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Direktiva o energetski učinkovitosti (sprememba)

ZURE

Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (sprememba)
„Ecodesign“

ZOVE

Direktiva o spodbujanju uporabe energije iz
obnovljivih virov (prenovitev)

NEPN - Nacionalni podnebno energetski načrt
DSEPS 2050 – Dolgoročna strategija prenove stavb
PURES – Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbi

Izhodišča DSEPS 2050
• kažejo pot kako priti do cilja
• dajejo smernice, ki jih mora sprejeti družba in politika, da se v naslednjih
letih ustvari podporno okolje za doseganje ciljev do leta 2030 in 2050

Ključni izzivi
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1.

Doseganje krovnih ciljev.

2.

Usmerjena, stroškovno učinkovita energetska prenova stavb.

3.

Zmanjševanje energetske revščine

4.

Naslavljanje širše prenove stavb

5.

Spodbuditev en. prenove stavb ožjega javnega sektorja

Dolgoročna strategija prenove stavb 2050
Zmanjšati emisije toplogrednih plinov v stavbah za vsaj 70 % glede na leto 2005.

2030

Vsaj 2/3 rabe energije v stavbah iz obnovljivih virov energije

2050

Približati se neto ničelnim emisijam v sektorju stavb z ohranjanjem visoke stopnje
energetskih prenov z nizkogljičnimi in obnovljivimi materiali ter usmerjenem načinu
ogrevanja v tehnologije OVE in centralizirane sisteme ogrevanja z OVE. Spodbuja se širša
prenova.
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Usmerjena energetska prenova
Do leta 2050 bo energetsko prenovljenih 74 % enostanovanjskih in 90 % večstanovanjskih
stavb. Pri tem se bo končna raba energije zmanjšala za 45 %, emisije CO2 pa za 75 % glede na
leto 2005.
To bo doseženo z:
•
•
•
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(visokimi) stopnjami energetskih prenov, pri čemer se bo spodbujalo celovite/sNES
prenove;
usmerjevanjem tehnologij za ogrevanje v daljinske sisteme v gosto-poseljenih
območjih ter TČ in biomaso v redko poseljenih območjih;
večjo izrabo OVE za namen ogrevanja in pripravo STV;

Zmanjševanje energetske revščine
• Preko 40 % enostanovanjskih oz. okrog 100.000 gospodinjstev se sooča z visoko
rabo energije za ogrevanje in z njimi povezanimi stroški.
• Delež takšnih večstanovanjskih stavb je skoraj 8 % oziroma okrog 24.000
gospodinjstev.
• Te stavbe so bile grajene pretežno pred letom 1980.
• V obdobju do 2030 bo treba:
• nadaljevati s programom ZERO500 (5,9 mio EUR za 500 gosp.)
• opredeliti definicijo energetske revščine (do leta 2022)
• narediti akcijski načrt za zmanjševanje energetske revščine ter zagotoviti sistemsko
reševanje te problematike.

Obravnava širše prenove stavb
• Kar 76 % tlorisne površine stavbnega fonda pripada stavbam, ki so bile
grajene pred 1990.
• Celotna Slovenija leži na potresnem območju, še posebno Ljubljana, ki je v
preteklosti že imela katastrofalne potrese.
• Zato je pri načrtovanju energetskih prenov v obdobju do 2050 treba urediti
tudi sistemsko obravnavo širše prenove stavb, ki zajema tudi potresni vidik.
• Slovenija bo morala biti ena izmed prvih EU držav, ki bo pričela s sistemskim
reševanjem tega vidika prenove.
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Obravnava širše prenove stavb
• Osnutek DSEPS 2050 predvideva uvedbo ti. izkaznice stavbe v
večstanovanjskih stavbah najkasneje do leta 2024
• Ta naslavlja energetski, potresni in požarni vidik prenove ter podaja
smernice za priporočljive in zahtevane ukrepe za postopno širšo prenovo
• Na evropski ravni je finančni okvir EU za obdobje 2014-2020 med prednostne
naloge uvrstil energetsko prenovo stavbnega fonda. Slovenija bo morala
načine pristopov k obravnavi širše prenove stavb in oblikovanju finančnih
instrumentov opredeliti sama
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Horizontalni ukrepi
• PURES (sNES zahteve)
• Sistemska obravnava širše prenove stavb
•
•
•
•
•

Izdelava trajnostnih meril za stavbe
Zakonska prepoved uporabe fosilnih goriv za ogrevanje v stavbah
Prenova stavb kulturne dediščine in drugih posebnih skupin stavb
Obveznosti dobaviteljev
Zagotavljanje kakovosti projektov energetske prenove stavb v javnem sektorju

Dopolnilne politike
Za doseganje zastavljenih ciljev in učinkov na zmanjšanje emisij so nujni
tudi ukrepi in politike za sisteme daljinskega ogrevanja, ki upoštevajo
vizijo DSEPS 2050.

Stanovanjske stavbe – sNES prenova
Hiše

Večstanovanjske stavbe
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Slika 8: Potencial za celovito prenovo enostanovanjskih stavb, z oceno
obsega skoraj nič-energijske prenove obstoječih enodružinskih stavb.
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Slika 11: Potencial za celovito prenovo večstanovanjskih stavb, z
oceno obsega skoraj nič-energijske prenove obstoječih
večstanovanjskih stavb.

Stavbe širšega javnega sektorja
Tehnični potencial za energetsko prenovo
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Spodbuditev en. prenove stavb ožjega
javnega sektorja
Dolgoročni cilj energetske
prenove 3 % skupne tlorisne
površine stavb OJS ter
kratkoročni cilj celovite
energetske prenove 127.116 m2
teh stavb v obdobju 2014-2023
ne bosta dosežena

Financiranje izvedbe ukrepov: stanovanjski
sektor
• V obdobju 2021-2030 bo treba investirati 7.264 mio EUR.
• Usmerjeno se bo spodbujalo celovite in sNES prenove.
• Glavna vira za spodbujanje: prispevek URE in Sklad za podnebne
spremembe.

Financiranje izvedbe ukrepov: javni sektor
• V obdobju 2021-2030 bo treba investirati 536 mio EUR.
• Glavni vir za spodbujanje so evropska kohezijska sredstva in druga
EU sredstva.
• Za ŠJS in JOB se svetuje nadaljnji model JZP, ki se izkazuje za
uspešnega.

SRI = 76%

SRI = 25%

Izziv - sNES stavbe kot mikro energetsko
vozlišče
•

Proizvodnja
energije iz
OVE

OVE sistemi na
stavbah

Hranilniki
energije

•

Spremenljiva
proizvodnja en. iz OVE
Zmanjševanje konic v
energetskem omrežju
zaradi neusklajenosti
proizvodnje in potreb po
energiji

Časovno
prilagajan
je potreb
konicam
Vir: BPIE

EVROPSKA SREDSTVA PO LETU 2020
REACT EU

dodatna sredstva v okviru OP EKP
2014-2020 za soočanje s
posledicami COVID-19

Evropska kohezijska politika 2021-2027

Kohezijski sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski
socialni sklad

Mehanizem za pravičen prehod

Sklad za pravičen prehod (JTF)
posojila Invest EU, posojila EIB za javni sektor

Mehanizem za okrevanje in odpornost

nova sredstva EU
podlaga za črpanje je Načrt za okrevanje in odpornost

Drugi (centralizirani) viri EU (Obzorje Evropa, Instrument za
povezovanje Evrope, Invest EU itd.)

Mehanizem za okrevanje in odpornost
KOMPONENTA 2: TRAJNOSTNA PRENOVA STAVB
Reforma načrtovanja in financiranja energetske prenove stavb javnega sektorja
(NOO VIR: 86,05 mio EUR)
• Stavbe izjemnega upravnega pomena in stavbe izjemnega družbenega pomena
(66,05 mio EUR)
• Stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbnih sistemov (10 mio
EUR)
• Stanovanjske stavbe v javni lasti (5 mio EUR)
• Vzpostavitev sistemskega finančnega fonda za energetske prenovo ožjega javnega
sektorja (5 mio EUR)

Večletni finančni okvir 2021-2027 – izhodišča ukrepov – cilj 2
Spodbujanje ukrepov za energetsko učinkovitost
Energetska prenova stavb stavb javnega sektorja
Celovita energetska prenova stavb zasebnega storitvenega sektorja
Celovita energetska prenova zasebnih večstanovanjskih stavb (vključeni demo projekti)
Ozaveščanje socialno ranljivih skupin in omogočanje dostopa do nepovratnih sredstev in
zmanjšanje energetske revščine
• Spodbujanje priprave projektov za energetsko prenovo javnih stavb (sofinanciranje
priprave dokumentacije)
•
•
•
•

Spodbujanje obnovljivih virov energije
• Spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE (sončne in vetrne elektrarne)
• Spodbujanje proizvodnje plinastih biogoriv

HVALA ZA POZORNOST

erik.potocar@gov.si

erik.potocar@gov.si

