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Povzetek Akcijskega programa EP stavb
Aktivnost 1: Vladne stavbe – Ožji vladni sektor

Aktivnost 2: Stavbe ostalega javnega sektorja

Aktivnost 3: Stavbe podjetij v pretežni lasti države

Aktivnost 4: Poenostavitev in standardiziranje postopkov energetske prenove večstanovanjskih stavb

Aktivnost 5: Izdelava programov ES večstanovanjskih stavb in javnih stavb s strani lokalnih skupnosti

Aktivnost 6: Promocija in finančna podpora aktivnostim EP individualnih stavb, s posebnim poudarkom 
aspektov energetske revščine

Aktivnost 7: Podpora in izobraževanje šolanju arhitektov, gradbenikov in inštalaterjev, s posebnim 
poudarkom na primerih Dobrih praks

Aktivnost 8: Poenostavitev in standardizacija postopkov za pogodbeništvo

Aktivnosti 9: Nadaljnji razvoj energetskega informacijskega sistema EnGIS

Aktivnosti 10: Integracija obnovljivih energetskih virov (OVE) na stavbe

Aktivnosti 11: Razširitev aktivnosti Eko sklada, EnSVET in komercialnih Bank
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Aktivnost 1: Vladne stavbe

▪ Energetska prenova vladnih stavb je pomembna z energetskega espekta, vendar 

prav tako s stališča demonstracije resne namere za energetsko prenovo (EP) in 

maksimalne integracije (OVE) na stavbe.

▪ Aktivnost je pomembna za uveljavitev dobrih tehničnih rešitev kot tudi za uporabo 

inovativnih finančnih instrumentov.

▪ Na razpolago je že nekaj izkušenj iz izvedbe pilotnih projektov v Sloveniji kot tudi 

številni primeri dobrih praks iz tujine. 

▪ Stavbe so v upravljanju različnih ministrstev. Projektna pisarna za energetsko 

prenovo stavb (PP-EPS) je ena od možnosti, da bi vodila pripravo in vodenje 

implementacije aktivnosti.

▪ Na osnovi evidence stavb bi bilo potrebno podrobneje analizirati stanje stavbnega 

fonda, določiti prioritete, izdelati podrobne energetske preglede in izpeljati 

energetske prenove.

▪ Glavna ovira je lahko dejstvo, da je bila PP-EPS ustanovljena le za tehnično 

podporo in ima omejene izkušnje vodenja izvedbe konkretnih projektov.

▪ Naslednji koraki:

Dobro bi bilo pridobiti več informacij, kdo in kako se vodi in izvaja energetska 

prenova stavb v tem sektorju v drugih regijah in državah.

Inovativni finančni instrumenti za podporo 

energetske sanacije javnih stavb
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Aktivnost 1: Tekoče aktivnosti v tem sektorju
www.energetika-portal.si

Povabilo posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga 

operacije EP stavb ožjega javnega sektorja v letih 2018, 2019 in 2020"- objavljeno 23.2.2018

▪ Višina razpisanih nepovratnih sredstev 7.647.059 EUR

▪ Ožji javni sektor – stavbe v lasti RS

▪ Razpis je odprt do porabe sredstev

Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita EP določenih objektov 

Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo« – objavljen 2.3.2018:

Stavba na Kotnikovi Ljubljana, Policijska uprava Nova Gorica, Policijska postaja Idrija, Policijska

akademija Tacen, Center za oskrbo Gotenica.

Izbira partnerjev bo izvedena v treh fazah:

1. faza preverjanja usposobljenosti

2. faza dialoga

3. ponudbena faza

Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:

- višina prihrankov,

- obseg ponujenih ukrepov,

- trajanje koncesijskega razmerja,

- garancija po poteku razmerja in

- višina investicije.

Osnova za ponudbe so razširjeni energetski pregledi.

Inovativni finančni instrumenti za podporo 

energetske sanacije javnih stavb

http://www.energetika-portal.si/
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Aktivnost 2: Stavbe javnega sektorja
▪ Energetska sanacija stavb ostalega javnega sektorja je ravno tako pomembna z 

energetskega espekta, vendar prav tako s stališča demonstracije resne namere za 

energetsko sanacijo (ES) in maksimalne integracije (OVE) na stavbe.

▪ Aktivnost je pomembna za uveljavitev dobrih tehničnih rešitev kot tudi za 

uporabo inovativnih finančnih instrumentov. 

▪ Na razpolago so že izkušnje iz izvedbe pilotnih projektov v Sloveniji kot tudi številni 

primeri dobrih praks iz tujine. Štirje pilotni ali demonstracijski projekti so bili izvedeni 

v zadnjih letih (1 nZEB šolski center, 4 javni in 5 stavb kulturne dediščine). 

▪ Stavbe (univerze, inštituti, osnovne in srednje šole, vrtci, domovi za ostarele, 

športne dvorane etc.) upravljajo različna ministrstva in druge institucije.

▪ Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb (PP-EPS) je ena od možnosti, da bi 

vodila pripravo in vodenje implementacije aktivnosti. Vsekakor je nujno ustrezno 

uporabiti izkušnje pridobljene iz izvedbe pilotnih in demonstracijskih projektov.

▪ Sicer bi morala PP-EPS poiskati in podpreti kvalificirane institucije, ki bodo projekte 

energetske sanacije ustrezno izpeljale.

▪ Glavno oviro lahko predstavlja dejstvo, da bo težko izpeljati proceduro izbire 

kvalificiranih institucij za izpeljavo ES, jih koordinirati in jim nuditi ustrezno podporo.

▪ Naslednji koraki:

Dobro bi bilo pridobiti več informacij, kdo in kako se vodi in izvaja energetska 

sanacija stavb v tem sektorju v drugih regijah in državah.

Inovativni finančni instrumenti za podporo 

energetske sanacije javnih stavb
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Aktivnost 2: Tekoče aktivnosti v tem sektorju
www.energetika-portal.si

Povabilo posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga 

operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2018, 2019 in 2020"-

objavljeno 23.2.2018

▪ Višina razpisanih nepovratnih sredstev 14.117.647 EUR

▪ Upravičenci so širši javni sektor – kjer je RS ustanovitelj

▪ Razpis je odprt do porabe sredstev

▪ Energetska prenova vključuje OVE, kotle na biomaso boilers,

termične solarne kolektorje, toplotne črpalke, vendar ne PV!

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 

in 2020 - objavljen 16.2.2018

▪ Višina razpisanih nepovratnih sredstev 17.6477.059 EUR

▪ Sofinanciranje do 40% upravičenih stroškov

▪ Lokalne skupnosti morajo imeti veljaven Energetski koncept

▪ Izkazovanje možnosti za financiranje s pogodbeništvom

▪ Zahteva se razširjen energetski pregled stavb

▪ Energetska prenova vključuje OVE, kotle na biomaso boilers,

termične solarne kolektorje, toplotne črpalke, vendar ne PV!

Inovativni finančni instrumenti za podporo 

energetske sanacije javnih stavb

http://www.energetika-portal.si/
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Aktivnost 3: Podjetja v 

večinski državni lasti

▪ V Sloveniji je relativno velik delež energetskih in komunalnih podjetij v pretežni 

lasti države ali lokalnih skupnosti in še niso izpeljala EP lastnih stavb.

▪ Ker so ta podjetja strokovno usposobljena za izvajanje projektov je aktivnost zelo 

pomembna za uveljavitev dobrih tehničnih rešitev EP kot tudi za maksimalno 

integracijo (OVE) na stavbe.

▪ Izkušnje izvedbe projektov v Sloveniji kot tudi številni primeri dobrih praks iz tujine 

so na razpolago .

▪ S tehničnim znanjem in izkušnjami morajo ta podjetja postati vodilni na trgu EP 

stavb in ustrezne integracije OVE n a stavbe in v energetski sistem.

▪ PP-EPS in MZI bi morala najti način za motivacijo menedžmenta teh podjetij za 

ustrezen in čimprejšnji pristop k izvedbi projektov. 

▪ Glavno oviro lahko predstavlja dejstvo, da so ta podjetja tradicionalno orientirana k 

prodaji svojih storitev in proizvodov in niso dovolj motivirana za zmanjševanje svojih 

obratovalnih stroškov.

▪ Naslednji koraki:

Dobro bi bilo pridobiti več informacij o izvajanju energetske prenove stavb in 

integracije OVE v tem sektorju v drugih regijah in državah.

Bolj profesionalni pristop za podporo 

izvajanju in izobraževanju
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Aktivnost 4: Poenostavitev postopkov za 

večstanovanjske stavbe

▪ Poenostavitev in standardizacija ter uporaba inovativnih finančnih instrumentov 

za hitrejšo EP večstanovanjskih stavb. 

▪ Za ta sektor obstaja primer dobre prakse in izkušnje iz izvajanja projektov v Litvi.

▪ V Litvi so namreč lokalne skupnosti dolžne pripraviti program EP vseh 

večstanovanjskih stavb na svojem območju. 

▪ Za izpeljavo EP večstanovanjskih stavb lokalne skupnosti angažirajo usposobljene 

administratorje. 

▪ Administratorji vodijo celoten proces izvedbe, vključno s financiranjem. Lastniki 

stanovanj imajo pravico izbrati administratorja in glasujejo o strinjanju z izvedbo EP. Za 

odobritev je v obeh primerih zadostna večina 50% + en glas. 

▪ Socialno šibki stanovalci dobijo 100% financiranje

stroškov iz sklada za kompenzacijo stroškov

ogrevanja.

▪ Glavno oviro lahko predstavlja dejstvo, da so za

spremembe v tem sektorju potrebne obširne

diskusije povezane z lastnino in obveznostmi.

▪ Naslednji koraki: Dobrodošla bi bila izmenjava

informacij in izkušenj neposredno z zadolženimi

institucijami iz Litve in drugih regij. 

Poenostavitev in standardizacija 

postopkov



10

Aktivnost 5: Program izvedbe 

EP s strani lokalnih skupnosti
▪ Obvezna izdelava programov izvedbe EP večstanovanjskih in javnih stavb s 

strani vseh lokalnih skupnosti. 

▪ Preko projekta BUILD2LC smo spoznali, da je primer dobre prakse s takim 
pristopom Litva.

▪ Lokalne skupnosti v Litvi so obvezne izdelati program implementacije EP za vse 
javne objekte in večstanovanjske stavbe na svojem območju. 

▪ Iz načrtov implementacije ES je mogoče pridobiti primerljivo energetsko situacijo 
za vse objekte in na tej osnovi določiti prioriteto izvajanja. V Sloveniji bi moral tak 
program moral vključevati tudi protipotresno analizo in način sanacije.

▪ Taki plani lahko dajo bolj realno stanje
stavb in nujnost protipotresne ter
energetske sanacije, pristop k izvedbam,
terminski plan, financiranje itd. 

▪ Glavno oviro lahko predstavlja dejstvo,
da se tak plan lahko razume kot
administrativno zahtevo in ne kot nujno
osnovo za odločanje vseh deležnikov.

▪ Naslednji koraki: Dobrodošla bi bila
izmenjava informacij in izkušenj
neposredno z zadolženimi
institucijami iz Litve in drugih regij.

Inovativni finančni instrumenti za podporo 

energetske sanacije javnih stavb
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Aktivnost 6: EP individualnih 

stavb - s poudarkom na

aspektih energetske revščine

▪ Veliko ukrepov EP je bilo v Sloveniji že izvedenih s strani lastnikov 

individualnih stavb in gospodinjstev.

▪ Velika večina teh ukrepov je bila izpeljanih s strani finančno bolje situiranih 

lastnikov, ki so imeli znanje in lahko zagotovili tudi ustrezen delež lastnih sredstev.

▪ Ocenjujemo, da ekonomsko bolje situirani lastniki za naprej potrebujejo predvsem 

dobre tehnične in ekonomske informacije o primerih dobrih praks.

▪ Lastniki stavb z nižjimi prihodki v teh ukrepih EP stavb v glavnem niso sodelovali. 

▪ Lastniki stavb z nižjimi prihodki  bi potrebovali storitvena podjetja in druge 

institucije, ki bi lahko izpeljala in financirala EP stavb na dolgoročnih osnovah. 

▪ Za ta sektor obstaja potreba za podporne finančne mehanizme, ki bi spodbudila 

energetska in storitvena podjetja, da se vključijo tudi v ta stavbni sektor. 

▪ Primeri Dobrih praks bi morali biti dobro analizirani in elaborirani ter na razpolago 

preko spleta, ob ustrezni podpori medijev.

▪ Glavno oviro lahko predstavlja dejstvo, da za investitorje ta sektor predstavlja 

dodatna tveganja in zato ni izvedljiv brez ustreznih finančnih mehanizmov ter 

močne podpore državnih institucij in lokalnih skupnosti. 

▪ Naslednji koraki: Potrebne bi bile detajlnejše analize možnih pristopov in 

pridobitev dodatnih informacij o eventualnih dobrih praksah iz tujine.

Aktivnosti za podporo  

individualnim 

zgradbam in 

zmanjševanje  

energetske revščine
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Aktivnost 7: Usposabljanje deležnikov

▪ Arhitekti, gradbeniki in inštalaterji, ki so vključeni v energetsko prenovo stavb 
imajo v mnogih primerih pomanjkanje znanj, interdisciplinarnega pogleda in 
izkušenj. 

▪ Sektor se kontinuirano razvija šele v zadnjem obdobju, zato se je nujno dodatno 
usposabljati na osnovi Dobrih praks pa tudi številnih neustreznih rešitev. 

▪ Primeri Dobrih praks bi morali biti dobro dokumentirani in javno na razpolago. Le 
tako so lahko podlaga za kontinuirano usposabljanje, izobraževanje ter certificiranje 
postopkov in izvajalcev.

▪ Veliko je tudi pomanjkanje znanj v zvezi z ustrezno integracijo OVE na stavbe.

▪ Znanje in izkušnje v glavnem prihajajo iz kontinuiranih raziskovalnih projektov in 
izvedb. 

▪ PP-EPS bi morala najti načine za motiviranje kontinuiranega usposabljanja in 
morda tudi certificiranja usposobljenosti. 

▪ Glavno oviro lahko predstavlja ustrezno
motiviranje ali pa tudi predpisovanje
obveznosti usposabljanja.

▪ Naslednji koraki:
Dobro bi bilo pridobiti več informacij o dobrih
praksah iz drugih regij in držav, glede
usposabljanja, izobraževanja in certificiranja ter
njihovega motiviranja, podpore in obveznosti. 

Bolj profesionalni pristop za 

podporo izvajanju in 

izobraževanju
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Aktivnost 8: Poenostavitve pri pogodbeništvu

▪ Pogodbeno financiranje in uvajanje energetskih storitev v področje EP stavb 
vsekakor predstavlja dodano vrednost.

▪ Dodana vrednost so tako preverjene tehnične rešitve kot finančni instrumenti z  
zagotavljanjem zasebnega kapitala ter dolgoročno prevzemanje tveganj.

▪ Transparenten in ustrezno reguliran trg, tako za lastnike stavb, pogodbene izvajalce 
in servisna podjetja, zahteva enostavna, jasna, nediskriminatorna in standardizirana 
pravila ter dokumentacijo.

▪ Energetske prenove stavb pomenijo dolgoročne investicije in partnerstvo. Procedure 
in dokumentacijo je zato primerno standardizirati tako za različne tipe ukrepov kot 
tipe lastništva (javne stavbe, večstanovanjske stavbe, lastnike z nižjimi prihodki itd.). 

▪ Različni tipi ukrepov in lastništva zahtevajo ustrezen pristop, finančno podporo in 
standardizacijo postopkov. 

▪ Glavno oviro lahko predstavlja dejstvo, da so lastniki stavb v splošnem manj 
strokovno usposobljeni za partnerstvo kot pogodbena in servisna podjetja. 
Pomanjkanje standardiziranih procedur in neodvisnega svetovanja lahko vodi v slabe 
pogodbe, in slabe izkušnje predvsem za lastnike stavb.

▪ Naslednji koraki:
Tudi v Sloveniji je bilo v zadnjih letih izpeljanih in je v teku vrsta projektov energetske 
sanacije prenove s pomočjo pogodbenih partnerjev. Izkušnje je potrebno detajlneje 
analizirati s strani neodvisnih strokovnjakov s ciljem, da se odkrite pomanjkljivosti 
pravočasno odpravijo.

Poenostavitev in standardizacija 

postopkov
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Aktivnost 9: Nadaljnji razvoj Energetskega 

geografskega informacijskega sistema

▪ Podatki o Energetski prenovi stavb, vključno s primeri dobrih praks, se 

kontinuirano spreminjajo. Vključeni deležniki kot zainteresirana strokovna in 

široka javnost potrebuje relevantne podatke.

▪ Obstajajo dobri primeri informacijskih sistemov, enega boljših ima Bavarska.

▪ V Sloveniji imamo tak pilotni Energetski Geografski Informacijski Sistem (EnGIS) 

za OVE in ukrepe URE.

▪ EnGIS bi potreboval formalnega operaterja (na Bavarskem je to deželna vlada) in 

nadaljnji razvoj v smeri definiranega vnašanja podatkov, dostopnosti itd.

▪ Če je informacijski sistem redno dopolnjuje s podatki o ukrepih izvedenih projektih, 

potencialih in upravnih podatkih je lahko izjemno dobra in pregledna osnova za 

najrazličnejše statistične obdelave in planiranje razvoja. 

▪ Na primer, možno je avtomatizirati izdelavo pretežnega dela Lokalnih energetskih 

konceptov ali programov implementacije energetske sanacije javnih in 

večstanovanjskih stavb. 

▪ Glavna ovira: Če se EnGIS ne obnavlja, postane s časom dezinformacija. 

▪ Naslednji koraki:

Koristno bi bilo organizirati izmenjavo informacij med MZI in Bavarsko deželno 

vlado, da bi bolje razumeli dodano vrednost dobrega EnGIS-a in pristopili k 

aktivnejšemu razvoju in pregledu potencialov OVE in URE.

Bolj profesionalni pristop za podporo 

izvajanju in izobraževanju
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Aktivnost 9: Informacije na www.engis.si

http://www.engis.si/
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Aktivnost 10: Integracija OVE na stavbe

▪ Stavbe bi morale v čim večji meri proizvajati energijo z lokalno razpoložljivimi 

obnovljivimi viri (OVE).

▪ Sončna energija in toplota iz okolja sta energetska vira, ki sta na razpolago vsem 

stavbam. Nekaterim stavbam je na razpolago tudi veter in lesna biomasa iz okolice.

▪ Ustrezno integrirani sončni moduli lahko v mnogih primerih proizvedejo več energije, 

kot jo stavba rabi za lastne potrebe.

▪ Obstajajo primeri dobrih praks integracije sončnih modulov in drugih OVE na stavbe. 

▪ Primeri slabe in neustrezne integracije predstavljajo slab vzgled in napačno 

informacijo tako ekspertom kot široki javnosti. 

▪ Zelo pomembno je, da se integracija OVE, še posebej sončnih modulov, predvidi že v 

osnutkih arhitekturnih načrtov novih stavb ali energetske sanacije ovoja. 

▪ Tudi, če se izvedba integracije OVE predvidi za neko kasnejšo fazo, je izjemno 

pomembno, da se tehnične rešitve predvidijo sočasno z izvedbo energetske sanacije. 

▪ Glavno oviro predstavlja dejstvo, da investitorji, planerji in izvajalci,  v pretežnem delu 

energetskih sanacij stavb, ne predvidijo uporabe in integracije OVE. 

▪ Naslednji koraki:

Primere dobrih praks integracije OVE na stavbe, še posebej sončnih modulov, ki 

vplivajo na zunanji izgled, je potrebno dobro analizirati, dokumentirati in na široko 

promovirati preko strokovne in širše javnosti.

Bolj profesionalni pristop za podporo izvajanju 

in izobraževanju
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Integracija sončnih modulov na stavbe

Dva primera dobre integracije sončnih modulov na strehe stavb

Dobra integracija sončnih modulov Neoptimalna integracija na desni stavbi
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Aktivnost 11: Razširitev dejavnosti 

Eko sklada, EnSVET in Bank

▪ Dodatne aktivnosti Ekološkega sklada pri identifikaciji in odpravi ovir za 
hitrejšo energetsko prenovo.

▪ Pred izvedbo EP je potrebno obvezno preveriti protipotresno ustreznost stavb. 
Finančne podpore morajo zajemati tako protipotresno kot energetsko prenovo.

▪ Ureditev ustreznih finančnih podpor za uporabo lesa kot naravnega in široko 
uporabnega gradbenega materiala v Sloveniji.

▪ Intenziviranje podpornih aktivnosti pri informiranju in osveščanju strokovne in širše 
javnosti.

▪ Razširitev dejavnosti svetovalne mreže ENSVET na področjih promocije, dostopnosti 
informacij, elektronskega svetovanja in večje podpore pri izvajanju ukrepov.

▪ Delo ENSVET mreže bi bilo potrebno vključiti v normalno delo Lokalnih 
energetskih agencij (LEA) in s tem zagotoviti boljšo dostopnost, profesionalnost in 
koordinacijo z aktivnostmi lokalnih skupnosti. 

▪ V energetsko in protipotresno obnovo stavb je treba aktivno vključiti komercialne 
banke in jih motivirati, da lansirajo lastne dolgoročnejše finančne instrumente.

▪ Za pridobivanje potrebnih posojil je treba urediti ustrezne garancijske sheme.

▪ Glavne ovire :  Identifikacija in priprava rešitev za odpravo ovir običajno zahteva 
veliko časa, preden pride do njihove implementacije.

▪ Naslednji koraki:
Koristno je nadaljnje pridobivanje informacij in izmenjava izkušenj s strani partnerjev 
iz drugih regij in držav. 

Bolj profesionalni pristop za podporo izvajanju 

in izobraževanju
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Podpora uporabi lesa kot gradbenega materiala

Nogometna dvorana v Ljubljani

Squash dvorana v Ljubljani

Hipermarket v Ljubljani
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Povzetek Akcijskega programa - 1

Aktivnost Ukrep(i) Stroški in 

financiranje

Obdobje Glavni 

deležniki

Kako nam bo ukrep 

pomagal?

1. EP stavb ožjega javnega 

sektorja

- Finančni

instrumenti

- Koordinacija 

projektov  pri 

izvedbi

- Površina 504 

stavb je 782.158 m2

- 3% letna prenova 

pomeni 2.365 m2

2018 - 2022 - Projektna 

pisarna za 

energetsko 

prenovo stavb 

(PP-EPS)

- Ustrezna 

Ministrstva

- Predstavitev in promocija 

Dobrih praks

- Verifikacija usmeritev države 

z implementacijo URE in OVE 

na lastnih stavbah

2. EP stavb širšega javnega 

sektorja

- Finančni

instrumenti

- Koordinacija 

projektov  pri 

izvedbi

Potrebno je še 

določiti

2018 - 2022 - Služba PP-EPS

- Ustrezna 

Ministrstva in 

-Lokalne 

skupnosti

- Predstavitev in promocija 

Dobrih praks

- Verifikacija usmeritev 

lokalnih skupnosti z 

implementacijo URE in OVE 

na lastnih stavbah

3.EP stavb podjetij v pretežni 

državni lasti

- Profesionalni 

pristop, ki 

omogoča boljšo 

izvedbo in 

promocijo

Zasebno 

investiranje podjetij

2018 - 2022 - SlužbaPP-EPS

- Ustrezna 

Ministrstva

- Državna podjetja

- Support the importance of 

implementation of EE 

measures for these type of 

companies

- Predstavitev in promocija 

Dobrih praks

4. Poenostavitev in 

standardizacija postopkov za 

večstanovanjske stavbe

- Profesionalni 

pristop, ki 

omogoča boljšo 

izvedbo in 

promocijo

Javno financiranje 2018 - 2020 - Slušba PP-EPS

- Relevantna

ministrstva

- Lokalne 

skupnosti

- Predstavitev in promocija 

Dobrih praks

5. Program EP večstanovanjskih 

in javnih stavb s strani vseh  

lokalnih skupnosti. 

- Finančni

instrumenti

- Koordinacija 

projektov  pri 

izvedbi

Možno določiti šele 

v okviru izvedbe 

programov

2018 - 2022 - Služba PP-EPS

- Lokalne 

skupnosti

- Predstavitev in promocija 

Dobrih praks
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Povzetek Akcijskega programa - 2
Aktivnost Ukrep(i) Stroški in 

financiranje

Obdobje Glavni 

deležniki

Kako nam bo ukrep 

pomagal?

6. Promocija EP individualnih 

stavb - s poudarkom na

aspektih energetske revščine

- Finančni

instrumenti

- Koordinacija 

projektov  pri 

izvedbi

Potrebno še 

definirati

2018 - 2022 - Služba PP-EPS

- Eko Sklad

- Vključevanje v EP stavb 

ekonomsko slabše situiranih 

lastnikov 

- Vključevanje podjetij za 

energetske storitve in 

pogodbeništvo

7. Podpora šolanju arhitektov, 

gradbenim inženirjem in 

inštalaterjem preko primerov 

Dobrih praks

- Profesionalni 

pristop, ki 

omogoča boljšo 

izvedbo in 

izobraževanje

Javno financiranje 2018 - 2022 - Služba PP-EPS

- Relevantna

ministrstva

- Razumevanje in boljša 

podpora izvajanju ukrepov 

URE in OVE

- Predstavitev in promocija 

Dobrih praks

8. Poenostavitev in 

standardizacija procedur in 

dokumentacije za pogodbeno 

financiranje

- Profesionalni 

pristop, ki 

omogoča boljšo 

izvedbo in 

promocijo

Javno financiranje 2018 - 2022 - Služba PP-EPS

- Relevantna 

ministrstva

- ESCO podjetja

- Večja varnost za 

pogodbenike in lastnike

- Boljše rešitve za posebne 

vrste lastnikov

- Vključitev izkušenj podjetij 

za energetske storitve

9. Nadaljnji razvoj Geografskega 
informacijskega sistema EnGIS
glede stanja izvedb in potecialov
URE in OVE

- Profesionalni 

pristop, ki 

omogoča boljšo 

izvedbo in 

promocijo

100.000-200.000 

EUR

2018-2020 - Služba PP-EPS

- Eko sklad

- BORZEN

- Razumevanje in podpora 

pomembnosti in koristnosti 

dobrih informacij za pravilno 

odločanje

10. Integracija lokalno dostopnih 

obnovljivih virov energije (OVE) 

na stavbe, še posebej PV

- Profesionalni 

pristop, ki 

omogoča boljšo 

izvedbo in 

promocijo

Javno financiranje 2018-2020 - OERB

- Relevantna

ministrstva

- Zbornica 

Arhitektov

- Razumevanje in podpora 

pomembnosti integracije 

lokalnih OVE na stavbe

- Predstavitev in promocija 

Dobrih praks

11. Razširitev aktivnosti Eko

sklada, ENSVET in komercialnih 

bank

- Profesionalni 

pristop, ki 

omogoča boljšo 

izvedbo in 

promocijo

Javno financiranje 2018-2020 - Eko sklad

- Relevantna

ministrstva

- Komercialne 

Banke

- Identifikacija ovir in njihova 

odprava

- Boljša organizacija, 

informiranje in promocija



Project smedia

Hvala za pozornost! 

Franko Nemac

franko.nemac@ape.si


