega pohištva, energetsko učinkovita prenova zunanjega ovoja, prenove z
zamenjavo virov z OVE

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

Splošni obseg subvencioniranja je 40–90 %; pri ranljivih gospodinjstvih lahko nepovratna
subvencija doseže 100 % investicije v ukrepe energetske učinkovitosti.

Ukrep

subvencije za energetsko učinkovitost stanovanj (od leta 2015)

Ciljne skupine

stanovanjska združenja, najemodajalci, lastniška gospodinjstva

Izvajalec
ukrepa

ministrstvo za nacionalni razvoj

Vrste ukrepov
URE

posodobitev ogrevanja, zamenjava velikih gospodinjskih aparatov, stavbnega pohištva,
energetsko učinkovita prenova večstanovanjskih stavb

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

n. p.
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Opomba

viri sredstev iz strukturnih skladov EU, sredstva iz sheme trgovanja z emisijami in
proračunska sredstva države

Ukrep

energetsko učinkoviti projekti v programu Moderna mesta (od leta 2017)

Ciljne skupine

lastniki zgodovinskih stanovanjskih stavb (poleg komercialnih in javnih)

Izvajalec
ukrepa

nacionalna energetska mreža

Vrste ukrepov
URE

izboljšanje energetske učinkovitosti zgodovinskih stanovanjskih stavb

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

zgodovinske stavbe

MALTA
Ukrep

finančne sheme, instrumenti in fiskalne spodbude (2014–2020)

Ciljne skupine

lastniki stanovanj in stanovanjskih stavb

Izvajalec
ukrepa

vladna raven

Vrste ukrepov
URE

izolacija strehe, menjava oken, toplotne črpalke, poseben program za ljudi z nizkimi dohodki

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

posebne sheme za dohodkovno šibke

NEMČIJA
Ukrep

spodbude za energetsko učinkovitost (APEE) (od leta 2016)

Ciljne skupine

lastniki stanovanj – stanovanjska združenja, najemodajalci, lastniško zasedena stanovanja

Izvajalec
ukrepa

zvezno ministrstvo za gospodarstvo in energijo, KfW (nemška državna razvojna banka),
BAFA (nemški zvezni urad za gospodarstvo in izvozni nadzor)

Vrste ukrepov
URE

prezračevalni sistemi, ovoj stavbe, zamenjava neučinkovitih sistemov ogrevanja z
učinkovitejšimi, ukrepi za optimizacijo distribucije toplote

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

n. p.

Ukrep

program energetskega svetovanja (od leta 2008)

Ciljne skupine

gospodinjstva, podjetja, občine, neprofitne organizacije

Izvajalec
ukrepa

zvezna vlada, finančne institucije

Vrste ukrepov
URE

svetovanje o ukrepih energetske učinkovitosti

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

-

NIZOZEMSKA
Ukrep

Subvencijska shema varčevanja z energijo doma (Subsidieregeling Energiebesparing
Eigen Huis) (od leta 2016)

Ciljne skupine

lastniki stanovanj in zadruge

Izvajalec
ukrepa

vladna raven, nizozemska podjetniška agencija
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Vrste ukrepov
URE

izolacija ovoja stavb in menjava oken, pri zadrugah tudi za svetovanje

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

Subvencijo je mogoče pridobiti za kombinacijo najmanj dveh ukrepov. Pri več ukrepih je
mogoče dobiti dodatno subvencijo. Dodatne spodbude za visoko raven dosežene
energetske učinkovitosti.

Ukrep

subvencija STEP (od leta 2014)

Ciljne skupine

socialna najemna stanovanja, stanovanjska združenja, najemodajalci

Izvajalec
ukrepa

vladna raven

Vrste ukrepov
URE

n. p.

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

višje subvencije za visoko raven dosežene energetske učinkovitosti (SNES in energetsko
nevtralne stavbe)

Ukrep

spodbude za trajnostne energetske naložbe (Investseringssubsidie duurzame energie,
ISDE) (od leta 2019)

Ciljne skupine

gospodinjstva, stanovanjska združenja (tudi podjetja)

Izvajalec
ukrepa

nizozemska podjetniška agencija

Vrste ukrepov
URE

solarni grelniki vode, toplotne črpalke, bojlerji na biomaso

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

n. p.

POLJSKA
Ukrep

delno poplačilo posojila za gradnjo energetsko učinkovitih hiš (2013–2018)

Ciljne skupine

lastniki energetsko učinkovitih novogradenj

Izvajalec
ukrepa

nacionalni sklad za varovanje okolja in upravljanje vod

Vrste ukrepov
URE

nepovratna subvencija v obliki delnega poplačila posojila za gradnjo energetsko učinkovite
hiše ali nakup energetsko učinkovite hiše ali stanovanja

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

n. p.

Ukrep

nepovratne subvencije iz operativnega programa za infrastrukturo in okolje (2014–
2020)

Ciljne skupine

lastniki stanovanjskih (tudi javnih) stavb – stanovanjska združenja in zadruge

Izvajalec
ukrepa

vladna raven

Vrste ukrepov
URE

podpora za celovite energetske prenove stavb

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

n. p.
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Ukrep

program Clean Air (od leta 2018)

Ciljne skupine

lastniška gospodinjstva

Izvajalec
ukrepa

nacionalni sklad za varovanje okolja in upravljanje vod

Vrste ukrepov
URE

izolacija toplotnega ovoja stavbe in energetsko učinkoviti ogrevalni sistemi

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

Subvencija (30–90 % upravičenih stroškov) je odvisna od dohodka na člana gospodinjstva
(višja je pri nižjih dohodkih).

PORTUGALSKA
Ukrep

nacionalni sklad za energetsko učinkovitost (od leta 2010)

Ciljne skupine

lastniška gospodinjstva in najemodajalci

Izvajalec
ukrepa

ministrstvo za okolje, prostorsko načrtovanje in energijo

Vrste ukrepov
URE

ukrepi energetske učinkovitosti

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

n. p.

ROMUNIJA
Ukrep

državni program za izboljšanje energetske učinkovitosti večstanovanjskih stavb (od
leta 2009)

Ciljne skupine

lastniki stanovanj v večstanovanjskih stavbah z več kakor desetimi stanovanji in dvema
nadstropjema

Izvajalec
ukrepa

vladna raven, združenja

Vrste ukrepov
URE

n. p.

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

n. p.

SLOVAŠKA
Ukrep

izboljšanje toplotne izolacije stavb – enodružinske hiše (2014–2020)

Ciljne skupine

lastniki enodružinskih hiš

Izvajalec
ukrepa

združenja, energetske agencije, finančne institucije

Vrste ukrepov
URE

izboljšanje toplotne izolacije stavbe in tehničnih sistemov v hišah (do 30 % upravičenih
stroškov in dodatnih 500 EUR za dokumentacijo in izdelavo energetske izkaznice)

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

n. p.

Ukrep

SlovSEEF II in III (za prenovo večstanovanjskih stavb) (2010–2030)

Ciljne skupine

lastniki večstanovanjskih stavb (kombinacija nepovratnih spodbud s posojili)

Izvajalec
ukrepa

Enviros (svetovalec), FactorCO2 (svetovalec), Allplan (verifikacijski svetovalec), komercialne
banke)

Vrste ukrepov
URE

Izolacija stavbnega ovoja, nadomeščanje, nakup in namestitev opreme za proizvodnjo
energije, ki nadomešča fosilna goriva, oprema, ki zmanjšuje porabo primarne energije, ipd.
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Ciljna
usmerjenost
ukrepa

pogoj: najmanj za 30 % zmanjšana poraba energije

Opomba

Instrument je oblikoval EBRD, vir financiranja za nepovratne subvencije in tehnično pomoč
Bohunice International Decomissioning Support Fund (BIDSF).

Ukrep

nepovratne subvencije Munseff za večstanovanjske stavbe (2014–2030); kombinacija
nepovratnih spodbud s posojili

Ciljne skupine

lastniki večstanovanjskih stavb, stanovanjska združenja, najemodajalci

Izvajalec
ukrepa

vladna raven

Vrste ukrepov
URE

izboljšanje toplotnega ovoja stavb, prenova ogrevalnih sistemov, zamenjava bojlerjev in
stavbnega pohištva z bolj energetsko učinkovitimi ter svetil ipd.

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

Pogoj: najmanj za 30 % zmanjšana poraba energije. Višina nepovratne subvencije znaša
10-15 % posojila glede na obseg prenove in prihranke energije.

Opomba

Instrument je oblikoval EBRD, vir financiranja za nepovratne subvencije in tehnično pomoč
Bohunice International Decomissioning Support Fund (BIDSF); vir za povratna sredstva je
kreditna linija EBRD.

Ukrep

JESSICA za prenovo večstanovanjskih stavb (2014–2020)

Ciljne skupine

stanovanjska združenja, najemodajalci

Izvajalec
ukrepa

vladna raven

Vrste ukrepov
URE

izboljšanje energetske učinkovitosti stavb – nepovratne subvencije za pripravo projektov za
večstanovanjske stavbe

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

-

ŠPANIJA
Ukrep

PAPEER + PAPEER-CRECE + PAPEER II (pomoč pri energetsko učinkoviti prenovi
obstoječih stavb (2013–2019) – nepovratna subvencija od 20 do 30 % investicije in
kombinacija s povratnimi sredstvi

Ciljne skupine

lastniki stavb, najemodajalci, stanovanjska združenja

Izvajalec
ukrepa

MINETUR, IDEA, vladna raven

Vrste ukrepov
URE

izolacija toplotnega ovoja stavbe, zamenjava ogrevalnih sistemov in osvetlitve, zamenjava
konvencionalnih virov energije z biomaso ali geotermalno energijo

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

Nepovratne subvencije so višje v zaščitenih stavbah, pri kombinaciji dveh ali več ukrepov,
večjih prihrankih energije (povečanje za vsaj dva razreda ali doseg razreda A ali B).

Ukrep

Programa de fomento de la mejora de la Eficiencia Energetica y Sostenbilidad en
Viviendas (2018–2021)

Ciljne skupine

lastniška gospodinjstva, najemodajalci, stanovanjska združenja, stanovanjske zadruge,
gradbena podjetja, podjetja za energetske storitve

Izvajalec
ukrepa

ministrstvo za razvoj, vladna raven
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Vrste ukrepov
URE

izboljšanje izolacije ovoja stavbe, ogrevalni in hladilni sistemi ter sistemi priprave tople vode,
sistemi na OVE, izboljšave pri dvigalih in osvetlitvi, namestitev senzorjev, zeleni ovoji stavb,
ukrepi trajnostne mobilnosti v stavbi ipd.

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

n. p.

ŠVEDSKA
Ukrep

pomoč za izboljšanje in povečanje energetske učinkovitosti najemnih stanovanj (od
leta 2016)

Ciljne skupine

lastniki najemnih stanovanj

Izvajalec
ukrepa

vladna raven

Vrste ukrepov
URE

prenova in ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

Ukrepi v stavbah, ki vsebujejo najemne enote, na območjih, kjer je vsaj 50 % gospodinjstev
z nizko kupno močjo. Za pridobitev subvencije (dobijo jo lastniki in najemniki) je potrebno
najmanj 20-odstotno izboljšanje energetske učinkovitosti.

VELIKA BRITANIJA
Ukrep

nepovratne subvencije kot del obveznosti energetskih družb (od leta 2013)

Ciljne skupine

Od leta 2018 so ciljne skupine gospodinjstva s posebnim poudarkom na zmanjšanju
stroškov za energijo in preprečevanju energetske revščine.

Izvajalec
ukrepa

Office for Gas and Electricity Markets (OFGEM)

Vrste ukrepov
URE

izolacija zunanjega ovoja stave (zidov, streh, kleti ipd.), zamenjava bojlerjev, nadgradnje in
prenove ogrevalnih sistemov ipd.

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

poseben poudarek na zmanjšanju stroškov za energijo in preprečevanju energetske
revščine pri ranljivih gospodinjstvih

Ukrep

Northern Ireland Sustainable Energy Programme (NISEP; od leta 2014)

Ciljne skupine

stanovanjska združenja, gradbeniki, lastniki stanovanj

Izvajalec
ukrepa

vladna raven, energetske agencije

Vrste ukrepov
URE

n. p.

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

ranljiva gospodinjstva z nizkimi dohodki in drugimi oblikami ranljivosti (invalidnost, starejše
osebe ipd.)

Ukrep

Warmer Homes Scotland Scheme (2015–2022)

Ciljne skupine

lastniška gospodinjstva in najemodajalci

Izvajalec
ukrepa

škotska vlada

Vrste ukrepov
URE

izolacija, zamenjava ogrevalnih sistemov (toplotne črpalke), zamenjava bojlerjev, namestitev
solarnih grelnikov vode, grelnikov na biomaso ipd.

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

Gospodinjstva, izpostavljena tveganju energetske revščine (merila upravičenosti se
nanašajo tako na značilnosti upravičenca kakor tudi njegovega stanovanja).
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Ukrep

Home Energy Efficient Programmes (Scotland) Area Based Scheme (od leta 2013)

Ciljne skupine

lastniška gospodinjstva in najemodajalci

Izvajalec
ukrepa

škotska vlada

Vrste ukrepov
URE

izolacija ovoja stavbe

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

gospodinjstva, izpostavljena tveganju energetske revščine

Ukrep

Wales Home Energy Efficiency Scheme – Nest (od leta 2011)

Ciljne skupine

gospodinjstva

Izvajalec
ukrepa

vlada Walesa

Vrste ukrepov
URE

zamenjava bojlerjev, nadgradnja centralnega sistema ogrevanja, izolacija ovoja stavbe,
namestitev toplotnih črpalk

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

Tri merila: dohodkovno (gospodinjstva z nižjimi dohodki), lastniško ali najemno stanovanje s
soglasjem najemodajalca), energetsko neučinkovita zgradba (energetski razred E, F ali G).
V zdravstveno usmerjenem delu programa so pogoji tudi prisotnost zdravstvenih težav (z
ožiljem, respiratorne težave ali duševne motnje), dohodkovno merilo (gospodinjstva z nižjimi
dohodki), lastniško ali najemno stanovanje s soglasjem najemodajalca), energetsko
neučinkovita zgradba (energetski razred D, E, F ali G).

Vir: Povzeto po Economidou et al., 2019; Núñez Ferrer, 2019.

64

Preglednica 7.2: Primeri povratnih finančnih instrumentov v državah EU

AVSTRIJA
Ukrep

regionalne subvencije za energetsko učinkovitost v stanovanjskih stavbah
(Wohnbauförderung) (od leta 1969); ugodna posojila za energetsko učinkovito prenovo
(sheme se razlikujejo med zveznimi deželami)

Ciljne skupine

stanovanjska združenja, lastniška gospodinjstva, najemodajalci

Izvajalec
ukrepa

deželne vlade (različne subvencije v posameznih deželah)

Vrste ukrepov
URE

toplotna izolacija ovoja stavbe, zamenjava oken, priklop na daljinsko ogrevanje, toplotne
črpalke, ogrevalni sistemi na sončno energijo in biomaso

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

Obseg subvencioniranja (tudi kombinacija z nepovratnimi subvencijami) je odvisen od
dosežene energetske učinkovitosti po izvedenih ukrepih (večinoma na podlagi točkovnega
sistema).

Združevanje z
drugimi
instrumenti

kombinacija z nepovratnimi subvencijami

BELGIJA
Ukrep

bruseljska zelena posojila »Le Prêt Vert Bruxellois« (bruseljska regija; od leta 2008);
posojila z 0–2-odstotno obrestno mero za gospodinjstva

Ciljne skupine

Gospodinjstva, ki ne morejo do posojil za naložbe v prenovo v okviru tradicionalnega
bančnega sistema.

Izvajalec
ukrepa

lokalna oblast

Vrste ukrepov
URE

izolacija, prezračevanje in ogrevalni sistemi z visoko učinkovitostjo

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

Gospodinjstva, ki ne morejo do posojil za naložbe v prenovo v okviru tradicionalnega
bančnega sistema.

Združevanje z
drugimi
instrumenti

povezava s svetovanjem pred in med naložbo ter po njej

Ukrep

posojilna shema Ecopack (valonska regija; od 2012), brezobrestna posojila od 1000 do
30.000 EUR z ročnostjo do 15 let

Ciljne skupine

gospodinjstva

Izvajalec
ukrepa

valonska vlada prek valonskega stanovanjskega sklada in valonske kreditne zadruge

Vrste ukrepov
URE

toplotna izolacija zunanjega ovoja stavbe, sistemi ogrevanja in priprave tople vode

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

velike družine; vsaj en izveden ukrep

Združevanje z
drugimi
instrumenti

kombinacija z nepovratnimi subvencijami

Ukrep

revolving sklad za ranljiva gospodinjstva (flamska regija; od leta 2015); brezobrestna
posojila
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Ciljne skupine

ranljiva gospodinjstva

Izvajalec
ukrepa

lokalna oblast, energetska agencija

Vrste ukrepov
URE

toplotna izolacija zunanjega ovoja (sten, strehe, stavbnega pohištva), namestitev
kondenzacijskih grelcev

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

ranljiva gospodinjstva

Združevanje z
drugimi
instrumenti

kombinacija z intenzivnim nadzorom pri izvedbi

BOLGARIJA
Ukrep

stanovanjske energetsko učinkovite kreditne linije (REECL) (od leta 2005),

Ciljne skupine

lastniška gospodinjstva, stanovanjska združenja

Izvajalec
ukrepa

centralna vlada, lokalne oblasti, finančne institucije

Vrste ukrepov
URE

toplotna izolacija zunanjega ovoja (sten, strehe, stavbnega pohištva), ogrevalni sistemi,
toplotne črpalke, namestitev fotovoltaike, prezračevanje, namestitev toplotnih
izmenjevalnikov

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

n. p.

Združevanje z
drugimi
instrumenti

kombinacija ukrepa z nepovratnimi subvencijami

Opomba

kreditna linija, razvita v sodelovanju z Evropsko komisijo in EBRD ter bolgarsko agencijo za
energetsko učinkovitost

Ukrep

sklad za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije (od leta 2004) – posojila in
jamstvene sheme

Ciljne skupine

ESCO oziroma projekti javno-zasebnega partnerstva

Izvajalec
ukrepa

sklad za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije

Vrste ukrepov
URE

projekti od 15.320 EUR in 1,53 mio EUR, lastna udeležba upnika najmanj 10 %

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

n. p.

Združevanje z
drugimi
instrumenti

n. p.

Opomba

instrument sprva na podlagi nepovratnih sredstev IBRD in UN Global Environment Fund,
danes kot revolving sklad

ČEŠKA
Ukrep

regeneracija prefabriciranih betonskih stavb – programi PANEL, NEW PANEL in PANEL
2013+ (od leta 2001) – posojila z nizko obrestno mero

Ciljne skupine

stanovanjska združenja, združenja lastnikov stanovanj

Izvajalec
ukrepa

vladna raven, ministrstvo za regionalni razvoj, državni stanovanjski razvojni sklad
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Vrste ukrepov
URE

toplotna izolacija stavbnega ovoja, regulacija ogrevalnega sistema, posodobitev
ogrevalnega sistema (vključujoč izrabo OVE), posodobitev sistema prezračevanja in
hlajenja, popravilo in posodobljenje osvetlitve, nadzorni sistemi, pridobitev energetske
izkaznice

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

večstanovanjske stavbe in celovita prenova

Združevanje z
drugimi
instrumenti

n. p.

Ukrep

program JESSICA (2014–2020) – dolgoročna posojila z nizko obrestno mero z ročnostjo do
20 let

Ciljne skupine

stanovanjska združenja, združenja lastnikov stanovanj

Izvajalec
ukrepa

finančne institucije

Vrste ukrepov
URE

toplotna izolacija stavbnega ovoja, odprava statičnih, funkcionalnih in strukturnih
pomanjkljivosti zgradbe, sanacija temeljev zgradbe in hidroizolacije, rekonstrukcija tehnične
opreme stavbe, posodobitev ali zamenjava balkonov

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

večstanovanjske stavbe v deprivilegiranih urbanih območjih

Združevanje z
drugimi
instrumenti

n. p.

ESTONIJA
Ukrep

posojila KredEx za prenovo večstanovanjskih stavb (od leta 2014 dalje) – jamstvo
države in dolgoročna posojila z nizko obrestno mero in ročnostjo do 20 let

Ciljne skupine

stanovanjska združenja, združenja lastnikov stanovanj, lastniška gospodinjstva

Izvajalec
ukrepa

KredEx (estonska izvozna in kreditna zavarovalnica; državni neprofitni ponudnik finančnih
storitev), ministrstvo za gospodarstvo in komunikacije

Vrste ukrepov
URE

toplotna izolacija stavbnega ovoja, prenova sistema ogrevanja in prezračevanja, zamenjava
oken ipd.

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

Prenova večstanovanjskih stavb, zgrajenih pred 1993 in doseganje najmanj 20 % (stavbe do
2000 m2 neto uporabne površine) oziroma 30 % (stavbe nad 2000 m2 neto uporabne
površine) prihrankov energije; veččlanska gospodinjstva.

Združevanje z
drugimi
instrumenti

Obvezna energetska izkaznica, financirajo se le ukrepi, navedeni v energetski izkaznici; pri
združenjih lastnikov stanovanj v večstanovanjskih hišah in lokalnih skupnostih je bilo v 2019
mogoče pridobiti tudi nepovratno subvencijo.

Opomba

Kredex za zavarovanje in jamstvo zaračuna premijo kot revolving sklad

FRANCIJA
Ukrep

prednostna posojila za ukrepe varčevanja z energijo (LDD; od leta 2007)

Ciljne skupine

lastniki stanovanj (tudi podjetja)

Izvajalec
ukrepa

generalni direktorat za energijo in surovine (ministrstvo za ekologijo, energijo, trajnostni
razvoj in načrtovanje)

Vrste ukrepov
URE

energetsko učinkoviti grelniki, toplotna izolacija stavbe, oprema za toplotno regulacijo,
naprave za proizvodnjo energije iz OVE, ogrevalni sistemi na biomaso, toplotne črpalke
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Ciljna
usmerjenost
ukrepa

n. p.

Združevanje z
drugimi
instrumenti

kombinacija z možnostjo znižanja davkov ob nakupu energetsko učinkovitih naprav

Ukrep

Brezobrestno eko posojilo (prêt à zéro; od leta 2009)

Ciljne skupine

lastniki stanovanj, najemodajalci

Izvajalec
ukrepa

vladna raven, energetske agencije, banke

Vrste ukrepov
URE

toplotna izolacija zunanjega ovoja stavbe, energetsko učinkovito stavbno pohištvo,
namestitev ali prenova ogrevalnih sistemov, namestitev ali prenova ogrevalnih sistemov na
OVE

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

izvedba najmanj dveh ukrepov energetske učinkovitosti

Združevanje z
drugimi
instrumenti

možnost kombinacije z eco-PLZ posojilom in CITE-znižanjem davka

Ukrep

Eko posojila za socialna stanovanja (Eco-PLS; 2009–2020)

Ciljne skupine

stanovanjska združenja, najemniki, lokalne skupnosti kot lastniki socialnih stanovanj

Izvajalec
ukrepa

Caisse des dépôts et Consignations (CDC), združenja, vladna raven, energetske agencije,
finančne institucije

Vrste ukrepov
URE

energetske prenove socialnih stanovanj in ukrepi varčevanja z energijo v energetsko
potratnih stanovanjih in soseskah ANRU (soseskah v programu revitalizacije)

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

socialna stanovanja z energetskim razredom E, F, G, deprivilegirana območja

Združevanje z
drugimi
instrumenti

n. p.

ITALIJA
Ukrep

Plafond Casa (Piano Casa; od leta 2013); hipotekarna posojila z ugodno obrestno mero

Ciljne skupine

lastniška gospodinjstva

Izvajalec
ukrepa

vladna raven prek Cassa Depositi e Prestiti in italijanskega združenja bank

Vrste ukrepov
URE

nakup energetsko učinkovitih stanovanj (razred A, B ali C) in energetske prenove

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

prednost mladim parom, gospodinjstvom z najmanj enim invalidnim članom, velikim
družinam

Združevanje z
drugimi
instrumenti

n. p.

LUKSEMBURG
Ukrep

posojila Klimabanke (od leta 2017) – brezobrestna posojila z državnim jamstvom in
posojila z nizko obrestno mero in ročnostjo 15 let
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Ciljne skupine

lastniška gospodinjstva

Izvajalec
ukrepa

Climate Bank

Vrste ukrepov
URE

projekti prenove, zamenjava tehničnih naprav

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

brezobrestna posojila za gospodinjstva z nizkimi dohodki in posojila z nizko obrestno mero
za druga gospodinjstva

Združevanje z
drugimi
instrumenti

za gospodinjstva z nizkimi dohodki: kombinacija brezobrestnega posojila do 50.000 EUR in
ročnostjo do 15 let (v celoti zavarovana s strani države) z energetskim svetovanjem in
enkratno nepovratno subvencijo v višini 10 % posojila
za druga gospodinjstva in lastnike stanovanj posojila do 100.000 EUR in subvencija
obrestne mere

NEMČIJA
Ukrep

CO2 – program prenove stavb (od leta 2006) – program posojil z ugodno obrestno mero

Ciljne skupine

lastniška gospodinjstva, najemodajalci, socialne organizacije, občine

Izvajalec
ukrepa

vladna raven, finančne institucije, banka KfW

Vrste ukrepov
URE

ovoj stavb, tehnična oprema zgradbe

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

Prenova stavb, ki ne dosegajo standarda iz pravilnika o varčevanju z energijo, financiranje,
odobreno na podlagi predvidenega napredka v energetski učinkovitosti s prenovo.

Združevanje z
drugimi
instrumenti

združevanje z nepovratnimi subvencijami

NIZOZEMSKA
Ukrep

Nationaal Energiebespaarfonds (od leta 2014) – revolving sklad za energetsko
učinkovitost

Ciljne skupine

lastniška gospodinjstva, stanovanjska združenja, združenja lastnikov, stanovanjske zadruge,
najemodajalci

Izvajalec
ukrepa

vladna raven, finančne institucije

Vrste ukrepov
URE

investicije v energetsko učinkovitost obstoječih stavb

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

n. p.

Združevanje z
drugimi
instrumenti

n. p.

PORTUGALSKA
Ukrep

finančni instrument za urbano prenovo in revitalizacijo (2013–2017) – posojila z ugodno
obrestno mero

Ciljne skupine

najemodajalci, gospodinjstva z nizkimi dohodki, akterji iz socialnega najemnega sektorja

Izvajalec
ukrepa

vladna raven, finančne institucije
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Vrste ukrepov
URE

prenova celotne stavbe in povečanje njene energetske učinkovitosti.

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

Stavbe, starejše od 30 let v območjih, ki so jih lokalne skupnosti določile za urbano prenovo.

Združevanje z
drugimi
instrumenti

n. p.

Ukrep

Casa Efficiente 2020 (2018–2021) – posojila z ugodno obrestno mero

Ciljne skupine

lastniki stanovanj, najemniki, združenja lastnikov večstanovanjskih stavb

Izvajalec
ukrepa

država skupaj s portugalskim združenjem za gradbeništvo in nepremičnine, tehnična pomoč,
portugalska agencija za okolje (APA), portugalsko podjetje za vode (EPAL), agencija za
energijo (ADENE)

Vrste ukrepov
URE

ukrepi energetske učinkovitosti (stavbni ovoj in energetski sistemi, na primer razsvetljava,
prezračevanje ipd.), OVE, učinkovito ravnanje z vodo, sistemi ravnanja z odpadki

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

n. p.

Združevanje z
drugimi
instrumenti

n. p.

Opomba

vir sredstev kombiniranje sredstev EIB in poslovnih bank

Ukrep

1 Diretto (2019–2024) – posojila z ugodno obrestno mero

Ciljne skupine

družine, občine, lastniki večstanovanjskih stavb v degradiranih območjih

Izvajalec
ukrepa

IHRU – Inštitut za stanovanja in urbano prenovo

Vrste ukrepov
URE

celovite prenove, tehnična podpora, pravne storitve

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

družine, stavbe v degradiranih območjih, celovite prenove

Združevanje z
drugimi
instrumenti

združevanje z davčnimi olajšavami in nepovratnimi subvencijami

Ukrep

Rehabilitar para Arrendar – Habitação Accsivei (od leta 2015) – posojila z ugodno fiksno
obrestno mero z ročnostjo do 15 let

Ciljne skupine

lastniki ali solastniki stanovanjskih stavb, potrebnih obnove

Izvajalec
ukrepa

IHRU – Inštitut za stanovanja in urbano prenovo

Vrste ukrepov
URE

energetsko učinkovite rešitve, vključno s certificiranjem in študijami, pripravljalne študije,
posegi v skupnih prostorih ipd.

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

Stavbe, starejše od 30 let, ki bodo po prenovi namenjene oddajanju.
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Združevanje z
drugimi
instrumenti

n. p.

ROMUNIJA
Ukrep

Posojila za toplotno izolacijo stanovanjskih stavb, financiranih z bančnimi posojili z
garancijo države (od leta 2010) – posojila s subvencionirano obrestno mero z ročnostjo do
pet let.

Ciljne skupine

lastniki stanovanj, stanovanjska združenja

Izvajalec
ukrepa

finančne institucije

Vrste ukrepov
URE

toplotna izolacija stavbnega ovoja, toplotna in hidro izolacija ravnih streh,
zamenjava/popravilo sistemov ogrevanja in priprave tople vode, izolacija sten kleti,
zamenjava bojlerjev, namestitev alternativnih sistemov za ogrevanje in pripravo tople vode,
razsvetljava

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

n. p.

Združevanje z
drugimi
instrumenti

n. p.

SLOVAŠKA
Ukrep

Državni stanovanjski razvojni sklad (2014–2020) – dolgoročna posojila z obrestno mero,
nižjo od ponudbe poslovnih bank.

Ciljne skupine

lastniki stanovanj v večstanovanjskih stavbah

Izvajalec
ukrepa

ministrstvo za promet in gradbeništvo, vladna raven, energetske agencije, finančne
institucije

Vrste ukrepov
URE

izboljšanje toplotne izolativnosti stanovanjske stavbe

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

najmanj 35-odstotno znižanje porabe energije za ogrevanje

Združevanje z
drugimi
instrumenti

n. p.

Ukrep

SlovSEEF II in III (za prenovo večstanovanjskih stavb) (2010–2030)

Ciljne skupine

lastniki večstanovanjskih stavb (kombinacija nepovratnih spodbud s posojili)

Izvajalec
ukrepa

Enviros (svetovalec), FactorCO2 (svetovalec), Allplan (verifikacijski svetovalec), komercialne
banke)

Vrste ukrepov
URE

Toplotna izolacija stavbnega ovoja, nadomeščanje, nakup in namestitev opreme za
proizvodnjo energije, ki nadomešča fosilna goriva; oprema, ki zmanjšuje porabo primarne
energije ipd.

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

pogoj: najmanj 30 % zmanjšana poraba energije

Združevanje z
drugimi
instrumenti

združevanje z nepovratnimi subvencijami ob doseganju zahtevanega prihranka energije

Opomba

Instrument je oblikoval EBRD, vir financiranja za nepovratne subvencije in tehnično pomoč
Bohunice International Decomissioning Support Fund (BIDSF)
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ŠPANIJA
Ukrep

programi BIOMCASA-SOLCASA-GEOTCASA (od leta 2009) – ugodna posojila

Ciljne skupine

splošna javnost

Izvajalec
ukrepa

vladna raven, finančne institucije, ponudniki energetskih storitev

Vrste ukrepov
URE

uporaba sončne, geotermalne energije in biomase za ogrevanje in pripravo tople vode

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

n. p.

Združevanje z
drugimi
instrumenti

n. p.

VELIKA BRITANIJA
Ukrep

posojila HEEPS (od leta 2015) – brezobrestna posojila za ukrepe energetske učinkovitosti

Ciljne skupine

najemodajalci, lastniki stanovanj, registrirani najemodajalci socialnih stanovanj

Izvajalec
ukrepa

škotska vlada, sklad za varčevanje z energijo, lokalne skupnosti, podjetja

Vrste ukrepov
URE

toplotna izolacija, zasteklitev, ogrevalni sistemi

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

n. p.

Združevanje z
drugimi
instrumenti

mogoče kot kombinacija s shemami ECO in nepovratnimi subvencijami

Vir: Povzeto po Economidou et al., 2019.
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Preglednica 7.3: Primeri fiskalnih instrumentov v državah EU

BELGIJA
Ukrep

davčna olajšava (znižanje davčne osnove) ob izvedeni izolaciji strehe (ukrep na zvezni
ravni, ukinitev v bruseljski regiji in flamski regiji; od leta 2004)

Ciljne skupine

lastniki stanovanj, najemodajalci

Izvajalec
ukrepa

zvezna javna finančna uprava

Vrste ukrepov
URE

izolacija strehe

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

n. p.

Ukrep

znižana stopnja DDV za prenovo starih stavb (flamska regija; od leta 2000)

Ciljne skupine

lastniki stanovanj

Izvajalec
ukrepa

vladna raven

Vrste ukrepov
URE

prenovitvena dela

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

znižana stopnja DDV (6 %) le za stavbe, starejše od deset let

Združevanje z
drugimi
instrumenti

združevanje z nepovratnimi subvencijami in znižanjem davka

Ukrep

znižanje davka v okviru obdavčitve nepremičnin (flamska regija; od leta 2009)

Ciljne skupine

lastniki in najemodajalci stanovanj

Izvajalec
ukrepa

flamska davčna agencija, lokalna oblast

Vrste ukrepov
URE

toplotna izolacija, izolacija oken, sten, zidov, tal in streh; vgradnja naprav na OVE, tehnični
sistemi

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

Za stanovanjske stavbe razreda E50 je znižanje davka 50 -odstotno za pet let in stavbe E30
100-odstotno znižanje davka za pet let. Od leta 2016 tudi za celovite prenove stanovanjskih
stavb (50-odstotno znižanje davka za pet let za razred največ E90 in 100-odstotno znižanje
za pet let za stavbe razreda največ E60).

Združevanje z
drugimi
instrumenti

kombinacija z drugimi davčnimi instrumenti ter posojili in nepovratnimi subvencijami za
ranljiva gospodinjstva

Ukrep

nižja stopnja davka na darila pri energetski prenovi nepremičnine (flamska regija; od
leta 2009) pet let po prenovi

Ciljne skupine

najemodajalci

Izvajalec
ukrepa

lokalna oblast

Vrste ukrepov
URE

celotna zamenjava tehničnih napeljav (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje ipd.)
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Ciljna
usmerjenost
ukrepa

ob prenovah v vrednosti najmanj 10.000 EUR

Združevanje z
drugimi
instrumenti

n. p.

Ukrep

znižanje davčne osnove za posojilodajalce za energetsko prenovo (flamska regija)

Ciljne skupine

Posojilodajalci (fizične ali pravne osebe), ki posojajo denar za prenovo in omogočajo ugodna
posojila posojilojemalcev.

Izvajalec
ukrepa

lokalna skupnost

Vrste ukrepov
URE

n. p.

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

Prazna, zapuščena, nenaseljena in neprimerna stanovanja, posojilojemalec mora nato živeti
v nepremičnini najmanj osem let.

Združevanje z
drugimi
instrumenti

n. p.

DANSKA
Ukrep

Green BoligJobordning (od leta 2011) dohodninska olajšava (znižanje davčne osnove)
pri izvedbi ukrepov energetske učinkovitosti in za stroške energetskega svetovanja

Ciljne skupine

lastniki stanovanj

Izvajalec
ukrepa

vladna raven

Vrste ukrepov
URE

izolacija stavbe, kletnih prostorov, zamenjava oken ipd.

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

najvišja olajšava 1607 EUR (12.000 DKK) na člana gospodinjstva – spodbuda za
veččlanska gospodinjstva

Združevanje z
drugimi
instrumenti

n. p.

FINSKA
Ukrep

Znižanje davka za stroške dela pri izvajanju ukrepov za povečanje energetske
Učinkovitosti (od leta 2000); lastnika hiše bremeni le prvih 100 EUR stroškov, drugo lahko
do 2400 EUR na člana gospodinjstva uveljavlja kot znižanje davka pri dohodnini.

Ciljne skupine

gospodinjstva

Izvajalec
ukrepa

n. p.

Vrste ukrepov
URE

nadomestitev, nadgraditev in popravilo ogrevalnih sistemov v stanovanjskih hišah

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

n. p.

Združevanje z
drugimi
instrumenti

n. p.
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FRANCIJA
Ukrep

znižanje davka pri obdavčitvi dohodka po shemi energetskega prehoda (CITE; od leta
2005); znižanje davka do 8000 EUR za samsko gospodinjstvo za pet let, 16.000 EUR za par
in dodatnih 4000 EUR za vzdrževanega otroka

Ciljne skupine

lastniška gospodinjstva, najemodajalci in uporabniška gospodinjstva

Izvajalec
ukrepa

vladna raven

Vrste ukrepov
URE

toplotno izolacijski materiali, toplotne črpalke za ogrevanje prostora in vode, naprave na
OVE

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

Splošno znižanje davka za davčne zavezance v Franciji za nakup materialov in opreme, ki
povečujejo učinkovitost rabe energije.

Združevanje z
drugimi
instrumenti

n. p.

Ukrep

znižana stopnja DDV za investicije v energetsko učinkovitost (od leta 2014) – 5,5 %
znižana stopnja DDV

Ciljne skupine

gospodinjstva, lastniki stanovanj

Izvajalec
ukrepa

Ministère du Logement et du l'habitat Durable

Vrste ukrepov
URE

ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti stanovanjskega fonda

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

Povečanje energetske učinkovitosti stanovanjskih stavb, starih najmanj dve leti.

Združevanje z
drugimi
instrumenti

n. p.

ITALIJA
Ukrep

Eco-bonus – shema znižanja davka (od leta 2007) – 70–75-odstotno znižanje davka za
ukrepe na ovoju stavb, ki povečujejo energetsko učinkovitost stavbe, in 50-odstotno za
protipotresne ukrepe; možnost neposrednega koriščenja ugodnosti ali prenosa davčne
ugodnosti na ponudnika energetskih storitev v zameno za diskont.

Ciljne skupine

lastniki stanovanj (lastniška gospodinjstva, najemodajalci), najemniki

Izvajalec
ukrepa

vladna raven

Vrste ukrepov
URE

celovite prenove in posamični ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti, na primer
toplotna izolacija, vgradnja solarnih panelov, zamenjava sistema ogrevanja in hlajenja

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

n. p.

Združevanje z
drugimi
instrumenti

n. p.

NIZOZEMSKA
Ukrep

znižana stopnja DDV (6 %) za stroške dela pri vgradnji izolacije in izolativnih stekel in
za vzdrževanje in prenovo stanovanjskih stavb (Verlaagd BTW tarief; od leta 2009)

Ciljne skupine

stanovanjska združenja, najemodajalci, lastniška gospodinjstva, najemodajalci
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Izvajalec
ukrepa

vladna raven

Vrste ukrepov
URE

vgradnja izolacijskih materialov in izolativnih stekel

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

Hiše, stare najmanj dve leti.

Združevanje z
drugimi
instrumenti

n. p.

PORTUGALSKA
Ukrep

Fundo Nacional dr Reabilitação de Edificade (od leta 2016) – kombinacija dostopa do
finančnih virov (sklad skladov) in davčnih olajšav ob prenovi degradiranih stavb, ki bodo po
prenovi v najemu po tržnih cenah (izključuje socialna najemna stanovanja).

Ciljne skupine

lastniki degradiranih stavb (javni in zasebni)

Izvajalec
ukrepa

Fundiestamo (družba v državni lasti in upravljanju države)

Vrste ukrepov
URE

celovita prenova

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

za stanovanja za tržni najem

Združevanje z
drugimi
instrumenti

dostop do povratnih virov financiranja

ŠVEDSKA
Ukrep

znižanje davčne osnove davka na dohodek za stroške dela pri prenovi, spremembi ali
razširitvenih delih

Ciljne skupine

splošna javnost (lastniki, najemodajalci, stanovanjska združenja)

Izvajalec
ukrepa

splošna javnost

Vrste ukrepov
URE

splošni ukrepi prenove – izolacija, menjava oken, vrat ipd.

Ciljna
usmerjenost
ukrepa

ni ciljno usmerjen

Združevanje z
drugimi
instrumenti

n. p.

Vir: Povzeto po Economidou et al., 2019.
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