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Zadeva: Mnenja in predlogi članov Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo – 

GBC Slovenija  do spremenjene direktive EPBD in prenosa v nacionalne predpise  

 

Člani Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo – GBC Slovenija  soustvarjamo  krožno gospodarstvo in 

trajnostno gradnjo v slovenskem prostoru.   

 

Ker je bila v letu 2018  sprejeta dopolnjena evropska Direktiva o energetski učinkovitosti stavb 2018/844/EU 

(EPBD), ki  pomeni dodatno spodbudo k nadaljnji intenzivni transformaciji Slovenije k brezogljični  družbi, 

imamo priložnost da s svojimi predlogi spremenimo zakonodajo v smeri trajnostnih zavez. 

   

https://ec.europa.eu/info/news/new-energy-performance-buildings-directive-comes-force-9-july-2018-

2018-jun-19_en 

 

Osnove za razmislek 

Unija je zavezana razvoju trajnostnega, konkurenčnega, varnega in razogljičenega energetskega sistema. 

Energetska unija ter okvir energetske in podnebne politike do leta 2030 določata ambiciozne zaveze Unije za 

nadaljnje zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 40 % do leta 2030 v primerjavi z letom 1990, 

povečanje deleža porabljene energije iz obnovljivih virov. 

Finančni mehanizmi, spodbude in mobilizacija finančnih institucij za prenove za izboljšanje energetske 

učinkovitosti stavb bi morali biti v središču nacionalnih dolgoročnih strategij prenove, države članice pa bi jih 

morale dejavno spodbujati.   

Pariški sporazum o podnebnih spremembah iz leta 2015  spodbuja prizadevanja Unije za razogljičenje 

njenega stavbnega fonda. Glede na to, da se skoraj 50 % končne porabe energije v Uniji porabi za ogrevanje 

in hlajenje, od tega 80 % v stavbah, je uresničitev energetskih in podnebnih ciljev Unije povezana s 

prizadevanji Unije za prenovo njenega stavbnega fonda, v okviru katerih se daje prednost energetski 

učinkovitosti, izvaja načelo „energetska učinkovitost na prvem mestu“ in razmisli o uporabi obnovljivih virov 

energije. 

Da se doseže visoko energetsko učinkovit in razogljičen stavbni fond ter zagotovitev, da dolgoročne strategije 

prenove prinesejo potreben napredek pri preobrazbi obstoječih stavb v skoraj nič-energijske stavbe, 

predvsem z večjim obsegom temeljitih prenov stavb in da se pri tem upošteva cenovno sprejemljivost. 

Ocena učinka, ki jo je izvedla Komisija, je pokazala, da bi bila za stroškovno učinkovito izpolnitev ambicij Unije 

glede energetske učinkovitosti letno potrebna 3-odstotna povprečna stopnja prenove.  

 

Načrti enotnega digitalnega trga in energetske unije bi se morali uskladiti in bi morali služiti skupnim ciljem. 

Digitalizacija energetskega sistema hitro spreminja področje energetike, od vključevanja obnovljivih virov 

energije do pametnih omrežij in stavb, pripravljenih na pametne sisteme.   

 



 

Da se pri prenovi stavb zagotovi čim boljša uporaba finančnih ukrepov, povezanih z energetsko 

učinkovitostjo, bi morali biti ti ukrepi povezani s kakovostjo prenovitvenih del z vidika želenih ali doseženih 

prihrankov energije. Zato bi morali biti ti ukrepi povezani z učinkovitostjo opreme ali materialov, 

uporabljenih za prenovo, z ravnjo certifikacije ali kvalifikacij inštalaterja, z energetskim pregledom ali z 

izboljšanjem, doseženim s takšno prenovo, kar bi bilo treba ugotavljati s primerjavo energetskih izkaznic, 

izdanih pred prenovo in po njej, in sicer z uporabo standardnih vrednosti ali z drugo pregledno in sorazmerno 

metodo. 

Republika Slovenija določi dolgoročno strategijo prenove za podporo prenove nacionalnega fonda tako 

javnih kot zasebnih stanovanjskih in ne-stanovanjskih stavb v visoko energetsko učinkovit in razogljičen 

stavbni fond do leta 2050, v okviru katere bo spodbujala stroškovno učinkovito preobrazbo obstoječih stavb v 

skoraj nič-energijske stavbe. 

Republika Slovenija v svoji dolgoročni strategiji prenove določi časovni načrt z ukrepi in na nacionalni ravni 

določenimi indikatorji za merjenje napredka. 

Komisija zbira in razširja – vsaj javnim organom – primere najboljših praks glede uspešnih javnih in zasebnih 

programov financiranja prenove za izboljšanje energetske učinkovitosti ter informacije o shemah za 

združevanje majhnih projektov prenov za izboljšanje energetske učinkovitosti. 

 

Dopolnjena Direktiva mora biti vključena v nacionalne predpise do marca 2020. 

 

Prosim vas za čim bolj konkretne predloge s pojasnilom zakaj.  

  

 Do 25. junija 2019 pošljite svoje predloge in stališča o tem, katere usmeritve spremenjene direktive EPBD 

poudariti in prenesti v nacionalne predpise. Ta stališča bodo osnova za pogovore in pogajanja z ministrstvi, 

agencijami, skladi, mediji, strokovnjaki …  

 

Lep pozdrav, 

Dr. Iztok Kamenski      
Predsednik UO GBC Slovenija 
  

  

 

 


