
 

       

      

OBČINAM, DRUGIM ZAINTERESIRANIM 

 

VABILO NA SEMINAR 

Sofinanciranje energetske sanacije stavb v lasti občin 

ki bo 2. marca 2016, ob 9.00 uri, v Veliki dvorana na MIZŠ, Masarykova cesta 16, Ljubljana, ob 9.00  

 

Spoštovane, spoštovani, 

Obveščamo vas, da Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z lokalnimi energetskimi agencijami 

pripravlja seminar, kjer bodo predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, Eko Sklada ter SID Banke 

predstavili celovite možnosti in priložnosti za sofinanciranje energetske sanacije stavb. 

V novem finančnem obdobju bodo veljala nova pravila in vsebine bodo drugačne od LS-1 in LS-2. 

Spodbujalo se bo predvsem energetsko pogodbeništvo, stopnja sofinanciranja pa je predvidena 30 %. 

Napovedan je razpis za celovito energetsko sanacijo stavb v lasti občin. Kmalu bodo objavljena 

Navodila za delo posredniških in izvajalskih organov pri ukrepih energetske prenove stavb javnega 

sektorja. Dokument bo imel štiri priloge:  

- Tehnične smernice pri izdelavi projektne dokumentacije za energetsko prenovo javnih stavb,  

- Katalog upravičenih stroškov,  

- Finančni modeli na podlagi Smernic in 

- Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine. 

Projekte energetskega pogodbeništva bodo občine lahko sofinancirale tudi s pomočjo SID banke, 

katere predstavniki bodo na seminarju povedali več o tem. 

Idejo energetskega pogodbeništva vam bomo približali s predstavitvijo že izvedenega primera iz 

prakse, ki ga bo predstavila Goriška lokalna energetska agencija. 

Glede na večkrat prekoračene vrednosti prašnih delcev in dejstvo, da je učinkovito ogrevanje 

pomemben del energetske sanacije stavb, je pomembno predstavili tudi novosti napovedanega razpisa 

za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso – DOLB. 

Zavedamo se, da se v občinah ne le sanirajo obstoječe stavbe, pač pa tudi gradijo nove. Tudi pri 

novogradnjah veljajo nova pravila, ki narekujejo izgradnjo nizko energijskih ozirom blizu nič 

energijskih stavb. Za sofinanciranje izgradnje nizko energijskih oziroma blizu nič energijskih vrtcev in 

šol se lahko občine obrnejo na Eko sklad, katerega predstavniki bodo na seminarju predstavili 

podrobnosti razpisa. 

Program seminarja je še v izdelavi in bo kmalu objavljen na spletni strani SOS.  

 

Vljudno vabljeni in lep pozdrav,      Sekretariat SOS 


