
  
Stavbe in druga področja  

ravnanja z energijo 

mag. Hinko Šolinc 
 
 

Posvet ob izidu Podnebnega ogledala 2019 in Lokalnega semaforja podnebnih aktivnosti 2019 
Ljubljana, 12. junij 2019 



Dolgoročni cilji 

OP EKP: V obdobju 2014−2020 obnoviti  

≈1,3 mio m2 javnih stavb 
- od tega ≈130.000 m2 javnih stavb ožjega  

javnega sektorja 
 

Direktiva 2012/27/EU o en. učinkovitosti: Vsakoletna prenova 3 % površine stavb v lasti in rabi 

osrednje vlade  
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Razpisi in povabila  
(2016, 2017 in 2018) 

• 132,23 mio EUR sredstev objavljenih v okviru:  

   4 javni razpisi + 10 povabil.  

• 25 mio EUR sredstev namenjenih finančne inštrumente (FI).  

• 71 projektov v vrednosti ≈44 mio EUR sredstev izbranih kot primernih 
za sofinanciranje  

• 66 projektov v vrednosti ≈37 mio EUR sredstev OU odobril (21 
projektov - NPO), v okviru JR izbranih (45 projektov) 

 



Analiza potrjenih operacij (1) 

* Navedeni prihranki energije iz predloženih vlog, kjer je izvajalec že bil izbran pred 
oddajo vloge. 

Rezultati Skupaj

Število operacij 71 32 45% 39 55%

Neto tlorisna površina - Anet (m2) ≈745.000 ≈555.000 75% ≈190.000 25%

Upravičeni stroški (mio €) 129 88 68% 41 32%

Prihranki en. na Anet (kWh/m2a)* 75 86 115% 68 91%

Upravičeni stroški na Anet (€/m2) 172 158 92% 215 125%

JZP JN
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Analiza potrjenih operacij (2) 



Analiza vlog občin 

Upravičeni 

stroški (mio €)

Sofinanciranje 

(mio €)

SKUPAJ JZP JN SKUPAJ JZP JN SKUPAJ SKUPAJ

2016 14 29% 71% ≈82.500 49% 51% 16,3 6,5

2017 13 31% 69% ≈105.000 78% 22% 19,5 7,8

2018 18 72% 28% ≈245.000 95% 5% 45,0 18,0

Neto tlorisna površina (m2)
Rezultati

Število projektov



Javni razpis in povabili v 2019 

V okviru letošnjega javnega razpisa in povabil bodo razpoložljiva sredstva na 
razpolago za črpanje v letih 2019, 2020 in 2021: 
 

• Javni razpis za občine (JOB_2019):  
15.000.000 € EU sredstev  objavljen v maju 
 

• Povabilo za ožji javni sektor (OJS_2019):  
6.500.000 € EU sredstev  objavljen v februarju 
 

• Povabilo za širši javni sektor (ŠJS_2019):  
12.000.000 € EU sredstev  objavljen v februarju 

 





• Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po 
tem javnem razpisu, znaša 10.000.000,00 EUR v obdobju 2019 do 2022. 

• S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 20 % upravičenih 
stroškov operacije, vendar ne več kot 200,00 EUR na 1 kW instalirane 
nazivne električne moči. 

• Sredstva se upravičencu nakažejo na osnovi vsakega posameznega 
zahtevka za izplačilo. 

• Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 29.02.2020. 

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav 
za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije 

za obdobje 2019-2022 



• Dodeljenih subvencij za 16,4 MIO € 
• Zgrajenega 59.388 m omrežja z 1.162 priključenimi odjemalci 
• Skupna nazivna moč kotlovskih naprav je 35,85 MW 
• Vrednost vseh sofinanciranih operacij 45,6 MIO € 

DOLB 2007 - 2013 

DO OVE 2016-2017 
• Dodeljenih subvenciji za 17 MIO € 
• Zgrajenega 18.751 m omrežja, kjer bo priključenih 153 odjemalcev 
• Skupna nazivna moč priključenih uporabnikov je 32,2 MW 
• Dodatno instalirana moč za proizvodnjo električne energije pa bo 2,1 MW 
• Vrednost vseh sofinanciranih operacij 33,8 MIO € 

DO OVE 2019 (20 mio nepovratnih sredstev bo objavljen v kratkem) 



Ključna vsebinske usmeritve za naprej na 
področju stavb 

• pospeševanje energetskega pogodbeništva in razvoj ustreznih finančnih produktov  
• spodbuditi enegetsko prenovo stavb kulturne dediščine in drugih posebnih skupin stavb 
• razširiti prenovo na trajnostno prenovo stavb 
• vzpostaviti podporno okolje za trajnostno vrednotenje stavb  
• ukrepi za izvedbo in kreditiranje projektov energetske prenove večstanovanjskih stavb 
• delitev spodbud med lastnike in najemnike v večstanovanjskih stavbah 
• izvedba demonstracijskega projekta celovite energetske obnove večstanovanjskih SNES stavb) 
• oblikovati ukrepe za zmanjševanje energetske revščine 
• zagotoviti izvajanje določil iz Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju  
• energetsko prenovo stavb je potrebno bolj usmerjati v celovite energetske prenove 
• spodbuditi pripravo projektov v okviru pridobljenih sredstev mednarodne tehnične pomoči 

ELENA za energetsko prenovo stavb  
• vzpostavitev celovitega sistema zagotavljanja kakovosti energetske prenove stavb 

 



Hvala za pozornost! 
 

hinko.solinc@gov.si 
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