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Pravni izzivi energetske prenove stavb 

mag. Mateja Čuk Orel, Odvetniška pisarna Čuk Orel 

 

 

Tema predavanja: predstavitev nacionalnih ciljev 

na področju energetske učinkovitosti stavb, 

kakšne cilje smo si zastavili v Sloveniji in s 

katerimi pravnimi akti, ter izzivi, s katerimi se 

soočamo. 

 

 

 

 

V skupni končni porabi energije znaša delež stavb kar 40 %. To področje je zato posebnega pomena 

pri doseganju cilja zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Slovenija si je ambiciozne cilje na 

področju energetske učinkovitosti stavb že določila v različnih dokumentih. NEPN (Celoviti nacionalni 

energetski in podnebni načrt Republike Slovenije), ki je bil sprejet februarja 2020, bo že v letu 2023 

deležen prenove, v njem pa so določeni naslednji cilji: zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v 

stavbah za vsaj 70 % glede na leto 2005, pri čemer naj bi delež obnovljivih virov energije (OVE) v rabi 

energije v stavbah predstavljal vsaj 2/3, oziroma natančneje - v končni rabi energentov brez 

električne energije in daljinske toplote.  

Nadalje je cilj glede energetske učinkovitosti stavb za javni sektor določen celo v zakonu, in sicer 

Zakonu o učinkoviti rabi energije ZURE. Tako naj bi se zahtevalo, da se letno prenovi 3 % skupne 

neto tlorisne površine stavb v lasti ali uporabi ožjega javnega sektorja. V okviru strategije se 

določijo stavbe posameznih oseb ožjega javnega sektorja, ki prispevajo k doseganju tega cilja. ZURE 

je novi zakon, ki je kot prvi iz urejanja v Energetskem zakonu (EZ-1) izločil področje energetske 

učinkovitosti. Do leta 2020 je namreč Energetski zakon (EZ-1) celovito urejal področje energetike, 

razen nekaterih izjem (kot na primer: rudarstvo itd.). Vlada RS se je kot predlagatelj zakona odločila, 

da se EZ-1 razdeli na posamezna področja, tako da danes vsebine EZ-1 ureja oz. jih bo urejalo 6 novih 

zakonov: Zakon o oskrbi z elektriko (ZOEE), Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE), Zakon o 

spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE), Zakon o oskrbi s plini (ZOP), Zakon o 

energetski politiki (ZEP) in Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov.  

Država je na področju energetske učinkovitosti stavb marca 2021 sprejela še en pomemben strateški 

dokument - Dolgoročno strategijo energetske prenove stavb do leta 2050, ki določa, da mora biti 

do leta 2050 energetsko prenovljenih 74 % enostanovanjskih in 91 % večstanovanjskih stavb. Pri tem 

se ocenjuje, da se bo končna raba energije zmanjšala za 45 %, emisije CO₂ pa za skoraj 75 % glede na 

leto 2005.  

Izjemno ambiciozni cilji nam kažejo usmeritev za prihodnost, vendar se zdi, da jih ne bo enostavno 

doseči. Regulativa pri tem nekoliko zaostaja in nam ne pomaga tako, kot bi nam lahko, saj se zatika 

tako pri novih, skoraj nič energijskih stavbah, kot tudi pri energetski prenovi obstoječega fonda 

stavb.   

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8136
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6665
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6665
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Glede novih stavb gre izpostaviti zahtevo, da morajo biti vse nove stavbe, tako javne kot zasebne, 

skoraj ničenergijske (25. člen ZURE). Ta obveznost sicer ni nova. Uzakonil jo je že EZ-1 za javne 

stavbe (2019), v letu 2020 pa je ta obveznost začela veljati tudi za ostale objekte). Nova definicija v 

energetski zakonodaji ZURE skoraj nič energijske stavbe (sNES) opredeljuje kot stavbe z zelo visoko 

energetsko učinkovitostjo oz. zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri čemer je 

potrebna energija v zelo veliki meri proizvedena iz OVE, vključno z energijo iz OVE, proizvedeno na 

kraju samem ali v bližini (53. točka 4. člena ZURE). Definicija skorajničenergijske stavbe se navezuje 

tudi na gradbeno tehnične predpise - določitev minimalnih zahtev glede največjih dovoljenih 

potreb za ogrevanje, hlajenje oz. klimatizacijo, pripravo tople vode in razsvetljavo v stavbi. Glede 

tega je še vedno v veljavi Pravilnik o učinkoviti rabi energije (PURES), kljub temu, da je bil v 

decembru 2021 sprejet novi GZ-1. PURES je kot gradbeno tehnični predpis še vedno zelo pomemben, 

saj dopolnjuje zakonodajo ter vsebinsko določa tehnične zahteve za učinkovito rabo energije v 

stavbah na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove kombinacije, 

priprave tople vode in razsvetljave v stavbah, zagotavljanja lastnih obnovljivih virov energije za 

delovanje sistemov v stavbi ter metodologijo za izračun energijskih lastnosti stavbe. Pri graditvi nove 

stavbe je treba upoštevati tudi uporabo razpoložljivih visoko učinkovitih alternativnih sistemov za 

oskrbo z energijo z upoštevanjem tehnične, funkcionalne, okoljske in ekonomske izvedljivosti teh 

sistemov. 

 

Za pravnike s tega področja tako velja, da morajo na eni strani upoštevati energetsko zakonodajo 

(ZURE), ki je v domeni Ministrstva za infrastrukturo, ki je resorno ministrstvo za energetiko, medtem 

ko so gradbeno tehnični predpisi v domeni MOP kot resornega ministrstva za gradbeno in 

stanovanjsko zakonodajo. In včasih prihaja tudi do nasprotij oz. neenotne interpretacije določenih 

zahtev. 

       

(Foto: arhiv GBC Slovenija in JUB) 
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Izzivi energetske prenove stavb 

Država kot zakonodajalec in oblikovalec politik na prvo mesto postavlja načelo energetske 

učinkovitosti. To pomeni, da se vedno daje prednost naložbam v vire učinkovitosti na strani 

odjemalcev, kadar bi ti stali manj ali pa bi prinesli večjo vrednost kot naložbe v novo energetsko 

infrastrukturo, goriva in oskrbo. Energetska prenova stavb pa se izvaja z upoštevanjem splošnega 

gradbenotehničnega in funkcionalnega stanja stavbe, zato se podpira celostna prenova stavb, kjer je 

to potrebno.  

Med pravnimi izzivi energetske prenove stavb velja v prvi vrsti izpostaviti samo odločanje, in sicer o 

načinu in obsegu  prenove ter o virih njenega financiranja. Pri tem je pomembno, za kakšne vrste 

stavb gre in kakšna so z njimi povezana lastninsko pravna razmerja. Tako ni večjih težav pri npr. 

enostanovanjskih stavbah, saj imamo običajno le enega lastnika, ki sam odloča o financiranju 

prenove. Pri dvo- ali večstanovanjskih stavbah pa gre praviloma za skupno odločanje etažnih 

lastnikov, ki so solastniki skupnih delov stavbe (kar ureja Stanovanjski zakon - SZ-1). Pri poslovnih in 

nestanovanjskih stavbah so večosebna lastniška razmerja praviloma urejena s Stvarnopravnim 

zakonikom (SPZ). Največ zapletov predstavlja odločanja etažnih lastnikov (včasih solastnikov) 

večstanovanjskih stavb. 

Celovita ali delna energetska prenova stavb ter viri financiranja 

Energetska prenova stavbe lahko zajema različne aktivnosti oz. storitve: celovito energetsko prenovo 

stavbe ali pa posamezne storitve energetske prenove, kot so toplotna izolacija fasade, zunanjega 

zidu ali zidu proti terenu, toplotna izolacija strehe ali podstrešja, toplotna izolacija tal ali kleti, 

zamenjava oken, zamenjava/optimizacija energetskega sistema, ureditev/zamenjavo razsvetljave in 

druge aktivnosti, ki štejejo pod energetsko prenovo. Te aktivnosti in storitve energetske prenove z 

zakonom niso vnaprej opredeljene oz. razdeljene med zakonsko predvidene vrste poslov. Zakon 

termina energetska prenova niti ne definira, saj ne more predvideti vseh življenjskih situacij.  

    

(Foto: arhiv GBC Slovenija in Wienerberger) 

Pri odločanju o energetski prenovi večstanovanjskih stavb je potrebno najprej opredeliti, med katere 

posle sodi konkretna energetska prenova: pri poslih rednega upravljanja je potrebno pridobiti 50-% 

soglasje etažnih lastnikov ali solastnikov, pri izrednem pa 75-% ali 100-% soglasje. Pri teh je v veljavi 

SZ, pri drugih objektih pa SPZ.  

Posli rednega upravljanja so po zakonu praviloma posli obratovanja in vzdrževanja stavbe, torej 

posli, ki ohranjajo stavbo in zagotavljajo njeno funkcionalnost. Običajno so opredeljeni v načrtu 

obratovanja, za njihovo izvedbo pa je mogoče koristiti tudi sredstva iz rezervnega sklada. V primeru, 

da je sredstev za energetsko prenovo premalo, se znesek prispevka etažnih lastnikov v rezervni sklad 

lahko tudi poviša. Če se za posle rednega upravljanja ne pridobi soglasja najmanj polovice lastnikov 

in solastnikov etažnih stanovanj, se lahko prizadeti etažni lastnik pritoži na pristojno sodišče. 

Upravniki večstanovanjskih objektov (VSO) morajo tako presoditi, ali je lahko posamezna energetska 

prenova res tudi posel rednega upravljanja, sicer jo lahko posamezni lastnik tudi blokira na sodišču. 

Na tem področju se je pri nas že oblikovala sodna praksa na osnovi obravnavanih primerov.  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2008
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3242
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Pri poslih izrednega upravljanja pa je potrebno pridobiti najmanj 75-% soglasje, medtem ko 100-% 

soglasje velja le pri pridobivanju posojil finančnih ali drugih institucij ali kreditov pri bankah. In 

slednje predstavlja največjo težavo – pridobitev 100-% soglasja za najem kredita ali posojila v breme 

rezervnega sklada. Možnosti financiranja so sicer odprte. Etažni lastniki lahko stroške energetske 

prenove pokrijejo z lastnimi sredstvi, če jih seveda imajo (s prihranki ali z najemom kredita ali 

posojila), ali s sredstvi rezervnega sklada (določijo višino 

minimalnega ali višjega prispevka). Dodatno imajo možnost 

najema posojila ali kredita v breme rezervnega sklada ali pa kot 

posamezniki ali skupno zaprosijo in koristijo nepovratna sredstva 

Eko sklada ter neposredno poplačajo izvajalca. Možnosti ponuja 

tudi odlog plačila,  obročno odplačilo izvajalcu energetske prenove 

v kombinaciji z odkupom terjatev s strani banke ter kombinacija 

različnih naštetih možnosti. Pri tem je treba upoštevati več 

dejavnikov. Prvi se nanaša na dilemo, ali se glede na vrsto 

energetske prenove ta posel sploh lahko financira iz sredstev rezervnega sklada, kar sicer natančno 

določa 44. člen SZ-1, s tem pa je nadalje povezano tudi pridobivanje ustreznega soglasja etažnih 

lastnikov.  Pri tem se odpira tudi vprašanje, ali je v rezervnem skladu za te namene dovolj sredstev, 

sicer morajo etažni lastniki sprejeti odločitev o povišanju vplačila. Ugotoviti je treba, če je mogoče v 

breme rezervnega sklada najeti kredit oz. posojilo (za kar se zahteva 100-% soglasje) ter ali se lahko 

strošek investicije poravnava obročno oz. ali odplačuje z odlogom (tak način je mogoč tudi v soglasju 

z izvajalcem, ki tako nase prenese tveganja poplačila). Na prvi pogled gre za zelo enostavna 

vprašanja, a ravno izzivi odločanja etažnih lastnikov (ali v določenih primerih solastnikov) ključno 

ovirajo hitrejšo energetsko prenovo stavb. 
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