
 

 

 

Sustainable Energy Investment Forums 

 

Nacionalna okrogla miza o naložbah v trajnostno energijo v Sloveniji 

Ljubljana, 24. maja 2022 

 

Hibridni dogodek 
 

Organizira ga Evropska komisija v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan, Centrom za energetsko 

učinkovitost (JSI EEC) in pod pokroviteljstvom Ministrstva za infrastrukturo (MZI).  

Oblika: uvodno plenarno predavanje, dve vzporedni tematski sektorski predavanji, predavanje o finančnih 

instrumentih, zaključno plenarno predavanje 

Udeleženci: Ključni slovenski akterji na osebno povabilo, predstavniki Evropske komisije, predstavniki 

ministrstev in lokalne samouprave, javnih in poslovnih bank, zavarovalnic, 

stavbnega/industrijskega/storitvenega sektorja, podjetij za energetske storitve, energetskih agencij, 

organizacij za podporo podjetjem, energetskih svetovalcev, raziskovalcev, nevladnih organizacij. 

Ozadje: 

Evropska komisija v okviru pobude »Smart Finance for Smart Buildings« (Pametno financiranje za 

pametne stavbe) organizira vrsto Sustainable Energy Investment Forums (forumi SEI), da bi okrepila 

zmogljivosti in sodelovanje med javnimi in zasebnimi deležniki pri razvoju obsežnih naložbenih 

programov in finančnih shem.  

Od leta 2016 so v okviru forumov SEI organizirali več kot 30 dogodkov v številnih državah članicah EU. To 

so bile javne konference, ki so bile odprte, pogosto regionalnega obsega, nacionalne okrogle mize (na 

povabilo), ki so se osredotočale na nacionalne ali regionalne okoliščine, in drugi dogodki glede na 

ugotovljene potrebe in priložnosti.  

Cilji nacionalne okrogle mize so spodbuditi dialog med ključnimi slovenskimi deležniki o tem, kako izboljšati 

dostop do zasebnega financiranja za naložbe v trajnostno energetsko učinkovitost in s podporo 

Kohezijskega sklada ter instrumenta za oživitev gospodarstva in odpornosti v obdobju 2021-2027 pomagati 

Sloveniji pri doseganju ciljev Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta ter dolgoročne strategije 

prenove na poti do podnebne nevtralnosti do leta 2050. 

 

https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/financing/capacity-building-and-technical-assistance_en#sustainable-energy-investment-forums


DNEVNI RED 

Prizorišče: Nova Ljubljanska banka, Center za inovativno podjetništvo, Trg republike 2, Ljubljana 

8.30 – 9.00 Prijava in sprejem 

9.00 – 10.40 Pozdravni in osrednji govori 

9.00 – 9.10 

9.10 – 9.25 

Pozdravni nagovor 

Hinko Šolinc, generalni direktor Direktorata za energijo, Ministrstvo za infrastrukturo 

(MZ) 

Kontekst evropske politike 

• Najnovejši razvoj politike EU o financiranju energetske učinkovitosti

Anne Katherina Weidenbach, Evropska komisija

• Vprašanja in odgovori

9.25 – 10.40 Nacionalni kontekst

• Financiranje energetske učinkovitosti iz Kohezijskega sklada ter Sklada za oživitev in

odpornost v obdobju 2021–2027

Erik Potočar, vodja Sektorja za energetsko učinkovitost in politiko obnovljivih virov

energije, MNZ

• Energetska učinkovitost v stanovanjskem sektorju – finančna podpora in novi finančni

instrumenti

Mojca Vendramin, Eko sklad

• Financiranje in drugi dejavniki EE v MSP – stanje in potrebe

Nevenka Hrovatin, Ekonomsko-poslovna šola in Slovensko združenje za ekonomiko

energetike

• Vprašanja in odgovori

10.20 – 10.40 Odmor za kavo / Mreženje 

10.40 – 12.15 Vzporedno predavanja A: Financiranje energetske učinkovitosti v javnem in 

stanovanjskem sektorju 

• Celovite prenove v javnem sektorju (2016–2021) in prihodnji razvoj na podlagi izkušenj

Mira Žnidarič, vodja Projektne pisarne za prenovo stavb, MNZ

• Vse na enem mestu za energetsko prenovo stanovanjskih stavb

Helene Scheller, Dunaj / Projekt H2020 RenoBooster

https://www.nlb.si/cip
https://www.ekosklad.si/
https://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetska-prenova-javnih-stavb/projektna-pisarna/


 

Potrebna tehnična pomoč za prenovo večstanovanjskih stavb 

Rajko Leban, direktor, Goriška lokalna energetska agencija 

• Razprava 

 

10.40 – 12.15 Vzporedno predavanje B: Financiranje energetske učinkovitosti v trgovini in industriji 

 

• Tokovi financiranja EE in OVE za industrijo 

Nina Vrabelj, svetovalka za raziskave in razvoj, Strateški razvoj, Gospodarska zbornica 

Slovenije 

• Trajnostno financiranje 

Gašper Jež, Sektorja za projektno in izvozno financiranje, SID banka 

• Celovite finančne rešitve 

Aleš Anžlovar, direktor, Svetovanje o ustrezni strukturi virov in čezmejnem financiranju, 

Nova Ljubljanska banka 

• Razprava 

 

12.15 – 13.00 Odmor za kavo / Mreženje 

 

13.00 – 14.15 Ali potrebujemo nove finančne instrumente in poslovne modele storitev energetske 

učinkovitosti? 

 

• Refinanciranje storitev energetske učinkovitosti 

Luka Komazec, direktor, RESALTA / ESCO 

• Vključevanje shem refinanciranja 

Klemens Leutgöb, izvršni direktor, Projekt e7 / H2020 REFINE 

• Finančni instrumenti in financiranje skupine EIB za prenovo in ESCO 

Robert Pernetta, svetovalec za finančne instrumente, Evropska investicijska banka 

• Razprava 

 

14.15 – 15.00 Zaključno plenarno predavanje 

 

• Poročanje iz tematskih skupin (poročevalci) 

• Odziv povabljenega odbora 

• Vprašanja in odgovori z občinstvom, razprava in naslednji koraki 

 

  

https://www.golea.si/about-us-main/
https://refineproject.eu/


 

Plenarno predavanje o nacionalni politiki in politiki EU na 

področju EE 

Moderator: Jure Čižman (Center za energetsko učinkovitost, Institut Jožef Stefan) 

Poročevalec: Tadeja Janša (Center za energetsko učinkovitost, Institut Jožef Stefan) 

 

Obseg 

Na plenarnem predavanju bodo glavni govorniki o aktualnih vprašanjih na področju financiranja EE 

pripravili načine financiranja EE do leta 2030 in pozneje v okviru svežnja Pripravljeni na 55, z uporabo 

načela »najprej energetska učinkovitost« in trajnostnega financiranja ter s spodbujanjem povpraševanja 

po naložbah v EE v okviru nacionalne politike in financiranja ob upoštevanju razvoja finančnih dejavnikov, 

potreb in praks na področju EE v stavbah, MSP in industriji. Predstavitvi bodo sledila vprašanja in odgovori. 

 

Ključne informacije, ki bodo posredovane:  

• Strategija obnovitvenega vala (Renovation Wave), paket Pripravljeni na 55 in trajnostno 

financiranje – dostopno in ciljno usmerjeno financiranje 

• Energetska učinkovitost na prvem mestu, strožji predpisi, višje stopnje prenove in ciljno 

usmerjena globina 

• Dekarbonizacija ogrevanja in hlajenja, prehod na zeleno 

• Nacionalni cilji, ukrepi in financiranje energetske učinkovitosti (2021 – 2030) 

• Obstoječi in predvideni finančni instrumenti ter alokacija sredstev 

• Status EE in sektorske potrebe 

 

  



 

Tematska skupina A: Financiranje energetske učinkovitosti v 

javnem in stanovanjskem sektorju 

Moderator: dr. Gašper Stegnar (vodja projekta Dolgoročne strategije prenove)  

Poročevalec: Katarina Trstenjak (Center za energetsko učinkovitost, Institut Jožef Stefan) 

Stanje 

Javni sektor1 

Ob koncu leta 2020 je skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb v javnem sektorju znašala 

1,84 milijona m2, kar za 3% presega letni cilj. Cilj za leto 2020 je bil tako dosežen. Leta 2020 je bilo 

prenovljenih 127.000 m2 skupne tlorisne površine, kar je skoraj tretjina manj kot prejšnje leto in tudi 

precej manj kot v obdobju 2013–2015. 

Do leta 2020 se je z izvajanjem ukrepov EE in RES v javnem sektorju kumulativno prihranilo 228GWh 

energije, emisije CO2 pa so se kumulativno zmanjšale za 56kt. Vrednosti obeh kazalnikov sta za letnimi 

ciljnimi vrednostmi zaostajali za 26% oziroma 12%. Cilji za leto 2020 tako niso bili doseženi, kar je v veliki 

meri posledica nezadostne intenzivnosti investicij v obdobju 2015–2017. Zanimanje za financiranje iz 

Kohezijskega sklada se je v letu 2021 povečalo, tudi zaradi sofinanciranja priprave projektne 

dokumentacije iz sredstev EU tehnične pomoči ELENA (projekt GovDER, PM4PM, EOMO, EOL, SE-ES). 

Cilj, da se letno obnovi 3% skupne tlorisne površine ogrevanih in/ali hlajenih stavb v lasti in uporabi 

centralne vlade (člen 5 EED), ki izpolnjujejo vsaj minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti, ne bo 

dosežen. Po trenutno razpoložljivih podatkih bo do konca leta 2023 obnovljenih 74.229m2 skupne tlorisne 

površine, kar precej presega cilj 114.404m2. 

Stanovanjski sektor6 

Kumulativni prihranki končne energije zaradi izvajanja ukrepov EE in RES v stanovanjskem sektorju so do 

leta 2020 znašali 1.750GWh, kumulativno zmanjšanje emisij CO2 pa 273kt. V primerjavi s prejšnjim letom 

se je prihranek energije zmanjšal za 10%, zmanjšanje emisij CO2 pa za 6%. V letu 2020 je bil kumulativni 

končni prihranek energije 25%, kumulativno zmanjšanje emisij CO2 pa 2% nad letni cilj. Cilj za leto 2020 je 

bil tako dosežen. Že drugo leto zapored je bil dosežen tudi cilj iz nacionalnega akcijskega načrta za 

energetsko učinkovitost (NAN URE). 

Neuspehi trga, glavna vprašanja in ovire za naložbe 

Sektor Finančna vprašanja Nefinančna vprašanja 

Javni Stalna razpoložljivost in povečanje zneska javnih 
sredstev, potrebnih za preprečevanje vrzeli pri 
energetski prenovi javnih stavb in odpravo 

Razpisni načrti za javno finančno podporo 
(nepovratna sredstva) za novo finančno 
perspektivo, ki bi vlagateljem omogočila 

                                                           
1 Glejte poročilo Podnebno ogledalo o Stavbah. 

https://energy.ec.europa.eu/system/files/2015-11/dseps_final_okt2015_0.pdf
https://podnebnapot2050.si/wp-content/uploads/2022/05/PO2022_Zvezek3_Stavbe_Osnutek_2022-05-11.pdf
https://www.eib.org/attachments/documents/61-project-factsheet-govder.pdf
https://www.eib.org/attachments/documents/elena-project-factsheet-pm4pm.pdf
http://www.trajnostnaenergija.si/v-pripravi-eden-ve%C4%8Djih-ure-in-ove-projektov-slovenskih-ob%C4%8Din
https://www.eib.org/attachments/documents/elena-completed-eol-en.pdf
https://www.eib.org/attachments/documents/project-factsheet-se-es-en.pdf
https://podnebnapot2050.si/wp-content/uploads/2022/05/PO2022_Zvezek3_Stavbe_Osnutek_2022-05-11.pdf


 

Sektor Finančna vprašanja Nefinančna vprašanja 
zaostankov pri doseganju cilja prenove 3 % 
skupne tlorisne površine stavb v lasti in uporabi 
centralne vlade, še nista zagotovljena. 

pravočasno pripravo projektov ter zagotovila čim 
bolj gladko in predvidljivo dinamiko izvajanja 
naložb, niso znani. 
 
Okrepiti je treba postopek priprave projektov 
temeljite energetske prenove javnih stavb, zlasti 
stavb centralne uprave. 
 
V pripravi je program upravljanja z energijo za 
javni sektor. 

Stanovanjski Zagotoviti je treba dodatna finančna sredstva za 
potreben večji obseg energetske prenove stavb. 
Načrtovane finančne instrumente ter dinamiko 
njihovega izvajanja in financiranja je treba 
prilagoditi novim razmeram zaradi pandemije 
koronavirusov in potrebe po drastičnem 
zmanjšanju uvoza fosilnih goriv. Potrebni so nujni 
in ambiciozni politični ukrepi. 
 
Potrebna so dodatna sredstva za trajnostne 
prenove, vključno s seizmično prenovo, da bi se 
izognili učinku blokade. 

Izvajanje instrumentov za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov ter povečanje energetske 
učinkovitosti in rabe OVE v stavbah zaostaja za 
časovnim načrtom in obsegom, predvidenim v 
NEPN 2020 in LTRS 2021.  
 
Celoten postopek priprave projektov 
temeljite/celovite energetske prenove v 
stanovanjskem sektorju ni podprt. 
 
Usklajeno, ciljno usmerjeno in intenzivnejše 
ozaveščanje in obveščanje o energetski 
učinkovitosti in uporabi OVE v gospodinjstvih 

Obseg predavanja 
Predavanje se bo osredotočilo na povečanje obsega in financiranje hitrega uvajanja celovitih programov 

prenove v stanovanjskem in javnem sektorju, vključno z obsežnejšimi prenovami in hitrim prehodom na 

OVE. 

Ključna vprašanja, ki jih je treba obravnavati 
• Kako izboljšati obstoječe postopke financiranja EE z združevanjem različnih tokov financiranja? 

• Kateri finančni instrumenti za energetsko učinkovitost so primerni za javni in stanovanjski sektor? 

• Kako podvojiti stopnjo prenove? Kako zagotoviti hiter uvedbo programov prenove? Ali je dobavna 

veriga pripravljena na dobavo? 

• Ali bi se morali ponovno pogajati o nacionalnem načrtu za oživitev in prerazporediti nekatera 

sredstva, ki so na voljo v okviru načrta za oživitev in odpornost? 

• Kako še povečati dejavnike vzvoda EU in javnih sredstev? 

• Ali uspešno odpravljamo pomanjkljivosti trga storitev energetske učinkovitosti (npr. podpora za 

pripravo projektov, odsotnost projektov, pomanjkanje konkurenčnih ponudnikov storitev EE, ...)? 

• Kako združiti financiranje energetske in potresne prenove ter hiter prehod na OVE? 

 



 

Tematska skupina B: Financiranje energetske učinkovitosti v 

trgovini in industriji 

Moderator: Tomaž Fatur (LIFE IP CARE4CLIMATE, MSP in Industrija) 

Poročevalec: Jure Čižman (Center za energetsko učinkovitost, Institut Jožef Stefan) 

Stanje 
V letu 2020 je znesek spodbud za izvajanje ukrepov, povezanih z EE in OVE v industriji, ki ni vključena v 

ETS, znašal skoraj 5,9 milijona EUR, kar je štirikrat več kot prejšnje leto in daleč največ v opazovanem 

obdobju. V tem znesku so upoštevane le spodbude Eko sklada, saj projekti, sofinancirani v okviru 

Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP EKP), niso 

pripravljeni tako, da bi bilo mogoče spremljati učinke, povezane s podnebnimi cilji, saj tudi zastavljeni cilji 

niso podnebno usmerjeni. Skupno je bilo v obdobju 2010–2020 izplačanih 13,3 milijona EUR spodbud, kar 

predstavlja nekaj več kot tretjino zneska spodbud, ki jih Eko sklad izplača za izvajanje ukrepov EE in OVE v 

gospodinjstvih samo v letu 2020. V prihodnosti je treba sredstva, ki so na voljo za projekte, povezane s 

podnebjem, uporabljati na način, ki bo bolj usmerjen v podnebne cilje, določiti konkretne cilje v zvezi s 

prehodom na nizkoogljično gospodarstvo (npr. zmanjšanje porabe energije in emisij toplogrednih plinov, 

povečanje proizvodnje energije iz OVE), ter zagotoviti sistematično spremljanje teh spodbud. 

Neuspehi trga, glavna vprašanja in ovire za naložbe 

Sektor Finančna vprašanja Nefinančna vprašanja 

Industrija 
in 
trgovina 

Edini stalni vir financiranja EE je Eko sklad, ki ima 
letni proračun v višini približno 5 milijonov EUR, ta 
znesek pa je odvisen od letne razdelitve 
proračunskih sredstev za različne naložbe v EE in 
RES, ki jih podpira Eko sklad, in sicer za 
gospodinjstva, javni in zasebni sektor. 
 
Dodaten vir financiranja EE v industriji in trgovini 
so energetska podjetja v okviru svoje sheme 
obveznosti energetske učinkovitosti, vendar ker 
gre za lastna sredstva energetskih podjetij, nadzor 
nad tem financiranjem EE ni zelo pregleden glede 
financiranja, ciljev in rezultatov. 
 
Manjši viri financiranja prihajajo iz različnih javnih 
skladov, kot so kohezijski skladi EU, vendar ti 
skladi niso vnaprej načrtovani in niso usmerjeni 
samo v EE, temveč podpirajo inovacije, nove 
proizvode in ciljne sektorje (npr. turizem, podpora 
za lesne proizvode), ki med drugim vključujejo EE.  
 
 
Financiranje EE in uporabe OVE v industriji, tako 
za velika podjetja (energetsko intenzivna) kot za 
MSP, ni ustrezno vključeno v nove programske 
dokumente v smislu ciljev, dodeljenih sredstev in 
spremljanja rezultatov. 

Financiranje EE v industriji v Sloveniji je razdeljeno 
na več dejavnosti, ki med seboj niso povezane in 
jih ne vodi centralna koordinacija. Cilji energetske 
učinkovitosti, specifični za sektor, niso določeni. 
 
V industriji in komercialnem sektorju ni usklajene 
politike za učinkovito rabo energije, v zadnjih letih 
pa tudi ne za nizkoogljično gospodarstvo. To je 
tudi razlog, da posamezni viri financiranja 
upravljajo lastne programe, zaradi česar ni 
nadzora nad splošnimi cilji. Druga težava so 
sporadične odločitve o financiranju in virih 
financiranja, večinoma javnih, ki preprečujejo 
usklajene dejavnosti na področju EE. 
 
Ti skladi nimajo konkretnih EE ciljev in 
usklajevanja, kar je tudi razlog, da uporaba teh 
sredstev nima rezultatov na področju varčevanja z 
energijo. 
 
Zagotoviti je treba ustrezne podatke za 
spremljanje in ocenjevanje učinkov nepovratnih in 
povratnih finančnih spodbud v industriji, vključno 
z ločenim spremljanjem za industrijo, ki ni 
vključena v ETS. 

https://www.care4climate.si/_files/1430/Izrocek_IJS_C64-1.pdf


 

Obseg predavanja 
Predavanje se bo osredotočilo na vprašanja za povečanje pretoka naložb v učinkovito rabo energije v 

industriji in trgovini z vidika finančnih institucij, pri čemer bodo opredeljeni dejavniki povpraševanja in 

ponudbe trajnostnih naložb v učinkovito rabo energije v okviru zelenega prehoda, opredeljeni najnujnejši 

izzivi, ki jih je treba premagati, in navedene vloge ključnih akterjev za reševanje izzivov s sprejetjem 

ustreznih metod ali pristopov. 

Ključna vprašanja, ki jih je treba obravnavati 

• Kako velika je naložbena vrzel v EE v industriji in trgovini? Ali so razpoložljivi zasebni in javni viri 

financiranja ustrezni in dosegljivi? 

• Kako dobro sta industrija in trgovina pripravljeni na prehod na nizkoogljično gospodarstvo? 

• Kateri so ključni dejavniki za spodbujanje zasebnega financiranja naložb v trajnostno energetsko 

učinkovitost? 

• Kakšno pomoč, podporo in nasvete moramo zagotoviti industriji in trgovini v zvezi s trajnostnimi 

naložbami v EE?  

• Na podlagi lastnih izkušenj in izkušenj iz finančnega okolja, kakšne spremembe so opazne v finančnem 

sektorju v zvezi z zelenim prehodom in kakšen bo njihov vpliv? 

• Ali so kombinacije finančnih instrumentov in nepovratnih sredstev priložnost za strukturiranje 

projektov, ki bi bili bolj privlačni za zasebne vlagatelje? 

• ·Ali so naložbe v energetsko učinkovitost preveč tvegane, da bi pritegnile zasebno financiranje pod 

sprejemljivimi pogoji, brez visokega kritja tveganja? 

  

  



 

Skupno predavanje: Ali potrebujemo nove finančne instrumente in poslovne 

modele storitev energetske učinkovitosti? 
 

Moderator: Damir Staničić (Projekt H2020 REFINE) 

Poročevalec: Barbara Visočnik (Center za energetsko učinkovitost, Institut Jožef Stefan) 

Stanje 

Pogodba o energetski učinkovitosti (EnPC) 

EnPC velja za enega ključnih mehanizmov za ciljno usmerjeno in pravočasno uvajanje projektov učinkovite 

rabe energije v Sloveniji, saj zagotavlja jamstva za uspešnost, deli tveganja in mobilizira financiranje 

zasebnega sektorja. Spodbujevalno podporno okolje za intenzivno uvajanje EnPC je bilo strateško 

vzpostavljeno v nacionalnem akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost (2012) in dolgoročni strategiji 

za mobilizacijo naložb v energetsko prenovo stavbnega fonda (2015) ter nadalje razvito v NEPN 2020 in 

LTRS 2021. 

Tržni status, velikost in trendi EnPC 

Slovenski trg EnPC se razvija od leta 2002. Njegovo stanje v javnem sektorju lahko opišemo kot razvijajoče 

se, vendar zrelo. Trg EnPC od leta 2012 nenehno raste, v letu 2016 pa se je močno razširil, k čemur je 

prispeval uspeh uveljavljenega programa temeljite energetske prenove javnih stavb v okviru OP EKP2. 

Program zagotavlja standardizirane postopke razvoja projektov EnPC, zahteve za javna naročila in vzorčne 

pogodbe ter do 40–49% nepovratnih sredstev EU (Kohezijski sklad), ki se kombinirajo z najmanj 51% 

zasebnega financiranja. EnPC je znatno izboljšal finančno učinkovitost javnega financiranja prenove – 34,4 

centov nepovratnih sredstev je spodbudilo 1 EUR naložb v prenovo javnih stavb v letu 2020, v primerjavi 

s 64 centov nepovratnih sredstev za 1 EUR naložbe v letu 2015. 

Standardizirani postopki in podporno okolje za sofinanciranje EnPC so bili preizkušeni in optimizirani z 

izvajanjem treh demonstracijskih projektov EnPC ter z več kot dvajsetimi javnimi razpisi v obdobju 2014–

2021. Program se je začel izvajati z ustanovitvijo Projektne pisarne za energetsko prenovo stavb (PP-EPS) 

leta 2015. Projekte temeljite prenove javnih stavb je treba izvesti v obliki javno-zasebnega partnerstva 

(JZP) na podlagi modela EnPC, v primeru izraženega interesa ponudnikov EnPC, ali drugače z javnim 

naročilom.  

Za izpolnitev določb 16. člena Direktive o energetski učinkovitosti glede razpoložljivosti kvalifikacijske, 

akreditacijske in certifikacijske sheme je ministrstvo registriralo ponudnike storitev energetske 

učinkovitosti z evidenco izvedenih projektov EnPC z zagotovljenimi prihranki energije. Registriranih je le 

osem ponudnikov EnPC, od katerih dva prevladujeta na trgu dobave EnPC, za katerega velja, da ni 

konkurenčen. Mednarodni ponudniki EnPC v Sloveniji niso prisotni, vendar se pričakuje, da bodo 

dolgoročno vstopili na trg EnPC zaradi njegove predvidene in zelo potrebne intenzivne rasti. Ocenjuje se, 

                                                           
2 Operativni program za izvajanje kohezijske politike EU v obdobju 2014–2020 

https://refineproject.eu/about/
https://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetska-prenova-javnih-stavb/projektna-pisarna/
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-targets-directive-and-rules/energy-efficiency-directive_en
https://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetska-prenova-javnih-stavb/esco-ponudniki/


 

da obstaja do 10 pospeševalcev EnPC (zasebna svetovalna podjetja, lokalne energetske agencije, javni 

organi), od katerih jih je pet zagotavljalo tehnično podporo ELENA. EnPC moderatorji še niso akreditirani. 

V obdobju 2016-2021 je bilo v javnem sektorju izvedenih 32 projektov EnPC, od 83 zaključenih projektov 

in več kot 488.000m2 prenovljenih v okviru programa temeljite prenove javnih stavb. Vendar so ti projekti 

zajemali skoraj tri četrtine neto tlorisne površine vseh obnovljenih stavb. Obseg trga EnPC v Sloveniji je v 

tem obdobju znašal 110 milijonov EUR ob konservativni predpostavki, da je bilo 90% naložb v EnPC 

namenjenih javnemu sektorju.  

Ključni spodbujevalni dejavniki 

Glavna motivacija javnega sektorja za uporabo EnPC pri izvajanju projektov energetske učinkovitosti je 

potreba po vzvodu zasebnih naložb, zmanjšanju tveganj pri izvajanju in delovanju z zagotovljenimi 

prihranki ter zagotavljanju tehničnih zmogljivosti. Razvoj EnPC je bil podprt z naslednjimi ključnimi 

spodbujevalnimi dejavniki: 

• Politika in zakonodaja 

o Zaveza organov (Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za finance in Služba Vlade 

RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko) k izpolnjevanju ciljev, določenih v 

dolgoročnih strategijah prenove in izvajanju ukrepov EnPC (5 neposredno povezanih in 

4 posredno povezani z EnPC) 

o Zunajbilančna obravnava projekta EnPC, ki se izvaja kot koncesija za storitve v skladu z 

Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (JZP)  

o EnPC kot privzeta možnost – obvezen test EnPC za naložbe v temeljito prenovo stavb 

javnega sektorja 

o Vodenje in upravljanje – izvajanje EnPC vodi PP-EPS 

• Financiranje 

o Nacionalni finančni instrumenti (nepovratna sredstva EU, kombinirana z zasebnim 

kapitalom; posojila za energetsko učinkovitost javnim organom ali ESCO; lastniško 

financiranje ponudnikov EnPC). 

o Uporabljeni mednarodni instrumenti financiranja (posojila ponudnikom EnPC; 

financiranje ponudnikov lastniškega kapitala EnPC; zaplemba; premostitveno 

financiranje) 

• Potek projektov »ELENA« 

o Standardizirani postopki izvajanja in dokumentacija 

o Evropska lokalna energetska pomoč (ELENA) – faktor finančnega vzvoda najmanj 20 

Sloveniji žal ni uspelo okrepiti trga za proizvodnjo električne energije z uvedbo načrtovanega jamstvenega 

sklada iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESIF), ki bi finančnim posrednikom omogočil 

financiranje ponudnikov električne energije po dostopnejših obrestnih merah. Forfaiting ali jamstvo za 

zavarovanca, saj specializirani instrumenti financiranja (IF) niso zagotovljeni na nacionalni ravni, zaradi 

https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/ppp_testdumb/documents/Slovenia_act_53646-ZJZP_EN.pdf


 

česar se trg ponudnikov EnPC počasi razvija. Glavne ovire za refinanciranje3 EnPC v Sloveniji z vidika 

ponudnika in financerja EnPC so finančne, institucionalne in zakonodajne4.  

 

EnPC.SI Ključni spodbujevalni dejavniki 

Značilnosti modela/projektov EnPC 

Tipični projekti EnPC v Sloveniji imajo zaradi prevladujoče temeljite energetske prenove stavb investicijske 

stroške od 1 do 5 milijonov EUR in trajanje pogodbe 15 let. Vzorčna pogodba EnPC za javni sektor je 

predvidena za zunajbilančno obravnavo v skladu z Eurostatovimi smernicami o evidentiranju EnPC v 

državnih računovodskih izkazih. Za usklajevanje uspešnosti in zajamčenih prihrankov se uporabljajo 

postopki merjenja in preverjanja. Vsi ustrezni ponudniki in posredniki EPC in ESC so podpisali Evropski 

kodeks ravnanja za EnPC, ki opredeljuje ključna merila kakovosti EnPC in zagotavlja dragocene informacije 

za stranke.  

Projekti EnPC v javnem sektorju se financirajo s standardno kombinacijo finančnih instrumentov: (i) 

lastna sredstva izvajalca EnPC (51%, lastni kapital ali dolžniško financiranje), (ii) lastna sredstva javnega 

naročnika iz državnega proračuna (0–9%) in nepovratna sredstva EU (40–49%). Slovenski ponudniki EnPC 

svoje dejavnosti financirajo tudi z lastniškim financiranjem (nacionalnim, mednarodnim) in forfaitingom 

(mednarodnim). Največji ponudniki EnPC uporabljajo računovodska pravila Mednarodnih standardov 

računovodskega poročanja (MSRP). 

Analiza stroškovne učinkovitosti in energetske uspešnosti projektov prenove v javnem sektorju v okviru 

projekta EnPC in »javnega naročila«5 za obdobje 2016–2019 je pokazala, da projekti EnPC dosegajo boljše 

                                                           
3 Reinanciranje: Model, pri katerem ponudnik storitev EE proda, institucija za refinanciranje pa pridobi terjatve, ki jih mora plačati stranka storitev 

EE, s čimer se izvede prestrukturiranje prvotne finančne ureditve, ki je bila morda zagotovljena z denarnim tokom ponudnika storitev EE, 
kreditnim financiranjem, najemnim financiranjem ali drugimi finančnimi sredstvi. 

4 Poročilo o oceni trga refinanciranja, H2020 Projekt REFINE 
5 Projekti, ki se izvajajo po pravilih o postopkih, določenih z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3). 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/7959867/Eurostat-Guidance-Note-Recording-Energy-Perform-Contracts-Gov-Accounts.pdf/
https://euesco.org/wp-content/uploads/2021/07/Final-EPC-Code-of-Conduct.pdf
https://euesco.org/wp-content/uploads/2021/07/Final-EPC-Code-of-Conduct.pdf
https://refineproject.eu/wp-content/uploads/2021/03/REFINE-D2.4-Refinancing-Market-Assessment-Report.pdf
http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Predpisi/ZJN-3_ang_prevod.pdf


 

rezultate kot projekti javnega naročila, tj. 14% večje prihranke končne energije in 27% nižje stroške 

prenove. 

Ugotavljamo, da izbira zasebnega partnerja po postopku konkurenčnega dialoga v okviru javno-zasebnega 

partnerstva zaradi pomanjkanja ozaveščenosti, razumevanja in izvedbenih zmogljivosti javnih naročnikov 

praviloma zahteva več časa kot izbira izvajalcev v okviru javnih naročil. Vendar podatki o vseh zaključenih 

projektih EnPC v osrednji vladi in širšem javnem sektorju kažejo, da je trajanje operacij, od odločitve o 

nepovratnih sredstvih EU do izvedbe vseh ukrepov za energetsko učinkovitost, praktično enako: 551 dni 

za projekte EnPC in 563 dni za projekte »javnih naročil«. Če iz analize izključimo podatke o trajanju 

izvajanja projektov, ki bistveno izstopajo, je čas izvajanja projektov EnPC 172 dni ali skoraj šest mesecev 

krajši v primerjavi s projekti »javnih naročil«.  

Združevanje priprave projektov EnPC 

Ključni program tehnične pomoči EnPC se izvaja v okviru Evropske lokalne energetske pomoči (ELENA). 

Do leta 2021 se v Sloveniji uspešno izvaja pet projektov ELENA (EOL, PM4PM, EOMO, GOVDER, SE-ES) s 

proračunom za izvajanje projektov v višini 9,4 milijona EUR in zahtevanim faktorjem vzvoda realiziranih 

projektov vsaj 20, kar močno vpliva na uvajanje projektov EnPC in drugih naložb v EE, RES in inovativni 

mestni promet ter omogoča zmanjšanje transakcijskih stroškov EnPC: 

• Energetska prenova mesta Ljubljana (EOL), 1,1 milijona EUR, 2013–2016  

• Energetska prenova mest Novo mesto, Celje, Kranj (EOMO), 1,8 milijona EUR, 2016–2019 

• Priprava in mobilizacija financiranja naložb v trajnostno energijo v občinah Primorske 

(PM4PM), 2,3 milijona EUR, 2016–2020, 25 občin, 32 partnerjev, 350 projektnih dokumentov, 

nabor projektov 50,2 milijona EUR 

• Državna temeljita energetska prenova (GovDER), 1,9 milijona EUR, 2018–2021 

• Trajnostna energija – vzhodna Slovenija (SE-ES), 2,3 milijona EUR, 2021–2024 

Pričakuje se, da bo slovenski trg EnPC doživel kratkoročno stagnacijo, predvsem zaradi: 

(i) soočenja s pomanjkanjem nepovratnih sredstev med prehodom na novo programsko obdobje 

kohezije  

(ii) zelo omejenega števila ponudnikov EnPC, ki bodo vključeni v številne projekte prenove v okviru 

Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost  

(iii) pomanjkanja odločitve o pogojih EnPC za sredstva EU v smislu konkurenčnega in nezdružljivega 

financiranja. 

(iv) pomanjkanje notranjih zmogljivosti v javnem sektorju in prednost za notranje prenove stavb 

centralne vlade, ter  

(v) pomanjkanja enotnih kontaktnih točk in stalne tehnične podpore za pripravo cevovodov za 

projekte EnPC 

Tekoči in načrtovani razvoj 

V okviru LTRS 2021 je načrtovana vrsta nadaljnjih ukrepov EnPC, nekateri pa se že razvijajo. Ti ukrepi 

vključujejo: 



 

• Uvedbo posebnega in izboljšanega financiranja za spodbujanje zasebnih naložb 

o Možnost financiranja na podlagi računa/odplačila za temeljito prenovo 

večstanovanjskih stavb, vključno z mešanjem finančnih virov in spremenjenim 

modelom EnPC (prvi razpis za nepovratna sredstva Eko sklada in financiranje z 

ugodnimi posojili objavljen avgusta 2021) 

o Jamstveni sklad 

o Forfaiting 

• Nadgradnja zagotavljanja kakovosti EnPC 

o Razvoj akreditacijske sheme EnPC, vključno z usposabljanjem ponudnikov in 

pospeševalcev EnPC 

o Vključitev meril kakovosti v standardizirane postopke izvajanja in financiranja 

projektov EnPC ter s tem povezano vzorčno dokumentacijo  

• Razvoj notranjih in zunanjih kapacitet 

o PP-EPS zagotavlja strokovno podporo pri opredelitvi prednostnih projektov prenove, 

pripravi takšnih projektov, izbiri modela izvajanja in financiranja ter spremljanju in 

preverjanju prihrankov energije. 

o PP-EPS razvija in spodbuja nove izvedbene modele za podvojitev stopnje obnove javnih 

stavb (npr. javno-javno partnerstvo). 

o Razvoj enotnih kontaktnih točk za stanovanjski sektor 

Obseg predavanja 

Predavanje se bo osredotočilo na kritične dejavnike uspeha, politike, tržne instrumente in finančne 

rešitve, ki pospešujejo zasebno financiranje energetske učinkovitosti in omogočajo enostavno 

dostopnost financiranja EE. 

Ključna vprašanja, ki jih je treba obravnavati 

• Kako velika je vrzel pri financiranju/refinanciranju EE? Ali potrebujemo refinanciranje naložb EE? 

• Kako strukturirati projekte EE, da bodo privlačnejši za zasebne vlagatelje? 

• Katere so nefinančne ovire za naložbe v EE, da bi poskrbeli za povečanje sredstev? 

• Katero vrsto podpore bi bilo treba razviti v povezavi s finančnimi instrumenti za EE in ob upoštevanju 

sektorskih posebnosti? 

• Ali bi morali poiskati dodatne finančne instrumente za EE (na primer kombinacijo finančnih 

instrumentov za EE in nepovratnih sredstev na podlagi uspešnosti)? 

• Ali smo spregledali nekatere obstoječe, vendar neizkoriščene finančne instrumente EE? 

 

 

 

 

 



 

PRILOGA: 

STANJE NA PODROČJU FINANCIRANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI V SLOVENIJI 
 

Obstoječi cilji energetske učinkovitosti in predvideni razvoj 

Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN 2020) določa cilj, da mora Slovenija do leta 2030 doseči 

35% izboljšanje energetske učinkovitosti v primerjavi z referenčnim scenarijem PRIMES iz leta 2007. To 

pomeni, da končna poraba energije leta 2030 ne sme preseči 54,9 TWh (4,717 Mtoe). Evropska komisija 

(EK) meni, da je slovenski nacionalni prispevek k EE leta 2030 skromen za porabo primarne energije (PPE) 

s 6,4 Mtoe in malo ambiciozen za KPE s 4,7 Mtoe. 

Julija 2021 je EU sprejela velikopotezno uredbo o podnebnem pravu EU, ki vključuje pravni cilj, da Unija 

do leta 2050 doseže podnebno nevtralnost, in določa ambiciozen podnebni cilj za leto 2030, in sicer vsaj 

55% zmanjšanje neto emisij toplogrednih plinov (TGP) v primerjavi z letom 1990. Julija 2021 je Komisija 

EU predstavila sveženj podnebne in energetske zakonodaje »Pripravljeni na 55«, ki prinaša ukrepe za 

ambiciozno zmanjšanje toplogrednih plinov, kot je določeno v uredbi EU o podnebnem pravu: Predlagani 

ukrepi vključujejo: 

• večjo energetsko učinkovitost (EE), 

• povečano rabo obnovljive energije (OVE), 

• uporabo trgovanja z emisijami v prometnem in gradbenem sektorju, 

• zaostritev obstoječega sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS), 

• ukrepe za preprečevanje uhajanja ogljika. 

Energetska učinkovitost je ključno področje ukrepanja, brez katerega ni mogoče doseči popolne 

dekarbonizacije gospodarstva Unije6, zato je v skladu z osnutkom prenovitve Direktive o energetski 

učinkovitosti »energetsko učinkovitost treba obravnavati kot samostojen vir energije, načelo prve 

energetske učinkovitosti kot krovno načelo pa je treba upoštevati v vseh sektorjih, ki presegajo energetski 

sistem, na vseh ravneh, tudi v finančnem sektorju. Rešitve za energetsko učinkovitost bi bilo treba 

upoštevati kot prvo možnost pri odločanju o politiki, načrtovanju in naložbah ter pri določanju novih pravil 

za oskrbo in druga področja politike.« Komisija je predlagala revizijo veljavne Direktive o energetski 

učinkovitosti (EED) s povečanjem sedanjega cilja na ravni EU za energetsko učinkovitost z 32,5% na 36% 

za končno in 39% za primarno porabo energije. Prenovljeni EED bi od držav članic zahteval, da skoraj 

podvojijo svoje letne obveznosti glede prihrankov energije, pri čemer bi bile vodilne z ukrepi v celotnem 

javnem sektorju, ukrepi za reševanje energetske revščine in drugimi ukrepi, ki bi pomagali doseči 9% več 

prihrankov energije, kot je predvideno v obstoječem EED in NEPN 2021-2030. Paket je trenutno v 

zakonodajnem postopku v Evropskem parlamentu in Svetu EU.  

Z novimi cilji EU bo morala Slovenija v novem NEPN 2020 zaostriti svoje cilje na področju EE. V ta namen 

mora Slovenija analizirati dodatni potencial EE po vseh sektorjih, oblikovati ustrezne dodatne ukrepe 

za izkoriščanje potenciala EE, vključno s financiranjem. 

                                                           
6  Komunikacija: Čisti planet za vse - Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in 
podnebno nevtralno gospodarstvo (COM/2018/773 končno), kjer je ocenjena vloga energetske učinkovitosti kot 
pogoja sine qua non za vse scenarije razogljičenja. 

https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf


 

 

Slovenija je dosegla cilj izboljšanja EE do leta 2020 in ga celo znatno presegla, saj je bila poraba primarne 

energije (PPE) kar 11 % pod ciljno vrednostjo PPE, ki je v tem letu znašala 82,86 TWh. K najnižji doseženi 

vrednosti PPE v obdobju po letu 2000 so prispevali predvsem ukrepi za preprečevanje širjenja virusa SARS-

CoV-2, zato leto 2020 ni reprezentativno. Hkrati cilj, določen v skladu s členom 3 EED, z današnjega vidika 

ni dovolj ambiciozen, zato njegova uresničitev nikakor ne pomeni dolgoročnega nadzora rabe energije in 

emisij toplogrednih plinov! Enako velja za ciljno končno porabo energije (KPE). V obdobju 2010-2020 se je 

KPE zmanjšala za 12% in je bila 13% pod ciljem KPE 59,52 TWh za leto 2020 ter celo pod ciljem NEPN 2020 

za leto 2030.  

 

Financiranje energetske učinkovitosti 

Leta 2021 je bilo za ukrepe EE in OVE v gospodinjstvih, javnem sektorju, poslovnem sektorju, industriji in 

prometu izplačanih skoraj 80 milijonov EUR spodbud. To je prispevalo k zmanjšanju emisij CO2 za približno 

70 kt na leto. Številni ukrepi so zajeti v stavbah (gradnja nizkoenergijskih stavb, prenova stavb, zamenjava 

ogrevalnih naprav, namestitev sončnih kolektorjev itd.) in prometu (nakup novih električnih vozil, 

namestitev polnilnih postaj itd.). Te spodbude ne zajemajo ukrepov EE in RES, ki zmanjšujejo emisije iz 

naprav v sektorju ETS. Učinki in učinkovitost spodbud se z leti nenehno izboljšujejo. Pregled izplačanih 

spodbud v letu 2021 po virih sredstev:  

• Iz Kohezijskega sklada je bilo izplačanih 16 milijonov EUR, kar predstavlja približno 20% vseh 

izplačanih spodbud. Ti ukrepi so spodbudili 44 milijonov EUR naložb in prispevali k zmanjšanju 

emisij CO2 za 3kt letno.  

• Iz prispevka za energetsko učinkovitost je bilo izplačanih 44 milijonov EUR, kar predstavlja 56% 

vseh izplačanih spodbud. Ti ukrepi so spodbudili 271 milijonov EUR naložb in prispevali k 

zmanjšanju emisij CO2 za 32kt letno.  

• Iz Kohezijskega sklada je bilo izplačanih 19 milijonov EUR, kar predstavlja približno 24% vseh 

izplačanih spodbud. Ti ukrepi so spodbudili 54 milijonov EUR naložb in prispevali k zmanjšanju 

emisij CO2 za 27kt letno.  

Tudi v zadnjih dveh letih je bilo izvedenih več razpisov za različne upravičence. To povzroča težave pri 

ustreznem spremljanju učinkov ukrepov, saj je zelo težko ustrezno razlikovati rezultate ukrepov po 

sektorjih.  

Evropski strukturni in investicijski skladi (ESIF) 

Slovenija je v obdobju 2014–2020 upravičena do sredstev ESIF v višini 3,9 milijarde EUR. Tematski cilj 4 

(gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika) ima v zvezi z EE na voljo sredstva ESIF v višini približno 362 

milijonov EUR (Kohezijski sklad 307 milijonov EUR in Evropski sklad za regionalni razvoj 55 milijonov EUR). 

Sredstva ESI skladov tematskega cilja 4 so na dan 31.12.2018 prispevala k finančnim instrumentom v višini 

25 milijonov EUR, s katerimi upravlja Slovenska izvozna in razvojna banka (SID banka). 

https://podnebnapot2050.si/wp-content/uploads/2022/05/PO2022_Zvezek1_Cilji_Osnutek_2022-05-11.pdf


 

Eko sklad 

Kreditne pogodbe, podpisane za naložbe v ukrepe za blažitev podnebnih sprememb na področju EE in OVE 

v letu 2020, so znašale 38,1 milijona EUR, kar predstavlja 99,3% vseh kreditnih pogodb, sklenjenih v tem 

letu7. Skupni učinek kreditiranih naložb je zmanjšanje porabe energije za 39,3GWh/leto in zmanjšanje 

emisij CO2 za 116.120 ton/leto.  

Nepovratne finančne spodbude so bile v letu 2020 izplačane na podlagi Programa za dodeljevanje 

nepovratnih finančnih spodbud za izboljšanje EE in na podlagi programa Sklada za podnebne spremembe 

(CCF) za leto 2020. V letu 2020 je bilo izplačanih 67,5 mio EUR nepovratnih sredstev, od tega 17,9 mio EUR 

upravičencem CCF. Največ nepovratnih sredstev je bilo izplačanih za naložbe v vgradnjo toplotnih črpalk 

za ogrevanje stavb (13,8 milijona EUR), sledijo naložbe v toplotno izolacijo ovoja stavb (7,9 milijona EUR) 

in nakup okolju prijaznih vozil (7,5 milijona EUR). Naložbe, za katere so bila leta 2020 dodeljena 

nepovratna sredstva, so prispevale k letnemu zmanjšanju porabe energije za skoraj 314 GWh in 

zmanjšanju emisij CO2 za skoraj 105.484 ton. Skupni učinek kreditiranih naložb Eko sklada v letu 2020 je 

zmanjšanje porabe energije za 39,3GWh na leto in zmanjšanje emisij CO2 za 116 kt letno. 

SID banka 

Sklad skladov 

SID banka je bila imenovana za upravljanje sklada skladov v višini 253 milijonov EUR, ki črpa sredstva iz 

evropskih kohezijskih skladov in je namenjen štirim področjem: (i) raziskave, (ii) razvoj in inovacije, (iii) 

mala in srednje velika podjetja ter (iv) energetska učinkovitost in razvoj mest. Poleg sredstev evropske 

kohezijske politike bi morali finančni posredniki (poslovne banke, hranilnice, javni skladi) zagotoviti 

približno 150 milijonov EUR dodatnih sredstev zaradi zahteve po finančnem vzvodu, kar pomeni, da bo 

podjetjem in drugim končnim uporabnikom na voljo več kot 400 milijonov EUR. 

Zelene obveznice 

V letu 2020 je SID banka na podlagi sredstev iz zelenih obveznic dodelila sredstva petim projektom v 

skupnem znesku 4,1 milijona EUR. Do konca leta 2020 je SID banka dodelila sredstva 15 projektom v 

skupnem znesku 78,8 milijona EUR. Največji delež, in sicer 69,4% vseh sredstev, je bil dodeljen zelenim 

projektom v zeleni kategoriji Mednarodnega združenja za trg kapitala (ICMA) – Čisti promet, 12,1% v 

kategoriji Trajnostno upravljanje virov in odpadkov, 11,2% sredstev za projekte v kategoriji Obnovljivi viri 

energije in 6,3% v kategoriji Energetska učinkovitost ter 1,0% v kategoriji Trajnostno upravljanje vode in 

odpadnih voda8. 

Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost 

Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost (NOO), ki ga je EK potrdila julija 2021, obsega 1,8 milijarde EUR 

nepovratnih sredstev in 666 milijonov EUR posojil. ‚2. komponenta: Trajnostna prenova stavb‘ NOO je 

namenjena izboljšanju energetske učinkovitosti stavb javnega sektorja. Temu programu je iz kvote 

nepovratnih sredstev namenjenih 86 milijonov evrov (3,5 %) celotnega sklada. 66 milijonov EUR je 

                                                           
7 etno poročilo Eko sklada – 2020 
8 ZELENA OBVEZNICA SID BANKE – Poročilo o vplivu za leto 2020, junij 2021 

https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/rrf/01_si-rrp_23-7-2021.pdf
https://www.ekosklad.si/informacije/o-skladu/letna-porocila/letno-porocilo-2020
https://www.sid.si/sites/www.sid.si/files/documents/impact_report_for_2020_sid_bank_green_bond_0.pdf


 

namenjenih za prenovo stavb upravnega in socialnega pomena, kot so bolnišnice in sodišča, 10 milijonov 

EUR za stavbe, ki potrebujejo nadgradnjo tehničnih sistemov, po 5 milijonov EUR pa za: a) prenovo 

večstanovanjskih stavb v javni lasti in b) vzpostavitev obnovljivega vira financiranja za prenovo stavb 

centralne vlade. NOO se osredotoča le na javne stavbe, da bi dosegel 3% letno stopnjo obnove, ki jo 

zahteva Direktiva o energetski učinkovitosti (EED).  

Potrebe po naložbah 

Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN 2020) 

NEPN 2020 ocenjuje, da skupne potrebe po naložbah v obdobju načrtovanja 2021–2030 znašajo 28,4 

milijarde EUR. Glavne potrebe po naložbah so v stanovanjskem sektorju za prenovo (9,5 milijarde EUR) in 

predstavljajo skoraj 34% vseh naložb, nadaljnjih 6,5 milijarde EUR je predvidenih v mobilnosti (23% vseh 

naložb), 4,6 milijarde EUR v električnih omrežjih (16% vseh naložb) ter 1,5 milijarde EUR (5% vseh naložb) 

v sončne in vetrne elektrarne. 

Dolgoročna strategija prenove (LTRS 2021) 

Za doseganje ciljev NEPN 2020 glede energetske učinkovitosti stavb bodo v obdobju 2021–2030 potrebne 

naložbe v prenovo v višini 8,5 milijarde EUR (brez DDV), pri čemer naj bi naložbe (brez DDV) v 

stanovanjskem sektorju znašale 6,6 milijarde EUR (77,7%), v javnem sektorju 0,8 milijona EUR (9,7%) in v 

sektorju zasebnih storitev 1,1 milijarde EUR (12,6%). 

Celovita ocena možnosti za učinkovito ogrevanje in hlajenje (CA-HC) 

Primerjalna analiza CA-HC9 stroškov in koristi osnovnega (BASE) in alternativnega (ALT) scenarija NEPN 

2020 za ogrevanje in hlajenje je pokazala, da ambicioznejši scenarij ALT kljub večjemu obsegu naložb v 

prenovo stavb (21% več) in zamenjavo sistemov za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode (3% več) 

prinaša 5% nižje stroške porabe energije in 9% nižje posredne zunanje stroške emisij po letu 2030 (in 

kumulativno skozi celotno obdobje), kar do leta 2050 pomeni 4% nižje skupne stroške. Ocenjeni skupni 

stroški ALT za obdobje 2021–2050 znašajo 44,5 milijarde EUR, kar je 1,7 milijarde EUR manj od skupnih 

stroškov, ocenjenih po osnovnem scenariju. Stroški naložb v prenovo stavb (samo del, povezan z energijo) 

ter ogrevanje in hlajenje znašajo 8,6 milijarde EUR za obdobje 2021–2050. 

Scenarij ALT 
Vrsta stroškov 

2021–2025 2021–2030 2021–2035 2021–2040 2021–2045 2021–2050 

Naložbe [milijon EUR] 

Obnova stavb 1,048 1,826 2,325 2,637 2,862 3,101 

Tehnologije 1,205 2,370 3,408 4,241 4,932 5,515 

Energija 7,045 12,890 17,647 21,500 24,764 27,553 

Zunanji stroški 3,526 5,554 6,727 7,457 7,966 8,346 

Skupaj 12,824 22,640 30,106 35,835 40,524 44,515 

Primerjalna analiza sistemov daljinskega ogrevanja v Sloveniji10 
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10 Zaupna študija, Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost in Ekonomsko-poslovna šola, Univerza v Ljubljani, 2020 

https://energy.ec.europa.eu/system/files/2022-01/SI%20CA%202020%20en.pdf


 

V celoviti analizi celotnega naložbenega cikla za 13 sistemov daljinskega ogrevanja do leta 2030 so bile 

ocenjene naložbe podjetij za daljinsko ogrevanje v nove proizvodne naprave (EUR 196,80 milijona EUR), 

obnovo omrežja daljinskega ogrevanja (EUR 61,70 milijona EUR), nove naprave na biomaso in 

geotermalno energijo (EUR 29,87 milijona EUR), ki zagotavljajo 10% povečanje proizvodnje toplote iz OVE, 

in optimizacijo EE omrežja za daljinsko ogrevanje (EUR 38,71 milijona EUR). Skupni stroški naložbe znašajo 

327 milijonov EUR. 

 

 


