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LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, 

sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za 
podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. 



LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. 

Stanje celovitih energetskih prenov

Kumulativno prenovljena površina stavb v javnem 
sektorju v obdobju 20112018, pričakovane vrednosti 
kazalca v letih 2019 in 2020 ter njegove ciljne vrednosti 
do leta 2020  

(Vir: IJS CEU – DSEPS 2050) 

 

Kumulativno zmanjšanje emisij CO2 z ukrepi v 
javnem sektorju v obdobju 20112018, 
pričakovane vrednosti kazalca v letih 2019 in 
2020 ter njegove ciljne vrednosti do leta 2020  

(Vir: IJS CEU – DSEPS 2050) 

 

Celovite energetske prenove se izvajajo kadar so na voljo Kohezijska nepovratna sredstva: 

V letih 2015 – 2017 ni bilo JR. Po letu 2017 nižja stopnja sofinanciranja, več projektov le z izvedbo posameznih ukrepov. 
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Stanje celovitih energetskih prenov 

Finančni vzvod spodbud v javnem sektorju v 
obdobju 20122018 in ciljne vrednosti do leta 
2020  (Vir: IJS CEU – DSEPS 2050) 

 

Iz grafa je viden padec deleža nepovratnih sredstev 
(Kohezijska sredstva) iz prejšnje v sedanjo finančno 
perspektivo, kjer pa se z zadnjimi javnimi razpisi / javnimi 
pozivi dviga stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov 
iz 40% na 49%, kar je zgornja meja za izvajanje 
projektov v obliki JZP, kjer zasebni partner vloži 51% 
sredstev.  
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Stanje celovitih prenov OP EKP 2014-2020 



LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. 

SUE – osnova za dober REP 
Uveden Sistem Upravljanja z Energijo – SUE je osnova za dober, strokovno neodvisen Razširjen 
Energetski Pregled – REP. Na podlagi relevantnih vhodnih podatkih o rabi in stroških za 
energijo lahko pripravimo dober REP in s tem dobre projekte za izvedbo ukrepov URE in OVE v 
javnih stavbah.  

V REP-u obravnavamo rabo energije za pretekla tri koledarska leta.  

https://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/upravljanje-z-energijo-v-javnem-sektorju/ 
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Šele ko vemo koliko porabimo, 
lahko začnemo varčevati, 
načrtovati ukrepe za povečanje 
energetske učinkovitosti,.. 

Direktiva 2012/27/EU o energetski učinkovitosti 
Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju 
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REP – osnova za celovito energetsko prenovo 
Osnova za celovito energetsko obnovo je Razširjen Energetski Pregled – REP s pripadajočim 
elaboratom gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah in izkazom energijskih 
lastnosti stavbe za izbrani scenarij.  

Odstopanje od predpisane ravni učinkovite rabe energije je dovoljeno le pri stavbah varovanih na 
podlagi predpisov s področja varstva kulturne dediščine.  

 V REP-u je treba proučiti enega ali več scenarijev z več ukrepi  
celovite energetske prenove, ki izpolnjujejo prej navedene 
zahteve in pogoje predpisane ravni učinkovite rabe in 
obnovljivih virov energije.   
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Možni viri financiranja 
• Neporabljena sredstva iz veljavnega OP EKP 

2014-2020 (2023) 

• Sredstva v okviru prihodnje EKP 2021-2027  

• Sredstva podjetij ESCO 

• Sredstva zavezancev za doseganje 

prihrankov 

• Evropska Investicijska Banka (EIB) 

• TP ELENA 

• Programi SID Banke 

• Sredstva v okviru poslovnih bank 

• Sklad za podnebne spremembe  

• Sredstva Eko sklada 

• Javna sredstva 

 

 Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE) 

 Evropska Banka za Obnovo in Razvoj (EBRD) 

     npr. Sustainable Energy Financing Facilities 

 Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) 

 Program Invest EU (po vzoru EFSI za obdobje 
2021-2027 bo združeval vsa financiranja iz 
proračuna EU v obliki ugodnih posojil in jamstev) 

 Just Transition Mechanism (v okviru zelenega 
prehoda)  

ReactEU, Načrt za okrevanje in odpornost (v 
okviru „NextGenerationEU“ bo Slovenija izkoristila 
okvirno 5,7 milijard € (3,2 mlrd posojil in 2,1 mlrd 
nepovratnih sredstev, 312 mio € ReactEU, 134 mio 
€ JTF, 1,8 mlrd € Mehanizem za okrevanje in 
odpornost ter 68 mio € za Razvoj podeželja.  
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Načrtovani razpisi iz NOO – Načrta za okrevanje in odpornost 

V prihodnjih letih je načrtovanih 730 milijonov evrov iz NOO ali EKP za infrastrukturne naložbe v električna 

distribucijska omrežja, energetske prenove stavb, sončne in vetrne elektrarne, kolesarske povezave, polnilne 

postaje za e-vozila,… 

1. Trajnostna prenova javnih stavb, več razpisov NOO s ciljem 30% zmanjšanja rabe energije (predvsem ožji in 

širši JS ter javni stanovanjski skladi; poudrek tudi na energetsko pogodbeništvo).  

2. Stavbe izjemnega upravnega in družbenega pomena zaradi epidemije covid-19, zdravstvena infrastruktura, 

domovi za starejše občane,  policija, sodišča, zapori,.. 66 mio €, september 2023 

3. Stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbnih sistemov, energetsko že prenovljene 

stavbe, ki potrebujejo nadgradnjo tehničnih sistemov ohlajanja in prezračevanja, 10 mio €, december 2023 

4. Stanovanjske stavbe v javni lasti, demonstracijski primeri energetske prenove večstanovanjskih stavb, 5     

mio €, december 2023 

5. Sistemski finančni vir za energetsko prenovo stavb ožjega javnega sektorja, obnovljivost finančnega vira iz 

prihrankov po energetski prenovi in lastnimi sredstvi, 5 mio €, december 2023 

6. Celostna prenova stavb javnega sektorja, kohezijska sredstva za stavbe, ki niso v NOO, ožji in širši javni 

sektor, energetsko pogodbeništvo, 64 mio €, december 2023 
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Načrtovani razpisi iz NOO – Načrta za okrevanje in odpornost 

7.   Celostna energetska prenova stavb zasebnega storitvenega sektorja, podjetja, trgovine, gostinske stavbe, 

hoteli,.. 15 mio €, januar 2024 

8.   Celostna energetska prenova zasebnih večstanovanjskih stavb, gospodinjstva, nadgradnja pisarne 

ENSVET – tehnična pomoč, 14 mio €, februar 2014  

9.   Ozaveščanje socialno ranljivih skupin in omogočanje dostopa do nepovratnih sredstev, gospodinjstva z 

nizkimi prihodki, 15 mio €, december 2023 

10. Spodbujanja priprave projektov za energetsko prenovo javnih stavb, 8 mio €, december 2023  

 

Bolj ciljno usmerjeni javni razpisi z ustreznimi zahtevami. Sedaj najdete na nekaterih razpisih na MGRT, SPIRIT, 

Slovenskem podjetniškem skladu,… minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti, pri nekaterih je dovolj da 

samo izkažete večjo snovno in energetsko učinkovitost neglede na vrednost oziroma delež,.. prijave ne zahtevajo 

REP-a, vprašanje kasnejšega dokazovanja doseganja učinkov,… 

Boj učinkovito črpanje sredstev, kombinacija virov, novih finančnih mehanizmov ter jasno zahtevani učinki.   
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Tehnična pomoč ELENA – rezultati projekta 

SECTOR PP model PPP/EPC model TOTAL 

Building retrofit 21.982.557,87 16.561.382,54 38.543.940,41 

  57,0% 43,0%   

 

Razmerje med JN in JZP.  
 

Z 2,25 mio € tehnične pomoči od tega 90% EIB, 10% pa sodelujoče občine, smo realizirali 50 mio € investicij 
trajnostne energije. Največji delež investicij je predstavljala energetska prenova javnih stavb v višini 38.8 mio €, 
temu so sledila daljinska ogrevanja, predvsem DOLB-i v višini 6.2 mio €, nadalje prenove JR v višini 3.2 mio €, projekti 
trajnostne mobilnosti 1.2 mio € in energetsko učinkovita komunalna infrastruktura v višini 0,2 mio €.  Skupaj znašajo 
prihranki energije 22,34 GWh/leto oziroma 8.172 tCO2/leto. Fosilna goriva smo nadomestili z obnovljivimi viri 
energije in sicer za 13,36 GWh/leto.  
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Večstanovanjske stavbe – DSEPS 2050 
Nova ELENA na področju večstanovanjskih stavb – zakonodajna ovira – novela SZ-1E z 100% soglasjem 

etažnih lastnikov za zadolževanjem rezervnega sklada.  

Doseganje ciljev DSEPS 2050? 

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/novica/na-eko-skladu-spodbude-za-pilotne-projekte-celovite-prenove-vestanovanjskih-stavb-sofinancirane-z-novimi-finannimi-instrumenti 
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Predlogi za pospešitev celovitih prenov  
Občine prehitevajo ožji in širši javni sektor, kjer lokalne energetske organizacije (LEA –Lokalne Energetske 

Agencije) kot njihov energetski manager izvajajo sistem upravljanja z energijo, pripravljajo potrebno dokumentacijo 

npr. REP, kot neodvisen strokovnjak in sodelujejo pri postopkih JZP.  

Predlog:   

Če LEA lahko zbirajo in vnašajo v nacionalno bazo stroške in rabo energije ter osnovne tehnične lastnosti 

stavb za občine, bi lahko na svojem območju tudi za stavbe ožjega in širšega javnega sektor (občinska stavba 

= stavba UE, osnovna šola = srednja šola, …). Ker imajo LEA javne ustanoviteljice (občine) je tu možna direktna 

pogodba (npr. 14. čl. Uredbe o kontaktni točki).  

Za veliko večino občin se to izvaja, še hitreje bi to šlo, če bi občine za to nalogo prejele sofinanciranje stroškov in s 

tem večjo zavezo k ustreznem poročanju. Za občine bi lahko bil Javni poziv, za širši in ožji sektor pa povabilo 

(možni vir: Podnebni sklad).  

Na podlagi relevantnih podatkov segmentiranih po posameznih skupinah stavb pa bi se lahko bolj ciljno 

pripravljalo javne razpise, pozive,… za celovite prenove stavb za upravičence.  

Za pospešitev celovitih prenov večstanovanjskih stavb predlagam medresorsko delovno skupino, da 

pripravi predloge zakonodajnih sprememb tako Stvarnega zakonika, kot Stanovanjskega zakona. Izjemo se 

utemeljuje s tem, da se stroške kredita rezervnega sklada ali stroške storitve pogodbenega zagotavljanja 

prihrankov pokriva iz nastalih prihrankov in se bremena etažnih lastnikov ne povečujejo, če le je ročnost kredita 

oziroma pogodb dovolj dolga in kjer je dodaten argument še doseganje nacionalnih ciljev NEPN oziroma EU ciljev 

Zelenega prehoda (REPowerEU).  
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Skupnostna sončna elektrarna na večstanovanjski stavbi 
Novi ZSROVE -> Nova Uredba o samooskrbi z EE iz OVE 

72. člen ZSROVE (prehodne določbe glede samooskrbe) končne odjemalce, ki jih distribucijski operater do 

vključno 31. decembra 2023 registrira kot končne odjemalce s samooskrbo lahko izbirajo ali se registrirajo po stari 

Uredbi in EZ-1 (315.a člen) in dokler uporabljajo napravo za samooskrbo izvajajo neto meritve na letnem nivoju in 

ne plačujejo omrežnine. Je pa potrebno upoštevati staro uredbo in EZ-1 (ne more se mešati med seboj pravil!) – 

energetska skupnost je lahko znotraj iste transformatorske postaje, …   

Po novi Uredbi v javni obravnavi se plačuje omrežnino, prispevke in druge dajatve na vso prevzeto električno 

energijo iz omrežja (ne plača se edino prispevka na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti).  

Pri večstanovanjskih stavbah bo možna raba „lastne“ elektrike – projekt Luče – baterija,…  

Prva sončna elektrarna za samooskrbo večstanovanjske stavbe na 

Jesenicah. Investicija 36.400 € se povrne v 8 letih. Investitor GEN-I, 

stanovalci odplačajo naložbo in nato prevzamejo SE.  

 

Prenova večstanovanjske stavbe: sanacija ovoja, skupnostna sončna 

elektrarna na strehi in toplotna črpalka v kotlovnici ter polnilnica za 

električna vozila na parkirišču za stanovalce.  

Ovira: za zadolževanje rabimo 100% soglasje etažnih lastnikov!  
https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/mikro-soncne-elektrarne 
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Samooskrba in energetske skupnosti 

Končni odjemalci se v skupnostno samooskrbo povežejo na podlagi pogodbe po pravilih obligacijskega 

prava ali tako, da ustanovijo skupnost, ki je pravna oseba. 

Spodbude za skupnostne projekte. 
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Skupnostna sončna elektrarna na javnem objektu  
Zadružni dom Sv. Anton  90 kW, 95 MWh/leto, 75.000 € (nov.21) 

Podružnična šola Sv. Anton 100 kW,110 MWh/leto, 83.000 €. 

Skupaj 190 kW, 205 MWh/leto, investicija 158.000 €. 

Strošek uprav. 5.000 €/leto. Strošek kredita 8.000€/leto-15 

Strošek EE iz elektrarne (z DDV)  do 15 let:      75,50 €/MWh.      

Strošek EE iz elektrarne (z DDV) nad 15 let:     26,00 €/MWh 

 

Prihranki Podružnične šole  
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Stara in nova zakonodaja na področju samooskrbe 
1. Energetski zakon EZ-1  

2. Uredba o samooskrbi z EE iz OVE 2019 

  

PREDNOSTI:  

- neto meritve na letnem nivoju t.i. „netiranje“  

    za „netirano“ EE se ne plačuje omrežnine (po novem se plačuje    

    omrežnino na vso EE prevzeto iz distribucijskega omrežja) 

 

SLABOSTI:   

- samooskrbna energetska skupnost omejena znotraj transformatorske 

postaje    (po novem cela R Slovenija)  

- v skupnostno samooskrbo se vključi gospodinjski in mali poslovni odjem 

< 43 kW    (po novem ni omejitev)  

 

Sprememba Uredbe o samooskrbi 2019  

- ni več omejitve moči MSE na 0,8 x vsote priključnih moči MM članov 

energetske skupnosti  

Interventni zakon: ZAKON o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na 

področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE), sep. 2022, velja do 31. 12. 2025: 
…..podajo vlogo za soglasje za priključitev naprave za samooskrbo do vključno 
31. decembra 2023 in ki jih distribucijski operater do vključno 31. decembra 2024 
registrira kot končne odjemalce s samooskrbo … po EZ-1. 

1. Novi ZSROVE Zakon o Spodbujanju Rabe 

Obnovljivih Virov Energije (avgust 2021)  

2. Nova Uredba o samooskrbi EE iz OVE (v 

postopku sprejemanja) 

 

Z uveljavitvijo ZSROVE preneha veljati EZ-1, a se 

uporablja še naprej (72., 84. in 94. člen ZSROVE)  

  

 

 

Direktiva 2019/944/EU notranji trg EE   
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Postavljanje V SE na degradiranih območjih

Interventni zakon ZUOKPOE 13.  čl. 

 Če gospodarska družba, v kateri ima država ali lokalna skupnost kapitalsko naložbo, investira v nove 
projekte za proizvodnjo EE iz sončne energije inštalirane moči 250 kW ali več, mora oblikovati skupnost 
na področju energije iz OVE ali skupnostno samooskrbo …, ter vsaj 25 % delež letno proizvedene EE 
brezplačno nameniti oskrbi gospodinjskih odjemalcev v Republiki Sloveniji, oziroma na območju 
lokalne skupnosti, če gre za družbo, v kateri ima kapitalsko naložbo lokalna skupnost. 

 Vlada oziroma lokalna skupnost predpiše način in pogoje vključevanja gospodinjskih odjemalcev ter 
merila, na podlagi katerih se oskrbujejo gospodinjski odjemalci. Prednost daje gospodinjskim 
odjemalcem v večstanovanjskih stavbah, ki zaradi tehničnih, ekonomskih ali drugih ovir nimajo 
možnosti proizvodnje EE iz OVE ali oblikovanja individualne ali skupnostne samooskrbe ali 
skupnosti na področju energije iz OVE …, ali pa so te možnosti tako otežene, da je investicija v 
proizvodnjo EE iz OVE ekonomsko neupravičena. Merila in pogoji ne smejo diskriminirati gospodinjskih 
odjemalcev iz socialno ranljivejših skupin. 

      

 

 

 

 

Ministrstvo za infrastrukturo dalo v javno obravnavo 

nov Zakon o umeščanju naprav za proizvodnjo 
električne energije iz obnovljivih virov energije. 

Opuščeni kamnolom Deskle 20 – 30 MW 
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Pogled naprej – skupnost OVE – umeščanje v prostor 

investitor, 

upravljalec, 

odjemalec,.. umeščanje  

v prostor 

podpora pri 

administrativnih 

postopkih 

SKUPNOST OVE 

pravna oseba 

NAČRTOVANJE  

PROJEKTA OVE 

OBČINA 

OBČANI 

PODJETJA 

LEK 

OPN 

DPN 

PROJEKT OVE 

OBČINA 

LEA 

KONTAKTNA 

TOČKA 

IZVAJANJE DELAVNIC PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH 

Uveljavitev kontaktne točke na terenu na podlagi 14. člena Uredbe o kontaktni točki.  

Vključevanje občanov in stavb zasebnega sektorja v skupnosti OVE (poleg OVE tudi prenove stavb?) 



Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je 

integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa 

LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi 

partnerjev projekta. 
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Rajko Leban, univ. dipl. inž. str.   

E: rajko.leban@golea.si   S: www.golea.si   M: +386 (0)41 75 10 75 
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