
 

 

Odpoved odgovornosti: Za vsebino tega dokumenta so odgovorni izključno avtorji. 
Vsebina ne odraža nujno mnenja Evropske unije. Evropska komisija ne odgovarja za 
nikakršno uporabo informacij v tem dokumentu. 

 

 

 

Smernice za koordinatorje procesa 
energetskega pogodbeništva 

 
 

 

 

European Energy Service Initiative – EESI2020 
IEE/12/686/SI2.644738 

Junij 2014 

 

Pripravili:  
Energetska agencija Graz in Energetska agencija Berlin 
 
 

 
  



 
 

 

 

2 

 

 

VSEBINA 
 
1 Uvod ................................................................................................................................................ 3 

2 Koordiniranje projekta EPC ............................................................................................................. 4 

2.1 Vloga in naloge koordinatorja EPC .......................................................................................... 4 

2.2 Komunikacija kot ključni dejavnik ........................................................................................... 5 

2.3 Kdo lahko postane koordinator EPC? ..................................................................................... 7 

3 Začetna faza projekta EPC ............................................................................................................... 8 

3.1 1. KORAK: Kako prepoznati potencialne priložnosti za projekt EPC ....................................... 8 

3.2 2. KORAK: Kako stranki predstaviti projekt EPC .................................................................... 14 

3.3 3. KORAK: Kako predstaviti dodano vrednost projekta EPC pred lastnimi rešitvami ........... 15 

4 Projekt EPC: Elementi modela EPC ............................................................................................... 23 

4.1 4. KORAK: Javno naročilo projekta EPC: javni razpis in izbira ponudnika ............................. 23 

4.2 Razpisna dokumentacija ....................................................................................................... 25 

4.3 5. KORAK: Pogodba EPC ........................................................................................................ 27 

4.4 6. KORAK: Financiranje projektov EPC .................................................................................. 31 

5 Priloge ........................................................................................................................................... 35 

5.1 Priloga 1: Izračun izhodiščnega merila .................................................................................. 35 

5.2 Priloga 2: Kje najdete ustrezne dokumente .......................................................................... 39 

5.3 Priloga 3: Različni poslovni modeli energijskih storitev: pregled .......................................... 43 

 
 
Opomba: vsak partner lahko po potrebi tukaj vstavi odsek s ključnimi definicijami in 
okrajšavami (npr. EPC, ESCO, EESI, pogodbenik, stranka, lastnik, kupec ipd.) 
 

  



 
 

 

 

3 

 

 

1 Uvod 

V časih vsesplošno zategnjenih pasov so se zamude pri modernizaciji obstoječih stavb 
številnih evropskih vlad (tako lokalnih kot regionalnih in zveznih) močno povečale. Vlade se 
trudijo ustrezno vzdrževati različne stavbe, kar povzroča omejeno uporabnost ter nižjo raven 
udobja, hkrati pa visoke stroške vzdrževanja in čedalje večje račune za električno energijo. 

Zaradi omenjenih težav je model pogodbenega zagotavljanja prihranka energije oz. Energy 
Performance Contracting (EPC) že od devetdesetih let prejšnjega stoletja pridobival na 
pomenu. Njegov namen je enostaven in kljub temu zanimiv: plačevati za potrebne naložbe v 
prihranek energije s prihodnjimi prihranki pri stroških. Za te namreč jamči podjetje (Energy 
Service Company ali ESCo), ki ukrepe izvede in financira. 

V Evropi imamo danes številna mesta, v katerih so s pomočjo modela EPC uspešno prenovili 
več sto in celo več tisoč javnih zgradb. 

Kljub temu pa EPC še ni uspel postati standard za Evropo, zato je treba podrobneje raziskati 
omejitve in dejavnike uspešnosti modela EPC. 

Eden od ključnih dejavnikov uspeha projektov EPC je ustrezno usposobljen in izkušen 
koordinator projekta, ki podpira pripravo in izvedbo projekta v imenu stranke, torej lastnika 
stavbe. Ker je vloga koordinatorja razmeroma nova v številnih evropskih državah, je cilj teh 
smernic pojasniti energetskim strokovnjakom, ki želijo med svoje veščine dodati EPC, kako 
naj pristopijo k temu zahtevnemu področju. 

Smernice za koordinatorje projektov EPC so namenjene kot dopolnilo ali povzetek ključnih 
informacij pridobljenih od izkušenih koordinatorjev in ne kot nadomestilo ali kopija 
obstoječih smernic za projekte EPC. 

Te smernice vsebujejo informacije, s pomočjo katerih bo koordinator EPC lahko začel izvajati 
projekt EPC.  
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2 Koordiniranje projekta EPC 

V literaturi najdemo dve ravni koordiniranja projektov EPC1: 

Tržni koordinator EPC deluje z namenom izboljšanja ogrodij modela EPC. Njegove naloge 
vključujejo izobraževanje (usposabljanje) za izvajalska podjetja (ESCO) in stranke, objavo 
spletnih ali tiskanih informacij (smernic, vzorčnih pogodb), oblikovanje informacij o 
najboljših praksah ter politično lobiranje za boljše pogoje izvedbe modela. 

Projektni koordinator EPC pa dela v imenu in za namen stranke pri izvedbi določenega 
projekta EPC.  

V nadaljevanju bo opisano delo projektnega koordinatorja EPC.2  

2.1 Vloga in naloge koordinatorja EPC 

Dejstvo je, da so projekti EPC zahtevni z različnih vidikov: financiranja, javnih naročil, 
tehnične izvedbe ukrepov ter spremljanja. Vse te naloge morajo biti ustrezno pripravljene in 
natančno izvedene. 

Za javno službo je naloga priprave in izvedbe projekta EPC, brez predhodnih izkušenj z 
modelom EPC, velik izziv. S številnih pogledov je projekt EPC namreč drugačen od običajnih 
strategij modernizacije stavb. 

Vloga koordinatorja EPC je ravno v tem, da zagotovi zahtevano znanje in izkušnje v podporo 
stranki v vseh potrebnih fazah, da se projekt EPC uspešno razvija in uvede. To pa še ni vse: 
koordinator EPC deluje kot posrednik med stranko in izvajalcem, ki pomaga k izgradnji 
trajnega odnosa in zaupanja med prihodnjimi pogodbenimi strankami. V ta namen mora 
zagotoviti skupno razumevanje ekonomske rentabilnosti projekta na strani izvajalca. 

V obdobju življenjske dobe projekta so običajne naslednje aktivnosti v fazi razvoja projekta: 

 groba finančna analiza potencialnih denarnih prihrankov, 

 groba tehnična analiza, 

 primerjava različnih možnosti učinkovitosti ali dobave na podlagi analize stroškov in 

koristi, časa povračila naložbe ter drugih ekonomskih kazalcev za celotno življenjsko 

dobo projekta,  

 podpora stranki pri odločitvah o lastni izvedbi ali nakupu rešitve, 

 delavnice s strankami in njihovimi delničarji, 

 prestrukturiranje projekta in poslovni model: cilji projekta, izbira stavb ali prostorov, 

storitev in vmesnikov, 

                                                 

 
1
 cf. Bleyl et al., ID članka 3-472-13: "ESCo market development: A role for Facilitators to play" 

2
 V nadaljevanju se izraz moderator EPC vedno nanaša na projektnega koordinatorja EPC. 
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 izbira in izvedba poslovnega modela ESCO,  

 finančno prestrukturiranje in 

 interdisciplinarne študije izvedljivosti za oceno tehnične, ekonomske, finančne, 

organizacijske in pravne izvedljivosti predvidenega projekta, ki odločajo o tem ali se 

bo projekt EPC izvedel. 

V fazi naročila so naloge koordinatorja usmerjene v proces naročila v imenu stranke, kar 
med drugim vključuje naslednje: 

 izbira postopka naročila, 

 določitev kvalifikacij in kriteriji za izbiro izvajalskega podjetja, 

 osnutek dokumentacije za javno naročanje (formalni pogoji), 

 oblikovanje pogodbe z izvajalskim podjetjem, 

 v primeru postopka s pogajanji ali s strokovnim dialogom organiziranja in izveda 

dveh ali treh krogov pogajanj s ponudniki in 

 izbira najustreznejšega ponudnika. 

V fazi izvedbe lahko koordinator prevzame naloge predstavitve in vodenja projekta za 
izvedbo, nadzor in začetek uporabe. 
 
V fazi prihranka energije se zagotavljajo postopki za merjenje in preverjanje prihrankov 
energije. Ta faza lahko vključuje tudi potrjevanje in posredovanje med stranko in izvajalcem. 
  
Za uspešno izpolnjevanje omenjenih nalog morata imeti koordinator in njegov tim ustrezno 
znanje s številnih področij, kot so: 

 tehnično znanje (stavbe, energetski sistemi, energetska učinkovitost), 

 ekonomsko znanje (izračun potencialnih prihrankov, neto sedanja vrednost 

prihodnjih prihrankov, izračun oportunitetnih stroškov), 

 znanje s področja financiranja (modeli financiranja, kapital, financiranje s strani tretje 

osebe, subvencije) in 

 pravno znanje (zasnova in finaliziranje pogodbe z izvajalcem). 

Seveda od koordinatorja ni mogoče pričakovati odličnega poznavanja čisto vseh področij, 
mora pa dobro razumeti omenjene naloge, da lahko na njihovi podlagi razvija in posreduje 
najboljše rešitve. Po potrebi so lahko vpleteni tudi zunanji strokovnjaki, ki ga podpirajo pri 
posameznih izzivih. 

2.2 Komunikacija kot ključni dejavnik 
 

Takoj na začetku je treba poudariti: koordinator EPC je veliko več kot le svetovalec o 
organizacijskih, pravnih ali tehničnih vprašanjih. Dejansko je posrednik med dvema 
kulturama. Včasih to vključuje tudi vodenje sprememb, saj model EPC temeljito vpliva na 
obstoječo organizacijo modernizacije javnih zgradb.  
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Zato je kljub številnim področjem, s katerimi ima opravka koordinator EPC, morda 
najpomembnejša veščina komunikacija. Koordinator deluje kot povezovalec med različnimi 
deležniki na strani stranke/lastnika zgradbe in zunanjimi partnerji, ki so potrebni za izvedbo 
projekta EPC: 
 
- Na strani odjemalca oziroma stranke npr.: 

 oddelek za gradbene dejavnosti/nepremičninska agencija, 

 oddelek za nabavo/nosilci finančnih aktivnosti, 

 zaposleni tehniki/vzdrževalci zgradb, 

 uporabniki/najemniki zgradb in 

 politični deležniki. 

 

- Na strani zunanjih deležnikov npr.: 

 izvajalska podjetja (ESCO), 

 finančne inštitucije, programi subvencioniranja, 

 inženirji, svetovalci, arhitekti in 

 izdelovalci ter dobavitelji tehnoloških rešitev. 

Za vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva, kakršno je EPC, je ključnega pomena 
razumevanje različnih kultur in tradicij v javnem in zasebnem sektorju. Vloga koordinatorja 
je ravno v tem, da posreduje med obema kulturama ter poudari nerealna pričakovanja: 
koordinator mora stranki razložiti, kako delujejo, razmišljajo in računajo zasebna podjetja. 
Stranko mora seznaniti s tem, da je zasebnemu podjetju najpomembnejša ekonomska 
izvedljivost projekta, predvsem v položaju, ko mora izvajalec (ESCO) zajamčiti prihranke in 
nosi večino tveganja v okviru projekta. Razložiti mora tudi, da bodo v pogodbi o projektu 
EPC pravice in interesi stranke natančno določeni in zaščiteni v obliki enakovrednega 
razmerja s pogodbenimi partnerji. 
 
Koordinator komunicira tudi z izvajalskimi podjetji. Tu je njegova naloga razložiti postopke in 
časovne okvire v okviru pravil javnega naročanja. Ponudnikom mora sporočiti, da se njihove 
storitve cenijo, četudi je treba vložiti v pripravo projekta in koordinacijo med različnimi 
deležniki veliko več truda kot v zasebnem sektorju. Pomaga tudi zagotoviti transparentnost 
in pošteno in odprto poslovanje. 
 
Hkrati mora biti koordinator vedno pripravljen na trenutke razočaranja: razlogi za 
neuresničitev projektov EPC so bolj pogosto osebni dvomi in institucionalna rigidnost kot pa 
pravne, tehnične ali proračunske omejitve. 
 
Takšna je torej vloga koordinatorja: natančno razložiti, prisluhniti dvomom, komunicirati z 
vsemi deležniki, vzpostaviti medsebojno razumevanje, vabiti na osebne sestanke. Ravno 
koordinator bo vzpostavil povezavo med dvema kulturama – zahtevami javne službe ter 
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izvajalskega energetskega podjetja (ESCO).  Če mu to uspe, bo projekt EPC uspešen z vseh 
vidikov. 

2.3 Kdo lahko postane koordinator EPC? 

Glede na trenutno situacijo v Evropi bodo kot koordinatorji EPC najpogosteje delovale 
energetske agencije, kar se kaže v številnih državah: Energetska agencija Berlin (Nemčija), 
Energetska agencija Graz (Avstrija), SEVEn (Češka republika). Energetske agencije imajo 
pogosto dobre povezave in zato natančno poznajo javno administracijo, zato so idealni 
koordinatorji EPC. Velja pa, da lahko koordinator EPC postane vsaka svetovalna inštitucija z 
ustreznim ozadjem pod pogojem, da je inštitucija neodvisna in uživa zaupanje ter dobro ime 
na trgu izvajalskih podjetij. 

Predvsem pri prvem razvitem projektu je lahko koristno tudi združevanje moči, saj tako 
združimo dobro poznavanje strank in znanje energetskega svetovalca z izkušnjami 
energetske agencije s projekti EPC. 
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3 Začetna faza projekta EPC 

To poglavje se osredotoča na fazo, ki se zaključi z »odločitvijo o izvedbi EPC«. V tej fazi je 
najpomembneje vzpostaviti razumen poslovni okvir in ga ustrezno in razumljivo predstaviti 
odločevalcem.  
 

 
Slika 1: Faze projekta EPC – »Odločitev o izvedbi EPC« 

3.1 1. KORAK: Kako prepoznati potencialne priložnosti za projekt EPC 

3.1.1 Minimalne velikosti projektov in nabor zgradb 
 

Kaj je potrebno za zagon projekta EPC?  
Transakcijske stroške izvedbe storitve lahko upravičite s prihranki pri energiji v višini najmanj 
100.000, najbolje pa okoli 300.000 EUR/leto. Včasih sta za dosego te višine potrebna 
združevanje zgradb ali kombinacija zgradb in javne razsvetljave. V nekaterih primerih je 
projekt izvedljiv s pomočjo subvencije, saj bi bil brez nje premajhen. Pri prvem ocenjevanju 
morata koordinator in stranka ugotoviti, katere zgradbe so primerne za EPC.  
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Obvezni elementi, ki so primerni za projekte EPC: 
 

 stranka mora biti lastnik zgradbe; 

 zgradba/objekt ne sme biti vključena v drug projekt EPC; 

 objekt ni bil zgrajen/obsežno obnovljen v zadnjih treh letih, da je možna izboljšava 
energetske učinkovitosti; 

 za naslednjih 10 let se ne načrtuje sprememba uporabnosti; 

 zgradba je opremljena z ogrevalnim ali prezračevalnim sistemom in je porabnik 
električne energije; 

 možno je izračunati porabo zgradbe, referenčno porabo energije, čas delovanja, 
zahteve glede notranje klime (temperatura, zračenje idr.) in 

 energijska poraba na zgradbo (v primeru združevanja zgradb) je višja od primerljivih 
standardnih zgradb, absolutni stroški energije so najmanj 20.000 EUR/leto/zgradbo. 

3.1.2 Najpogostejši ukrepi za energetsko učinkovitost 
 
Seveda so na voljo številni ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti, ki se pogosto 
uporabljajo, vendar je treba vedno preveriti, ali so ti ukrepi primerni in ekonomsko 
sprejemljivi tudi za posamezne zgradbe. 
 

Slika 2: Združevanje zgradb 
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Pogosti ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti: 
 
1. Ogrevalni sistem in poraba energije za ogrevanje: 

 zamenjava vira energije, 

 zamenjava starih kotlov ali toplotnih črpalk, 

 izolacija ogrevalne napeljave, 

 hidravlična prilagoditev, 

 zamenjava nadzornega sistema, 

 omejitev sobne temperature, npr. s termostatskimi ventili, 

 nadzor temperature po sobah, 

 nastavitev kontrolnih parametrov (čas vklopa/izklopa, temperatura idr.), 

 uvedba sistema za vodenje energetskih knjig s stalnim nadzorom, 

 motivacija uporabnikov in 

 izolacija podstrešnih tal in kletnih stropov. 
 

Slika 3: Najpogostejši ukrepi v EPC 

 
V projekt sta lahko vključeni tudi izolacija ovoja zgradbe in zamenjava oken, vendar ti ukrepi 
v večini primerov niso ekonomsko upravičeni v običajnem pogodbenem obdobju 10–20 let 
(celovita obnovitev). 
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2. Poraba električne energije in napajanje: 

 zamenjava svetil (npr. z manjšo močjo, žarnice LED), 

 nadzor razsvetljave, 

 zamenjava neučinkovite električne opreme (npr. hladilnik, zamrzovalnik), 

 demontaža dodatnih električnih grelcev in 

 uporaba novih energijsko učinkovitih toplotnih črpalk. 
 
3. Prezračevanje in klimatske naprave: 

 vgradnja sistema za izkoriščanje toplotne energije, 

 izolacija prezračevalnih cevi, 

 nastavitev kontrolnih parametrov (čas vklopa/izklopa, temperature idr.), 

 uvedba sistema za vodenje energetskih knjig s stalnim nadzorom in 

 stalno vzdrževanje (npr. filtrov). 
 

3.1.3 Ocena oportunitetnih stroškov 
 
Pogost in uporaben instrument za oceno in vizualizacijo potencialnega denarnega prihranka 
za posamezni objekt je model oportunitetnih stroškov3. Pri tem gre za evaluacijo stroškov, ki 
izhajajo iz neizkoriščenih potencialnih prihrankov: prihodnji prihranki  pri stroških za energijo 
se lahko uporabijo za refinanciranje naložb v energetsko učinkovitost. Če se ne uporabijo za 
ta namen, postanejo izguba. 
 
Prednost tovrstne ocene pred celovito oceno stroškov v življenjski dobi projekta je, da je za 
prvo možno uporabiti tudi grobe ocene (približne številke) za demonstracijo ekonomskega 
potenciala naložb v energetsko učinkovitost. 
 
Potrebni vhodni podatki: 

 stroški porabe energije (za vsak vir energije), 

 predvideni potencialni prihranek pri energiji (minimalni, maksimalni), 

 predvideno povečanje cene energije, 

 strošek obratovanja in vzdrževanja, vključno z osebjem, 

 obdobje projekta, 

 strošek naložbe (ocena), 

 finančni pogoji (popust in obrestna stopnja, inflacija) in 

 delež stroškov za energijo v skupnih stroških. 
 

                                                 

 
3
 Oportunitetni stroški – Wikipedia (angl.): http://en.wikipedia.org/wiki/Opportunity_cost 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Opportunity_cost


 
 

 

 

12 

 

 

 
Slika 4: Orodje za izračun oportunitetnih stroškov Opco 

 
Pregled možnih rezultatov: 

 potencialni prihranek, 

 potencial za naložbo, 

 neto sedanja vrednost minimalnega/maksimalnega potenciala za prihranek, 

 oportunitetni stroški do uvedbe ukrepov, 

 sestava in razvoj stroškov za energijo, 

 delež stroškov za energijo v skupnih stroških, 

 vračilna doba naložbe (statična, brez stroškov investicijskega vzdrževanja) in 

 primerjava skupnih stroškov za energijo z naložbo v ukrepe in brez nje. 
 
Oportunitetna ocena se lahko definira kot standardni postopek, na tržišču pa so na voljo tudi 
orodja za ta namen4.  

3.1.4 Ocena obsega naložbe in potencialnih prihrankov 
 
Prva ocena zgradb, ki so primerne za projekt EPC, je relativno enostavna. Naslednji korak je 
ocena potencialnih prihrankov ter obsega naložbe. Zato v tem koraku priporočamo 
sodelovanje z izkušenim koordinatorjem EPC. Ob prvem obisku bo koordinator EPC ocenil 
dejansko stanje zgradb in preveril relevantne parametre z vidika možnih ukrepov. Na podlagi 

                                                 

 
4
 e.g. Opco-Tool, produced by Graz Energy Agency 
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teh podatkov bo oblikoval oceno potencialnih prihrankov ter potrebne naložbe, pri tem pa 
upošteval povezavo med obsegom naložbe ter potencialnimi prihranki in želenim 
pogodbenim obdobjem. Če je v igri nabor zgradb, je treba v tem koraku ovrednotiti, ali so 
vse zgradbe primerne za nabor – nekateri objekti imajo morda več ali manj potenciala za 
prihranek, kot je bilo ocenjeno v prvotnem naboru. 
 
Primer: pregledane zgradbe v naboru zgradb5 

 
 
 
Dodatna opomba: subvencije zmanjšajo višino zahtevanega kapitala in se lahko uporabijo za 
dodatne ukrepe. Včasih pa so ključnega pomena za izvedbo projekta, zato jih je treba 
upoštevati že v oceni investicijskih stroškov. Po drugi strani subvencije v danem trenutku 
morda niso na voljo in so odvisne od  proračuna. Upravičenost do proračunskih sredstev ali 
subvencij je lahko odvisna tudi od strukture financiranja. V tem primeru so subvencije 
relativno negotove, zato naj se pri prvotni oceni zgradb ne upoštevajo. 
 
 
 

                                                 

 
5
 Predloga za to oceno je na voljo na http://eesi2020.eu/wp-content/uploads/2014/08/valuation-of-buildings-

suitable-for-EPC_eng.xlsx  

http://eesi2020.eu/wp-content/uploads/2014/08/valuation-of-buildings-suitable-for-EPC_eng.xlsx
http://eesi2020.eu/wp-content/uploads/2014/08/valuation-of-buildings-suitable-for-EPC_eng.xlsx
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3.2 2. KORAK: Kako stranki predstaviti projekt EPC 

 

Ko predstavljate projekt pogodbenega zagotavljanja prihranka energije (EPC) novi stranki v 
javni upravi, se morate zavedati najpomembnejšega načela: resnični izziv morda ne bo na 
organizacijski, tehnični ali pravni ravni, ampak v potrebnih spremembah obstoječega načina 
vodenja zadev. 

Spreminjanje tradicionalnih vlog in odgovornosti je lahko ogromen izziv. Pogodbeno 
zagotavljanje prihranka energije namreč vključuje številne spremembe procesov, s katerimi 
se organizirajo ukrepi za modernizacijo. Problemi, ki so bili dolga leta odgovornost javnosti, 
bodo zdaj predani podjetju, ki ni pretirano znano in ki zastopa tudi svoje interese. V tem 
pogledu je treba pričakovati skeptičnost in celo strah, ki ju je treba spoštovati in jemati 
resno. 

V pomoč koordinatorju pri predstavitvi tehtnih razlogov za izvedbo EPC je v nadaljevanju 
opisanih več tem in vprašanj, vključno z argumenti in razlagami, nasveti glede komuniciranja 
ter informacijami o organizaciji. 

3.2.1 Komuniciranje glede vprašanj o energetski učinkovitosti 

3.2.1.1 Predstavitev primerov najboljših praks 
Na splošno velja, da lahko dober primer prinese veliko koristi in to velja tudi pri razvoju 
projektov EPC. Glede na vrsto stranke in njihovih zgradb je treba predstaviti ustrezne 
primere najboljših praks v podobnih situacijah, da se prikaže primernost modela EPC za 
zniževanje visokih stroškov za energijo. Če tovrstnih primerov na državni ravni ni, izberite 
ustrezne najboljše prakse iz sosednjih držav, ki so v podobni gospodarski situaciji. 

3.2.1.2 Razvoj scenarija EPC 
Razviti je treba zgleden scenarij EPC, ki bo prikazal potencialni prihranek v proračunu 
stranke v predvidenem pogodbenem obdobju. 

Priporočamo, da najprej pri stranki preverite dejansko porabo energije/stroške za zadevne 
zgradbe, da lahko že takoj določite merilo uspešnosti. Tako boste lahko ocenili verjetnost 
realizacije projekta EPC. 

3.2.1.3 Povpraševanje o potrebah v zvezi z modernizacijo 
Tehnične predstavnike stranke povprašajte o njihovem mnenju z vidika potreb glede 
modernizacije zadevnega nabora zgradb. Ponazorite možnost izvedbe načrtovanih 
modernizacijskih ukrepov prek izvajalskega podjetja (ESCO) v projektu EPC, ki bi se poplačali 
iz prihodnjih prihrankov, zaradi česar bi ostal proračun za naložbe nedotaknjen. 

3.2.1.4 Pregled osebja 
Preverite stanje človeških virov pri stranki: ali ima dovolj tehničnega osebja za zagotovitev 
rednih inšpekcij, vzdrževanja in po potrebi popravila obstoječih tehničnih sistemov? Ali ima 
inštitucija dovolj sredstev za prepoznavanje potencialov pri energetski učinkovitosti ali 
prihranku, da lahko načrtuje potrebne modernizacijske ukrepe in poleg tega nadzoruje 



 
 

 

 

15 

 

 

njihovo izvedbo? Če jih nima: stranki predstavite možnost vključitve zunanjih strokovnjakov 
v obliki izvajalskega podjetja pri izvedbi potrebnih modernizacijskih ukrepov. 

3.2.2 Ključni odločevalci 
 

Prepoznajte ključne finančne in tehnične odločevalce na strani stranke EPC/lastnika zgradbe 
in jim posredujte projektne informacije v njim prilagojeni obliki.  

3.2.2.1 Ključni finančni odločevalci – kakšne so prednosti zanje? 
Najpogosteje so stranke projektov EPC lokalne skupnosti, pri katerih je ključni odločevalec v 
finančnih zadevah župan. To ne pomeni nujno, da bo župan osebno vpleten v razvoj 
projekta, vendar pa bo najverjetneje ravno župan ali njegov pooblaščeni namestnik podpisal 
pogodbo EPC, zato je zelo pomembno, da informirate in prepričate ustrezne oddelke, ki 
skrbijo za informiranje in prepričevanje župana. Za to pogosto ne bodo dovolj samo 
ekonomski argumenti, ampak tudi argumenti s področja trženja, ki bodo dali projektu večji 
pomen tudi na političnem parketu. 

V zasebnem ali javnem podjetju je situacija običajno enaka, le da v tem primeru pogodbo 
običajno podpiše direktor inštitucije ali njegov pooblaščeni namestnik.  

3.2.2.2 Ključni tehnični odločevalci – kakšne so prednosti zanje? 
Na tehnični ravni bodo ravno strokovnjaki v oddelku gospodarjenja z nepremičninami tisti, ki 
bodo določali tehnične zahteve projekta EPC. Njihovo tehnično poznavanje zgradb vam bo 
namreč zelo koristilo. Prepričati jih je treba, da se lahko želeni prihranki energije in tehnična 
zmogljivost zgradb najbolje doseže prek izvajalskega podjetja v okviru projekta EPC. Ker so 
običajno na tesnem s financami in tehničnim osebjem (predvsem v javnih inštitucijah), lahko 
EPC predstavite kot izvrstno strategijo za reševanje tehničnih težav inštitucije, ki jih ta sama 
ne zmore rešiti. 

Morda je pametno tudi skupaj z njimi oceniti in razdelati prednosti in tveganja za tehnično 
osebje v projektu EPC, da pomirite morebitne skrbi in poudarite prednosti. 

3.3 3. KORAK: Kako predstaviti dodano vrednost projekta EPC pred lastnimi 

rešitvami 

 

Ukrepe za prihranek energije je mogoče izvesti z lastnim osebjem, z zunanjimi dobavitelji/ 
storitvenimi podjetji oziroma (v primeru projekta EPC) z izvajalskim podjetjem (ESCO). 

Ko se lastnik zgradbe odloča o tem, ali bodo izvedli lastno rešitev ali jo bodo kupili, ima 
zunanje izvajanje (outsourcing) energetskih storitev prek izvajalskega podjetja v projektu 
EPC številne prednosti. 
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3.3.1 Prenos tveganj na zunanje izvajalsko podjetje (ESCO)  

 
Slika 5: Dodana vrednost skozi prenos tveganj na zunanjega izvajalca (vir: Energetska agencija Graz) 

 

Vsaka naložba ali projekt modernizacije vključuje tveganja: ali smo izbrali ustrezen dizajn, ali 
je bila izvedba kakovostna, ali bo sistem deloval po načrtih, ali bodo stroški ostali znotraj 
pričakovanih okvirov, ali bodo prihranki dejansko uresničljivi? 

Ena od številnih prednosti pri izvedbi energetskih naložb v okviru projekta EPC je prenos 
pomembnih tveganj od lastnika zgradbe na zunanjega izvajalca – ESCO. Ključni vidiki so v 
tem kontekstu prenos tehničnih in finančnih tveganj na izvajalsko podjetje. 

3.3.1.1 Prenos tehničnih tveganj na zunanjega izvajalca 
V projektu EPC je ESCO odgovoren za dizajn, izgradnjo in (delno) financiranje vključenih 
ukrepov. ESCO jamči za tehnično izvedbo in lahko odgovarja, če izvedba in ciljni prihranki 
niso v skladu s pogodbo. Poleg tega ESCO zagotavlja vzdrževanje opreme in popravilo novih 
sistemov tudi (po potrebi) pri predelavi ali zamenjavi vgrajenih sistemov, ki ne delujejo tako, 
kot bi morali. 

Dodana vrednost 

skozi zunanje izvajanje: 

»POGODBENO 

ZAGOTAVLJANJE 
PRIHRANKOV 

ENERGIJE« Modularni 

paket storitev, ki vključuje 

jamstva glede rezultatov 

Jamstvo glede 

funkcije, delovanja 
in cene 

Prenos komercialnih 

in tehničnih tveganj 

na zuanjega izvajalca 

Nakup goriva 

in energije Financiranje 

Obratovanje in 

vzdrževanje 

Javno razpisi, 

naročanje, 

izgradnja 

Zasnova projekta 

»Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije« je jamstvo, da bo celoten sistem deloval v skladu s 

specifikacijami v celotnem pogodbenem obdobju! 
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Slika 6: Primerjava med lastno rešitvijo in rešitvijo v obliki energetske storitve 

 

3.3.1.2 Prenos finančnih tveganj na zunanjega izvajalca 
Ker ESCO nosi tehnično in poslovno tveganje za doseganje zajamčenih prihrankov energije, 
je stranka odvezana vseh stroškovnih tveganj, ki bi nastale zaradi tehničnih težav s sistemi, ki 
jih vgradi ESCO. Po drugi strani je ESCO zelo motiviran za doseganje in celo preseganje 
zajamčenih prihrankov energije z optimalno parametrizacijo in vzdrževanjem. Nižji prihranki 
energije lahko vodijo v zmanjšano plačilo izvajalskemu podjetju, saj je le-to zajamčilo višje 
prihranke. 

3.3.2 En posrednik 
 

Lastnik zgradbe bi za načrtovanje, izgradnjo in vzdrževanje danega tehničnega sistema 
običajno moral vključiti različne zunanje ponudnike storitev, pa tudi lastno osebje z 
določenimi odgovornostmi. V primeru odpovedi sistema z nejasno garancijo bi tovrstne 
razdeljene odgovornosti povzročile zmedo in časovno potratno reševanje sporov med 
različnimi deležniki, npr. načrtovalcem, izvajalcem in vzdrževalcem. To lahko povzroči 
zamudo pri odpravljanju težave in posledično finančno izgubo. 

V primeru pogodbe EPC so vse tovrstne težave, povezane z novimi sistemi, odgovornost 
izvajalskega podjetja. V procesu načrtovanja se lastnik zgradbe obrne samo na en naslov, 
torej na izvajalsko podjetje, ki odgovarja za dizajn in izvedbo ukrepov ter za njegovo 
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financiranje. V fazi obratovanja mora izvajalsko podjetje reševati težave z novo tehnično 
opremo, da zagotovi zajamčene prihranke. 

Tako je izvajalsko podjetje za lastnika zgradbe enotna kontaktna točka za vse zadeve, 
povezane z izvedbo ukrepov v skladu s pogodbo EPC. 

  

   
Slika 7: En posrednik (vir: factor4) 

 

3.3.3 Skupni interesi in pričakovanja strank in izvajalskega podjetja  
 

Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije je klasični vsestransko zmagovalni pristop, v 
katerem bosta tako stranka kot izvajalsko podjetje imela koristi od doseženih prihrankov. 
Stranka in izvajalsko podjetje imata skupne interese glede doseganja prihrankov, zato velja: 

 osredotočanje na najbolj ekonomske ukrepe zagotavlja najboljše razmerje med 
stroški in prednostmi, 

 uporablja se moderna energetsko visoko učinkovita oprema, 

 spoštujejo se visoki standardi spremljanja učinkovitosti in 

 dolgoročno vzdrževanje nove opreme (trajanje pogodbe). 

Na nekaterih področjih se interesi stranke in izvajalskega podjetja lahko razlikujejo, npr. pri 
določanju ravni udobja v obliki temperature notranjih prostorov. Tovrstna vprašanja morajo 
biti natančno določena v razpisni dokumentaciji in v pogodbi, da se v praksi izognemo 
sporom. 
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3.3.4 Povečanje prihrankov z motiviranim zunanjim dobaviteljem 
 

Vsaka inštitucija, naj bo javna ali zasebna, ima različne možnosti zmanjšanja porabe energije. 
Ustrezno usposobljeno in motivirano osebje lahko pomeni veliko razliko na računih za 
energijo. 

V resničnem življenju je pri osebju (tehničnem in netehničnem) pogosto težko ohraniti 
osredotočenost na energetsko učinkovitost zaradi različnih razlogov: 

1. Energetski projekti pogosto niso njihovo osnovo delo. 

2. Institucionalni standardi za gospodarjenje z energijo niso vedno visoki in včasih niso 
v celoti upoštevani. 

3. Običajno ni pobud za osebje, ki bi jih nagrajevalo za energetsko učinkovito vedenje. 

Pri projektu EPC je drugače: izvajalsko podjetje je specializirano za energetsko učinkovitost 
in ima dovolj izkušenj z gospodarjenjem z energijo. Še pomembneje je, da mora jamčiti za 
doseganje prihrankov, zato je visoko motivirano za doseganje in preseganje zajamčenih 
prihrankov, saj je to ključni element njihovega poslovanja poleg izničenja povrnitvenega 
učinka ukrepov za energetsko učinkovitost (glejte tudi poglavje 2.6). Zato bo izvajalsko 
podjetje natančno spremljalo ravni porabe energije in se bo takoj odzvalo, če se v 
določenem pogodbenem obdobju ne dosežejo pričakovani prihranki. 

3.3.5 Stranka se lahko osredotoči na svoj posel 
 

Nekateri lastniki zgradb imajo osebje, ki je motivirano in usposobljeno za izvrstno 
vzdrževanje tehnične opreme v zgradbah. To pogosto velja za podjetja ali inštitucije, ki se 
osredotočajo ali katerih osnovna dejavnost so tehnične discipline, zato lahko lastnik zgradbe 
izkoristi njihov sinergični učinek. 

V inštitucijah, katerih dejavnost je netehnična, npr. pisarnah, šolah in vrtcih, je situacija 
pogosto drugačna. Pri njih so lahko stroški in trud, ki so potrebni za ohranitev ustrezne 
usposobljenosti osebja, npr. hišnika, za uporabo novih sistemov, razmeroma visoki. 

V primeru pogodbe EPC stranki ni treba usposabljati lastnega osebja za razumevanje in 
vzdrževanje novih tehničnih rešitev, saj se vsa odgovornost za vzdrževanje prenese na 
izvajalsko podjetje. Tako se lahko lastno osebje osredotoči na osnovno dejavnost ali (v 
primeru gospodinje) na delovanje sistema, varnost ter težave s tehnično storitvijo.  

3.3.6 Izogibanje povrnitvenim učinkom 
 

Povrnitveni učinek opisuje vedenjske in druge odzive na uvedbo nove tehnologije, npr. za 
varčevanje z energijo. Ti odzivi imajo navadno ravno obraten učinek od prednosti izvedenih 
ukrepov, zato se potencialni prihranek zmanjša. 

Vzemimo za primer vgradnjo optimiziranega nadzornega sistema, ki zmanjša porabo 
energije in posledično stroške zanjo. Ob tem se lahko pojavi občutek, da smo »za okolje 
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naredili že dovolj«, ki lahko spodbudi zahteve po višji sobni temperaturi, ki zopet povzroči 
večjo porabo energije. 

V projektu EPC ima izvajalsko podjetje neposreden interes za trajnostno ohranitev izvedenih 
prihrankov energije, zato bo spremljalo raven porabe energije in obratovalne parametre ter 
uvedlo protiukrepe, če se bo na strani lastnika ali uporabnikov zgradbe pokazalo zmanjšanje 
doseženih prihrankov energije. 

 
Slika 8: Povrnitveni učinek, v projektih EPC ni možen

6
 

 

3.3.7 EPC kot dopolnilo lastne pobude 
 

Navadno si projekt EPC in lastna pobuda sploh nista nasprotna. Optimizacijo prihrankov 
energije je mogoče doseči v obliki partnerstva med lastnim gospodarjenjem z energijo ter 
zunanjim izvajalcem. 

To se izkaže tudi ob koncu pogodbe EPC, ko lastnik zgradbe po izvedbi končne presoje 
projekta preveri stanje vgrajenih sistemov in prevzame ter začne koristiti vse prihodnje 
prihranke energije. 

                                                 

 
6
 vir: http://iee.ucsb.edu/files/pdf/Rebound%20Report%20for%20IEE-UCSB_0.pdf#page=3&zoom=auto,0,595 
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Izkušnje v Nemčiji so pokazale, da se lahko enaka ali celo višja raven prihrankov dolgoročno 
zagotovi s podaljšanjem pogodb ali celo novimi pogodbami EPC, s čimer se stranka izogne 
tudi povrnitvenim učinkom. 

Leta 2012 sta Energetska agencija Berlin in Energetski inštitut Bremen izvedla primerjalno 
študijo uspešnosti izvedbe ukrepov za prihranek energije pri projektih EPC ter lastni izvedbi. 
V analizo so vključili 23 projektov EPC in 36 projektov v lastni izvedbi.7 

Primerjava izvedenih ukrepov je pokazala, da je bilo njihovo število na skoraj vseh področjih 
višje pri projektih EPC. Videt je, da stranke pri lastni izvedbi vodi potreba po predelavi in 
popravilu in ne sistematično izkoriščanje morebitne višje učinkovitosti in optimizacije. Pri 
projektih EPC pa so ključna gonilna sila izvajalskega podjetja stalne izboljšave energetske 
učinkovitosti, s katerimi le-to stranki zagotovi zajamčene prihranke. 
 

3.3.8 Prednosti modela EPC za lastnika zgradbe 
 

Naslednja tabela vsebuje nepristransko primerjavo modela EPC in lastne izvedbe: prednosti, 
ki jih ima projekt EPC za stranko, v primerjavi s prednostmi strankine lastne rešitve.  

Prednosti / slabosti EPC Lastne rešitve 

Zajamčen prihranek Izvajalsko podjetje v 
pogodbi EPC jamči za 
prihranek energije. 

Prihranek ni zajamčen. 

Maksimiranje 
prihrankov energije 

Izvajalsko podjetje je zelo 
motivirano za maksimiranje 
prihrankov energije. 

Tveganje za povrnitveni učinek. 

Maksimiranje finančnih 
prihrankov 

Izvajalsko podjetje jamči za 
raven finančnih prihrankov 
v pogodbi EPC. 

Finančni prihranki pri lastni rešitvi 
so lahko višji, pod pogojem, da 
stranka dodeli dovolj sredstev / 
vključi zunanje strokovnjake za 
izvedbo obširnih ukrepov v svojih 
zgradbah. 

Tehnično tveganje Izvajalsko podjetje. Stranka. 

Tehnična odgovornost 
za nove sisteme 
(naložba v zamenjavo / 
garancija) 

Izvajalsko podjetje v 
celotnem pogodbenem 
obdobju (en posrednik). 

Zunanji načrtovalci / izvajalci samo 
v garancijskem roku (običajno dve 
leti); po izteku garancije: 
odgovornost pade na stranko. 

Finančno tveganje Izvajalsko podjetje. Stranka. 

Stroški financiranja  Lahko so nižji, če je imela stranka v 

                                                 

 
7 Študija je na voljo tukaj, vendar le v nemščini, angleški povzetek je na strani7/8: http://www.kompetenzzentrum-

contracting.de/fileadmin/uploads_redaktion/PDF/Literatur_Download/Endbericht%20Contracting%20vs%20Eigenregie-2012-04-

25_final.pdf . 

http://www.kompetenzzentrum-contracting.de/fileadmin/uploads_redaktion/PDF/Literatur_Download/Endbericht%20Contracting%20vs%20Eigenregie-2012-04-25_final.pdf
http://www.kompetenzzentrum-contracting.de/fileadmin/uploads_redaktion/PDF/Literatur_Download/Endbericht%20Contracting%20vs%20Eigenregie-2012-04-25_final.pdf
http://www.kompetenzzentrum-contracting.de/fileadmin/uploads_redaktion/PDF/Literatur_Download/Endbericht%20Contracting%20vs%20Eigenregie-2012-04-25_final.pdf
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proračunu odrejen del za ukrepe 
ali pri možnostih financiranja z 
nizkimi obrestmi. 

Raven udobja Optimizacija energije pri 
določenih ravneh udobja. 

Popolna prilagodljivost  
glede ravni udobja. 

Proces načrtovanja Koordinira izvajalsko 
podjetje. 

Koordinirajo stranka in  
zunanji načrtovalci. 

Povrnitveni učinki Izvajalsko podjetje je zelo 
motivirano, da se izogne 
povrnitvenim učinkom. 

Po uvedbi energetsko varčevalnih 
ukrepov se poraba  
energije navadno poveča 
(povrnitveni učinek). 

 

3.3.9 Strokovna pomoč 
 

Danes sodijo dizajn, izvedba in spremljanje kompleksnih ukrepov za prihranek energije 
večinoma v domeno tehničnih strokovnjakov. Le redke stranke imajo med svojim osebjem 
na voljo strokovnjake z ustreznim znanjem, zato je treba številne tehnične naloge izvesti 
prek javnega naročanja, izbrane strokovnjake pa je treba koordinirati, določiti posrednike 
med njimi ter skrbeti za reševanje morebitnih sporov. 

Projekt EPC stranko razreši vsega truda v povezavi z načrtovanjem izgradnje ter naročanjem 
zunanjih izvajalcev in ponudnikov storitev, saj je to ena od glavnih nalog izvajalskega 
podjetja. Stranka ima to prednost, da komunicira samo z enim posrednikom v vseh zadevah 
od načrtovanja in izvedbe do obratovanja/vzdrževanja novih sistemov. 

Seveda tudi projekt EPC vključuje pripravo obsežne razpisne dokumentacije. Pri tem je 
močno priporočljivo, da stranka vključi izkušenega koordinatorja EPC, ki bo stranko podpiral 
pri strokovni pripravi in izvedbi ukrepov EPC. 
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4 Projekt EPC: Elementi modela EPC 

Projekt EPC je zapletena konstrukcija, vendar jo je mogoče hitro obvladati, če je pravilno 
strukturiran. Predvsem je treba dosledno in postopoma slediti poteku dela. V tem poteku 
dela je treba posredovati ali oblikovati ustrezne dokumente, ki omogočajo pripravo različnih 
ponudb in izbiro najugodnejšega ponudnika. Ta faza vključuje javno naročilo projekta, 
pogodbo EPC in rešitve za financiranje projekta. 

4.1 4. KORAK: Javno naročilo projekta EPC: javni razpis in izbira ponudnika 

Dokler je projekt EPC v fazi priprave, so vsi koncepti in odločitve teoretični, v fazi naročila pa 
se ta teorija uresniči in koordinator projekta mora dokazati svojo kompetenco. 
 
Od sredstev in kompetenc stranke je odvisno, ali se bo postopek javnega naročanja (npr. s 
predhodnim pogajanjem, s konkurenčnim dialogom) izvedel prek koordinatorja. Zagotovo 
pa mora ta predstaviti znanje o poslovnem modelu EPC, zahtevani razpisni dokumentaciji in 
pogodbenem okviru. Poleg tega mora predstaviti pozitivne in negativne posledice v različnih 
scenarijih. 
 
Če izkušnje niso dovolj, se priporoča vključevanje projektnih koordinatorjev, ki že imajo 
izkušnje s projekti EPC, v proces javnega naročanja. 
 
V nadaljevanju so predstavljene naslednje informacije: 

 faza načrtovanja s predogledom obveznih korakov, 

 ocena ustreznosti zbranih kompetenc na strani naročnika in 

 načini usmerjanja skozi postopek javnega naročanja. 
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Slika 9: Potek postopka za projekt EPC (vir: SEVEn) 

 

4.1.1 Potrebna odobritev za začetek postopka javnega naročanja 
 

V večini primerov je treba pred začetkom postopka javnega naročanja pridobiti odobritev 
lastnika. Strokovnjak na področju EPC lahko pomaga argumentirati projekt.  
Naročnik mora preveriti naslednje8: 
 

 Obvestilo o javnem naročilu po postopku objave s predhodnimi pogajanji – običajno 
objavljeno v Uradnem listu ali na www.ted.europa.eu (Tenders Electronic Daily 
(TED) ).   

 Javni sektor – samouprava (regije, mesta in občine): projekt EPC mora odobriti 
lastnik zgradbe, četudi se pogodba sklene z drugo pravno osebo. 

 Javni sektor – državni organi in organizacije: neposredna razmerja se lahko definirajo 
kot dobaviteljev kredit, v primeru celotnega financiranja iz prihrankov pa brez 
pravice do zahtevanja subvencij iz državnega proračuna (morda bo potrebna 
odobritev s strani države ali pa bo predpisana pristojbina za registracijo). 

                                                 

 
8 odvisno od lokalne zakonodaje o javnem naročanju, zato se lahko razlikuje 
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http://www.ted.europa.eu/
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4.1.2 Terminski plan postopka javnega naročanja 
 

 
Slika 10: Terminski plan postopka javnega naročanja 

 

4.2 Razpisna dokumentacija 

4.2.1 Zahtevani podatki o zgradbah 
 

Prvi korak pri pripravi razpisne dokumentacije je zbiranje informacij o dejanskem stanju 
zgradb in njihovi porabi energije in vode.  
 
Na začetku mora biti kratek opis zgradbe, ki mora vsebovati najmanj: 

 leto izgradnje, 

 velikost/dimenzije zgradbe (m², število nadstropij …), 

 način uporabe, različni načini uporabe, 

 kdo je lastnik, kdo so uporabniki, 

 čas uporabe (koliko ur na dan, teden, leto) in 

 ali je bila zgradba kdaj obnovljena. 
 
Poleg tega je treba zbrati naslednje informacije: 

 Ali prihaja pri doseganju želenega standarda udobja do kakšnih težav? 

 Ali so pogosto potrebna popravila? 

Identifikacija projekta in predhodna pogajanja z upravo 

Predhodna analiza – uporabnost modela EPC za projekt 

Odločitev o uporabi EPC 

Postopek javnega naročanja 

Sklenitev pogodbe EPC 

Vgradnja in implementacija ukrepov 

Poskusno obratovanje 

Zajamčeno obratovanje 

Končna bilanca 

Izhodiščni tehnični 
potencial 

Finančno, pravno 
ogrodje 

Sankcije, če ni 
rezultatov 

Nadzor in 
preverjanje 

3–6 
mesecev 

2–4 
mesecev 

4–6 
mesecev 

2–6 
mesecev 

1–2 
meseca 

6–10 
let 
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 Kdo je odgovoren za vzdrževanje (osebje lastnika ali zunanji izvajalci) in kakšna je 
obstoječa pogodba?  

 Ali se načrtuje predvidena sprememba uporabnosti? 
 
Če stranka nima kompetenc za pripravo razpisne dokumentacije, se priporoča, da uporabi 
storitve izkušenega svetovalskega podjetja vsaj pri naslednjih opravilih:  
 

 Vprašanja, vezana na energijo, naj se razrešujejo ob podpori strokovnjakov (pribl. 
60–70 % vseh težav v razpisni dokumentaciji je s področja energije). 

 Za pripravo razpisne dokumentacije so potrebni ustrezni osnovni podatki in 
dokumenti. 

 Možnost navajanja obveznih ukrepov (npr. dopolnilnih ukrepov z daljšim obdobjem 
donosnosti). 

 Priporočljivo je, da se EPC upošteva že pri ukrepih na ravni izgradnje – EPC se lahko 
kombinira z izolacijo in zamenjavo oken. 

 Razpisna dokumentacija mora vsebovati komplet pravil za izračun referenčne 
porabe.  

 

4.2.2 Obvezni deli razpisne dokumentacije 
 

Ko so zbrane vse informacije, opisane v prejšnjem poglavju, se lahko pripravi razpisna 
dokumentacija. Razpisni dokumenti so ključni del celotnega procesa javnega naročanja: bolj 
natančno in točno kot so opredeljene podrobnosti, tehnične in organizacijske zadeve, lažje 
bodo ponudniki izračunali ponudbo, izvedbo in vzdrževanje in manjša je verjetnost, da bo 
izvajalsko podjetje zahtevalo dodatne razlage. 
  
Razpisna dokumentacija običajno vključuje: 

 energetski pregled (četudi je zastarel), 

 podatke o porabi energije (za zadnja tri leta) s tehničnega in finančnega vidika, 

 kopije računov za porabo (vsaj za eno leto), 

 podroben opis trenutnega stanja energetskega sistema in gospodarjenja z njim, 

 specifikacije in metode izračuna za referenčno porabo energije ter 

 osnutek pogodbe.  
 
Zaradi zagotovitve kakovostne ponudbe je obvezen predhodni obisk zgradb. 
 
Razpisna dokumentacija mora določati 

 jasne cilje (npr. najmanjši prihranek, porabo ali izpuste CO2); 

 organizacijske vidike; 
o Katere naloge bo izvedlo izvajalsko podjetje? 
o Kako se bodo vrednotili kriteriji? 
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 tehnične vidike; 
o opis zgradb, 
o energetska statistika za zadnja tri leta (kot izhodiščno merilo), čas delovanja, 

seznam opreme, namenska raba zgradbe, zahtevani pogoji v notranjosti 
(temperatura, prezračevanje ...), 

o izhodiščno merilo porabe, 
o nujni ukrepi, želeni ukrepi in možni ukrepi. 

 finančni vidik; 
o maksimalna vračilna doba in 
o finančna organizacija: kdo je obvezan k investiranju: stranka, izvajalsko 

podjetje ali oba. 
 

4.2.3 Izhodiščno energijsko merilo 
 

Eden od ključnih delov projekta EPC je tako imenovano »izhodiščno merilo« (baseline), ki 
posreduje informacije o porabi energije in njenih stroških. Izračuna se na podlagi računov 
dobaviteljev energije (npr. električne energije, plina, daljinsko ogrevanje). Povprečna poraba 
in stroški za zadnja tri leta (priporočeno) so dobra referenca za izračun prihodnjih 
prihrankov. Upoštevati je treba tudi spremembe notranjih pogojev in namembnosti v 
obdobju izračuna izhodiščnega merila. 
 
Predloga za izračun izhodiščnega merila in opis sta na voljo tukaj:  
http://eesi2020.eu/wp-content/uploads/2013/08/EESI_WP2_documents_Germany_baseline-calculation.pdf 
http://eesi2020.eu/wp-content/uploads/2013/08/EESI_WP2_documents_CZ_baseline-
calculation_example.pdf 

 
Podroben opis uporabe dokumenta za izračun izhodiščnega merila najdete v Priloga 1:  
 

4.3 5. KORAK: Pogodba EPC 

 

Da bi lahko stranke v projektih EPC sodelovale z različnimi izvajalskimi podjetji (ESCO) pod 
enakimi pogoji, se je v Evropi (tudi v drugih državah, npr. v ZDA) uveljavil nabor standardnih 
pogodbenih določil. Standardni dokumenti so bili pregledani in so prejeli široko podporo s 
strani številnih deležnikov tako med izvajalskimi podjetji kot med vladnimi službami ter 
lastniki in upravitelji zgradb v javnem in zasebnem sektorju. Mišljeni so kot standardne 
predloge za pogajanje in izvedbo uspešnih pogodb EPC. Obstaja več različnih modelov 
evropskih pogodb in pristopov k EPC, zato univerzalne evropske vzorčne pogodbe ni ene, 
ampak jih je več. 
 
Pogodba o zagotovitvi prihrankov energije med izvajalskim podjetjem in lastnikom zgradbe 
vsebuje najmanj jamstvo za stroškovne prihranke energije in določa porazdelitev finančnih 

http://eesi2020.eu/wp-content/uploads/2013/08/EESI_WP2_documents_Germany_baseline-calculation.pdf
http://eesi2020.eu/wp-content/uploads/2013/08/EESI_WP2_documents_CZ_baseline-calculation_example.pdf
http://eesi2020.eu/wp-content/uploads/2013/08/EESI_WP2_documents_CZ_baseline-calculation_example.pdf
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in tehničnih tveganj za izvedbo in uporabo skozi celotno življenjsko dobo projekta, ki je 
običajno 5–15 let (več v poglavju 5.2.1). Pogodba EPC dejansko združuje tri vrste pogodb v 
eni, in sicer pogodbo za:  
 

 delo: izvedba ukrepov, 

 financiranje: refinanciranje naložbe in 

 storitve: operativno gospodarjenje in vzdrževanje. 
 
Vzorčna pogodba je navadno del razpisne dokumentacije, saj je mogoče le na podlagi tega 
dokumenta primerjati ponudbe, in je lahko zelo obsežna, vsebuje lahko namreč od 50 do 
100 strani. Treba se je zavedati razlik med pogodbami in jih upoštevati pri izdelavi razpisne 
dokumentacije. 

4.3.1 Glavne sestavine pogodbe o zagotovitvi energetskih prihrankov9 
 

1. Definicija referenčnega scenarija (izhodiščno merilo) porabe energije in njenih stroškov. 
Referenčni scenarij porabe energije mora biti jasno določen in naveden v fizikalnih enotah. 
Temeljiti mora na jasno določenih specifikacijah glede delovanja in uporabe zadevnih 
zgradb. Za vse finančne in ekonomske namene se referenčni scenarij izračuna v trenutnih 
cenah.  
 
2. Jamstvo glede prihrankov – izvajalsko podjetje jamči za določen znesek prihranka pri 
letnih stroških za energijo, ki ga bo zagotovilo v celotnem pogodbenem obdobju.  
 
3. Plačilo (pogodbena provizija) – pogodba natančno določa, kolikšen delež doseženih 
prihrankov bo poplačan izvajalskemu podjetju za njegove storitve (vklj. z naložbo). Navadno 
je provizija določena v obliki fiksnega mesečnega avansa, o katerem se dogovorita obe 
stranki. Ob koncu vsakega pogodbenega leta se določijo plačila na podlagi ocene prihrankov 
(glejte 9). 
 
Določilo o prihrankih mora tudi natančno določati, kaj se zgodi, če se zajamčeni prihranki ne 
dosežejo, in sicer mora biti jasno navedeno, kako bo izvajalsko podjetje poravnalo 
morebitno negativno razliko med zajamčenim in dejanskim prihrankom. Posebno določilo 
mora navajati tudi, kako se bodo med stranko in izvajalsko podjetje porazdelili morebitni 
dodatni prihranki. 
 
4. Trajanje pogodbe – določiti je treba trajanje pogodbe in ga razdeliti v fazo implementacije 
(načrtovanje, izgradnja) in fazo obratovanja (doseganje prihrankov). 
 

                                                 

 
9 Vir: http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard5_Contracts.pdf 
 

http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard5_Contracts.pdf
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5. Obseg naložbe v ukrepe za prihranek energije (in prvi osnutek tehničnega koncepta, ki 
vključuje glavne ukrepe). 
 
6. Odgovornost izvajalskega podjetja za ustrezen dizajn ukrepov za prihranek energije in 
njihovo izvedbo. 
 
7. Obveznost stranke, da zagotovi ustrezne pogoje za izvedbo ukrepov za prihranek 
energije. Določene morajo biti tudi zahteve glede ravni udobja (npr. temperatura v notranjih 
prostorih). 
 
8. Način prenosa vgrajenih tehnologij za prihranek energije v last lastnika zgradbe/stranke. 
 
9. Obveznost izvajalskega podjetja, da zagotovi letno poročilo o oceni letnih prihrankov. V 
tej oceni mora izvajalsko podjetje stranki natančno navesti dejanski znesek doseženih 
prihrankov v zadevnem letu – v fizikalnih ter denarnih enotah. Poleg tega mora biti določena 
metoda za vnovični izračun doseženih prihrankov, če se vhodni parametri razlikujejo od 
predvidenih parametrov, kot so bili uporabljeni v referenčnem scenariju porabe energije 
(izhodiščno merilo). 
 
10. Določen mora biti proces, po katerem se bosta stranka in izvajalsko podjetje uskladila 
glede izvedbe ukrepov. Na splošno obstajata dva načina: 

1. Vsi ukrepi se uskladijo v fazi pogajanja: po podpisu pogodbe izvajalsko podjetje ne 
potrebuje več dodatne potrditve stranke o izvedbi posameznih ukrepov. 
2. Izvajalsko podjetje mora po oblikovanju posameznega ukrepa le-tega odobriti, 
preden se implementira.  

 
Poleg tega lahko pogodba vsebuje tudi10 (npr. v prilogah): 

 Podroben opis energetskega sistema in trenutno stanje gospodarjenja z njim, 
vključno z referenčno porabo in referenčnimi stroški. 

 Podroben opis osnovnih ukrepov v energetsko učinkovitost. 

 Izračun cene in obrokov plačila. 

 Terminski plan izvedbe projekta. 

 Način ocene doseženih prihrankov. 

 Način upoštevanja spremembe namembnosti (npr. podaljšan čas obratovanja 
zgradbe). 

 Lastnosti gospodarjenja z energijo. 

 Specifikacija kompetentnih oseb. 

 Seznam podizvajalcev. 
 

                                                 

 
10 Glejte http://www.rea.riga.lv/files/Managenergy_workshop_Riga_02-10-2013_Vladimir_Sochor.pdf 

http://www.rea.riga.lv/files/Managenergy_workshop_Riga_02-10-2013_Vladimir_Sochor.pdf
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4.3.2  Specifikacija nekaterih ukrepov v razpisni dokumentaciji 
 

Morda bodo prišli v poštev dodatni ukrepi v energetsko učinkovitost, četudi bo vračilna 
doba presegla pogodbeno obdobje. Tovrstni nujni ukrepi morajo biti podrobno določeni v 
razpisni dokumentaciji, sicer jih izvajalsko podjetje ne bo ponudilo prostovoljno, saj bi mu 
bili pri oceni razpisne dokumentacije v škodo. To bi seveda povečalo obseg naložbe, vendar 
bi zmanjšali naknadne zahtevke po podpisu pogodbe. 
 
Hkrati mora stranka (naročnik) paziti, da ne navede preveliko število specifičnih ukrepov, saj 
tako omeji nabor optimiziranih rešitev pri izvajalskih podjetjih.  
 
Primer: 

 Kotel, ki je očitno na koncu svoje življenjske dobe, bo moralo izvajalsko podjetje 
obvezno zamenjati. 

 Zamenjava oken ima morda daljšo vračilno dobo, vendar je nujno, ker so na koncu 
življenjske dobe. 

 
Ponudba drugih ukrepov bo odločitev izvajalskega podjetja, na primer:  

 omejitev sobne temperature, npr. z zamenjavo ventilov na radiatorjih; 

 zamenjava kotla, krmilnikov gretja ali drugih delov ogrevalnega sistema in 

 uvedba sistema za spremljanje porabe energije.  
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4.4 6. KORAK: Financiranje projektov EPC 

Rešitev za financiranje projekta ima velik pomen na strukture deležnikov. V zadnjih dveh 
letih je nastalo in bilo implementiranih veliko število različnih sistemov, kar kaže na to, da 
mora koordinator prilagoditi rešitev za financiranje potrebam in zmožnostim stranke. Spodaj 
je pregled najpogostejših primerov: 
 

 financiranje s strani lastnika (kredit ali lizing), 

 financiranje s strani izvajalskega podjetja v obliki kredita, lizinga, 

 financiranje s strani izvajalskega podjetja v obliki odstopa od pogodbene obrestne 
mere, pavšalno plačilo, 

 financiranje s strani tretje osebe, 

 subvencije s strani države ali skladov in 

 kombinacija teh možnosti.  
 
Različne zgoraj omenjene sheme so prikazane na naslednjih grafikonih. 
 

 
Slika 11: Sheme financiranja 

 
  

STRANKA 
KREDIT PRI 

IZVAJAL. PODJETJU 

ODSTOP IZV. PODJ. OD 
POG. OBR. MERE 

KOMBINACIJA 

Redni denarni tok 

Naložbeni denar 
Stranka Banka Izvajalsko podjetje 
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LASTNO FINANCIRANJE STRANKE 

Kredit/posojilo 

Storitev (prihranek) 

Naložbeni 
denar (1x) 

Poplačilo 
storitve 

Jamstvo za 
prihranke 

Jamstvo za 
rezultate 

BANKA STRANKA 

IZVAJALSKO 
PODJETJE Redni denarni tok 

Naložbeni denar 

Pogodbena jamstva 

Izvajalsko 
podjetje zagotovi: 

 
načrtovanje in 

vgradnjo ukrepov 
za prihranek 

energije 
- 

jamstvo za 
prihranke 

FINANCIRANJE S STRANI IZVAJALSKEGA PODJETJA 

Kredit/posojilo 

Storitev 
(prihranek) 

Prihranek 

Poplačilo 
storitve 

Jamstvo za 
prihranke 

BANKA STRANKA 

IZVAJALSKO 
PODJETJE Redni denarni tok 

Naložbeni denar 

Pogodbena jamstva 

Izvajalsko 
podjetje zagotovi: 

financiranje 
- 

načrtovanje in 
vgradnjo ukrepov 

za prihranek 
energije 

- 
jamstvo za 
prihranke 
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Tukaj se je običajno treba uskladiti glede izjave, zaradi katere zahtevkov ni mogoče 
izpodbijati. 
 
Pravilna odločitev je odvisna od: 
 

1. Neposrednega stroška financiranja (pogojev financiranja, obrestna mera, provizije 
...). 

2. Pravni vidiki (pravice in obveznosti, lastništvo, prekinitev pogodbe, končna določila 
…). 

3. Garancije, ki jih zahteva vir financiranja. 
4. Davčne posledice (davek/DDV, davek od dohodkov pravnih oseb, pridobitev 

zemljiškega davka …). 
5. Bilanca stanja in računovodske posledice (kdo aktivira naložbo, učinki na bilanci 

stanja, kot so kreditne linije, maastrichtski kriteriji ...). 
6. Poslovodski vidiki (strošek transakcije, svetovanje). 

 
Priporočamo, da v skladu s temi kategorijami oblikujete profil povpraševanja za vsako 
stranko, da standardizirate proces izbire ustrezne rešitve za financiranje. 

FINANCIRANJE IZVAJ. PODJETJA Z ODPOVEDJO POGODBENI OBRESTNI MERI 

Odpoved izjemam, 
storitev (prihranek) 

Naložbeni 
denar 

Poplačilo 
storitve 

Jamstvo za 
naložbo 

Jamstvo za 
rezultate 

BANKA STRANKA 

IZVAJALSKO 
PODJETJE 

Redni denarni tok 

Naložbeni denar 

Pogodbena jamstva 

Izvajalsko 
podjetje zagotovi: 

 
načrtovanje in 

vgradnjo ukrepov 
za prihranek 

energije 
- 

jamstvo za 
prihranke 

Sprostitev 
zaveze 
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Slika 12: Kdo zagotovi financiranje? 

 
Nadaljnje informacije: 
http://www.grazer-
ea.at/eesi/upload/download/standard%20documents/eesi_wp2_standarddocument_financing.pdf 
 
Podrobne informacije: 
http://eesi2020.eu/wp-content/uploads/2013/08/101126_GEA-T16_Finance-Options-for-Energy-Contracting-
incl-Examples.pdf 

 

KDO ZAGOTOVI 
FINANCIRANJE? 

PROFIL  POVPRAŠEVANJA FINANCIRANJE 

Možnosti financiranja/ 
kombinacija: 
1. Zunanje financiranje 
- kredit 
- finančni lizing 
- operativni lizing 
- odpoved pogodbeni 
obrestni meri 
2. Subvencije 
3. Lastna sredstva 
- naložbeni proračun 
- vzdrževalni proračun/ 
rezerve 
- proračun za operativno energijo 
4. Izvajalsko podjetje 
- predfinanciranje iz prihodnjih 
energijskih prihrankov 

Lastnik zgradbe 
- 

Izvajalsko podjetje 
- 

Finančna inštitucija 

http://www.grazer-ea.at/eesi/upload/download/standard%20documents/eesi_wp2_standarddocument_financing.pdf
http://www.grazer-ea.at/eesi/upload/download/standard%20documents/eesi_wp2_standarddocument_financing.pdf
http://eesi2020.eu/wp-content/uploads/2013/08/101126_GEA-T16_Finance-Options-for-Energy-Contracting-incl-Examples.pdf
http://eesi2020.eu/wp-content/uploads/2013/08/101126_GEA-T16_Finance-Options-for-Energy-Contracting-incl-Examples.pdf
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5 Priloge 

5.1 Priloga 1: Izračun izhodiščnega merila 

Osnovna energijska merila so definirana v standardu DIN EN 1590011 kot »poraba energije, 
ki je izračunana ali izmerjena v določenem časovnem obdobju in normalizirana s 
prilagoditvenimi dejavniki«. 
 
Določanje izhodiščnega merila za obstoječo porabo energije je ena od prvih stvari, ki jih je 
treba opraviti pri pripravi projekta EPC. V nekaterih primerih lahko ima stranka že narejeno 
študijo izvedljivosti ali energetski pregled (pogosto opravi svetovalec). Majhne razlike pri 
interpretaciji podatkov o meritvah in merjenju ter preverjanju metodologij imajo lahko 
(včasih) velike finančne posledice. Izvedba energetskega pregleda ali študije izvedljivosti je 
draga in zahteva veliko sredstev. Pogosto sta koristna ogled zgradb in pregled računov za 
energijo. Če energetske porabe zgradb ni mogoče izmeriti ali ugotoviti, je treba oceniti 
primernost zgradb za njihovo vključitev v projekt EPC. 
 

5.1.1 Glavni sestavni deli izhodiščnega energijskega merila 
 

Na naslednji sliki je prikazan terminski plan ocene izhodiščnega merila: 

 

                                                 

 
11

 Storitve energijske učinkovitosti – definicije in zahteve Angleški prevod standarda EN 15900:2010 (E) 

poraba brez EPC 

poraba z EPC 

čas (leta) 

Uporaba, vzdrževanje in preverjanje EPC 

Izvedba EPC 

Obdobje 
vrednotenja 
izhoščnega 

merila 

p
o

ra
b
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Izračun izhodiščnega merila se znova uporabi po izvedbi projekta energetske učinkovitosti: 
prihranki energije se izračunajo s primerjavo izhodiščnega merila in izračunane vrednosti 
porabe energije po metodologiji, ki je določena v pogodbi EPC.  
 
Dokument, ki opisuje osnovna načela in opombe, izračun in vodenje knjig o prihrankih pri 
osnovnih energijskih merilih v projektih EPC, je nastal v okviru projekta EESI (na podlagi 
metod in izkušenj partnerjev v projektu EESI): http://www.european-energy-service-
initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard4_Baseline.pdf 
 
V tem dokumentu so opisani štirje koraki postopka izračuna izhodiščnega merila, in sicer:  

 I. KORAK: zbiranje in oblikovanje seznama računov, 

 II. KORAK: popravek obdobja za izhodiščno leto, 

 III. KORAK: popravek cen in 

 IV. KORAK: dokumentacija o izhodiščnem merilu. 
 

 

 
Slika 13: Postopek izračuna izhodiščnega merila (vir: BEA) 

 

 

 
 

OBDOBJE X 

IZHODIŠČNO 
LETO 

Računi za energijo in vodo 

Popravek za izhodiščno leto 

poraba goriva/ 
toplote 

poraba 
el. energije 

poraba 
vode 

popravek 
notr. pogojev 

poraba  
toplote v kWh 

poraba  
el. en. v kWh 

poraba  
vode v m

3
 

Cene za izhodiščno leto 

Izhodiščno merilo 

http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard4_Baseline.pdf
http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard4_Baseline.pdf
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5.1.2 Kako določiti izhodiščno merilo stroškov za energijo 

 

Na začetku naj poudarimo, da je koristno, če posamezni projekti EPC vključujejo poleg 
znižanja stroškov za energijo ali ustrezne porabe energije tudi druge medije, predvsem 
strošek oskrbe z vodo in odpadnih voda. 
 
Kot osnova zajamčenih prihrankov s strani izvajalskega podjetja (in za prihodnje letne 
prihranke) bo uporabljena poraba različnih vrst energije za zadnje dopolnjeno koledarsko 
leto (pred začetkom projekta EPC). To leto bo »izhodiščno leto«. 
 
Da zagotovimo, da je izbrano leto reprezentativno, je treba primerjati številke o porabi 
energije s tistimi iz predhodnih dveh let. Druga možnost je, da kot izhodiščno merilo 
uporabimo povprečno porabo z zadnjih treh dopolnjenih letih. 
 
Metodologija za izračun mora biti določena v pogodbi EPC. Specifične cene energentov za 
posamezno merilno točko, če obstajajo, razdelane po cenovnih komponentah, kot so cena 
za kilovatno uro in izhodiščna cena, morajo biti prikazane izrecno kot referenčne cene 
energentov v pogodbi EPC pred začetkom projekta EPC. 
 
Izhodiščni stroški energije predstavljajo porabo energije v izhodiščnem letu glede na cene 
energentov, ki veljajo za stranko, na specifičen fiksni datum (npr. 31. december). Izhodiščni 
stroški energije so torej vsota porabe specifičnih energentov in cen za vse zgradbe ali 
zemljišča.  
 

 
Slika 14: Določanje izhodiščnega merila 

ø operativni stroški 
brez uporabe EPC 

ø operativni stroški 
z uporabo EPC 

čas (leta) 

Uporaba, vzdrževanje in preverjanje EPC 

Izvedba 
EPC 

Obdobje 
vrednotenja 
izhodiščnega 

merila 

o
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o
šk
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Preglednice za izračun so na voljo in bodo uporabljene za pripravo razpisne dokumentacije 
ter za letno oceno porabe energije:  
http://www.european-energy-service-
initiative.net/fileadmin/user_upload/bea/ESC_Standards/Standard5_Baselinetabelle.pdf 
 
Izhodiščno merilo bo vsem ponudnikom posredovano v postopku javnega naročanja. Na 
podlagi tega podatka bo izvajalsko podjetje izračunalo prihranke energije. 

5.1.3 Praktični nasveti za izračun izhodiščnega stroška energije12 

 

 Višje cene energije so boljša osnova za refinanciranje v primeru ukrepov energetske 
učinkovitosti, zato bi bilo treba izdelati izhodiščno merilo na podlagi referenčnih cen le v 
primeru nihanja cen ali pričakovanega zvišanja cen. 

 Stroški vzdrževanja običajno niso vključeni v izhodiščno merilo, zato prihranki pri stroških 
vzdrževanja (ki bodo zelo verjetno tudi doseženi) ne bodo ovrednoteni v okviru 
zajamčenih prihrankov. Izjeme so možne na izrecno željo stranke, če se pričakuje 
vključevanje dosegljivih prihrankov v zadnji fazi javnega razpisa. 

 Podenote, ki običajno tudi porabljajo električno energijo, vodo idr. (npr. hišnikovo 
stanovanje), vendar pri njih ni mogoče izvesti ukrepov za energijski prihranek, naj ne 
bodo vključene v izhodiščno merilo, da se poenostavi naknadni izračun prihrankov. 

 Da bi lahko upoštevali morebitne spremembe virov energije, morajo biti vse enote 
porabe navedene v kWh (če je ustrezno za posamezne dejavnike/kalorične vrednosti). Za 
izpeljavo prihranka pri izpustih CO2, je treba prikazati tudi trenutne izpuste CO2 in 
dejavnike. 

 
  

                                                 

 
12

 Leitfaden Energieeinspar-Contracting, Hessen 04/2012 

http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/bea/ESC_Standards/Standard5_Baselinetabelle.pdf
http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/bea/ESC_Standards/Standard5_Baselinetabelle.pdf
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5.2 Priloga 2: Kje najdete ustrezne dokumente 

5.2.1 Uvod 
 

Znanje izkušenih koordinatorjev in obstoječi dokumenti o projektih EPC predstavljajo 
pomembno izhodišče. Upoštevajte pa, da je treba vse dokumente prilagoditi zahtevam 
posamezne države! Zato je treba dokumente pregledati in po potrebi prilagoditi lokalnim 
pogojem.  
 
Na naslednjih povezavah boste našli dokumente v angleškem jeziku s poudarkom na 
nemškem trgu, ki je od vseh najbolj dozorel in zato predstavlja obsežen nabor relevantnih 
dokumentov. 
 
Od leta 2004 dalje je program inteligentne energije za Evropo (IEE) sofinanciral določeno 
število projektov, ki so pripomogli k razvoju trga pogodbenega zagotavljanja prihrankov 
energije v Evropi. Nekaj projektov EPC, ki so bili sofinancirani v okviru programa IEE:  

- Eurocontract (http://eaci-

projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1576&side=downloadablefil

es), 

- EESI (http://www.european-energy-service-initiative.net/eu/toolbox.html), 

- Fresh (http://www.fresh-project.eu/), 

- ChangeBest (http://www.changebest.eu/) in 

- ESOLi (http://www.esoli.org/). 

 
 
Vsi poglavitni rezultati teh projektov so zdaj na voljo na spletnem mestu programa 
Inteligentne energije za Evropo: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-
performance-contracting/index_en.htm . Vključeni so tudi drugi sorodni viri. Mednarodni in 
evropski viri vsebujejo gradivo za naslednje države: 
 

  Evropska unija  
 Avstrija  
 Belgija  
 Bolgarija  
 Hrvaška  
 Češka republika  
 Danska  
 Estonija  
 Francija  

 Nemčija  
 Grčija  
 Madžarska  
 Irska  
 Italija  
 Latvija  
 Nizozemska  
 Norveška  

 Poljska  
 Portugalska  
 Romunija  
  Slovaška  
  Slovenija  
  Španija  
 Švedska  
 Združeno kraljestvo  
 Ostalo  

 

http://eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1576&side=downloadablefiles
http://eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1576&side=downloadablefiles
http://eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1576&side=downloadablefiles
http://www.european-energy-service-initiative.net/eu/toolbox.html
http://www.fresh-project.eu/
http://www.changebest.eu/
http://www.esoli.org/
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/european-union_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/austria_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/belgium_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/bulgaria_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/croatia_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/czech-republic_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/denmark_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/estonia_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/france_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/germany_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/greece_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/hungary_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/ireland_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/italy_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/latvia_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/netherlands_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/norway_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/poland_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/portugal_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/romania_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/slovakia_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/slovenia_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/spain_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/sweden_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/united-kingdom_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/world_en.htm
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Poleg te obsežne zbirke dokumentov EPC so vam za dodatne informacije na voljo tudi druge 
inštitucije ali združenja. V Evropi ponuja združenje European Association of Energy Service 

Companies (eu.ESCO) znanje in najboljše prakse za spodbujanje standardizacije na področju 
EPC (http://www.eu-esco.org/). 
 
Najpomembnejši dokumenti so opisani v naslednjih poglavjih.  
 

5.2.2 Standardna pogodba EPC: EESI 

 

V projektu EESI (2009–2014) so postale na voljo poglavitne značilnosti pogodb o 
zagotavljanju energijskih prihrankov ter različni preverjeni vzorčni dokumenti. Zaradi 
zagotavljanja kakovosti je bilo takrat dogovorjeno, da se ne bodo objavile celotne pogodbe. 
Zaradi razlik med pogoji in državami tovrstne celotne pogodbe namreč ne bi bile uporabne 
brez pomoči izkušenih projektnih svetovalcev. Kljub temu so viri za razpoložljive vzorčne 
pogodbe opisani v tem članku, zainteresirani uporabniki pa lahko dobijo celotne različice 
vzorčnih dokumentov. 
 

 http://www.european-energy-service-
initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard5_Contracts.pdf 

5.2.3 Drugi viri standardnih pogodb 

 

Dodatne povezave na standardne pogodbene dokumente:  
 

 Vzorčna pogodba za pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije pri partnerju v 
projektu EESI – podjetju JSI – na naslovu http://www.jsi.si  v slovenskem in angleškem 
jeziku. 

 Vzorčna pogodba za pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije pri partnerju v 
projektu EESI – podjetju ANRE – na naslovu http://www.anre.ro  v romunskem in 
angleškem jeziku. 

 Avstrijske vzorčne pogodbe za EPC, IEC in pogodbeno dobavo energije so na voljo pri 
partnerju v projektu EESI 2020 – podjetju GEA – v nemškem jeziku. Pogodbe so na 
razpolago samo v kombinaciji s svetovalnimi storitvami: 
 http://www.grazer-ea.at/eesi/upload/download/standard%20documents/ 
eesi_wp2_d2_4_integriertes_energiecontracting_dt.pdf  

 Nemčija: Zvezna dežela Hesse je oblikovala dokument Hessian Guide (2012), ki vsebuje 
vzorce pogodb, številne praktične primere in vzorčne dokumente. Pogodba temelji na 
nemških normativih in pravilih javnega naročanja ter drugih nemških standardih. Če bi 
jo želeli uporabiti, bi jo bilo treba uskladiti z lokalno zakonodajo. 
http://www.energieland.hessen.de/dynasite.cfm?dsmid=17450 v nemškem jeziku. 

http://www.eu-esco.org/
http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard5_Contracts.pdf
http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard5_Contracts.pdf
http://www.jsi.si/
http://www.anre.ro/
http://www.grazer-ea.at/eesi/upload/download/standard%20documents/eesi_wp2_d2_4_integriertes_energiecontracting_dt.pdf
http://www.grazer-ea.at/eesi/upload/download/standard%20documents/eesi_wp2_d2_4_integriertes_energiecontracting_dt.pdf
http://www.energieland.hessen.de/dynasite.cfm?dsmid=17450
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 Na Irskem je agencija za trajnostno energijo (SEAI) decembra 2013 izdala priročnik s 
pogodbami EPC. 
http://www.seai.ie/Your_Business/National_Energy_Services_Framework/EPC_Handbo
ok/Sample-Document-EPC-Contract-Sample.pdf  
 

 ZDA: Nacionalna neprofitna organizacija ESC (Energy Services Coalition) je oblikovala 
standard EPC za poenostavitev postopka javnega naročanja in oblikovanja pogodb za 
lastnike nepremičnin. Viri in vzorčni dokumenti niso več na voljo za prenos, lahko pa 
zanje zaprosite pri agenciji.  
http://www.energyservicescoalition.org/resources/5steps 

 

5.2.4 Razpisna dokumentacija 
 
Na domači strani projekta EESI lahko najdete glavna načela postopka javnega naročanja, 
opis razpisnih dokumentov, vzorec postopka javnega naročanja ter kriterije za izbiro 
ponudnika:  

 http://www.european-energy-service-
initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard3_PublicTende
r.pdf 

 
Pregled postopka javnega naročanja in relevantnih dokumentov je v poglavju 4: Postopek 
javnega naročanja v Smernicah za koordinatorje. 
 

5.2.5 Dokumenti o financiranju 
 
Na splošno se priporoča, da stranka že v zgodnjih fazah postopka razmisli o možnostih ali 
željah glede financiranja. Pri projektih EPC je financiranje projekta navadno odgovornost 
izvajalskega podjetja. Lahko pa se na primer stranka odloči prispevati del svojega proračuna 
za stroške izgradnje, npr. če ima posebej ugodne pogoje financiranja. 
 
Na voljo so naslednji dokumenti o vprašanjih financiranja: 
 

Financiranje 

Chapter 4: EPC financial concepts, limits, interests and 

recommendations  
EESI 2011 

Izobraževalno 
gradivo 

EPC financial simulation tool  Fresh 2011 Tabela Excel 

EPC financial simulation tool explanation  
Priročnik za uporabnike orodja z opisom priprave simulacije. 

Fresh 2011 Priročnik 

EPC in Social Housing: the legal and financial barriers  
Pravna in finančna sinteza modela EPC in socialnih stanovanj. 

Fresh 2012 Priročnik 

http://www.seai.ie/Your_Business/National_Energy_Services_Framework/EPC_Handbook/Sample-Document-EPC-Contract-Sample.pdf
http://www.seai.ie/Your_Business/National_Energy_Services_Framework/EPC_Handbook/Sample-Document-EPC-Contract-Sample.pdf
http://www.energyservicescoalition.org/resources/5steps
http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard3_PublicTender.pdf
http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard3_PublicTender.pdf
http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard3_PublicTender.pdf
http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/training_modules/Module_4.pdf
http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/training_modules/Module_4.pdf
http://eaci-projects.eu/iee/fileshow.jsp?att_id=23296&place=pa&url=http://FRESH-WP3-ICE-D8-rev2.0-Financial%20simulations%20tool.xlsx&prid=1869
http://eaci-projects.eu/iee/fileshow.jsp?att_id=23294&place=pa&url=http://EU%20-%202011%20-%20FRESH%20-%20EPC%20Financing%20Simulation%20tool%20explanation.docx&prid=1869
http://www.fresh-project.eu/media/documents/files/FRESH-WP2-ICF-D7-rev1.0-Legal_and_financial_synthesis.pdf
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Standard EPC Documents - Financing  EESI 2011 Priročnik 

5.2.6 Dodatni dokumenti 
 

 Nacionalna poročila o stanju projektov EPC (2013, vir: EESI2020) 
 

 Opis vsebine energetskega pregleda: 
http://www.european-energy-service-
initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard2_EnergyAudit
.pdf 

 

 Razna izobraževalna gradiva, priročniki, orodja, vzorčne pogodbe ali razpisni dokumenti, 
oblikovani v okviru programa Inteligentne energije za Evropo ter drugih pobud: 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-
contracting/index_en.htm 

 

 Mednarodni protokol IPMVP (International Performance Measurement and Verification 
Protocol):  
http://www.evo-
world.org/index.php?option=com_content&view=article&id=272&lang=en  

 
  

http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard6_Financing.pdf
http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard2_EnergyAudit.pdf
http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard2_EnergyAudit.pdf
http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard2_EnergyAudit.pdf
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/index_en.htm
http://www.evo-world.org/index.php?option=com_content&view=article&id=272&lang=en
http://www.evo-world.org/index.php?option=com_content&view=article&id=272&lang=en
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5.3 Priloga 3: Različni poslovni modeli energetskih storitev: pregled 

V zadnjih letih so energetske storitve šle v različne razvojne smeri, v glavnem zaradi različnih 
situacij v državah in zahtev potrošnikov. Te smernice podajajo pregled različnih energetskih 
storitev. Kjer je možno, so poleg energetske storitve navedene tudi povezave na primere 
najboljših praks. 
 
Energetske storitve v teh smernicah so razdelane glede na poslovni model ne na vrsto 
objekta, na katerega se nanašajo. Za ugotavljanje, kateri objekti so primerni za EPC, glejte 
poglavje 1, za vrste pogodb pa poglavje 6. 
 
Pregled morda ni popoln, saj avtorji nimajo vpogleda v nekatere razvojne smeri. 
 

5.3.1 Pogodbena oskrba z energijo (ESC) 
 

Model ESC se osredotoča na optimizacijo proizvodnje medija, ki je lahko toplota, hlad, 
električna energija ali stisnjeni zrak. Izvajalsko podjetje zagotovi opremo in energetski vir za 
proizvodnjo želenega medija v fiksnih pogojih. Tako postane izvajalsko podjetje strankin 
dobavitelj (npr. dobavitelj toplote in električne energije) in ima velik interes za optimizacijo 
doživljenjskih stroškov sistema. 
 

5.3.2 Pogodbeno zagotavljanje energetskih prihrankov (EPC) 
 

Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije je dokazan in stroškovno učinkovit instrument 
za izkoriščanje obstoječih potencialov za prihranek energije v nepremičninskem sektorju. 
Izvajalsko podjetje (Energy Service Company, ESCO) vgradi prilagojen paket energetskih 
storitev, ki vključuje načrtovanje, izgradnjo, obratovanje in vzdrževanje, optimizacijo, nakup 
goriva, (so)financiranje in vedenje uporabnikov.  
 
Pogodba med izvajalskim podjetjem in lastnikom zgradb vsebuje jamstva glede stroškovnih 
prihrankov in prevzem finančnih in tehničnih tveganj v povezavi z izvedbo in obratovanjem v 
celotnem trajanju projekta, ki je običajno 5–15 let. Storitev EPC ali njeni glavni deli se plačajo 
iz realiziranih prihrankov stroškov za energijo. 
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Slika 15: Tipični modularni obseg projekta EPC 

 

5.3.3 Integrirana pogodbena dobava energije (Integrated Energy Contracting) 
 
Opis 
Model integrirane pogodbene dobave energije vključuje dva cilja: 
1. Znižati potrebo po energiji z implementacijo energetsko učinkovitih ukrepov na 

področju gradbene tehnologije (ogrevanje, ventilacija, klimatizacija, razsvetljava), 
ogrodja zgradbe ter motiviranosti uporabnikov; 

2. Učinkovita dobava energije za preostale potrebe po energiji, najbolje iz obnovljivih 
virov energije. 

 
V primerjavi s pogodbeno dobavo energije se tu razpon storitev in potencialni prihranek 
razširita na celotno gradbeno ali komercialno podjetje. Obseg ni omejen na energijo za 
ogrevanje, ampak se lahko model uporabi tudi za druge medije, kot so električna energija, 
voda ali stisnjeni zrak. 
 
Področja uporabe  
Projekti s potencialom za prihranek energije in toplotnim ovojem v kombinaciji s potrebo po 
zamenjavi ali obnovitvi sistema za dobavo energije (najbolje toplote).  
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skozi zunanje izvajanje: 

Jamstva o 
funkcionalnosti, 

obratovanju in ceni 

Zunanje izvajanje 
komercialnih in 
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»POGODBENO 
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PRIHRANKOV ENERGIJE« 
modularni paket storitev 

z vklj. zajamčenim 
izidom 

Nakup goriva 
in energije Financiranje 

Obratovanje in 
vzdrževanje 

Naročanje, 
podpis pogodbe, 

izgradnja 

Projektni dizajn 

Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije je jamstvo, da bo celoten sistem 
deloval v skladu s specifikacijami v celotnem pogodbenem obdobju! 
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Značilnosti jamstva o prihrankih  
Jamstvo o prihrankih v projektu EPC ter natančne meritve in preverjanje dejansko doseženih 
prihrankov je mogoče nadomestiti s kakovostnim in poenostavljenim merjenjem in 
preverjanjem vgrajenih ukrepov za energetsko učinkovitost. Njihov cilj je zmanjšati 
(transakcijske) stroške in poenostaviti model, predvsem pri manjših objektih. 
 
Zato je pomembno uskladiti praktične instrumente zagotavljanja kakovosti (QAI) kot 
nadomestek za jamstvo o energetski učinkovitosti (sive puščice na spodnjem grafikonu 
kažejo enkratne in občasne preglede kakovosti). Koncept je prikazan na naslednji sliki: 
 

 
Slika 16: Poslovni model IEC: instrumenti zagotavljanja kakovosti kot nadomestilo za zajamčeni prihranek pri 
EPC 

 
Običajni (priporočeni) obseg naložbe  
Višina naložbe se zelo razlikuje, vendar predlagamo minimalno naložbo v višini 20.000 EUR 
pri projektih izključne dobave energije. Več kot se zahteva truda in natančnosti pri meritvah 
in preverjanju rezultatov, višja naj bo minimalna vrednost naložbe, predvsem zaradi višjih 
transakcijskih stroškov. 
 
Študija primera  
Primer dobre prakse s področja IEC je na voljo v dokumentu na tej povezavi:  
Prenesite PDF 
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http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/EESI_advanced_EPC_Integrated_Energy_Contracting.pdf
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5.3.4 EPC z obsežno prenovo (EPC+) 
 

Opis  

EPC z obsežno prenovo (tudi EPC+ ali EPC+subvencija) v običajni model EPC vključi še ukrepe 
za prenovo.  
 
Modeli EPC+: 
 
Model 1: 
Izvajalsko podjetje (ali konzorcij le-teh) razvije optimiziran splošni koncept za zmanjšanje 
porabe energije v zgradbah, ki vključuje obvezno prenovo, na primer izolacijo zgradbe ali 
zamenjavo oken. Izvajalsko podjetje prevzame nase finančno in tehnično tveganje za vse 
ukrepe in je odgovorno za obratovanje in vzdrževanje v pogodbenem obdobju, zato mu je 
visoka kakovost izvedenih ukrepov v interesu. Ker ukrepi toplotne izolacije niso ekonomsko 
izvedljivi v okviru običajnih pogodbenih določil projektov EPC, mora stranka sofinancirati 
stroške izgradnje ali pa se ti financirajo z lizingom.  
 
Model 2: 
Lastnik najame splošnega načrtovalca, ki je odgovoren za optimizacijo zgradbe. Načrtovalec 
je odgovoren za podrobno načrtovanje, razpisno dokumentacijo, nadzor gradbišča in 
zagotavljanje kakovosti izvedbe prenove ter pozna izvedbo, optimizacijo in koordinacijo 
projektov pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. Naročanje pogodbenega 
zagotavljanja prihrankov energije se izvede ločeno po običajnem postopku. Gre torej za 
kombinacijo klasičnega gradbenega postopka in projekta EPC po ločenih pogodbah. Ker je 
vključenih več partnerjev, lahko prihaja do težav, npr. pri prehodu iz faze izgradnje v fazo 
obratovanja (izvajalsko podjetje noče zajamčiti celotne učinkovitosti ukrepov na zgradbi, 
vključno s prenovitvenimi ukrepi).  
 
Model 3: 
Obseg prenove je podoben kot pri modelu 1 in se razlikuje le v količini zahtevanih ukrepov: 
manjša prenovitvena dela – manj kot 50 odstotkov del glede na celovito sanacijo. 
 

Področja uporabe 
Zgradbe z (velikimi) potrebami po prenovi, pri katerih je treba optimizirati tudi stroške 
življenjskega cikla. Ukrepi v okviru prenove morajo biti izvedeni kakovostno in energetsko 
učinkovito delovanje mora biti zajamčeno za več let. 
 
Značilnosti jamstva o prihrankih 
Zajamčeni prihranki so samo en del jamstva: izvajalsko podjetje je odgovorno za pravilno 
izvedbo ter morebitne napake v izgradnji in obratovanju. 
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Običajni (priporočeni) obseg naložbe   
Obseg naložbe je močno odvisen od obsega zahtevanih prenovitvenih del in ni omejen. Ker 
se ukrepi v prenovo običajno ne refinancirajo pod običajnimi pogoji pogodbe EPC, je 
potrebno dodatno sofinanciranje (npr. subvencije, lizing, kreditiranje s strani lastnika). 
 

Študija primera  
Najboljši praktični primer projekta EPC z obsežno prenovo lahko najdete v dokumentu na tej 
povezavi: EESI2020 
 

5.3.5 Osnovni EPC (EPC light ali vnovični začetek obratovanja) 
 
Opis  

Če upravitelj zgradbe nima osebja za izvedbo rednega in ustreznega energetskega 
gospodarjenja z energijo, je primerna možnost osnovni EPC. Pri tem modelu se prihranki 
energije v glavnem dosegajo skozi organizacijske ukrepe z majhnimi naložbami v tehnično 
opremo ali celo brez njih. Izvajalsko podjetje deluje kot zunanji upravitelj gospodarjenja z 
energijo in prevzame odgovornost za obratovanje in optimizacijo energijskih inštalacij (grelni 
kotli, avtomatizacija zgradbe, nadzor razsvetljave). Trajanje pogodbe je le 2–3 leta, saj 
običajno ne zahteva naložbe. Običajni ukrepi pri modelu osnovnega EPC vključujejo: 

 inventuro tehnične opreme zgradb, 

 optimizacijo gretja, prezračevanja in hlajenja v obliki sistemov za nadzor (vključno z 
dokumentacijo), 

 analizo porabe, spremljanje merilnikov, poročanje o porabi energije vsakih šest 
mesecev, 

 nadzor nad računi dobaviteljev energije, 

 analiza šibkih točk in priporočila za naložbe v energetsko  učinkovitost. 

 
Zajamčeni prihranek ter povezava med prihrankom in plačilom izvajalskemu podjetju sta 
vključena v pogodbo. V nekaterih primerih stranka del prihranka porabi za financiranje na 
primer dodatnih izobraževalnih programov o varčevanju z energijo. 
 
Področja uporabe  
Model osnovni EPC se lahko uporablja v naslednjih primerih: 

 če stranka nima dovolj ali sploh nima osebja za gospodarjenje z energijo, 

 pri zgradbah, ki bodo dolgoročno v stalni uporabi, so majhne velikosti ipd., 

 ko niso potrebne naložbe (npr. pri novih zgradbah ali moderniziranih objektih), 

 osnovni EPC je lahko prvi korak k zunanjemu gospodarjenju z energijo ali nadaljevalni 
model za iztekajoče se klasične projekte EPC. 

 
 

http://eesi2020.eu/
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Značilnosti jamstva o prihrankih  
Pogodbeno obdobje je lahko kratko (2–3 leta), saj poplačilo visokih naložb v tehnično 
opremo ni potrebno. Zajamčeni prihranek in povezava med prihrankom in plačilom 
izvajalskemu podjetju sta vključena v pogodbo. 
 
Običajni (priporočeni) obseg naložbe   
Navadno naložba ni potrebna (ali je zelo majhna). 
 
Študija primera  
Najboljši praktični primer uporabe modela osnovnega EPC najdete v dokumentu na tej 
povezavi:  Prenesite PDF 
 

5.3.6 EPC s ciljem zagotavljanja udobja 
 
Področja uporabe  
Vse zgradbe in deli zgradb, v katerih zaposleni delajo za mizo, torej pisarne, sprejemnice, 
ambulante zdravnikov ipd. 
 
Opis 
Stroškovno učinkovit in zanesljiv način merjenja ravni udobja zgradbe je preverjanje 
zadovoljstva zaposlenih, ki delajo v zgradbi. Eno od možnih orodij je evropsko spletno orodje 
za anketiranje Comfortmeter, ki ga je razvilo več evropskih univerz. Orodjem preveri 
izkušnje z udobjem skozi 35 vprašanj o različnih vidikih udobja, na primer temperaturi, 
hrupu in kakovosti zraka. 
 
Rezultat ankete je poročilo Comfortmeter report za celotno zgradbo ter za posamezne dele 
le-te. Poročilo običajno vsebuje 15–20 strani in lastniku zgradbe in njegovim dobaviteljem 
(npr. izvajalskemu podjetju) daje zanesljive in jasne podatke o udobju v zgradbi, njene 
prednosti ter slabosti. Hkrati predstavi tudi ključne informacije o povečanju udobja v zgradbi 
na učinkovit in usmerjen način. 
 
 

http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/WP2_D2.4_advanced_EPC_light_BEA_en.pdf
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Slika 17: Primer ankete o vidikih udobja v zgradbi ATHF (0 %=zelo nezadovoljen, 100 %= zelo zadovoljen)  
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Pri projektih EPC se izvede anketa o udobju v vseh administrativnih zgradbah iz nabora 
zgradb v izhodiščnem letu pred začetkom projekta in znova v 3., 6. ... letu ter v zaključnem 
letu projekta. Comfortmeter ne prikaže podrobnega poročila o ravneh udobja po kazalcih in 
po zgradbah in delih le-teh, ampak se za vsako zgradbo izračuna tudi raven udobja, vezana 
na izvajalsko podjetje. Ta »raven udobja EPC« (EPC comfort score) za zgradbo je 
ponderirano povprečje vseh ocen udobja, na katere vpliva izvajalsko podjetje, torej za 
temperaturo, svetlobo, zrak ipd.  

 

 
Slika 18: Rezultati vidikov udobja v zgradbi ATHF (0 %=zelo nezadovoljen, 100 %= zelo zadovoljen) 

 
Raven udobja EPC za nabor zgradb je povprečje ocen udobja EPC za posamezne 
administrativne zgradbe, ponderirano glede na talno površino posamezne zgradbe. 
Izvajalsko podjetje bo prejelo finančno nagrado, če bo ocenjena raven udobja EPC višja od 
izhodiščne vrednosti, oziroma bo moral plačati kazen, če se bo izmerjena raven znižala. 
Za dodatne informacije glejte spletno stran EESI2020  
 
Značilnosti jamstva o prihrankih  
Zajamčena raven udobja se lahko vključi v pogodbo EPC precej podobno kot zajamčeni 
prihranki energije. V belgijskem projektu EPC, ki ga je izvedlo podjetje Fedesco (glejte študijo 
primera), je izvajalsko podjetje prejelo nagrado (plačalo kazen) v višini 1 EUR za vsak 
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http://eesi2020.eu/
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odstotek povišanja (znižanja) ravni udobja za vsak m2 talne površine. Izhodiščna vrednost je 
izmerjena raven udobja pred začetkom projekta EPC. 
 
Običajni (priporočeni) obseg naložbe   
Tukaj ni velike razlike v primerjavi s standardnimi modeli EPC. 
 
Strošek ankete o udobju (npr. z orodjem Comfortmeter) je običajno med 1.000 in 2.000 EUR 
na zgradbo (brez DDV).  
Več informacij o orodju Comfortmeter najdete na spletnem mestu Comfortmeter: 
www.comfortmeter.eu. 

 
Študija primera  
Študija primera iz Belgije, ki jo je izvedlo podjetje Factor4 po naročilu podjetja Fedesco, je na 
voljo na spletni strani EESI2020 
 
 
  

http://eesi2020.eu/
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