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Zadeva: Ukrepi učinkovite rabe energije v stavbah

Spoštovani!

Vlada Republike Slovenije dne 8. 7. 2022 najprej sprejela ukrepe in priporočila za učinkovito 

rabo energije v stavbah ožjega in širšega javnega sektorja. zdaj pa podobna priporočila 

naslavlja tudi na druge deležnike, da tudi oni prispevajo svoj delež k učinkovitejši rabi energije 

in s tem pripomorejo k zmanjšanju porabe energije. V ta namen vam posredujemo naslednja 

priporočila:

1. Upravljavci stavb naj nemudoma pristopijo k hitrejšemu izvajanju ukrepov in naložb za 
učinkovito rabo energije in večjo rabo obnovljivih virov energije v svojih stavbah. Ukrepi 
za stavbe, pri katerih je bil narejen energetski pregled, pridobljena energetska izkaznica 
ali kakšen drug projekt, v okviru katerega so bili identificirani primerni ukrepi glede 
povečanja energetske učinkovitosti, naj se začnejo prednostno izvajati v skladu s 
finančnimi možnostmi. Upravljavci naj za stavbe in dele stavb, pri katerih je bil narejen 
energetski pregled, pridobljena energetska izkaznica ali kakšen drug projekt, v okviru 
katerega so bili identificirani primerni ukrepi glede povečanja energetske učinkovitosti 
pripravijo izvedbeni načrt ukrepov, s katerimi bodo v letošnjem letu zmanjšali letno 
normirano rabo energije na posameznega upravljavca za vsaj 3 %. 

2. Upravljavci stavb naj zagotovijo, da se v stavbah in njihovih prostorih, ki imajo vgrajen 
klimatski sistem, prostori ne hladijo na nižjo temperaturo zraka, kot je +25 °C ob pogoju, 
da relativna vlažnost dovedenega zraka ni višja od 60 %, razen kjer to ni mogoče, 
zaradi zahtev namembnosti ali delovanja stavbe ali dela stavbe. Enako velja tudi za 
zaposlene v stavbah, za tiste dele prostorov, ki omogočajo samostojno regulacijo 
notranje temperature prostorov. 

3. Izven obratovalnih ur naj, razen kjer je to potrebno zaradi zahtev namembnosti ali 
delovanja stavbe ali dela stavbe, ne hladijo na nižjo temperaturo zraka, kot je +28 °C. V 
navedenem času se prostorov ne hladi pod +28 °C, če se za ta namen uporablja 
hladilni agregat. Hlajenje pod +28 °C pa se lahko zagotovi z zunanjim hladnim zrakom.

4. Upravljavci stavb naj v največji možni meri zagotovijo zniževanje rabe energije in v ta 
namen sprejmejo druge možne organizacijske ukrepe energetske učinkovitosti za 
znižanje rabe energije.
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5. Pravila in kodeksi oblačenja, kjer obstajajo, naj se skladno z možnostmi prilagodijo. 

6. Osebe, ki so imenovane in odgovorne za upravljanje z energijo v stavbi ali delu stavbe, 
takoj pristopijo k prednostnemu izvajanju ukrepov energetske učinkovitosti s hitro 
vračilno dobo, opredeljenih v energetski izkaznici, energetskem pregledu ali drugem 
projektu, ki se opredeljuje do ukrepov energetske učinkovitosti. 

7. Upravljavci objektov skupaj z osebo, ki je imenovana in odgovorna za upravljanje z 
energijo v stavbi ali delu stavbe, za tiste stavbe ali dele stavb, ki za ogrevanje 
uporabljajo zemeljski plin, preučijo, če je za ogrevanje stavb v prihajajoči kurilni sezoni 
možna uporaba drugih energentov ali nadgradnja vira ogrevanja z viri iz obnovljivih 
virov energije. 

8. Prostori stavb naj se ne ogrevajo na višjo temperaturo zraka, kot je +20 °C, razen v 
posebnih primerih, kjer po presoji upravljavca stavbe ni mogoče zagotoviti navedenih 
zahtev zaradi utemeljenih razlogov. 

9. Priporočila glede načina uporabe klimatskih sistemov zaradi nalezljive bolezni 
COVID-19 se smiselno upoštevajo, kjer je to mogoče. 

10. Ministrstvo za infrastrukturo predlaga, da s temi priporočili seznani svoje člane in druge 
partnerje, s katerimi sodeluje.

Lep pozdrav, 

                                                                                   
mag. Tina Seršen
državna sekretarka
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