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Predmet: Programi za energetsko učinkovito obnovo stavb povečujejo javnofinančne prihodke 
 
 
Spoštovani minister, 
 
obstaja spregledan in stroškovno zelo učinkovit način za povečanje javnofinančnih prihodkov v Sloveniji, ki bo imel 
tudi širše družbene in okoljske koristi, to je investiranje v ambiciozne, energetsko učinkovite programe prenove 
obstoječega stavbnega fonda. Spodbudno je videti, da so nekateri ukrepi v to smer že sprejeti oz. so se že v 
preteklosti že izvajali in so napovedani tudi za naprej - npr. renovacija javnih stavb in Uredba o zelenem javnem 
naročanju ter program Ekosklada. Vendar pa je potenciala še ogromno. 
 
Pišem vam v imenu kampanje Prenovite Evropo in v njej združenih 21 družb in združenj. Delamo za ustvarjanje 
pogojev, v katerih bi bilo mogoče zmanjšati potrošnjo energije evropskega stavbnega fonda do leta 2050 za 80 % v 
primerjavi s stanjem iz leta 2005. Če boste vi in vaši vladni kolegi upoštevali informacijo, ki vam jo zdaj 
posredujemo, bo to pomemben korak na poti k našemu cilju in pomemben korak pri spodbujanju gospodarske 
dejavnosti v Sloveniji. 
 
Naše izkušnje iz obstoječih ambicioznih programov za varčevanje z energijo kažejo, da je vsak evro, ki ga je 
investirala vlada, v kratkem času vrnil 5 evrov v javne finance, včasih že samo v enem letu.  To se je zlasti pokazalo 
v Nemčiji in na Irskem. Izhajajoč iz teh rezultatov so vrhunski svetovalci iz Copenhagen Economics za kampanjo 
Prenovite Evropo denarno izrazili večkratne koristi vlaganja v energetsko učinkovito prenovo in ključne 
ugotovitve so, da bo prišlo v naslednjih letih do pomembne rasti javnofinančnih prihodkov, povezane z rastjo bruto 
domačega proizvoda, če bo več držav sprejelo ambiciozne načrte za prenovo svojega obstoječega stavbnega fonda.   
Več podrobnosti lahko najdete v priloženi brošuri.  
 
 
Poročilo opredeljuje tudi štiri stroškovno nevtralne ukrepe, ki jih lahko vaša vlada sprejme za spodbujanje teh 
obetavnih novih tržišč, kot sledi:   
 

1. Posodobitev zakonodaje o najemninah tako, da bo omogočala lastnikom stanovanj in najemnikom deliti 
prihranke iz energetsko učinkovite prenove zgradb. 

2. Reforma upravljanja proračuna zgradb v javni lasti, ki bo omogočala dolgoročno usmeritev v investicije in 
prenovo zgradb. To bo zmanjšalo dolgoročnejše obratovalne stroške stavbnega sklada v javni lasti. 

3. Ukinitev ali zmanjšanje ugodne davčne obravnave ogrevanja in porabe električne energije v stavbah za 
povečanje privlačnosti energetsko učinkovite obnove stavb in za zagotovitev direktnih neto prilivov v 
javne proračune. 

4. Razvoj dobro zastavljenih programov za porazdelitev tveganj za pomoč vladi in zasebnim lastnikom zgradb 
pri realizaciji stroškovnih prihrankov z zelo omejenimi proračunskimi stroški. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kampanja Prenovite Evropo je iniciativa EuroACE, Evropske zveze družb za energetsko učinkovitost v zgradbah. Njen glavni cilj je zmanjšanje 
količine potrebne energije za evropski stavbni fond do leta 2050 za 80 % glede na ravni iz leta 2005  

Sekretariat: c/o EuroACE, Rond Point Schuman 6 – 8th Floor, Brussels, B-1040, T: +32 2 639 1010 

 

Verjamemo, da trenutno šibek gospodarski položaj v večjem delu Evropske skupnosti pomeni pravi čas za odločitev 
o sprejemu takih programov prav zdaj, posebno še, ker poročilo sklepa, da bo minilo še 4-5 let, preden bo Evropa 
ponovno dosegla raven svojega strukturnega bruto domačega proizvoda (BDP). To pomeni, da so razmere za 
investicije v temeljito prenovo stavbnega fonda idealne, glede na dostopnost delovne sile zaradi premajhne 
zasedenosti in s stroški financiranja, ki so v večini držav Evropske skupnosti trajno nizki.  Dejstva, ki jih je razkrila 
študija Copenhagen Economics dokazujejo, da bodo zaradi prenove nastali energetski prihranki čista korist za 
preobremenjene javne finance.  
 
Če zberemo izračunano korist na nivoju ES, Copenhagen Economics ocenjuje, da bi lahko ambiciozen program 
energetsko učinkovite prenove obstoječega stavbnega fonda ustvaril do 1.480.000 delovnih mest, povečal BDP v 
obdobju do 2017 tja do 291 milijard EUR in zagotavljal stalne letne koristi za javne finance vse tja do 39 milijard 
EUR. 
 
Temu pismu pripenjamo celotno poročilo v PDF formatu, a smo vam pripravljeni na vašo zahtevo poslati tudi nekaj 
izvodov pisne različice študije.   
 
Na koncu bi vam radi predlagali organizacijo sestanka, na katerem bi obravnavali najboljši način, na katerega bo 
lahko imela Slovenija koristi iz te priložnosti in kjer bi vam lahko podali več našega razumevanja zadev, ki zadevajo 
vas in vaše službe. 
 
S prijaznimi pozdravi, 

 
Adrian Joyce 
Direktor kampanje 
 
 
Partnerske družbe in združenja v kampanji Prenovite Evropo (v letu 2013) so: 
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Priloga 

Ključna dejstva iz raziskave Copenhagen Economics izhajajoč iz scenarijev visoke in nizke energetske učinkovitosti 
kažejo: 
 

 Obstaja obširna evidenca, da izvedbe energetsko učinkovitih prenov pri trenutnih cenah energije pogosto 
izplačajo  same sebe. 

 

 Države članice ES lahko pospešijo gospodarsko dejavnost, ustvarijo med 760.000 in 1.480.000 novih 
delovnih mest in prispevajo k povečanju BDB za 153 do 291 milijard EUR, odvisno od nivoja vlaganj. To 
ustreza med 1.2% in 2.3% DBP celotne ES. Te koristi izvirajo iz povečane gospodarske dejavnosti v 
primarno prizadetih sektorjih. Koristi iz povečane gospodarske dejavnosti so obravnavane kot »enkratne« 
koristi zaradi povečane gospodarske dejavnosti v obdobju nezadostne gospodarske dejavnosti. 

 

 Sledila bo vrsta vzporednih koristi energetsko učinkovitejše prenove, kot so znižan obseg državnih 
subvencij, izboljšanja zdravja zaradi manjšega onesnaževanja zraka in boljših notranjih klimatskih 
pogojev, kar ima za posledico tudi manj hospitalizacij in povečano produktivnost delavcev.  

 

 Te vzporedne koristi bodo prinesle stalno letno korist v družbi v višini med 104 in 175 milijard EUR v letu 
2020, odvisno od nivoja izvedenih vlaganj: 52-75 milijard EUR zaradi nižjih računov za porabljeno 
energijo, najmanj 9-12 milijard EUR iz vzporednih koristi zaradi zmanjšanih izplačil subvencij in zmanjšane 
onesnaženosti zraka zaradi manjše proizvodnje energije. Zdravstvene koristi zaradi izboljšanih notranjih 
klimatskih pogojev znašajo med 42-88 milijard EUR na leto, kar je v istem redu velikosti, kot vrednost 
energetskih prihrankov! Zdravstvene koristi so očitne, a jih je težko oceniti. 
 

 Pospešitev gospodarskega okrevanja v prihodnjih 3-5 letih z ocenjeno stalno bistveno nezaposlenostjo bo 
imela direkten pozitiven učinek na državne proračune. V obdobju od 2012-2017 stvarna dejstva kažejo, da 
se lahko javni prihodki povečajo za 67 ali 128 milijard EUR odvisno od obsega vlaganj, kar ustreza med 
0,5% in 1% DDP celotne ES – kot direktna korist od pospeševalnih aktivnosti v obdobju premajhne 
gospodarske dejavnosti. Poleg »enkratnih«  koristi zaradi povečane gospodarske dejavnosti se bodo prilivi 
v državne proračune letno povečali za 29-39 milijard EUR zaradi neto prihrankov direktnih javnih 
izdatkov. 


