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EPBD program stavb:  
Celotna vsebina in dejavnosti 

1 > Vsebina 

V Direktivi o energetski učinkovitosti stavb (Energy Performance of 
Buildings Directive - EPBD) so predpisane sledeče zahteve:  

›  skupno ogrodje za pripravo metodologije izračuna enotne energetske 
učinkovitosti stavb; 

›  upoštevanje minimalnih zahtev energetske učinkovitosti pri gradnji novih 
stavb; 

›  upoštevanje minimalnih zahtev energetske učinkovitosti velikih, že obstoječih, 
stavb, ki bodo temeljito prenovljene;  

›  certificiranje energetske učinkovitosti stavb; in  

›  redno pregledovanje kurilnih naprav in klimatizacijskih sistemov v stavbah ter 
poleg tega tudi ocenjevanje ogrevalnih sistemov, katerih kurilne naprave so 
starejše od 15 let. 

 
Te zahteve mora izpolniti vseh 25 držav članic EU. Rok za izpolnitev zahtev 
je bil 4. januar 2006. Le za zadnji dve zahtevi (certificiranje in 
pregledovanje) lahko države članice, zaradi pomanjkanja kvalificiranih 
in/ali pooblaščenih strokovnjakov, izkoristijo obdobje dodatnih treh let (do 
januarja 2009), da ju izpolnijo v celoti. 
 
V okviru teh splošnih načel in ciljev je obveznost vsake posamezne države 
članice EU, da določi ukrepe, ki najbolj ustrezajo njeni konkretni 
individualni situaciji (podporno načelo). Vendar pa je jasno, da lahko 
medsebojno sodelovanje in izmenjava informacij močno olajša in pospeši 
izvajanje ciljev. 

2 > Z EPBD povezane podporne dejavnosti Evropske komisije 

Uspešno uvajanje EPBD je velik izziv in pogosto zahteva od držav članic 
izvajanje relativno podobnih dejavnosti. Zato Splošni direktorat Evropske 
komisije za promet in energijo (European Commission Directorate General 
for Transport and Energy - DG TREN) podpira posamezne dejavnosti. 
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EPBD program stavb izvaja 
konzorcij organizacij, ki jih 
vodi INIVE EEIG 
›  INIVE EEIG (www.inive.org)  

›  BBRI (dnevna vodstvena ekipa) 
›  TNO (dnevna vodstvena ekipa) 
›  CETIAT 
›  CSTB 
›  IBP 
›  NKUA 

›  REHVA, SBi, BRE, ISSO, NAPE, 
UP-FGT, ENVIROS 

›  Podizvajalci: CTU, Ekodoma 

›  Zunanji svetovalci: A. Warren, 
H. David in A. Zold 

 
Projekt se izvaja s tesnim 
sodelovanjem več različnih 
evropskih krovnih organizacij 
(European Umbrella 
Organisations). 
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Skupne EPBD dejavnosti (EPBD Concerted Action) 

Cilji skupnih EPBD dejavnosti (januar 2005 – junij 2007) so v glavnem 
izmenjava informacij med pripravljavci politike, ki so vključeni v uvajanje 
Direktive o energetski učinkovitosti  stavb v državah članicah EU. Splošni 
cilji skupnih EPBD dejavnosti (januar 2005 – junij 2007) so: 
› vzpostavitev in izboljšanje pretoka informacij in izkušenj posameznih 

nacionalnih izvedb in promoviranje primerov dobrih praks pri izvajanju 
dejavnosti uvajanja EPBD, ki se zahteva od držav članic; 

› ustvarjanje ugodnih pogojev za povečanje pozornosti, posvečene 
posameznim nacionalnim postopkom uvajanja EPBD; 

› dopolnjevanje dela Komiteja za rabo energije (Energy Demand 
Management Committee) in njegove skupine za standarde CEN in 
pripravo na certificiranje. 

 
V okviru projekta je predvidenih skupno osem dvodnevnih srečanj, na 
katerih bodo predstavniki vseh držav članic (okrog 80 do 100 oseb) 
izmenjali informacije, povezane z različnimi temami povezanimi z EPBD. 

Pooblastilo CEN za pripravo standardov, povezanih z EPBD  

Po posvetovanju s strokovnjaki držav članic, interesnimi skupinami in CEN, 
se je Evropska komisija odločila, da je nujno potreben standard, ki bi 
podpiral EPBD. Pooblastilo za pripravo skupine standardov je dobil CEN 
(Mandate 343). Delo temelji na seznamu 31 tem, ki pokrivajo izračun, 
meritve in postopke nadzora, vključno z metodami na ravni stavbnih 
elementov in sistemov. Namen projekta je, v zelo kratkem obdobju (2004-
2006), ponuditi skupino jasnih, medsebojno usklajenih standardov, ki bodo 
služili za osnovo pri pripravi nacionalnih postopkov v državah članicah. Še 
posebej bo to lahko kratkoročno pomagalo državam članicam z omejenimi 
izkušnjami na področju EPBD. V prihodnosti se bo na splošno povečala tudi 
dostopnost, preglednost in objektivnost ocenitve energetske učinkovitosti v 
posameznih državah članicah. Pregled s CEN povezanih dejavnosti je podan 
v informativnem prispevku P02. 

Z EPBD povezani projekti SAVE 

Na splošno se projekti SAVE, v okviru programa Inteligentne energije v 
Evropi (Intelligent Energy-Europe), ukvarjajo z izboljšanjem energetske 
učinkovitosti in varčno rabo energije, še posebej v stavbah in industrijskem 
sektorju, vključno s pripravo zakonodajnih ukrepov in njihove uporabe v 
praksi. Leta 2005 se je pričelo z izvajanjem večjega števila projektov, ki 
neposredno v praksi podpirajo učinkovito uvajanje EPBD (Direktive o 
energetski učinkovitosti stavb). Projekti pokrivajo večino točk EPBD: rabo 
energije v novih in obstoječih stavbah, energetsko certificiranje, nadzor 
kurilnih naprav in klimatizacijskih sistemov. Tudi v letu 2006 se je pričelo z 
izvajanjem nekaterih projektov, namenjenih podpori uvajanju EPBD. Prav 
tako je več drugih projektov SAVE pomembnih za uvajanje direktive v 
praksi. Pregled dejavnosti SAVE je podan v informativnem prispevku P01. 

ManagEnergy in Evropa sonaravne energije (Sustainable Energy Europe) 

Ti dve pobudi sta bili ustanovljeni v okviru programa Inteligentne energije 
v Evropi (Intelligent Energy-Europe). 
 
Cilj ManagEnergy je podpora delu posameznikov in organizacij, ki delujejo 
na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije na 
lokalni in regionalni ravni. Glavno sredstvo delovanja so izobraževalne 
delavnice in dogodki, ki jih lahko spremljamo preko spleta. V okviru 
projekta pa se zbirajo tudi informacije o študijah, primerih iz prakse, 
evropski zakonodaji in programih. 
 
Cilj akcije Evropa sonaravne energije (Sustainable Energy Europe) 2005-
2008 je izboljšanje ozaveščenosti javnosti in promocija proizvodnje 

Z EPBD povezane podporne 
dejavnosti 

› Skupne EPBD dejavnosti 

› pooblastilo CEN za pripravo 
standardov, povezanih z EPBD 

› z EPBD povezani projekti SAVE 

› program ManagEnergy in akcija 
Evropa sonaravne energije 
(Sustainable Energy Europe) 

› EPBD program stavb 
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sonaravne energije ter njena raba med posamezniki in organizacijami, 
zasebnimi podjetji in javnimi zavodi, strokovnimi in energetskimi 
agencijami, industrijskimi združenji in nevladnimi organizacijami po celi 
Evropi. 

3 > EPBD program stavb: kaj lahko pričakujemo? 

EPBD program stavb se je uradno pričel izvajati januarja 2006 za obdobje 
dveh let in pol (do junija 2008).  

Spletna stran www.buildingsplatform.eu 

Spletna stran je osrednji element celotne strategije razširjanja EPBD 
programa stavb. Načeloma se morajo na tem mestu nahajati vse 
informacije, ki nastajajo in se zbirajo v povezavi s programom. Prva 
izvedba spletne strani deluje od začetka aprila 2006. Posodobitev pa se 
načrtuje za jesen 2006. Vključevala bo tudi predstavitve v več drugih 
jezikih. 

Informator 

Da bi lahko zagotovili redno in uspešno izmenjavo informacij med 
zainteresirano javnostjo, bo mesečno izhajal informator. Informator se bo 
razširjal samo v elektronski obliki. Od jeseni 2006 se načrtuje tudi 
delovanje informatorja na podlagi baze podatkov, ki bo omogočal 
prispevanje informacij več avtorjem in tudi prispevke v različnih jezikih. 
 
Brezplačna naročila na informator se lahko oddajo na spletni strani. 

Baze podatkov 

Enostavno dostopanje do informacij z enega mesta je osnovni cilj projekta. 
Zato ima baza podatkov ključno vlogo pri strategiji razširjanja programa. 

Informativni prispevki 

Informativni prispevki (IP) so razmeroma kratki prispevki (običajne dolžine 
2 do 8 strani). Njihov glavni namen je informiranje čim večjega števila 
ljudi o stanju dela na posameznem področju. 

Spletna pomoč 

Elektronska spletna pomoč je del programa. Tu bo mogoče dobiti odgovore 
na širok spekter vprašanj, povezanih z EPBD, s čimer se bo sčasoma 
pridobilo veliko količino informacij. V nadaljevanju pa bodo imeli 
nacionalni predstavniki in predstavniki večjih združenj, preko zasebnega 
dela spletne strani, možnost postavljanja specifičnih vprašanj. V kasnejši 
fazi bodo ta vprašanja in odgovori postali dostopni vsem zainteresiranim 
stranem. 
 
Prav tako bodo na voljo seznami možnih kontaktnih oseb v državah 
članicah za obravnavo posameznih vprašanj. 

4 > Delo na programu je organizirano po posameznih temah 

EPBD obsega zelo širok spekter zahtev. Da bi lahko vzpostavili učinkovito 
izmenjavo informacij, povezanih s tematiko, se je delo razdelilo na 5 tako 
imenovanih tem. V nadaljevanju je teh 5 tem na kratko opisanih. 

Tema “postopek certificiranja” 

Ta tema obsega točke, kot so npr. katere metodologije so primerne za 
obstoječe stavbe (zbiranje podatkov), kako se zagotavlja kakovost 
uporabljenih orodij, podatki o učinkovitosti in javno sprejemanje načrtov 
certificiranja (podatki o stroških, prednostih, podatki v odvisnosti od 
starosti in vrste stavbe), kakšna je učinkovitost priporočil za varčevanje z 
energijo itn. 

Načrtovano prosto dostopno 
gradivo vsebuje: 

› spletno stran; 

› mesečni informator; 

› različne baze podatkov, ki  
bodo pokrivale publikacije, 
standarde, programska 
orodja, dogodke itn.; 

› približno 50 informativnih 
prispevkov EPBD, ki bodo 
pokrivali večje število tem, 
kot so stopnjo uvedbe po 
državah, stanje CEN, projekte 
SAVE, poudarke s konferenc 
povezanih z EPBD, evropske 
dejavnosti itn.; 

› spletno pomoč s seznamom 
pogostih vprašanj in 
odgovorov; 

› aktivno sodelovanje z 
ManagEnergy, pobudo Evropa 
sonaravne energije in drugimi 
evropskimi akcijami ter 
vodilnimi evropskimi 
konferencami; 

› aktivno podporo državam 
članicam in skrbnikom 
projektov s spletno pomočjo 
in usmerjenimi akcijami; 

› posebna poročila, 
pripravljena na zahtevo EC. 

 
Baze podatkov 

› Uvajanje EPBD je tema več 
delavnic, konferenc, 
izobraževanj itn. na 
regionalni, nacionalni in 
evropski ravni. Baza 
dogodkov bo vsebovala 
pregled le-teh. 

› Informacije o publikacijah, 
povezanih z EPBD, se bodo 
zbirale v bazi publikacij. Pri 
vseh publikacijah bodo 
povzetki. Vse publikacije brez 
omejitev avtorskih pravic pa 
bodo objavljene v celoti v 
formatu PDF. 

› Baza standardov bo vsebovala 
podatke o najpomembnejših 
standardih CEN, povezanih z 
uvajanjem EPBD. 

› Baza programskega orodja bo 
vsebovala tudi podatke o 
drugih orodjih, povezanih z 
rabo energije v stavbah. 

 
 
 



EPBD program stavb > P00 celotna vsebina 4   

Tema “Nadzor kurilnih naprav in klimatizacijskih sistemov” 

Ta tema se nanaša na: 
› nadzor toplovodnih kurilnih naprav za ogrevanje stavb, 
› nadzor klimatizacijskih sistemov za uravnavanje notranje temperature 

zraka v stavbah, lahko tudi v kombinaciji z nadzorom prezračevanja 
stavb, vlažnosti in čistosti zraka. 

 
V svojih “ugotovitvah”, Direktiva EPB navaja  

“redno vzdrževanje kurilnih naprav in klimatizacijskih sistemov, ki 
ga izvaja usposobljeno osebje, prispeva k ohranjanju ustreznih 
tehničnih nastavitev v skladu s specifikacijami izdelka in tako 
zagotavlja optimalno delovanje z vidika varstva okolja, varnosti in 
rabe energije”. 

Zahteva tudi da  
“kadarkoli razmišljamo o zamenjavi sistema ogrevanja na podlagi 
zmanjšanja stroškov, je potrebna neodvisna ocena celotnega 
sistema”. 

Tema “Zahteve za strokovnjake in inšpektorje” 

Ta tema obsega na primer natančne opise in zahteve šolanja strokovnjakov 
in inšpektorjev, prav tako pa tudi navedbe virov, potrebnih na nacionalni 
ravni (število strokovnjakov in inšpektorjev ter raven strokovnega znanja), 
zagotavljanje kakovosti znanja strokovnjakov, inšpektorjev ter 
certifikatov, merila za akreditiranje, kodeks dela, zavarovanje in 
odgovornost. 

Tema “postopki izračunov” 

EPBD predpisuje osnovno sestavo postopkov izračunov. Pooblastilo (N° 343) 
za razvoj primernih postopkov izračunov, v podporo državam članicam pri 
nacionalnih izvedbah tega člena, je bilo dano komiteju CEN. Tema 
vključuje tudi ocenitev primernih EN (CEN) in EN ISO standardov –še 
posebej v okviru pooblastila Mandate 343-, način kako se jih oz. se jih bo 
uvajalo na nacionalni ravni, možnosti za zagotavljanje kakovosti računskih 
metod, razlike med posameznimi metodami oz. vhodnimi podatki novih 
proti obstoječim stavbam, pravne vidike (npr. nacionalni proti izboru CEN), 
uporabnost v praksi, metodologije za inovativne tehnologije, prihodnje 
potrebe ter možnosti za uskladitev v prihodnosti in drugo. 

Tema “minimalne zahteve EP” 

Ta tema se ukvarja s postopki uveljavljanja zahtev energetske 
učinkovitosti v državah članicah. Ker se lahko zahteve med novimi in 
obstoječimi stavbami, ter v različnih kategorijah stavb, razlikujejo po 
posameznih državah članicah, je predmet te teme zajeti čim večje število 
točk. Te točke vsebujejo: strategije in minimalne nacionalne zahteve EP; 
katere kategorije stavb so upoštevane v posameznih državah članicah; 
kako zahteve upoštevajo splošne bivalne pogoje znotraj stavbe; katere 
vrste stavb so izvzete iz zahtev o energetski učinkovitosti; ali je v državah 
članicah upoštevana mejna vrednost  1000 m²; kakšne so zahteve za večja 
obnovitvena dela; ali te zahteve temeljijo na primerjavah; ali ocenjevanje 
temelji na izmerjenih ali izračunanih podatkih; kako so organizirani 
pregledi ustreznosti; kakšne so pravne sankcije itn. 
 

Načrtovani informativni 
prispevki (IP) 
› Informativni prispevki o 

uvajanju EPBD so predvideni 
v povezavi z uvajanjem EPBD 
na nacionalni ravni (državna 
poročila) in tudi na skupni 
evropski ravni (npr. skupno 
stanje glede na energetske 
certifikate, nadzor kurilnih 
naprav in klimatizacijskih 
sistemov itn.). 

› Predvideno je, da bomo 
dvakrat na leto pripravili IP o 
stanju in napredku projektov 
SAVE, ki podpirajo uvajanje 
EPBD. Te projekte vodi 
Izvršna agencija za 
inteligentno energijo 
(Intelligent Energy Executive 
Agency - IEEA). 

› Informativni prispevki o 
standardizacijskih 
dejavnostih bodo opisovali 
stanje, napredek in 
načrtovanje CEN standardov, 
ki so neposredno povezani z 
uvajanjem EPBD. 

› Informativni prispevki o 
konferencah, povezanih z 
EPBD, bodo predstavljali 
najboljše prispevke z 
evropskih konferenc, na 
katerih bodo na vodilnem 
mestu v programu teme, 
povezane z EPBD. 

 
 
 

 
 
EPBD program stavb je vzpostavila Evropska komisija v okviru programa 
Inteligentne energije v Evropi (Intelligent Energy – Europe) v letih 2003-2006. V 
imenu Splošnega direktorata za transport in energijo ga vodi INIVE EEIG 
(www.inive.org) 
 
Informacije v tej publikaciji so predmet Obvestila o avtorskih pravicah (Disclaimer and 
Copyright Notice), glej: http://www.buildingsplatform.eu/legal_notices_en.html 
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