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Razvoj dveh finančnih instrumentov za 
investicije v celovite energijske prenove 
večstanovanjskih stavb 

● Tehnični in investicijski potencial energijskih prenov večstanovanjskih stavb 

● Parametri finančnih instrumentov 

● Standardne tehnične zahteve prenov 

● Priročnik upravičenih stroškov investicij 

● Orodje za ocenjevanje ekonomike investicije, parametrov kredita in vplačil v rezervni 
sklad 

● Protokol meritev in verifikacije prihrankov energije 

● Pravni okvir izvajanja finančnih instrumentov 

● Predlagane spremembe pravnega okvira 

Povzetek 

Aktivnost C6.2 projekta LIFE IP CARE4CLIMATE se posveča problematiki financiranja 

energijskih prenov stanovanjskih stavb. Končni rezultat aktivnosti je oblikovanje vsaj dveh 

novih finančnih instrumentov za pospešeno in učinkovitejšo celovito energijsko prenovo 

stanovanjskih stavb. V obdobju 2020–2022 sta bila oblikovana in s štirimi javnimi razpisi 

pilotnih projektov vpeljana v testno izvedbo dva finančna instrumenta (FI) za spodbujanje 

investicij v celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, in sicer: 

1. Financiranje celovitih energijskih prenov starejših večstanovanjskih stavb s 

kombinacijo ugodnega kredita Eko sklada v breme rezervnega sklada stavbe in 

nepovratnih finančnih spodbud (FI 1); 

2. Financiranje celovitih energijskih prenov starejših večstanovanjskih stavb s 

kombinacijo sofinanciranja s strani podjetij za energetske storitve in nepovratnih 

finančnih spodbud (FI 2). 

Oblikovanje FI 1 in FI 2, ki je predstavljeno v tem izročku, je obsegalo: izvedbo dodatne 

analize tehničnega in investicijskega potenciala energijskih prenov večstanovanjskih stavb 

(poglavje 2), določitev finančnih parametrov FI (poglavje 3), opredelitev dveh različic 

standardnih tehničnih zahtev za različne ciljne prenove, ki obsegajo celovite, trajnostne, skoraj 

nič-energijske in širše prenove (poglavje 4), pripravo priročnika upravičenih stroškov 

financiranja ciljnih prenov (poglavje 5) ter orodja za ocenjevanje ekonomike investicije v 

prenovo, parametrov kredita in vplačil v rezervni sklad večstanovanjske stavbe (poglavje 6), 

določitev protokola za meritve in verifikacijo prihrankov (poglavje 7), analizo pravnega okvira 

izvajanja FI (poglavje 8), ter pripravo predlogov potrebnih sprememb zakonodaje v obliki 

amandmajev k relevantnim zakonom oziroma predlogom zakonov (poglavje 9), vključno s 

predstavitvijo in posredovanjem teh predlogov ključnim deležnikom. 
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Design of two financial instruments for investments 
in comprehensive energy renovations of multi-
apartment buildings 

● Analysis of the technical and investment potential 

● Parameters of financial instruments 

● Standard technical requirements for targeted renovations 

● Eligible Investment Costs Guide 

● Tool for economic appraisal of investment, credit parameters and contributions to the 
reserve fund 

● Protocol for measurement and verification of energy savings 

● Legal framework for the implementation of financial instruments 

● Proposed changes to the legal framework 

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 comprehensive energy renovation 

of residential buildings. In the period 2020–2022, two financial instruments (FI) have been 

designed and put into trial implementation through four public calls for pilot projects to 

encourage investment in comprehensive energy renovations of older multi-apartment 

buildings, namely:  

1. Financing of comprehensive energy renovations of older multi-apartment buildings 

through a combination of an Eco Fund soft loan debited to a building reserve fund and 

non-repayable financial incentives (FI 1);  

2. Financing of comprehensive energy renovations of older multi-apartment buildings 

through a combination of co-financing by energy service companies and non-

repayable financial incentives (FI 2). 

The design of FI 1 and FI 2, presented in this deliverable, comprised: performing an additional 

analysis of the technical and investment potential of energy renovations of multi-apartment 

buildings (Chapter 2), determining the financing parameters of FI (Chapter 3), defining two 

variants of standard technical requirements for targeted renovations, including 

comprehensive, near-zero-energy, wider and sustainable renovations (Chapter 4), 

preparation of a manual on eligible costs for financing targeted renovations (Chapter 5) and 

tool for assessing the economics of renovation investments, credit parameters and 

multi-apartment building reserve fund payments (Chapter 6), introduction of protocol for 

measurement and verification of energy savings (Chapter 7), analysis of the legal framework 

for the implementation of FI (Chapter 8), and preparation of proposals for necessary changes 

in legislation in the form of amendments to relevant laws or draft laws (Chapter 9), including 

presentation to and delivery of these proposals to key stakeholders. 
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1 Uvod 

Dolgoročna podnebna strategija Slovenije do leta 2050 (DPS 2050) opredeljuje rabo energije 

v stavbnem sektorju, ki je v letu 2018 obsegala 28,9 % celotne rabe energije, kot enega izmed 

osrednjih virov emisij CO2
1. Skupne emisije toplogrednih plinov (TGP) iz zgorevanja goriv v 

sektorju stavb so leta 2018 znašale 1.065 kt CO2 ekv, kar je 6,1 % vseh nacionalnih emisij 

TGP. V obdobju 2005–2018 so se emisije v stavbah storitvenega sektorja zmanjšale za 

57,5 %, v gospodinjstvih pa za 55 %. Doseganje minimalnih emisij v sektorju stavb do leta 

2050 bo doseženo z ohranjanjem visoke stopnje energijskih prenov stavb z nizkoogljičnimi in 

obnovljivimi materiali ter usmerjanjem načina ogrevanja v centralizirane sisteme ogrevanja in 

tehnologije obnovljivih virov energije (OVE). 

Nadaljnje razogljičenje na področju stavb do leta 2030 je možno le z zmanjšanjem potreb po 

energiji in povečanju energijske učinkovitosti stavb. Večina današnjih stavb bo predvidoma do 

leta 2050 še vedno v uporabi. Energijska prenova stavb, predvsem stanovanjskih stavb, ki 

zajemajo 73 % stavbnega sklada, tako pomeni zelo velik potencial za blaženje in prilagajanje 

podnebnim spremembam in je prednostno področje prehoda v nizko ogljično družbo. 

Dolgoročna strategija energetske prenove stavb do leta 2050 (DSEPS 2050) za izvedbo 

potrebnih energijskih prenov stavb načrtuje podporo v obstoječih in novih finančnih 

instrumentih ter modelih financiranja. Razvoj novih finančnih instrumentov v okviru projekta 

LIFE IP CARE4CLIMATE prispeva k pospeševanju financiranja energijske prenove 

stanovanjskih stavb z zapiranjem ugotovljene finančne vrzeli, ob ustrezni obravnavi 

investicijskih in finančnih tveganj. 

Pri oblikovanju finančnih instrumentov LIFE IP CARE4CLIMATE za prenove večstanovanjskih 

stavb do leta 2030 sta zasledovana zavezujoča cilja razogljičenja Celovitega nacionalnega 

energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije (NEPN) na področju stavb, in sicer: 

● zmanjšanje emisij TGP v stavbah za vsaj 70 odstotkov glede na leto 2005, 

● raba vsaj 2/3 energije v stavbah iz OVE. 

Upoštevani so tudi indikativni cilji NEPN do leta 2050, ki usmerjajo energijske prenove k 

doseganju skoraj ničelnih emisij v celotni življenjski dobi, izvedbi širših prenov stavb, visoki 

stopnji energijskih prenov z nizkoogljičnimi in obnovljivimi materiali ter ogrevanju s 

tehnologijami OVE in centraliziranimi sistemi ogrevanja z OVE. 

Obseg energijskih prenov, potrebnih za doseganje srednjeročnih in dolgoročnih ciljev je 

opredeljen v DSEPS 2050: 

● do leta 2030 je načrtovana energijska prenova 16,062 milijona m2 eno- in 7,271 

milijona m2 večstanovanjskih stavb; 

● do leta 2050 je potrebno energijsko prenoviti 74 % enostanovanjskih in 91 % 

večstanovanjskih stavb. Pri tem se bo končna raba energije zmanjšala za 45 %, 

emisije CO2 pa za skoraj 75 % glede na leto 2005.  

                                                
1 Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (ReDPS50)  

https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/dseps/dseps_2050_final.pdf
https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf
https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2552?sop=2021-01-2552
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Razvidno je, da je načrtovana energijska prenova stanovanjskih stavb do leta 2030 

zastavljena zelo ambiciozno. Predvidena je več kot podvojitev intenzivnosti prenov, njihov širši 

obseg ter spremenjena struktura. Cilje in obseg energijskih prenov stavb do leta 2050 bo 

mogoče doseči le s (i) takojšnjo podporo celovitim2 in skoraj nič-energijskim prenovam 

(prenove sNES)3, (ii) v skladu z zavezo Evropske unije po načelu "energijska učinkovitost na 

prvem mestu", ter (iii) ob upoštevanju splošnega gradbenotehničnega in funkcionalnega 

stanja stavb, ki narekuje podporo tudi širšim prenovam4, kjer je to potrebno5.  

Za obdobje 2015–2018 je ocenjeno, da je bilo v energijsko prenovo stavb, v povprečju 

investirano okoli 280 mio EUR letno. Za zapiranje vrzeli energijske 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 energijske učinkovitosti 

in energijske prenove stavb. Gre za več kot dvakratno povečanje letnega obsega tovrstnega 

investiranja s strani lastnikov stanovanjskih stavb, in sicer s 13 % na 30 % vseh investicij 

gospodinjstva. 

Strukturni del vrzeli energijske učinkovitosti je zato naslovljen z vključevanjem zasebnega 

sektorja (predvsem ponudnikov storitev energijske učinkovitosti in dobaviteljev energije), 

kombinacijo različnih finančnih virov (krediti, nepovratni viri, zasebni viri) in razvojem novih 

modelov ter instrumentov financiranja energijskih prenov usmerjenih v celovite in prenove 

sNES, ki večinoma vključujejo izvedbo treh ali več ukrepov energijske učinkovitosti. Gre za 

prenove, ki poleg pozitivnega ekonomskega učinka, prinašajo hkrati tudi največje možne 

prihranke energije. 

Za urejanje vrzeli energijske učinkovitosti in vrzeli financiranja so bili v okviru projekta LIFE IP 

CARE4CLIMATE, aktivnost C6.2, pripravljeni trije predlogi finančnih instrumentov in modelov 

za podporo pri financiranju energijskih prenov stanovanjskih stavb. Predlogi novih finančnih 

instrumentov in modelov financiranja temeljijo na ugotovitvah iz rezultatov ankete o 

financiranju energijskih prenov stavb, pregleda tujih praks financiranja energijskih prenov 

stanovanjskih stavb ter na osnovi vrednotenja instrumentov skladno z metodologijo za 

ocenjevanje finančnih instrumentov. 

Predlagani6 so naslednji finančni instrumenti (FI), ki slonijo na novih in modificiranih obstoječih 

modelih financiranja, ki obravnavajo ugotovljene vrzeli do leta 2030:  

                                                
2 DSEPS 2050 pozornost pri izvajanju energetskih prenov usmerja iz delnih v celovite energetske in prenove v skoraj nič-energijske 

stavbe. Celovita energetska prenova stavbe je prenova, kjer se izvedejo ukrepi učinkovite rabe energije na ovoju stavbe in stavbnih 
tehničnih sistemih, da se izpolnijo minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti, ki se določijo z uporabo 4. člena Direktive 
2010/31/EU (DSEPS 2050). 

3 Prenova, s katero stavba doseže skoraj nič-energijsko raven skladno z nacionalno zakonodajo. Definicija skoraj nič-energijske stavbe 
obsega določitev minimalnih zahtev glede največjih dovoljenih potreb za ogrevanje, hlajenje oziroma klimatizacijo, pripravo tople 
vode in razsvetljavo v stavbi v skladu z gradbeno tehnično zakonodajo (PURES 2010), določitev največje dovoljene rabe primarne 
energije v stavbi ter določitev najmanjšega dovoljenega deleža obnovljivih virov energije v skupni dovedeni energiji za delovanje 
stavbe. 

4 Širša prenova ni nujno povezana z izboljšanjem energetske učinkovitosti stavbe oziroma njeno energetsko prenovo. Vključuje na 
primer izboljšanje varnosti stavbe (proti potresu, požaru, poplavi) ali za odstranitev azbesta (DSEPS 2050). 

5 Za večstanovanjske stavbe je načrtovano, da se najpozneje do leta 2024 uvede instrument t.i. izkaznice stavbe. Ta opredeljuje 
energetski, požarni in potresni vidik prenove ter podaja smernice za priporočljive in zahtevane ukrepe za postopno širšo prenovo. 

6 Izroček C6.2: Poglobljena analiza za razvoj finančnih instrumentov za mobilizacijo naložb v celovite energetske prenove 
stanovanjskih stavb 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10043
https://www.care4climate.si/_files/1343/Izrocek_IJS_C6_2.pdf
https://www.care4climate.si/_files/1343/Izrocek_IJS_C6_2.pdf
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1. Financiranje celovitih energijskih prenov starejših večstanovanjskih stavb s 

kombinacijo kredita Eko sklada v breme rezervnega sklada in nepovratnih finančnih 

spodbud (izvedba v obdobju 2021–2022) 

2. Financiranje celovitih energijskih prenov starejših večstanovanjskih stavb s 

kombinacijo nepovratnih finančnih spodbud in sofinanciranja s strani podjetij za 

energetske storitve – poplačilo investicije bodisi po računih za energijo bodisi po 

računih za storitve energijske učinkovitosti7 (izvedba v obdobju 2021–2022) 

3. Garancijska shema za financiranje celovitih energijskih prenov starejših stanovanjskih 

stavb s kreditom Eko sklada (izvedba v obdobju 2022–2025) 

Skladno s priporočili poglobljene analize razvoja finančnih instrumentov za mobilizacijo naložb 

v celovite prenove sta v obdobju 2020–2022 oblikovana in s štirimi javnimi razpisi pilotnih 

projektov vpeljana v testno izvedbo dva finančna instrumenta za spodbujanje investicij v 

celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, in sicer: 

1. Financiranje celovitih energijskih prenov starejših večstanovanjskih stavb s 

kombinacijo ugodnega kredita Eko sklada v breme rezervnega sklada stavbe in 

nepovratnih finančnih spodbud (FI 1); 

2. Financiranje celovitih energijskih prenov starejših večstanovanjskih stavb s 

kombinacijo sofinanciranja s strani podjetij za energetske storitve in nepovratnih 

finančnih spodbud (FI 2). 

Oblikovanje FI 1 in FI 2, ki je predstavljeno v tem izročku, je obsegalo: izvedbo dodatne 

analize tehničnega in investicijskega potenciala energijskih prenov večstanovanjskih stavb 

(poglavje 2), določitev finančnih parametrov FI (poglavje 3), opredelitev dveh različic 

standardnih tehničnih zahtev za različne ciljne prenove, ki obsegajo celovite, trajnostne, 

skoraj nič-energijske in širše prenove (poglavje 4), pripravo priročnika upravičenih 

stroškov financiranja ciljnih prenov (poglavje 5) ter orodja za ocenjevanje ekonomike 

investicije v prenovo, parametrov kredita in vplačil v rezervni sklad večstanovanjske 

stavbe (poglavje 6), analizo pravnega okvira izvajanja FI (poglavje 8), določitev protokola 

za meritve in verifikacijo prihrankov (poglavje  7), ter pripravo predlogov potrebnih 

sprememb zakonodaje v obliki amandmajev k relevantnim zakonom oziroma predlogom 

zakonov (poglavje 9), vključno s predstavitvijo in posredovanjem teh predlogov ključnim 

deležnikom. 

 

  

                                                
7 Angl.: On-bill Repayment (OBR) 
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2 Tehnični in investicijski potencial energijske 

prenove večstanovanjskih stavb 

DSEPS 2050 določa dolgoročno vizijo razogljičenja stavb do leta 2050. Za doseganje tega 

cilja je potrebno krepko preseči obstoječi obseg izvajanja energijskih prenov in zagotoviti 

dolgoročno perspektivo razvoja prihodnjih politik in ukrepov, ki bodo omogočili učinkovito 

doseganje zastavljenih ciljev pri energijski prenovi stavb. Cilji, ki jih DSEPS 2050 želi doseči 

so prihranki rabe končne energije in zmanjšanje emisij CO2 ter povečanje deleža površine 

energijsko prenovljenih stavb in skoraj nič-energijskih stavb.  

Zahtevnost izvajanja energijskih prenov v zadostnem obsegu ponazarja Slika 1 iz 

katere je razvidno, da je obseg energijskih prenov v obdobju 2020–2030 potrebno več 

kot podvojiti. Ta cilj je zastavljen tudi v EU Strategiji za val prenove za izboljšanje 

energijske učinkovitosti stavb. 

  

Slika 1: Dejanska in predvidena utežena stopnja energijskih prenov enostanovanjskih (levo) in večstanovanjskih 

(desno) stavb v obdobju 2017–2050 

Za zadostno energijsko prenovo stanovanjskih stavb je potrebno v naslednjih desetih letih 

investirati 7.264 mio EUR (z DDV), 90 % potrebnih finančnih sredstev pa morajo zagotoviti 

gospodinjstva, kar je razvidno iz preglednice spodaj.  

Preglednica 1: Investicije gospodinjstev in delež investicij v energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 SKUPAJ

Investicije v energetsko prenovo SS mio EUR 221,65 412,95 551,48 638,55 726,94 759,92 792,90 812,69 838,55 878,11 6633,74

Investicije v energetsko prenovo SS (z DDV)1 mio EUR 242,70 452,18 603,87 699,21 796,00 832,11 868,23 889,90 918,21 961,53 7263,95

Struktura financiranja investicij 

Nepovratna sredstva - Skupaj mio EUR 51,94 51,41 56,72 61,74 68,13 74,05 79,14 86,48 93,48 102,57 725,65

    Prispevek URE (energetska prenova) mio EUR 32,17 36,15 40,62 45,64 51,27 57,19 63,78 71,13 79,30 88,40 565,65

    Sklad za podnebne spremembe mio EUR 18,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 135,00

    VFO 2021-2027 (KS EU - 85 %) 2 mio EUR 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8,00

    VFO 2021-2027 (KS SI -15 %) mio EUR 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 1,41

    Viri v okviru RRF mio EUR 0,50 0,75 0,75 1,50 1,50 5,00

    ZERO500/nov ukrep (KS EU - 85 %) mio EUR 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 9,00

    ZERO500/nov ukrep (KS SI - 15 %) mio EUR 0,26 0,26 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,00 0,00 1,59

    Spodbujene naložbe z nepovratnimi sredstvi mio EUR 170,18 167,24 185,85 202,70 222,37 242,24 262,87 287,51 313,77 344,31 2399,05

Sredstva gospodinjstev - Skupaj mio EUR 190,77 400,76 547,15 637,47 727,87 758,07 789,09 803,42 824,74 858,96 6538,30

     Financiranje subvencioniranih naložb mio EUR 118,24 115,83 129,13 140,96 154,25 168,20 183,73 201,03 220,30 241,74 1673,40

     Spontana prenova mio EUR 72,53 284,94 418,02 496,51 573,62 589,87 605,36 602,39 604,44 617,22 4864,90

    Povratna sredstva -  Eko sklad 3 mio EUR 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 27,00

Finančni viri- Skupaj mio EUR 242,70 452,18 603,87 699,21 796,00 832,11 868,23 889,90 918,21 961,53 7263,95

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0662
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0662
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FINANČNA VRZEL8: Za obdobje 2015–2018 je ocenjeno, da so gospodinjstva v 

energijsko prenovo stavb, v povprečju investirala okoli 280 mio EUR letno. 

DSEPS 2050 načrtuje 660 mio EUR letnih investicij. Gre za dvakratno povečanje 

letnega obsega investiranja s strani lastnikov stanovanjskih stavb.  

V preteklosti so gospodinjstva od vseh investicij 13 % namenila za izboljšanje 

energijske učinkovitosti in prenove stavb. Z DSEPS 2050 se ta delež investicij, ki jih 

bodo gospodinjstva namenila za izboljšanje energijske učinkovitosti povečuje na 

okoli 30 %. 

Samo 2,5 % večstanovanjskih stavb dosega visoko zahtevo po energijski učinkovitosti, ki jih 

postavlja raven skoraj nič-energijske stavbe. Pri tem je polovica takih, ki so bila zgrajena od 

leta 2010, ko je stopil v veljavo trenutno še aktualni Pravilnik o učinkoviti rabi energije v 

stavbah (PURES). Preostali del večstanovanjskih stavb je razmeroma neučinkovit in tako velik 

potencial za energijsko prenovo. 

Tehnični potencial energijske prenove večstanovanjskih stavb je določen glede na trenutno 

stanje toplotnega ovoja večstanovanjske stavbe. V odvisnosti od starosti stavbe ter nadaljnjih 

že izvedenih prenov je povzeta ali izračunana raba energije za ogrevanje. Večstanovanjska 

stavba pomeni potencial za energijsko prenovo, če ima komponento toplotnega ovoja stavbe 

(zunanja stena, okna, streha) starejšo od 30-ih let od zadnje prenove oziroma gradnje. Pri tem 

je upoštevano tudi kdaj je bila stavba energijsko prenovljena – izvedena celovita prenova v 

letu 1995 ali leta 2018 ne dosegata enakih standardov energijske učinkovitosti. Glavni vir 

uporabljenih podatkov pri oceni potenciala za energijsko prenovo večstanovanjskih stavb so 

baze energetskih izkaznic, podeljenih nepovratnih sredstev Eko sklada ter Geodetske uprave 

RS. V primeru, ko energetska izkaznica za celotno večstanovanjsko stavbo ni bila na 

razpolago, je raba energije izračunana modelsko s pomočjo tipologije stavb TABULA. 

Pri analizi večstanovanjskih stavb starejših od 30 let, se izkaže, da ima pretežni del stavb, in 

sicer 60 % stavb, rabo energije v energijskem razredu C in D, pri čemer le razred C zadostuje 

merilom PURES, Slika 2 (levo). Večstanovanjske stavbe energijskega razreda D ali več imajo 

znatno preveliko rabo energije za ogrevanje kot jo določa PURES in kot jo bodo zahtevala 

merila skoraj nič-energijske stavbe. Še več, modelska analiza pokaže, da ima 92 % tlorisne 

površine vseh večstanovanjskih stavb rabo energije za ogrevanje večjo od 35 kWh/m2, Slika 

2 (desno). Večstanovanjski stavbni sklad je tako razmeroma energijsko neučinkovit in trenutno 

ni na načrtovani ravni in daleč od ciljnih vrednosti leta 2050, ko bodo morale biti vse stavbe 

celovito energijsko prenovljene. 

                                                
8 Poglobljena analiza za razvoj finančnih instrumentov za mobilizacijo naložb v celovite energetske prenove stavb, LIFE IP 

CARE4CLIMATE, junij 2021 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10043
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10043
http://www.gi-zrmk.eu/tabula/?page_id=7
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Slika 2: Število večstanovanjskih stavb starejših od 30 let z energetsko izkaznico (levo) in njihova tlorisna 

površina (desno) upoštevaje energijski razred 

Po podatkih Geodetske uprave RS je v Sloveniji 17,6 mio m2 ogrevanih površin v 

večstanovanjskih stavbah, 14,4 mio m2 od teh je v stavbah starejših od 30 let, Preglednica 2. 

Krepko manj kot tretjina teh stavb je energijsko prenovljena s subvencijo Eko sklada. 

Upoštevajoč tudi spontane prenove ima 35 % vseh večstanovanjskih stavb energijsko 

prenovljeno fasado, zgolj 14 % pa izolirano tudi streho.  

To pomeni, da obstaja izjemno velika kohorta večstanovanjskih stavb starejših od 30 

let, ki so izrazito neučinkovite in potrebne energijske prenove: tehnični potencial 

stavb z energijsko neprenovljeno fasado znaša 9,3 mio m2 stavb, 12,3 mio m2 pa 

tehnični potencial stavb z energijsko neprenovljeno streho. Investicijska vrednost 

teh prenov znaša več kot 8 milijard EUR do leta 2050. 

Preglednica 2: Tehnični potencial energijske prenove fasad in streh večstanovanjskih stavb 

VEČSTANOVANJSKE STAVBE 
Ogrevana 
površina 
[mio m2] 

Delež 
 

[%] 

Vse stavbe 

Skupaj 17,6  

Prenovljena fasada 3,9 22 

Prenovljena streha 1,6 9 

Stavbe zgrajene pred 1991 letom in prenovljene s 
subvencijo Eko sklada 

Skupaj 14,4  

Prenovljena fasada 3,9 27 

Prenovljena streha 1,6 11 

Stavbe zgrajene pred 1991 letom in prenovljene s 
subvencijo Eko sklada + spontane prenove 

Skupaj 14,4  

Prenovljena fasada 5,1 35 

Prenovljena streha 2,1 14 

Tehnični potencial prenov 
Prenovljena fasada 9,3 35 

Prenovljena streha 12,3 14 
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Pri NEPN scenariju energijskih prenov stavb se spreminja tudi struktura oziroma intenzivnost 

izvedbe energijske prenove stanovanjskih stavb, tako da se iz večinoma delnih prenov (kjer 

se ob prenove stavbe izvede po en ukrep energijske učinkovitosti) preusmeri k celovitim in 

prenovam sNES, ki večinoma vključujejo izvedbo treh ali več ukrepov energijske učinkovitosti, 

kar je eno od izhodišč za oblikovanje predlaganih finančnih instrumentov. Gre za prenove, ki 

so investicijsko intenzivne, le-te pa največkrat niso najcenejše. Kljub temu analiza 

vseživljenjskih stroškov pri velikem delu investicij celostnih prenov pokaže, da gre za 

stroškovno učinkovite ukrepe, ki poleg pozitivnega ekonomskega učinka, prinašajo hkrati tudi 

največje možne prihranke energije. 
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3 Finančna instrumenta za investicije v 

energijske prenove večstanovanjskih stavb 

V obdobju 2021–2022 sta oblikovana in s štirimi javnimi razpisi pilotnih projektov vpeljana v 

testno izvedbo dva finančna instrumenta (FI) za spodbujanje investicij v celovite energijske 

prenove starejših9 večstanovanjskih stavb, in sicer: 

1. Financiranje celovitih energijskih prenov starejših večstanovanjskih stavb s 

kombinacijo kredita Eko sklada v breme rezervnega sklada in nepovratnih finančnih 

spodbud (FI 1); 

2. Financiranje celovitih energijskih prenov starejših večstanovanjskih stavb s 

kombinacijo sofinanciranja s strani podjetij za energetske storitve in nepovratnih 

finančnih spodbud (FI 2). 

Prvi FI sloni na obstoječih modelih financiranja ukrepov učinkovite rabe energije (kredit s 

subvencionirano obrestno mero, nepovratna sredstva), ki sta nadgrajena z aktivacijo sredstev 

rezervnega sklada in obvezno kombinacijo teh dveh finančnih virov, kar omogoča večji obseg 

predvsem celovitih prenov.  

Drugi FI sloni na modelu izvajanja celovitih energijskih prenov v javnem sektorju, ki je omogočil 

pospešeno izvedbo teh prenov s financiranjem s strani ponudnikov storitev energetske 

učinkovitosti. 

S pilotnimi projekti bo preverjen interes trga za nova FI in dopolnjen nabor virov financiranja 

za energijske prenove večstanovanjskih stavb. Finančna instrumenta, ki zapolnjujeta 

identificirano vrzel energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb in vrzeli financiranja 

celovitih energijskih prenov stavb, vključujeta tudi zagotavljanje podpore za doseganje vrste 

drugih strateških ciljev NEPN in DSEPS 2050, in sicer v obliki ciljne finančne pomoči in 

finančnih spodbud za: 

● ranljive skupine prebivalstva, 

● rabo OVE v stanovanjskih stavbah, 

● e-mobilnost, 

● zagotovitev povratnih in nepovratnih sredstev za skoraj nič-energijske, širše in 

trajnostne10 prenove v stanovanjskem sektorju. 

  

                                                
9 Starejša stavba po javnih razpisih za finančna instrumenta je stavba na območju Republike Slovenije, za katero je bilo gradbeno 

dovoljenje oziroma uporabno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba 
o legalizaciji stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. 
členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in nasl.) za stavbo, zgrajeno pred 31. 12. 
1967, pa pred oddajo vloge na ta javni razpis. 

10 Trajnostna prenova je prenova stavbe, pri kateri se upoštevajo merila in kazalniki trajnostne gradnje. 
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3.1 Finančni instrument 1: Financiranje celovitih 

energijskih prenov starejših večstanovanjskih stavb s 

kombinacijo kredita Eko sklada v breme rezervnega 

sklada in nepovratnih finančnih spodbud 

Financiranje celovitih energijskih prenov starejših večstanovanjskih stavb s kombinacijo 

ugodnega kredita Eko sklada v breme rezervnega sklada in nepovratnih finančnih spodbud 

sloni na aktivaciji sredstev rezervnega sklada z zadolževanjem etažnih lastnikov teh stavb v 

breme rezervnega sklada. Osnovne prednosti in slabosti financiranja prenov s kreditom v 

breme rezervnega sklada podaja Preglednica 3. 

Preglednica 3: Prednosti in slabosti financiranja prenov s kreditom v breme rezervnega sklada 

Prednost Slabosti 

Zakonsko obvezni mesečni prilivi v rezervni sklad 

stavbe so stabilen vir poplačila kredita. 

Za najem kredita v breme rezervnega sklada je 

potrebno pridobiti stoodstotno soglasje etažnih 

lastnikov. 

Kreditno tveganje zaradi neplačil v rezervni sklad je 

razpršeno med etažne lastnike, izterjava neplačnikov 

je zaradi zakonske obveznosti vplačila v rezervni sklad 

hitra. 

Pravna osebnosti rezervnega sklada je nedorečena. 

Etažni lastniki za potrebe financiranja prenove stavbe 

lahko povišajo vplačila v rezervni sklad. 

Kot zavarovanje pred kreditnim tveganjem finančne 

institucije zahtevajo vrsto zavarovalnih instrumentov, 

ob izpolnjevanju osnovnih pogojev. 

Vodenje procesov financiranja poteka med banko in 

upravnikom. 

Obstaja tveganje neizpolnitve obveznosti upravnika do 

etažnih lastnikov. 

Celotni posel financiranja je zakonodajno podprt. Asimetričnost informacij – upravnik je bolj obveščena 

pogodbena stranka. 

Izvajalci del ne prevzemajo tveganja neplačila 

izvedenih del s strani etažnih lastnikov. 

Etažni lastniki prevzemajo tveganje spremembe 

obrestne mere. 

Drugi, odločilni steber tega finančnega instrumenta so nepovratne finančne spodbude, ki z 

znižanjem finančnega bremena načrtovane investicije pozitivno vplivajo na skupne odločitve 

etažnih lastnikov, in sicer o izvedbi, namenu, obsegu in časovnici prenove, najemu kredita v 

breme rezervnega sklada ter morda potrebnem povišanju minimalnega prispevka v rezervni 

sklad.  

Finančni instrument se v Sloveniji še ne uporablja, kljub temu, da obstaja dolgoletna 

programska in zakonska osnova za ločen način spodbujanja financiranja z nepovratnimi 

sredstvi in ugodnimi krediti11. Dodelitev samo nepovratne finančne spodbude (brez kredita) ali 

samo kredita (brez nepovratne finančne spodbude) pri tem finančnem instrumentu ni mogoča. 

Na ta način so zagotovljeni tudi nižji stroški servisiranja finančnega instrumenta, ki so nižji kot 

skupni stroški ločenega upravljanja dveh klasičnih, že uveljavljenih finančnih virov.  

                                                
11 Celovit pregled finančnih instrumentov, opravljen za Evropsko komisijo (Economidou et al., 2019) kaže, da sta nepovratne finančne 

spodbude in posojila z ugodno obrestno mero, poleg davčnih olajšav, najpogosteje uporabljena finančna instrumenta v EU v podporo 
investicijam v energetsko učinkovitost. 
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Instrument je oblikovan na osnovi ugotovitev in rezultatov, ki izhajajo iz študije primerov 

financiranja energijskih prenov večstanovanjskih stavb12, in prispeva k odpravi finančne vrzeli 

zagotovitve dodatnih virov financiranja tovrstnih investicij. Dejstvo je namreč, da sredstva 

rezervnega sklada ne zadoščajo za izvedbo investicije v celovito prenovo večstanovanjske 

stavbe.  

Finančni instrument ima omejen potencial zaradi trenutno veljavne zakonodaje, saj je 

potrebno 100 % soglasje etažnih lastnikov večstanovanjskih stavb za zadolžitev v breme 

rezervnega sklada, kar je v praksi težko doseči. Problematika potrebnih zakonodajnih 

sprememb za povečanje potenciala črpanja sredstev finančnega instrumenta, vključno s 

predlogi spremembe relevantne zakonodaje, ki bi omogočila izkoriščanje tega potenciala v 

večjem obsegu, je predstavljena v poglavju 5. 

Za pridobitev spodbud FI 1 veljajo pravila o dodeljevanju pomoči po pravilu de minimis za 

etažne lastnike, ki so: 

● pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo 

registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki 

so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v 

tujini; 

● pravne osebe javnega prava v delu, ko opravljajo pridobitne dejavnosti na trgu. 

3.1.1 Posojilo z ugodno obrestno mero v breme rezervnega sklada 

Posojila z ugodno obrestno mero s soudeležbo javnih sredstev za podporo investicijam v večjo 

energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb in rabe OVE v njih so pomemben finančni 

instrument, ki zmanjšuje potrebo po visokih vložkih lastnih sredstev zaradi visoke začetne 

investicije v energijske prenove. Težava zagotavljanja potrebnih finančnih sredstev je posebej 

izražen pri celovitih prenovah z vključenimi več različnimi ukrepi povečanja energijske 

učinkovitosti stavbe ter pri prenovah, ki vključujejo tudi ukrepe širših in trajnostnih prenov. 

Velika prednost posojil z ugodnejšo obrestno mero v primerjavi z nepovratnimi spodbudami je 

v njihovi večji vzdržnosti s davčnega vidika9. 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. 

Kreditiranje v okviru finančnega instrumenta sloni na kreditni liniji Eko sklada s 

subvencionirano obrestno mero, kjer se razlika do tržne obrestne mere pokrije iz sredstev, 

zbranih na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE). Kredit ima odplačilno dobo do 

10 let in je brez stroškov financiranja. Sredstva za kredit se zagotavljajo iz namenskega 

premoženja Eko sklada. V letih 2021 in 2022 je Eko sklad zagotovil etažnim lastnikom 

večstanovanjskih stavb kredit po variabilni obrestni meri trimesečni EURIBOR in najmanj 

1,3 % fiksnim pribitkom, kar glede na negativni trimesečni EURIBOR pomeni skupno obrestno 

                                                
12 Izroček C6.2: Poglobljena analiza za razvoj finančnih instrumentov za mobilizacijo naložb v celovite energetske (Zvezek 2)  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8136
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mero 1,3 %13. Fiksni pribitek, ki je lahko višji od 1,3 % zagotavlja, da je skupna obrestna mera 

na dan dodelitve kredita enaka veljavni referenčni obrestni meri za izračun državne pomoči14. 

Na ta način se pravnim osebam, ki so tudi upravičene do pridobitve spodbud, ne zagotavlja 

pomoči države. Če bi etažni lastnik, ki je pravna oseba s spodbudo po tem FI ali pa iz drugih 

virov financiranja že prejel najvišjo možno višino pomoči po pravilu de minimis, se lahko 

obrestna mera zviša za toliko, da se s kreditom Eko sklada ne dodeli dodatna pomoč po tem 

pravilu. Tako določena obrestna mera velja za vse etažne lastnike. Posojilni mehanizem v 

breme rezervnega sklada je pri tem finančnem instrumentu kombiniran z nepovratnimi 

sredstvi, ki omogočajo pospešeno izvedbo potrebnih prenov, dodatno pa ga je mogoče 

okrepiti z garancijsko shemo ali z oblikovanjem obnavljajočega sklada. Pri nadaljnjem razvoju 

kreditnega financiranja je možna tudi vključitev poslovnih bank, kar bo zahtevalo dodatno 

optimizacijo transakcijskih stroškov instrumenta, vključno s pripravo projektov. 

3.1.2 Nepovratne finančne spodbude 

Optimalne ravni investicij v celovite energijske prenove večstanovanjskih stavb ni možno 

zagotoviti le s tržnimi mehanizmi. Razvoju tega trga lahko prispevajo nepovratne finančne 

spodbude, ki z delno zapolnitvijo finančne vrzeli zmanjšujejo visoke začetne stroške investicij 

celovitih energijskih prenov, zaradi katerih gospodinjstva odlašajo oziroma ne bi izvedla 

investicije. Posebej učinkovite so pri ranljivih in dohodkovno šibkejših gospodinjstvih, saj je te 

spodbude mogoče ciljno usmerjati. Nepovratne spodbude povečajo ozaveščenost in zaupanje 

v projekte energijske učinkovitosti, izboljšajo denarni tok in povečajo dostop vlagateljev do 

dolžniškega financiranja (Bertoldi et al., 2019). 

Šibka točka nepovratnih finančnih spodbud je njihova finančna vzdržnost, saj gre za 

nepovratna in zelo omejena javna sredstva, kar pod vprašaj postavlja možnost kontinuiranega 

zagotavljanja teh sredstev za doseganje zastavljenih ciljev in potrebnih sprememb trga. 

Optimiziran učinek tega finančnega vira je možno doseči v kombinaciji z drugimi davčnimi in 

finančnimi instrumenti, kot so na primer davčne olajšave in dolžniško financiranje ter s ciljnim 

usmerjanjem dodeljenih spodbud. Povečanje učinkovitost nepovratnih finančnih spodbud v 

okviru tega finančnega instrumenta je zaradi tega povezano z vrsto ciljnih parametrov:  

● dosežena raven energijske učinkovitosti – večji obseg finančnih spodbud za večjo 

raven energijske učinkovitosti (večji prihranki energije); 

● vrsta izvedenih prenov – večje spodbude za sNES in širše prenove (protipotresna 

zaščita); 

● upravičenost finančne spodbude le za določeno ciljno skupino – večstanovanjske 

stavbe (večje investicije); 

● dohodek gospodinjstva – večji obseg finančnih spodbud dohodkovno šibkejšim 

gospodinjstvom (energetska revščina); 

                                                
13 Ta obrestna mera velja vse dokler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna mera). 
14 Referenčna obrestna mera se določi skladno s Sporočilom Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in 

diskontnih stopenj, str. 6, in ustrezno poveča skladno s predpisi o državnih pomočeh. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC0119(01)&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC0119(01)&from=SL
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● spodbujanje rabe OVE in postavitve infrastrukture za e-mobilnost (polnilnice za 

električna vozila); 

● spodbujanje trajnostnih prenov (kolesarnice, zbiralniki deževnice, zelena streha in/ali 

zelena fasada); 

● posebna obravnava stavb kulturne dediščine – odstopanje od standardnih pogojev 

za izvajanje ukrepov energijske učinkovitosti. 

Višina nepovratne finančne spodbude FI 1 in FI2 znaša do 40 % upravičenih stroškov prenove 

v primeru usklajene izvedbe treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe oziroma do 50 % 

upravičenih stroškov prenove v primeru skoraj nič-energijske prenove in statične sanacije.  

Višina nepovratne finančne spodbude se za posamezno upravičeno osebo oziroma etažnega 

lastnika določi na podlagi solastniških deležev. Solastniški deleži vključujejo tudi garaže, kleti 

idr. V primeru skupne projektne dokumentacije in ko pripadajoči strošek projektne 

dokumentacije ni specifično porazdeljen na posamezen ukrep s strani pooblaščenca 

(upravnika), se pri izračunu vrednost projektne dokumentacije in opravljanja nadzora za 

posamezen ukrep upošteva v sorazmernem deležu glede na višino investicije v posamezen 

ukrep, ki ga projektna dokumentacija vsebuje. 

Socialno šibek občan15 je upravičen do nepovratne finančne spodbude v višini 100 % 

priznanih stroškov investicije v kateri koli ukrep prenove, in sicer glede na njegov pripadajoči 

delež financiranja investicije.  

3.1.3 Koncept finančnega instrumenta FI 1 

Koncept finančnega instrumenta sloni na ključnih značilnostih, ki jih podaja Preglednica 

1Preglednica 4. 

Preglednica 4: Značilnosti finančnega instrumenta FI 1 

 

                                                
15 Socialno šibek občan je etažni lastnik posameznega dela starejše večstanovanjske stavbe, ki je prejemnik denarne socialne pomoči, 

ki ni izredna denarna socialna pomoč, in/ali ima pravico do varstvenega dodatka, ki urejajo socialne transfere.  

OPIS IN NAMEN FINANČNEGA INSTRUMENTA 

Opredelitev FI Finančne spodbude etažnim lastnikom za skupno investicijo v celovite in skoraj nič-

energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb 

Oblika FI Kombinacija ugodnega kredita v breme rezervnega sklada starejše večstanovanjske 

stavbe in nepovratnih sredstev 

Izvajalec FI Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

Cilji FI Zagotovitev zadostnih in ugodnih virov financiranja za celovite ali skoraj nič-

energijske prenove 
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Namen FI • omogočiti pospešeno izvajanje celovitih ali skoraj nič-energijskih prenov 

• prispevati k izvajanju širših, predvsem protipotresnih, in trajnostnih prenov 

• uvajati OVE 

• zagotavljati infrastrukturo za e-mobilnost 

Naslovljene ovire • energijska vrzel 

• finančna vrzel 

• energetska revščina 

• deljena spodbuda (etažni lastnik – najemnik) 

• nizek delež OVE 

• pomanjkanje infrastrukture za e-mobilnost 

• vrzel statične sanacije 

• vrzel trajnostne prenove 

• kulturna dediščina 

Razpoložljiva sredstva FI Skupna višina nepovratnih in povratnih sredstev: 2.000.000,00 EUR 

Višina sredstev za kredite: 1.500.000,00 EUR 

Višina nepovratnih sredstev: 500.000,00 EUR 

Viri financiranja prenov • kredit Eko sklada 

• nepovratna sredstva 

• lastni viri etažnih lastnikov 

Pričakovan učinek FI Ocenjeni prihranek energije: 4,25 GWh* 

*  Ob predpostavki, da se angažirajo vsa razpoložljiva sredstva FI 1, ki obsegajo 40 % 

vseh investicij spodbujenih s temi sredstvi. 

KLJUČNI DELEŽNIKI 

Ciljne skupine − etažni lastniki stanovanj v starejših večstanovanjskih stavbah 

− upravniki večstanovanjskih stavb 

− izvajalci energijskih prenov 

− pripravljavci investicij 

Upravičene osebe Etažni (so)lastniki starejše večstanovanjske stavbe: 

− fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani); 

− lokalne skupnosti; 

− pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki 

opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi 

določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, 

razen njihovih podružnic v tujini;  

− pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen 

neposrednih uporabnikov državnega proračuna. 

Če kateri izmed etažnih lastnikov ni upravičena oseba, spodbude ne morejo biti 

dodeljena nobenemu od etažnih lastnikov. 
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POGOJI ZA DODELITEV FINANČNIH SPODBUD 

Upravičene stavbe • starejše stavbe z več kot 8 različnih etažnih lastnikov, več kot 8 posameznih 

delov, namembnost več kot polovice površine stavbe mora biti stanovanjska 

in več kot polovica vseh etažnih lastnikov stavbe mora biti fizičnih oseb 

(občanov) 

Upravičene prenove • celovite energijske prenove stavb, kjer se izvedejo ukrepi učinkovite rabe 

energije na ovoju stavbe in stavbnih tehničnih sistemih 

• skoraj nič-energijska prenova je energijska prenova stavbe, kjer se s 

prenovo izpolnijo minimalne zahteve energijske učinkovitosti, ki so v skladu 

z nacionalno opredelitvijo skoraj nič-energijske stavbe 

• opredeljeni nameni trajnostnih prenov 

• statična sanacija (protipotresna utrditev) 

Izvedba prenov − Pred projektiranjem skoraj nič-energijske prenove je obvezno naročiti 

statično presojo stavbe, v skladu z ugotovitvami pa je pred energijsko 

prenovo treba izvesti statično sanacijo. 

− Vgradnjo in zagon posameznih naprav, opreme ter vgradnjo gradbenih 

proizvodov, ki so predmet prenove, lahko opravi le za to usposobljen 

izvajalec z registrirano dejavnostjo. 

− Za izvedbo celovite prenove z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov 

energijske prenove stavbe je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo v 

skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, 

povezanih z graditvijo objektov, vključno z elaboratom gradbene fizike, 

izkazom energetskih lastnosti stavbe in energetsko izkaznico stavbe, ki 

morajo biti izdelani za obstoječe stanje in stanje po prenovi. 

− Za skoraj nič-energijske prenove je potrebno pripraviti projektno 

dokumentacijo za izvedbo prenove (PZI). 

− Pri izvajanju prenov je obvezen nadzor. 

Upravičeni nameni 

(ukrepi) 

A - toplotna izolacija zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom ali zunanje 

stene ogrevanih prostorov proti terenu 

B - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu 

prostoru 

C - optimizacija sistema ogrevanja 

D - toplotna izolacija tal na terenu, nad zunanjim zrakom ali nad neogrevanim 

prostorom 

E - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka 

F - vgradnja ogrevalne naprave za skupno ogrevanje stavbe 

G - skupnostna samooskrba z električno energijo 

H - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva 

I - vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave 

J - kolesarnice 

K - polnilnice za električna vozila 

L - zbiralnik deževnice 

M - zelena streha in/ali zelena fasada 
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Upravičeni (priznani) 

stroški 

• nakup in vgradnja gradbenih proizvodov, naprav in opreme 

• stroški izdelave projektne dokumentacije, vključno z elaboratom gradbene 

fizike, izkazom energetskih lastnosti stavbe in energetsko izkaznico stavbe 

• stroški nadzora 

• ostali stroški smiselno povezani z izvedbo prenove 

Neupravičeni stroški • davek na dodano vrednost (DDV), razen če so vsi etažni lastniki fizične 

osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani) ali če noben etažni lastnik nima 

pravice do odbitka vstopnega DDV 

• dozidave (prizidave) in/ali nadzidave skladne z veljavno zakonodajo 

• vgradnja prototipne in rabljene opreme/naprav ali gradbenih proizvodov 

Višina nepovratne 

finančne spodbude 

Izvedba treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe: 

• do 40 % upravičenih stroškov prenove z usklajeno izvedbo treh ali več 

ukrepov energijske prenove stavbe, vendar ne več kot 450 EUR/m2 neto 

ogrevane površine stavbe za izvedbo vseh ukrepov skupaj, 

• do 50 % upravičenih stroškov statične sanacije (protipotresne utrditve) 

stavbe ob izvedbi treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe, vendar ne 

več kot 225 EUR/m2 neto ogrevane površine stavbe. 

Skupna višina nepovratne finančne spodbude za usklajeno izvedbo treh ali več 

ukrepov energijske prenove stavbe ne more presegati 500.000,00 EUR. 

Izvedbo celotne skoraj nič-energijske prenove stavbe: 

• do 50 % upravičenih stroškov skoraj nič-energijske prenove stavbe, vendar 

ne več kot 550 EUR/m2 neto ogrevane površine stavbe, 

• do 50 % upravičenih stroškov statične sanacije (protipotresne utrditve) 

stavbe ob skoraj nič-energijski prenovi stavbe, vendar ne več kot 225 

EUR/m2 neto ogrevane površine stavbe. 

Skupna višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo celotne skoraj nič-

energijske prenove stavbe ne more presegati 500.000,00 EUR. 

Izplačilo nepovratne 

finančne spodbude 

− Izplačilo nepovratne finančne spodbude se izvede predvidoma v 2 (dveh) 

mesecih po predložitvi popolne dokumentacije o pravočasno zaključeni 

investiciji izvedeni v skladu z veljavnimi predpisi ter kreditno pogodbo. 

− Nepovratna finančna spodbuda bo nakazana izvajalcem prenove oziroma 

za delno poplačilo kredita. 

− V primeru, ko pravico do nepovratne finančne spodbude pridobi socialno 

šibek občan, se nepovratna finančna spodbuda v deležu, ki je enak 

njegovemu deležu etažne lastnine, izplača izvajalcem prenove oziroma za 

delno poplačilo kredita, razlika do celotne višine nepovratne finančne 

spodbude, ki velja zanj kot socialno šibkega občana, pa se izplača na njegov 

bančni račun. 

Pomoč de minimis Skupna višina pomoči de minimis, dodeljena upravičeni osebi, ne sme preseči 

200.000,00 EUR v zadnjih treh proračunskih letih oziroma 100.000,00 EUR pri 

podjetjih v cestnem tovornem prometu. 
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KREDIT EKO SKLADA 

Soglasje etažnih 

lastnikov 

Za najem in odplačevanje posojila v breme rezervnega sklada (29. člen SZ–1) je 

potrebno soglasje vseh (100 %) etažnih lastnikov. 

Pogoji − na povprečni letni ravni ne sme biti več kot 5 % neplačil v rezervni sklad 

Višina kredita − Najnižji znesek kredita znaša 20 % upravičenih stroškov investicije. 

− Najvišji znesek kredita znaša 100 % priznanih stroškov investicije. 

− Vsota kredita in nepovratne finančne spodbude ne sme presegati 

upravičenih stroškov naložbe, razen v primeru, če se dodeljena nepovratna 

finančna spodbuda izplača izključno za delno poplačilo odobrenega kredita. 

Obrestna mera  − Najnižja letna obrestna mera za kredit je trimesečni EURIBOR + 1,3 %. 

Negativni EURIBOR se ne upošteva. 

− Obrestna mera se v primeru, če bi etažni lastnik, ki je pravna oseba s 

spodbudo FI ali pa iz drugih virov financiranja že prejel najvišjo možno višino 

pomoči po pravilu de minimis, zviša za vse etažne lastnike in toliko, da se s 

kreditom Eko sklada ne dodeli dodatna pomoč po tem pravilu. 

Stroški kredita Stroški za sklenitev kreditne pogodbe, vodenje kredita oziroma morebitni drugi 

stroški vezani na izvajanje kreditne pogodbe se etažnim lastnikom ne zaračunajo. 

Odplačilna doba kredita • 2–10 let 

• moratorija na odplačilo glavnice ni 

Zavarovanje kredita • zastava depozita pri banki v višini treh mesečnih obveznosti po kreditu 

• podpisan trajnik za bremenitev fiduciarnega računa rezervnega sklada za 

poravnavanje kreditnih obveznosti 

• zastava obstoječih in prihodnjih prilivov na fiduciarni račun rezervnega 

sklada in s tem vsakokratnega stanja denarnih sredstev na fiduciarnem 

računu rezervnega sklada v višini vseh obveznosti iz naslova kredita 

• pogodba o odstopu terjatev v zavarovanje do etažnih lastnikov iz naslova 

vseh sedanjih in prihodnjih vplačil v rezervni sklad, sklenjena med Eko 

skladom in etažnimi lastniki oziroma pooblaščencem (upravnikom) 

• zavarovalna polica stavbe, zavarovane proti vsem nevarnostim (oziroma 

najmanj požar in izliv vode), vinkulirana v korist Eko sklada 

Poraba kredita • nakazilo ustreznega deleža kreditnih sredstev izvajalcem prenove na 

podlagi s strani pooblaščenega nadzornega organa potrjene investicijske in 

pogodbene dokumentacije, izplačilnih nalogov oziroma druge dokumentacije 

(pogodbe, predračuni, računi, situacije, ipd.), ob sočasnem zagotavljanju 

lastne udeležbe etažnih lastnikov v primeru zagotavljanja lastnih virov 

financiranja 

• v primeru plačanih računov se sorazmerni znesek kredita nakaže na račun 

rezervnega sklada 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2008
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3.1.4 Izvajanje financiranja po modelu FI 1 

Financiranje prenove večstanovanjske stavbe po modelu FI 1 poteka tako, da etažni lastniki, 

ki jih zastopa upravnik stavbe16 ali drug pooblaščenec etažnih lastnikov, najprej sklenejo 

pogodbo o izvedbi del z izvajalcem prenove in pogodbo o najetju kredita v breme rezervnega 

sklada17 z Eko skladom, Slika 3. 

Izvajalec del skladno pogodbi z etažnimi lastniki izstavi račune, ki jih pošlje upravniku. 

Upravnik vsak račun po točno določenih ključih delitve razdeli med etažne lastnike. Po 

predložitvi ustrezne dokumentacije18 in pisnega zahtevka za porabo kredita, Eko sklad nakaže 

izvajalcem del ustrezni delež kreditnih sredstev, in sicer z nakazilom pogodbene banke.  

Prenos kredita v odplačilo je naslednji mesec po zadnjem nakazilu kreditnih sredstev. 

Upravnik obveznosti iz kreditne pogodbe (odobrena sredstva kredita in obresti) knjiži v breme 

rezervnega sklada. Etažni lastniki banki vračajo kredit v spremenljivih mesečnih anuitetah, ki 

vključujejo znesek za odplačilo dela glavnice kredita in znesek za plačilo obresti. Vir plačil 

kreditnih obveznosti so skupno premoženje sredstev rezervnega sklada, to je obstoječi in 

prihodnji redni mesečni prilivi v rezervni sklad. 

Nepovratna finančna spodbuda se izplača izvajalcu del po predložitvi popolne dokumentacije 

o pravočasno zaključeni investiciji izvedeni v skladu z veljavnimi predpisi ter kreditno pogodbo, 

lahko pa se z njo delno poplača kredit. 

                                                
16 Upravnik v pravnih poslih nastopa v imenu in za račun etažnih lastnikov, razen kadar SZ-1 ali pogodba o opravljanju upravniških 

storitev ne določa drugače (68. člen SZ-1). 
17 Sredstva rezervnega sklada je možno uporabiti tudi za najetje kredita v breme rezervnega sklada stavbe na osnovi 44. člena 

Stanovanjskega zakona (SZ-1) in 119. člena Stvarnopravnega zakonika (SPZ-A).  
18 Investicijska in pogodbena dokumentacija, izplačilni nalogi oziroma druga dokumentacija (pogodbe, predračuni, računi, situacije, 

ipd.), ki jo potrdi pooblaščeni nadzorni organ. 

Način vračila kredita • mesečne anuitete, pri čemer prvi obrok zapade v mesecu, ki sledi prenosu 

kredita v odplačilo (1. obrok v naslednjem mesecu po zadnjem nakazilu 

sredstev) 

• mesečna anuiteta, višina katere ni fiksna, vključuje znesek za odplačilo dela 

glavnice kredita in znesek za plačilo obresti, obračunanih za tekoči mesec 

(mesec, v katerem je anuiteta zapadla v plačilo) na znesek neodplačane 

glavnice kredita 

• kredit se primarno poplačuje iz sredstev, ki se zbirajo na fiduciarnem 

transakcijskem računu rezervnega sklad 

• etažni lastniki morajo za čas odplačevanja kredita povečati vplačila v 

rezervni sklad za namen odplačevanja kredita tako, da bo po plačilu 

obveznosti, ki izhajajo iz kredita, v rezervnem skladu ostalo dovolj sredstev 

za plačilo ostalih obveznosti, ki se plačujejo iz rezervnega sklada 

• etažni lastniki ne smejo sprejeti sklepa o zmanjšanju prispevkov v rezervni 

sklad za čas odplačevanja kredita 

https://www.ekosklad.si/uploads/7a2c6e3b-61b9-47f0-9eb8-1707bb2f55ad/6_Vzorec-Kreditne-pogodbe.pdf
https://www.ekosklad.si/uploads/7a2c6e3b-61b9-47f0-9eb8-1707bb2f55ad/6_Vzorec-Kreditne-pogodbe.pdf
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Slika 3: Prikaz izvajanja financiranja po modelu FI 1 (Vir: Eko sklad) 

3.2 Finančni instrument 2: Financiranje celovitih 

energijskih prenov starejših večstanovanjskih stavb s 

kombinacijo sredstev podjetij za energetske storitve in 

nepovratnih finančnih spodbud 

Financiranje celovitih energijskih prenov starejših večstanovanjskih stavb s kombinacijo 

sredstev podjetij za energetske storitve in nepovratnih finančnih spodbud sloni na 

modificiranem modelu energetskega pogodbeništva19 oziroma na pogodbenem zagotavljanju 

prihrankov energije s strani podjetja za energetske storitve20, ki izvaja prenovo in jo delno 

financira. Poplačilo pogodbenega financiranja prenove pa se izvaja s plačili etažnih lastnikov 

na računih za energetske storitve (storitve energetske učinkovitosti).  

3.2.1 Financiranje s strani podjetij za energetske storitve 

Podjetje za energetske storitve (pogodbenik) si prizadeva za izvedbo ekonomsko učinkovite 

kombinacije ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti. Taka kombinacija ukrepov 

omogoča višjo neto sedanjo vrednost prenove, ki je določena kot vsota vseh diskontiranih 

stroškov in prihrankov21 (posebej znižanja obratovalnih stroškov) povezanih s prenovo. 

Presežek prihrankov nad stroški omogoča etažnim lastnikom, da poplača podjetje del 

                                                
19 Energetsko pogodbeništvo je pogodbeni dogovor med uporabnikom in ponudnikom ukrepa za izboljšanje energetske učinkovitosti, 

ki se preverja in spremlja v celotnem času trajanja pogodbe, in v okviru katerega se naložbe (delo, dobava ali storitev) v ta ukrep 
plačujejo sorazmerno s stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti, dogovorjene s pogodbo ali kakšnim drugim dogovorjenim 
merilom za energetsko učinkovitost, kot so finančni prihranki. V primeru FI 2 je določena / zahtevana stopnja izboljšanja energetske 
učinkovitosti – energijski razred večstanovanjske stavbe po prenovi mora dosegati vsaj razred B2, skladno s pravilnikom PURES. 

20 V okviru FI 2 je to fizična ali pravna oseba, ki izvaja storitve energetske učinkovitosti v obliki pogodbenega zagotavljanja prihrankov 

energije (energetskega pogodbeništva), katerega glavna značilnost so zagotovljeni (garantirani) prihranki. 
21 Uporabljen termin »prihranki« pomenijo prihranki energije in/ali s tem povezano znižanje stroškov. 
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investicija v prenovo poplača iz prihrankov, in sicer na računih za storitev energetske 

učinkovitosti. Pogodbenik jamči doseganje pogodbeno dogovorjenega prihranka. Pogodbeno 

zagotovljeni prihranki se določijo na pošten in pregleden način na osnovi verifikacije 

prihrankov, ki sloni na ustrezni metodologiji določeni v pogodbi o energetskem pogodbeništvu. 

Pogodbenik aktivno podpira naročnika pri izvedbi postopkov in procesov upravljanja z energijo 

v času trajanja pogodbe, po dogovoru pa tudi po njegovem zaključku, kar omogoča, da se 

koristi ukrepov energijske učinkovitosti ohranijo tudi po koncu pogodbenega obdobja. 

Pogodbenik zmanjšuje potrebe po specializiranih tehničnih znanjih pri etažnih lastnikih in 

omogoča dostop do preverjenih in inovativnih tehnologij. 

Financiranje celovitih energijskih prenov s kombinacijo sredstev podjetij za energetske 

storitve, ki krijejo nepokriti del investicij, in nepovratnih finančnih spodbud po modelu 

energetskega pogodbeništva se je uveljavilo v javnem sektorju in izkazuje višje energijske 

prihranke ter nižje investicijske stroške celovitih prenov. Podatki prenov v javnem sektorju22 

izkazujejo, da javno zasebno partnerstvo (JZP) pri financiranju prenov po modelu 

pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije dosega boljše rezultate kakor prenove, ki se 

izvajajo z javnimi naročili (JN), tako z vidika doseženih prihrankov končne energije (Slika 4 

levo) kakor tudi upravičenih stroškov (Slika 4 desno), torej tudi z vidika sofinanciranja. 

 

Slika 4: Prihranek energije pri JZP in JN (levo) ter upravičeni stroški energijske prenove javnih stavb pri JZP in 

JN (desno) 

Kombinacija sredstev podjetij za energetske storitve in nepovratnih finančnih spodbud pri 

financiranju celovitih energijskih prenov javnih stavb je bistveno izboljšala tudi finančni 

vzvod23. Ta je leta 2019 znašal 36,6 evro centov nepovratnih spodbud za 1 evro investicije v 

prenovo, v primerjavi z letom 2015, ko je znašal 64 evro centov nepovratnih spodbud za 1 evro 

investicije 24. Po podatkih dostopnih oktobra 2021, se bo zaradi spodbud Eko sklada finančni 

vzvod leta 2020 še nekoliko znižal, in sicer na 34,4 evro centov nepovratnih sredstev za 1 evro 

investicije, kar pomeni, da bo nekoliko zaostajal za ciljno vrednostjo za to leto. 

                                                
22 Vir podatkov: Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb (PP-EPS), Ministrstvo za infrastrukturo 

23 Podnebno ogledalo 2021, Zvezek 3: Stavbe, IJS CEU, oktober 2021 

24 Ciljna vrednost zastavljena v Operativnem programu ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP) 
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https://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetska-prenova-javnih-stavb/projektna-pisarna/
https://podnebnapot2050.si/wp-content/uploads/2021/10/PO2021_Zvezek3_Stavbe_Koncen_2021-10-14.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Podnebne-spremembe/optgp2020.pdf
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Slika 5: Finančni vzvod spodbud v javnem sektorju v obdobju 2012–2019, pričakovana vrednost kazalca leta 

2020 in njegove ciljne vrednosti do leta 2020 

Osnovne prednosti in slabosti financiranja prenov s sredstvi podjetij za energetske storitve 

podaja Preglednica 5. 

Preglednica 5: Prednosti in slabosti financiranja prenov s strani podjetij za energetske storitve 

Prednost Slabosti 

Zagotovitev dodatnega financiranja prenove s strani 

pogodbenika in širšega nabora virov financiranja za 

prenove (obratni kapital pogodbenika, pridobljeni viri 

pri bankah, kapitalske naložbe). 

Asimetričnost specialističnih znanj – pogodbenik je 

bolj usposobljena pogodbena stranka. 

Doba poplačila investicije vsaj 5 let, lahko tudi do 20 

let in več. 

Zelo omejeno število ponudnikov storitev energetske 

učinkovitosti, ki so kvalificirani za izvajanje projektov 

po modelu energetskega pogodbeništva in so zmožni 

lastniškega financiranja in/ali imajo ustrezen prag 

kreditne sposobnosti. 

Za financiranje prenove, ki se uvršča v posle rednega 

upravljanja (vzdrževanja) večstanovanjske stavbe in 

je vključena v načrt vzdrževanja, je potrebno soglasje 

etažnih lastnikov, ki imajo več kot polovico (50 %) 

solastniških deležev25. 

Nezmožnost pogodbenikov, da zagotovijo 

refinanciranje investicije v prenovo s prodajo terjatev 

do etažnih lastnikov, kar omejuje njihov investicijski 

potencial.  

Ponudnik storitve zagotavlja doseganje garantiranih 

prihrankov energije. 

Pogodbenik, ki najbolj pogosto zagotovi financiranje s 

strani tretje osebe, vključi stroške financiranja v ceno 

storitve energetske učinkovitosti. 

Model financiranja učinkovito obravnava težavo 

deljenih spodbud med etažnim lastnikom in 

najemnikom stanovanja in pri gospodinjstvih, ki 

nimajo dostopa do dolžniških oblik financiranja. 

Povečana izpostavljenosti pogodbenika kreditnemu 
tveganju in visoki zadolženosti. 

                                                
25 25. člen SZ-1 
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Pogodbenik lahko zagotovi sofinanciranje prenov večstanovanjskih stavb z lastnimi sredstvi 

ali s strani tretje osebe, običajno v obliki bančnega posojila, vendar to ni njegova osnovna 

dejavnost. Kvalificiran pogodbenik predvsem zagotavlja tehnično, poslovno, pravno in 

finančno usposobljeno osebje, ki ima ustrezne kvalifikacije in sposobnosti za načrtovanje in 

izvedbo ukrepov energijske učinkovitosti in OVE, od osnovnega energetskega pregleda do 

dolgoročnega spremljanja in verifikacije prihrankov projekta ter zagotavljanja trajnosti 

ukrepov.  

Vrednost investicij JZP v celovite energijske prenove v javnem sektorju v obdobju 2016–2020 

je znašala povprečno 20 mio EUR na leto, kar pomeni, da so podjetja za energetske storitve, 

ob 50 % sofinanciranju prenov, v tem obdobju sofinancirala investicije v višini 10 mio EUR na 

leto. 

3.2.2 Koncept finančnega instrumenta FI 2 

Koncept finančnega instrumenta FI 2 sloni na ključnih značilnostih, ki jih podaja Preglednica 

1Preglednica 6. 

Preglednica 6: Značilnosti finančnega instrumenta FI 2 

  

OPIS IN NAMEN FINANČNEGA INSTRUMENTA 

Opredelitev FI Finančne spodbude etažnim lastnikom za skupno investicijo v celovite in skoraj nič-

energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb 

Oblika FI Kombinacija sredstev podjetij za energetske storitve in nepovratnih sredstev 

Izvajalec FI Podjetja za energetske storitve, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

Cilji FI Zagotovitev zadostnih in ugodnih virov financiranja za celovite ali skoraj nič-

energijske prenove 

Namen FI • omogočiti pospešeno izvajanje celovitih ali skoraj nič-energijskih prenov 

• prispevati k izvajanju širših, predvsem protipotresnih, in trajnostnih prenov 

• uvajati OVE 

• zagotavljati infrastrukturo za e-mobilnost 

Naslovljene ovire • energijska vrzel 

• finančna vrzel 

• energetska revščina 

• deljena spodbuda (etažni lastnik – najemnik) 

• nizek delež OVE 

• pomanjkanje infrastrukture za e-mobilnost 

• vrzel statične sanacije 

• vrzel trajnostne prenove 

• kulturna dediščina 
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Razpoložljiva sredstva FI Sredstva podjetja za energetske storitve: predmet pogodb z naročniki storitev 

Višina nepovratnih sredstev: 500.000,00 EUR 

Višina sredstev za kredite Eko sklada: ni kreditiranja 

Viri financiranja prenov 

(ocena) 
• sredstva podjetij za energetske storitve (40–20 % investicije) 

• nepovratna sredstva (40 % investicije) 

• lastni viri etažnih lastnikov / rezervni sklad (20–40 % investicije) 

Pričakovan učinek FI Ocenjeni prihranek energije: 425 MWh* 

*  Ob predpostavki, da se angažirajo vsa nepovratna sredstva FI 2, ki obsegajo 

40 % vseh investicij spodbujenih s temi sredstvi. 

KLJUČNI DELEŽNIKI 

Ciljne skupine − etažni lastniki stanovanj v starejših večstanovanjskih stavbah 

− upravniki večstanovanjskih stavb 

− podjetja za energetske storitve / izvajalci energijskih prenov 

− pripravljavci investicij 

Upravičene osebe Etažni (so)lastniki starejše večstanovanjske stavbe: 

− fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani); 

− lokalne skupnosti; 

− pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki 

opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi 

določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, 

razen njihovih podružnic v tujini;  

− pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen 

neposrednih uporabnikov državnega proračuna. 

POGOJI ZA DODELITEV FINANČNIH SPODBUD 

Upravičene stavbe • starejše stavbe z več kot 8 različnih etažnih lastnikov, več kot 8 posameznih 

delov, namembnost več kot polovice površine stavbe mora biti stanovanjska 

in več kot polovica vseh etažnih lastnikov stavbe mora biti fizičnih oseb 

(občanov) 

Upravičene prenove • celovite energijske prenove stavb, kjer se izvedejo ukrepi učinkovite rabe 

energije na ovoju stavbe in stavbnih tehničnih sistemih 

• skoraj nič-energijska prenova je energijska prenova stavbe, kjer se s 

prenovo izpolnijo minimalne zahteve energijske učinkovitosti, ki so v skladu 

z nacionalno opredelitvijo skoraj nič-energijske stavbe 

• opredeljeni nameni trajnostnih prenov 

• statična sanacija (protipotresna utrditev) 
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Izvedba prenov − Pred projektiranjem skoraj nič-energijske prenove je obvezno naročiti 

statično presojo stavbe, v skladu z ugotovitvami pa je pred energijsko 

prenovo treba izvesti statično sanacijo. 

− Vgradnjo in zagon posameznih naprav, opreme ter vgradnjo gradbenih 

proizvodov, ki so predmet prenove, lahko opravi le za to usposobljen 

izvajalec z registrirano dejavnostjo. 

− Za izvedbo celovite prenove z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov 

energijske prenove stavbe je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo v 

skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, 

povezanih z graditvijo objektov, vključno z elaboratom gradbene fizike, 

izkazom energetskih lastnosti stavbe in energetsko izkaznico stavbe, ki 

morajo biti izdelani za obstoječe stanje in stanje po prenovi. 

− Za skoraj nič-energijske prenove je potrebno pripraviti projektno 

dokumentacijo za izvedbo prenove (PZI). 

− Pri izvajanju prenov je obvezen nadzor. 

Upravičeni nameni 

(ukrepi) 
A - toplotna izolacija zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom ali zunanje 

stene ogrevanih prostorov proti terenu 

B - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu 

prostoru 

C - optimizacija sistema ogrevanja 

D - toplotna izolacija tal na terenu, nad zunanjim zrakom ali nad neogrevanim 

prostorom 

E - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka 

F - vgradnja ogrevalne naprave za skupno ogrevanje stavbe 

G - skupnostna samooskrba z električno energijo 

H - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva 

I - vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave 

J - kolesarnice 

K - polnilnice za električna vozila 

L - zbiralnik deževnice 

M - zelena streha in/ali zelena fasada 

Upravičeni (priznani) 

stroški 
• nakup in vgradnja gradbenih proizvodov, naprav in opreme 

• stroški izdelave projektne dokumentacije, vključno z elaboratom gradbene 

fizike, izkazom energetskih lastnosti stavbe in energetsko izkaznico stavbe 

• stroški nadzora 

• ostali stroški smiselno povezani z izvedbo prenove 

Neupravičeni stroški • davek na dodano vrednost (DDV), razen če so vsi etažni lastniki fizične 

osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani) ali če noben etažni lastnik nima 

pravice do odbitka vstopnega DDV 

• dozidave (prizidave) in/ali nadzidave skladne z veljavno zakonodajo 

• vgradnja prototipne in rabljene opreme/naprav ali gradbenih proizvodov 



 
 

 

 

32 
 

                                                
26 29. člen SZ-1 
27 41. člen SZ-1 

Višina nepovratne 

finančne spodbude 
Izvedba treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe: 

• do 40 % upravičenih stroškov prenove z usklajeno izvedbo treh ali več 

ukrepov energijske prenove stavbe, vendar ne več kot 450 EUR/m2 neto 

ogrevane površine stavbe za izvedbo vseh ukrepov skupaj, 

• do 50 % upravičenih stroškov statične sanacije (protipotresne utrditve) 

stavbe ob izvedbi treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe, vendar ne 

več kot 225 EUR/m2 neto ogrevane površine stavbe. 

Skupna višina nepovratne finančne spodbude za usklajeno izvedbo treh ali več 

ukrepov energijske prenove stavbe ne more presegati 500.000,00 EUR. 

Izvedbo celotne skoraj nič-energijske prenove stavbe: 

• do 50 % upravičenih stroškov skoraj nič-energijske prenove stavbe, vendar 

ne več kot 550 EUR/m2 neto ogrevane površine stavbe, 

• do 50 % upravičenih stroškov statične sanacije (protipotresne utrditve) 

stavbe ob skoraj nič-energijski prenovi stavbe, vendar ne več kot 225 

EUR/m2 neto ogrevane površine stavbe. 

Skupna višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo celotne skoraj nič-

energijske prenove stavbe ne more presegati 500.000,00 EUR. 

Izplačilo nepovratne 

finančne spodbude 
− Izplačilo nepovratne finančne spodbude se izvede predvidoma v 2 (dveh) 

mesecih po predložitvi popolne dokumentacije o pravočasno zaključeni 

investiciji izvedeni v skladu z veljavnimi predpisi ter pogodbo o izplačilu 

nepovratne finančne spodbude. 

− Nepovratna finančna spodbuda bo nakazana podjetju za energetske 

storitve. 

− V primeru, ko pravico do nepovratne finančne spodbude pridobi socialno 

šibek občan, se nepovratna finančna spodbuda v deležu, ki je enak 

njegovemu deležu etažne lastnine, izplača izvajalcem prenove oziroma za 

delno poplačilo kredita, razlika do celotne višine nepovratne finančne 

spodbude, ki velja zanj kot socialno šibkega občana, pa se izplača na njegov 

bančni račun. 

Pomoč de minimis Skupna višina pomoči de minimis, dodeljena upravičeni osebi, ne sme preseči 

200.000,00 EUR v zadnjih treh proračunskih letih oziroma 100.000,00 EUR pri 

podjetjih v cestnem tovornem prometu. 

SOFINANCIRANJE S STRANI PODJETJA ZA ENERGETSKE STORITVE 

Soglasje etažnih 

lastnikov 
O prenovi skupnih delov večstanovanjske stavbe za katero je treba pridobiti 

gradbeno dovoljenje26 ter o povečanju vplačil v rezervni sklad27 odločajo etažni 

lastniki, ki imajo več kakor tri četrtine (75 %) solastniških deležev. 

Višina sofinanciranja • predmet pogodbe med etažnimi lastniki in podjetjem za energetske storitve 
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3.2.3 Izvajanje financiranja po modelu FI 2 

Financiranje prenove večstanovanjske stavbe po modelu FI 2 poteka tako, da etažni lastniki, 

ki jih zastopa upravnik stavbe28 ali drug pooblaščenec etažnih lastnikov, najprej sklenejo 

pogodbo o izvedbi del in energetskem pogodbeništvu s podjetjem za energetske storitve 

(pogodbenikom) ter pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude z Eko skladom, Slika 

6. 

Pogodbenik skladno pogodbi z etažnimi lastniki izstavi upravniku mesečne račune za 

opravljeno storitev energetske učinkovitosti. Upravnik vsak račun po točno določenih ključih 

delitve razdeli med etažne lastnike, ki poplačajo pogodbeni del investicije s plačili računov za 

storitev pogodbenika. 

Eko sklad izplača izvajalcu del nepovratno finančno spodbudo po predložitvi popolne 

dokumentacije o pravočasno zaključeni investiciji izvedeni v skladu z veljavnimi predpisi ter 

pogodbo o izplačilu spodbude. 

Potek aktivnosti izvajanja financiranja po modelu FI 2 je tako enak kot pri modelu FI 1, razen 

pri najemu kredita v breme rezervnega sklada, ki ga nadomesti financiranje investicije v 

prenovo večstanovanjske stavbe s strani izvajalca del, bodisi z najemom kredita bodisi z 

lastnim denarjem oziroma drugimi finančnimi viri. Odplačevanje investicije, pa se spremeni 

toliko, da prejemnik denarnega toka ni Eko sklad, temveč je to izvajalec del, ki je etažnim 

                                                
28 Upravnik v pravnih poslih nastopa v imenu in za račun etažnih lastnikov, razen kadar SZ-1 ali pogodba o opravljanju upravniških 

storitev ne določa drugače (68. člen SZ-1). 

Obrestna mera  Vsi stroški financiranja so vključeni v ceno storitve energetske učinkovitosti vendar 

so lahko razkriti in razčlenjeni v pogodbi med etažnimi lastniki in podjetjem za 

energetske storitve. 

Stroški financiranja Vsi stroški financiranja so vključeni v ceno storitve energetske učinkovitosti vendar 

so lahko razkriti in razčlenjeni v pogodbi med etažnimi lastniki in podjetjem za 

energetske storitve.  

Odplačilna doba (plačilo 

storitve) 
• vsaj 10 let (prva različica) 

• vsaj 5 let (druga različica) 

Način plačila storitve • mesečni računi za plačilo storitve energetske učinkovitosti 

Riziko neplačil storitve Možni so različni načini zavarovanja plačil storitve energetske učinkovitosti, ki so 

predmet pogodbe med etažnimi lastniki in podjetjem za energetske storitve oziroma 

poslovnega modela pogodbenika, kot je: 

• kritje neplačil najemnika s subsidiarno odgovornostjo etažnega lastnika, 

• vključitev tveganja neplačil storitve v ceno storitve. 
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lastnikom odobril obročno odplačevanje investicije po računih za storitev energetske 

učinkovitosti.  

 

Slika 6: Prikaz izvajanja financiranja po modelu FI 2 (Vir: Eko sklad) 
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4 Standardne tehnične zahteve za ciljne 

prenove finančnih instrumentov FI 1 in FI 2 

4.1 Izhodišča in različici tehničnih zahtev 

Skladno DSEPS 2050 se pri celovitih energijskih prenovah obstoječih javnih stavb za namen 

pridobivanja finančnih spodbud preverjajo zahteve na ravni minimalnih zahtev energetske 

učinkovitosti (koeficient specifičnih transmisijskih toplotnih izgub, dovoljena letna potrebna 

toplota za ogrevanje stavbe, minimalna vrednost toplotne prehodnosti elementov zunanje 

površine stavbe in ločilnih elementov delov stavbe ter doseganje minimalnega deleža OVE 

skupne dovedene energije za delovanje stavbe). 

Večstanovanjske stavbe, ki so upravičene do pridobitve finančnih virov v okviru dveh novo 

oblikovanih finančnih instrumentov, morajo zadostiti tehničnim zahtevam, ki presegajo samo 

minimalne zahteve PURES z namenom, da se v večjem obsegu spodbujajo celovite in skoraj 

nič-energijske prenove oziroma širše in trajnostne prenove29, ki omogočajo doseganja 

razogljičenja stavbnega sklada do leta 2050. Glede na obseg ciljnih prenov, so merila 

opredeljena na več ravneh z namenom, da bi imela prenova tudi največji učinek. 

Standardne tehnične zahteve za predlagane finančne instrumente so tako oblikovane skladno 

z usmeritvami, ki jih bo podal posodobljeni PURES. Osnutek posodobljenega PURES, ki je bil 

v javni obravnavi med julijem in septembrom 2021, sledi zahtevam evropske Direktive o 

energetski učinkovitosti stavb. Ta stremi k energijsko učinkovitim stavbami, ki za svoje 

delovanje potrebujejo izjemno malo energije proizvedene iz OVE. Skladno s tem uvaja 

osnutek PURES zahteve za stavbe sNES na ravni minimalnih zahtev (1) toplotnih prehodnosti 

komponent toplotnega ovoja stavbe, (2) potrebne toplote za ogrevanje stavbe, (3) primarne 

energije in (4) deleža rabe obnovljivih virov energije. Pri novogradnjah je te zahteve možno 

doseči znatno lažje kot pa pri celovitih, sNES in širših prenovah, kjer so izzivi znatno večji. To 

še posebej velja za večstanovanjske stavbe, kjer so investicijsko in tehnično obsežni projekti 

podvrženi tudi zahtevnem pridobivanju soglasij etažnih lastnikov v skladu s Stanovanjskim 

zakonom.  

Tehnične zahteve pri novih finančnih instrumentih so opredeljene za dve vrsti prenov, in sicer 

za: 

1. celovito energijsko prenovo z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energetske 

učinkovitosti, in 

2. skoraj nič-energijsko prenovo.  

Celovita energijska prenova sestoji iz energijske prenove toplotnega ovoja stavbe kot skoraj 

zaključene celote ter optimizacije sistema ogrevanja, medtem ko prenova sNES zahteva 

energijsko prenovo toplotnega ovoja stavbe kot v celoti zaključeno celoto, vgradnjo 

osrednjega prezračevalnega sistema ter dokazovanje celotne energijske bilance z izračunom 

                                                
29 Trajnostna prenova je: prenova stavbe, pri kateri se upoštevajo merila in kazalniki trajnostne gradnje. 

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=12905
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_sl
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_sl
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2008
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2008
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po metodologiji PHPP30. Ta metodologija izračuna je dodaten element, ki zagotavlja visoko 

energetsko učinkovitost stavbe ter presega zahteve PURES. Metodologija PHPP uvaja robne 

pogoje (kot na primer manjši notranji viri), ki so dokazano večji približek realnemu stanju in se 

na koncu pokažejo v nižji energetski učinkovitosti stavbe. Pri tem krovna zahteva za prenovo 

sNES ostaja enaka, kot jo predvideva PURES, tj. 25 kWh/m2, kar pomeni, da je težje zagotoviti 

tako visoko energetsko učinkovitost stavbe. Kakovost izvedbe se dodatno preverja s testom 

zrakotesnosti stavbe po standardu SIST EN ISO 9972:2015, kjer mora biti izmenjava zraka 

pri tlačni razliki 50 Pa manjša od 1,2 izmenjavi na uro. Poleg tega oblikovani finančni 

instrumenti spodbujajo investicije v prenove, ki izpolnjujejo standardne tehnične zahteve, ki 

so strožje od predloga PURES za vsaj 15 %, na primer minimalna zahteva za toplotno 

prehodnost za zunanje stene je po predlogu PURES 0,20 W/(m2K), v javnih razpisih dveh 

finančnih instrumentov je zahtevana toplotna prehodnost pod 0,17 W/(m2K). Podobno velja 

za tudi preostale komponente toplotnega ovoja stavbe.  

Standardne tehnične zahteve prvega javnega razpisa finančnih instrumentov so stremele k 

celovitim energijskim prenovam stavb, ki dosegajo nivo prenov sNES. Ta zahteva je 

upoštevana, ko stavba po izvedeni energijski prenovi izkazuje izjemno nizko rabo energije 

oziroma potrebno toploto za ogrevanje stavbe, ki mora biti manjša od 25 kWh/m2a in je 

dokazljiva z izračunom po metodologiji PHPP. Stavba tako nizko rabo lahko izkazuje samo v 

primeru, ko so toplotno izolirane vse komponente toplotnega ovoja stavbe, ki mejijo na zunanji 

zrak, teren ali neogrevano klet, hkrati pa je vgrajeno tudi centralno prezračevanje z vračanjem 

odpadne toplote. Slednji ukrep je pri prenovah stavb težje izvedljiv, saj se pogosto pojavijo 

različne ovire, ki preprečujejo vgradnjo kot na primer višina stropov, nezmožnost izvedbe 

navpičnic za dovodne in odvodne cevi, visoka investicija in tudi 100 % soglasje etažnih 

lastnikov.  

Tehnične zahteve FI 1 in FI 2 so preverjene v okviru dveh razpisov za pilotne projekte v okviru 

aktivnosti C6.3. Ker pri teh javnih razpisov ni bilo prijavljenega nobenega projekta, so bile 

izhodiščne (prve) različice tehničnih zahtev v ponovljenih javnih razpisih zmerno znižane in 

prilagojene. V drugi različici tehničnih zahtev se tako iščejo in spodbujajo projekti celovite 

energijske prenove toplotnega ovoja stavbe, obenem pa mora stavba izkazovati energijski 

razred vsaj B2 (35 kWh/m2a) po PURES. Temu ustrezno so tudi oblikovana merila drugega 

cikla javnih razpisov FI 1 in FI 2, kjer morajo načrtovane investicije pri ocenjevalnem merilu 

»obsega in zahtevnosti celovite prenove« doseči minimalno 15 točk. To je mogoče samo z 

vsaj tremi ukrepi na toplotnem ovoju stavbe, kjer je posamičen ukrep, ki ima velik vpliv na rabo 

energije, vreden 5 točk. Ti ukrepi so: toplotna izolacija fasade, strehe, tal na terenu oziroma 

stropa neogrevane kleti, optimizacija ogrevanja, vgradnja ogrevalne naprave in vgradnja 

centralnega prezračevanja. Tako oblikovane tehnične zahteve in merila so usmerjeni k 

spodbujanju celovitih energijskih prenov. Izhodišče za pripravo nadgrajenih tehničnih zahtev 

novih finančnih instrumentov so bili tehnični pogoji razpisov Eko sklada za financiranje 

energijskih prenov stavb. 

                                                
30 Angl. Passive House Planning Package (PHPP): Sveženj za načrtovanje pasivnih stavb 

https://passivehouse.com/04_phpp/04_phpp.htm
https://passivehouse.com/04_phpp/04_phpp.htm
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4.2 Celovita prenova večstanovanjske stavbe z usklajeno 

izvedbo treh ali več ukrepov energetske učinkovitosti 

4.2.1 Prva različica tehničnih zahtev 

V prvi različici tehničnih zahtev za oba finančna instrumenta je pravica do spodbude 

opredeljena za novo investicijo v celovito prenovo starejše večstanovanjske stavbe, ki se 

lahko izvede bodisi kot usklajena izvedba treh ali več ukrepov energetske učinkovitosti bodisi 

kot skoraj nič-energijska prenova stavbe. Celovito prenovo je treba izvesti skladno s 

tehničnimi pogoji za posamezen ukrep, ki so določeni v poglavju 4.4.  

Celovita prenova mora obsegati usklajeno izvedbo vsaj naslednjih treh obveznih ukrepov 

energetske učinkovitosti na skupnih delih večstanovanjske stavbe: 

Obvezni ukrepi energetske učinkovitosti 

A - toplotna izolacija zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom ali zunanje stene 

ogrevanih prostorov proti terenu; 

B - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru; 

C - optimizacija sistema ogrevanja. 

Celovita prenova lahko poleg obveznih ukrepov obsega izvedbo naslednjih ukrepov na 

skupnih delih večstanovanjske stavbe, če določbe posameznega ukrepa to omogočajo, pa 

lahko tudi na posameznih lastniških delih stavbe: 

Ukrepi energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije 

D - toplotna izolacija tal na terenu, nad zunanjim zrakom ali nad neogrevanim prostorom;  

E - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka; 

F - vgradnja ogrevalne naprave za skupno ogrevanje stavbe; 

G - skupnostna samooskrba z električno energijo; 

H - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva; 

I - vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave; 

Ukrepi trajnostne gradnje 

J - dodatni ukrepi trajnostne gradnje.  
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4.2.2 Druga različica tehničnih zahtev 

V drugem javnem razpisu za oba finančna instrumenta je pravica do spodbude opredeljena 

za novo investicijo v celovito prenovo starejše večstanovanjske stavbe, ki se lahko izvede 

bodisi kot usklajena izvedba treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe bodisi kot skoraj 

nič-energijska prenova stavbe. Celovita prenova mora obsegati usklajeno izvedbo vsaj treh 

izmed navedenih ukrepov energijske prenove na skupnih delih stavbe, pri čemer je izvedba 

ukrepa A obvezna: 

Ukrepi energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije 

A - toplotna izolacija zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom ali zunanje stene 

ogrevanih prostorov proti terenu (obvezen ukrep);  

B - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru; 

C - optimizacija sistema ogrevanja; 

D - toplotna izolacija tal na terenu, nad zunanjim zrakom ali nad neogrevanim prostorom;  

E - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka; 

F - vgradnja ogrevalne naprave za skupno ogrevanje stavbe; 

G - skupnostna samooskrba z električno energijo; 

H - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva; 

I - vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave; 

Ukrepi trajnostne prenove 

J - kolesarnice; 

K - polnilnice za električna vozila; 

L - zbiralnik deževnice; 

M - zelena streha in/ali zelena fasada. 

4.3 Skoraj nič-energijska prenova večstanovanjske stavbe 

Računska raba energije za ogrevanje in ohlajevanje mora znašati QH ≤ 25,0 kWh/(m2a) in QK 

≤ 15,0 kWh/(m2a). Navedene vrednosti se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, izračunajo 

za klimatske podatke mesta Ljubljana (T2000–2009/J1991–2010), ki so objavljeni na spletni 

strani Eko sklada v razpisni dokumentaciji za ta javni razpis. Z izračunom se preverjajo tudi 

morebitno poletno pregrevanje stavbe, učinkovitost senčenja in naravno ohlajevanje ter 

dodatno aktivno ohlajevanje z energijsko učinkovitimi sistemi. Z izračunom PHPP se vrednoti 

tudi referenčno obstoječe stanje pred celovito prenovo. 

Okna in vrata v toplotnem ovoju morajo imeti toplotno prehodnost Uw ≤ 0,90 W/(m2K), 

določeno po standardu SIST EN 14351–1:2006+A2:2016. Vgrajena morajo biti v ustrezno 

pripravljeno odprtino, ustrezno mehansko pritrjena, tesnjenje okenske rege mora biti izvedeno 

v treh ravneh, ustrezno morajo biti vgrajene okenske police in senčila ter zaključene obdelave 

špalet, kot je opredeljeno v smernici RAL. 
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Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na okoliški zrak (zunanja stena, streha, 

strop, previs, ipd.), morajo imeti toplotno prehodnost U ≤ 0,17 W/(m2K). Sklopi toplotnega 

ovoja, ki mejijo na teren ali proti neogrevanim prostorom, morajo imeti U ≤ 0,20 W/(m2K). 

Toplotne prehodnosti (U) in ostale energijske karakteristike zunanjega stavbnega pohištva ter 

toplotne prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne 

iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. 

Vgrajen mora biti centralni sistem prezračevanja. Osrednja prezračevalna naprava s 

sistemom za rekuperacijo toplote mora dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) 

vsaj 80 %. Naprave z entalpijskim prenosnikom toplote pa morajo dosegati toplotni izkoristek 

rekuperacije toplote vsaj 74 %. Specifična vhodna moč enot (SPI) ne sme presegati vrednosti 

0,45 W/(m3/h). 

Vgrajeni morajo biti sodobni generatorji toplote in hladu ter ostale sodobne naprave v sistemih 

ogrevanja, ohlajevanja, prezračevanja in priprave tople sanitarne vode, ki imajo visoko 

energijsko učinkovitost. Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo 

ne sme presegati 10 % skupnih letnih toplotnih potreb.  

Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, 

razvlaževanje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov 

energije. Izjema so stavbe, ki so oskrbovane iz energetsko učinkovitega distribucijskega 

sistema toplote ali hladu in iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim 

izkoristkom. 

V okviru prenove je lahko na stavbi izvedena tudi sončna elektrarna za skupnostno 

samooskrbo, in sicer za samooskrbo večstanovanjske stavbe z električno energijo, 

proizvedeno z izrabo sončne energije, skladno z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz 

obnovljivih virov energije. Dodeli se le tistim gospodinjskim odjemalcem ali malim poslovnim 

odjemalcem, ki so etažni lastniki stavbe, na kateri bo izveden ukrep, in hkrati tudi odjemalci 

(spodbuda ne more biti dodeljena tretjim osebam). Dodeli se le za nove naprave za 

skupnostno samooskrbo. Naprava za skupnostno samooskrbo mora biti skladna z zahtevami 

iz soglasja za priključitev, izdanega na podlagi 147. člena EZ–1 in Pravilnika o tehničnih 

zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije. 

V okviru prenove so lahko izvedeni tudi dodatni ukrepi trajnostne gradnje: 

● izvedba lahko dostopnega pokritega prostora za shranjevanje koles – kolesarnice v 

ali ob stavbi, in sicer v obsegu vsaj 0,75 mesta za shranjevanje kolesa na vsako 

načrtovano ležišče v stavbi, ki lahko vključuje tudi polnilne postaje za električna 

kolesa; 

● namestitev infrastrukture za polnilnice za električna vozila na parkirnih mestih znotraj 

stavbe ali neposredno ob stavbi, in sicer namestitev infrastrukture za napeljavo 

vodov za električne kable tako, da bo omogočeno polnjenje električnih vozil na 

vsakem parkirnem mestu (če so parkirna mesta znotraj stavbe, prenovitvena dela 

zajemajo parkirna mesta ali električno inštalacijo stavbe, če so parkirna mesta 

neposredno ob stavbi, prenovitvena dela zajemajo parkirna mesta ali električno 

inštalacijo parkirnih mest), ki lahko vključuje tudi polnilne postaje za električna vozila; 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12545
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12545
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● izvedba sistema zajema deževnice (zbiralnik deževnice) za namakanje zunanjih 

zelenih površin in/ali ostalo rabo v stavbi;  

● izvedba zelene strehe in/ali zelene fasade na stavbi, ki bo prenovljena, za 

zmanjšanje koeficienta odtoka padavinskih voda, na vsaj polovici površine 

strehe/fasade stavbe.  

Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, na katerem mora biti prisoten predstavnik 

Eko sklada, pri čemer mora izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij 

po standardu SIST EN ISO 9972:2015 znašati n50 ≤ 1,2 h-1. 

4.4 Tehnični pogoji ukrepov 

Za izvedbo celovite prenove mora biti obvezno izdelana projektna dokumentacija v skladu s 

Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov 

(PDGO). Pri izvedbi mora biti zagotovljen nadzor, kot ga določa Gradbeni zakon (GZ–1). V 

projektni dokumentaciji je obvezno predložiti tudi elaborat gradbene fizike skladno z veljavnimi 

predpisi o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, izkaz energetskih lastnosti 

stavbe in energetsko izkaznico stavbe skladno z veljavnimi predpisi, ki morajo biti izdelani za 

obstoječe stanje in stanje po prenovi. Stroški izdelave projektne dokumentacije, vključno z 

elaboratom gradbene fizike, izkazom energetskih lastnosti stavbe in energetsko izkaznico 

stavbe ter stroški nadzora so priznani stroški naložbe. 

4.4.1 Ukrepi energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije 

Ukrepi energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije obsegajo: 

A - toplotna izolacija zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom ter zunanje 

stene ogrevanih prostorov proti terenu  

Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na okoliški zrak, morajo imeti toplotno 

prehodnost U ≤ 0,17 W/(m2K). Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na teren 

ali neogrevane prostore, morajo imeti toplotno prehodnost U ≤ 0,20 W/(m2K). V primeru 

toplotne izolacije fasade mora biti ukrep izveden s preizkušenimi fasadnimi sistemi, toplotne 

prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe pa morajo biti razvidne iz 

ustreznih dokazil, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. 

B - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru 

Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja morajo imeti toplotno prehodnost  

U ≤ 0,17 W/(m2K). Toplotne prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe 

morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. 

  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13306
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7108
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C - optimizacija sistema ogrevanja 

Optimizacija sistema ogrevanja mora zajemati nakup in vgradnjo radiatorskih termostatskih 

ventilov in hidravlično uravnoteženje celotnega sistema ogrevanja.  

D - toplotna izolacija tal na terenu, nad zunanjim zrakom ali nad neogrevanim prostorom  

Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja morajo imeti toplotno prehodnost 

U ≤ 0,20 W/(m2K). Toplotne prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe 

morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. 

E - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka  

Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo skupne naložbe v izbrani sistem prezračevanja z 

vračanjem toplote odpadnega zraka, in sicer s prezračevalnimi napravami s sistemom za 

rekuperacijo toplote (v nadaljnjem besedilu: prezračevalna naprava) na skupnih delih stavbe, 

lahko pa tudi na posameznih lastniških delih stavbe. 

Stanovanjske prezračevalne naprave, namenjene centralnemu prezračevanju, morajo 

dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen naprav z entalpijskim 

prenosnikom toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %. 

Prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje morajo dosegati toplotni izkoristek 

rekuperacije toplote (ηt) vsaj 70 %; vse prezračevalne naprave pa ne smejo presegati 

specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h). 

Prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje, ki izmenjujoče dovajajo zrak v prostor in 

odvajajo zrak iz prostora, morajo biti vgrajene v paru in med seboj sinhronizirane. 

Nestanovanjske prezračevalne naprave morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije 

toplote (ηt_nrvu) vsaj 80 %, razen nestanovanjskih prezračevalnih naprav z decentraliziranim 

sistemom za rekuperacijo toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote 

(ηt_nrvu) vsaj 68 %. 

F - vgradnja ogrevalne naprave za skupno ogrevanje stavbe 

Pravica do spodbude se dodeli za vgradnjo ogrevalne naprave, namenjene skupnemu 

ogrevanju stavbe, in sicer za: 

● kotel na lesno biomaso; 

● ogrevalno toplotno črpalko; 

● toplotno postajo za priklop na sistem daljinskega ogrevanja; 

ob upoštevanju omejitev glede dodeljevanja spodbud na določenih območjih. 

Ogrevalna naprava je lahko priklopljena na obstoječ ali novi centralni sistem ogrevanja stavbe. 

Za ogrevalno napravo velja ena ali več ogrevalnih naprav, ki so projektirane za pokrivanje 

toplotnih izgub stavbe. 

Na območju občin, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka, Odredbo o razvrstitvi 

območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka in Odlokom o 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5493
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2387
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2387
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE11570
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določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka zaradi čezmerne 

onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10 uvrščene v razred največje obremenjenosti in 

imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, spodbuda ne more biti dodeljena, če občinski 

akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja 

(daljinsko ogrevanje ali uporaba zemeljskega plina).  

Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen drug prednostni način 

ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno. 

Predmet spodbude so energijsko učinkovite ogrevalne naprave, ki izpolnjujejo tehnične 

zahteve predpisov za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo in zahteve 

preostalih predpisov, ki urejajo to področje. 

Kotel na lesno biomaso mora biti skladen z Uredbo Komisije (EU) št. 2015/1189 z dne 28. 

aprila 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev 

za okoljsko primerno zasnovo kotlov na trdno gorivo in mora izpolnjevati naslednje zahteve, 

in sicer: 

● sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov ni manjša od 78 %; 

● sezonske emisije trdnih delcev pri ogrevanju prostorov ne presegajo 30 mg/m3 za 

kotle s samodejnim polnjenjem in 45 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem; 

● sezonske emisije ogljikovega monoksida pri ogrevanju prostorov ne presegajo 

380 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 530 mg/m3 za kotle z ročnim 

polnjenjem; 

● sezonske emisije organskih plinskih mešanic pri ogrevanju prostorov ne presegajo 

20 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 30 mg/m3 za kotle z ročnim 

polnjenjem; 

● sezonske emisije dušikovih oksidov pri ogrevanju prostorov, izražene v dušikovem 

dioksidu, ne presegajo 200 mg/m3 za vse kotle na lesno biomaso pri računski 

vsebnosti kisika 10 % v suhih dimnih plinih. 

Kotel na lesno biomaso z ročnim polnjenjem goriva mora imeti za optimalno zgorevanje 

prigrajen hranilnik s prostornino zahtevano z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189. Zahteve 

veljajo za osnovno gorivo in vsako drugo primerno gorivo. 

Toplotna črpalka mora biti skladna z Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013 z dne 2. avgusta 2013 

o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko 

primerno zasnovo grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov (Uredba Komisije (EU) 

št. 813/2013) in mora dosegati predpisano mejo sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja 

prostorov ηs v povprečnih podnebnih razmerah, Preglednica 7: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE11570
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1189&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1189&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1189&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0813&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0813&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0813&from=SL


 
 

 

 

43 
 

Preglednica 7: Predpisane meje sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov ηs 

Tip ogrevalne 

toplotne črpalke 

Spodnja mejna vrednost sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja 

prostorov ηs [%] za uporabo pri nizki temperaturi v povprečnih 

podnebnih razmerah 

Električna toplotna 

črpalka 

Plinska 

toplotna 

črpalka 

Sorpcijska 

toplotna črpalka 

Hibridna 

toplotna črpalka 

zrak/voda 140 110 110 150 

voda/voda 200 – 130 – 

slanica (kot 

na primer 

zemlja)/voda 

170 – 130 – 

Nova toplotna postaja mora biti priključena na sistem daljinskega ogrevanja, izpolnjevati mora 

tehnične zahteve tega sistema ter imeti krmilnike z vodenjem temperature ogrevane vode 

glede na zunanjo temperaturo ter možnost nastavljanja ogrevalne krivulje in parametrov 

krmiljenja regulacijskega ventila. 

Vgradnja ogrevalne naprave mora biti dimenzionirana na podlagi analize obstoječega stanja 

in dejanskih toplotnih potreb stavbe, kar mora biti razvidno iz projektne dokumentacije. Pri 

vgradnji kurilne naprave na lesno biomaso in ogrevalne toplotne črpalke je dovoljena 

souporaba kotla na fosilno gorivo za pokrivanje koničnih obremenitev s tem, da le-ta ne sodi 

med priznane stroške naložbe.  

G - skupnostna samooskrba z električno energijo 

Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo naprav za skupnostno samooskrbo, in 

sicer za samooskrbo večstanovanjske stavbe z električno energijo, proizvedeno z izrabo 

sončne energije, skladno z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov 

energije. Dodeli se le tistim gospodinjskim odjemalcem ali malim poslovnim odjemalcem, ki 

so etažni lastniki stavbe, na kateri bo izveden ukrep, in hkrati tudi odjemalci (spodbuda ne 

more biti dodeljena tretjim osebam). Dodeli se le za nove naprave za skupnostno samooskrbo. 

Naprava za skupnostno samooskrbo mora biti skladna z zahtevami iz soglasja za priključitev, 

izdanega na podlagi 147. člena Energetskega zakona (EZ–1) in Pravilnika o tehničnih 

zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije. 

Naprava za skupnostno samooskrbo z električno energijo mora biti nameščena na stavbi, ki 

bo celovito prenovljena, ali na pomožnem, preprostem ali nezahtevnem objektu, ki je ob stavbi 

in je zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. 

H - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva  

Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječih vertikalnih in strešnih oken, 

balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev (v nadaljnjem besedilu: okna) z novimi energijsko 

učinkovitimi lesenimi okni ter za zamenjavo vhodnih vrat v toplotnem ovoju z novimi na 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7867
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7867
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6665
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12545
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12545
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skupnih delih stavbe, lahko pa tudi na posameznih lastniških delih stavbe. Okna in vrata v 

toplotnem ovoju morajo imeti toplotno prehodnost Uw ≤ 0,90 W/(m2K).  

Okna in vhodna vrata, ki so predmet naložbe, morajo biti vgrajena po smernici RAL. Za 

tesnjenje okenske rege bodo upoštevani le sistemi, izvedeni s paroneprepustnim in 

zrakotesnim tesnilnim materialom na notranji strani, paroprepustnim, vodotesnim in vetrno 

zaščitnim materialom na zunanji strani ter toplotnim in zvočnim izolacijskim materialom med 

notranjim in zunanjim tesnilnim materialom. Za ostale sistemske rešitve mora biti predloženo 

poročilo neodvisne institucije o preizkušanju celotnega sistema tesnjenja. Izvedba tesnjenja 

rege samo z izolacijsko peno ali z izolacijsko peno in tesnilnimi masami ni ustrezna.  

I - vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave  

Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječega sistema razsvetljave z energijsko 

učinkovitim sistemom razsvetljave na skupnih delih stavbe. Pri zamenjavi je potrebno 

zamenjati celotno svetilo, menjava sijalk z LED sijalkami in dodatna svetila niso upravičeni 

strošek. 

4.4.2 Ukrepi trajnostne prenove 

Ukrepi trajnostne prenove obsegajo: 

J - kolesarnice 

Pravica do spodbude se lahko dodeli za izvedbo lahko dostopnega pokritega prostora za 

shranjevanje koles – kolesarnice v ali ob stavbi, in sicer v obsegu vsaj 0,75 mesta za 

shranjevanje kolesa na vsako načrtovano ležišče v stavbi, ki lahko vključuje tudi polnilne 

postaje za električna kolesa. 

K - polnilnice za električna vozila 

Pravica do spodbude se lahko dodeli za namestitev infrastrukture za polnilnice za električna 

vozila na parkirnih mestih znotraj stavbe ali neposredno ob stavbi, in sicer namestitev 

infrastrukture za napeljavo vodov za električne kable tako, da bo omogočeno polnjenje 

električnih vozil na vsakem parkirnem mestu (če so parkirna mesta znotraj stavbe, 

prenovitvena dela zajemajo parkirna mesta ali električno inštalacijo stavbe, če so parkirna 

mesta neposredno ob stavbi, prenovitvena dela zajemajo parkirna mesta ali električno 

inštalacijo parkirnih mest), ki lahko vključuje tudi polnilne postaje za električna vozila. 

L - zbiralnik deževnice 

Pravica do spodbude se lahko dodeli za izvedbo sistema zajema deževnice (zbiralnik 

deževnice) za namakanje zunanjih zelenih površin in/ali ostalo rabo v stavbi, ki bo 

prenovljena. 

M - zelena streha in/ali zelena fasada 
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Pravica do spodbude se lahko dodeli za izvedbo zelene strehe in/ali zelene fasade na stavbi, 

ki bo prenovljena, za zmanjšanje koeficienta odtoka padavinskih voda, na vsaj polovici 

površine strehe/fasade stavbe. 

Ustreznost prenove se preverja na podlagi dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega 

dovoljenja (DGD), projektne dokumentacije za izvedbo celovite prenove (PZI), izračuna PHPP 

za obstoječe stanje in stanje po prenovi ter na podlagi drugih dokazil, navedenih v tem javnem 

razpisu in razpisni dokumentaciji. Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s 

PDGO. Pri izvedbi celovite prenove mora biti zagotovljen nadzor v skladu z GZ–1. 

Pred projektiranjem je obvezno naročiti statično presojo stavbe, v skladu z ugotovitvami pa je 

pred energijsko prenovo treba izvesti statično sanacijo. 

 

  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13306
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5 Priročnik upravičenih stroškov financiranja 

FI 1 in FI 2 

5.1 Metodološki pristop 

Za načrtovanje financiranja izvedbe prenov stavb oziroma pridobitev sredstev (spodbud) 

finančnih instrumentov je potrebno opredeliti upravičene stroške, ki nastanejo pri posameznih 

ukrepih ciljnih prenov stavbe (celovite, sNES, širše, trajnostne). Načeloma velja, da so za 

oblikovana finančna instrumenta za spodbujanje investicij v celovite prenove 

večstanovanjskih stavb upravičeni samo stroški, ki dajejo neposreden prihranek pri rabi 

energije v stavbi, omogočajo rabo OVE in doseganje trajnostnih meril prenov.  

Opredelitev upravičenih stroškov omogoča skrbnikom finančnega instrumenta pregledno in 

nediskriminatorno obravnavo vlog za pridobitev finančnih spodbud in so podlaga za črpanje 

pridobljenih spodbud ter pravna razmerja, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb. Nabor upravičenih 

stroškov (v nadaljevanju Priročnik) je namenjen tako nosilcem izvajanja in spremljanja 

finančnega instrumenta, upravičencem kot tudi pripravljavcem vlog, projektantom in ostalim 

udeležencem pri izvajanju energijskih prenov, sofinanciranih v okviru posameznega 

finančnega instrumenta. Cilj priročnika je jasna opredelitev upravičenih stroškov oziroma 

upravičenih postavk v popisih za projekte energijskih prenov stavb. Stroški so upravičeni, če 

so ukrepi izvedeni v skladu z veljavno zakonodajo ter navodili nosilca izvajanja finančnega 

instrumenta. Upravičeni stroški ukrepov morajo biti ustrezno izkazani z verodostojnimi 

listinami.  

Strokovna komisija, ki obravnava vloge in spremlja izvajanje spodbujene investicije lahko 

zahteva dodatna pojasnila o načrtovanih stroških ter morebitne prilagoditve. V primeru, ko 

vlagatelj v vlogi kot upravičene navede tudi neupravičene stroške in navede previsoke zneske 

priznanih stroškov, strokovna komisija znesek priznanih stroškov ustrezno zniža ter vlagatelju 

predlaga nižjo višino spodbude. 

Med upravičene stroške investicij predmetnih finančnih instrumentov ne sodi davek na dodano 

vrednost (DDV), razen če so vsi etažni lastniki fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti 

(občani) ali če noben etažni lastnik nima pravice do odbitka vstopnega davka na dodano 

vrednost. Med upravičene stroške investicij tudi ne sodijo morebitna plačila etažnih lastnikov 

njihovemu pooblaščencu za vodenje naložbe. 

Med priznane stroške ukrepa vgradnje ogrevalne naprave za skupno ogrevanje stavbe ne 

sodijo: 

● stroški morebitnih gradbenih del, prenove vodovodnih in ostalih strojnih inštalacij, ki 

se ne nanašajo na energijsko prenovo skupne kotlovnice večstanovanjske stavbe;  

● stroški nakupa kurilne naprave za proizvodnjo toplote iz fosilnih goriv, če je naprava 

vgrajena za pokrivanje koničnih obremenitev;  

● stroški postrojenja za soproizvodnjo električne energije in toplote.  
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5.2 Upravičeni stroški financiranja F1 in F2 

V odvisnosti od vrste prenov večstanovanjskih stavb (celovita energijska, skoraj-nič 

energijska, trajnostna in širša prenova) so določeni stroški investicij, ki so upravičeni do 

pridobitve spodbud F1 in F2. Upravičene stroške celovite energijske prenove podaja 

Preglednica 8.  

Preglednica 8: Upravičeni stroški celovite energijske prenove za finančna instrumenta FI 1 in FI 2 

CELOVITA ENERGIJSKA PRENOVA 

UKREP UPRAVIČENI STROŠKI 

A – toplotna 

izolacija zunanje 

stene in stene 

proti neogrevanim 

prostorom ter 

zunanje stene 

ogrevanih 

prostorov proti 

terenu 

− izdelava projektne dokumentacije in opravljanje nadzora 

− nakup in vgradnja toplotne izolacije 

− postavitev gradbenega odra 

− odstranitev in izravnava obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, 

vgradnja vertikalne hidroizolacije na predelu podzidka (»cokla«) 

− demontaža starih okenskih polic, nakup in vgradnja okenskih polic (razen če so 

le-te priznani strošek pri ukrepu H), obdelava špalet 

− odstranitev, vgradnja oziroma nakup elementov stavbe (balkonskih ograj, 

nadstreškov, žlebov, ipd.) 

− ostali stroški, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa 

B – toplotna 

izolacija ravne 

strehe, poševne 

strehe ali stropa 

proti 

neogrevanemu 

prostoru 

− izdelava projektne dokumentacije in opravljanje nadzora 

− nakup in vgradnja toplotne izolacije 

− nakup in vgradnja parne zapore/ovire, paroprepustne folije oziroma drugih 

materialov v funkciji sekundarne kritine, letvanje 

− zaključne obloge pri izolaciji strehe, na primer mavčno-kartonske plošče, 

lesene in druge obloge, pri izolaciji stropa proti neogrevanemu prostoru pa na 

primer izdelava betonskega estriha, lesene pohodne obloge 

− pri prenovi ravne strehe tudi strošek odstranitve starih slojev, vgradnja nove 

hidroizolacije in izvedba estriha oziroma druge zaključne obloge 

− odstranitev, vgradnja oziroma nakup elementov stavbe 

− stroški zamenjave strešne kritine pri toplotni izolaciji ravne ali poševne strehe 

− ostali stroški, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa. 

C – optimizacija 

sistema ogrevanja 
− izdelava projektne dokumentacije in opravljanje nadzora 

− nakup in vgradnja radiatorskih termostatskih ventilov s prednastavitvijo pretoka 

ali radiatorskih termostatskih ventilov in priključnih ventilov s tehnologijo 

samodejne omejitve pretoka, ki hkrati tudi samodejno uravnavajo spremembo 

tlačne razlike ali nakup in vgradnja termostatskih ventilov pri enocevnih 

ogrevalnih sistemih; 

− nakup in vgradnja ventilov za hidravlično uravnoteženje 

− nakup in vgradnja regulatorjev diferenčnega tlaka v dvižne vode, kadar gre za 

spremenljiv pretok v sistemu in če razlika tlaka črpalke (dobavna višina) pri 

kateremkoli pretoku preseže 25 kPa (pri uporabi tehnologije samodejne 

omejitve pretoka regulatorji diferenčnega tlaka niso potrebni) 

− izvedba nastavitev pretokov na termostatskih ventilih po predhodnih izračunih 

prednastavitev, s pripravo poročila o teh nastavitvah (pri enocevnih sistemih 

prednastavitev pretokov termostatskih ventilov ni potrebna) 
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CELOVITA ENERGIJSKA PRENOVA 

UKREP UPRAVIČENI STROŠKI 

− izvedba hidravličnega uravnoteženja sistema ogrevanja s pripravo poročila o 

pregledu delovanja hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja z analizo 

rezultatov doseženih pretokov in s poročilom o meritvah hidravličnega 

uravnoteženja 

− nakup in vgradnja naprav za odzračevanje ter vzdrževanje tlaka v sistemu 

ogrevanja 

− nakup in vgradnja toplotne izolacije cevovodnega razvoda in ostalih elementov 

sistema ogrevanja 

− nakup in vgradnja obtočne črpalke s frekvenčno regulacijo pri spremenljivem 

pretoku vode v sistemu ogrevanja, in sicer le v primeru, če je črpalka ustrezno 

dimenzionirana v projektu za optimizacijo sistema ogrevanja 

− izvedba centralne regulacije sistema ogrevanja glede na zunanjo temperaturo 

zraka in vgradnjo regulacijskih ter preostalih ventilov 

− ostali stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa 

D – toplotna 

izolacija tal na 

terenu, nad 

zunanjim zrakom 

ali nad 

neogrevanim 

prostorom 

− izdelava projektne dokumentacije in opravljanje nadzora 

− nakup in vgradnja toplotne izolacije 

− odstranitev oblog, tlakov, izkop, izvedba odvodnjavanja v delu, ki je povezan s 

prenovo, izvedba hidroizolacije, izvedba novih tlakov in oblog 

− odstranitev ostalih gradbenih materialov 

− odstranitev in ponovna vgradnja elementov stavbe, povezanih z izvedbo 

ukrepa 

− izvedba prezračevanja kleti 

− ostali stroški, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa 

E – vgradnja 

prezračevanja z 

vračanjem toplote 

odpadnega zraka 

− izdelava projektne dokumentacije in opravljanje nadzora 

− nakup in vgradnja sistema prezračevanja, vključno s prezračevalnimi 

napravami s sistemom za rekuperacijo toplote 

− nakup in vgradnja sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihavanje in 

odsesavanje ter krmilnimi elementi 

− odstranitev obstoječih naprav in opreme za prezračevanje 

− nakup in vgradnja sistema za predgrevanje zraka 

− električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter 

zagon sistema 

− ostali stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa 

F – vgradnja 

ogrevalne naprave 

za skupno 

ogrevanje stavbe 

− izdelava projektne dokumentacije in opravljanje nadzora 

− odstranitev stare ogrevalne naprave in ostale opreme v kotlovnici 

− nakup in vgradnja nove ogrevalne naprave 

− električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja ogrevalnega 

sistema 

− vgradnja hidravlične opreme, ki bo omogočala varno in ustrezno obratovanje 

celotnega sistema ogrevanja (na primer ekspanzijska posoda, sistem za 

vzdrževanje tlaka, mehčalna naprava ipd.) 

− zamenjava oziroma vgradnjo črpalk s frekvenčno regulacijo in zamenjava 

oziroma vgradnjo regulacijskih ventilov 

− izvedba adaptacijskih, obrtniških ter instalacijskih del v kotlovnici, potrebnih 

zaradi zamenjave kurilne naprave in ustreznega ter učinkovitega delovanja 

celotnega sistema 
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CELOVITA ENERGIJSKA PRENOVA 

UKREP UPRAVIČENI STROŠKI 

− nakup, dobava in montaža pripadajoče opreme, potrebne zaradi zamenjave 

ogrevalne naprave in ustreznega ter učinkovitega delovanja celotnega sistema 

− pregled in morebitna sanacija obstoječega dimnika oziroma po potrebi 

izgradnja novega dimnika za kurilno napravo, ki je predmet spodbude 

− izvedba skladišča goriva do 30 % kapacitete letne potrebe goriva pri vgradnji 

kurilne naprave na lesno biomaso 

− izvedba priključnega voda nove toplotne postaje na obstoječe distribucijsko 

omrežje 

− stroški sekundarnega razvoda in zamenjave grelnih teles 

− ostali stroški, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa 

Priznani stroški naložbe so lahko tudi naslednji stroški, če so načrtovani v okviru 

projektne dokumentacije:  

− stroški prenove skupnega distribucijskega omrežja, ki zajemajo stroške 

zamenjave starih cevovodov z novimi ali stroški prenove izolacije na obstoječih 

cevovodih;  

− stroški celovite prenove skupne toplotne postaje, ki zajemajo stroške nakupa in 

vgradnje nove toplotne postaje za ogrevanje in/ali stroške nakupa in vgradnje 

nove toplotne postaje za pripravo sanitarne tople vode ali stroške izvedbe 

toplotne izolacije cevovodov in prenosnika toplote v toplotni postaji;  

− stroški izvedbe skupne priprave tople vode s solarnim sistemom oziroma s 

toplotno črpalko, ki vključujejo stroške nakupa in vgradnje sprejemnikov sončne 

energije ali toplotne črpalke, hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in 

krmilnih elementov sistema. 

G – skupnostna 

samooskrba z 

električno energijo 

− izdelava projektne dokumentacije in opravljanje nadzora 

− nakup naprave za skupnostno samooskrbo 

− montaža naprave za skupnostno samooskrbo ter zagon sistema 

− pripadajoče električne inštalacije in oprema 

− ostali stroški, ki so smiselno povezani z izvedbo ukrepa 

H – zamenjava 

zunanjega 

stavbnega 

pohištva 

− izdelava projektne dokumentacije in opravljanje nadzora 

− odstranitev obstoječih oken in vhodnih vrat ter nakup in vgradnja novih oken in 

vhodnih vrat 

− nakup in vgradnja senčil 

− nakup in vgradnja zunanjih in notranjih okenskih polic (razen če so le-te priznani 

strošek pri ukrepu A) 

− popravilo, priprava in zaključna obdelava špalet 

− ostali stroški, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe 

I – vgradnja 

energijsko 

učinkovitega 

sistema 

razsvetljave 

− izdelava projektne dokumentacije in opravljanje nadzora 

− odstranitev starih svetil, svetilk ali sistemov razsvetljave 

− nakup in vgradnja LED-svetil, LED-svetilk oziroma LED modulov 

− nakup in vgradnja regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje ter 

opreme za daljinsko krmiljenje razsvetljave oziroma samodejno izvajanje 

redukcij obratovanja razsvetljave 

− vodniki, cevi in priključki, inštalacijski material za svetila in njihovo regulacijo 
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CELOVITA ENERGIJSKA PRENOVA 

UKREP UPRAVIČENI STROŠKI 

− ostali stroški, ki so smiselno povezani z zamenjavo obstoječega sistema 

razsvetljave 

Upravičene stroške trajnostne prenove finančnih instrumentov FI 1 in FI 2 podaja Preglednica 

9.  

Preglednica 9: Upravičeni stroški trajnostne prenove za finančna instrumenta FI 1 in FI 2 

TRAJNOSTNA PRENOVA 

UKREP UPRAVIČENI STROŠKI 

J – kolesarnice  − izdelava projektne dokumentacije in opravljanje nadzora 

− stroški materiala, opreme in druge stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo 

ukrepa 

K – polnilnice za 

električna vozila 
− izdelava projektne dokumentacije in opravljanje nadzora 

− stroški materiala, opreme in druge stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo 

ukrepa 

V primeru polnilnic za električna vozila priznani stroški lahko vključujejo stroške največ 

treh polnilnih postaj za električna kolesa in največ treh polnilnih postaj za druga 

električna vozila. 

L – zbiralnik 

deževnice 
− izdelava projektne dokumentacije in opravljanje nadzora 

− stroški materiala, opreme in druge stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo 

ukrepa 

M – zelena streha 

in/ali zelena 

fasada 

− izdelava projektne dokumentacije in opravljanje nadzora; 

− stroški materiala, opreme in druge stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo 

ukrepa 

Upravičene stroške skoraj nič-energijske prenove finančnih instrumentov FI 1 in FI 2 podaja 

Preglednica 10.  

Preglednica 10: Upravičeni stroški skoraj nič – energijske prenove za finančna instrumenta FI 1 in FI 2 

SKORAJ NIČ-ENERGIJSKA PRENOVA 

UKREP UPRAVIČENI STROŠKI 

 − vsi stroški, ki so povezani z načrtovanjem, izvajanjem in nadzorom gradbenih, 

obrtniških in inštalacijskih del, potrebnih za izvedbo celovite prenove stavbe 

− v primeru polnilnih postaj stroške največ treh polnilnih postaj za električna 

kolesa in največ treh polnilnih postaj za druga električna vozila 

− v primeru izvedbe nove sončne elektrarne za samooskrbo iz sončne energije 

stroške za nakup naprave za samooskrbo z električno energijo, montažo 

naprave za samooskrbo z električno energijo ter zagon sistema, pripadajočih 

električnih inštalacij in opreme 
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− v primeru izvedbe dodatnih ukrepov trajnostne gradnje stroške materiala, 

opreme in druge stroške, ki so smiselno povezani z njihovo izvedbo 

Obvezna dokumentacija za pridobitev spodbud FI 1 in FI 2 za celovito prenovo z usklajeno 

izvedbo treh ali več ukrepov, trajnostno in skoraj nič-energijsko prenovo, in sicer v fazi 

pridobivanja spodbud ter ob zaključku investicij, podajajo Preglednica 11, Preglednica 12, 

Preglednica 13, Preglednica 14.



 
 

 

52 
 

Preglednica 11: Obvezna dokumentacija za pridobitev spodbud FI 1 in FI 2 za celovito prenovo z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov 

CELOVITA PRENOVA Z USKLAJENO IZVEDBO TREH ALI VEČ UKREPOV 

VLOGA DOKUMENTACIJA O ZAKLJUČKU NALOŽBE 

− kopija gradbenega dovoljenja opremljenega z žigom o pravnomočnosti, če je 

gradbeno dovoljenje potrebno skladno z veljavnimi predpisi, izjava vodje 

projekta o navedenem dejstvu pa, če gradbeno dovoljenje skladno z veljavnimi 

predpisi ali določili javnega razpisa ni potrebno; 

− predračun oziroma račun za projektno dokumentacijo in projektna 

dokumentacija, vključno z morebitno statično presojo stavbe; 

− dokazilo o pridobljeni statični presoji stavbe, predračun in drugo relevantno 

dokumentacijo za izvedbo statične sanacije skladno s pridobljeno presojo, če je 

statična sanacija potrebna skladno z veljavnimi predpisi oziroma če se za 

statično sanacijo uveljavlja dodatna nepovratna finančna spodbuda po tem 

javnem razpisu; 

− predračun za izvedbo nadzora. 

Namesto predračunov se lahko upoštevajo tudi pogodbe o izvedbi gradbenih del 

oziroma druga dokumentacija s popisom del oziroma priznanih stroškov naložbe, ki 

izkazuje njihovo vrednost. 

− projektna dokumentacija izvedenih del (PID) in dokazilo o zanesljivosti objekta 

(DZO);  

− račun za pripravo projektne dokumentacije;  

− račun za opravljanje nadzora;  

− račun/-i izvajalca/-ev naložbe s popisom morebitnih drugih izvedenih del, na 

primer statično sanacijo; 

− dokazilo/-a o plačilu računa/-ov iz predhodnih alinej; 

− končni primopredajni zapisnik, potrjen s strani naročnika, nadzornika gradnje in 

izvajalca del, ki izkazuje, da so dela izvedena in brez napak; 

− fotografije celovite prenove projekta (pred, med in po izvedbi naložbe) v 

elektronski obliki in visoki ločljivosti ter kratek video posnetek prenove s 

časovnim zamikom (timelapse); 

− podatki o mesečni rabi energije (energije goriv, toplote iz omrežja, električne 

energije) in kopije računov za rabo energije v stavbi za tri leta pred celovito 

prenovo. 

Namesto računov se lahko upoštevajo tudi potrjene gradbene situacije s fakturami. 
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Preglednica 12: Obvezna dokumentacija za pridobitev spodbud FI 1 in FI 2 za posamezen ukrep v celovito prenovo z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov 

CELOVITA PRENOVA Z USKLAJENO IZVEDBO TREH ALI VEČ UKREPOV 

UKREP VLOGA DOKUMENTACIJA O ZAKLJUČKU NALOŽBE 

A – toplotna 

izolacija zunanje 

stene in stene 

proti 

neogrevanim 

prostorom ter 

zunanje stene 

ogrevanih 

prostorov proti 

terenu 

− predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati popis del, 

oznako, vrsto, debelino, toplotno prevodnost (λ) in površino toplotne 

izolacije ter tip fasadnega sistema;  

− izjava o lastnostih toplotne izolacije skladno z Uredbo (EU) št. 

305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o 

določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in 

razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (Uredba (EU) št. 305/2011) 

ali po Zakonu o gradbenih proizvodih (ZGPro–1), če podatek o 

toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden na predračunu;  

− izjava o lastnostih skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 in evropsko 

tehnično oceno (ETA), izdelano na podlagi ustreznega evropskega 

ocenjevalnega dokumenta (EAD/ETAG), v primeru, da toplotno-

izolacijski fasadni sistem ni naveden na informativnem seznamu, 

objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si; 

− fotografije vseh delov oziroma strani stavbe, kjer se bo naložba 

izvajala, ki morajo biti vidni/-e v celoti;  

− fotografija vgrajene obstoječe toplotne izolacije, iz katere bo razvidna 

vrsta in debelina toplotne izolacije, izmerjena z merilnim trakom ob 

toplotni izolaciji (fotografijo je potrebno predložiti, če se vgradi 

dodatna toplotna izolacija na obstoječo). 

− račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s 

predračunom; 

− dokazilo o plačilu računa iz predhodne alineje; 

− fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in 

debelina nove toplotne izolacije, izmerjena z merilnim trakom ob 

vgrajeni toplotni izolaciji; 

− fotografije izvedenega ukrepa. V primeru izvedbe toplotne izolacije 

fasade je potrebno priložiti fotografije vseh strani stavbe po izvedbi 

naložbe (z izvedenim zaključnim slojem fasade), tako da so vse v 

celoti vidne. 

B – toplotna 

izolacija ravne 

strehe, poševne 

strehe ali stropa 

proti 

neogrevanemu 

prostoru 

− predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati popis del, 

oznako, vrsto, debelino, toplotno prevodnost (λ) in površino toplotne 

izolacije;  

− izjava o lastnostih toplotne izolacije skladno z Uredbo (EU) št. 

305/2011 ali po ZGPro–1, če podatek o toplotni prevodnosti (λ) 

toplotne izolacije ni naveden na predračunu; 

− fotografije dela stavbe, kjer bo naložba izvedena. 

− račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s 

predračunom; 

− dokazilo o plačilu računa iz predhodne alineje; 

− fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in 

debelina nove toplotne izolacije, izmerjena z merilnim trakom ob 

vgrajeni toplotni izolaciji; 

− fotografije izvedenega ukrepa. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:SL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:SL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:SL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:SL:PDF
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6535
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CELOVITA PRENOVA Z USKLAJENO IZVEDBO TREH ALI VEČ UKREPOV 

UKREP VLOGA DOKUMENTACIJA O ZAKLJUČKU NALOŽBE 

Optimizacija sistema ogrevanja mora zajemati nakup in vgradnjo 

radiatorskih termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje celotnega 

sistema ogrevanja. 

C – optimizacija 

sistema 

ogrevanja 

− predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati nakup in 

vgradnjo ter izvedbo prednastavitev radiatorskih termostatskih 

ventilov, nakup in vgradnjo ventilov za hidravlično uravnoteženje 

sistema ogrevanja, nakup in vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka 

ter hidravlično uravnoteženje celotnega sistema ogrevanja stavbe, 

skladno s projektno dokumentacijo; 

− fotografije ključnih delov sistema ogrevanja pred izvedbo ukrepa 

(predvidena mesta vgradnje ventilov, obstoječi radiatorski ventili). 

− račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s 

predračunom; 

− dokazilo o plačilu računa iz predhodne alineje; 

− poročilo o pregledu delovanja hidravlično uravnoteženega sistema 

ogrevanja z analizo rezultatov doseženih pretokov in s poročilom o 

meritvah hidravličnega uravnoteženja; 

− poročilo o izvedbi prednastavitev radiatorskih termostatskih ventilov 

pri sistemih ogrevanja s spremenljivim pretokom; 

− fotografije ključnih delov optimiziranega sistema ogrevanja. 

D – toplotna 

izolacija tal na 

terenu, nad 

zunanjim zrakom 

ali nad 

neogrevanim 

prostorom 

− predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati popis del, 

oznako, vrsto, debelino, toplotno prevodnost (λ) in površino toplotne 

izolacije; 

− izjava o lastnostih toplotne izolacije skladno z Uredbo (EU) št. 

305/2011 ali po ZGPro–1, če podatek o toplotni prevodnosti (λ) 

toplotne izolacije ni naveden na predračunu; 

− fotografije dela stavbe, kjer bo naložba izvedena. 

− račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s 

predračunom; 

− dokazilo o plačilu računa iz predhodne alineje; 

− fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in 

debelina nove toplotne izolacije, izmerjena z merilnim trakom ob 

vgrajeni toplotni izolaciji; 

− fotografije izvedenega ukrepa. 

E – vgradnja 

prezračevanja z 

vračanjem 

toplote 

odpadnega 

zraka 

− predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati popis del 

in opreme, število, vrsto in točno oznako ter proizvajalca 

prezračevalne naprave; 

− izjava o skladnosti prezračevalne naprave in za stanovanjsko 

prezračevalno napravo podatkovni list izdelka, skladnega z 

Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014 z dne 11. julij 2014 o 

dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v 

zvezi z označevanjem stanovanjskih prezračevalnih enot z 

energijskimi nalepkami (UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014, str. 27; v 

nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1254/2014), 

če izbrana stanovanjska prezračevalna naprava še ni navedena na 

− račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s 

predračunom; 

− dokazilo o plačilu računa iz predhodne alineje; 

− zapisnik o zagonu prezračevane naprave; 

− fotografije vgrajene prezračevalne naprave/naprav. 
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informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani 

www.ekosklad.si; za nestanovanjsko prezračevalno napravo ustrezno 

dokumentacijo, ki navaja podatke zahtevane z Uredbo Komisije (EU) 

št. 1253/2014 z dne 7. julija 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno 

zasnovo prezračevalnih enot (UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014, str. 8; 

v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1253/2014); 

− fotografije prostorov, kamor bodo nameščene prezračevalne naprave, 

z označeno lokacijo namestitve. 

F – vgradnja 

ogrevalne 

naprave za 

skupno 

ogrevanje 

stavbe 

− predračun izvajalca za izvedbo naložbe, izdelan na osnovi projektne 

dokumentacije;  

− izjava o skladnosti ogrevalne naprave in: 

• za kotel na lesno biomaso dokumentacija skladno z Uredbo 

Komisije (EU) 2015/1189, če novi kotel na lesno biomaso še ni 

naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni 

strani www.ekosklad.si; 

• za toplotno črpalko podatkovni list skladen z Delegirano 

uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, zadnjič spremenjeno z 

Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2017/254 z dne 30. 

novembra 2016, če nova toplotna črpalka še ni navedena na 

informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani 

www.ekosklad.si oziroma priloge, ki izkazujejo skladnost 

toplotne črpalke z Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013; 

• za plinski kondenzacijski kotel podatkovni list ali energijsko 

nalepko skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 

811/2013, zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije 

(EU) št. 2017/254 z dne 30. novembra 2016 oziroma priloge, ki 

izkazujejo skladnost plinskega kondenzacijskega kotla z 

Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013; 

− račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s 

predračunom; 

− dokazilo o plačilu računa iz predhodne alineje; 

− zapisnik dimnikarske družbe o prvem pregledu kurilne naprave ali 

drugo ustrezno dokumentacijo, skladno s predpisi, ki urejajo to 

področje za kotel na lesno biomaso in plinski kondenzacijski kotel 

oziroma soglasje dobavitelja toplote o priključitvi na daljinsko 

ogrevanje in sklenjeno pogodbo o dobavi in odjemu toplote za 

toplotno postajo oziroma zapisnik o zagonu za toplotno črpalko; 

− fotografije vgrajene nove ogrevalne naprave, celotne skupne 

kotlovnice, opreme, naprav in sistemov, če so bili ti predmet naložbe 

(fotografije, posnete v času prenove distribucijskega omrežja, 

priključnega voda, fotografije prenovljene toplotne podpostaje za 

ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, fotografije ključnih delov 

solarnega sistema (hranilniki toplote, sprejemniki sončne energije) 

oziroma toplotne črpalke); 

− fotografije napisne tablice ogrevalne naprave. 

http://www.ekosklad.si/
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− fotografije kurilne naprave, ki bo zamenjana in kotlovnice pred 

izvedbo naložbe, stanja opreme, naprav ter sistemov, če bodo ti 

predmet naložbe. 

G – skupnostna 

samooskrba z 

električno 

energijo 

− predračun oziroma ponudba za nakup in montažo naprave za 

skupnostno samooskrbo; 

− podatki proizvajalca o napravi za skupnostno samooskrbo, iz katerih 

so jasno razvidni podatki o napravi (znamka, komercialna oznaka, tip, 

nazivna električna moč), ki so lahko vključeni v predračun ali podani 

ločeno v specifikaciji naprave;  

− fotografija dela stavbe, kamor bo nameščena naprava za skupnostno 

samooskrbo, z označeno lokacijo namestitve naprave;  

− kopija soglasja za priključitev;  

− seznam odjemalcev z navedbo solastniških deležev naprave za 

samooskrbo, in sicer v elektronski obliki na predpisanem obrazcu, ki 

je del razpisne dokumentacije. 

− račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s 

predračunom; 

− dokazilo o plačilu računa iz predhodne alineje; 

− kopija pogodbe o uporabi sistema (skladno z določbami 114. člena 

EZ–1);  

− fotografije vgrajene naprave za samooskrbo z električno energijo. 

H – zamenjava 

zunanjega 

stavbnega 

pohištva 

− predračun izvajalca za nakup in vgradnjo oken in vhodnih vrat, ki 

mora vključevati popis del, točno oznako ter toplotno prehodnost oken 

Uw in vhodnih vrat Ud, njihovo število in površino ter navedbo načina 

vgradnje, ki mora biti skladen z načeli tesnjenja v treh ravneh, kot je 

opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje 

stavbnega pohištva;  

− izjava o lastnostih za okna in vhodna vrata, skladna z Uredbo (EU) št. 

305/2011 za trženje gradbenih proizvodov, ki mora vsebovati tudi 

vrednost toplotne prehodnosti (Uw oziroma Ud) in poročilo o tipskem 

preizkusu za lesena okna, ki bodo vgrajena, skladno s standardom 

SIST EN 14351–1:2006+A2:2016 ter dokumentom o izračunu toplotne 

prehodnosti okna Uw (iz dokumenta morajo biti razvidne vrednosti 

toplotne prehodnosti celotnega okna (Uw), zasteklitve (Ug) in profila 

(Uf), vrednost linijske toplotne upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ) in 

geometrijski podatki profila), ki morata biti izdelana s strani izbranega 

− račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s 

predračunom; 

− dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje; 

− fotografija ustrezno pripravljene odprtine (špalete) na mestu vgradnje 

oken in vhodnih vrat; 

− fotografije, posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni 

tesnilni in izolacijski materiali, ki zagotavljajo tesnjenje rege med 

špaleto in okvirjem v treh ravneh; 

− fotografije vseh novih oken in vhodnih vrat, tako da so vsa v celoti 

vidna, s pripisom postavk, navedenih na računu. 
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preizkuševalnega laboratorija, priglašenega pri Evropski komisiji za 

gradbene proizvode, če leseno okno še ni navedeno na 

informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani 

www.ekosklad.si;  

− poročilo neodvisne institucije o preizkušanju RAL sistema tesnjenja, 

če ta ni izveden s paroneprepustnim in zrakotesnim tesnilnim 

materialom na notranji strani, paroprepustnim, vodotesnim in vetrno 

zaščitnim materialom na zunanji strani ter toplotnim in zvočnim 

izolacijskim materialom med notranjim in zunanjim tesnilnim 

materialom; 

− fotografije vseh strani stavbe z označenimi okni in vhodnimi vrati, ki 

bodo zamenjana, s pripisom postavk, navedenih na predračunu. 

I – vgradnja 

energijsko 

učinkovitega 

sistema 

razsvetljave 

− predračun izvajalca, ki se nanaša na zamenjavo obstoječega sistema 

razsvetljave, s popisom vgrajenih LED svetil, LED svetilk oziroma 

LED modulov in ostale opreme; 

− podatki o vrsti in številu obstoječih svetil, svetilk ali sistemov 

razsvetljave ter o vrsti in številu vgrajenih novih svetil, svetilk ali 

sistemov razsvetljave in izboljšav, kot tudi dejanska moč starega in 

prenovljenega sistema razsvetljave, ter predvidena letna poraba 

električne energije novega sistema razsvetljave; 

− podatke proizvajalca o LED svetilih, LED svetilkah ali LED modulih 

(znamka, komercialna oznaka, vrsta, in tehnični podatki, kot so max. 

moč idr.), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v 

podatkovni dokumentaciji; 

− fotografije obstoječega sistema razsvetljave in vgrajenih svetil. 

− račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s 

predračunom;  

− dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje; 

− fotografije novega sistema razsvetljave, iz katerih bodo razvidna vsa 

vgrajena LED svetila, LED svetilke oziroma LED moduli. 

 

  



 
 

 

 

58 
 

Preglednica 13: Obvezna dokumentacija za pridobitev spodbud FI 1 in FI 2 za posamezen ukrep trajnostne prenove 

TRAJNOSTNA PRENOVA 

UKREP VLOGA DOKUMENTACIJA O ZAKLJUČKU NALOŽBE 

J – kolesarnice  − predračuni in druga dokazila za izvedbo ukrepov; 

− fotografije dela stavbe oziroma drugih površin, kjer bodo ukrepi 

izvedeni. 

− račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s 

predračunom; 

− dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje; 

− fotografije izvedenih ukrepov. 

K – polnilnice za 

električna vozila 

− predračuni in druga dokazila za izvedbo ukrepov; 

− fotografije dela stavbe oziroma drugih površin, kjer bodo ukrepi 

izvedeni. 

− račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s 

predračunom; 

− dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje; 

− fotografije izvedenih ukrepov. 

L – zbiralnik 
deževnice 

− predračuni in druga dokazila za izvedbo ukrepov; 

− fotografije dela stavbe oziroma drugih površin, kjer bodo ukrepi 
izvedeni. 

− račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s 

predračunom; 

− dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje; 

− fotografije izvedenih ukrepov. 

M – zelena 

streha in/ali 

zelena fasada 

− predračuni in druga dokazila za izvedbo ukrepov; 

− fotografije dela stavbe oziroma drugih površin, kjer bodo ukrepi 
izvedeni. 

− račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s 

predračunom; 

− dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje; 

− fotografije izvedenih ukrepov. 
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− predračuni oziroma računi za projektno dokumentacijo, vključno z morebitno 

statično presojo stavbe; 

− dokazilo o pridobljeni statični presoji stavbe, predračun in druga relevantna 

dokumentacija za izvedbo statične sanacije skladno s pridobljeno presojo; 

− kopija gradbenega dovoljenja, opremljenega z žigom o pravnomočnosti; 

− dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD); 

− projektna dokumentacija za izvedbo prenove (PZI); 

− izračun PHPP za obstoječe stanje in stanje po prenovi, ki se, ne glede na dejansko 

lokacijo stavbe, izračuna za klimatske podatke mesta Ljubljana, ki so objavljeni na 

spletni strani www.ekosklad.si; 

− povzetek vseh neto površin (v m2) ogrevanih prostorov v stavbi pred in po prenov; 

− izračun deleža obnovljivih virov energije v odstotkih (%) pri zagotavljanju 

dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, 

prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) na podlagi rezultatov izračuna 

PHPP, razen v primeru izjem, ki so oskrbovane iz energetsko učinkovitega 

distribucijskega sistema toplote ali iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne 

energije z visokim izkoristkom; 

− predračuni za izvedbo celotne naložbe, vključno z nadzorom; 

− izjava o lastnostih oken, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 ali po ZGPro–1), ki 

mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti okna (Uw) in poročilo 

o tipskem preizkusu okna, skladnim s standardom SIST EN 14351–

1:2006+A2:2016 ter dokumentom o izračunu toplotne prehodnosti okna Uw (iz 

dokumenta morajo biti razvidne vrednosti toplotne prehodnosti celotnega okna 

(Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), vrednost linijske toplotne upornosti 

distančnika v zasteklitvi (ψ) in geometrijski podatki profila ter faktor prepustnosti 

celotnega sončnega obsevanja zasteklitve (g), ki morata biti izdelana s strani 

izbranega preizkuševalnega laboratorija, priglašenega pri Evropski komisiji za 

gradbene proizvode; 

− uporabno dovoljenje; 

− projektna dokumentacija izvedenih del (PID) in dokazilo o zanesljivosti objekta 

(DZO); 

− dopolnitev projektne dokumentacije z novimi izračuni in dokazili, če je prišlo med 

gradnjo do sprememb glede na oddano projektno dokumentacijo;  

− račun za pripravo projektne dokumentacije, račun za opravljanje nadzora ter 

računi in dokumentacija, ki se nanašajo na izvedbo prenove (na primer pogodba 

s popisom del, materialov, gradbenih proizvodov ter strojnih naprav in opreme), 

iz katerih morajo biti razvidni podatki najmanj za:  

• izvedbo statične sanacije skladno s statično presojo; 

• nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne 

zasteklitve, vhodna vrata ipd.) in sistemov zunanjega senčenja;  

• nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščite tal, obodnih zidov in strehe 

za izvedbo celotnega toplotnega ovoja stavbe; 

• nakup in vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z vračanjem 

toplote odpadnega zraka; 

• nakup in vgradnjo sistema za ogrevanje in hlajenje z generatorjem 

toplote in hladu; 

• izvedbo meritve zrakotesnosti, pri kateri mora biti prisoten predstavnik 

Eko sklada; 

− dokazila o plačilu računov iz prejšnjih alinej; 

− končni primopredajni zapisnik, potrjen s strani naročnika, nadzornika gradnje in 

izvajalca del, ki izkazuje, da so dela izvedena in brez napak; 

− merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti stavbe, s potrdilom o umerjanju 

merilne opreme; 

− v primeru skupnostne samooskrbe z električno energijo kopija pogodbe o uporabi 

sistema;  

http://www.ekosklad.si/
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− izjava o lastnostih vrat v toplotnem ovoju stavbe, skladno z Uredbo (EU) št. 

305/2011 ali po ZGPro–1, iz katere je razvidna toplotna prehodnost vrat (Ud); 

− izjava o lastnostih ostalih vrst zunanjega stavbnega pohištva, skladno z Uredbo 

(EU) št. 305/2011 ali po ZGPro–1, ki mora med drugim vsebovati vrednost 

toplotne prehodnosti elementov, zasteklitve in profila, vrednost linijske toplotne 

upornosti distančnika v zasteklitvi, geometrijske podatke profila ter faktor 

prepustnosti celotnega sončnega obsevanja zasteklitve; 

− izjave o lastnostih toplotnih izolacij v toplotnem ovoju stavbe, skladne z Uredbo 

(EU) št. 305/2011 ali po ZGPro–1, iz katerih so razvidne posamezne toplotne 

prevodnosti (λ) toplotno izolacijskih materialov; 

− izjava o skladnosti in podatkovni list prezračevalne naprave, skladno z Delegirano 

uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014 oziroma druga dokumentacija, ki bo 

izkazovala ustreznost prezračevalne naprave, če ta še ni navedena na 

informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si; 

− podatkovni list generatorja toplote in hladu (toplotna črpalka, kurilna naprava, 

ipd.), če generator toplote ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na 

spletni strani www.ekosklad.si; 

− izjava dobavitelja o lastnostih sistema, če bo stavba oskrbovana iz energetsko 

učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali pa iz naprav za soproizvodnjo 

toplote in električne energije z visokim izkoristkom; 

− če bo vgrajena nova naprava za samooskrbo z električno energijo iz sončne 

energije, podatki proizvajalca o napravi za skupnostno samooskrbo, iz katerih so 

jasno razvidni podatki o napravi (znamka, komercialna oznaka, tip, nazivna 

električna moč), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji 

naprave; fotografija dela stavbe, kamor bo nameščena naprava za skupnostno 

samooskrbo, z označeno lokacijo namestitve naprave; kopija soglasja za 

priključitev in seznam odjemalcev z navedbo solastniških deležev naprave za 

samooskrbo, in sicer v elektronski obliki na predpisanem obrazcu, ki je del 

razpisne dokumentacije;  

− podatki o mesečni rabi energije (energije goriv, toplote iz omrežja, električne 

energije) in kopije računov za rabo energije v stavbi za tri leta pred skoraj 

ničenergijsko prenovo; 

− fotografije:  

• izvedbe statične sanacije s prikazi posameznih ukrepov; 

• izvedbe toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (vgradnja 

toplotne zaščite v tla, obodne zidove, streho ipd., posnete med vgradnjo 

z merilnim trakom;  

• vgradnje zunanjega stavbnega pohištva, in sicer oken in vhodnih vrat 

(posnete med vgradnjo tako, da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki 

zagotavljajo tesnjenje v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL);  

• vgrajenega centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote 

odpadnega zraka (razvodi, naprava); 

• vgrajenega ogrevalnega sistema z generatorjem toplote (razvodi, 

naprava); 

• morebitne elektrarne za skupnostno samooskrbo z električno energijo; 

• morebitnih dodatnih ukrepov trajnostne gradnje; 

• meritve zrakotesnosti stavbe, posnete med izvajanjem postopka in 

fotografijo izmerjene vrednosti na napravi, posneto med meritvijo; 

• dokončane stavbe, posnete tako, da so vidne vse strani stavbe; 

• celovite prenove projekta (pred, med in po izvedbi naložbe) v elektronski 

obliki in visoki ločljivosti ter kratek video posnetek prenove s časovnim 

zamikom (timelapse). 

 

Namesto računov se lahko upoštevajo tudi potrjene gradbene situacije s fakturami. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1254&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1254&from=SL
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− fotografije dela stavbe oziroma drugih površin, kjer bodo izvedeni morebitni 

dodatni ukrepi trajnostne gradnje; 

− fotografije celotne stavbe, iz katerih bodo razvidne vse fasade oziroma strani 

stavbe; 

− fotografije posameznih delov stavbe, iz katerih bo razvidno stanje strehe, zunanjih 

zidov, tal, zunanjega stavbnega pohištva (okna, vhodna vrata), ogrevalnega 

sistema, ipd. 

− fotografije že vgrajene toplotne izolacije, iz katerih bo razvidna debelina in vrsta 

obstoječe izolacije (posnetek merilnega traku ob vgrajenem materialu), če se bo 

pri izvedbi ukrepa upoštevala obstoječa toplotna izolacija, ki ne bo odstranjena. 

Namesto predračunov se lahko upoštevajo tudi pogodbe o izvedbi gradbenih del ali 

druga dokumentacija s popisom del oziroma priznanih stroškov naložbe, ki izkazuje 

njihovo vrednost. 
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6 Orodje za ocenjevanje ekonomike investicije, 

parametrov kredita Eko sklada in vplačil v 

rezervni sklad 

V pomoč etažnim lastnikom pri ocenjevanju investicij v celovite prenove starejših 

večstanovanjskih stavb financiranih s kreditom v breme rezervnega sklada in nepovratno 

finančno spodbudo je Eko sklad pripravil orodje (Slika 7), ki omogoča izračune ključnih 

parametrov investicije (Slika 8), in kredita Eko sklada (Slika 9), ter izračun prispevka v rezervni 

sklad na etažnega lastnika (Slika 10). 

 

Slika 7: Finančni podatki o investiciji (zavihek 1 orodja) 

https://www.ekosklad.si/uploads/7a2c6e3b-61b9-47f0-9eb8-1707bb2f55ad/5_Obrazec-Finan%C4%8Dni-podatki-o-nalo%C5%BEbi.xlsx
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Slika 8: Ekonomika investicije (zavihek 1 orodja) 

 

Slika 9: Izračun parametrov kredita Eko sklada (zavihek 2 orodja) 
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Slika 10: Izračun prispevka v rezervni sklad na etažnega lastnika (zavihek 3 orodja) 
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Orodje za ocenjevanje ekonomike investicije, parametrov kredita in vplačil v rezervni sklad na 

osnovi vhodnih podatkov, ki jih v preglednice vnesejo etažni lastniki, omogoča samodejen 

izračun naslednjih parametrov: 

Investicija 

● strošek investicije v celovito prenovo stavbe na m2 površine [EUR/m2] 

● strošek investicije, zmanjšan za višino nepovratne spodbude na m2 površine 
[EUR/m2] 

● povprečna mesečna raba energije pred prenovo [kWh/m2/mesec] 

● povprečni mesečni strošek za rabo energije pred prenovo [EUR/mesec] 

● povprečni letni strošek za rabo energije pred prenovo na m2 [EUR/m2/leto] 

● povprečni mesečni strošek za rabo energije pred prenovo na m2 [EUR/m2/mesec] 

● povprečni strošek za rabo energije pred prenovo na 1 kWh [EUR/kWh] 

● letni strošek za rabo energije po prenovi [EUR/leto] 

● mesečni strošek za rabo energije po prenovi [EUR/mesec] 

● letni prihranek rabe energije [kWh/leto] 

● mesečni prihranek rabe energije [kWh/mesec] 

● letni prihranek stroškov rabe energije [EUR/leto] 

● mesečni prihranek stroškov rabo energije [EUR/mesec] 

● letni prihranek stroškov rabe energije na m2 [EUR/m2/leto] 

● mesečni prihranek stroškov rabe energije na m2 [EUR/m2/mesec] 

● vračilna doba [let] 

Kredit Eko sklada 

● mesečni obrok  [EUR/mesec] 

● število obrokov [–] 

● skupni znesek obresti [EUR] 

● skupni stroški kredita (skupni znesek kredita, ki ga plačajo kreditojemalci) [EUR] 

Vplačila posameznega etažnega lastnika v rezervni sklad 

● dodatno mesečno vplačilo zaradi mesečne anuitete kredita [EUR/mesec] 

● nova višina mesečnega vplačila v rezervni sklad (vplačilo v rezervni sklad po 
zakonodaji + dodatno vplačilo zaradi anuitete kredita) [EUR/mesec] 

● mesečni prihranek stroškov energije posameznega etažnega lastnika zaradi izvedbe 
naložbe [EUR/mesec] 

● mesečna razlika med prihranki stroškov energije in novo višino vplačila v rezervni 
sklad za posameznega etažnega lastnika [EUR/mesec] 
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7 Protokol za meritve in verifikacija prihrankov 

energije 

Ta protokol upošteva navodila za merjenje, spremljanje in verifikacijo energijskih prihrankov 

pri prenovi večstanovanjske stavbe, ki se centralizirano oskrbuje s toploto za ogrevanje in 

pripravo sanitarne vode. Navodila omogočajo kontrolo skladnosti izvedbe energijske prenove 

s pogodbo o energetskem pogodbeništvu, in sicer doseganje pogodbeno dogovorjenega 

prihranka, ki ga jamči podjetje za energetske storitve. Protokol je zasnovan na predlogi 

projekta H2020 SUNShINE31, ki je prilagojena slovenskemu prostoru, in je skladen z 

metodologijo Mednarodnega protokola za merjenje in verifikacijo prihrankov energije 

(IPMVP)32. 

Prihranki energije se določijo s primerjavo izmerjene porabe energenta za ogrevanje pred in 

po izvedenem ukrepu za povečanje energetske učinkovitosti stavbe na toplotnem ovoju 

stavbe in/ali tehničnih sistemih. V splošnem se izračun opravi na osnovi enačbe: 

𝑷𝒓𝒊𝒉𝒓𝒂𝒏𝒆𝒌 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒋𝒆 = 𝒊𝒛𝒉𝒐𝒅𝒊šč𝒏𝒂 𝒓𝒂𝒃𝒂 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒋𝒆 − 𝒓𝒂𝒃𝒂 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒋𝒆 𝒑𝒐 𝒊𝒛𝒗𝒆𝒅𝒆𝒏𝒆𝒎 𝒖𝒌𝒓𝒆𝒑𝒖 ±  𝒑𝒓𝒊𝒍𝒂𝒈𝒐𝒅𝒊𝒕𝒆𝒗 

Izraz "prilagoditev" v tej enačbi upošteva različne robne pogoje, ki vplivajo na rabo energije v 

dveh časovnih obdobjih, pred in po izvedbi energijske prenov. Glavna najbolj vplivna dejavnika 

sta pri tem vreme in notranja temperatura. Prilagoditve so tako lahko pozitivne ali negativne. 

Kot del meritev in verifikacije energijskih prihrankov ta poročilo vsebuje informacije in postopke 

za: 

● vhodne podatke, ki so potrebni za pogodbo o energetskem pogodbeništvu; 

● navodila za analizo in razčlenitev podatkov v večstanovanjskih stavbah, zlasti za 

določanje rabe energije za ogrevanje prostorov, pripravo tople sanitarne vode in 

izgub na distribuciji; 

● določanje notranje temperature zraka za izračun izhodiščnega temperaturnega 

primanjkljaja; pri tem se upošteva, da se ti specifični podatki večinoma ne merijo in 

zato niso neposredno na voljo; 

● določitev temperaturnega primanjkljaja v opazovanih letih; 

● določanje dejanske rabe energije za ogrevanje prostorov, sanitarno vodo in izgub na 

distribuciji v opazovanih letih. 

7.1 Vhodni podatki 

Minimalni vhodni podatki za umestitev meritev in verifikacijo prihrankov energije v pogodbe o 

energetskem pogodbeništvu: 

                                                
31 Save your bUildiNg by SavINg Energy 

32 International Performance Measurement and Verification Protocol 

https://cordis.europa.eu/project/id/649689
https://evo-world.org/en/products-services-mainmenu-en/protocols/ipmvp
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● skupna mesečna merjena raba energije za ogrevanje na ravni stavbe za zadnja tri 

leta izražena v MWh; 

● če je stavba opremljena s centraliziranim sistemom priprave sanitarne tople vode, 

skupni mesečni volumen porabe sanitarne tople vode, merjen na ravni stavbe za 

zadnja tri polna leta, izražen v kubičnih metrih in povprečne temperature sanitarne 

tople vode, izražene v stopinjah Celzija; 

● število dni v mesecu, ko je ogrevalni sistem obratoval zadnja tri koledarska leta. 

Podatki morajo temeljiti na merjenih podatkih, ki se uporabljajo za obračunavanje s 

strani dobavitelja toplote in sanitarne tople vode. 

Podatki za tri leta se zbirajo z uporabo naslednje preglednice: 

 

7.2 Energijska analiza 

Zbrani vhodni podatki se v naslednjem koraku razčlenijo za namen določitve raba energije za 

ogrevanje in izgub na distribuciji. To se določi s spodnjima enačbama. 

Izračun potrebne toplote za ogrevanje sanitarne tople vode: 

𝑄𝑘𝑢 =  
𝑉 × 𝜌𝑘𝑢 × 𝑐𝑢 × (𝛩𝑘𝑢 − 𝛩𝑢,𝑝𝑡𝑒𝑔)

3600
 

V poraba sanitarne tople vode [m3] 

ρku gostota vroče vode (985 kg/m3) 

Cu specifična kapaciteta tople vode (4,1868 x 10-3 J/(kg °C)) 

Θku temperatura dobavljene mrzle vode [°C] 

Θu,pteg temperatura vroče vode na podpostaji [°C] 
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Enota dnevi MWh m
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3 °C

Simbol

Enota

Januar

Februar

Marec

April

Maj

Junij

Julij

Avgust

September

Oktober

November

December

Skupaj

Povprečje

Leto (n-2) Leto (n-1) Izhodiščno leto (n)
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Razčlenitev rabe energije za ogrevanje prostorov in distribucijske izgube: 

𝑄𝑎𝑝𝑘,𝑐𝑧 = 𝑄𝑇 −𝑄𝑘𝑢 

Qapk,cz raba energije za ogrevanje prostorov in distribucijske izgube [MWh] 

QT skupna prodana toplota, ki zajema ogrevanje, sanitarno toplo vodo in distribucijske izgube [MWh] 

Qku raba sanitarne tople vode [MWh] 

Podatki se razčlenijo s pomočjo spodnje preglednice, in sicer za obdobje treh let: 

 

 

 

Izhodiščno 

leto n
Skupna toplota Poraba tople vode Poraba tople vode

Ogrevanje 

prostorov in 

distribucijske 

izgube

Temperatura mrzle 

vode

Temperatura vroče 

vode

Simbol QT V Qku Qapk,cz Qu,pteg Qku

Enota MWh m3 MWh MWh °C °C

Januar 8

Februar 8.2

Marec 8.4

April 8.6

Maj 8.8

Junij 9

Julij 9

Avgust 8.9

September 8.8

Oktober 8.6

November 8.3

December 8

Skupaj

Leto (n-1) Skupna toplota Poraba tople vode Poraba tople vode

Ogrevanje prostorov 

in distribucijske 

izgube

Temperatura mrzle 

vode

Temperatura vroče 

vode

Simbol QT V Qku Qapk,cz Qu,pteg Qku

Enota MWh m
3 MWh MWh °C °C

Januar 8

Februar 8.2

Marec 8.4

April 8.6

Maj 8.8

Junij 9

Julij 9

Avgust 8.9

September 8.8

Oktober 8.6

November 8.3

December 8

Skupaj

Leto (n-2) Skupna toplota Poraba tople vode Poraba tople vode

Ogrevanje 

prostorov in 

distribucijske 

izgube

Temperatura mrzle 

vode

Temperatura vroče 

vode

Simbol QT V Qku Qapk,cz Qu,pteg Qku

Enota MWh m3 MWh MWh °C °C

Januar 8

Februar 8.2

Marec 8.4

April 8.6

Maj 8.8

Junij 9

Julij 9

Avgust 8.9

September 8.8

Oktober 8.6

November 8.3

December 8

Skupaj
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7.3 Določitev referenčne notranje temperature zraka 

Za vsako opazovano leto mora biti opredeljena tudi referenčna notranja temperatura zraka. 

Le to je obvezni del analiz, ki so del pogodbe o energetskem pogodbeništvu. Referenčna 

notranja temperatura zraka se izračuna po poenostavljeni metodologiji: 

● z uporabo fizikalnega modela stavbe na osnovi ISO/TR 52016:2017, in 

● z uporabo spodnjih faktorjev toplotnih prehodnosti elementov toplotnega ovoja 

stavbe. 

Specifične transmisijske izgube se izračunajo na podlagi podrobnega popisa elementov 

toplotnega ovoja stavbe, njihove površine ter določitvijo faktorjev toplotne prehodnosti. Za 

vsak element z različnim faktorjem U se izpolni spodnja preglednica. 

Element toplotnega ovoja stavbe Karakteristika Enota Izračun 

Zunanja stena (1 do x) Površina m2  

Temperaturna razlika K  

Toplotna prehodnost U W/(m2K)  

Specifične transmisijske izgube W/K  

Ravna streha (1 do x) Površina m2  

Temperaturna razlika K  

Toplotna prehodnost U W/(m2K)  

Specifične transmisijske izgube W/K  

Poševna streha (1 do x) Površina m2  

Temperaturna razlika K  

Toplotna prehodnost U W/(m2K)  

Specifične transmisijske izgube W/K  

Strop proti podstrešju (1 do x) Površina m2  

Temperaturna razlika K  

Toplotna prehodnost U W/(m2K)  

Specifične transmisijske izgube W/K  

Okna (1 do x) Površina m2  

Temperaturna razlika K  

Toplotna prehodnost U W/(m2K)  

Specifične transmisijske izgube W/K  

Vhodna vrata (1 do x) Površina m2  

Temperaturna razlika K  

Toplotna prehodnost U W/(m2K)  

Specifične transmisijske izgube W/K  

Tla na terenu (1 do x) Površina m2  

Temperaturna razlika K  

Toplotna prehodnost U W/(m2K)  

Specifične transmisijske izgube W/K  

Tla proti neogrevani kleti (1 do x) Površina m2  

Temperaturna razlika K  

Toplotna prehodnost U W/(m2K)  

Specifične transmisijske izgube W/K  
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Skupno število izmenjav zraka se izračuna za vsako bazno leto z uporabo enačbe: 

𝐴𝐶𝐻 = (−0,0083 × 𝑛𝑠𝑡 − 0,175) × 𝑁𝑙𝑜𝑔𝑖 + 0,0167 × 𝑛𝑠𝑡 + 0,55 

ACH število izmenjav zraka [h-1] 

Nlogi delež zamenjanih oken [%] (na primer 100 % vseh oken je bilo zamenjanih v zadnjih 10-ih letih 
oziroma 0 % oken je bilo zamenjanih v zadnjih 10-ih letih) 

nst število nadstropij stavbe 

Koeficient toplotnih izgub Hve zaradi izmenjave zraka se izračuna za vsako bazno leto v skladu 

z ISO/TR 52016:2017 z uporabo naslednje enačbe: 

𝐻𝑣𝑒 =  0,34 × 𝐴𝐶𝐻 × 𝑉𝐴𝑝𝑘 

Hve ventilacijske izgube [W/K] 

ACH število izmenjav zraka [h-1] 

VApk ogrevan neto volumen stavbe [m3] 

Notranji toplotni dobitki se izračunajo za vsako bazno leto z uporabo enačbe: 

𝛩𝑖𝑒𝑘 =  6 × 𝐴𝐴𝑝𝑘 

Θiek notranji toplotni viri [W] 

AApk ogrevana tlorisna površina stavbe [m2] 

Dobički sončne toplote se izračunajo za vsako izhodiščno leto na podlagi površine oken 

stavbe z uporabo naslednje enačbe: 

𝛩𝑠𝑜𝑙 =  12,8 × 𝐴𝑙𝑜𝑔𝑖 

Θsol solarni toplotni dobitki [W] 

Alogi površina oken stavbe [m2] 

Izgube na distribuciji v obdobju, ko sistem za ogrevanje prostorov ne deluje, se izračunajo za 

vsako bazno leto z uporabo spodnje enačbe in preglednice: 

𝑄𝑐𝑧,𝑒𝑥 = 𝑄𝑇,𝑒𝑥 − 𝑄𝑘𝑢,𝑒𝑥 

Qcz,ex distribucijske izgube izven ogrevalne sezone [MWh] 

QT,ex skupna dobavljena toplota izven ogrevalne sezone [MWh] 

Qku,ex energija za pripravo sanitarne tople vode izven ogrevalne sezone [MWh] 
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Toplotna energija, potrebna za ogrevanje sanitarne tople vode, izražena v kubičnih metrih, se 

izračuna po naslednji formuli: 

𝑄𝑘𝑢,𝑒𝑥 = 
𝑉 × 𝜌𝑘𝑢 × 𝑐𝑢 × (𝛩𝑘𝑢 −𝛩𝑢,𝑝𝑖𝑒𝑔)

3600
 

V poraba sanitarne tople vode [m3] 

ρku gostota vroče vode (985 kg/m3) 

cu specifična kapaciteta tople vode (4,1868 x 10-3 J/(kg °C)) 

Θu,pieg temperatura dobavljene mrzle vode [°C] 

Θku temperatura vroče vode na podpostaji [°C] 

Izgube pri distribuciji po ceveh za ogrevanje prostorov, nameščenih v kleti, se izračunajo za 

vsako bazno leto z uporabo naslednje enačbe: 

𝑄𝑐𝑧,𝑝 = ∑𝛼𝑝 ×

𝑛

𝑘=1

𝐿𝑘 

Qcz,p distribucijske toplotne izgube v kleti [MWh/leto] 

αp specifične toplotne izgube [MWh/m] 

L dolžina cevi [m] 

Specifične toplotne izgube na meter se določijo s pomočjo naslednje preglednice: 

Distribucijske izgube po ceveh za ogrevanje prostorov, nameščenih na podstrešju, se 

izračunajo za vsako bazno leto z uporabo naslednje enačbe: 

𝑄𝑐𝑧,𝑏 = ∑𝛼𝑏 ×

𝑛

𝑘=1

𝐿𝑘 

Qcz,p distribucijske toplotne izgube na podstrešju [MWh/leto] 

ab specifične toplotne izgube [MWh/m] 

L dolžina cevi [m] 

Skupna toplota Poraba tople vode Poraba tople vode

Ogrevanje 

prostorov in 

distribucijske 

izgube

Temperatura mrzle 

vode

Temperatura vroče 

vode

Simbol QT V Qku Qapk,cz Qu,pteg Qku

Enota MWh m
3

MWh MWh °C °C

Maj 8.8

Junij 9

Julij 9

Avgust 8.9

Skupaj

Zunanji premer cevi [mm] 20–30 30–50 50–70 70–80 80–100 100–120 

Odlična izolacija [MWh/m] 0.026 0.039 0.050 0.053 0.057 0.066 

Dobra izolacija [MWh/m] 0.033 0.048 0.062 0.064 0.070 0.081 

Brez izolacije [MWh/m] 0.069 0.018 0.274 0.366 0.411 0.503 
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Specifične toplotne izgube na meter se določijo s pomočjo naslednje preglednice: 

Zunanji premer cevi [mm] 20–30 30–50 50–70 70–80 80–100 100–120 

Odlična izolacija [MWh/m] 0.031 0.046 0.059 0.063 0.068 0.078 

Dobra izolacija [MWh/m] 0.039 0.057 0.074 0.076 0.083 0.096 

Brez izolacije [MWh/m] 0.081 0.217 0.326 0.434 0.489 0.597 

Notranja temperatura se nato določi z reševanjem spodnje enačbe za vsako od baznih let: 

𝑄𝐴𝑝𝑘,𝑐𝑧 −𝑄𝑐𝑧,𝑒𝑥 −𝑄𝑐𝑧,𝑝 − 𝑄𝑐𝑧,𝑏 = [𝐻𝑇 × (𝑇1 − 𝑇3) + 𝐻𝑣𝑒 × (𝑇1 − 𝑇3) − 𝛩𝑖𝑒𝑘 − 𝛩𝑠𝑜𝑙] × 𝐷𝑎𝑝𝑘 × 24 × 10
−6  

T1 povprečna notranja temperatura zraka v baznem letu [°C] 

T3 povprečna zunanja temperatura zraka v baznem letu v času ogrevalne sezone [°C] 

DApk število obratovalnih dni ogrevalnega sistema 

Qapk,cz raba energije za ogrevanje prostorov in distribucijskih izgub [MWh] 

Qcz,ex distribucijske izgube izven ogrevalne sezone [MWh] 

Qcz,p distribucijske toplotne izgube na podstrešju [MWh/leto] 

Qcz,b distribucijske toplotne izgube v kleti [MWh/leto] 

HT transmisijske toplotne izgube [W/K] 

Hve ventilacijske izgube[ W/K] 

Θiek notranji toplotni viri [W] 

Θsol solarni toplotni dobitki [W] 

7.4 Analiza vremenskih podatkov 

Temperaturni primanjkljaj se izračuna za vsako bazno leto z uporabo naslednje formule: 

𝐺𝐷𝐷 =  ∑(𝑇1 − 𝑇3)𝑘 × (𝐷𝐴𝑝𝑘)𝑘

365

𝑘=1

 

GDD temperaturni primanjkljaj 

T1 povprečna notranja temperatura zraka v baznem letu 

T3 povprečna zunanja temperatura zraka v baznem letu glede na podatke ARSO 

DApk 1 ogrevalni dan 

7.5 Določitev baznih referenčnih vrednosti 

Referenčne vrednosti za izhodišče pogodbe za energetsko pogodbeništvo so izračunane kot 

povprečne vrednosti iz baznih let z uporabo naslednjih enačb: 

𝑄𝑇,𝑟𝑒𝑓 =  
∑ (𝑄𝑇)𝑘
3
𝑘=1

3
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𝑄𝑘,𝑟𝑒𝑓 =  
∑ (𝑄𝑘𝑢)𝑘
3
𝑘=1

3
 

𝑄𝐴𝑝𝑘,𝑐𝑧,𝑟𝑒𝑓 =  
∑ (𝑄𝐴𝑝𝑘,𝑐𝑧)𝑘
3
𝑘=1

3
 

𝑇1,𝑟𝑒𝑓 =  
∑ (𝑇1)𝑘
3
𝑘=1

3
 

𝐺𝐷𝐷𝑟𝑒𝑓 =  
∑ 𝐺𝐷𝐷𝑘
3
𝑘=1

3
 

QT,ref skupna poraba toplote [MWh] 

Qku,ref poraba sanitarne tople vode [MWh] 

QApk,cz,ref poraba toplote za ogrevanje prostorov in izgube distribucije toplote [MWh] 

T1,ref povprečna notranja temperatura zraka [°C] 

GDDref stopinjski dnevi 

 

Parameter Simbol Enota Bazno 
leto (n-2) 

Bazno 
leto (n-1) 

Bazno 
leto 

Referen. 
vrednost 

Skupna poraba toplote QT,ref MWh/leto 

    

Poraba sanitarne tople vode Qku,ref MWh/leto 

    

Poraba toplote za ogrevanje 
prostorov in izgube distribucije 

Qapk,cz,ref MWh/leto 

    

Povprečna notranja temp. zraka T1,ref °C 

    

Stopinjski dnevi GDD – 

    

7.6 Metoda za določitev dejanske rabe toplote za ogrevanje 

in distribucijskih izgub 

Za določitev dejanske rabe energije za ogrevanje prostorov in distribucijskih izgub v 

opazovanem letu (QApk,cz,S) so potrebne naslednje meritve: 

● skupna raba energije po prenovi (QT,S) preko odčitkov na števcih [MWh];  

● poraba sanitarne tople vode (VS) po prenovi preko odčitkov na števcih [m3];  

● temperatura oskrbe s toplo vodo za gospodinjstvo (θkū), izmerjena na pripravljalnem 

mestu z eno od naslednjih vrednosti metode: 

o točkovno odčitavanje merilnika temperature [°C]. Navzkrižno se preveri z 

nastavitvijo krmilnika, ki se uporablja za pripravo sanitarne tople vode, 

o uporaba zapisovalnika podatkov za odčitke temperature in temperaturne profile. 

Točnost temperaturnega senzorja mora biti ±0,5°C (pri 50°C), časovni korak 

odčitkov pod 15 min. Navzkrižno preverjanje z nastavitvijo regulatorja za pripravo 

sanitarne tople vode. 

● minimalna pogostost branja/računanja – en mesec. 
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Zbrani podatki so razčlenjeni za določitev porabe toplotne energije za ogrevanje prostorov in 

izgube obtoka, kot sledi. 

Toplotna energija, potrebna za ogrevanje prostornine vode, izražena v kubičnih metrih, se 

izračuna po naslednji formuli: 

𝑄𝑘𝑢,𝑆 = 
𝑉𝑆 × 𝜌𝑘𝑢 × 𝑐𝑢 × (Θ𝑘𝑢,𝑠 − Θ𝑢,𝑝𝑖𝑒𝑔)

3600
 

Vs poraba sanitarne tople vode [m3] 

ρku gostota vroče vode (985 kg/m3) 

Cu specifična kapaciteta tople vode (4,1868 x 10-3 J/(kg °C)) 

Θu,pieg temperatura dobavljene mrzle vode [°C] 

Θku,s temperatura vroče vode na podpostaji [°C] 

Razčlenitev rabe energije za ogrevanje prostorov in distribucijskih izgub: 

𝑄𝑎𝑝𝑘,𝑐𝑧,𝑆 = 𝑄𝑇,𝑆 −𝑄𝑘𝑢,𝑆 

Qapk,cz,S raba energije za ogrevanje prostorov in distribucijskih izgub [MWh] 

QT,S skupna prodana toplota, ki zajema ogrevanje, sanitarno toplo vodo in distribucijske 
izgube [MWh] 

Qku,S raba sanitarne tople vode [MWh] 

Podatki so razčlenjeni z uporabo naslednje preglednice: 

 

  

Opazovano 

leto po 

prenovi

Skupna toplota Poraba tople vode Poraba tople vode

Ogrevanje prostorov 

in distribucijske 

izgube

Temperatura mrzle 

vode

Temperatura vroče 

vode

Simbol QT,S VS Qku,S Qapk,cz,S Qu,pteg Qku,S

Enota MWh m
3 MWh MWh °C °C

Januar 8

Februar 8,2

Marec 8,4

April 8,6

Maj 8,8

Junij 9

Julij 9

Avgust 8,9

September 8,8

Oktober 8,6

November 8,3

December 8

Skupaj
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7.7 Metoda za določanje stopinjske dneve v opazovanem 

obdobju po prenovi 

Stopinjski dnevi ogrevanja se izračunajo za vsako obravnavno leto z uporabo ene od 

naslednjih formul, odvisno od vrednosti notranje temperature: 

{
 
 

 
 
𝐺𝐷𝐷𝑆 =  ∑(𝑇1,𝐺 − 𝑇3,5)𝑘 × (𝐷𝐴𝑝𝑡)𝑘 , č𝑒 𝑇1,𝑆 > 𝑇1,𝐺  

365

𝑘=1

𝐺𝐷𝐷𝑆 = ∑(𝑇1,𝑆 − 𝑇3,5)𝑘 × (𝐷𝐴𝑝𝑡)𝑘 , č𝑒 𝑇1,𝑆 ≤ 𝑇1,𝐺  

365

𝑘=1

 

GDDS temperaturni primanjkljaj v opazovanem letu 

T1,S povprečna notranja temperatura zraka v opazovanem letu, merjena ali 
izračunana glede na postopek v predhodnem poglavju 

T1,G Minimalno garantirana notranja temperatura zraka skladno s pogodbo 

T3 povprečna zunanja temperatura zraka v baznem letu glede na podatke ARSO 

DApk 1 ogrevalni dan 

7.8 Določitev notranje temperature zraka po prenovi 

Za določitev notranje temperature zraka za izračun stopinjskih dni sledi so možne naslednje 

metode: 

● Direktna meritev 

● Validacija fizikalnega modela stavbe 

7.8.1 Direktna meritev 

Temperaturni senzorji z zapisovalnikom podatkov se postavijo v stavbo z naslednjimi 

minimalnimi zahtevami: 

● najmanjše število merilnih točk: 10 točk; 

● lokacija: znotraj izbranih stanovanj; 

● izbira stanovanj: 

● 4 senzorji v 4 različnih stanovanjih v najvišjem nadstropju stavbe, 

● 4 senzorji v 4 različnih stanovanjih v prvem nadstropju stavbe, 

● 2 senzorja v naključno izbranih stanovanjih v različnih etažah, razen prvega in 

zadnjega nadstropja stavbe; 

● montažna točka v stanovanju: stenska montaža v odhodnem prostoru ali hodniku 

med 1,5 in 1,8 m; 
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● vsaj 1 m stran od možnih virov toplote (TV, svetilke, druge električne naprave ipd.); 

● merilna natančnost: ±0,5°C (pri 25°C) ali več; 

● najmanjša pogostost odčitkov: 1 ura; 

● povprečna notranja temperatura (T1) se izračuna kot povprečna vrednost iz vseh 

odčitkov v ogrevalnih dneh obračunskega leta. 

7.8.2 Validacija fizikalnega modela stavbe 

Povprečna notranja temperatura v obračunskem opazovanem letu se določi na podlagi 

naslednje poenostavljene metodologije: 

● Z uporabo istega fizikalnega modela stavbe, uporabljenega za določanje notranje 

temperature za vsako od osnovnih let, na podlagi ISO/TR 52016:2017. Za ovoj 

stavbe se preračunajo koeficienti toplotne prehodnosti (U-vrednosti) ob upoštevanju 

obnovitvenih del, ki se izvajajo kot del pogodbe o energetskem pogodbeništvu 

● Skupno število izmenjav zraka v prezračevalnem sistemu se določi po LBN 231–15 – 

Stanovanjske in javne zgradbe, ogrevanje in prezračevanje in LBN 211–15 – 

Gradbeni standardi za stanovanjske stavbe. 

● Koeficient toplotnih izgub Hve,S za opazovano obdobje se izračuna po ISO/TR 

52016:2017 – izračun energetske učinkovitosti stavbe ob upoštevanju: 

o maksimalna izmenjava infiltracijskega zraka: 0,15 h-1; 

o največja sezonska učinkovitost za mehanski prezračevalni sistem z vgrajenim 

rekuperatorjem toplote kot del pogodbe o energetskem pogodbeništvu, če je 

primerno: 65 %. 

Notranji toplotni dobitki se izračunajo za vsako bazno leto z uporabo naslednje enačbe: 

Θ𝑖𝑒𝑘 =  6 × 𝐴𝐴𝑝𝑘 

Θiek notranji toplotni viri [W] 

AApk ogrevana tlorisna površina stavbe [m2] 

Dobitki sončne toplote se izračunajo na podlagi površine oken stavbe z uporabo naslednje 

enačbe: 

Θ𝑠𝑜𝑙 =  12,8 × 𝐴𝑙𝑜𝑔𝑖 

Θsol solarni toplotni dobitki [W] 

Alogi površina oken stavbe [m2] 

Izgube na distribuciji v obdobju, ko sistem za ogrevanje prostorov ne deluje, se izračunajo za 

vsako bazno leto z uporabo naslednje enačbe in preglednice: 
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𝑄𝑐𝑧,𝑒𝑥,𝑠 = 𝑄𝑇,𝑒𝑥,𝑠 − 𝑄𝑘𝑢,𝑒𝑥,𝑠 

Qcz,ex,s distribucijske izgube izven ogrevalne sezone; MWh 

QT,ex,s skupna dobavljena toplota izven ogrevalne sezone [MWh] 

Qku,ex,s energija za pripravo sanitarne tople vode izven ogrevalne sezone [MWh] 

 

Toplotna energija, potrebna za ogrevanje prostornine vode, izražena v kubičnih metrih, se 

izračuna po naslednji formuli: 

𝑄𝑘𝑢,𝑆 = 
𝑉𝑆 × 𝜌𝑘𝑢 × 𝑐𝑢 × (Θ𝑘𝑢,𝑠 − Θ𝑢,𝑝𝑖𝑒𝑔)

3600
 

Vs poraba sanitarne tople vode [m3] 

ρku gostota vroče vode (985 kg/m3) 

cu specifična kapaciteta tople vode (4,1868 x 10-3 J/(kg °C)) 

Θu,pieg temperatura dobavljene mrzle vode [°C] 

Θku,s temperatura vroče vode na podpostaji [°C] 

Izgube pri distribuciji po ceveh za ogrevanje prostorov, nameščenih v kleti, se izračunajo za 

vsako bazno leto z uporabo naslednje enačbe: 

𝑄𝑐𝑧,𝑝,𝑆 = ∑𝛼𝑝 ×

𝑛

𝑘=1

𝐿𝑘 

Qcz,p,S distribucijske toplotne izgube v kleti [MWh/leto] 

αp specifične toplotne izgube [MWh/m] 

L dolžina cevi [m] 

Specifične toplotne izgube na meter se določijo s pomočjo naslednje preglednice: 

Skupna toplota Poraba tople vode Poraba tople vode

Ogrevanje prostorov 

in distribucijske 

izgube

Temperatura mrzle 

vode

Temperatura vroče 

vode

Simbol QT,ex,s VS Qku,ex,S Qapk,cz,S Qu,pteg Qku,S

Enota MWh m
3 MWh MWh °C °C

Maj 8,8

Junij 9

Julij 9

Avgust 8,9

Skupaj

Zunanji premer cevi [mm] 20–30 30–50 50–70 70–80 80–100 100–120 

Odlična izolacija [MWh/m] 0.026 0.039 0.050 0.053 0.057 0.066 

Dobra izolacija [MWh/m] 0.033 0.048 0.062 0.064 0.070 0.081 

Brez izolacije [MWh/m] 0.069 0.018 0.274 0.366 0.411 0.503 
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Distribucijske izgube po ceveh za ogrevanje prostorov, nameščenih na tehničnem podstrešju, 

se izračunajo za vsako bazno leto z uporabo naslednje enačbe: 

𝑄𝑐𝑧,𝑏,𝑆 = ∑𝛼𝑏 ×

𝑛

𝑘=1

𝐿𝑘 

Qcz,b,S distribucijske toplotne izgube na podstrešju; MWh/leto 

αb specifične toplotne izgube; MWh/m 

L dolžina cevi; m 

Specifične toplotne izgube na meter se določijo s pomočjo naslednje preglednice: 

Zunanji premer cevi [mm] 20–30 30–50 50–70 70–80 80–100 100–120 

Odlična izolacija [MWh/m] 0.031 0.046 0.059 0.063 0.068 0.078 

Dobra izolacija [MWh/m] 0.039 0.057 0.074 0.076 0.083 0.096 

Brez izolacije [MWh/m] 0.081 0.217 0.326 0.434 0.489 0.597 

Notranja temperatura se nato določi z reševanjem spodnje enačbe za vsako od baznih let: 

𝑄𝐴𝑝𝑘,𝑐𝑧,𝑆 − 𝑄𝑐𝑧,𝑒𝑥,𝑆 −𝑄𝑐𝑧,𝑝,𝑆 −𝑄𝑐𝑧,𝑏,𝑆

= [𝐻𝑇,𝑆 × (𝑇1,𝑆 − 𝑇3,𝑆) + 𝐻𝑣𝑒,𝑆 × (𝑇1,𝑆 − 𝑇3,𝑆) − Θ𝑖𝑒𝑘 − Θ𝑠𝑜𝑙] × 𝐷𝑎𝑝𝑘,𝑆 × 24 × 10
−6  

T1,S povprečna notranja temperatura zraka v baznem letu [°C] 

T3,S povprečna zunanja temperatura zraka v baznem letu v času ogrevalne sezone [°C] 

DApk.S število obratovalnih dni ogrevalnega sistema 

Qapk,cz,S raba energije za ogrevanje prostorov in distribucijskih izgub [MWh] 

Qcz,ex,S distribucijske izgube izven ogrevalne sezone [MWh] 

Qcz,p,S distribucijske toplotne izgube na podstrešju [MWh/leto] 

Qcz,b,S distribucijske toplotne izgube v kleti [MWh/leto] 

HT,S transmisijske toplotne izgube [W/K] 

Hve,S ventilacijske izgube [W/K] 

Θiek notranji toplotni viri [W] 

Θsol solarni toplotni dobitki [W] 
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7.9 Izračun doseganja prihrankov 

Za končno bilanco stanja pred in po izvedeni energijski prenovi je potrebno podatke 

predhodno normirati, kot to opisujejo predhodna poglavja. Del pogodbe o energetskem 

pogodbeništvu je tudi delež garantiranih energijskih prihrankov. Preko normiranja dejanske 

porabe energenta je mogoče ugotoviti, ali so bili ti doseženi ali ne. 

Izhodiščna enačba je: 

𝑷𝒓𝒊𝒉𝒓𝒂𝒏𝒆𝒌 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒋𝒆 = 𝒊𝒛𝒉𝒐𝒅𝒊šč𝒏𝒂 𝒓𝒂𝒃𝒂 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒋𝒆 − 𝒓𝒂𝒃𝒂 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒋𝒆 𝒑𝒐 𝒊𝒛𝒗𝒆𝒅𝒆𝒏𝒆𝒎 𝒖𝒌𝒓𝒆𝒑𝒖 ±  𝒑𝒓𝒊𝒍𝒂𝒈𝒐𝒅𝒊𝒕𝒆𝒗 

Najprej je potrebno izračunati normirano rabo energije za ogrevanje in distribucijske izgube 

glede na temperaturni primanjkljaj po spodnji enačbi: 

𝑄𝐴𝑝𝑘,𝑐𝑧,𝑆
𝐴𝑑𝑗

= 𝑄𝐴𝑝𝑘,𝑆 × (
𝐺𝐷𝐷𝑟𝑒𝑓

𝐺𝐷𝐷𝑆
) + 𝑄𝑐𝑧,𝑆 

𝑄𝐴𝑝𝑘,𝑐𝑧,𝑆
𝐴𝑑𝑗

 normirana raba energije za ogrevanje in distribucijske izgube glede na temperaturni primanjkljaj v 
opazovanem letu [MWh] 

𝑄𝐴𝑝𝑘,𝑆 dejanska končna raba energije za ogrevanje v opazovanem letu [MWh] 

𝑄𝑐𝑧,𝑆 dejanska končna raba energije distribucijske izgube v opazovanem letu [MWh] 

𝐺𝐷𝐷𝑟𝑒𝑓 izhodiščni temperaturni primanjkljaj 

𝐺𝐷𝐷𝑆 temperaturni primanjkljaj v opazovanem letu 

V zadnjem koraku je potrebno ugotoviti končno bilanco doseganja garantiranih energijskih 

prihrankov: 

𝑄𝑖𝑒𝑡,𝑆 = 𝑄𝐴𝑝𝑘,𝑐𝑧,𝑟𝑒𝑓 − 𝑄𝐴𝑝𝑘,𝑐𝑧,𝑆
𝐴𝑑𝑗

 

𝐵𝑖𝑒𝑡 =  𝑄𝑖𝑒𝑡,𝑆 − 𝑄𝑖𝑒𝑡,𝐺 

𝑄𝐴𝑝𝑘,𝑐𝑧,𝑆
𝐴𝑑𝑗

 normirana raba energije za ogrevanje in distribucijske izgube glede na temperaturni primanjkljaj 
v opazovanem letu [MWh/leto] 

𝑄𝐴𝑝𝑘,𝑐𝑒𝑧,𝑟𝑒𝑓 izhodiščna končna raba energije za ogrevanje in distribucijske izgube [MWh/leto] 

𝑄𝑖𝑒𝑡,𝑆 energijski prihranki za ogrevanje in distribucijske izgube v opazovanem letu [MWh/leto] 

𝑄𝑖𝑒𝑡,𝐺 garantirani energijski prihranki za ogrevanje in distribucijske izgube [MWh/leto] 

𝐵𝑖𝑒𝑡 bilanca prihrankov 
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8 Analiza pravnega okvira za razvoj finančnih 

instrumentov za spodbujanje prenov 

večstanovanjskih stavb v Sloveniji 

8.1 Izhodišče 

V okviru analize je ocenjen obstoječi pravni okvir izvajanja obstoječih instrumentov za 

spodbujanje in financiranje energijskih prenov večstanovanjskih stavb. Ocena vključuje 

identifikacijo procesnih ozkih grl pri izvajanju energijskih prenov, ki so posledica pravnega 

okvira, in sicer pri odločanju:  

● za prenovo, in 

● o načinu financiranja.  

Za pripravo te analize so preučeni predvsem naslednji pravni viri:  

● Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20; v nadaljevanju: 

»SPZ«); 

● Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 

– ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. 

US, 27/17 in 59/19; v nadaljevanju: »SZ–1«); 

● Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/09, 87/11 in 

85/13);  

● Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji 

vrednosti prispevka (Uradni list RS, št. 11/04);  

● Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 

158/20 – ZURE; v nadaljevanju: »EZ–1«); 

● Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20; v nadaljevanju: »ZURE«); 

● predlog novele Stanovanjskega zakona – Zakon o spremembah in dopolnitvah 

stanovanjskega zakona – SZ–1; predlog (EVA: 2020–2550–0053), objavljen na 

portalu E-demokracija dne 8. 7. 2020 (v nadaljevanju: »predlog novele SZ–1E«).  

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-4360
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3303
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0553
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2762
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8.2 Pravni okvir izvajanja finančnih instrumentov za 

energijske prenove večstanovanjskih stavb 

8.2.1 Lastninska razmerja v večstanovanjski stavbi  

Za večstanovanjske stavbe33 so značilna večosebna lastninska razmerja. To pomeni, da o 

upravljanju večstanovanjske stavbe odloča več oseb, skupno odločanje pa je že po naravi 

stvari dodaten izziv.  

Na večstanovanjskih stavbah je praviloma vzpostavljena etažna lastnina, lahko pa so 

večstanovanjske stavbe v solasti več oseb. V večstanovanjskih stavbah v solasti več oseb, 

kjer je etažna lastnina vzpostavljena vsaj dejansko (navidezna solastnina)34, ni pa vpisana v 

zemljiško knjigo, veljajo določbe SZ–1 glede upravljanja večstanovanjske stavbe po tretjem 

odstavku 9. člena SZ–1 enako, kot veljajo za večstanovanjske stavbe v etažni lastnini. Pri 

ostalih večstanovanjskih stavbah, pri katerih etažna lastnina ni vzpostavljena – ne 

zemljiškoknjižno ne dejansko, pa se glede upravljanja uporabljajo določbe SPZ, ki urejajo 

solastnino35. 

Pri energijski prenovi večstanovanjskih stavb gre praviloma za prenovo skupnih delov36 

večstanovanjske stavbe. Skupni deli so skupni prostori in zemljišče, skupni gradbeni elementi 

in skupne inštalacije, naprave ter oprema.37 Skladno s tretjim odstavkom 105. člena SPZ so 

skupni deli zgradbe namenjeni skupni rabi etažnih lastnikov in zemljišče, na katerem zgradba 

stoji. Med skupne dele lahko spadajo tudi druge nepremičnine. Podrobneje skupne dele 

opredeljuje 5. člen SZ–138. 

Skupni deli so solastnina vseh etažnih lastnikov posameznih delov (skupni deli) ali solastnina 

nekaterih etažnih lastnikov (posebni skupni deli)39. Pravice in obveznosti etažnih lastnikov na 

skupnih delih in napravah so sorazmerne njihovim solastniškim deležem, ki se določijo 

skladno s 106. členom SPZ.40 Enako velja za pravice in obveznosti solastnikov na stavbi, ki 

ni etažirana. 

                                                
33 Skladno s tretjim odstavkom 2. člena SZ-1 so večstanovanjske stavbe samostojno stoječe stavbe z več stanovanji, stanovanjski bloki, 

stolpiči, stolpnice in podobno. 
34 Glej VSRS sodba in sklep II Ips 151/2014 z dne 17. 12. 2017. 
35 Upravljanje s stvarjo v solastnini ureja 67. člen SPZ. 
36 Skladno s prvim odstavkom 3. člena SZ-1 so večstanovanjske stavbe sestavljene iz posameznih delov in skupnih delov. 
37 Drugi odstavek 3. člena SZ-1. 
38 Skupni prostori: stopnišča, vhodni vetrolovi, hodniki, kolesarnice, pralnice, sušilnice, skupne kleti, zaklonišča, delavnice za hišnike, 

hišniška stanovanja, prostori za odlaganje odpadkov in drugi prostori, ki so namenjeni skupni rabi etažnih lastnikov (dovozi, klančine 
in podobno) ter zemljišče, na katerem stavba stoji, lahko pa tudi drugo zemljišče, na katerem so izpolnjeni pogoji lastništva. 

 Skupni gradbeni elementi: temelji, nosilni zidovi in druge vrste konstrukcij, stropi, streha, fasada, dimniki, prezračevalne tuljave, 
svetlobni jaški, jaški dvigal in druge podobne konstrukcije. 

 Skupne inštalacije, naprave in oprema: notranja električna, vodovodna, plinovodna in toplovodna napeljava, ki je za hišnimi 
priključki in v skupnih prostorih, dvigala, kanalizacija, naprave za ogrevanje, televizijske in druge sprejemne antene, strelovodi, 
naprave za gašenje, odkrivanje in javljanje požara, varnostna razsvetljava in vsi komunalni priključki, ki so namenjeni skupni rabi. 

 Kadar služi določen gradbeni element tako posameznemu delu kot skupnim delom, se šteje za skupni del, če se z njim zagotavlja 
funkcija večstanovanjske stavbe kot celote (toplotna in hidro izolacija pohodne terase, zunanja stran balkona, ki predstavlja hkrati 
fasado hiše in podobno). 

39 Tretji odstavek 3. člena SZ-1. 
40  Solastniški delež vsakega etažnega lastnika na skupnih delih se določa ob upoštevanju uporabne vrednosti posameznega dela v 

etažni lastnini v razmerju do skupne uporabne vrednosti nepremičnine, razne če zakon ali pravni posle določa drugače. 
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Skladno s tretjim odstavkom 105. člena SPZ je solastnina vseh etažnih lastnikov na skupnih 

delih neločljivo povezana z lastnino na posameznem delu. Tej solastnini se ni mogoče 

odpovedati, niti na njej ni mogoče zahtevati delitve41. 

Upoštevaje vse navedeno pod to točko pomeni, da o energijskih prenovah v večstanovanjskih 

stavbah odločajo etažni lastniki skupaj kot solastniki skupnih delov, in sicer glede na njihov 

solastniški delež. Enako velja za solastnike stavb, ki niso etažirane – solastniki odločajo 

skupno glede na njihov solastniški delež. 

8.2.2 Upravljanje večstanovanjske stavbe  

Upravljanje večstanovanjske stavbe je sprejemanje in izvrševanje odločitev ter nastopanje v 

pravnem prometu in v postopkih pred pristojnimi organi z namenom obratovanja, vzdrževanja 

in ohranjanja bistvenih lastnosti večstanovanjske stavbe.42 

Etažni lastniki se o načinu upravljanja skupnih delov odločajo skladno s pogodbo o 

medsebojnih razmerjih. Pogodba lahko konkretizira pravice in dolžnosti etažnih lastnikov, 

lahko pa se etažni lastniki dogovorijo tudi za odstopanja od njihovih zakonsko določenih 

upravičenj.43 Upravljanje z nepremičninami v solasti v splošnem ureja SPZ, s stanovanjskimi 

nepremičninami v solasti pa SZ–1 kot lex specialis. SPZ in SZ–1 skupaj tvorita celoto 

stvarnopravnih razmerij na stanovanjskem področju. 

Odločanje o upravljanju stvari v solasti, še posebej pri etažni lastnini, temelji na razdelitvi 

poslov med redno in izredno upravljanje. Od vrste posla upravljanja je odvisno, kakšno večino 

za odločanje o takih poslih zahtevajo pogodba o medsebojnih razmerjih, SZ–1 oziroma SPZ. 

Pri večstanovanjski stavbi v solasti, kjer ni vzpostavljena niti dejanska etažna lastnina, skladno 

s 67. členom SPZ velja, da je za odločanje o poslih rednega upravljanja potrebna navadna 

večina solastniških deležev (50 %), za posle izrednega upravljanja pa soglasje vseh 

solastnikov. Pri večstanovanjskih stavbah, kjer je vzpostavljena etažna lastnina vsaj dejansko, 

pa veljajo poleg navadne (50 %) večine za posle rednega upravljanja, različni večini za 

sprejemanje poslov izrednega upravljanja (75 % ali 100 %). 

Etažni lastniki odločajo o poslih rednega ali izrednega upravljanja s podpisovanjem listine ali 

na zborih etažnih lastnikov.44 Med organe upravljanja sodi zbor etažnih lastnikov, etažni 

lastniki pa lahko imenujejo tudi nadzorni odbor. Zbor etažnih lastnikov je najvišji organ 

skupnosti etažnih lastnikov. Zbor lastnikov praviloma skliče upravnik stavbe, lahko pa tudi 

nadzorni odbor ali etažni lastniki, ki imajo skupaj najmanj 1/5 solastniških deležev. 

Pomembno vlogo pri upravljanju večstanovanjske stavbe ima upravnik, ki zastopa etažne 

lastnike v poslih, ki se nanašajo na upravljanje večstanovanjske stavbe in ki skrbi, da se 

izvajajo pravice in obveznosti iz sklenjenih poslov. Upravnik je obvezen, če ima 

večstanovanjska stavba več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov. V 

                                                
41  Četrti in peti odstavek SPZ. 

42  Prvi odstavek 9. člena SZ-1. 

43  Tratnik, Stvarnopravni zakonik (SPZ) s praktičnim komentarjem, LEXPERA, 2020, str. 466. 

44  Od 34. do 39. člena SZ-1. 
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večstanovanjskih stavbah, kjer določitev upravnika ni obvezna in upravnik ni določen, morajo 

etažni lastniki sami zagotoviti izvrševanje vseh poslov, ki sodijo v krog opravljanja upravniških 

storitev. 

SZ–1 opredeljuje različne večine solastniških deležev za različne vrste poslov upravljanja 

večstanovanjske stavbe v etažni lastnini, in sicer: 

1. Posli rednega upravljanja: skladno s 25. členom SZ–1 je za posle rednega upravljanja 

potrebno soglasje solastnikov, ki imajo več kot ½ solastniških deležev (50 % soglasje).  

2. Posli izrednega upravljanja: za posle, ki presegajo redno upravljanje, se skladno s 

prvim odstavkom 29. člena SPZ–1 zahteva soglasje več kot ¾ etažnih lastnikov glede 

na njihove solastniške deleže (75 % soglasje)45 oziroma v določenih primerih 100 % 

soglasje oziroma soglasje vseh etažnih lastnikov.   

Skladno z drugim odstavkom 29. člena SZ–1 zahteva soglasje vseh etažnih lastnikov (100 % 

soglasje) za spremembe v razmerju med skupnimi in posameznimi deli, za posebne omejitve 

rabe posameznih delov in skupnih delov ter spreminjanje rabe skupnih delov, za spremembe 

sporazuma o določitvi solastniških deležev, za vsa gradbena dela in izboljšave, za katere je 

treba pridobiti gradbeno dovoljenje, ter za uporabo stanovanja v druge namene.46 

Skladno s četrtim odstavkom 29. člena SZ–1 etažni lastniki, ki imajo več kakor ¾ solastniških 

deležev, lahko izvedejo tudi izboljšave, za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja. Za 

takšne izboljšave štejejo zlasti dela, ki niso potrebna za vzdrževanje, ampak pomenijo 

vgraditev novih naprav, opreme ali instalacij ali njihovo nadomestitev pred potekom 

pričakovane dobe trajanja, pod pogojem, da izboljšava ne ovira izvrševanja lastninske pravice 

etažnih lastnikov in zaradi nje ni ogrožena požarna varnost. 

Prav tako lahko skladno s tretjim odstavkom 29. člena SZ–1 etažni lastniki, ki imajo več kakor 

¾ solastniških deležev, izvedejo tista gradbena dela in izboljšave, namenjeni odpravi 

arhitektonskih ovir, čeprav je zanje potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje47. 

Podrobnejšo razdelitev in opredelitev poslov upravljanja določa Pravilnik o upravljanju 

večstanovanjskih stavb: 

                                                
45  Ne glede na določbo petega odstavka 67. člena SPZ, ki zahteva za posle izrednega upravljanja soglasje vseh solastnikov stvari v 

solasti. 

46  Skladno s predlogom novele SZ-1E za vsa gradbena dela in izboljšave, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, ne bo 
potrebno več 100 % soglasje etažnih lastnikov. Prav tako pa se predlaga, da se 100 % soglasje etažnih lastnikov zahteva za najem 
in odplačevanje posojila v breme rezervnega sklada. 

47  Skladno s predlogom novele SZ-1E se ta določba tretjega odstavka 29. člena SZ-1 črta. 
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8.2.2.1 Posli rednega upravljanja 

● Skladno z drugim odstavkom 2. člena Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih 

stavb med posle rednega upravljanja sodijo odločitve v zvezi z: 

● obratovanjem in vzdrževanjem stavbe, 

● določitvijo in razrešitvijo upravnika, 

● imenovanjem in razrešitvijo nadzornega odbora, 

● oddajanjem skupnih delov v najem, 

● sprejemanjem načrta vzdrževanja, 

● rezervnim skladom in odločanje o morebitnem povečanju prispevka lastnikov v 

rezervni sklad, 

● sprejemanjem hišnega reda, 

● odločanjem o vgradnji dodatnih merilnih naprav, ki omogočajo posredno določanje 

porabe (za toploto, hladno in toplo vodo), in 

● odločanjem o vseh drugih poslih, ki so potrebni za normalno bivanje v stavbi. 

Ker velik del energijskih prenov šteje za posle vzdrževanja stanovanjske stavbe, poudarjamo, 

da skladno s četrtim odstavkom 25. člena SZ–1 vzdrževanje večstanovanjske stavbe pomeni 

sklepanje in izvajanje poslov, ki so potrebni za to, da se ohranjajo pogoji za bivanje in osnovni 

namen večstanovanjske stavbe kot celote. Za vzdrževanje se šteje izvedba vseh del v skladu 

s predpisi o graditvi objektov ter zagotavljanje delovanja sistemov varstva pred požarom in 

drugih ukrepov za zaščito in reševanje. 

Skladno s predlogom novele SZ–1E bodo posli rednega upravljanja primeroma našteti v 

novem 25.a členu SZ–1. Bistvenega odstopanja od dosedanje ureditve, ki bi lahko vplival na 

energijske prenove, v tem pogledu ni. V istem, novem 25.a členu SZ–1 je predlagana tudi 

sprememba ureditve uveljavljanja pravic preglasovanega etažnega lastnika. S tem naj bi se 

bolj varoval preglasovani etažni lastnik. Skladno s predlogom lahko preglasovani etažni lastnik 

v nepravdnem postopku zahteva spremembo ali razveljavitev sklepa, ki obsega vgraditev 

novih naprav, opreme ali njihovo nadomestitev pred potekom pričakovane dobe trajanja ter 

spremembo ali razveljavitev sprejetega načrta vzdrževanja v delu, ki določa vgraditev novih 

naprav, opreme ali njihovo nadomestitev pred potekom pričakovane dobe trajanja. Sodišče 

bo lahko sklep etažnih lastnikov o takem poslu rednega upravljanja spremenilo ali razveljavilo, 

če bo ugotovilo, da bi se s posegom ali delom sprejetega načrta vzdrževanja poslabšal 

posamezni del etažnega lastnika ali bi stroški zanj pomeni preveliko breme. Če etažni lastniki, 

ki so sklep sprejeli, v celoti krijejo stroške izvršitve izpodbijanega sklepa, ga sodišče ne more 

spremeniti ali odpraviti iz razloga, da so stroški izvršitve sklepa preveliko breme.  
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Načrt vzdrževanja 

Vzdrževalna dela morajo biti predvidena v načrtu vzdrževanja, ki se skladno s 26. členom 

SZ–1 sprejema za obdobje najmanj 1 leta in največ 5 let.  

Tudi sprejemanje načrta vzdrževanja šteje za posel rednega upravljanja, zato se sprejema z 

enako večino, kot se odloča o vzdrževalnih delih, to je z večino več kot 50 % solastniških 

deležev. Načrt vzdrževanja pripravi upravnik.  

Pri tem je pomembno, da ima načrt vzdrževanje vse obvezne vsebinske elemente. V načrtu 

vzdrževanja etažni lastniki morajo določiti tako vzdrževalna dela, ki se bodo opravila, kot tudi 

način zagotavljanja denarnih sredstev z vplačili v rezervni sklad. Pravilnik o upravljanju 

večstanovanjskih stavb v 7. členu podrobneje določa naslednje obvezne sestavne dele načrta, 

in sicer: ovrednotenje potrebnih sredstev za izvedbo, dinamiko izvajanja (če gre za obdobje, 

daljše od leta dni) ter možne viri za izvedbo načrta vzdrževanja. Če zahteva načrt vzdrževanja 

višja sredstva od trenutno razpoložljivih sredstev rezervnega sklada in predvidenih minimalnih 

vplačil v rezervni sklad, mora načrt opredeliti tudi potrebna višja vplačila v rezervni sklad, višje 

akontativno zbiranje sredstev in druge možne finančne vire. 

Pri povišanju prispevka v rezervni sklad s sprejetjem načrta vzdrževanja gre za izjemo od 

načela iz 116. člena SPZ48, da je povečanje vplačil v rezervni sklad mogoče samo s sklenitvijo 

pogodbe o medsebojnih razmerjih,49 pri čemer je skladno z drugim odstavkom 32. člena  

SZ–1 za veljavno sklenitev pogodbe o medsebojnih razmerjih potrebno več kot ¾ solastniških 

deležev. Namesto v pogodbi lahko etažni lastniki tako odločitev sprejmejo tudi z ustreznim 

sklepom, le da mora biti sklep sprejet z zahtevano večino za sklepanje pogodbe o 

medsebojnih razmerjih50. 

Če bi katerikoli etažni lastnik menil, da načrt vzdrževanja ne zagotavlja ohranjanja pogojev za 

bivanje v posameznem delu ali osnovnega namena večstanovanjske stavbe kot celote, lahko 

predlaga, da sodišče v nepravdnem postopku naloži preveritev ustreznosti načrta vzdrževanja 

izvedencu. Če etažni lastnik uspe s predlogom v nepravdnem postopku, gredo stroški za 

izvedenca v breme stroškov upravljanja. 

Če etažni lastniki ne sprejmejo načrta vzdrževanja, lahko katerikoli etažni lastnik predlaga, da 

stanovanjska inšpekcija začasno določi etažnim lastnikom načrt vzdrževanja. Ukrep 

stanovanjske inšpekcije velja do odločitve sodišča v nepravdnem postopku. Predlog lahko 

poda vsak etažni lastnik. 

                                                
48 Pogodba o medsebojnih razmerjih etažnih lastnikov mora vsebovati zlasti elemente iz 116. člena SPZ in 33. člena SZ-1. 
49 Glej na primer VSL sodba I Cp 612/2015 z dne 4. 3. 2015. 
50 Juhart; Juhart, Tratnik, Vrenčur: Stvarnopravni zakonik (SPZ) s komentarjem, Uradni list Republike Slovenije, Pravna fakulteta 

Univerze v Ljubljani, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Ljubljana 2018, str. 707. 
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8.2.2.2 Posli izrednega upravljanja 

Skladno s prvim odstavkom 13. člena Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb etažni 

lastniki se z več kot ¾ solastniških deležev (75 %) odločajo o: 

● sklenitvi pogodbe o medsebojnih razmerjih, 

● opravljanju dovoljene dejavnosti v delu stanovanja, 

● zavarovanju stavbe, 

● vseh izboljšavah, ki ne štejejo za vzdrževanje, za katere ni potrebno pridobiti 

gradbenega dovoljenja, pomenijo pa vgraditev novih naprav, opreme, instalacij ali 

njihovo nadomestitev pred potekom pričakovane dobe trajanja, kamor sodijo na 

primer zgodnja obnova (prenova) kurilnice, toplotnih postaj ali podpostaj, kar ima za 

posledico prehod na drug energent (iz trdega goriva ali kurilnega olja na plin ipd.), 

namestitev klimatskih naprav na skupne dele (fasado, streho stavbe), agregatov za 

proizvodnjo električne energije, sončnih zbiralnikov ali sončnih celic ter vgradnja 

izolacije ali materialov, ki se vgrajujejo z namenom učinkovite rabe energije, ipd.51 

Skladno s prvim odstavkom 14. člena Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb lastniki 

soglasno (100 %) odločajo o: 

● sporazumu o določitvi ali spremembi solastniških deležev za potrebe izvajanja 

zakona, 

● spremembi razmerja med skupnimi in posameznimi deli, 

● omejitvi rabe posameznih delov (prepoved uporabe stanovanja v druge namene), 

● omejitvi rabe skupnih delov (prepoved uporabe skupnih delov v druge namene), 

● sporazumu o določitvi posebnih skupnih delov ter solastniških deležev na posebnih 

skupnih delih, 

● spremembi namembnosti posameznega stanovanja, 

● najemu in odplačevanju posojila v breme rezervnega sklada,52 

● vseh izboljšavah in gradbenih delih, za katera je potrebno pridobiti gradbeno 

dovoljenje in 

● določitvi upravnika v stavbah, kjer to po zakonu ni obvezno. 

                                                
51 Skladno s predlogom novele SZ-1E (EVA 2020-2550-0053) bo tudi za vsa gradbena dela in izboljšave, za katere je treba pridobiti 

gradbeno dovoljenje, potrebno 75 % soglasje solastniških deležev etažnih lastnikov. 
52 Skladno s predlogom novele SZ-1E (EVA 2020-2550-0053) bo ta določba opredeljena v drugem odstavku 29. člena SZ-1. 
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8.2.3 Odločanje o energijski prenovi večstanovanjske stavbe  

Upoštevaje navedeno se za različne posle energijske prenove zahteva različna večina pri 

odločanju etažnih lastnikov. Prenova večstanovanjskih stavb namreč lahko zajema različne 

aktivnosti oziroma storitve. Lahko zajema celovito energijsko prenovo stavbe, lahko pa ločeno 

le posamezne storitve energijske prenove, kot na primer: 

● toplotno izolacijo fasade, zunanjega zidu ali zidu proti terenu, 

● toplotno izolacijo strehe ali podstrešja, 

● toplotno izolacijo tal ali kleti, 

● zamenjavo oken, 

● zamenjavo/optimizacija energetskega sistema, 

● ureditev/zamenjavo razsvetljave in druge. 

Te aktivnosti in storitve energijske prenove z zakonom niso vnaprej opredeljene oziroma 

razdeljene med zakonsko predvidene vrste poslov. Od presoje, za katere vrste posel 

upravljanja večstanovanjske stavbe v posameznem primeru gre, je odvisno, kakšna večina 

solastniških deležev etažnih lastnikov je potrebna za odločanje o sami investiciji v energijsko 

prenovo večstanovanjske stavbe. Pravilna začetna opredelitev zahtevane večine je izrednega 

pomena za uspešno izvedbo investicije.  

Tako na primer energijska prenova večstanovanjske stavbe lahko šteje za vzdrževanje, ali pa 

celo nujno vzdrževanje (50 % soglasje), lahko pa gre za nenujne izboljšave (75 % soglasje) 

oziroma celo za posel, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje (100 % soglasje), 

Preglednica 15. 

Preglednica 15: Predpisana večina po SZ–1 

Vrste posla  Predpisana večina 

Redno upravljanje 50 % 

Izredno upravljanje  

Nenujne izboljšave 75 % 

Posel, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje 100 % 

Če lahko določen posel energijske prenove uvrstimo med vzdrževalna dela, torej posel 

rednega upravljanja, zadostuje za odločitev o tem poslu večina več kot 50 % solastniških 

deležev. Vendar pa morajo biti vzdrževalna dela, razen če ne gre za nujna vzdrževalna dela, 

predvidena tudi v načrtu vzdrževanja. 
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Upoštevaje navedeno je pri odločanju o energijski prenovi bistveno, da se: 

1. pri posameznem poslu energijske prenove najprej pravilno opredeli, za katere vrste 

posel gre in kakšno večino morajo doseči etažni lastniki za veljaven sprejem odločitve 

o upravljanju večstanovanjske stavbe, in 

2. doseže zakonsko zahtevana večina pri odločanju. 

Pri tem je izrednega pomena strokovna usposobljenost upravnika in dobro poznavanje 

pravnega okvira, ki lahko pripomore k učinkovitejšemu sprejemanju odločitev etažnih 

lastnikov. Dejstvo pa je, da težavnost sprejemanja skupnih odločitev raste s številom oziroma 

razpršenostjo etažnih lastnikov in z večjo zahtevano večino za odločanje o posameznem 

poslu upravljanja. 

Nedvomno bi energijske prenove večstanovanjskih stavb pospešili, če bi za taka dela in 

storitve ter povezano financiranje zahtevali nižjo in enotno večino za vse posle energijske 

prenove stavb, na primer 50 % soglasje solastniških deležev etažnih lastnikov. Vendar pa je 

treba pri tem upoštevati, da večinsko odločanje pomeni omejitev solastninske pravice etažnih 

lastnikov, zato velja, da je treba možnost večinskega odločanja (navadna večina) razlagati 

restriktivno53 oziroma to upoštevati pri oblikovanju novih zakonskih določb.  

8.2.4 Odločanje o financiranju energijske prenove 

Odločanje o investiciji v energijsko prenovo je neločljivo povezano z odločanjem o financiranju 

take investicije. Dejstvo pa je, da so finančne zmožnosti etažnih lastnikov različne, kar 

bistveno vpliva na odločanje o energijski prenovi večstanovanjske stavbe. 

Etažni lastniki lahko storitev energijske prenove financirajo iz: 

● lastnih sredstev (prihranki, najem kredita oziroma posojila ipd.), 

● sredstev rezervnega sklada (obstoječa sredstva, minimalni prispevek ali povišanje 

prispevka v rezervni sklad), 

● najema kredita oziroma posojila v breme rezervnega sklada, 

● nepovratnih sredstev Eko sklada (kot posamezniki ali skupno z neposrednim 

poplačilom izvajalcu), 

● z odlogom plačila, z obročnim odplačilom izvajalcu energijske prenove v kombinaciji 

z odkupom terjatev s strani banke, 

● v kombinaciji različnih zgoraj naštetih možnost. 

                                                
53 Juhart; Juhart, Tratnik, Vrenčur: Stvarnopravni zakonik (SPZ) s komentarjem, Uradni list Republike Slovenije, Pravna fakulteta 

Univerze v Ljubljani, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Ljubljana 2018, str. 689. 
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Odločanje o financiranju je odvisno najmanj od naslednjih elementov: 

● ali se glede na vrsto posel sploh lahko financira iz sredstev rezervnega sklada, 

● ali je v rezervnem skladu dovolj sredstev, 

● ali je treba povišati vplačila v rezervni sklad, 

● ali je potrebno najeti kredit oziroma posojilo v breme rezervnega sklada, 

● ali se lahko strošek investicije poravnava obročno oziroma ali se lahko strošek 

odplačuje z odlogom. 

8.2.4.1 Rezervni sklad 

Rezervni sklad morajo etažni lastniki skladno s prvim odstavkom 119. člena SPZ vzpostaviti, 

če ima nepremičnina več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov.  

Sredstva rezervnega sklada so skladno s 119. členom SPZ skupno premoženje etažnih 

lastnikov. Zakaj zakonska določba določa skupno lastnino premoženja rezervnega sklada ni 

jasno, še posebno, ker je razmerje med etažnimi lastniki na skupnih delih stavbe v etažni 

lastnini zasnovano na modelu solastninskega razmerja54. 

Sredstva rezervnega sklada nimajo lastne pravne subjektivitete. S sredstvi rezervnega sklada 

v imenu in za račun etažnih lastnikov gospodari upravnik. Upravnik ni dolžan skrbeti le za 

ustrezno izbiro naložb za ohranjanje vrednosti denarnih sredstev skladno z drugim odstavkom 

43. člena SZ–1, temveč tudi za pravilno odločanje o tem, ali so izpolnjeni pogoji za namensko 

uporabo sredstev. To pomeni, da je upravnik odgovoren za izvedbo plačil v breme rezervnega 

sklada skladno z vsemi pogoji namenske rabe teh sredstev.55 

Upravnik mora sredstva rezervnega sklada voditi na ločenem transakcijskem računu (42. člen 

SZ–1). S tem naj bi bila zagotovljena ločenost upravnikovega premoženja od sredstev 

rezervnega sklada. Vendar pa se je v praksi dogajalo, da so upravnikovi upniki uspešno 

posegali tudi po sredstvih etažnih lastnikov, zato novela SZ–1E predlaga, da se sredstva 

etažnih lastnikov vodijo pri upravniku na fiduciarnem računu. 

V rezervnem skladu se stekajo prispevki posameznih etažnih lastnikov. Minimalna višina 

prispevka je določena v Pravilniku o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v 

rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka. Etažni lastniki pa lahko višino prispevka tudi z 

višajo, in sicer bodisi s pogodbo o medsebojnih razmerjih ali sklepom, sprejetim z enako 

večino, bodisi z načrtom vzdrževanja. 

Sredstva rezervnega sklada so namenska. Rezervni sklad je namenjen kritju prihodnjih 

stroškov rednega upravljanja, in sicer primarno stroškov vzdrževanja, potrebnih izboljšav ter 

za odplačevanja v te namene najetih posojil (četrti odstavek 119. člena SPZ).  

SZ–1 kot lex specialis je razširil opredelitev 119. člena SPZ. Skladno s 44. členom SZ–1 

sredstev rezervnega sklada ni možno uporabiti le za poravnavo stroškov vzdrževanja, ki so 

                                                
54 Ibidem, str. 705. 
55 Ibidem, str.706. 
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predvideni v sprejetem načrtu vzdrževanja, temveč tudi za dela, vezana na učinkovitejšo rabo 

energije, za plačilo izboljšav, nujnih vzdrževalnih del, za odplačevanje v te namene najetih 

posojil in za zalaganje stroškov izterjave plačil v rezervni sklad.  

SPZ–1 torej omogoča, da se sredstva rezervnega sklada lahko uporabijo tudi za dela, vezana 

na učinkovitejšo rabo energije in za plačilo izboljšav ter za odplačevanje tudi v te namene 

najetih posojil in za zalaganje stroškov izterjave plačil v rezervni sklad. To razširitev je vpeljala 

novela SZ–1A v letu 2008.  

Ker skladno z drugim odstavkom 2. člena Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb 

odločanje v zvezi z rezervnim skladom in odločanje o morebitnem povečanju prispevka 

lastnikov v rezervni sklad, pomeni posel rednega upravljanja, za katerega se zahteva 50 % 

soglasje solastniških deležev etažnih lastnikov, je potrebno na tem mestu poudariti, da se 

odločitve o delih za učinkovitejšo rabo energije in izboljšave še vedno morajo sprejemati z 

zakonsko zahtevano večino. Namreč, če delo za učinkovitejšo rabo energije večstanovanjske 

stavbe ne šteje za vzdrževanje, zakonska zahtevana večina solastniških deležev ostane 75 % 

oziroma 100 % solastniški delež etažnih lastnikov.  

Kot izhaja iz predloga novele Stanovanjskega zakona SZ–1A (EVA 2007–2511–0036) v 

obrazložitvi k členu 10, ki spreminja takratni 44. člen SZ–1, naj bi se v primeru, ko gre za 

izboljšavo, glede katere je potrebno soglasje vseh ali več kot ¾ etažnih lastnikov glede na 

njihove solastniške deleže, sredstva lahko uporabila za izboljšave neposredno na podlagi 

odločitve etažnih lastnikov. Pri tem gre poudariti, da to velja le za primere, ko je obstoječih 

sredstev v rezervnem skladu dovolj. Če pa bi bilo za taka dela treba povišati prispevek v 

rezervni sklad, pa bi bilo treba o tem odločati najmanj s 75 % večino solastniških deležev 

etažnih lastnikov.  

Prispevek v rezervni sklad se sicer lahko poviša s sprejetjem načrta vzdrževanja z navadno 

večino skladno z 41. členom SZ–1. Vendar to velja le, če gre za vzdrževalna dela. V 

nasprotnem primeru je treba upoštevati, da se prispevek v rezervni sklad lahko poviša le s 

pogodbo o medsebojnih razmerjih, za sklenitev katere pa se zahteva več kot 75 % soglasje 

solastniških deležev etažnih lastnikov. Drži, da drugi odstavek 2. člena Pravilnika o upravljanju 

večstanovanjskih stavb določa, da odločanje o morebitnem povečanju prispevka lastnikov v 

rezervni sklad pomeni posel rednega upravljanja. Vendar menimo, da se zakonsko predpisani 

večini ne bi mogli izogniti s sklicevanjem na določbo pravilnika, ki je hierarhično nižji pravni 

akt kot zakon in mora biti skladen z zakonom. Tudi to določbo Pravilnika o upravljanju 

večstanovanjskih stavb bi bilo treba razlagati skladno z SZ–1 in tako večino odločanja 

uporabiti le, ko gre za vzdrževalna dela oziroma sprejemanje načrta vzdrževanja. 

Nadalje gre pojasniti, da se sredstva rezervnega sklada lahko porabijo tudi za nujna 

vzdrževalna dela, ki zaradi nujnosti ne zahtevajo vnaprejšnje opredelitve v vzdrževalnem 

načrtu. Skladno z drugim odstavkom 44. člena SZ–1 so nujna vzdrževalna dela tista 

vzdrževalna dela, ki niso predvidena v načrtu vzdrževanja in s katerimi bi bilo nerazumno 

odlašati, ker bi njihova neizvedba pomenila znatno poslabšanje pogojev bivanja za vse ali 

nekatere posamezne ali skupne dele večstanovanjske stavbe ali pa bi zaradi njihove 

neizvedbe lahko nastala večja škoda na posameznih ali skupnih delih večstanovanjske stavbe 
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oziroma tretjim osebam. Za nujna vzdrževalna dela se štejejo tudi vzdrževalna dela, ki so 

določena z odločbo iz 28. in 125. člena SZ–1. 

Sredstva se torej lahko uporabijo za tiste storitve energijske prenove, ki se lahko opredelijo 

kot vzdrževalno delo v načrtu vzdrževanja. Izjemoma pa tudi tiste, ki pomenijo dela, vezana 

na učinkovitejšo rabo energije in za plačilo izboljšav.  

Če konkretna energijska prenova lahko šteje za vzdrževalno delo in se kot tako določi v načrtu 

vzdrževanja, potem se za sprejem načrta vzdrževanja, za odločanje o investiciji in uporabi 

sredstev rezervnega sklada odloča s 50 % večino solastniški deležev etažnih lastnikov. 

Pri tem gre poudariti, da mora načrt vzdrževanja predvideti tako vzdrževalna dela kot tudi 

način zagotavljanja denarnih sredstev z vplačili v rezervni sklad (26. člen SZ–1). Glede na 

ocenjeno vrednost vzdrževalnih del in načrt vzdrževanja, lahko etažni lastniki v načrtu 

vzdrževanja skladno s prvim odstavkom 41. člena SZ–1 določijo tudi višji znesek mesečnega 

vplačila v rezervni sklad, kot ga določa v Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega 

lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka.  

Če pa gre za energijsko prenovo, ki presega redno vzdrževanje in se lahko opredeli kot delo 

vezano na učinkovitejšo rabo energije ali pa kot izboljšava, pa je za odločanje o tej investiciji 

in koriščenju sredstev rezervnega sklada potrebna strožja večina, in sicer tista, ki jo SZ–1 

zahteva za odločitev o konkretnem poslu.  

Praviloma so to posli, o katerih morajo etažni lastniki odločati s 75 % soglasjem solastniških 

deležev etažnih lastnikov skladno s 13. členom Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih 

stavb, in sicer gre predvsem za vse izboljšave, ki ne štejejo za vzdrževanje, za katere ni 

potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, pomenijo pa vgraditev novih naprav, opreme, 

instalacij ali njihovo nadomestitev pred potekom pričakovane dobe trajanja, kamor sodijo na 

primer zgodnja obnova (prenova) kurilnice, toplotnih postaj ali podpostaj, kar ima za posledico 

prehod na drug energent (iz trdega goriva ali kurilnega olja na plin ipd.), namestitev klimatskih 

naprav na skupne dele (fasado, streho stavbe), agregatov za proizvodnjo električne energije, 

sončnih zbiralnikov ali sončnih celic ter vgradnja izolacije ali materialov, ki se vgrajujejo z 

namenom učinkovite rabe energije, ipd. Če je za energijsko prenovo potrebno tudi gradbeno 

dovoljenje, pa je zdaj potrebno 100 % soglasje vseh etažnih lastnikov. 

Za vse navedene posle, če so sprejeti z ustrezno večino, so sredstva rezervnega sklada lahko 

tudi predmet izvršbe (45. člen v povezavi s 44. členom SZ–1).  

In nenazadnje, kar pomeni večjo omejitev pri financiranju energijskih prenov iz sredstev 

rezervnega sklada, je določba prvega odstavka 14. člena Pravilnika o upravljanju 

večstanovanjskih stavb. Ta določa, da morajo etažni lastniki o najemu in odplačevanju posojila 

v breme rezervnega sklada odločati soglasno (100 % soglasje). To pravilo presega trenutno 

zakonsko zahtevano soglasje za odločanje o večini poslov v zvezi z energijsko prenovo. Ni 

razumljivo, zakaj bi se lahko etažni lastniki odločali o določenem poslu z nižjo zahtevano 

večino, o pridobitvi posojila za izvedbo tega istega posla pa bi se zahtevala najstrožja večina. 

Ker je vprašljiva zakonitost te določbe Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb, se v 

predlogu novele SZ–1E predlaga določitev tega pravila na ravni zakona, in sicer v 
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predlaganem novem drugem odstavku 29. člena SZ–1. To pomeni, da se bo o najemu in 

odplačevanju posojila v breme rezervnega sklada še naprej odločalo s strožjo večino (100 % 

soglasjem) kot se odloča o sami investiciji v energijsko prenovo.  

Zagotovitev 100 % soglasja etažnih lastnikov se v praksi izkaže za skoraj nemogoče. Večje, 

kot je število etažnih lastnikov, manjša je verjetnost, da bi se za potrebe energijske prenove v 

breme rezervnega sklada najelo kredit oziroma posojilo. 

Izterjava dolga iz sredstev rezervnega sklada 

Skladno s 45. členom SZ–1 je na premoženje rezervnega sklada dovoljena izvršba samo za 

plačilo obveznosti iz poslov, za katere se skladno s 44. členom SZ–1 sredstva rezervnega 

sklada lahko uporabljajo. 

Premoženje rezervnega sklada je skladno z drugim odstavkom 45. člena SZ–1 zavarovano 

pred upravnikovimi upniki, zato je posebej določeno, da rezervni sklad ni del upravnikove 

stečajne mase in nanj ne morejo poseči upravnikovi upniki v izvršilnem postopku. Z namenom 

dodatne ločitve upravnikovega premoženja od premoženja etažnih lastnikov se s predlogom 

novele SZ–1E predvideva vodenje rezervnega sklada na fiduciarnem računu za vsako 

posamezno večstanovanjsko stavbo.56 

Etažni lastniki sicer ne morejo zahtevati vračila že vplačanih zneskov v rezervni sklad (46. člen 

SZ–1). Če pa zneskov v rezervni sklad ne plačujejo, jih lahko terja v imenu etažnih lastnikov 

upravnik. Skladno z uveljavljeno sodno prakso ima »upravnik že na podlagi zakona (šesti 

odstavek 119. člena SPZ) aktivno procesno legitimacijo tudi za sodno izterjavo vplačil v 

rezervni sklad, če zahteva plačilo na poseben račun, na katerem se ta sredstva zbirajo«.57  

Izvršba upnika na sredstva rezervnega sklada je skladno s četrtim odstavkom 42. člena SZ–

1 omejena le na višino sredstev, ki so zbrana v okviru rezervnega sklada za posamezno 

večstanovanjsko stavbo. To je večje tveganje za upnika, saj mora preostali dolg izterjati 

neposredno od etažnih lastnikov. 

Upnik, ki ima terjatev do rezervnega sklada oziroma pravilneje etažnih lastnikov, namreč ne 

more terjati neposredno etažnega lastnika, ki v rezervni sklad ne plačuje. Lahko pa terja plačilo 

od vseh etažnih lastnikov glede na velikost njihovih solastniških deležev. Skladno s 

30. členom SZ–1 so namreč etažni lastniki odgovorni za plačilo vseh stroškov upravljanja ter 

drugih stroškov, ki izvirajo iz večstanovanjske stavbe, v skladu s svojimi solastniškimi deleži, 

če pogodba o medsebojnih razmerjih ne določa drugače, za plačilo stroškov iz poslov 

obratovanja pa v skladu z merili iz Pravilnika o obratovanju večstanovanjskih hiš. 

                                                
56 Razen, če se bodo etažni lastniki strinjali, da se sredstva  zbirajo na enotnem fiduciarnem računu za več večstanovanjskih stavb 

hkrati – tako predlog novele SZ-1E v 12. členu. 
57  Glej VSL Sodba in sklep II Cp 2718/2017 z dne 10. 4. 2018. 
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8.2.4.2 Obročno odplačilo/odlog odplačila 

Za sredstva financiranja energijske prenove, ki presegajo razpoložljiva sredstva etažnih 

lastnikov in rezervnega sklada ter nepovratnih subvencij, se etažni lastniki običajno dogovorijo 

z izvajalci za obročno odplačilo storitev ali za odlog plačila – oboje v breme rezervnega sklada.  

Pri obročnem odplačilu se investicija namesto v enkratnem znesku iz rezervnega sklada 

poravna obročno, običajno v 2 do 3 letih. Ker v konkretnem primeru ne gre za posojilo, temveč 

za nakup na obroke oziroma obročno odplačilo kupnine, za tak posel ni potrebno pridobiti 

soglasja vseh etažnih lastnikov. Zadostuje že takšno soglasje, kot ga za konkretno vrsto posla 

zahteva zakon. O tem se je posebej izrekla tudi že sodna praksa.58  

Pri odlogu plačila pa izvajalci omogočijo plačilo po določenem obdobju moratorija, v katerem 

se v rezervni sklad lahko nateče zadosti sredstev za poplačilo. 

Ovira pri takšnem načinu financiranja je omejena finančna sposobnost izvajalcev. Izvajalci 

običajno nimajo dovolj lastnik sredstev, da bi lahko ponudili etažnim lastnikom obročno 

odplačilo oziroma moratorij, zato se zadolžijo pri bankah. Sposobnost zadolžitve je odvisna 

od njihove kreditne sposobnosti. V vsakem primeru pa zadolžitev vpliva na njihovo nadaljnjo 

kreditno sposobnost in sposobnost nudenja financiranja naslednjih, novih energetskih 

projektov.  

8.2.4.3 Odkup terjatev in faktoring 

Zaradi zgoraj navedenega se izvajalci raje dogovorijo za prodajo svojih terjatev. S prodajo 

terjatev do etažnih lastnikov banki ali drugi organizaciji preje pridejo do poplačila.  

Odstop terjatev ureja Obligacijski zakonik (členi od 417 do 426). Odstopnik odgovarja 

prevzemniku za obstoj terjatve, pod določenimi pogoji pa tudi za izterljivost. Bistveno pri 

odstopu terjatev z vidika sodelovanja etažnih lastnikov pa je, da za odstop terjatev ni potrebno 

soglasje dolžnika. Za veljaven prenos je dovolj že obvestilo o prenosu z namenom, da lahko 

dolžnik pravilno izpolni svojo obveznost. Etažnim lastnikom v zvezi z odstopom terjatve tako 

ni potrebno sprejeti nobene odločitve.  

Izvajalci energijske prenove pa lahko sklenejo tudi faktoring. Faktoring je finančni posel, ki 

temelji na odstopu terjatev (cesiji), vendar pa lahko faktor odstopniku terjatve zraven nudi še 

različne druge storitve. Predvsem si lahko poleg takojšnjega poplačila terjatve s faktoringom 

omeji tudi tveganje neplačila s strani etažnih lastnikov. Faktoring zakonsko ni celovito urejen, 

kar z vidika pravne varnosti ni najbolje. V praksi se izvaja v različnih oblikah (pravi/nepravi), 

kar je v celoti odvisno od dogovora med pogodbenimi strankami. Faktoring lahko izvajajo 

banke, lahko pa tudi druge institucije. Poudariti je treba, da je faktoring skladno z bančno 

zakonodajo kreditni posel, ki vključuje odkup terjatev z regresom ali brez njega.59 Kot tak, pa 

naj bi podobno vplival na kreditno sposobnost odstopnika terjatve. Ker faktoring šteje za 

                                                
58 Glej sodba VSL I Cp 1008/2019 z dne 16. 7. 2019. 
59 Zakon o bančništvu, Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – 

odl. US; Zakon o centralnem kreditnem registru, Uradni list RS, št. 77/16. 
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finančno storitev, ki ni oproščena davka na dodano vrednost,60 je strošek financiranja ustrezno 

višji, kar vpliva na končno ceno investicije. 

8.3 Ugotovitve 

Analiza obstoječega pravnega okvira pokaže, da je procesno ozko grlo pri sprejemanju 

odločitev o energijski prenovi večstanovanjskih stavb zahtevana večina solastniških deležev 

etažnih lastnikov. Samo storitve energijske prenove, ki štejejo za vzdrževalna dela, se lahko 

sprejemajo z navadno večino solastniških deležev etažnih lastnikov (50 %). Vsi večji posegi, 

ki večinoma štejejo za izboljšave, ki presegajo okvire vzdrževanja, pa se lahko izvedejo s 

podporo več kot 75 % soglasja solastniških deležev etažnih lastnikov oziroma nekatera celo 

s 100 % soglasjem. Problematiko doseganja zahtevanega soglasja je prepoznalo tudi 

pristojno ministrstvo, zato je v predlogu novele SZ–1E predlagalo znižanje zahtevane večine, 

a le za dela, za katera je trenutno potrebno soglasje vseh etažnih lastnikov, na 75 % soglasja 

solastniških deležev etažnih lastnikov. 

Žal te problematike predlagatelj novele SZ–1E ni prepoznal pri odločanju o najemu in 

odplačevanju posojila v breme rezervnega sklada. Celo več. Zahtevo po soglasju vseh etažnih 

lastnikov za najem in odplačevanje posojila v breme rezervnega sklada je vključil v predlog 

novele SZ–1E. Ker so energijske prenove praviloma večje finančno breme za etažne lastnike, 

je soglasje vseh etažnih lastnikov objektivno težko doseči. Prav tako se lahko zgodi, da etažni 

lastniki dosežejo zahtevano večino za odločitev o določeni energijski prenovi, ne dosežejo pa 

soglasja za najem in odplačevanje posojila v breme rezervnega sklada. Rezervni sklad s tem 

izgublja pomen kot institut, s katerim bi se lahko olajšal način financiranja energijskih prenov, 

kar bi te prenove spodbudilo. Etažni lastniki bodo tako še naprej primorani iskati druge načine 

financiranja v sodelovanju z izvajalci energijskih prenov. Energijske prenove pa bodo 

posledično še naprej odvisne od finančne sposobnosti izvajalcev energijskih prenov oziroma 

njihove sposobnosti, da etažnim lastnikom omogočijo obročno odplačilo, odlog odplačila ali 

pa si zagotovijo odkup terjatev s strani finančne institucije. 

                                                
60 39. člen Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 

27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16, 50/17, 84/18 in 77/19. 
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9 Potrebne/predlagane spremembe pravnega 

okvira 

Za zagotovitev potrebnih finančnih virov za energijske prenov večstanovanjskih stavb je 

potrebno dodatno aktivirati sredstva, ki se zbirajo v rezervnih skladih večstanovanjskih stavb, 

in sicer tudi z najemom kredita v breme rezervnega sklada. Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ–1E) pa to možnost omejuje predvsem z zahtevo, da 

je za najem in odplačevanje posojila v breme rezervnega sklada potrebno pridobiti stoodstotno 

soglasje etažnih lastnikov. 

V zvezi s problematiko energijske prenove stavb je v predlogu SZ–1E predlagatelj, Ministrstvo 

za okolje in prostor, navajal, da smo v situaciji, ko: 

● stanovanj primanjkuje na lokacijah, kjer je povpraševanje po stanovanjih največje; 

● primanjkuje najemnih stanovanj, zlasti tistih, ki bi ranljivejšim skupinam omogočila 

reševanje stanovanjskega problema; 

● je delež zasebnih stanovanj zelo visok, kar vpliva na fizično stanje stanovanjskega 

sklada; 

● se stanovanjski sklad stara – ne ustreza energetskim in funkcionalnim standardom 

sodobne družbe in povečuje življenjske stroške; 

● s strani investitorjev ni interesa za vlaganje v stanovanjsko gradnjo v javnem 

interesu; 

● podpora razvoju najemnega trga v obstoječi zakonodaji ni zadostna, pri čemer 

primanjkuje uravnoteženih ukrepov za vzpostavitev učinkovitega sistema 

stanovanjske oskrbe; 

● je mobilnost prebivalstva nizka – v smislu pripravljenosti za menjavo stanovanja 

glede na potrebe v določenem življenjskem obdobju. 

Na področju upravljanja večstanovanjske stavbe, ki močno vpliva na izvedljivost energijskih 

prenov pa je predlagatelj navajal, da je: 

● prevladujoči večstanovanjski skladi starejši od tridesetih let, kar ima za posledico 

potrebo po izvedbi večjih vzdrževalnih del ali celo rekonstrukcij na stavbah. 

Ravno tako k izvedbi prenov spodbujajo zahteve po energetski učinkovitosti stavb ter 

hitro starajoča družba (odprava funkcionalne zastarelosti stavb z vgradnjo dvigal,…).  

● ena od večjih težav pri izvedbi omenjenih del so razdrobljeno lastništvo 

večstanovanjskih stavb in s tem povezane zagate pri pridobivanju potrebnih soglasij 

etažnih lastnikov za izvedbo omenjenih del. Znižanje potrebnih soglasij s hkratnim 

varstvom preglasovanih etažnih lastnikov lahko pripomore, k lažjemu sprejemanju 

ustreznih sklepov o izvedbi del. Trenutno najbolj problematično je predvsem iskanje 

soglasja za gradbena dela, za katera je potrebno gradbeno dovoljenje, saj je po 

obstoječem Stanovanjskem zakonu za izvedbo takšnih del potrebno soglasje vseh 

(100 %) etažnih lastnikov. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8234
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8234
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=11488
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/javni-sektor/podrobnosti-institucije.html?id=12544
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/javni-sektor/podrobnosti-institucije.html?id=12544
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Predlagatelj zakona je cilje in namen sprememb jasno opredelil, vendar pa dodatne omejitve 

SZ–1E pri možnosti financiranja ukrepov energijske prenove oziroma vseh vzdrževalnih del, 

ki bi izboljšala fizično stanje stavbnega sklada, izboljšala energetski in funkcionalni standard 

in zmanjšala življenjske stroške, omogočila dodatno ponudbo kakovostnih stanovanj na trgu 

najemnih stanovanja ter nenazadnje zagotovila razogljičenje stavb, uresničitev teh ciljev 

odmika.  

Vsa vzdrževalna dela v večstanovanjski stavbi je potrebno koncipirati na način, da je vsak 

deležnik glede ne svoje parcialne interese motiviran za izvedbo vzdrževalnih del. Zlasti 

vzdrževalna dela na področju celovite energijske prenove, sNES, širše oziroma trajnostne 

prenove stavb, po naravi stvari prinašajo višjo kakovost bivanja in tudi nižje stroške. Seveda 

pa so nižji stroški relevantni le za stanovanja, ki so naseljena oziroma ki jih naseljujejo lastniki. 

Lastnik stanovanja, ki je prazno in niti ni v najemu, ne bo zainteresiran za investicijo v 

energijsko prenovo, saj bo taka investicija zanj ekonomsko neupravičena. Enako velja za 

najemodajalca, ki sam ne plačuje stroškov ogrevanja ali hlajenja, pri čemer verjetno celotne 

investicije ne bo mogel preliti v višjo najemnino. Navedena sta samo dva najbolj očitna 

primera, ki otežujeta izvedbo investicije v energijsko prenovo večstanovanjske stavbe. Pri 

zahtevah za pridobitev ustreznega soglasja je potrebno upoštevati tudi objektivne razloge 

(atomizirano lastništvo, neznani ali nedosegljivi lastniki, neurejena lastniška razmerja…). 

V drugem odstavku 29. člena SZ–1E se: 

● za najem in odplačevanje posojila v breme rezervnega sklada zahteva 100 % 

soglasje vseh etažnih lastnikov.  

Iz obrazložitve predlagatelja SZ–1E izhaja, da je namen, da se s spremembami zakona 

tudi nedvomno določi, da je za najem in odplačevanje posojila v breme rezervnega 

sklada in za financiranje vseh poslov, za katere se jamči s prihodnjimi vplačili v rezervni 

sklad, potrebno soglasje vseh etažnih lastnikov. Sredstva rezervnega sklada so namreč 

skupno premoženje vseh etažnih lastnikov in skupni lastniki solidarno odgovarjajo za 

obveznosti, ki nastanejo v zvezi s skupno stvarjo. Zaradi omenjene odgovornosti 

menimo, da se morajo s tako odločitvijo strinjati vsi etažni lastniki. 

Za takšno razzlogovanje ni osnove niti ni skladno s cilji sprememba zakona, ki naj bi 

jih predlagatelj zasledoval, ter s cilji, ki jih zasleduje Slovenija na področju razogljičenja 

stavb, zagotavljanja visokih standardov zdravega bivalnega okolja, energetske 

učinkovitosti in zelenih delovnih mest.  

Obvezen rezervni sklad ureja Stvarnopravni zakonik (SPZ), in sicer v 119. členu: 

Obvezen rezervni sklad 

119. člen 

(1) Če ima nepremičnina več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, 

morajo etažni lastniki ustanoviti rezervni sklad za kritje prihodnjih stroškov rednega 

upravljanja. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3242
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(2) Sredstva rezervnega sklada so skupno premoženje etažnih lastnikov. Sredstva 

vodi upravnik ločeno na posebnem računu. 

(3) Merila za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižjo vrednost 

prispevka določi podzakonski predpis. 

(4) Sredstva rezervnega sklada je mogoče uporabiti samo za poravnavo stroškov 

vzdrževanja in potrebnih izboljšav ter za odplačevanje v te namene najetih posojil. 

Izvršba na sredstva rezervnega sklada je dopustna samo iz teh razlogov. 

(5) Etažni lastnik nima pravice zahtevati vračila vplačil v rezervni sklad niti zahtevati delitve. 

(6) Če etažni lastnik ne vplača svojega prispevka v rezervni sklad, ga mora upravnik pisno 

pozvati k plačilu. Poziv upravnika se šteje za verodostojno listino v smislu zakona o izvršbi in 

zavarovanju. 

Argument predlagatelja je povezan z dejstvom, da gre za skupno premoženje etažnih 

lastnikov v povezavi z določbo drugega odstavka 72. člena SPZ, ki določa: »(2) Skupni 

lastniki skupno uporabljajo stvar in z njo razpolagajo ter solidarno odgovarjajo za 

obveznosti, ki nastanejo v zvezi s skupno stvarjo.« Vendar pa predlagatelj spregleda 

določbo petega odstavka 72. člena SPZ, ki določa: »(5) Za skupno lastnino se smiselno 

uporabljajo določila o solastnini, če ni z zakonom drugače določeno.« V petem odstavku 

72. člena SPZ zakon napotuje na uporabo določb o solastnini, ki omogočajo odločanje o 

upravljanju stvari z različno večino. Upravljanje s stvarjo v solastnini ureja SPZ v 67. členu, pri 

čemer v drugem in tretjem odstavku določa:  

(2) za posle v zvezi z rednim upravljanjem stvari je potrebno soglasje solastnikov, 

ki imajo skupaj več kot polovico idealnih deležev; 

(3) za posle rednega upravljanja se štejejo posli, ki so potrebni za obratovanje in 

vzdrževanje stvari za doseganje njenega namena. 

Stališče predlagatelja, da je zaradi solidarne odgovornosti potrebno 100 % soglasje za najem 

kredit v breme rezervnega sklada, tako ne vzdrži presoje glede na določbe SPZ, niti ni nujno 

glede na določbe SPZ.  

Če se sprejme teza, da je za porabo sredstev rezervnega sklada potrebno 100 % soglasje, 

ker gre za skupno premoženje, to velja tako za že vplačana sredstva, kot tudi za sredstva, ki 

šele bodo vplačana. V SPZ ni določbe, ki bi razlikovala med že vplačanimi sredstvi in 

prihodnjimi sredstvi. Iz tega je torej logično izpeljati sklep, da se lahko iz rezervnega sklada 

plačajo samo tisti posli, za katere je pridobljeno 100 % soglasje etažnih lastnikov.  

Navedenemu stališču pritrjuje tudi dejstvo, da je že v četrtem odstavku 119. člena predvidena 

poraba sredstev za namen odplačevanja posojil najetih za namene stroškov vzdrževanja in 

potrebnih izboljšav.  

(4) Sredstva rezervnega sklada je mogoče uporabiti samo za poravnavo stroškov 

vzdrževanja in potrebnih izboljšav ter za odplačevanje v te namene najetih posojil. Izvršba 

na sredstva rezervnega sklada je dopustna samo iz teh razlogov. 
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Krovni zakon je torej že sam določil, da je sredstva rezervnega sklada mogoče uporabiti za 

odplačevanje posojil, upoštevaje dejstvo, da se posojila odplačujejo s prihodnjimi vplačili, saj 

po naravi stvari posojilo ne bi bilo potrebno, če bi obstoječa sredstva zadoščala za poplačilo 

investicije. Predlagatelj ni prepričljivo pojasnil, zakaj je potrebno za porabo prihodnjih sredstev 

rezervnega sklada 100 % soglasje, za porabo obstoječih sredstev na namene poravnave 

stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav pa 50 ali 75 % soglasje. Glede na navedeno 

določbe SPZ ne morejo biti ovira, temveč podlaga za ustrezno ureditev s SZ–1E kot 

posebnem predpisu.  

Smisel rezervnega sklada ni le v zbiranju sredstev na zalogo, temveč tudi v namen 

zagotavljanja zavarovanja za najete kredite (navedeno smiselno izhaja iz določbe 4. odstavka 

119. člena SPZ). 

Glede na navedeno se predlaga umestitev naslednje določbe v zvezi z najemom posojil 

v SZ–1E (mogoča je tudi razporeditev določb v različne člene zakona): 

(1) V breme rezervnega sklada je mogoče najeti posojilo z enakim soglasjem kot se 

zahteva za vzdrževalna dela, ki se bodo financirala iz navedenega posojila ali druge 

oblike financiranja (na primer energetsko pogodbeništvo, plačilo na obroke ipd.), pri 

čemer o obremenitvi rezervnega sklada odločajo le lastniki, ki dejansko vplačujejo 

sredstva v rezervni sklad.  

(2) V načrtu vzdrževanja mora biti natančno določeno za katera vzdrževalna dela bodo 

etažni lastniki najeli posojilo.  

(3) V primeru najetja posojila iz prejšnjega odstavka imajo posamezni etažni lastniki 

pravico vnaprej vplačati celoten delež investicije, ki bi odpadel nanje, pri čemer se jim 

pri nadaljnjih vplačilih v rezervni sklad prizna diskontna stopnja v višini efektivne 

obrestne mere iz posojilne pogodbe. 

(4) Če etažni lastniki najamejo posojilo v breme rezervnega sklada se lahko to posojilo 

poplača izključno iz sredstev rezervnega sklada, tako da etažni lastniki, razen s 

sredstvi rezervnega sklada, v razmerju do posojilodajalca niso solidarno odgovorni.  

(5) Etažni lastniki do popolnega poplačila posojila brez soglasja posojilodajalca ne morejo 

znižati prispevka v rezervni sklad pod vrednost, ki je veljala v času sklenitve posojilne 

pogodbe. 

(6) Če obveznosti do posojilodajalca niso poravnane v celoti za vse etažne lastnike, mora 

upravnik posojilodajalcu na njegovo zahtevo v roku osmih delovnih dni od prejema 

posredovati podatke o etažnem lastniku, ki ni plačal svojega dela obveznosti, potrebne 

za vložitev tožbe. Terjatev, ki jo imajo etažni lastniki do etažnega lastnika, ki ni vplačal 

sredstev v rezervni sklad po samem zakonu preide na posojilodajalca.  

Dodatno je potrebno urediti tudi področje izvedbe vzdrževalnih del in potrebnih izboljša po 

principu energetskega pogodbeništva, na podoben način, kot je to urejeno v javnem sektorju. 

Zlasti v javnem sektorju je model omogočil večstranske učinke na področju investicij, tako da 

ni razloga, da ne bi modela prenesli tudi na področje stanovanjskega stavbnega sklada. Pri 
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tem je zaradi garancije učinka izvedbe investicije, ki jo nudi pogodbenik, jasno da se lahko 

zahteva nižje soglasje od 100 % oziroma gre za storitev, ki je enaka kot katerakoli druga 

storitev, ki jo plačujejo etažni lastniki.  

Glede na dejstvo, da gre za storitev energetskega pogodbeništva kot celovite storitve, kjer 

pogodbenik jamči tudi učinke izvedbe energijske prenove, je za tak način celovitega pristopa, 

od katerega imajo koristi po naravi stvari vsi etažni lastniki, dovolj 50 % soglasje. 

Glede na navedeno se predlaga umestitev naslednje določbe v zvezi z energetskim 

pogodbeništvom v SZ–1E (mogoča je tudi razporeditev določb v različne člene zakona): 

(1) Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka 29. člena tega zakona se za 

vzdrževalna dela in potrebne izboljšave, ki se izvedejo po principu energetskega 

pogodbeništva z garancijo učinkov izvedbe ukrepov energijske prenove, zahteva 50 % 

soglasje vseh etažnih lastnikov, pri čemer se ukrepi izvedejo v breme sedanjih in 

prihodnjih sredstev rezervnega sklada ali pa se zaračunavajo kot individualna storitev 

preko stroškov upravljanja.  

(2) V primeru, da se sredstva za energetsko pogodbeništvo zagotavljajo v breme sedanjih 

in prihodnjih sredstev rezervnega sklada, etažni lastniki do popolnega poplačila 

obveznosti do pogodbenika brez njegovega soglasja ne morejo znižati prispevka v 

rezervni sklad pod vrednost, ki je veljala v času sklenitve pogodbe o energetskem 

pogodbeništvu.  

9.1 Amandmaji k »Predlogu zakona o spremembah in 

dopolnitvah stanovanjskega zakona – SZ–1 (SZ–1E)« 

Zveza: K 6. členu predloga zakona SZ–1E 

Predlog: V novem 2. odstavku 29. člena Stanovanjskega zakona se črta besedilo: »ter za 

najem in odplačevanje posojil v breme rezervnega sklada«. 

Obrazložitev: Izhajajoč iz določbe četrtega odstavka 119. člena SPZ, ki določa: »Sredstva 

rezervnega sklada je mogoče uporabiti samo za poravnavo stroškov vzdrževanja in potrebnih 

izboljšav ter za odplačevanje v te namene najetih posojil. Izvršba na sredstva rezervnega 

sklada je dopustna samo iz teh razlogov« je mogoče zaključiti, da je že SPZ jasno nakazal, 

da so posojila vedno akcesorna poslu, ki ga podpirajo. SPZ, kot temeljni predpis, je torej jasno 

določil, da je v breme rezervnega sklada mogoče najemati posojila za isti namen, kot je sicer 

mogoče uporabiti sredstva rezervnega sklada. Popolnoma nelogično in neživljenjsko je, da se 

na primer za izboljšavo, za katero se zahteva 75 % soglasje, sočasno zahteva 100 % soglasje 

za akcesorni posel financiranja te izboljšave. 

Predlagatelj v drugem odstavku 29. člena predlaga, da se za najem in odplačevanje posojila 

v breme rezervnega sklada zahteva 100 % soglasje vseh etažnih lastnikov. Iz obrazložitve 

predlagatelja izhaja, da je namen, da se s spremembami zakona tudi nedvomno določi, da je 

za najem in odplačevanje posojila v breme rezervnega sklada in za financiranje vseh poslov, 
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za katere se jamči s prihodnjimi vplačili v rezervni sklad, potrebno soglasje vseh etažnih 

lastnikov. Sredstva rezervnega sklada so namreč skupno premoženje vseh etažnih lastnikov 

in skupni lastniki solidarno odgovarjajo za obveznosti, ki nastanejo v zvezi s skupno stvarjo. 

Zaradi omenjene odgovornosti menimo, da se morajo s tako odločitvijo strinjati vsi etažni 

lastniki. 

Če se sprejme teza, da je za porabo sredstev rezervnega sklada potrebno 100 % soglasje, 

ker gre za skupno premoženje, to velja tako za že vplačana sredstva, kot tudi za sredstva, ki 

šele bodo vplačana. V SPZ ni določbe, ki bi razlikovala med že vplačanimi sredstvi in 

prihodnjimi sredstvi. Iz tega je potrebno torej logično izpeljati sklep, da se lahko iz rezervnega 

sklada plačajo samo tisti posli, za katere je pridobljeno 100 % soglasje etažnih lastnikov.  

Zlasti vzdrževalna dela na področju energijske prenove večstanovanjskih stavb bi etažnim 

lastnikom prinesla precejšnje prihranke. Vendar je v praksi težko doseči zadostno soglasje za 

dvig prispevka v rezervni sklad na način, da bi lahko pokrili vsa vzdrževalna dela. Argument, 

da je to mogoče s 100 % soglasjem v praksi ne vzdrži, saj se s tem zavirajo prepotrebne 

izboljšave, ker so v večjih objektih posamezni etažni lastniki nedosegljivi (smrt, odsotnost v 

tujini, nezainteresiranost za zniževanje stroškov ali boljše pogoje bivanje (najemna 

stanovanja)). Zbiranje sredstev v rezervni sklad tako ne more biti edini način zagotavljanja 

sredstev za vzdrževalna dela po načrtu vzdrževanja, saj bi lahko zlasti na področju energijske 

prenove stavb investicije etažni lastniki pokrili s prihodnjimi prihranki. V takšnem primeru 

menimo, da je potrebno najemanje posojil v breme rezervnega sklada liberalizirati, saj je 

interes aktivnih lastnikov gotovo nad interesom pasivnih lastnikov.  

Z vidika odločanja o porabi sredstev rezervnega sklada je povsem enako, če se sredstva 

porabijo ko so že zbrana za investicijo v energijsko prenovo za kar je na primer potrebno 75% 

soglasje (oziroma v nekaterih primerih 50 % soglasje) ali če se investicija plača s kreditom in 

se nato vrača kredit. Za razlikovanje ni nobenega stvarnega in razumnega razloga, saj gre v 

obeh primerih za razpolaganje s skupnim premoženjem – sredstvi rezervnega sklada – 

za samo investicijo je dovolj 75 %, za odplačilo kredita za to isto investicijo pa 100%. Da 

ureditev ni primerna kaže tudi dejstvo, da pridemo do povsem enakega položaja, torej da se 

razpolaga s prihodnjimi sredstvi rezervnega sklada, če se z izvajalcem etažni lastniki 

dogovorijo za obročno odplačilo (izvajalec bo stroške financiranja vključil v ceno) – ekonomsko 

gledano bo šlo za kredit, pravno pa za brezobrestno plačilo na obroke.  

Omejevanje poslov s področja kreditiranja ustvarja pogoje za nepreglednost. Predlog zakona 

namreč po naši oceni neučinkovito posega v pravico etažnih lastnikov za najem kredita za 

izvedbo vzdrževalnih del. Po sedanji ureditvi se etažni lastniki lahko odločijo za izvedbo 

investicije, ko imajo na primer zbranih 1/3 sredstev, preostanek pa bodo plačali v obrokih 

izvajalcu. Izvajalec, ki je vnaprej seznanjen z načinom plačila v svoji kalkulaciji upošteva, da 

bo moral na 2/3 sredstev počakati zato v ceno vključi tudi stroške financiranja (formalnega 

bremena ali zastave sredstev sicer ni, de facto pa se poplačuje iz rezervnega sklada). Pravno 

gledano tako ne gre za kredit, ekonomsko pa. Praviloma so ti stroški financiranja višji, kot 

bi bili, če bi etažni lastniki najeli kredit pri banki.  

Najem kredita je posel kot katerikoli drugi oziroma je posel, ki je akcesorne narave izvedbi 

investicije. Morebiten pomislek, da bodo kredit odplačali le etažni lastniki, ki dejansko plačujejo 
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sredstva v rezervni sklad je sicer na mestu, vendar je že zdaj tako. Tudi če se etažni lastniki 

odločijo za plačilo na obroke, bo investicija na koncu plačana v celoti iz sredstev rezervnega 

sklada, ne glede na to, kdo je in kdo ni plačal v rezervni sklad. Izterjava neplačanih sredstev 

v rezervni sklad je predmet internega razmerja med etažnimi lastniki – Etažni lastniki oziroma 

upravnik imajo pravico terjati sredstva, celo več – za zavarovanje imajo na voljo zakonito 

stvarno breme iz 120. člena SPZ z najboljšim vrstnim redom. Svoje pravice morajo le 

učinkovito zaščititi. Enako velja, če gre za dolg etažnega lastnika do rezervnega sklada – če 

se iz sredstev rezervnega sklada izplača celoten račun dobavitelja oziroma izvajalca – to 

pomeni, da redni plačniki kreditirajo neplačnike.  

Za soglasje za najem posojila v breme rezervnega sklada bi bilo potrebno upoštevati tudi 

dejstvo, da glede na določbo drugega odstavka 41. člena SZ–1, občine, država, javni 

stanovanjski skladi in neprofitne stanovanjske organizacije lahko oblikujejo svoje rezervne 

sklade v okviru svojih namenskih sredstev in v tem primeru niso dolžne vplačevati v rezervne 

sklade. Za obremenitev rezervnega sklada mora biti tako dovolj soglasje etažnih lastnikov, ki 

dejansko vplačujejo sredstva v rezervni sklad stavbe saj v nasprotnem primeru o skupni 

lastnini etažnih lastnikov odločajo tudi etažni lastniki, ki niso prispevali ničesar v to skupno 

lastnino. Druga možnost pa je, da se odpravi izjema za lokalne skupnosti in državo v zvezi z 

vplačili v rezervni sklad. 

Glede na navedeno predlagamo, da se iz predloga novega 2. odstavka 29. člena 

Stanovanjskega zakona se črta besedilo: »ter za najem in odplačevanje posojil v breme 

rezervnega sklada«. 

Zveza: Nov člen X 

Predlog: 

(1) Etažni lastniki pridobijo ali upravnik zanje pridobi enolično identifikacijsko številko v 

obliki davčne številke pri Finančni upravi Republike Slovenije. 

(2) Etažni lastniki imajo v pravnem prometu in sodnih postopkih sposobnost biti stranka. 

Če imajo posamezni etažni lastniki v sodnem postopku nasprotni interes kot preostali, 

etažni lastniki vseeno nastopajo kot celota. 

(3) V breme rezervnega sklada je mogoče najeti posojilo z enakim soglasjem kot se 

zahteva za vzdrževalna dela, ki se bodo financirala iz navedenega posojila ali druge 

oblike financiranja (na primer energetsko pogodbeništvo, plačilo na obroke), pri čemer 

o obremenitvi rezervnega sklada odločajo le lastniki, ki dejansko vplačujejo sredstva v 

rezervni sklad. 

(4) V primeru najetja posojila iz prejšnjega odstavka imajo posamezni etažni lastniki 

pravico vnaprej vplačati celoten delež investicije, ki bi odpadel nanje, pri čemer se jim 

pri nadaljnjih vplačilih v rezervni sklad prizna diskontna stopnja v višini efektivne 

obrestne mere iz posojilne pogodbe. 
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(5) V načrtu vzdrževanja mora biti natančno določeno za katera vzdrževalna dela bodo 

etažni lastniki najeli posojilo.  

(6) Če etažni lastniki najamejo posojilo v breme rezervnega sklada se lahko to posojilo 

poplača izključno iz sredstev rezervnega sklada, tako da etažni lastniki, razen s 

sredstvi rezervnega sklada, v razmerju do posojilodajalca niso solidarno odgovorni.  

(7) Etažni lastniki do popolnega poplačila posojila brez soglasja posojilodajalca ne morejo 

znižati prispevka v rezervni sklad pod vrednost, ki je veljala v času sklenitve posojilne 

pogodbe. 

(8) Če obveznosti do posojilodajalca niso poravnane v celoti za vse etažne lastnike, mora 

upravnik posojilodajalcu na njegovo zahtevo v roku osmih delovnih dni od prejema 

posredovati podatke o etažnem lastniku, ki ni plačal svojega dela obveznosti, potrebne 

za vložitev tožbe. Terjatev, ki jo imajo etažni lastniki do etažnega lastnika, ki ni vplačal 

sredstev v rezervni sklad po samem zakonu preide na posojilodajalca. 

Obrazložitev: 

Najemanje posojil mora biti izvedljivo tudi v praksi, s čimer je povezana predvsem področna 

bančna zakonodaja in tudi bančna praksa. Za učinkovito najemanje posojil je potrebno 

zagotoviti tudi: 

● sposobnost etažnih lastnikov biti stranka v smislu določb 3. odstavka 76. člena ZPP 

● določitev davčne številke 

● možnost odprtja TRR rezervnega sklada v svojem imenu in za svoj račun 

Prva točka je pomembna iz več vidikov. Pravdni postopki za izterjavo vplačil v rezervni sklad 

so velika težava, saj je potrebno na strani tožečih strank potrebno na primer navesti 

poimensko vse etažne lastnike (razen dolžnika), kar je ob trajanju postopkov administrativno 

zamudno, saj se v treh ali več letih lahko večkrat zamenja lastništvo v posameznih enotah. 

Sodna praksa pa zavrača možnost podelitev biti stranka etažnim lastnikom, saj tožena stranka 

(na primer eden od etažnih lastnikov, ki ne vplačuje sredstev v rezervni sklad) za povrnitev 

stroškov postopka ne more seči z izvršbo na nobeno skupno premoženje etažnih lastnikov 

(stroški postopka niso stroški rezervnega sklada, skupni deli so izvzeti iz izvršbe). Glede na 

navedeno bi bilo torej potrebno sposobnost biti stranka za etažne lastnike urediti v določbah 

stanovanjskega zakona.  

Določitev davčne številke etažnim lastnikom bi pripomogla k jasnemu sklepanju pogodb. Naj 

podamo primer iz prakse. Za sklenitev kreditne pogodbe z banko mora imate stranka davčno 

številko. Če bi etažni lastniki že zbrali zadostno soglasje za najem kredita (po predlogu 100%) 

ga ne morejo najeti, ker nimajo davčne številke. Posledično kredit najame upravnik na svoje 

ime, odplačujejo ga pa etažni lastniki. Torej le ločitev računov ne bo pripomogla k večji 

preglednosti. Vnovič opozarjamo ne neenak položaj etažnih lastnikov, ki nimajo upravnika. 
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Iz dejstva podelitve davčne številke izhaja torej možnost odprtja računa rezervnega sklada, 

na katerega bo dejansko mogoče poseči z izvršbo. Dokler ostaja ureditev pri računih F, 

namreč to ni mogoče saj iz registra TRR ne bo razvidno komu sredstva pripadajo.  

Smisel rezervnega sklada ni le v zbiranju sredstev na zalogo, temveč tudi v namen 

zagotavljanja zavarovanja za najete kredite (navedeno smiselno izhaja iz določbe 4. odstavka 

119. člena SPZ). 

Zveza: Nov člen Y 

Predlog: 

(1) Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka 29. člena tega zakona se za 

vzdrževalna dela in potrebne izboljšave, ki se izvedejo po principu energetskega 

pogodbeništva z garancijo učinkov izvedbe ukrepov energijske prenove, zahteva 50% 

soglasje vseh etažnih lastnikov, pri čemer se ukrepi izvedejo v breme sedanjih in 

prihodnjih sredstev rezervnega sklada ali pa se zaračunavajo kot individualna storitev 

preko obračuna obratovalnih stroškov.  

(2) V primeru, da se sredstva za energetsko pogodbeništvo zagotavljajo v breme sedanjih 

in prihodnjih sredstev rezervnega sklada, etažni lastniki do popolnega poplačila 

obveznosti do pogodbenika brez njegovega soglasja ne morejo znižati prispevka v 

rezervni sklad pod vrednost, ki je veljala v času sklenitve pogodbe o energetskem 

pogodbeništvu.  

Obrazložitev: 

Dodatno pa menimo, da bi bilo potrebno urediti tudi področje izvedbe vzdrževalnih del in 

potrebnih izboljšav po principu energetskega pogodbeništva, na podoben način, kot je to 

urejeno v javnem sektorju. Zlasti v javnem sektorju je model omogočil večstranske učinke na 

področju investicij, tako da ni razloga, da ne bi modela prenesli tudi na področje 

stanovanjskega stavbnega sklada. Pri tem je zaradi garancije učinka izvedbe investicije, ki jo 

nudi pogodbenik, jasno, da se lahko zahteva soglasje, nižje od 100 % oziroma gre za storitev, 

ki je enaka kot katerakoli druga storitev, ki jo plačujejo etažni lastniki.  

Zveza: K 13. členu 

Predlog: Spremeni se novi prvi odstavek 42. člena, tako se glasi: 

(1) Račun rezervnega sklada se odpre v imenu in za račun etažnih lastnikov z vnosom 

enoličnega identifikatorja iz prvega odstavka člena X v register transakcijskih računov. 

Obrazložitev: Glede na to, da je v členu X podan predlog za določitev enoličnega 

identifikatorja etažnih latnikov v obliki davčne številke in je v drugem odstavku predvidena 

podelitev sposobnost biti stranka, je z vidika pravne varnosti etažnih lastnikov še bolje, da 

računi rezervnega sklada niso le fiduciarni računi, temveč računi odprti ne ime in račun etažnih 

lastnikov. Na ta način se ne eni strani zagotavlja največja možna pravna varnost za etažne 

lastnike, na drugi strani pa tudi podpira možnost najetja posojila v breme rezervnega sklada.  

 


