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Evropski projekti za podporo 
uvajanju Direktive o energetski 
učinkovitosti stavb 

Namen tega prispevka je pomoč pri prepoznavanju evropskih 
projektov, ki v državah članicah podpirajo učinkovito uvajanje 
EPDB v gradbeni stroki. V nadaljevanju so navedeni 
najpomembnejši projekti s kratim opisom ciljev in povezavami 
do nadaljnjih informacij. 

1 > Projekti SAVE 

V glavnem se projekti SAVE, ki delujejo v okviru programa Inteligentne 
energije v Evropi, ukvarjajo z izboljšanjem energetske učinkovitosti in 
varčne rabe energije, s poudarkom na stavbah in industriji. Vključujejo pa 
tudi pripravo zakonodajnih ukrepov in njihovo rabo v praksi. 
 
V letu 2005 se je pričelo izvajati veliko število projektov, ki neposredno v 
praksi podpirajo učinkovito uvajanje EPDB (Direktive o energetski 
učinkovitosti stavb). Projekti pokrivajo veliko večino vseh točk EDPB: 
energetske zahteve za nove in obstoječe stavbe, energetsko certificiranje, 
nadzor kurilnih naprav in klimatizacijskih sistemov. Najpomembnejši 
projekti, povezani z uvajanjem EPBD, so prikazani v preglednici 1 v 
dodatku, skupaj s kratkim opisom ciljev in povezavami do nadaljnjih 
informacij na spletnih straneh vsakega posameznega projekta. 
 
Tudi v letu 2006 se je pričelo izvajati več projektov, katerih cilj je podpora 
uvajanju EPDB. Opisi teh projektov so podani v preglednici 2 v dodatku. 
Projekti so še v začetnih fazah, zato še nimajo izdelanih svojih spletnih 
strani. 
 
Prav tako so za uvajanje direktive v praksi pomembni mnogi drugi projekti 
SAVE. Za več informacij o vseh projektih SAVE, ki so se pričeli v letih 2005 
in 2006, lahko najdete na spletni strani: 
http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/projects/save_en.htm. 
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2 > Skupna dejavnost 

EPBD postavlja državam članicam EU pomembne izzive v smislu praktičnih 
podrobnosti pri uveljavljanju. Posledično je Evropska komisija ustanovila 
iniciativo, s katero poskuša preseči te težave in se približati določeni 
stopnji uskladitve na prostovoljni osnovi. Ena izmed glavnih pobud za 
vzpodbujanje dialoga med državami članicami je Skupna dejavnost 
(Concerted Action - CA), ki je bila ustanovljena v okviru programa 
Inteligentne energije v Evropi, ki ga izvaja DG TREN. 
 
Udeleženci CA so predstavniki ministrstev nacionalnih vlad ali z vladami 
povezanih ustanov, ki so zadolženi za pripravo tehnične, pravne in 
administrativne mreže za uveljavitev EPBD v njihovih matičnih državah. 
Delovni načrt CA je organiziran na temelju skupine 8 sestankov (od 
januarja 2005 do junija 2007), na katerih se bodo srečali predstavniki 26 
držav (24 držav članic ter Bolgarije in Norveške - manjkata le Češka 
Republika in Luksemburg). 
 
Cilji Skupne dejavnosti so podani v preglednici 3 v dodatku. Dodatne 
informacije lahko najdete na spletni strani: www.epbd-ca.org. 

3 > EKO stavbe 

Eko-stavbe je pobuda Evropske komisije (DG TREN) za prikaz rabe energije, 
ki deluje v okviru šestega Okvirnega programa. 
 
Koncept pobude Eko-stavbe je zastavljen kot stičišče kratkoročnih 
razvojnih in predstavitvenih projektov z namenom vzpodbujanja priprave 
zakonodajnih in urejevalnih ukrepov za energetsko učinkovitost in 
povečanje rabe obnovljivih virov energije v gradbenem sektorju, kar pa 
presega vsebino EPBD. 
 
Cilj projektov Eko-stavbe je priprava nove usmeritve v oblikovanju, 
načrtovanju in delovanju novih in/ali obnovljenih stavb, ki temelji na 
najboljši kombinaciji dvojnega pristopa: zmanjšanju pomembnosti oz. če 
je le mogoče, odpravi potreb po ogrevanju, hlajenju in razsvetljavi ter 
zagotavljanju potrebnega ogrevanja, hlajenja in razsvetljave na najbolj 
učinkovit možen način, temelječ kolikor se le da na obnovljivih virih 
energije in večgeneracije. 
 
Na skupni spletni strani štirih predstavitvenih projektov Eko-stavbe  
http://www.ecobuildings.info/ so zbrane splošne informacije o razvoju 
projektov in povezave na posamezne projekte. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 
 
© Evropska komisija, 2006  
Uporaba gradiva je dovoljena z navedbo vira 
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DODATEK 
 
Preglednica 1. Projekti SAVE v okviru projekta Inteligentne energije v Evropi, ki so se pričeli izvajati v 
letu 2005, s ciljem podpirati učinkovito uvajanje EPBD 
 

 
www.energyagency.at/(en)/ 
projekte/auditac.htm 

AUDITAC: Področna primerjava in razvoj trga revizijskih metod za 
klimatizacijo 
Cilji so: 
• pospeševanje uvajanja nadzora klimatizacijskih sistemov; 
• priprava zadostnega števila različnih prikazov na terenu in primerjava 

nadzorov; 
• predstavitev primerov dobrih praks in postopkov tovrstnih pregledov ter 

posledično sanacij sistemov. 
 
 

  
 
http://www.buildingdirecti
ve.org/ 

BUDI: Pilotne dejavnosti za razvoj delujočega trga s certifikati energetske 
učinkovitosti 
Cilji so: 
• ustanovitev regionalnih informacijskih centrov, ki bodo razširjali njihove 

izkušnje iz prakse; 
• izvajanje pilotnih dejavnosti za dve pomembni ciljni skupini: javne 

stavbe in stanovanjske bloke; 
• podpiranje teh ciljnih skupin pri širjenju izvajanja certificiranja 

energetske učinkovitosti z informacijami, orodji in svetovanjem; 
• izvajanje izobraževanja neodvisnih strokovnjakov za zagotovitev 

zadostnega števila usposobljenih strokovnjakov (en izobraževalni 
seminar na državo); 

• razvoj smernic, izvedbenih postopkov in postopkov zagotavljanja 
kakovosti ter akreditacijskih programov; 

• prenašanje rezultatov in pridobljenih izkušenj zainteresiranim ključnim 
izvajalcem v drugih evropskih regijah. 

 
 

  
 
http://www.eebd.org/ 

EEBD: Direktiva o elektronski podpori energetski učinkovitosti stavb 
(Electronic Energy Buildings Directive) 
Cilj je: 
• razvoj dinamičnega spletnega strokovnega izobraževalnega orodja. 

Izobraževalno orodje bo načrtovalcem, menedžerjem in upravljavcem 
stavb zagotovilo primerna sredstva za pridobitev tehničnega znanja, s 
katerim bodo lažje razumeli in uporabljali EPBD ter ustrezne nacionalne 
predpise in bodo lahko načrtovali, vzdrževali in upravljali stavbe z večjo 
energetsko učinkovitostjo. 

 
 

 
 
http://www.enper-
exist.com/ 

ENPER-EXIST: Uporaba EPBD za uveljavljanje zahtev po izboljšanju 
energetske učinkovitosti v obstoječih stavbah 
Cilji so: 
• povezava tehničnih opravil, ki se izvajajo na obstoječih stavbah. 

Dejavnosti, ki jih izvaja CEN, so povezane, vendar se večinoma 
osredotočajo na nove stavbe. Po drugi strani pa v Evropi poteka veliko 
različnih projektov in postopkov certificiranja, ki niso usklajeni; 

• povezava dela na zakonodajnih, ekonomskih in organizacijskih 
problemih, kot so analiziranje postopkov certificiranja na tržišču, 
človeških virov in nacionalnih uprav; 

• doseči boljše poznavanje evropskega stavbnega fonda; 
• določitev smernic za nadaljnje dejavnosti na obstoječih stavbah. 
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http://www.epa-nr.org/ 
 
 

EPA-NR: Ocenitev energetske učinkovitosti obstoječih nestanovanjskih 
stavb (Energy Performance Assessment for Existing Non Residential 
Buildings) 
Cilji so: 
• zagotavljanje podpornega programa, v okviru katerega bo organiziran 

postopek uvajanja za obstoječ nestanovanjski stavbni fond na učinkovit 
in stroškovno ugoden način; 

• določitev certificiranja energetske učinkovitosti, posebej prilagojenega 
za obstoječe nestanovanjske stavbe; 

• razvoj orodja za izvajanje ocenitve kontrolnih seznamov, inšpekcijskih 
protokolov in programskih paketov za energetske izračune; 

• priprava pilotnih projektov za preizkušanje metod in orodij; 
• priprava političnih priporočil za vse ravni oblasti za vso Evropo. 

 
 

  
http://www.eplabel.org/ 

EPLabel: Program, v okviru katerega bodo organizirane predstavitve 
energetskih certifikatov na javnih mestih po vsej Evropi 
Cilji so: 
• uvajanje preizkušene metodologije energetskega certificiranja 

obstoječih stavb, ki je bila razvita v okviru projekta Europrosper, za 
preostale ključne nedomače stavbe, ki bi jih lahko vključili v skupino 
"javnih" stavb: visokošolski zavodi, šole, športni objekti, bolnišnice in 
drugi javni zdravstveni zavodi, hoteli in restavracije; 

• priprava metodologije, tako da bo uporabna in razpoložljiva v vseh 
državah članicah EU; 

• vzpostavitev mreže razširjanja, vključno z izobraževalnim načrtom, 
zagotavljanjem kakovosti in uporabniku prijazno spletno stranjo, ki bo 
omogočila, da bo metoda pripravljena za takojšnjo uporabo, preprosta 
ter učinkovita; 

• priprava predlogov za zbiranje podatkov, ki bodo podpirali postopek 
"učenja na primerih", tako da bodo podatki, zbrani s sistemom 
certificiranja, lahko sledili razvoju stavb in njihovi energetski učinkovitosti 
ter s tem omogočili izboljšanje tehnike in primerjalnih postopkov. 

 
 

 
E-TOOL: Zbirka orodij za izboljšanje energetske učinkovitosti obstoječih 
stavb 
Cilji so: 
• primerjava rabe energije po različnih glavnih kategorijah (starost, vrsta 

itn.) obstoječih stavb, kar bo omogočilo neposredno primerjavo 
dejanske in pričakovane rabe; 

• priprava smernic za tipične ukrepe varčevanja z energijo, vključno z 
ocenitvijo stroškov za različne vrste obstoječih stavb; 

• priprava zahtev za energetsko učinkovitost po energetski sanaciji za 
različne vrste stavb. 

 
 

  
 
http://www.senternovem.nl
/impact 

impact: Izboljšanje certificiranja energetske učinkovitosti in postopkov 
certificiranja s testi 
Cilji so: 
• testiranje certificiranja energetske učinkovitosti za obstoječe stavbe v 

praksi v 6 poskusnih državah; 
• izmenjava izkušenj in dejavnikov uspeha; 
• zbiranje predlogov za izboljšanje orodij, postopkov certificiranja, 

izobraževanja strokovnjakov in komunikacije; 
• podpora postopku uvajanja EPBD v 6 državah;  
• širjenje rezultatov projekta na nacionalni in evropski ravni. 
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http://stable.motiva.fi/ 

STABLE: Zavarovanje uvajanja energetskega certificiranja stavb s 
povečanjem privlačnosti trga z vključitvijo lastnikov stavb 
Cilji so: 
• povečanje privlačnosti trga energetskega certificiranja z vzpodbujanjem 

in razširjanjem zahtev kupcev po kakovosti, s tem povezanih 
energetskih priporočil programskim menedžerjem in povezav energetske 
učinkovitosti s tržnimi denarnimi vzpodbudami. 

• povečanje zavedanja in zanimanja evropskih lastnikov stavb s širjenjem 
ciljnih informacij med glavnimi lastniškimi skupinami, s sodelovanjem 
pri razvoju splošnih struktur in osnovnih elementov za nadaljnje 
uveljavljanje evropskega programa energetskega certificiranja; 

• povečanje pristojnosti, povezane z certificiranjem, in ravni znanja 
usposobljenih energetskih ocenjevalcev; 

• prenos primerov dobrih praks energetskega certificiranja in certificiranja 
energetske učinkovitosti stavb med državami članicami. 

 
 

  
http://www.display-
campaign.org/ 

TOWARDS CLASS A: Približevanje razredu A - občinske stavbe kot "primeri 
odličnosti" 
Cilji so: 
• prikazovanje učinkovitosti občinskih stavb - v smislu rabe energije in 

emisij CO2 – v več kot 500 občinah po vsej Evropi; 
• uvajanje in vzpodbujanje postopkov certificiranja občinskih stavb; 
• vzpodbujanje občin k izboljšanju energetske učinkovitosti njihovih stavb 

in približevanju razredu A, tako da bodo postale "primeri odličnosti"; 
• predstavljanje obstoječih "primerov odličnosti" in razlogov za njihovo 

energetsko učinkovitost; 
• priprava postopkov "Kako postati primer odličnosti?" z vzpodbujanjem 

občin in omogočanjem postopnega napredovanja do certificiranja; 
• uvajanje programov za vzpodbujanje komunikacije in zavedanja od 

lokalne ravni do širše javnosti v občinah s "primeri odličnosti". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EPBD program stavb > EPBD SAVE projekti  6   

 
Preglednica 2. Projekti SAVE v okviru programa Inteligentne energije v Evropi, ki so se pričeli izvajati v 
letu 2005, s ciljem podpirati učinkovito uvajanje EPBD 
 
 ESAM: Upravljanje z energetskimi strateškimi prednostmi (Energy 

Strategic Asset Management) v evropski socialni gradnji 
Cilji so: 
• izbira in načrtovanje dolgoročnih strategij za dosego zahtev po 

energetski učinkovitosti EPBD. Glede na dano pomanjkanje finančnih 
virov morajo biti te zahteve vključene v obstoječe vzdrževanje in 
načrtovane prenove socialnih stanovanj; 

• ocenitev energetskega stanja zemljišča in določitev rešitev, ki bi 
omogočile najvišjo raven energetskega prihranka; 

• priprava učinkovitega sodelovanja pri varčevanju z energijo s 
stanovalci, dobavitelji energije in javnimi inštitucijami za energetsko 
upravljanje socialnih stanovanj. Sodelovanje lahko pripomore k velikim 
prihrankom tako v smislu stroškov kot tudi rabe energije. 

 
 

 
 

RESHAPE: Sanacija socialnih stanovanj in aktivna priprava na EPBD 
Cilji so: 
• pospeševanje izvajanja EPBD s pomočjo graditeljev socialnih stanovanj 

v Evropi; 
• premagovanje ovir pri prenavljanju socialnega stanovanjskega sektorja 

s pripravo uporabnih orodij, ki temeljijo na priložnostih certificiranja 
energetske učinkovitosti; 

• izboljšanje zavedanja in sprememba odnosa graditeljev socialnih 
stanovanj do rešitev sanacij. 

 
 
 
 

 
Preglednica 3. Cilji Skupne dejavnosti (Concerted Action), ki se osredotočajo na EPBD. 
 

 
http://www.epbd-ca.org/ 

EPBD CA: Skupna dejavnost EPBD (EPBD Concerted Action) 
Cilji so: 
• razprava in priprava strukture energetskega certificiranja stavb z 

namenom povečanja enotnosti in zmanjšanja števila različnih 
možnosti, ki so jih izbrale države članice; 

• razprava in priprava jasne osnove za metodologije nadzora kurilnih 
naprav in klimatizacijskih sistemov; 

• razprava in priprava načinov za izvajanje ustreznih sistemov 
podeljevanja pooblastil za energetski pregled in nadzor strokovnjakom 
v državah članicah; 

• razprava o pogojih za uvajanje enotnih metodologij izračunov 
energetske učinkovitosti stavb. 

 
 
 
 
 


