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PREDGOVOR
Direktiva o energetski učinkovitosti1 (v nadaljnjem besedilu: direktiva) vzpostavlja več ukrepov, med
katerimi je tudi vzpostavitev vodilne vloge javnega sektorja pri energetski prenovi stavb. V tem okviru
direktiva zahteva, da se od 1. januarja 2014 naprej vsako leto prenovi 3% skupne tlorisne površine
stavb v lasti in rabi oseb ožjega javnega sektorja. Direktivo v slovenski pravni red prenaša Energetski
zakon (Uradni list RS, št. 17/14).
Nadalje direktiva v 18. in 19. členu nalaga državam članicam, da:
- podpirajo javni sektor pri sprejemanju ponudb za energetske storitve, zlasti za izvedbo
prenove stavb, ter
- sprejemajo ukrepe za odpravo regulativnih in neregulativnih ovir za energetsko učinkovitost
zlasti z namenom, da se posamezni javni organi ne odvrnejo od naložb v izboljšanje
energetske učinkovitosti in od uporabe pogodbenega zagotavljanja prihranka energije in
drugih mehanizmov financiranja s tretje strani na dolgoročni pogodbeni osnovi.
Za izpolnjevanje te obveznosti je Ministrstvo za infrastrukturo v sodelovanju z Ministrstvom za
finance in strokovno javnostjo pripravilo pričujoče gradivo, Smernice za izvajanje ukrepov izboljšanja
energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva, ki
predstavlja pojasnila, navodila in priporočila za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti
v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva.

1

Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi
Direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi Direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L št. 315, z dne 14. 11. 2012,
str. 1)
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1. UVOD
Projekcije dolgoročnih energetskih bilanc glede cilja za leto 2020 pokažejo, da je do leta 2020
potrebno doseči 10.615 GWh prihrankov energije, kar je sicer nekoliko več kot bi bilo potrebno, da bi
dosegli cilj 20-odstotnega povečanja URE (vir AN URE 2020). Tako je potrebno izboljšati energetsko
učinkovitost za 23% namesto obveznih 20%, razlog za to pa je zahteven cilj na področju obnovljivih
virov energije. Namreč, da bomo lahko doseglji tudi drugi energetski cilj, in sicer 25% obnovljivih
virov energije v letu 2020, je treba še bolj zmanjšati rabo energije, saj je cilj izražen v deležu končne
porabe energije, implicitno pa to pomeni povečanje deleža rabe obnovljivih virov energije. Ukrepi, ki
so potrebni, da bomo dosegli zastavljen cilj URE za 2020, so opredeljeni z Akcijskim načrtom za
energetsko učinkovitost (AN URE 2020).
Poleg tega je oktobra letos Evropski svet sprejel cilje podnebno-energetske politike EU še za obdobje
do leta 2030 in sicer so se voditelji držav EU zavezali, da bo EU do leta 2030 zmanjšala emisije
toplogrednih plinov za vsaj 40% glede na leto 1990, da bo povečala delež obnovljivih virov v končni
porabi energije na vsaj 27% ter da bo izboljšala energetsko učinkovitost za vsaj 27%.
V javnem sektorju je trenutno stanje glede učinkovitega ravnanja z energijo najslabše, saj je prisotno
kronično pomanjkanje proračunskih sredstev za investicije v ukrepe za učinkovito rabo energije. V
tem sektorju je tudi precejšnja neosveščenost in slaba usposobljenost skrbnikov premoženja,
upravljavcev in lokalne samouprave za energetsko načrtovanje, neučinkovito pa je tudi spremljanje in
obvladovanje stroškov za energijo in izvajanje ukrepov za učinkovito rabo energije in večjo izrabo
obnovljivih virov energije. Zadnja Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije (REUS 2013) je
pokazala, da tretjina stavb javnega sektorja nima izolacije, da jih četrtna uporablja kotle, stare več kot
20 let, da jih polovica še ni razmišljala o ukrepih za učinkovitejšo rabo energije ter, da jih tretjina ni
določila osebe, ki bi bila zadolžena za spremljanje rabe energije.
Da bomo dosegli cilj na področju energetske učinkovitosti, bo potrebno skladno z OP za izvajanje
Kohezijske politike 2014-2020 in AN-URE 2014-2020 obnoviti 1.800.000 m2 površin v stavbah javnega
sektorja, kar predstavlja letno cca 260.000 m2. Za to bo potrebno vsako leto investirati v povprečju
okoli 50 mio EUR. S temi investicijami se naj bi letno prihranilo dodatnih 2 mio EUR pri stroških
energije oziroma skupaj v letu 2020 bodo stroški za energijo za 12 mio EUR nižji, kot bi bili sicer.
Letno namreč za električno in toplotno energijo neposredni proračunski uporabniki državnega
proračuna v svojih objektih porabijo okrog 25 mio EUR, neposredni proračunski uporabniki
proračunov lokalnih skupnosti okrog 30 mio EUR in posredni proračunski uporabniki - šole, bolnice,
domovi za starejše - 100 mio EUR.
Vzorčna analiza objektov v javnem sektorju je pokazala, da je varčevalni potencial pri stroških za
energijo v objektih, ki so najslabše izolirani, okrog 40%, investicije v izrabo tega potenciala pa se
povrnejo najkasneje v obdobju od 10 do 20 let. Da bi izkoristili ta varčevalni potencial, so potrebne
investicije in sredstva za njihovo izvedbo. Ker pa javno finančni viri v bližji prihodnosti tega niso
sposobni zagotoviti v dovolj veliki meri in je zadolževanje omejeno, je ena od možnih rešitev izvedba
projektov preko energetskega pogodbeništva. Takšnega načina se v državah zahodne Evrope
poslužuje predvsem javni sektor.
Glavni namen izvedbe projektov preko modelov energetskega pogodbeništva je vključevanje
zasebnih investitorjev v izvedbo ukrepov za učinkovito rabo energije brez angažiranja lastnih
finančnih sredstev javnega sektorja. Tveganje pri doseganju prihrankov energije je tako preneseno na
zasebnega investitorja. V vsakem primeru predstavlja izvedba projekta preko energetskega
6

pogodbeništva zmanjšanje stroškov za energijo v stavbi, kar je podrobneje opredeljeno v pogodbi.
Pomemben vidik tega pristopa je v tem, da se vsi stroški izvedenih storitev za zniževanje porabe
energije poplačajo iz ustvarjenih prihrankov in učinkovitejše priprave energije za ogrevanje in oskrbo
z električno energijo in vodo. Tudi direktiva2 zahteva, da država spodbuja takšen pristop pri prenovah
stavb javnega sektorja ter da podpirajo javni sektor pri sprejemanju ponudb za izvedbo prenove
stavb, tako da zagotavljajo vzorčne pogodbe za zagotavljanje prihrankov energije in informacije o
najboljših praksah3.
Takšen pristop je zelo koristen iz narodnogospodarskega vidika, saj ustvarja vrsto novih dejavnosti na
področju energetskih storitev (kot npr. zagotavljanje oskrbe z energijo, zagotavljanje prihrankov
energije ter s tem povezana izvedba investicij za učinkovitejšo rabo energije, upravljanje z energijo…)
in s tem povezano potrebo po novih delovnih mestih. Za zasebne investitorje pa je takšno vlaganje
zanimivo zaradi zanesljivejše izvedbe na podlagi pogodbenega odnosa, saj je delovanje javnega
sektorja dolgoročno stabilnejše.
Ključni pri tem so prihranki energije in s tem prihranki pri stroških za energijo, saj so ti vir za poplačilo
izvedenih ukrepov učinkovite rabe energije. Tveganje za doseganje predvidenih prihrankov je na
strani zasebnega partnerja (pogodbenika oziroma koncesionarja).
Z vidika javnih financ je pomembno, da so vsi stroški po sklenitvi pogodbe o zagotavljanju prihrankov
energije in izvedbi ukrepov s strani pogodbenika nižji, kot so znašali vsi stroški za energijo pred tem.
Javni partner mora biti udeležen že takoj pri prihrankih, saj se s tem izognemo vplivu na dolg javnega
partnerja, kar nazorno prikazuje spodnja slika.

Slika 1: Shema stroškov za energijo v primeru brez in z izvedeno investicijo v učinkovito rabo energije
Začetek
pogodbe

Konec
pogodbe

Tekoči stroški za energijo

Prihranki

Sedanji
stroški
za
energijo

Stroški energije,
odvisni od porabe
in cen energije na
trgu

Obdobje pogodbe

Fiksni stroški

Vir: Inšitut Jozef Stefan – Center zaČas
eneregtsko učinkovitost (IJS-CEU).

2
3

Točka c) sedmega odstavka 5. člena Direktive 2012/27/EU.
Točka d) prvega odstavka 18. člena Direktive 2012/27/EU.
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2. MODELI ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA
2.1. DEFINICIJE IN OBLIKE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA
V Sloveniji se pogodbeništvo opredeljuje kot pogodbeno znižanje stroškov za energijo, ki pa ni samo
način financiranja, ampak je pogodbeni model, ki poleg načrtovanja in vgradnje novih naprav zajema
tudi financiranje, vodenje in nadzor obratovanja, servisiranje in vzdrževanje, odpravo motenj pa tudi
motiviranje porabnikov za učinkovito rabo energije.
Pogodbeništvo je način pogodbenega znižanja stroškov za energijo, pri katerem izvajalec zagotovi
vrsto potrebnih ukrepov za učinkovito rabo energije na naročnikovih objektih, naročnik pa se zaveže
izvajalcu za te storitve plačati dogovorjeni znesek, pri čemer se morajo upoštevati morebitni penali za
nedoseganje dogovorjenih rezultatov oziroma prihrankov. Osnova je pogodba, ki je za dogovorjeni
čas sklenjena med lastnikom (ali upravljavcem) stavbe – naročnikom, in podjetjem za energetske
storitve (poznano tudi kot ESCO – Energy Service Company) – izvajalcem.
V Sloveniji in Evropi se pojavljajo različne pojavne oblike pogodbeništva, vse zaradi prilagoditve
potreb naročnikov pri doseganju želenih učinkov. Najpogostejši pojavni obliki pa sta:
- pogodbena oskrba z energijo (Energy Supply Contracting, Energy Delivery Contracting,
Energieliefer Contracting), ki je namenjena investicijam v nove, nadomestne in dopolnilne
naprave za oskrbo s toploto, električno energijo in/ali hladom;
- pogodbeno zagotavljanje prihranka energije (Energy Performance Contracting, EnergiesparContracting, Energieeinspar-Contracting), ki pomeni pogodbeno obveznost izkoriščanja
razpoložljivih ekonomskih potencialov za varčevanje z energijo, vključno s financiranjem
potrebnih ukrepov učinkovite rabe energije.
Pri obeh pojavnih oblikah pogodbeništva so seveda možne variacije in odstopanja, saj je osnovni
princip delovanja pogodbeništva prav izkoriščanje razpoložljivega potenciala prihrankov energije.
Posamezne in najpogostejše variacije pri obeh pojavnih oblikah pogodbeništva bodo predstavljene v
nadaljevanju.

2.2. APLIKATIVNOST ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA
Ker Slovenija zastavljenih ciljev energetske učinkovitosti, predvsem pa njen javni sektor, ne more
doseči brez sodelovanja zasebnih partnerjev, je instrument pogodbeništva pripoznan kot najbolj
primeren način izvedbe projektov energetske obnove stavb in objektov v lasti države in lokalnih
skupnosti. Ne samo, da je tak pristop pri izvedbi investicij in doseganju prihrankov s stališča
proračunskih sredstev javnega sektorja smotrn in učinkovit, ampak je ob strokovni izvedbi ukrepov za
naročnika tj. javnega partnerja tudi najmanj tvegan.
Aplikativnost pogodbeništva v najširšem smislu (tj. obeh pojavnih oblik pogodb) je smiselna tako za
posamezne stavbe in objekte in tudi posamezne ukrepe in storitve, ki so predmet pogodbe (npr.
samo prenova kotlovnice), kakor tudi za nabor več stavb in objektov (npr. vse stavbe v lasti oziroma
uporabi posamezne osebe javnega prava) in celovit nabor ukrepov (tj. obe pojavni obliki, skupaj z
najširšim naborom ukrepov, ker je večina stavb in objektov potrebnih energetske obnove, naprave in
postroji pa so dotrajani in neučinkoviti). V primeru večjega števila objektov, ki so predmet
pogodbeništva, ima naročnik možnost, da v analizo izvedljivosti in izračune ekonomske upravičenosti
8

ukrepov, ki jih namerava izvesti preko celovitega projekta, zajame tudi tiste objekte, ki so sicer manj
zanimivi za pogodbeništvo zaradi manjšega potenciala prihrankov (navzkrižno subvencioniranje).
Naročnik za izvedbo ukrepov in izvajanje pogodbeništva ne potrebuje lastnih finančnih sredstev,
(razen za izvedbo pripravljalne faze projekta in nadzor nad izvajanjem projekta) in dodatno ne
obremenjuje proračuna, saj se vsi stroški izvedenih ukrepov poplačajo iz ustvarjenih prihrankov, t.j.
presežnih sredstev za energente, ki naročniku ostanejo zaradi znižanja porabe, dolgoročno gledano
pa s tem zniža tekoče obratovalne stroške.
Pogodbeno zagotavljanje energije je namenjeno racionalizaciji oskrbe z energijo, ki pride v poštev pri
novih gradbenih projektih, kjer so potrebna vlaganja v nove naprave za oskrbo z energijo, kot tudi pri
investicijah v zamenjavo že obstoječih, starih in neučinkovitih naprav.
Pogodbeno zagotavljanje prihrankov pa je usmerjeno v gospodarsko izkoriščanje potencialov za
varčevanje z energijo z vidika njene rabe in stroškov. Težišče investicij, ki jih je potrebno izvesti, je pri
tej obliki pogodbenega znižanja stroškov za energijo na področju racionalizacije potreb po energiji in
ne na področju investicij v nove naprave ali na področju zamenjave starih naprav za oskrbo z
energijo. Ob upoštevanju zahtev za učinkovitejše ravnanje z energijo ter upoštevanju zahtev za
varstvo okolja in zaradi pogosto preobremenjenega državnega proračuna in proračunov lokalnih
skupnosti, je pogodbeništvo primeren način, tako za dolgoročno zmanjšanje stroškov za energijo,
kakor tudi za uresničitev zastavljenih ciljev na področju energetske učinkovitosti.
Tveganje in odgovornost za zmanjšanje porabe in s tem stroškov za energijo se pri tem v celoti
prenese na izvajalca. Vendar pa se pogodbe za zagotavljanje prihranka energije običajno sklepajo za
daljša časovna obdobja, od 10 do 15 let, lahko tudi več. V času trajanja pogodbe je naročnik vezan na
enega samega izvajalca, s čimer se zmanjšajo njegove možnosti za sklepanje drugih pogodb ter
povečajo tveganja npr. zaradi stečaja zasebnega partnerja. Za uspešnost projekta je zaradi
dolgoročnosti sklenjene pogodbe bistvenega pomena, da pogodbenika dobro sodelujeta in
učinkovito rešujeta vse morebitne nastale težave.
V nadaljevanju so podane glavne značilnosti obeh modelov energetskega pogodbeništva.
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Tabela 1: Primerjava modelov pogodbeništva
Pogodbena oskrba z energijo

Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije

Področje uporabe
Investicije v nove, nadomestne ali dodatne naprave za
oskrbo z energijo

Investicije v ukrepe učinkovite rabe energije na celotnem
področju oskrbe z energijo in rabe energije.

Obseg storitev
Načrtovanje, financiranje, vgradnja in obratovanje in
vzdrževanja naprav in postrojev.

Načrtovanje, financiranje, izvedba in nadzor ukrepov
učinkovite rabe energije ter motiviranje uporabnikov.

Način povračila investicije
Plačilo za dobavljeno energijo (električna energija, toplota,
hlad): fiksni del, ki je odvisen od uspešnosti doseganja
dogovorjenih rezultatov oziroma prihrankov, in variabilni
del, ki je odvisen od dejanske porabe energenta/ov.

Plačilo izvajalcu v določeni in dogovorjeni višini, ki pa je
odvisna od uspešnosti doseganja dogovorjenih rezultatov
oziroma prihrankov.

Prednosti
Tržne prednosti izvajalca pomenijo za naročnika ugodnejše
dobavne pogoje energije, zaradi vgradnje sodobne opreme
pa se poveča predvsem energetska učinkovitost.

Strokovno znanje izvajalca omogoča doseganje velikega in
zagotovljenega zmanjšanja stroškov za energijo v času
trajanja projekta.

Predmet pogodbe
Predmet pogodbe je:

oskrba s toploto, električno energijo ali hladom in
izvedba investicije v nove, nadomestne ali dodatne
naprave za oskrbo z energijo,

porazdelitev tveganj,

doba trajanja pogodbe,

določitev meje pristojnosti pogodbenikov,

določitev potreb po oskrbi z energijo (referenčna
raba).

Predmet pogodbe je:

zagotavljanje zmanjšanja porabe energije in s tem
obratovalnih stroškov iz naslova investicij v ukrepe
učinkovite rabe energije,

porazdelitev tveganj,

doba trajanja pogodbe,

določitev referenčne rabe in referenčnih stroškov za
energijo.

Tabela 2: Opredelitev tveganj pri energetskem pogodbeništvu
Vrsta tveganja

Naročnik

Izvajalec

in





tveganje pridobitve zahtevanih
soglasij, smernic, dovoljenj in
drugih aktov





tveganje
načrtovanja
projektiranja

tveganje realizacije projekta



tveganje dodatnih del



tveganje zamude



Opredelitev tveganja
Naročnik opredeli izhodišča projekta, izdela idejno zasnovo in DIIP
na podlagi katerega se odloči za nadaljnje aktivnosti projekta.
Skozi fazo dialoga (ali tudi predlogov kandidatov) lahko oblikuje
rešitev, v kateri natančno opredeli zahteve in cilje. Na tej podlagi
se nato izvede podrobno načrtovanje in projektiranje.
Ker ima izvajalec vsa potrebna in specifična znanja in
kompetence, ima pri optimizaciji in izdelavi nadaljnih faz
projektne dokumentacije proste roke. Tveganja in stroške
projektiranja izvedbe (PZI) v celoti prevzema izvajalec.
Priprava strokovnih podlag in zasnov je obveznost naročnika,
vodenje formalnih postopkov za pridobitev upravnih dovoljenj pa
obveznost naročnika ali izvajalca
Tveganje realizacije in celovite uresničitve prevzema izvajalec,
razen v tistih delih, ki so posledica posebnih (ali dodatnih) zahtev
naročnika in nastanejo po sklenitvi pogodbe.
Ker so tehnične in tehnološke značilnosti projekta bistveni del
projekta, zanje izvajalec v celoti prevzema tveganje.
Izvajalec prevzema tveganje za pravočasno izvedena dela in
začetek oskrbe/zagotavljanje prihrankov v celoti. S pogodbo se
lahko dogovorijo tudi odstopanja glede na funkcionalnosti in
karakteristike projekta.
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tveganje za kvalitetno izvedbo



tveganje financiranja



tveganje glede vzdrževanja in
upravljanja
tveganje glede brezhibnega
delovanja
in
zagotovljene
oskrbe oziroma zanesljivosti
oskrbe



Tveganje v celoti prevzema izvajalec. Zajeto je tudi v garancijskih
rokih in danih finančnih zavarovanjih.
Praviloma tveganje prevzema izvajalec. Možne so variacije glede
na modaliteto pogodbe (soudeležba naročnika pri financiranju,
financiranje s strani tretjega, ipd.).
Tveganje v celoti prevzema izvajalec. Zajeto je tudi v garancijskih
rokih in danih finančnih zavarovanjih.



Tveganje v celoti prevzema izvajalec. Zajeto je tudi v garancijskih
rokih in danih finančnih zavarovanjih.

tveganje nadgradenj





tveganje lastništva





V kolikor naročnik oceni, da bi bilo potrebno projekt oziroma
sistem nadgraditi, zaradi dodatnih zahtev standardov ali potreb
po funkcionalnosti, potem se stranki o teh, naknadno
ugotovljenih zahtevah, v okviru pogajanj dogovorita tudi o
stroških oziroma potrebnih spremembah dobe trajanja ali deleža
pri udeležbi pri prihrankih.
Prenos lastništva glede na primernost/namen in značilnosti
objekta.

tveganje zavarovanja naprav in
sistema





Tveganje zavarovanja sistema, naprav in postrojev je na lastniku.



Pri pogodbenem zagotavljanju energije je tveganje uporabe
sistema na izvajalcu, saj ga ta upravlja in po dogovorjenih
standardih tudi oskrbuje naročnika oziroma uporabnike objektov
ali prostorov.
Pri pogodbenem zagotavljanju prihrankov pa izvajalec prevzame
tudi naloge in storitve motiviranja uporabnikov naročnika, da s
pravilno in ustrezno rabo sistema (prezračevanje, hlajenje,
ogrevanje, razsvetljava ipd.) pripomorejo k doseganju prihrankov.

tveganje uporabe sistema



Prednosti modela so naslednje:
 Pogodbeništvo pogosto omogoči izvedbo investicij, do katerih drugače ne bi prišlo zaradi
omejenih finančnih sredstev, saj izvajalec lahko na svoje stroške izvede projekt namesto
naročnikov javnega sektorja, katerih možnosti za prevzemanje obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let so omejene.
 S pogodbo je zagotovljeno zmanjšanje porabe energije zaradi povečanja energetske
učinkovitosti. Izvajalec oceni, kolikšne prihranke je mogoče v posameznem primeru
doseči in razvije primerno tehnično rešitev za njihovo doseganje. Višino prihranka
stroškov za energijo izvajalec naročniku zagotavlja s pogodbo. Izvajalec s pogodbo
dodatno zagotavlja tudi določen obseg in strukturo investicij ustrezne standarde
kakovosti.
 Za naročnike iz javnega sektorja zmanjšanje stroškov za energijo obenem pomeni tudi
zmanjšanje obremenitve proračuna, ki lahko nastopi že v času izvajanja glavne storitve
projekta ali pa najkasneje po preteku veljavnosti pogodbe.
 Za razliko od tradicionalne izvedbe energetsko učinkovitih projektov prevzame izvajalec
tehnično tveganje, ki je povezano z vgradnjo, načinom obratovanja in še posebej z
zanesljivostjo naprav, ki jih vgradi in upravlja izvajalec, v celotnem času trajanja pogodbe.
Operativni tveganji, kakršno sta tveganje uporabe stavbe, ki se navezuje na možno
spremembo namembnosti stavbe in cenovno tveganje, ki je povezano z vplivom možne
spremembe cen energije na pogodbeno dogovorjeno vrednost zmanjšanja stroškov za
energijo, praviloma ostajata v domeni naročnika.
 Izvajalec zagotavlja vse storitve, ki so potrebne za pripravo in celovito izvedbo projekta v
objektih ali stavbah naročnika, vključno z dolgoročnim spremljanjem prihrankov projekta.
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Okolju in podnebju prijaznejše ravnanje z energijo. Z vgradnjo učinkovitejših naprav se
zmanjša poraba energije in s tem emisije v okolje. Okoljske koristi se pri tovrstnih
projektih v primerjavi s klasično izvedbo energetsko učinkovitih projektov tudi lažje
spremlja in meri.

2.3. POGODBENO ZAGOTAVLJANJE ENERGIJE
S pogodbo o zagotavljanju energije izvajalec prevzame naloge načrtovanja, financiranja, vgradnje in
obratovanja in vzdrževanja naprav za proizvodnjo in dobavo energije. Naročnika oskrbuje z
dogovorjeno količino toplote, električne energije in hladu, ustrezne kakovosti, po dogovorjeni ceni za
to storitev. Pogodba ureja tudi vprašanje lastništva naprav, porazdelitve tveganj, zavarovanja ter
izvedbe in obračunavanja izvajalčeve storitve dobave energije. Po preteku pogodbe lahko preidejo
naprave v primeru stavb v javni lasti v lastno upravljanje, upravljanje javne službe ali pa se z razpisom
ponovno izvede projekt pogodbenega zagotavljanja oskrbe z energijo. Doba trajanja pogodbe pri tem
praviloma ustreza ekonomski dobi koristnosti tehničnih naprav oz. odvisno od izračuna, kdaj se
investicija zasebnemu partnerju povrne.
Naročnik oz. javni partner ima v predmetnem razmerju naslednje obveznosti:
 podeliti ustrezno stvarno pravico na določenih prostorih javnega partnerja ali delih stavbe,
potrebnih za izvedbo pogodbe;
 druge obveznosti javnega partnerja do izvajalca, ki so potrebne za izvedbo del (električna
energija na gradbišču, čiščenje zunanjih naprav v zimskem času, zavarovanje objekta,
telekomunikacijski dostop za prenos podatkov...);
 obveznost plačila za dobavljeno energijo po dogovorjeni ceni.
V kolikor ne pride do pogodbenega prenosa lastnine na prostorih javnega partnerja, tehnološka
oprema, ki jo izvajalec vgradi v objekt javnega partnerja postane del nepremičnine, torej prirast
pripade lastniku nepremičnine4, zato je potrebno podeliti stavbno pravico. Izvajalec, ki je s soglasjem
javnega partnerja (tudi lastnika nepremičnine) izboljšal zgradbo, na nepremičnini ne pridobi
lastninske pravice, lahko pa od lastnika zahteva tisto, za kar je bil ta obogaten5. V pogodbi pa si
izvajalec izgovori neomejeno pravico uporabe sistema, obenem pa prevzame nase vse obveznosti, ki
iz tega izhajajo. Kot že navedeno pa se lahko pogodbeni stranki tudi dogovorita, da oprema, ki jo
vgradi izvajalec, ne postane last javnega partnerja oziroma lastnika stavbe.
Bistvena sestavina pogodbe o zagotavljanju energije je trajanje pogodbe, ki v večini primerov znaša
od 10 do 15 let, lahko pa tudi manj ali celo več. Potrebno je poudariti, da je izvajalec, s tem ko je
prevzel nalogo oskrbe naročnika z energijo, prevzel tudi tveganje za doseganje prihrankov, saj iz njih
refinancira celotno izvedbo investicije v tehnološko opremo in vse stroške za delovanje vgrajene
opreme. Zaradi tega so med obveznosti, ki jih ima izvajalec uvrščene tudi naloge, ki zajemajo
načrtovanje izvedbe, financiranje, vgradnjo, obratovanje in nadzor nad delovanjem. Le s celovitim
pregledom in ustreznim načrtovanjem se določi dolžino trajanje pogodbe. Trajanje pogodbe torej
določa gospodarski vidik pogodbenega odnosa. V nadaljevanju je prikazana struktura obračuna
stroškov z energijo, pred in po izvedbi ukrepov tekom in po zaključku pogodbe o oskrbi z energijo.
Pred sklenitvijo pogodbe o zagotavljanju energije je potrebno urediti obstoječa pogodbena razmerja
naročnika do dosedanjih dobaviteljev energije in energentov, saj dobava energije preide pod okrilje

4
5

54. člen Stvarnopravnega zakonika. Pri tem je potrebno preučiti in upoštevati vpliv na dolg javnega partnerja.
Prvi odstavek 48. člena Stvarnopravnega zakonika.
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izvajalca. Izvajalec naročniku izstavlja račune za storitve, ki so predmet pogodbe, v katero so vključeni
fiksni stroški investicije in ostali fiksni stroški ter variabilni stroški, ki vključujejo stroške dobave
energije, vključno s stroški obratovanja in vzdrževanja.
S pogodbo o zagotavljanju oskrbe z energijo se izvajalec praviloma zaveže:
 oskrbovati z energijo dogovorjeno skupino stavb in porabnikov priključenih na dogovorjenih
odjemnih mestih, lahko pa tudi izvajati ukrepe OVE/URE;
 zagotoviti zmanjšanje stroškov za energijo glede na referenčne količine porabljene energije;
 zagotoviti vse investicije in storitve, potrebne za obratovanje sistema ogrevanja, skupaj z
načrtovanjem, pridobitvijo potrebnih dovoljenj, dobavo, vgradnjo in pripravo za obratovanje,
vključno z vso koordinacijo in financiranjem;
 skrbeti za in vzdrževati sistem za dobavo toplote in električne energije (vključno z vsemi
popravili naprav in čiščenjem dimnikov);
 skleniti zavarovanje za vgrajeno opremo in sicer v obsegu, v katerem sistem ne more biti
vključen v naročnikovo zavarovanje stavb;
 zagotoviti odpravo motenj na napravah za oskrbo z električno energijo v skladu s
pogodbenimi določili in veljavnimi standardi na tem področju;
 zagotoviti varnost obratovanja, zanesljivost oskrbe z energijo, zagotoviti dobavo energije pod
splošnimi pogoji, zagotoviti redno in trajno obratovanje ter predpisano kakovost in cene
dobavljene energije oziroma storitev ter varovanje okolja (energetska učinkovitost).
Naročnik se s pogodbo praviloma zaveže:
 plačevati dobavitelju za pogodbeno dobavo energije in ostale pogodbene obveznosti. Plačuje
storitev, katere cena je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela; glede na mesečne odčitke
se obračunava samo variabilni del, fiksni del pa je dogovorjeni znesek za opravljeno storitev
zasebnika (če je izvedena 100%);
 v korist izvajalca podeliti ustrezne stvarnopravne pravice na obstoječi kotlovnici in ostali
infrastrukturi za potrebe oskrbe z energijo;
 dobavitelju omogočiti dostop do vseh naprav in izvedbo vseh del, ki so potrebna, da
dobavitelj izpolni svoje obveznosti;
 po dogovoru z dobaviteljem pravočasno urediti pogodbena razmerja z dobaviteljem energije
in energentov;
 izpolniti druge obveznosti zaradi zagotovitve pogojev izvedbe pogodbenih obveznosti
izvajalca (ustrezna opremljenost kotlovnice, razpoložljivost hladne vode, čiščenje dovozne
poti in zunanjih naprav, zagotovitev električne energije na gradbišču...);
Z investicijo, ki bo izvedena v okviru pogodbe o zagotavljanju energije, so povezana tudi tveganja.
Tveganje na strani naročnika je v osnovi samo v izbiri ustreznega6 partnerja oz. izvajalca. V skladu s
tem pa naročnik že v postopku izbire opredeli pogoje rabe objektov in stavb in specifične zahteve
(temperaturo, osvetlitev, čas obratovanja oziroma uporabe itd.). Določena odstopanja ali
spremenjene okoliščine morajo biti predvidene in vključene v pogodbo (kot je npr. upad števila
šolarjev zaradi negativnih demografskih trendov v območju in s tem tudi spremenjena raba stavb ali
objektov, ki so predmet pogodbe). Prav tako se s pogodbo opredeli tveganje, ki je povezano s
spremembo cen energentov (cena električne energije na trgu, naftnih derivatov ali zemeljskega
plina).

6

Reference, bonitetna ocena…
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Praviloma tveganja za naslednje spremembe prevzema izvajalec:
 tveganja, povezana s tehničnimi lastnostmi vgrajenih naprav in postrojev;
 tveganja, povezana z odstopanji od povprečnih temperatur oziroma temperaturnih
primanjkljajev;
 tveganja, povezana s spremembami cen povezanih storitev (zavarovanje, obrestne mere,
ipd.).

2.4. POGODBENO ZAGOTAVLJANJE PRIHRANKOV
Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije se uresničuje preko pogodbe, s katero se podjetje za
energetske storitve in naročnik dogovorita, da bo podjetje za energetske storitve za naročnika izvedlo
financiranje in izvedbo investicije, vključno s tem povezanim načrtovanjem, vložena sredstva pa si
nato povrnilo preko plačila za opravljeno storitev - kar naročnik financira iz sredstev, ki jih ustvari iz
doseženih prihrankov pri stroških za energijo.
Pogodbeno zagotavljanje prihrankov vključuje tudi prevzem podjetniškega tveganja, kjer je višino
odplačila mogoče določiti le na podlagi pogodbeno določenih prihrankov pri stroških za energijo, ki
jih zagotavlja izvajalec – kjer pogodbena načela, kot so doba trajanja pogodbe in določitev osnove za
obračun stroškov za energijo, določajo gospodarski vidik pogodbenega odnosa. Glavni značilnosti in
prednosti pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije sta, da tveganje za doseganje prihrankov
prevzame izvajalec.

Slika 2: Shema stroškov za energijo v primeru brez in z izvedeno investicijo v učinkovito rabo
energije

Vir: IJS-CEU.

Z vidika javnih financ na področju zadolževanja oseb javnega prava morajo biti novo nastali stroški za
storitev zagotavljanja prihrankov in porabljene energente nižji od stroškov energije pred izvedbo
ukrepov oziroma sklenitvijo pogodbe o zagotavljanju prihrankov, v nasprotnem gre za t.i. prikrito
zadolževanje.
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Posamezne storitve izvajalca in način izvajanja pogodbenih obveznosti so predstavljene v
nadaljevanju.
Obveznosti izvajalca
Glavne storitve so tiste storitve, ki imajo za posledico prihranek energije, predvsem pa zagotavljanje
obratovanja in vzdrževanja naprav, motiviranje uporabnikov, spremljanje rabe energije,
gospodarjenje z energijo in podobno. Pripravljalne storitve pa so vse storitve izvajalca, potrebne za
izpolnitev glavne obveznosti, tj. tiste, ki vodijo do izpolnjevanja glavne obveznosti in med katere
spadajo tudi gradbene storitve (menjava oken, dodatna izolacija stavbe,...). V pripravljalnih storitvah
stranki določita tudi višino in strukturo skupnih investicij. Izvajalec mora od naročnika v tej fazi
pridobiti soglasje za izvedbo ukrepov (podelitev stavbne pravice za čas gradnje/obnove).
Naročnik in izvajalec določita kriterije kakovosti ukrepov za prihranek energije. Gradbene storitve
morajo ustrezati veljavni zakonodaji na področju gradnje objektov in splošno priznanim pravilom
tehnike, ukrepi morajo biti optimalno dimenzionirani, ne smejo voditi h kršitvi ali zmanjšanju
standardov za udobje, morajo izkazovati pogodbeno določeno strukturo investicije po vrstah del oz.
ukrepov, ki morajo biti izvedeni brez stvarnih napak in tako, da uporabnik pri svoji uporabi ne bo
omejen samo na absolutni minimum.
Obveznosti naročnika
Naročnik ima s pogodbo določene obveznosti, ki izhajajo iz dolžnosti sodelovanja pri izvajanju
pogodbenih obveznosti z izvajalcem, kar pomeni:
- da izvajalcu izroči in prepusti vse informacije in dokumente, ki so potrebni za izvajanje
njegovih storitev,
- da omogoči izvajalcu dostop do objekta,
- da upošteva izvajalčeva navodila glede obratovanja objekta in tehničnih naprav,
- da ne spreminja nastavitve in instalacije, ki jih je z energetsko funkcijo izvedel izvajalec,.
- da izvajalca pisno obvesti o vsaki spremembi predpostavk uporabe stavb, ki so predmet
pogodbe,
- da izvajalcu omogoči nemoteno opravljanje izvajanja pogodbenih obveznosti.
Nabor ukrepov
Nabor potrebnih ukrepov se pripravi na podlagi natančnega pregleda dejanskega stanja objektov in
tehničnih naprav. Praviloma tak nabor pripravijo in oblikujejo ponudniki, ki so pripravljeni sodelovati
v projektu in v primeru sklenitve pogodbe tudi te ukrepe izvesti.
Obseg investicije in njeno strukturo po ukrepih, način zbiranja energetskih podatkov ter spremljanje
oskrbe z energijo in njene rabe ovrednoti naročnik v sodelovanju s ponudniki. Izračun predvidenih
prihrankov in na tej osnovi ugotovljene ekonomike projekta, na podlagi katere se določi pogodbena
doba in ostali bistveni parametri za izbor izvajalca, izdela naročnik s strokovnjaki, ki so neodvisni od
ponudnika.
Ponudniki v svoje sezname načeloma vključijo samo tiste ukrepe, ki so v zadostni meri ekonomsko
upravičeni, da jim bodo omogočili povračilo nastalih stroškov v obliki deleža v doseženem zmanjšanju
stroškov za energijo. Mednje spadajo različni ukrepi na področjih ogrevalne tehnike, priprave tople
sanitarne vode, rabe električne energije in prezračevanja ter nekateri gradbeni ukrepi, med temi
predvsem toplotna izolacija fasade in zamenjava oken z energetsko učinkovitejšimi.
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Tudi pri pogodbi o zagotavljanju prihrankov je bistvena sestavina njeno trajanje, ki je v korelaciji z
višino investicije in potencialom prihrankov, ki se lahko z uvedbo ukrepov dosežejo. V praksi so
primeri trajanja pogodb od 10 do 20 let, lahko tudi manj ali več. Potrebno je poudariti, da je izvajalec,
s tem ko je prevzel naloge za izvedbo ukrepov, prevzel tudi tveganje za doseganje prihrankov, iz
katerih refinancira celotno izvedbo investicije v tehnološko in drugo opremo in vse stroške za
brezhibno delovanje vgrajene opreme. Zaradi tega so med obveznosti, ki jih ima izvajalec, uvrščene
tudi naloge, ki zajemajo načrtovanje izvedbe, financiranje, vgradnjo, obratovanje in nadzor delovanja.
S pogodbo o zagotavljanju prihranka energije se izvajalec zaveže načrtovati in v določenem obdobju
izvesti ukrepe za prihranek energije in za prihranek tudi jamči. Naročnik pa je izvajalcu dolžan
»prepustiti« dogovorjeni delež ustvarjenega prihranka energije, ki ga poplača preko plačila računa za
izvedeno storitev. Izvajalec si s takšnim poplačilom ob uspešnosti izvedbe pogodbenih dogovorjenih
prihrankov povrne vložena sredstva. Če izvajalec ni dosegel zajamčenega uspeha v skladu s pogodbo,
se plačilo izvajalcu sorazmerno zmanjša ali se mu ga v celoti odtegne oz. mora plačati penale.
S pogodbo se dogovorijo tudi sankcije za nepravilno izpolnitev. Običajno se te razlikujejo glede na
vrsto ukrepov, ki jih je izvajalec s pogodbo dolžan opraviti. Tako je nujno opredeliti sankcije, do
katerih pride zaradi:
 nepravilne izpolnitve pripravljalnih ukrepov (investicije);
 nepravilne izpolnitve glavne obveznosti (zagotavljanje in jamčevanje zmanjšane porabe
energije in stroškov energije v skladu s pogodbo).
Če izvajalec ni dosegel obljubljenega obsega vseh predvidenih ukrepov v skladu s pogodbo na dan
začetka izvajanja glavne obveznosti, vključno glede skupne višine investicije in ga ne doseže niti v
naknadnem roku, ki ga naročnik pisno določi, lahko naročnik zahteva zmanjšanje plačila storitve. V
tem primeru se plačilo, ki po pogodbi pripada izvajalcu, zmanjša za odstotek, ki ustreza deležu,
katerega izvajalec pri pogodbeno določenem obsegu celotne investicije ni dosegel. S pogodbo se
izvajalec zaveže tudi vzdrževati vse vgrajene naprave, izvesti izboljšave in vse ostalo, kar je potrebno
za dosego obljubljenih rezultatov, za katere je tudi odgovoren. Izvajalec je tudi odgovoren za vse s
tem povezane napake.
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3. OSNOVNI MODELI IZVAJANJA UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE
ENERGETSKE UČINKOVITOSTI V JAVNEM SEKTORJU
Izvajanje ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti v javnem sektorju je zaradi večjega števila
zakonskih zahtev pri sklepanju pogodb (spoštovanje javno-naročniške zakonodaje, ipd.)
kompleksnejše kot v zasebnem sektorju. V praksi so se zato glede na okvire veljavne zakonodaje,
razdelitev tveganj, vire financiranja in še nekatere druge elemente, razvili nekateri osnovni modeli
izvajanja ukrepov, ki bodo podrobno predstavljeni v nadaljevanju. Na tem mestu velja izpostaviti, da
navedeni ukrepi ne predstavljajo edinih možnih pravnih in izvedbenih poti, prav tako pa niso
aplikativni za vsa dejanska stanja, zaradi česar je pred pričetkom konkretnega projekta potrebna
ustrezna presoja pravnih, strokovnih in drugih podlag ter možnosti izvedbe (kot je podrobno opisano
v 5. in 6. poglavju teh smernic).

3.1. SUBJEKT JAVNEGA PRAVA NASTOPI KOT INVESTITOR IN PREKO IZVEDENEGA JAVNEGA
7

NAROČILA IZVEDE UKREP ZA IZBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Subjekt javnega prava zagotovi sredstva za izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti iz
lastnih sredstev, zaradi česar je upravičen do celote doseženih prihrankov. Tveganje doseganja
prihrankov ostane izključno v domeni subjekta javnega prava kot investitorja. Subjekt javnega prava v
tem primeru izvede ustrezno javno naročilo skladno z veljavno javno-naročniško zakonodajo, s katero
izbere najugodnejšega izvajalca za izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti. Lastništvo
nad izvedenimi ukrepi ima naročnik.
Ta model je zaradi zmanjševanja investicijskega potenciala javnega sektorja vse manj aktualen, zato
se išče nove oblike finančnih mehanizmov za izvajanje ukrepov za izboljšanje energetske
učinkovitosti.

3.2. SUBJEKT JAVNEGA PRAVA KOT JAVNI PARTNER SKLENE POGODBENO JAVNO-ZASEBNO
8
PARTNERSTVO, V OKVIRU KATEREGA ZASEBNEMU PARTNERJU PODELI KONCESIJO ZA
IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA
V primeru, da je na podlagi izdelane investicijske dokumentacije ugotovljena možnost javnozasebnega partnerstva za izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, javni partner
sklene javno-zasebno partnerstvo, v okviru katerega zasebnemu partnerju podeli koncesijo za
izvajanje storitev energetskega pogodbeništva. Z ukrepi izvedene investicije so do konca trajanja
pogodbe v lasti zasebnega partnerja, lastništvo preide na naročnika šele z zaključkom trajanja
pogodbe.

7
8

Ne gre za energetsko pogodbeništvo.
Glede na klasično razdelitev tveganj pri principih energetskega pogodbeništva, kjer tveganje prevzema zasebni parter,
govorimo o koncesijskem pogodbenem javno-zasebnem partnerstvu. V primeru, da bi glede na pogodbena in druga
razmerja poslovna tveganja prevzel javni partner, govorimo o javno-naročniškem pogodbenem javno-zasebnem
partnerstvu.
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Tveganje za doseganje prihrankov je na strani zasebnega partnerja. Zasebni partner je v trajanju
razmerja javno-zasebnega partnerstva upravičen do plačila storitve. Višina plačila se običajno določi
kot odstotek od doseženih prihrankov, na način, da so skupni stroški oskrbe z energijo, vključno z
vsemi stroški, ki jih mora javni partner plačati zasebnemu za njegove storitve, nižji od stroškov pred
izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti9. V primeru, da zasebni partner ne zagotovi
pogodbeno določenih prihrankov, ni upravičen do celotnega plačila storitve. Znesek stroška storitve
je tako fisken oz. se zniža v primeru, ko niso doseženi dogovorjeni rezultati investicije.

3.3. SUBJEKT JAVNEGA PRAVA NASTOPI KOT INVESTITOR IN PREKO IZVEDENEGA JAVNEGA
NAROČILA IZVEDE UKREPE ZA IZBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI, PRI ČEMER
SREDSTVA ZA IZVEDBO ZAGOTOVI S SKLENITVIJO JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
V primerih, ko javni partner kandidira za pridobitev nepovratnih sredstev, kjer je pogoj za pridobitev
teh sredstev lastništvo nad investicijami, ki so bile izvedene z ukrepi za izboljšanje energetske
učinkovitosti, je primerna uporaba modela, kjer se investicija izvede po modelu javnega naročila
(3.1.), storitev pa po modelu javno-zasebnega partnerstva (3.2.).
Subjekt javnega prava za izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti izvede ustrezno
javno naročilo skladno z veljavno javno-naročniško zakonodajo, pri čemer potrebna sredstva za
izvedbo investicije pridobi iz naslova prihodkov (praviloma koncesnine, izplačane v enkratnem
znesku) iz sklenjenega javno-zasebnega partnerstva za izvajanje storitev. Po izvedenem postopku
podelitve javno-zasebnega partnerstva, v okviru katerega zasebnemu partnerju podeli koncesijo za
upravljanje objektov, ki so bili predmet ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, pride do
realizacije investicije, do katere sicer zaradi pomanjkanja sredstev javnega partnerja ne bi prišlo.
Tveganje za izvedbo investicije je na strani javnega partnerja, tveganje za izvajanje storitve doseganja
prihrankov pa na strani zasebenega partnerja.

Pri tem je treba poudariti dejstvo, da sta to lahko dva ločena postopka in v praksi lahko pride
do situacije, ko je izbrani izvajalec za izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti
drug subjekt kot tisti, ki mu je podeljena koncesija za upravljanje objektov. Zato je nujno, da
se v okviru javnega naročanja jasno opredelita tako obseg kot kvaliteta ukrepov, nato pa tudi
izvaja ustrezen nadzor nad kvaliteto izvedbe. Le-ta namreč lahko ključno vpliva na izvajanje
druge faze, t.j. javno-zasebnega partnerstva.
Zaradi tega je smiselno, da se postopek javnega naročila izvedbe investicije in oddaje
koncesije storitve izboljšanja energetske učinkovitosti pripravi enovito (v enotnem postopku)
in s tem pridobi enega izvajalca, tako za izvedbo investicije, kot za izvajanje storitve, s čimer
se lahko tveganja v celoti prenesejo na zasebnega partnerja. Zasebni partner ima namreč
interes investicijo izvesti na način in v obsegu, ki mu omogoča boljše rezultate izvajanja
storitve.

9

V nasprotnem primeru gre kot že navedeno za javno-naročniško javno-zasebno partnerstvo.
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4. PRORAČUNSKO - PRAVNI VIDIKI ENERGETSKEGA
POGODBENIŠTVA
Za izvedbo ukrepov za učinkovito rabo energije v javnem sektorju je pri izbiri najugodnejšega
izvajalca in pri sklepanju pogodb o zagotavljanju prihrankov energije potrebno upoštevati zakonodajo
na področju javnih financ in proračunskega financiranja ter na področju javno-zasebnega partnerstva.

4.1. PRORAČUNSKI VIDIK POGODBE IN EVIDENTIRANJE POGODB V POSLOVNIH KNJIGAH
PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV
Pri pogodbenem zagotavljanju prihranka energije v javnem sektorju je značilno, da se vložena
sredstva izvajalca oz. pogodbenika povrnejo oz. financirajo preko plačila za opravljeno storitev,
sredstva pa izvirajo iz ustvarjenih prihrankov zaradi nižje porabe energije. Slednje rezultira v tem, da
se stroški energije zmanjšajo, povečajo pa se stroški storitev, pri čemer so skupni stroški javnega
partnerja nižji, kot so bili stroški za energijo pred investicijo za izvedbo ukrepov učinkovite rabe
energije. Iz vidika veljavnih slovenskih pravil sestave ter izvrševanja proračunov in finančnih načrtov
neposrednih proračunskih uporabnikov, je potrebno proračunska sredstva za te namene uvrstiti v
izkaz prihodkov in odhodkov kot materialne stroške (podskupina kontov 402, oz. v okviru konta 4022,
udeležbo pri prihrankih stroškov energije pa na kontu 4021 oz. 402199), projekt pa vključiti tudi v
načrt razvojnih programov (NRP) .
Proračunsko pravni vidik pogodbenega zagotavljanja energije
Kot je bilo že prikazano v poglavju 2.3, je za pogodbo o zagotavljanju energije značilno, da se
prekinejo pogodbe o dobavi energije (električna energija, plin, toplota, itd.) z obstoječimi dobavitelji,
saj celotna oskrba z energijo preide v domeno izvajalca. Naročnik, ki ima od začetka pogodbenega
zagotavljanja energije pogodbeni odnos za dobavo energije (samo še) z izvajalcem, bo plačeval
stroške storitve in ne več stroškov energije oziroma dobave energentov različnim dobaviteljem.
Skupni stroški storitev morajo biti nižji kot so bili pred izvedbo ukrepov glede na izhodiščno
referenčno stanje. Račun za pogodbeno dogovorjene storitve pa bo sestavljen iz fiksnih stroškov, ki
se lahko znižajo, če storitev ni opravljena v dogovorjenem obsegu, in variabilnih stroškov. Stroški
investicije (vseh predhodnih storitev izvajalca) so zajeti v delu fiksnih stroškov, med variabilne pa
spadajo stroški obratovanja vključno s stroškom energentov oz. energije.
V skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13)10 se plačilo
storitev pogodbenega zagotavljanje energije uvrsti v izkaz izdatkov za blago in storitve – podskupina
4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije.
Proračunsko pravni vidik pogodbenega zagotavljanja prihrankov
Kot je bilo že prikazano v poglavju 2.4, je za pogodbo o zagotavljanju prihrankov značilno, da naročnik
ne financira in ne izvaja investicij v ukrepe učinkovite rabe energije, zato se predvidena proračunska
sredstva iz tega naslova lahko prenesejo na druge proračunske postavke. V kolikor gre pri pogodbi o

10

Opozorilo: Navedbe v tem dokumentu glede kontnih postavk so informativne narave in se lahko arbitrarno spremenijo.
Predlagamo, da se uporabniki pred dokončno odločitvijo o razporeditvi na posamezne konte posvetujejo z
ministrstvom, pristojnim za finance.
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zagotavljanju prihrankov energije tudi za del storitev oskrbe z energijo (kot npr. prenova kotlovnice,
ki oskrbuje naročnika s toploto), potem se bo v tem delu uredil odnos z dobaviteljem energenta ali
energije, saj bo ta storitev prešla pod okrilje izvajalca. V kolikor pa se s pogodbo prekinejo vse
pogodbe o dobavi energije z obstoječimi dobavitelji, pa torej celotna oskrba z energijo preide v
domeno izvajalca. Naročnik, ki ima od začetka pogodbenega zagotavljanja energije pogodbeni odnos
za dobavo energije (samo še) z izvajalcem, bo plačeval stroške storitve oskrbe z energijo in hkrati
dogovorjen delež doseženih prihrankov izvajalcu.
Ker je namen pogodbenega zagotavljanja prihrankov znižanje stroškov za energijo, se bodo znižala
sredstva na postavki za izdatke energije in komunalnih storitev (podkonto 4022), hkrati pa se bodo
povečali stroški, ki bodo nastali zaradi izplačila udeležbe na doseženih prihrankih energije izvajalcu. V
kolikor pa se s pogodbo dogovori model udeležbe naročnika pri prihrankih, se pred plačilom storitev
na dogovorjen način ugotovi delež doseženih prihrankov in izplačilo izvajalcu.
Izplačila za storitve na podlagi doseženih prihrankov energije se bodo v skladu z zgoraj navedenim
Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu11 evidentirala v okviru kontov podskupine 402 – izdatki za
blago in storitve in podkonta 402199. S pogodbo o zagotavljanju prihrankov se izvajalec zaveže za
izvedbo ukrepov za zmanjšanje porabe energije in doseganje prihrankov, za kar garantira tudi z
udeležbo na prihranku. Možen pa je tudi scenarij po katerem izvajalec (v določenem obračunskem
obdobju ali letu) ne doseže prihrankov. V tem primeru, v skladu s pogodbenimi določili ne bo
upravičen do plačila za storitve oziroma udeležbe pri prihrankih, saj ti ne bodo nastali. V kolikor pa
nastopi skrajni primer, da bo moral izvajalec celo plačati naročniku za neizpolnitev pogodbe, se bodo
ta plačila knjižila v skupino 71 Nedavčni prihodki, podskupina 714 Drugi nedavčni prihodki (podkonto
714199).
Stvarne pravice
Trenutek in način podelitve ustrezne stvarne pravice se glede na specifike posameznega projekta
dogovorijo v pogodbi o izvajanju energetskega pogodbeništva.

4.2. PRIMERJAVA Z IZVEDBO UKREPOV V LASTNI REŽIJI
Odločitev o sklepanju pogodbe temelji na postopkih javnega razpisa za izbiro najugodnejšega
ponudnika/izvajalca. Neposredni proračunski uporabnik (naročnik) mora kot lastnik objektov in stavb
v javnem sektorju, pred odločitvijo o objavi javnega razpisa, v investicijski dokumentaciji preveriti
smotrnost investicije z vidika veljavnih meril uspešnosti in učinkovitosti, vključno z analizo o
smiselnosti vključitve javno-zasebnega partnerstva predvsem z vidika gospodarnosti pogodbenega
zagotavljanja prihrankov energije ali pogodbenega zagotavljanje energije v primerjavi z izvedbo
ukrepov za znižanje stroškov za energijo v lastni režiji. Izvedbe projekta preko energetskega
pogodbeništva mora v omenjenih dokumentih izkazovati doseganje boljših rezultatov, kot v primeru
lastne izvedbe. V primerjalni analizi gospodarnosti je potrebno upoštevati tudi vse stroške
proračunskega uporabnika za opredelitev varčevalnih potencialov in izdelavo ustrezne investicijske in
projektne dokumentacije. To lahko izvede pogodbeni izvajalec, ki pa ne sme biti ista pravna oseba kot
izbrani izvajalec oz. zasebni partner v javno-zasebnem partnerstvu. Praksa iz podobnih projektov v
državah Evropske unije kaže, da je izvedba projekta preko energetskega pogodbeništva
gospodarnejša, saj ponudniki zaradi visoke strokovne usposobljenosti, večkrat pa tudi zaradi lastne
proizvodnje opreme in naprav dosegajo večje in stroškovno ugodnejše učinke.

11

V primeru sprememb Pravilnika se bodo v skladu s temi spremembami posodobile tudi Smernice.
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5. POTEK PROJEKTA
V letu 2000 je nemški Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V (VDMA) pripravil in izdal
standard VDMA 24198, v katerem so opredeljeni izrazi in storitve s področja energetskega
pogodbeništva, opredeljene so posamezne faze postopka in kriteriji za verifikacijo doseženih
prihrankov.
V osnovi so faze razdeljene na:
1. groba analiza (približna ocena potenciala prihrankov, investicijskih stroškov in amortizacijske
dobe),
2. pogodba za pripravo strokovnih podlag ,
3. podrobna analiza (ocena in izračuni prihrankov, opredelitev investicijskih stroškov, stroškov
financiranja in določitev dobe trajanja pogodbe),
4. določitev izhodišča (določitev referenčnih podatkov, stroškov in referenčne rabe energije)
pred začetkom izvajanja pogodbe,
5. pogodba z izvajalcem (za zagotavljanje prihrankov in zmanjšanje porabe energije in
obratovalnih stroškov),
6. izvedba (izvedba strategije za optimizacijo in izvedba ukrepov na objektih in napravah),
7. izvedba glavne storitve (doseganje prihrankov).
Dobra priprava projekta je osnovni pogoj za njegovo uspešno izvedbo. Samo s skrbnim načrtovanjem
projekta in pripravo kvalitetnih podatkov se lahko pripravi razpis za energetsko pogodbeništvo, na
osnovi katerega lahko pričakujemo kvalitetne in konkurenčne ponudbe.
Za uspešnejšo izvedbo projekta je smiselno, da neposredni ali proračunski uporabnik (naročnik)
imenuje projektno skupino, sestavljeno iz predstavnikov različnih služb (pravne in finančne službe,
službe zadolžene za gospodarjenje z objekti, ipd.), predstavnikov uporabnikov objektov ter ev.
zunanjimi svetovalci, z izkušnjami pri izdelavi projektne in investicijske dokumentacije in vpeljavi
ukrepov učinkovite rabe ter energetskih sanacij, s čimer zagotovi čim širši interes in konsenz za
uspešno izvedbo projekta.
Cilj je doseganje pričakovanih prihrankov in izogib težavam pri realizaciji projekta.
Izkušnje kažejo, da je za pripravo projekta oz. izvedbo vseh potrebnih postopkov do sklenitve
pogodbe za energetsko pogodbeništvo potrebno od 1 do 1,5 leta. Celoten postopek izvedbe projekta
energetske sanacije je dolgotrajen, saj je potrebno slediti določenim korakom in zahtevam
zakonodaje pri pripravi projektne in investicijske dokumentacije, razpisa in spremljanju učinkov
izvedenih ukrepov.
V nadaljevanju so prikazani koraki celotnega procesa.
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3 do 6
mesecev

3 mesece

2 meseca

3-5
mesecev

3-6
mesecev

1 mesec

10-15 let

• Identifikacija projekta, DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta)
• Poziv promotorjem/podaja vloge o zainteresiranosti
•Analiza možnosti izvedbe preko energetskega pogodbeništva ali javnega naročila, obravnava
variant (PIZ - predinvesticijska zasnova)
•Določitev oblike modela izvajanja
•Odločitev, da se izvede projekt preko energetskega pogodbeništva, IP/ŠI (investicijski program
s študijo izvedbe)
•Sprejem odločitve o izvedbi javno zasebnega parterstva

•Izdelava razpisne dokumentacije
•Potrditev dokumnentacije

•Objava in izvedba javnega razpisa
•Sklenitev pogodbe za izvajanje energetskega pogodbeništva

•Izvedba ukrepov učinkovite rabe energije, skladno z zahtevami razpisa in projektno
dokumentacijo, PI (poročila o izvajanju)

•Zaključek del in obdobje testiranja izvedenih ukrepov, PI (zaključno poročilo)
•Predaja tehnične dokumnetacije in pričetek rednega delovanja

•Izvajanje pogodbenih obveznosti
•Meritve doseganja pogodbenih obveznosti, prihrankov, pregled doseganja vsaj na 5 let, PRU
(poročila o spremljanju rezultatov in učinkov)
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6. IDENTIFIKACIJA PROJEKTOV IN IZVEDBENIH UKREPOV
6.1. PRIMERNOST OBJEKTOV OZ.PROJEKTOV) / EKONOMSKA UPRAVIČENOST UKREPOV
Ekonomska upravičenost ukrepov se preverja v dveh fazah:
 najprej znotraj energetskega pregleda,
 nato v okviru izdelane investicijske dokumentacije.

6.1.1. SPLOŠNA POJASNILA
Za določitev predvidene dobe vračanja vloženih sredstev je v fazi energetskega pregleda potrebno
okvirno oceniti vrednost investicije. Za odločitev o investiciji in posledično objavi razpisa, pa je v
investicijski dokumentaciji nujna kakovostna finančna in ekonomska analiza, ki se izvede na podlagi
izdelanih strokovnih podlag. Investicijsko dokumentacijo sestavlja več dokumentov, ki se jih izdela
glede na stopnjo pripravljenosti projekta. Kot določa Uredba o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijskih projektov na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in sprem.
54/2010, v nadaljnjem besedilu UEM), se v prvem koraku izdela DIIP (dokument identifikacije
investicijskega projekta), kjer se na podlagi razpoložljivih podatkov (iz energetskega pregleda, analizi
že izvedenih projektov, idejnih in drugih rešitev, idr.) opredeli investicijska namera in njeni cilji ter
drugi osnovni elementi investicije, vključno okvirna ocena investicijskih stroškov ter predvideni viri
financiranja.
Če se investitor oz. javni partner pozitivno opredeli do te namere in DIIP potrdi s sklepom odgovorne
osebe investitorja12, se načrtovanje projekta nadaljuje s pripravo bolj natančnih strokovnih podlag in
preverjanjem variant, ki se prikažejo v nadaljnih fazah priprave investicijske dokumentacije, izdelane
skladno z UEM tj. v PIZ (predinvesiticijski zasnovi) ter nato povzete v IP (investicijskem programu).
Potrebno je obravnavati vse variante, za katere je verjetno, da bi ekonomsko, finančno, časovno in
tehnološko-tehnično sprejemljivo izpolnjevale cilje, zapisane v DIIP. Izbira najprimernejše (optimalne)
variante se utemelji glede na rezultate analize, kjer se na podlagi primerjav scenarijev “brez” in “z”
investicijo preverja izvedljivost variant z upoštevanjem tehničnih, finančnih, zakonskih in drugih
omejitev. V tem koraku je obvezna analiza o smiselnosti vključitve javno-zasebnega partnerstva. Če
je predlagana optimalna varianta sprejeta in PIZ potrjena s sklepom odgovorne osebe investitorja,
sledi izdelava investicijskega programa, za kar pa je potrebna že bolj natančna projektantska ocena,
ki temelji na rezultatih ostalih faz izdelane projektne dokumentacije (praviloma na ravni PGD,
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja oz. druga dokumentacija, kot jo za tovrstne projekte
določajo predpisi). Preden pa pride do realizacije (izvedbe) projekta, mora biti izdelana projektna
dokumentacija na ravni PZI (projekt za izvedbo) ter skladno z UEM še študija izvedbe (ŠI), ki pa je

12

S pisnim sklepom odgovorna oseba investitorja zagotovi, da je bil konkreten dokument pripravljen strokovno in v skladu s
predpisano metodologijo in ostalimi predpisi. Ta sklep je tudi obvezna priloga posameznega dokumenta. UEM pa ne
določa kdo tj. katera fizična oseba ali organ je pooblaščen in s tem odgovoren za odločanje in s tem torej tudi za podpis
teh sklepov, zato je za javni sektor pomembno določilo 65. člena ZJF, po katerem je predstojnik neposrednega
uporabnika pristojen za prevzemanje obveznosti, verifikacijo obveznosti, izdajo odredb v breme proračunskih sredstev
organa, ki ga vodi in tudi za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi.
V lokalni skupnosti je npr. ta oseba župan, v kolikor ni s statutom drugače določeno.
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lahko tudi del investicijskega programa in se izdela najkasneje do začetka postopka javnega razpisa za
izbiro izvajalca.
Investicijski program je s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom strokovna podlaga za
odločitev o izvedbi projekta energetske sanacije. V tem dokumentu morajo biti prikazani izračuni in
drugi pričakovani rezultati projekta na način, da je mogoče presojati o smotrnosti investicije z vidika
veljavnih meril uspešnosti in učinkovitosti ter s tem utemeljena ekonomska upravičenost investicije
za izbran model realizacije projekta. V primeru vključitve javno zasebnega partnerstva morajo biti
ovrednoteni in nazorno prikazani pozitivni učinki projekta za javni sektor v primerjavi z rezultati, če bi
javni partner projekt izvedel samostojno.
V primerih, ko je ocenjena vrednost investicije nižja od mejnih vrednosti, določenih z UEM in PIZ ni
obvezna (pod 2.500.000 EUR), se variante prikažejo že v DIIP – če je to glede na stopnjo
pripravljenosti strokovnih podlag mogoče, v nasprotnem pa je priporočljivo, da se izdela PIZ, vendar v
ustrezno zmanjšanem obsegu. UEM za investicije manjših vrednosti omogoča še, da se za projekte v
vrednostih pod 300.000 EUR lahko DIIP šteje za investicijski program ter tako predstavlja tudi že
osnovo za odločitev o izvedbi investicije. To poenostavitev je možno pri energetskem pogodbeništvu
uporabiti le tedaj, ko so znani že vsi vhodni podatki, da se lahko izdela tudi analiza stroškov in koristi,
predstavi izbrana optimalna varianta in prikaže rezultate ocenjevanja z utemeljitvijo upravičenosti
investicije, kar pa je glede na vse potrebne aktivnosti opisanih v teh smernicah manj verjetno. Zato se
tedaj, ko take poenostavitve niso mogoče, investicijska dokumentacija izdela po zgoraj opisanih
korakih in v prilagojenem obsegu.
Javni partner mora za svoj prispevek k investiciji načrtovati proračunske vire na ustrezni postavki v
svojem finančnem načrtu, v načrtu razvojnih programov (NRP) pa prikazati celotno finančno
konstrukcijo, torej ustrezni delež proračunskih virov, kakor tudi ostale vire, potrebne za načrtovanje
in izvedbo projekta. Projekt se lahko vključi v proračun oz. NRP najmanj na podlagi s sklepom
potrjenega DIIP, kasnejše spremembe NRP v pripravljalni fazi pa temeljijo na izboljšanih strokovnih
podlagah oz. PIZ in IP s študijo izvedbe. O vključitvi projekta v proračun RS odloča Državni zbor s
sprejemom proračuna za naslednje koledarsko leto oz. na lokalni ravni občinski svet. Spremembe
planiranih vrednosti in njihove dinamike med proračunskim letom pa so mogoče na način, kot to
določa vsakoletni zakon o izvrševanju proračuna. Strokovna podlaga za spremembe NRP med
izvajanjem projekta so podatki, povzeti iz poročil o izvajanju (PI). Po zaključku se za izbrano obdobje
(najmanj 5 let) pripravijo še poročila o spremljanju rezultatov in učinkov (PRU) izvedene investicije.
Investicijsko dokumentacijo izdela javni partner sam, če ima za to primerno strokovno usposobljene
kadre, oziroma z njegove strani izbrana oziroma pooblaščena neodvisna fizična ali pravna oseba, ki se
izkaže s strokovnimi in drugimi potrebnimi referencami.
V primerih, ko je v izvedbo investicije vključen zasebni partner in po zaključeni izvedbi izdeluje
poročila o rezultatih in učinkih (PRU), mora javni partner zagotoviti, da so ta skrbno pregledana in
revidirana s strani strokovno neodvisne osebe ( ki jo določi odgovorna oseba investitorja).

6.1.2. PREVERJANJE EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI PO MODELU 1
V primerih iz poglavja 3.1, ko je investitor za izvedbo energetske sanacije javni partner in ukrepe
izvede z lastnimi sredstvi po postopkih izbire izvajalca z javnim naročilom, se investicijska
dokumentacija pripravi in obravnava na običajen način, kot to določajo javnofinančni predpisi zakon, ki ureja javne finance ter na tej podlagi sprejeta veljavna uredba, ki določa enotno
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metodologijo (UEM), v povezavi z zakonom o javno-zasebnem partnerstvu in zakonom, ki ureja javna
naročila. Poleg postopkov, ki so opisani v predhodnem poglavju oziroma jih določajo te smernice, je
po potrditvi investicijskega programa (IP) s strani odgovorne osebe investitorja s sklepom, potrebno
izdelati pred objavo javnega naročila še študijo izvedbe (ŠI; ki je lahko tudi sestavni del IP). Ta
dokument vsebuje popis vseh potrebnih aktivnosti za izvedbo investicije skupaj z aktivnostmi za
zagon obratovanja oziroma delovanja. Izdela se na način, da je prilagojena posebnostim
investicijskega projekta in pripravljena najpozneje do začetka postopka javnega razpisa za izbor
izvajalcev. V tem dokumentu se na podlagi investicijskega programa določijo fizični (kot so npr.
prihranki energije v Kwh) in finančni kazalniki za spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev ter
način in potek vrednotenja učinkov med izvedbo projekta in obratovanjem oz. po dokončanju
projekta.
Tekom izvedbe investicijskega projekta vodja projekta zagotovi sprotno informiranje preko priprave
poročil o izvajanju (PI). Na tej podlagi lahko investitor tj. javni partner pravočasno ugotavlja odmike
od načrtovane izvedbe ter določi ukrepe za njihovo odpravo. PI se sestavi najmanj enkrat letno,
obvezno pa v primerih, ko se predvideva, da bodo odmiki od investicijskih stroškov večji od 20
odstotkov ocenjene vrednosti projekta ali pa časovni načrt izvedbe podaljšan za več kot eno leto. PI
je tudi strokovna osnova za odločitev o morebitni pripravi novelacije investicijskega programa in za
usklajevanje planskih podatkov v načrtu razvojnih programov veljavnega proračuna.
Ko je izvedba projekta zaključena, se za ugotavljanje in vrednotenje dejanskih rezultatov in učinkov
investicije v primerjavi s predvidenimi v investicijskem programu izdelajo poročila o spremljanju
rezultatov in učinkov investicije (PRU). Ta poročila se pripravi ob poslovnem poročilu vsako leto
trajanja pogodbe po predaji projekta v (obratovanje) delovanje in po koncu ekonomske dobe.
Glede na določilo 324. člena Energetskega zakona EZ-1 (Ur.l. RS št. 17/2014) bodo morale osebe
javnega prava vzpostaviti sistem upravljanja z energijo. Oseba javnega prava je dolžna tekoče
spremljati dosežene učinke investicije in o tem letno poročati ministrstvu pristojnemu za energijo.
Za vsako koledarsko leto se izdela letno poročilo o doseženih prihrankih, kjer se upošteva tudi
spremenjene okoliščine kot je npr. temperaturni primanjkljaj oziroma t.i. stopinjski dnevi za
posamezno lokacijo glede na vremenske pogoje, spremenjene pogoje obratovanja objekta, večje
oziroma manjše število uporabnikov, ipd.

6.1.3. PREVERJANJE EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI PO MODELU 2
V primerih iz poglavja 3.2, ko je investitor za izvedbo energetske sanacije javni partner in ukrepe
izvede na način, da sklene javno-zasebno partnerstvo s podelitvijo koncesije za izvajanje storitev
energetskega pogodbeništva, se investicijska dokumentacija pripravi in obravnava na način, kot je
opisano v predhodnem poglavju. Glede na določila zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, se
najprej izvede predhodni postopek, kjer se po potrditvi DIIP obvezno preveri zainteresiranost
zasebnega sektorja za sodelovanje (t.i. market test) in na tej podlagi izdela analiza izvedljivosti
variant, vključno z analizo smiselnosti vključitve javno-zasebnega partnerstva, kar je osnova za
pripravo PIZ. Ta dokument izdela javni partner skladno z določili UEM, pri čemer izmed obravnavanih
variant izbere optimalno z analizo stroškov in koristi, po potrebi dopolnjeno z drugimi primernimi
metodami, kot sta npr. analiza stroškovne učinkovitosti ter multikriterijska analiza.
V primerih, kjer je bil predhodno že izražen interes zasebnega partnerja, po potrditvi DIIP-a ni
potrebno ponovno preverjati zainteresiranosti zasebnega sektorja, saj je bil ta že izražen. To dejstvo
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se nato le ustrezno upošteva pri obravnavi variante o možnostih vključitve javno-zasebnega
partnerstva.
Ker javni partner odda koncesijo prenove (gradnje) in upravljanja (storitve), je finančna analiza
(projekcije finančnih tokov) temelj za ugotavljanje učinkov (prihrankov) in s tem odločitve o izbiri
tega modela. Zato je pomembno, da so s strani potencialnih zasebnih partnerjev posredovani podatki
pripravljeni in prikazani na način, da je zagotovljena primerljivost variant oz., da bo v preverjanje
variante o smiselnosti vključitve JZP mogoče vključiti:
 izsledke predhodnih del, študij in analiz (energetski pregledi idr.);
 na temelju izdelane ocene pričakovanih prihrankov energije po zaključku investicije in načina
upoštevanja spremenjenih okoliščin pri rabi objekta ter spremenjenih vremenskih pogojih
lokacije objekta prikazati oceno investicijskih stroškov in koristi izvedenih ukrepov ter izračun
njihove učinkovitosti za dobo trajanja pogodbe oz. ekonomsko dobo projekta (na podlagi
projektne dokumentacije in tehničnih specifikacij ter drugih razpoložljivih podatkov);
 opis pomembnejših vplivov investicije z vidika okoljske sprejemljivosti (vplivov na okolje ob
upoštevanju izvajanja načela, da onesnaževalec plača nastalo škodo, kadar je primerno),
zagotavljanja učinkovite rabe prostora in skladnega regionalnega razvoja ter trajnostnega
razvoja družbe;
 izdelati analizo zaposlenih ter vpliva na zaposlovanje;
 okvirni časovni načrt izvedbe investicije z dinamiko investiranja;
 popis aktivnosti skupaj z organizacijo vodenja izvedbe ter upravljanja projekta (delitev
obveznosti med obema partnerjem);
 okvirno finančno konstrukcijo;
 pričakovane prihranke energije po zaključku investicije in način upoštevanja spremenjenih
okoliščin pri rabi objekta ter spremenjenih vremenskih pogojih lokacije objekta;
 finančne in ekonomske kazalnike (doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja
vrednost, interna stopnja donosnosti, relativna neto sedanja vrednost in/ali količnik relativne
koristnosti) z opisom tistih stroškov in koristi, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem,
 ter na teh podlagah utemeljiti izbiro optimalne variante, ki bo predmet obravnave v IP.
Odločitev o izvedbi JZP bo javni partner sprejel na temelju rezultatov ex-ante vrednotenja optimalne
variante, ki je predmet obravnave v investicijskem programu, pri čemer je potrebno v tem koraku
vključiti tudi podatke iz vloge tistega potencialnega zasebnega partnerja, katerega predlog izvedbe
po JZP je bil izbran kot optimalen v postopku preverjanja variant.
S sklepom potrjen ustrezen investicijski dokument s strani odgovorne osebe investitorja pomeni
hkrati tudi sprejem odločitve o izvedbi JZP. Javni partner pred objavo javnega razpisa izdela še študijo
izvedbe (ŠI; kot je to opisano v predhodnem poglavju) ter na njeni podlagi pripravi razpisno
dokumentacijo.
Po objavi in uspešno izvedenem javnem razpisu ter pripravi akta o izbiri izvajalca JZP, oba partnerja
skleneta pogodbo za izvajanje energetskega pogodbeništva, v kateri med drugim določita tudi vodjo
projekta, ki bo poleg ostalih nalog zagotavljal sprotno informiranje o izvajanju ukrepov preko
priprave poročil o izvajanju (PI). Na tej podlagi bo lahko investitor tj. javni partner pravočasno
ugotavljal odmike od načrtovane izvedbe ter določil ukrepe za njihovo odpravo. Kot že omenjeno, se
PI sestavi najmanj enkrat letno, obvezno pa v primerih, ko se predvideva, da bodo odmiki od
investicijskih stroškov večji od 20 odstotkov ocenjene vrednosti projekta ali pa časovni načrt izvedbe
podaljšan za več kot eno leto.
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Na teh podlagah temelji tudi odločitev o morebitni pripravi novelacije investicijskega programa, je pa
tudi vir informacij za usklajevanje podatkov v načrtu razvojnih programov veljavnega proračuna s
strani javnega partnerja.
Po zaključku izvedbe projekta se izdela zaključno poročilo, na podlagi katerega se ugotovijo morebitni
popravljalni ali drugi dopolnilni ukrepi, ki jih je potrebno izvesti za nemoteno delovanje in izpolnitev
pogodbenih določil.
V obdobju delovanja zasebni partner skladno z v pogodbi opredeljenimi roki izdeluje poročila o
spremljanju rezultatov in učinkov investicije (PRU), ki javnemu partnerju služijo za ugotavljanje in
vrednotenje dejanskih rezultatov in učinkov investicije v primerjavi s predvidenimi v investicijskem
programu. Ta poročila so podlaga za ugotavljanje ter obračun prihrankov. V testnem obdobju se
izdelujejo mesečno, nato pa – če ni s pogodbo drugače določeno – konec vsakega tromesečja ter ob
zaključku koledarskega (proračunskega) leta, kar je podlaga javnemu partnerju za pripravo
poslovnega poročila ter za analize po koncu s pogodbo določene ekonomske dobe oz. trajanja
pogodbenega razmerja z zasebnim partnerjem.
Pogodbenik je dolžan za vsako koledarsko leto najkasneje do 31. januarja pripraviti letno poročilo o
doseganju učinkov investicije, t.j. o doseženih prihrankih energije glede na pogodbena določila.
Letno poročilo mora skrbno pregledati in revidirati oseba, ki je bila določena s strani odgovorne
osebe investitorja. V primeru lokalnih skupnosti je to lahko lokalna energetska organizacija določena
v 325. členu EZ-1.

6.1.4. PREVERJANJE EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI PO MODELU 3
V primerih iz poglavja 3.3, ko je investitor javni partner in ukrepe za izvedbo energetske sanacije
izvede preko javnega naročila ter sredstva pridobi tako, da sklene javno-zasebno partnerstvo s
podelitvijo koncesije za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva, se investicijska dokumentacija
pripravi in obravnava na način, kot je opisano v predhodnem poglavju. Tudi v tem primeru se, glede
na določila zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, najprej izvede predhodni postopek, kjer se po
potrditvi DIIP obvezno preveri zainteresiranost zasebnega sektorja za sodelovanje (t.i. market test) in
na tej podlagi izdela analiza izvedljivosti variant, vključno z analizo smiselnosti vključitve javnozasebnega partnerstva, kar je osnova za pripravo PIZ. Kot že omenjeno, ta dokument izdela javni
partner skladno z določili UEM, pri čemer izmed obravnavanih variant izbere optimalno z analizo
stroškov in koristi, po potrebi dopolnjeno z drugimi primernimi metodami, kot sta npr. analiza
stroškovne učinkovitosti ter multikriterijska analiza. Ker javni partner s podelitvijo koncesije za
upravljanje objektov prejme koncesnino (običajno) v enkratnem znesku, je s tem finančna
konstrukcija za izvedbo energetske sanacije lahko že zaprta, tj. če znesek zadošča za pokritje celote
stroškov. V finančni analizi se v tem primeru za naslednja leta ekonomske dobe (po dokončanju
ukrepov) ugotavlja le prihanke pri stroških porabljene energije.
Tudi pri tem je pomembno, da so s strani potencialnih zasebnih partnerjev posredovani podatki
pripravljeni in prikazani na način, da je zagotovljena primerljivost oz. da bo javni partner lahko izdelal
PIZ tako, da bo v preverjanje variante o smiselnosti vključitve JZP mogoče vključiti vse navedeno v
prejšnjem poglavju ter na teh podlagah utemeljiti izbiro optimalne variante, ki bo predmet
obravnave v IP.
Izvedba JZP po tem modelu nadalje poteka enako kot je navedeno v prejšnjem poglavju.
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7. PRAVNI VIDIKI POSTOPKA IZBIRE IZVAJALCA JAVNEGA
NAROČILA ALI JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA ZA
NAMEN ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA
Postopek izbire izvajalca oziroma pogodbenika je odvisen od izbranega modela za izvajanje ukrepov
za izboljšanje energetske učinkovitosti (kot so podani v točki 3 teh smernic):
 v primeru uporabe modela iz poglavja 3.1 se izvede klasično javno naročilo ob upoštevanju
določb javno-naročniške zakonodaje (Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnem naročanju
na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev itd.);
 v primeru uporabe modela iz poglavja 3.2 se izvede javni razpis skladno z določbami Zakona o
javno-zasebnem partnerstvu;
 v primeru uporabe modela iz poglavja 3.3 se izvedeta oba postopka, tako javno naročilo ob
upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju (ZJN-2), kot tudi javni razpis skladno z
določbami Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP).
Ker uporaba modela po točki 3.1 ne sledi principu energetskega pogodbeništva, ki je predmet teh
smernic in, ker je izvedba klasičnega javnega naročila subjektom javnega sektorja splošno poznana,
bo v nadaljevanju smernic obravnavan zgolj postopek izvedbe javnega razpisa skladno z določbami
ZJZP, pri čemer se, glede na naravo energetskega pogodbeništva, smernice še dodatno omejujejo
zgolj na koncesijska pogodbena javno-zasebna partnerstva. Pojasnjene pa so tudi specifike modela iz
poglavja 3.3.
Pri kakršnih koli odstopih od izbranih modelov pa je treba dosledno proučiti vplive na pravno
podlago za izvajanje postopka izbire izvajalca oziroma pogodbenika in to upoštevati pri izvajanju
postopkov ter kasnejšemu sklepanju pogodb. Hkrati je pri izbiri modela energetskega pogodbeništva
ter pripadajoči vsebini javnega razpisa oziroma pogodbe nujno treba upoštevati tudi element
sofinanciranja (na primer določitev upravičenih stroškov, virov in načina financiranja, itd. kot so
določeni v posameznih razpisih resornega ministrstva). Neupoštevanje zakonskih določb glede izbire
ustreznih postopkov za konkretno dejansko stanje ima namreč v veliki večini primerov za posledico
ničnost pogodbe.
Zasebno vlaganje v projekte, ki so v javnem interesu, primarno ureja Zakon o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljnjem besedilu: ZJZP), zato je potrebno vsakršno
zasebno vlaganje v takšen projekt, torej tudi energetsko pogodbeništvo, izvesti ob upoštevanju
navedenega zakona ter postopkovnih aktivnosti, ki jih le-ta določa. V nadaljevanju je glede na
navedeno podan pregled glavnih elementov postopka javno-zasebnega partnerstva z navezavo na
posamezne elemente energetskega pogodbeništva.

7.1. PREDHODNI POSTOPEK
Namen predhodnega postopka je, da se na podlagi investicijskega elaborata ugotovi, ali so izpolnjeni
ekonomski, pravni, tehnični, okoljevarstveni in drugi pogoji za izvedbo projekta in sklenitev razmerja
javno-zasebnega partnerstva in, da se opredelijo temeljni elementi javno-zasebnega partnerstva za
določitev vsebine odločitve in/ali akta o javno-zasebnem partnerstvu.
Tako sta del predhodnega postopka tudi izdelava investicijskega elaborata oz. sklopa investicijske
dokumentacije, izdelane skladno z določili že omenjene Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in
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obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UEM; kot je opisano v Poglavju 6),
predvsem pa ocena o možnostih javno-zasebnega partnerstva skladno z 8. členom ZJZP in
Pravilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni
list RS, št. 32/07). Stroške priprave te dokumentacije nosi javni partner.
Postopek za sklenitev javno-zasebnega partnerstva lahko v praksi začneta tako javni partner kot tudi
(bodoči) zasebni partner. Predhodni postopek, na podlagi katerega se sprejme odločitev o izvedbi
projekta javno-zasebnega partnerstva ali zaključku postopka, se namreč začne na lastno pobudo
javnega partnerja ali na podlagi vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva. To
poda pravna ali fizična oseba, ki ima interes za izvajanje javno-zasebnega partnerstva (t.i. promotor).

7.2. POZIV PROMOTORJEM
Javni partner praviloma enkrat letno, z javnim pozivom pozove morebitne promotorje k podaji vlog o
zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva na področjih, kjer bi lahko bili izpolnjeni
pogoji za javno sofinanciranje zasebnega projekta ali kjer obstaja interes za zasebno vlaganje v javne
projekte. 13 Vezano na to ZJZP določa, da se poziv morebitnim promotorjem k podaji vlog o
zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva poda še pred sprejemom odločitve o javnozasebnem partnerstvu, pri čemer javni partnerji izvedejo poziv najkasneje po vključitvi projekta v
načrt razvojnih programov ali drug akt podobne vsebine enkrat letno, in sicer v treh mesecih po
sprejemu proračuna.
V javnem pozivu je potrebno opredeliti predvsem:
• vsebino vloge o zainteresiranosti in pričakovanjih,
• katere dokumente mora promotor priložiti, oz.
• katere vidike javno-zasebnega partnerstva predstaviti.
Javni poziv, ki že vsebuje opredelitev potreb javnega partnerja in bistvene elemente iz investicijske
dokumentacije, ne sme prejudicirati oblike javno-zasebnega partnerstva oziroma vsebine odločitve in
akta o javno-zasebnem partnerstvu.

7.3. VLOGA O ZAINTERESIRANOSTI
Kot že navedeno promotorji niso vezani na izdajo zgoraj obravnavanega poziva, temveč lahko vlogo o
zainteresiranosti podajo tudi na lastno pobudo. Takšno vlogo o zainteresiranosti za izvajanje javnozasebnega partnerstva mora javni partner obravnavati v štirih mesecih od prejema in se v tem času o
njej tudi odločiti.
Dokumentacija, ki jo predloži zainteresirana oseba, mora skladno s Pravilnikom o vsebini
upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva vsebovati vse elemente iz
investicijske dokumentacije, ki jo pripravi javni partner v skladu z UEM, kar je podrobneje
predstavljenoa v poglavju 6.1., zlasti pa:
• idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
• analizo razvojnih možnosti in sposobnosti investitorja,
13

Potrebno je poudariti, da »interesa za zasebno vlaganje v javne projekte« ni mogoče enačiti z obstojem »javnega
interesa«, saj bi v tem primeru prišlo do začaranega kroga (javni interes je pogoj za začetek formalnega postopka, ne pa
za zbiranje vlog o zainteresiranosti).
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prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo
razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega
prevzetega tveganja,
časovni načrt izvedbe in oceno prihodkov in stroškov v času življenjske dobe projekta,
oceno ekonomskih učinkov projekta.

V praksi je način pričetka predhodnega postopka enakovredno razdeljen med oba partnerja (pojavlja
se tako večje število pozivov promotorjem kot tudi vloge o zainteresiranosti). Stroške v primeru, če se
javni partner odloči za izvedbo, krije javni partner, v nasprotnem jih nosi promotor.
Oseba, ki je podala vlogo o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva, ima v
nadaljnjem postopku enake pravice kot drugi kandidati (pri čemer se s podajo vloge o
zainteresiranosti ne šteje, da je vlagatelj tudi kandidat v nadaljnjem postopku izbire izvajalca).
Navkljub temu lahko javni partner tedaj, ko so vlogi o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega
partnerstva priloženi dokumenti, ki celovito predstavljajo pravne, ekonomske, tehnične,
okoljevarstvene ali druge pogoje za izvedbo postopka ali pomenijo kakšno drugače izvirno idejno
rešitev, skladno s predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil, odloči o njihovem odkupu.14 V kolikor pa
javni partner na podlagi vloge zainteresirane osebe ne uvede predhodnega postopka, niti ne doseže z
vlagateljem soglasja o odkupu dokumentov, mu je dolžan dokumente vrniti. V tem primeru ohrani
promotor vse pravice na dokumentih, priloženih vlogi o zainteresiranosti za sklenitev javnozasebnega partnerstva. Pomembno dejstvo je še, da do odkupa predmetni dokumenti zaradi
varovanja poslovne skrivnosti promotorjev niso informacija javnega značaja.

7.4. TEST JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
V okviru ocene o upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva se primerja
dokumentacija, ki jo javni partner pripravi v skladu z UEM in dokumentacija, ki jo mora predložiti
zainteresirana oseba, nato pa se izdela ocena upravičenosti izvedbe projekta po modelu javnozasebnega partnerstva.
Projekti se ocenjujejo vsaj na podlagi sledečih kriterijev:
• življenjske dobe projekta,
• neto sedanje vrednosti,
• interne stopnje donosnosti,
• primerjave rezultatov oz. pričakovanih ciljev investicije, izvedene na tradicionalni način ali po
modelu javno-zasebnega partnerstva (tako imenovana value for money) ter
• stroškov in koristi vloženih sredstev v projekt (tudi tistih, ki se jih ne da izraziti v denarju).

7.5. SPREJEM ODLOČITVE O IZVEDBE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
Navedenim procesnim ravnanjem po določitvi vseh relevantnih modalitet razmerja in ugotovitvi
izpolnjenosti zakonskih predpostavk sledi sprejem odločitve o javno zasebnem partnerstvu skladno
z 11. členom ZJZP in akta o javno-zasebnem partnerstvu skladno s 36. členom ZJZP ali skupnega akta

14

Navedeno možnost je priporočljivo opredeliti že pri samem pozivu promotorjem.
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skladno z 40. členom ZJZP, ki jih sprejme vlada oziroma predstavniški organ samoupravne lokalne
skupnosti15.
Predmetni dokumenti predstavljajo celovito pravno podlago za izvedbo in izvajanje javno-zasebnega
partnerstva, saj oblikujejo splošne pravne okvirje glede nameravanega izvajanja tega partnerstva,
predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja
in druge sestavine posameznega razmerja javno-zasebnega partnerstva. Vsebina dokumentov mora
biti, odvisno od vsebine in narave javno-zasebnega partnerstva, dovolj splošna, da v skladu s
temeljnimi načeli ZJZP ne ovira pogajanj med javnim in zasebnim partnerjem. Glede na navedeno je
nujno, da so dokumenti skrbno in strokovno pripravljeni.
V primeru izdaje skupnega akta in ob predpostavki, da to ni urejeno že v odločitvi o javno-zasebnem
partnerstvu, se s skupnim aktom:
- uredi organizacijska in prostorska zasnova izvajanja javno-zasebnega partnerstva (vrsta
izvajalcev, morebitne posebne ali izključne pravice, če so za to izpolnjeni pogoji);
- ugotovi javna korist za izvedbo razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice na
nepremičninah, po zakonu, ki ureja posege v prostor;
- uredijo posamezne obveznosti izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
- določijo splošni pogoji, pod katerimi lahko uporabniki uporabljajo dobrine in storitve javnozasebnega partnerstva, ki morajo biti za iste kategorije uporabnikov enaki;
- določijo pravice in obveznosti uporabnikov dobrin ali storitev javno-zasebnega partnerstva,
način njihovega uveljavljanja in varstva;
- uredijo predvideni načini financiranja javno-zasebnega partnerstva ter druga finančna
razmerja med javnim in zasebnim partnerjem (na primer delitev izgube in dobička, delitev
dobičkov, če pride do refinanciranja dolga).
Glede na dejstvo, da gre pri energetskem pogodbeništvu praviloma za obliko koncesijskega
partnerstva, se v takem primeru za akt o javno-zasebnem partnerstvu uporablja naziv »koncesijski
akt«.

7.6. JAVNI RAZPIS
Po sprejetju akta oziroma aktov iz predhodne točke so podane vse procesne predpostavke za izvedbo
javnega razpisa, na katerem se izbere izvajalca javno zasebnega partnerstva. Način in vsebino
razpisa podrobno ureja 3. poglavje ZJZP, v grobem pa je postopek razpisa treba razčleniti na sledeče
aktivnosti:
 imenovanje strokovne komisije,
 priprava sklepa o začetku postopka,
 priprava razpisne dokumentacije z vsebino skladno z 48. členom ZJZP,
 priprava ustreznega vzorca pogodbe (koncesijskega akta),
 objava javnega razpisa na Portalu JN in v uradnem glasilu RS v primeru koncesijskega
partnerstva,
 izvedba javnega odpiranja vlog skladno s 53. členom ZJZP,
 pregled in vrednotenje vlog skladno s 54. členom ZJZP,
15

Drug javni partner lahko sprejme odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in
izvedbi projekta v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva samo na podlagi soglasja ustanovitelja ali pooblastila,
določenega z zakonom.
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priprava poročila komisije za ocenjevanje ponudb skladno s 55. členom ZJZP,
izdaja odločitve o oddaji naročila in akta o izbiri izvajalca javno-zasebnega partnerstva
skladno s 56. členom ZJZP v primeru koncesijskega partnerstva).

7.6.1. IMENOVANJE STROKOVNE KOMISIJE
Strokovno komisijo za izbiro zasebnega partnerja za izvedbo predmeta javno-zasebnega partnerstva,
ki jo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana, imenuje javni parter. Vsi člani komisije morajo imeti
najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje ter reference z delovnega področja, kar omogoča
strokovno presojo vlog. Izobrazbene in druge pogoje, način imenovanja ter podrobnejše naloge in
način dela strokovne komisije, določi javni partner v aktu o javno-zasebnem partnerstvu, pri čemer
priporočamo, da je sestava komisije ustrezna zahtevnosti predmeta. Za člane komisije veljajo klasični
izključitveni razlogi, ki so natančno opredeljeni v ZJZP in ZJN-2. Strokovna komisija sodeluje v
postopku izbire zasebnega partnerja tako, da pregleda in oceni vloge in ugotovi ali izpolnjujejo
razpisne pogoje, sestavi poročilo ter navede, katere vloge izpolnjujejo razpisne zahteve, jih nato
razvrsti tako, da je razvidno, katera od formalno popolnih vlog je glede na postavljena merila
ekonomsko najugodnejša ter posreduje poročilo javnemu partnerju.

7.6.2. OBJAVA JAVNEGA RAZPISA
Vezano na objavo javnega razpisa se zaradi nejasnosti zakonskih določb ter odsotnosti posebnega
portala za namene javnih razpisov za sklenitev javno-zasebnih partnerstev priporoča objava v vseh
možnih medijih (torej v Uradnem listu, na spletnih straneh ter v kolikor je to tehnično mogoče tudi na
Portalu javnih naročil).
Objava javnega razpisa v skladu z odločitvijo o javno-zasebnem partnerstvu in/ali z aktom o javnozasebnem partnerstvu vsebuje najmanj:
 navedbo, da gre za javno-zasebno partnerstvo,
 ime oziroma firmo in sedež javnega partnerja,
 podatke o objavi odločitve o javno-zasebnem partnerstvu in akta o javno-zasebnem
partnerstvu,
 predmet, naravo ter obseg in območje javno-zasebnega partnerstva,
 začetek in predvideni čas trajanja razmerja javno-zasebnega partnerstva,
 postopek izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
 kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumentacije,
 kraj in rok za predložitev vlog, pogoje za njihovo predložitev (morebitna zavarovanja …),
 zahteve glede vsebine vlog (prikaz ponujenega načina izvajanja javno-zasebnega partnerstva,
ponujeni objekti in naprave, pričakovani dobiček iz izvajanja razmerja oz. predstavitev
ekonomike modela, torej v konkretnem primeru, kakšne prihranke si lahko obeta javni
partner,
 pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila o njihovem izpolnjevanju,
 pogoje za predložitev skupne vloge,
 merila za izbiro najugodnejšega kandidata in/ali merila za prehajanje med fazami
konkurenčnega dialoga,
 naslov, prostor, datum in uro odpiranja vlog,
 rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa.
Hkrati morajo biti v razpisni dokumentaciji navedeni vsi podatki, ki bodo omogočili kandidatu izdelati
popolno vlogo.
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Tehnične specifikacije predmeta javno-zasebnega partnerstva mora javni partner oblikovati tako, da
so te določene glede na izpolnjevanje standardov in glede na uspešnost ali učinkovitost, ki jo je treba
doseči, ali izpolnjevanje dovolj natančnih funkcionalnih zahtev. Ob tem mora javni partner zagotoviti,
da tehnične specifikacije ne bi povzročile izkrivljanja konkurence oziroma imele diskriminatornega
učinka. Kot referenčno sredstvo za opis proizvoda ali storitve se uporabijo evropski standardi ali
nacionalni standardi, vendar pa javni partner ne sme zahtevati, da bodo zahtevani proizvodi ali
storitve oziroma gradnje v skladu z zadevnim standardom. Javni partner mora namreč sprejeti tudi
druge proizvode ali storitve oziroma gradnje, čeprav je uporabljena drugačna tehnologija, kot je
navedena v standardu, če končni rezultat, ki je predmet javno-zasebnega partnerstva izpolnjuje vse
zahteve glede uspešnosti, učinkovitosti oziroma funkcionalnih zahtev.
Javni partner navede v javnem razpisu ali v razpisni dokumentaciji pomen in uteži (ponderje) za
vsakega od meril, na podlagi katerega bo izbral ekonomsko najugodnejšo vlogo. Če po mnenju
javnega partnerja pomena meril vnaprej ni mogoče določiti, mora merila kljub temu navesti v
padajočem zaporedju njihove pomembnosti.

7.6.3. ODPIRANJE, VREDNOTENJE VLOG IN IZDAJA ODLOČITVE
Odpiranje ponudb oziroma drugih vlog za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerja je javno, razen če
javni partner zaradi zavarovanja poslovne (na primer v konkurenčnem dialogu16) skrivnosti oziroma
uradne, vojaške ali državne tajnosti ne določi, da postopek odpiranja ponudb ni javen. O odpiranju
vlog se vodi zapisnik. Vanj se vpišejo morebitne pripombe predstavnikov kandidatov o poteku
javnega odpiranja. Strokovna komisija vroči zapisnik o javnem odpiranju v roku osmih dni vsem
kandidatom. Strokovna komisija vlog, ki so prispele po roku, določenem v javnem razpisu, in
nepravilno predloženih vlog ne odpira, temveč jih neodprte nemudoma vrne pošiljatelju.
Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda vloge in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje.
Komisija sme zahtevati od kandidatov pojasnila, s katerimi si pomaga pri pregledu, primerjavi in
vrednotenju vlog. Pri tem pa ne sme dovoliti, da bi kandidat dopolnjeval ali kakor koli spreminjal
svojo vlogo. Še posebej ne sme dovoliti, da bi spreminjal tiste dokumente iz vloge, ki vplivajo na
vrednotenje vloge posameznega kandidata (sprememba predmeta, cena in druga merila). Komisija
sme zahtevati le take dopolnitve vlog, s katerimi se odpravijo manjša odstopanja od zahtev iz
razpisne dokumentacije, ki pa v nobenem primeru ne smejo vplivati na vsebino vloge in ocenjevanje
ter razvrščanje posamezne vloge skladno s postavljenimi merili za izbor izvajalca javno-zasebnega
partnerstva. Po končanem pregledu in vrednotenju komisija sestavi poročilo (ki ga posreduje organu
javnega parterja) ter navede, katere vloge izpolnjujejo razpisne zahteve ter razvrsti te vloge tako, da
je jasno razvidno, katera od formalno popolnih vlog je glede na postavljena merila ekonomsko
najugodnejša. Sledi izdaja akta oziroma odločitve o izbiri zasebnega parterja, ki se izvede ob
upoštevanju določb in posebnosti 56., 57. in 58. člena ZJZP.
Javni partner tudi po objavi javnega razpisa ni zavezan, da izbere izvajalca javno-zasebnega
partnerstva. Če javni partner v postopku izbire ne izbere izvajalca javno-zasebnega partnerstva, o
tem izda akt, s katerim se konča postopek izbire, v katerem se navedejo vse stranke, katerih vloge so
bile zavrnjene, in utemeljitev razlogov za njihovo zavrnitev.

16

Konkurenčni dialog ureja 46. členu ZJZP. V takem postopku se zaradi njegove narave podaja večje število tehničnih
rešitev, zaradi česar večkrat pride do večje potrebe po varovanju poslovnih skrivnosti.
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Javni partner sme ob upoštevanju 60. člena ZJZP vse do sklenitve pogodbe o javno-zasebnem
partnerstvu izločiti kandidata, ki najbolj ustreza postavljenim merilom ter nato izbrati naslednjega na
ocenjevalni lestvici, če nastopijo okoliščine, ki kažejo na to, da kandidat ne bo mogel izpolnjevati
obveznosti iz pogodbe.

7.6.4. PRAVNO VARSTVO
Zoper odločitev javnega partnerja je zagotovljeno pravno varstvo v pritožbenem postopku. Zoper
dokončno odločbo o izbiri oziroma drugega akta izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva, za
katerega se ne uporabljajo pravila o javnih naročilih ali koncesijah gradenj, je mogoče začeti upravni
spor. V primeru, ko se za sklenitev javno-zasebnega partnerstva uporabljajo pravila o javnih naročilih
ali koncesijah gradenj, pa se pravno varstvo zagotavlja v skladu z Zakonom o javnem naročanju
(dodatna obrazložitev odločitve) in z zakonom, ki ureja revizijo postopkov oddaje javnih naročil.

7.7. POGODBA
Po pravnomočnosti akta o izbiri izvajalca javno-zasebnega partnerstva sledi zgolj še sklenitev
pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu s čimer (načeloma17) nastane razmerje javno-zasebnega
partnerstva.
Ker predstavlja pogodba, poleg odločitve in/ali akta o javno-zasebnem partnerstvu, temeljni
dokument za urejanje odnosov med javnim in zasebnim parterjem, je ključno, da vsebuje vse
zakonsko zahtevane ter druge za konkretno razmerje pomembne vsebine. Glede na specifičnost
energetskega pogodbeništva tako velja opozoriti, da mora koncesijska pogodba poleg sestavin,
predpisanih v 90. členu ZJZP skladno s določbami direktive (Priloga XIII) obsegati tudi sledeče
podatke:
 jasen in pregleden seznam ukrepov za povečanje učinkovitosti, ki jih je treba izvajati, ali
rezultatov povečanja učinkovitosti, ki jih je treba doseči;
 zagotovitev ravni prihrankov, ki bodo doseženi z izvajanjem ukrepov iz pogodbe;
 trajanje in ključne točke pogodbe, pogoji in odpovedni rok;
 jasen in pregleden seznam obveznosti vsake pogodbene stranke,
 referenčni datumi (obdobje in kontrolne točke) za določitev doseženih prihrankov,
 jasen in pregleden seznam faz pri izvajanju ukrepa ali paketa ukrepov in, če je ustrezno, s tem
povezanih stroškov;
 obveznost, da se v celoti izvajajo ukrepi iz pogodbe, in dokumentiranje vseh sprememb med
izvajanjem projekta;
 seznam predpisov, ki določajo vključitev enakovrednih zahtev v katero koli podizvajalsko
pogodbo s tretjimi stranmi;
 jasen in pregleden prikaz finančnih posledic projekta in porazdelitev deleža obeh strani pri
doseženih denarnih prihrankih (tj. plačilo ponudniku storitve);
 jasne in pregledne določbe o merjenju in preverjanju doseženih zagotovljenih prihrankov,
preverjanju kakovosti in jamstvih;

17

Razen če zakon določa drugače ali če je v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu določeno, da se pravice in obveznosti, ki
izhajaji iz javno-zasebnega partnerstva, pridobijo pozneje ali ob izpolnitvi določenega pogoja.
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določbe, ki pojasnjujejo postopke v primeru spreminjanja okvirnih pogojev, ki vplivajo na
vsebino in rezultat pogodbe (tj. spremembe pri cenah energije, intenzivnosti rabe obrata);
podrobnosti o obveznostih vsake pogodbenice in kaznih za njihovo kršitev.

V pomoč pri sklepanju pogodb je v prilogi tudi splošni vzorec pogodbe za sklepanje energetskega
pogodbeništva po modelu iz točke 3.2.
Vezano na sklenitev pogodbe velja opozoriti še, da mora javni partner v 8 dneh po sklenitvi pogodbe
o javno-zasebnem partnerstvu o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za finance, ki vodi evidenco
sklenjenih pogodb o javno-zasebnem partnerstvu, in mu predložiti izvod pogodbe o javno-zasebnem
partnerstvu.
Kot je bilo že predhodno pojasnjeno, model iz poglavja 3.3 združuje elemente klasičnega javnega
naročanja in elemente javno-zasebnega partnerstva. Postopek predmetnega modela se deli na dva
segmenta (ki lahko potekata tudi vzporedno)18:
- izvedba javnega razpisa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva (običajno za podelitev
koncesije za upravljanje objektov, ki bodo predmet ukrepov za izboljšanje energetske
učinkovitosti), ob upoštevanju zakonodaje s področja javno-zasebnega partnerstva (ZJZP,
ZGJS, lahko pa pride tudi do uporabe ZJN-2)19
- izvedba javnega naročila za izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, skladno
z javno naročniško zakonodajo (torej primarno ZJN-2, ZJNVETPS, ZPVPJN)20
V okviru pogodbenega razmerja, sklenjenega na podlagi postopka iz prve alineje, se načeloma
dogovori, da zasebni partner javnemu partnerju izplača koncesnino (v enkratnem znesku), ki nato
služi za pokritje dela ali celote stroškov za realizacijo pogodbe sklenjene na podlagi postopka iz druge
alineje. Zaradi narave opisanega razmerja je predmetni model zelo primeren za projekte, kjer se
vključujejo sredstva iz EU skladov.
Ker zgoraj navedena postopka temeljita na različnih pravnih podlagah, je v primeru uporabe
predmetnega modela že na začetku potrebno dosledno preučiti vse dejanske elemente posameznega
segmenta in njihov medsebojni vpliv na izbiro postopkov ter na določbe razpisnih dokumentacij in
kasnejših pogodb (na primer prisotnost sofinanciranja iz EU skladov pri izvedbi faze javnega
naročanja vpliva na možnosti prenosa lastništva v okviru pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu).
V zvezi s predmetnim modelom velja tudi poudariti, da zaradi dejstva, da gre za dva (praviloma
ločena) postopka, v praksi lahko pride do situacije, ko je izbrani izvajalec za izvedbo ukrepov za
izboljšanje energetske učinkovitosti drug subjekt kot tisti, ki mu je podeljena koncesija za upravljanje
objektov. Zaradi navedenega je nujno, da se v okviru javnega naročanja jasno opredeli obseg in
kvaliteta ukrepov ter hkrati tudi izvaja ustrezen nadzor nad kvaliteto izvedbe. Le-ta namreč lahko
ključno vpliva na izvajanje druge faze, t.j. javno-zasebnega partnerstva.

18

Pri tem je potrebno ustrezno pravno urediti element zagotovljenih sredstev za izvedbo javnega naročila.
Za izvedbo predmetnega segmenta se smiselno uporabljajo določbe poglavja 7 teh smernic.
20
Ker je izvajanje javnih naročil naročnikom splošno poznano predmetne smernice ne vključujejo posebnih določb glede
izvajanja predmetnih postopkov.
19
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9. PRILOGE
I.

SLOVAR POJMOV

Biomasa
Je biološko razgradljiva frakcija proizvodov, ostankov in odpadkov biološkega izvora iz kmetijstva
(vključujoč rastlinske in živalske substance), gozdarstva in z njim povezanih proizvodnih dejavnosti, vključno
z ribištvom in ribogojstvom, kot tudi biološko razgradljiva frakcija industrijskih in komunalnih odpadkov.

Dejanski stroški za energijo
Pri projektu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije določimo dejanske stroške za energijo v
posameznem obračunskem obdobju na podlagi računov za energijo.

Delitev zagotovljenega prihranka energije
Izvajalec in naročnik pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije si praviloma delita prihranke (npr. v
razmerju 90 : 10) in se tako skupni stroški naročnika (strošek storitve in strošek energije) po referenčnih
cenah znižajo in so manjši od stroškov energije pred sklenitvijo pogodbe.

Doba trajanja pogodbe (pogodbena doba)
Doba trajanja pogodbe je čas, za katerega je sklenjena pogodba med naročnikom in izvajalcem projekta
pogodbenega znižanja porabe in stroškov za energijo. Osnova za določitev trajanja pogodbe so izračuni
donosnosti oz. dobe vračanja investicije iz investicijske dokumentacije, ki jo naročnik izdela v pripravljalni
fazi.

Dobavitelj energije
Pomeni pravno ali fizično osebo, ki opravlja dejavnost dobave energije.

Energija
Pomeni vse oblike energentov, kakor so opredeljene v d) točki 2. člena Uredbe (ES) št. 1099/2008
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o statistiki energetike (UL L 304 z dne 14. 11. 2008,
str. 1).

Energetski pregled stavbe
Energetski pregled stavbe je storitev, ki jo izvede zunanji strokovnjak. Namenjen je pregledu trenutnega
stanja na področju oskrbe z energijo in njene rabe v stavbi, oceni razpoložljivega potenciala za varčevanje z
energijo in določitvi možnih ekonomsko upravičenih ukrepov za zmanjšanje porabe energije.

Energetska izkaznica stavbe
Je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

Energetska storitev
Pomeni fizikalni učinek, korist ali ugodnost, ki izhaja iz kombinacije energije in energetsko učinkovite
tehnologije ali ukrepa, ki lahko vključuje potrebno obratovanje, vzdrževanje in nadzor za opravljanje storitve,
in se opravi na podlagi pogodbe ter za katero se je izkazalo, da v običajnih okoliščinah preverljivo in merljivo
oziroma ocenljivo izboljša energetsko učinkovitost ali prihrani primarno energijo.

Energetska učinkovitost
Je razmerje med doseženim učinkom, storitvijo, blagom ali energijo ter vloženo energijo.

Energetska učinkovitost stavbe
Pomeni izračunano ali izmerjeno količino energije, potrebno za zadovoljevanje potreb po energiji, povezanih z
običajno uporabo stavbe, ki med drugim vključuje energijo za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, toplo vodo
in razsvetljavo.

Izboljšanje energetske učinkovitosti
Pomeni povečanje energetske učinkovitosti zaradi tehnoloških, vedenjskih ali gospodarskih sprememb.

Izvajalec pogodbenega zagotavljanja prihranka energije
Izvajalec pogodbenega znižanja porabe in stroškov za energijo je ponudnik oziroma izvajalec tistih
energetskih storitev, ki jih običajno vključujejo projekti pogodbenega zagotavljanja prihranka energije.

Prilagojena raba energije
Pri projektu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije določimo prilagojeno rabo energije v
posameznem obračunskem obdobju na osnovi dejansko izmerjenih količin in z upoštevanjem vplivnih
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dejavnikov kot so temperaturni primanjkljaj, spremembe namembnosti in intenzivnosti uporabe stavb,
vremenski vplivi in ukrepi učinkovite rabe energije, ki jih izvaja naročnik.

Obnovljivi viri energije
To so obnovljivi nefosilni viri energije: veter, sonce, aerotermalna, hidrotermalna in geotermalna energija,
energija oceanov, vodna energija, biomasa, plin, pridobljen iz odpadkov, plin iz naprav za čiščenje odplak in
bioplin.

Operativna tveganja
Operativni tveganji pri pogodbenem zagotavljanju prihranka in dobave energije sta zlasti tveganje uporabe
stavbe in cenovno tveganje. Prvo izmed njiju se navezuje na možno spremembo namembnosti in
intenzivnosti uporabe stavbe, drugo pa na vpliv možnih sprememb cen energije na pogodbeno dogovorjeno
vrednost zmanjšanja stroškov za energijo. Ker izvajalec na nobeno izmed nastalih okoliščin ne more vplivati,
mora operativna tveganja prevzeti nase naročnik.

Plačilo izvajalcu pogodbenega zagotavljanja oskrbe z energijo
Stroški opravljenih storitev se izvajalcu pogodbenega zagotavljanja oskrbe z energijo povrnejo s plačilom
naročnika, ki ga sestavljata fiksni del za povračilo stroškov naložbe in ostalih fiksnih stroškov (stalni stroški)
in spreminjajoči se stroški za dobavo toplote, električne energije in/ali hladu vključno s stroški obratovanja
(stroški dobave energije).

Podjetje za energetske storitve
Podjetje za energetske storitve (angl. Energy Service Company - ESCO) je podjetje, ki za naročnika izvede
načrtovanje, financiranje in izvedbo naložbe in si vložena sredstva nato povrne v obliki deleža v doseženem
zmanjšanju rabe in stroškov za energijo ali pa s prodajo dogovorjene količine toplote, električne energije
in/ali hladu ustrezne kakovosti.

Pogodbeno zagotavljanje prihranka in dobave energije
Pomeni pogodbeni dogovor med koristnikom in ponudnikom ukrepa za izboljšanje energetske
učinkovitosti, ki se preverja in spremlja v vsem obdobju pogodbe in v okviru katerega se naložbe (delo,
dobava ali storitev) v ukrep plačujejo sorazmerno s stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti,
dogovorjeno s pogodbo, ali drugim dogovorjenim merilom za energetsko učinkovitost, kot so finančni
prihranki.

Ponudnik energetskih storitev
Pomeni fizično ali pravno osebo, ki opravlja energetske storitve ali druge ukrepe za izboljšanje energetske
učinkovitosti v objektu ali prostorih končnega odjemalca.

Prihranek energije
Pomeni količino prihranjene energije, določeno z meritvijo ali oceno porabe pred izvedbo ukrepa za
izboljšanje energetske učinkovitosti in po njej, ob zagotovljenih normalnih zunanjih pogojih, ki vplivajo na
porabo energije.

Presežni prihranek energije
Presežni prihranek energije so količine, ki presegajo zagotovljeno raven prihrankov energije. Običajno si
presežni prihranek izvajalec in naročnik pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije delita (npr. v
razmerju 50 : 50).

Referenčna cena
Referenčna cena je zadnja veljavna cena energije na enoto količine v času izdelave investicijske
dokumentacije.

Referenčno obdobje
Referenčno obdobje je doba za katero se določi referenčne količine porabljene energije in referenčne
stroške porabljene energije ter ostale referenčne količine kot npr. temperaturni primanjkljaj. Običajno je
referenčna doba vsaj zadnja tri leta pred začetkom izvajanja projekta.

Referenčne količine
Referenčne količine so količine porabljene energije in temperaturni primanjkljaj, ki so določeni za čas pred
začetkom izvajanja projekta pogodbenega zagotavljanja prihranka energije in sicer izračunane kot
povprečje za referenčno obdobje. So osnova za izračun zmanjšanja porabe in stroškov za energijo,
doseženega v posameznih obračunskih obdobjih izvajanja glavne storitve.
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Sistem upravljanja energije
Pomeni sklop medsebojno povezanih ali medsebojno delujočih elementov načrta, ki določa cilj energetske
učinkovitosti in strategijo za doseganje tega cilja.

Soproizvodnja
Pomeni postopek sočasne proizvodnje toplote in električne ali mehanske energije.

Sprememba namembnosti in intenzivnosti uporabe stavbe
Spremembo namembnosti in intenzivnosti uporabe stavbe opredeljujejo zlasti spremembe velikosti
površine, ki je v uporabi, ter čas in namen uporabe stavb.

Tehnično tveganje
Tehnično tveganje je povezano z vgradnjo, načinom obratovanja in še posebej zanesljivostjo naprav, ki jih
vgradi in upravlja izvajalec, in od tega odvisnim doseganjem zajamčenega prihranka stroškov za energijo ali
dobavo dogovorjene količine toplote, električne energije in/ali hladu ustrezne kakovosti. Pri pogodbenem
znižanju stroškov za energijo je tehnično tveganje izključno v pristojnosti izvajalca.

Toplota
Pomeni toploto v obliki pare, vroče vode, tople vode ali ohlajenih tekočin.

Učinkovita raba energije
Učinkovita raba energije združuje vsa prizadevanja za zmanjšanje izkoriščanja primarnih virov energije in
njenih izgub pri pridobivanju, pretvorbi, prenosu in rabi.

Vpliv vremena na rabo energije
Vremenske vplive na porabo energije je potrebno pri določitvi referenčnih količin v referenčnem obdobju
in porabljenih količin energije v posameznem obračunskem obdobju, zajeti z upoštevanjem stopinjskih dni.

Vplivni dejavniki
Vplivni dejavniki so dejavniki, ki vplivajo na rabo in stroške energije in jih moramo zato upoštevati pri
določitvi osnove rabe in stroškov za energijo in stroškov za energijo v posameznem obračunskem obdobju.
Med vplivne dejavnike prištevamo zlasti vremenske vplive, spremembe cen energije, spremembe
namembnosti in intenzivnosti uporabe stavb, še posebej površine in časa uporabe, ter ukrepe učinkovite
rabe energije, ki jih izvaja naročnik, in lahko vplivajo na oskrbo in rabo energije.

Zadolževanje oseb javnega prava
Zadolževanja osebe javnega prava ni v kolikor znašajo novi skupni stroški (stroški storitve in stroški
energije) po referenčnih cenah manj kot so znašali stroški za energijo po referenčnih cenah pred sklenitvijo
pogodbe.

Zagotovljen prihranek energije
Izvajalec pogodbenega zagotavljanja prihranka energije s pogodbo zagotavlja, da bo v primerjavi z
referenčnimi količinami zmanjšal porabo in stroške za energijo. Če izvajalec zagotovljenih prihrankov ne
doseže, se v posameznem obračunskem obdobju temu ustrezno zmanjša njegovo plačilo.

Življenjska doba projekta
Je doba, ki vključuje aktivnosti za načrtovanje in pripravo, izvedbo ter nadziranje ukrepov za izboljšanje
energetske učinkovitosti. Praviloma je daljša od dobe trajanja pogodbe, ločevati pa jo je potrebno tudi od
življenjske dobe objekta - ta se z izvedenimi investicijskimi ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti
podaljša (ter s tem poveča vrednost objekta) in je daljša od življenjske dobe projekta.
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II.

IDENTIFIKACIJA PRIMERNIH PROJEKTOV/OBJEKTOV ZA ENERGETSKO SANACIJO

Za identifikacijo primernih projektov je potrebno najprej analizirati obstoječe stanje v stavbah in
objektih in natančno ugotoviti porabo energije in s tem povezane stroške. Ta analiza predstavlja
izhodišče za določitev potencialnih ukrepov in grobo oceno možnega prihranka energije ter je
pomembna za presojo ponudb in določitev potencialnih ukrepov. Zelo pomembno pri tem je, da se
ugotovijo izhodiščni podatki o porabi energije in določijo referenčne vrednosti. Za določitev
referenčnih vrednosti o porabi energije je potrebno upoštevati porabo energije v zadnjih treh ali še
bolje petih letih, kjer se upoštevajo tudi vremenske razmere v različnih letih (stopinjski in ogrevalni
dnevi). Dodatno je potrebno upoštevati morebitne izvedene ukrepe učinkovite rabe energije,
morebitne spremembe namembnosti oz. zasedenosti objekta, itd. Izhodiščne stroške za referenčne
vrednosti je potrebno korigirati tudi z referenčnimi cenami, ki veljajo za zadnje obdobje enega leta.
Za stavbe javnega sektorja je običajno prva faza identifikacije primernih projektov opravljena znotraj
lokalnega energetskega koncepta (LEK), ki je po Energetskem zakonu za občine obvezen. Ta naj bi
temeljil na zgoraj omenjeni analizi energijske porabe v javnih stavbah, na osnovi katere se lahko
izračuna energijsko število ogrevanja kot pokazatelj energetskega stanja objekta in izdela primerjave
med objekti. V LEK se tudi v grobem opiše stanje ovoja stavb in oskrbe z energijo.
V kolikor v LEK-u ni zajetih teh podatkov oz. ta ni bil izdelan, je potrebno izvesti preliminarni
energetski pregled, kjer se analizira stanje ovoja stavbe, starost, vrsta izgradnje/izvedbe. Poleg tega
se v grobem pregleda procese ogrevanja ter rabe električne energije s poudarkom na razsvetljavi. V
letu 2013 se je vzpostavil tudi sistem izdajanja energetskih izkaznic, ki jo mora imeti vsaka stavba v
lasti in uporabi javnega sektorja. Energetska izkaznica se izdela na podlagi enostavnega energetskega
pregleda in podaja podatke o porabi energije stavbe.
V primeru, da se prepozna projekt/objekt kot potencialni za energetsko sanacijo, se pristopi k bolj
temeljiti analizi projekta oz. izvedbi razširjenega energetskega pregleda. Energetski pregled mora biti
narejen v skladu z veljavno metodologijo MOP21 in zajema naslednje analize:
 analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo,
 analiza porabe energije in njenih stroškov najmanj za zadnja tri leta,
 izračun parametrov gradbene fizike objekta,
 analiza strojnih in elektro instalacij,
 analiza mikroklime in kvalitete električne energije,
 določitev nabora možnih ukrepov za učinkovitejšo rabo energije,
 analiza ekonomskih učinkov izbranih ukrepov.
Razširjeni energetski pregled mora dati odgovor o energetski učinkovitosti glede na rabo toplote za
ogrevanje preteklih let in stanje ovoja stavbe ter nabor ukrepov na področju učinkovite rabe energije.
Ti podatki so v veliki meri razvidni tudi iz energetske izkaznice.
Za segment ogrevanja ločimo dva pokazatelja energijske učinkovitosti:
 energijsko število ogrevanja in
 izračunano toploto ogrevanja.

21

http://www.aure.gov.si/eknjiznica/MetodologijaEP.pdf
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Energijsko število ogrevanja (Eo)
Energijsko število ogrevanja izračunamo tako, da porabljeno gorivo za ogrevanje objekta in sanitarne
vode pretvorimo v kWh in ga delimo s površino ogrevanih prostorov objekta (m 2). Dobljena vrednost
razvršča objekt v enega od razredov energetske učinkovitosti, ki so prikazani v naslednjem poglavju.
Izračunani kazalnik je odvisen od časa, dolžine ogrevanja in povprečne zunanje temperature ter
notranje temperature, pa tudi števila ogrevanih prostorov v nekem objektu, načina uporabe
prostora, ipd. Zato je smiselno uporabiti povprečje za obdobje treh (najmanj) oz. petih let
(priporočljivo).
Izračunana toplota ogrevanja na enoto ogrevane površine (Qnh/Au)
Potrebno toploto za ogrevanje izraženo na ogrevano površino objekta (glede na stanje ovoja stavbe)
je mogoče izračunati s t.i. izračunom toplotnih izgub objekta s pomočjo gradbene fizike. Izračun se
izdela za objekt kot celoto in sicer z upoštevanjem notranje temperature prostorov, časa in trajanja
ogrevanja, notranjih in zunanjih dobitkov, ki so vhodni podatki in jih strokovni izvajalec glede na
posebnosti objekta smiselno določi po svoji presoji.
Pri tem se izračunajo transmisijske in ventilacijske (prezračevalne) izgube.
1. Za izračun transmisijskih izgub je potrebno:
 ugotoviti površine elementov ovoja stavbe (stavbnega pohištva, sten, strehe in tal proti
terenu) glede na različne strani neba; pomemben je vpliv sončnih dobitkov,
 sestave in debeline elementov ovoja stavbe, iz katerih se izračunajo toplotne
prehodnosti elementov.
2. ocenjene prezračevalne izgube temeljijo v veliki meri na strokovnih ocenah izdelovalca, glede
na stanje ovoja stavbe - netesnosti na fasadi, strehi in stavbnem pohištvu. Omenjeni izračun
prikazuje izgube ne glede na čas ogrevanja in predvideva ogrevanje celotnega objekta v neki
povprečno dolgi zimi, za vse prostore v objektu. V izračunu se lahko analizirani objekt razdeli
na posamezne cone z višjo ali nižjo temperaturo - npr. učilnice in telovadnica.
V kolikor je izdelovalec zgoraj navedenih izračunov pravilno analiziral ovoj stavbe in dobro ocenil
prezračevalne izgube, bi se morala oba izračuna ujemati v velikostnem razredu. Odstopanja zlasti v
smeri, da je Qnh/Au manjša od Eo pomenijo, da se objekt ogreva manj časa in na nižjo temperaturo od
predvidene v gradbeni fiziki ali pa se ne ogreva celotnega objekta.

PRIMERNOST OBJEKTOV GLEDE RABE ENERGIJE
Dobljena vrednost izračunane toplote ogrevanja izraženo na uporabno število ogrevanja uvršča
objekte v t.i. razrede energetske učinkovitosti, kot je prikazano spodaj. Primerni objekti za popolno
energetsko sanacijo so v razredih E, F in G; nižji razred pomeni pri celoviti energetski obnovi večje
prihranke energije.
Razredi energetske učinkovitosti objektov (vir: Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih
izkaznic stavb):
 razred A1
od 0 do vključno 10 kWh/m2a,
 razred A2
nad 10 do vključno 15 kWh/m2a,
 razred B1
nad 15 do vključno 25 kWh/m2a,
 razred B2
nad 25 do vključno 35 kWh/m2a,
 razred C
nad 35 do vključno 60 kWh/m2a,
 razred D
od 60 do vključno 105 kWh/m2a,
 razred E
od 105 do vključno 150 kWh/m2a,
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razred F
razred G

od 150 do vključno 210 kWh/m2a,
od 210 do 300 in več kWh/m2a.

V Sloveniji po podatkih zbranih leta 2012 znašajo povprečna energijska števila ogrevanja v stavbah
javnega sektroja med 140 in 553, od teh v šolskih in upravnih objektih 140 kWh/m2 oz. 203
kWh/m2.
Raba energije v javnem sektorju je bila v okviru dolgorčnih energetskih bilanc za leto 2008 (IJS,
2010, pripravljene za osnutek Nacionalnega energetskega programa, 2011) modelsko ocenjena na
7.242 TJ. Prispevek javne razsvetljave znaša 512 TJ. Največji delež v rabi je imelo ekstra lahko
kurilno olje, ki je predstavljalo 55 %, sledila je električna energija z 32 %. Daljinska toplota in
utekočinjen naftni plin sta predstavljala vsak po 5 %, zemeljski plin pa 3 %. V modelu je bila
ocenjena tudi raba lesne biomase in geotermalne energije v toplotnih črpalkah, vendar je ocena
zaradi pomanjkanja podatkov zelo groba. Raba lesne biomase je znašala 17 TJ, geotermalne
energije pa 1 TJ.
Razdelitev rabe končne energije po vrstah stavb (Tabela 3) pokaže, da se je največ energije
porabilo v bolnicah, in sicer 15 % rabe končne energije javnega sektorja, brez javne razsvetljave.
Glede na to, da je bil delež bolnic v površini le 6 %, to pomeni, da so bolnice zelo intenziven
porabnik energije. To je razvidno tudi iz tabele (Tabela 3), kjer je poleg rabe končne energije ter
deleža prikazana tudi specifična raba končne energije na enoto površine. Za bolnice znaša
553 kWh/m2, kar je več kot 160 % nad povprečjem. Po deležu v rabi končne energije brez javne
razsvetljave bolnicam sledijo osnovne šole s 15 %, stavbe javne uprave z 11 % ter stavbe za
kulturo in razvedrilo z 10 %. Deleži ostalih vrst stavb so nižji od 10 %. Pri specifični rabi končne
energije je opazno nad povprečjem poleg bolnic tudi specifična raba v domovih za starejše, vrtcih
ter v ostalem šolstvu, kjer je zlasti visoka poraba električne energije. Najnižja je specifična raba
energije v športnih dvoranah in šolah. Pri primerjanju podatkov o specifični rabi se je potrebno
zavedati, da se porabniki energije glede na vrste stavb in dejavnost lahko zelo razlikujejo po
zasedenosti stavb in storitvah, ki jih opravljajo, zato je potrebno biti pri primerjavi previden (vir
IJS-CEU22).

22

http://www.stat.si/StatisticniDnevi/Docs/Radenci%202012/prispevki/Cesen_RabaEnergijeEmisijeStroskiJSPrispevek_v2.pdf.
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Tabela 3: Raba končne energije v javnem sektorju po vrstah stavb ter specifična raba končne
energije na površino stavb
Raba
električne
energije za
razsvetljavo
in pogon
naprav

Raba
energije za
ogrevanje in
pripravi
tople vode

Raba
končne
energije

Delež

Specifična
raba
končne
energije

Vrsta stavb/Dejavnost

[TJ]

[TJ]

[TJ]

[%]

[kWh/m2]

Domovi za starejše

126

364

490

7%

336

Študentski in dijaški domovi

34

130

164

2%

169

Ostalo

34

74

108

2%

195

Stavbe javne uprave

218

520

738

11%

203

Stavbe za kulturo in razvedrilo

202

448

651

10%

165

Muzeji in knjižnice

96

166

261

4%

206

Vrtci

36

219

255

4%

241

Osnovne šole

155

853

1.008

15%

142

Srednje šole

54

340

394

6%

150

Ostalo šolstvo

207

368

574

9%

243

Bolnice

326

813

1.139

17%

553

Ostalo zdravstvo

89

433

522

8%

210

Športne dvorane

121

303

424

6%

141

1.697

5.033

6.730

SKUPAJ (brez javne razsvetljave)

207

Vir: IJS-CEU.

Ciljna vrednost energijskega števila ogrevanja stavb javnega sektorja je razred D oz. vrednosti pod 80
kWh/m2, kar je možno doseči z izvedbo energetske sanacije objekta. Objekti v skupini D sicer niso
dovolj učinkoviti, vendar je možnost, da se objekt uvrsti v razred C le v primeru, da se izvede tudi
investicija v prezračevanje z rekuperacijo toplote. Zaradi visokih vrednosti potrebnih investicij v
takšne ukrepe učinkovite rabe energije so ti ekonomsko manj upravičeni oz. je njihova doba vračanja
dolga. Energijsko število pa je odvisno tudi od načina obratovanja oz. namembnosti objekta in
njegove zasedenosti, kar je v izračunih oz. razdelitvi objektov tudi potrebno upoštevati.
Glede namembnosti delimo javne objekte na:
 vzgojno varstvene zavode,
 zdravstvene (bolnišnice, zdravstveni domovi),
 domove za starejše,
 upravne / poslovne stavbe javnega sektorja,
 kulturne ustanove in knjižnice,
 ostale javne objekte (npr. gasilski domovi, ipd.).
Upoštevajoč rabo energije oz. način obratovanja delimo javne objekte na tiste, ki se:
 občasno ali manj časa ogrevajo oz. se ogreva le del teh prostorov. V to skupino sodijo kulturne
ustanove, knjižnice, gasilski domovi, ipd.;
 stalno ogrevajo oz. vsaj med delovnimi dnevi. V to skupino sodijo vzgojno varstveni zavodi (šole,
vrtci, idr.) ter tudi upravne stavbe javnega sektorja.
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Poraba energije za ogrevanje v občasno ogrevanih objektih je relativno nizka v primerjavi z rabo
energije objektov v drugi skupini (stalno ogrevani). Posledično bo tudi ekonomičnost sanacije takšnih
objektov slabša. Zato je smiselno združevanje ukrepov za več objektov.
Pri energetskem pogodbeništvu, naj si gre za zagotavljanje energije ali prihranka energije, je
priporočljivo, da neposredni proračunski uporabnik, kot lastnik oziroma upravljavec, združi več svojih
stavb in objektov v skupino, ki se z vidika stroškov za energijo obravnava kot celota. Združevanje v
skupino je pomembno predvsem zaradi stroškov priprave projekta, ki so za skupino stavb glede na
stroške za energijo posamezne stavbe, relativno nižji. Združevanje stavb in objektov v skupino je
smiselno tudi zaradi različne narave potrebnih ukrepov za zmanjševanje rabe energije, tako da se
lahko manj rentabilni ukrepi v manjših stavbah povežejo z visoko rentabilnimi ukrepi v velikih
stavbah. S tem se doseže izvedbo zastavljenih ukrepov učinkovite rabe v vseh objektih in ne le v
najbolj potratnih, ki omogočajo največje prihranke in so zato najbolj zanimivi za energetsko
pogodbeništvo. Pri izbiri stavb mora upravljavec tudi preveriti morebitne spremembe namembnosti
rabe stavb ali druge posege v stavbe, kar bi lahko bistveno vplivalo na pogodbene odnose.

SPLOŠNI PREGLED MOŽNIH UKREPOV ZA UČINKOVITEJŠO RABO ENERGIJE V JAVNIH OBJEKTIH
V pripravljalni fazi projekta in izdelavi dokumentacije se določijo osnovni cilji, ki jih investitor oz.
naročnik namerava doseči in jih pričakuje, in sicer pričakovani prihranki pri stroških za energijo,
pričakovana vrednost in struktura investicije po vrstah izdatkov ter pričakovano trajanje pogodbe.
Naročnik investicijske in tudi projektne dokumentacije za potrebe razpisa je javni sektor, ki ima v tej
fazi priprave projekta na razpolago različne investicijske in organizacijske ukrepe.
Izdelovalci projektne dokumentacije morajo naročniku predstaviti različne možnosti s pričakovanimi
energetskimi prihranki glede na zahtevana vložena sredstva.
V nadaljevanju so na kratko prikazani ukrepi učinkovite rabe energije, ki se v praksi najpogosteje
izvajajo. V grobem se delijo na investicijske in organizacijske ukrepe.
1. INVESTICIJSKI UKREPI
V nadaljevanju so prikazani možni ukrepi, ki omogočajo prihranek pri ogrevanju oz. pripravi toplote
za ogrevanje, porabi električne energije in vode. Za posamezen ukrep so podani pričakovani
prihranki, ki temeljijo na izhodišču, da je objekt energijsko zelo potraten in opis investicijskih vložkov
ter dobe vračanja brez upoštevanja pridobitve nepovratnih sredstev23:
Ukrepi pri ogrevanju:
 izolacija objektov s primerno in dobro izolacijo; pričakovani prihranki energije med 15 in 25
%, investicijska sredstva so visoka, doba vračanja dolga;
 Izolacija podstrešja, s čimer se zmanjšajo transmisijske izgube; pričakovani prihranki energije
so med 15 in 25 %, potrebna investicijska sredstva so nižja, kot v primeru sanacije ovoja, prav
tako so krajše vračilne dobe vloženih sredstev;

23

Podatki o prihrankih izhajajo iz ekspertnih ocen, posodobljen, doplnjeni in nadgrajeni pa bodo s podatki iz dokumenta
Strokovne podlage za določitev stroškovno optimalnih ravni za minimalne zahteve glede učinkovitosti v stavbah z
uporabo primerjalnega metodološkega okvira, ki je v pripravi in bo pripravljen decembra letos.
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Zamenjava starih oken in vrat z energetsko varčnimi; pričakovani prihranki energije okoli 20
%, investicija visoka in vračilo investicije dolgoročno;
Delni ukrep je zatesnitev oken, s čimer se zmanjšajo ventilacijske izgube; prihranki energije
na tem delu so ocenjeni na 15 %;
S sanacijo je potrebno primerno razporediti grelna telesa in ogrevalnih sekundarnih krogov
ter uporabo termostatskih ventilov; prihranki energije do 10%, investicija relativno nizka,
vračilna doba srednja/kratkoročna;
Pri sanaciji ogrevalnega dela je potrebno izvesti hidravlično uravnovešenje ogrevalnih vodov,
ki omogočajo dodatne prihranke energije za relativno nizke investicijske stroške;
Avtomatska regulacija temperature v prostorih glede na zunanje temperature; prihranki
energije pri ogrevanju do 7 %, investicija srednja in kratkoročna.

Ukrepi pri porabi električne energije:
 uporaba sodobnih energijsko varčnih naprav,
 uporaba sodobne razsvetljave, varčnih in/ali LED sijalk in z izkoriščanjem dnevne svetlobe
(prihranki energije 20 % – 40 %, investicija srednja in kratkoročna),
 kompenzacija jalove energije,
 uvajanje nadzora in regulacija vršne električne moči (prihranki energije do 10 %, investicija
srednja in kratkoročna),
 redno vzdrževanje naprav.
Ukrepi pri porabi vode:
 smotrna uporaba hladne in tople vode (prihranki energije do 20 %, investicija majhna in
kratkoročna),
 redno vzdrževanje in pregledovanje naprav.
Izraba obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije za pripravo toplote:
 vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov in sanitarne vode omogoča doseganje
prihrankov, kjer so na voljo različne rešitve glede na vhodni medij. V praksi se najpogosteje
vgrajuje toplotno črpalko zrak/voda, ki pa je smiselna za objekte po energetski sanaciji ovoja
stavbe, ko se temperatura ogrevalne vode močno zniža oz. če imamo v objektu talno ali
konvektorsko ogrevanje;
 Izraba sončne energije s pomočjo sprejemnikov sončne energije (SSE), se običajno uporablja
za ogrevanje sanitarne vode predvsem v prehodnem obdobju in neogrevalni sezoni. Njihov
učinek je večji, če služijo za predgrevanje vode, ki jo dogrejemo z drugim virom ogrevanja;
 Izraba lesne biomase s pomočjo sodobnih učinkovitih kotlov, kar pa pomeni na eni strani
veliko investicijsko vrednost, na drugi strani nizko ceno energenta. V praksi se najpogosteje
uporablja sekance, kar zahteva dodatni prostor za skladiščenje goriva. Skladišče pelet je
tehnično lažje in cenovno ugodneje izvesti. Glede na zahteve v razpisih za biomaso in
energetsko sanacijo stavb izgradnja zalogovnika v večini primerov ni upravičen strošek.
Posledično ima uporaba pelet določeno prednost, saj je potreben manjši prostor in nižja
investicija;
 Vgradnja kondenzacijskih kotlov na fosilna goriva in v določenih primerih kombinacija z
enotami soproizvodnje toplote in elektrike (SPTE). Vgradnja sodobnih kotlov za ogrevanje
pomeni izboljšanje izkoristka priprave toplote, ki v praksi dosegajo izkoristek preko 90%.
Stroški energetske oskrbe objekta se lahko zmanjšajo tudi z vgradnjo soproizvodnje toplote
in električne energije. Proizvedena električna energija se lahko bodisi uporabi na objektu ali
odproda v električno omrežje, za kar upravljavec SPTE pridobi obratovalno podporo.
Prihodek od električne energije močno izboljša ekonomičnost kotlovnice z vgrajeno SPTE.
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Toplota iz SPTE se porabi na objektu, kjer je SPTE vgrajena. Vgradnja SPTE v javnih stavbah je
največkrat izvedena na način vključitve zasebnega partnerja, kateremu se podeli koncesija za
določeno pogodbeno obdobje. Razlog za to je, da se javni sektor ne more registrirati kot
proizvajalec električne energije, kar je pogoj za pridobitev subvencij za proizvedeno
električno energijo na učinkovit način, kamor spada SPTE. Koncesionar potem energijo iz
SPTE prodaja lastniku javne stavbe z določenim popustom in sicer glede na ceno energije
brez SPTE.
S kvalitetnim prezračevanjem (z rekuperacijo odpadne toplote z npr. okoli 80%-nim
izkoristkom) je mogoče ne samo izboljšati mikroklimo v prostoru ampak tudi zmanjšati rabo
toplote za ogrevanje. Pri izmenjavi zraka 0,5 volumna prostora /uro pomenijo prezračevalne
izgube z naravnim prezračevanjem 34 kWh/m2a, pri mehanskem prezračevanju z
rekuperacijo pa le-te znašajo od 24 (50%-ni izkoristek) do 4,5 (90%).

2. ORGANIZACIJSKI UKREPI
Organizacija dela in energetsko upravljanje (možni prihranki od 10 do 20 %) se izvajajo:
 z energetskim upravljanjem - nabor medsebojno povezanih oz. medsebojno delujočih
elementov za vzpostavitev ciljev energetske politike, procesov in postopkov za doseganje teh
ciljev. Informacijski sistem za energetsko upravljanje ima izhodišče v trinivojskem
informacijskem sistemu za podporo energetskemu upravljanju:
1.
nivo: spletno energetsko knjigovodstvo (SEK);
2.
nivo: digitalni obratovalni monitoring (DOM);
3.
nivo: centralni nadzorni sistem (CNS).
Navedeni nivoji energetskega upravljanja se med seboj ne izključujejo, temveč se
nadgrajujejo in dopolnjujejo. Praviloma lahko vsak nivo doda do 5 % prihranka. Z uvedbo
vseh treh nivojev je možno prihraniti tudi do 15 %.
Slika 3: Nivoji informacijskega sistema

Vir: Energetsko upravljanje, uvajanje informacijskega sistema za energetsko upravljanje – pomemben
dejavnik pri doseganju zastavljenih ciljev energetske sanacije, Primož Praper, Dnevi energetike, 2014.
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Tabela 4: Primerjalna tabela funkcionalnosti informacijskih sistemov

Investicijski strošek v EUR
Možna hitra analiza več objektov
Omogoča pregled podatkov iz računov
Osveževanje prikazanih podatkov
Prikazuje primerjalne grafe za pretekla leta
Nujno je ročno mesečno vnašanje podatkov
Omogoča krmiljenje

SEK
Nekaj sto
DA
DA
30 dni in več
DA
DA
NE

DOM
Nekaj tisoč
DA
NE
15 minut
DA
NE
NE

CNS
10 tisoč in več
NE
NE
manj kot 1 minuta
NE
NE
DA

Vir:Energetsko upravljanje, uvajanje informacijskega sistema za energetsko upravljanje – pomemben dejavnik
pri doseganju zastavljenih ciljev energetske sanacije, Primož Praper, Dnevi energetike, 2014




s stalnim ozaveščanjem uporabnikov,
z drugimi organizacijskimi ukrepi (optimalna nastavitev temperature v prostorih glede na
standarde in predpise, upoštevanje nižjih tarif, časovno usklajevanje aktivnosti itd…).

3. ODLOČITEV O IZBIRI UKREPA
Izbira primernega ukrepa ni enostavna in zahteva strokovni pristop. Le kvalitetno opravljen
energetski pregled lahko da investitorju primeren odgovor. Ustrezne rešitve izvedbe ukrepa so
podane v elaboratu gradbene fizike, ekonomska upravičenost pa se lahko izračuna potem, ko so
narejene projektantske ocene in znani investicijski stroški ter ocenjeni prihranki. Tako je cena oskrbe
s toploto po sanaciji odvisna od stroškov financiranja investicije, amortizacije, stroškov obratovanja,
vzdrževanja in stroškov oskrbe z energenti.
Posamezni objekti, ki so delno ali neredno ogrevani, imajo svojo specifiko pri izračunu pričakovanega
prihranka. V teh objektih namreč dejanska poraba ne prikazuje stanja energetske učinkovitosti, pač
pa na to kaže le izračun gradbene fizike. Za primer poglejmo primer gasilskega doma, zgrajenega leta
1975 brez vsakršne izolacije, z navadnimi dvoslojnimi lesenimi okni, ki porabi za ogrevanje 1.000 m 2
površin ob vikendih okoli 5.000 l KOEL na leto. Energijsko število ogrevanja znaša:
5000 l * 10 kWh/l / 1000 m2 = 50 kWh/m2.
V izračunu gradbene fizike je bilo ugotovljeno, da znaša potrebna toplota za ogrevanje kvadratnega
metra objekta 150 kWh/m2.
Ob celostni sanaciji bi se poraba toplote zmanjšala za 50% (izračun gradbene fizike). To pomeni:
 iz izračuna gradbene fizike izhaja zmanjšanje iz 150 na 75 kWh/m2 oz. 75.000 kWh goriva, kar
pomeni 7.500 litrov KOEL,
 dejanska poraba se zniža iz 5.000 l na 2.500 l KOEL; to pomeni prihranek 25.000 kWh goriva.
Dejanski prihranek (zmanjšanje rabe energenta) je 25 MWh/m2, izračunani pa bi bil 75 MWh/m2.
Groba ocena primernosti objekta za energetsko sanacijo je lahko tudi naslednja:
 če so zunanje stene objekta brez izolacije, prav tako streha, okna stara lesena brez dvojne
zasteklitve s plinom, znaša energijsko število ogrevanja takšnega objekta 150 kWh/m2 in več.
 Zunanje stene z minimalno izolacijo 5 cm, prav tako streha, okna nekoliko mlajša s termopan
zasteklitvijo, pomenijo energijsko število ogrevanja takšnega objekta 100 do 150 kWh/m2.
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Obe gornji skupini sta primerni za energetsko sanacijo.

PRIMERI IZ PRAKSE
V nadaljevanju so prikazani primeri že izvedenih energetskih sanacij v izbranih primerljivih objektih v
Sloveniji.

1. DOM UPOKOJENCEV NA ŠTAJERSKEM
V objektu omenjenega doma velikosti 5.930 m2 so v letih 2007 do 2009 porabili v povprečju
(preračunano) 1.339 MWh kurilnega olja za potrebe ogrevanja objekta, sanitarne vode in pare. Stanje
ovoja stavbe v omenjenih letih je bilo: lesena okna s termopan zasteklitvijo, fasada in strop proti
neogrevanem delu brez izolacije. Razsvetljava je bila večinoma že varčna.
Za sanacijo doma so bila na razpisu 2011 pridobljena sredstva za energetsko sanacijo. Načrtovani
ukrepi so bili:
 zamenjava stavbnega pohištva,
 izolacija fasade in strehe proti neogrevanem delu,
 vgradnja toplotne črpalke za pripravo toplote.
Napovedani parametri rabe v vlogi na razpis so bili:
 prihranek toplote 243 MWh, posledično končna raba toplote 1.096 MWh
 delež OVE - 130 MWh toplote proizvedene s toplotno črpalko.
Doseženi rezultati ( podatki za leto2013):
Količina proizvedene toplote iz ELKA znaša 524 MWh, toplotne črpalke 173 MWh, skupaj 697 MWh.
Dejanska raba toplote 696.883 kWh / raba toplote iz vloge po sanaciji 1.095.577 kWh pomeni 63,6 %
doseganje načrtovane rabe.

2. OŠ NA ŠTAJERSKEM
Na izbrani OŠ je bila izvedena sanacija v letu 2013. Dejanska raba toplote v treh letih pred sanacijo je
znašala 221 MWh, izračunan raba iz elaborata gradbene fizike 248 MWh. Ogrevana površina znaša
1.628 m2. Tako znašata:
 Eo = 136 kWh/m2
 Qnh/Au= 152 kWh/m2
Razlog za odstopanje izračunane od dejanske rabe je v tem, da se v šoli ni dosegalo želene
temperature v prostorih zaradi hidravlične neuravnoteženosti sistema in slabe izolacije objekta in je
bila posledično poraba manjša.
Po sanaciji ovoja stavbe:
 izolacija zunanjih sten s 15 cm kamene volne,
 vgradnja stavbnega pohištva z Uw = 1,1 W/m2K,
 dodatno izolacijo podstrešja z 15 cm steklene volne,
se raba toplote za ogrevanje z upoštevanjem izračunov gradbene fizike zniža na 88,4 MWh. Prihranek
pomeni 60% znižanje rabe toplote.
Poleg ukrepa na ovoju stavbe je bila izvedena zamenjava kotlovnice na kurilno olje s kotlovnico na
lesno biomaso. Posledično se močno zniža cena toplote po izvedbi ukrepov.
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Doseženi rezultati (podatki za leto2013)
Po podatkih iz energetskega monitoringa je v zadnji zimi znašala količina proizvedene toplote 90
MWh. Tako so bili napovedani prihranki doseženi.

3. VEČ STAVB – PRIMER MANJŠE OBČINE NA PRIMORSKEM
Občina je preko razpisa MZIP LS-1 pridobila nepovratna sredstva za celovito energetsko sanacijo OŠ
(sanacija ovoja in prenova kotlovnice), DDV ni upravičen strošek, prav tako nekaj neupravičenih del.
Nadalje je za energetsko sanacijo podružnične OŠ pridobila nepovratna sredstva Švicarskega
prispevka, in sicer 60% brez DDV za prenovo kotlovnice in prehod iz KOEL na pelete ter 85% brez DDV
za sanacijo ovoja stavbe. Za energetsko sanacijo svoje občinske upravne stavbe pa ni pridobila
nobenih nepovratnih sredstev; ker pa gre za manjši objekt, bi se naložba povrnila šele v 30 letih.
Ker občina ni imela lastnih sredstev za financiranje oziroma sofinanciranje projektov energetske
sanacije, je tu uporabila model 3 (poglavje 3.3.) in preko razpisa oddala vse tri stavbe v energetsko
upravljanje v smislu pogodbenega zagotavljanja prihrankov ter pogodbene oskrbe z
energijo. Pogodbenik je tako kot koncesijsko dajatev vplačal manjkajoča sredstva za energetsko
prenovo OŠ in POŠ ter izvedel energetsko sanacijo občinske upravne zgradbe.
INVESTICIJA
Občinska stavba

Podjetje (ESCO)

OBČINA

SKUPAJ

288.968 €

0€

288.968 €

OŠ

40.000 €

549.529 €

589.529 €

POŠ

10.000 €

107.866 €

117.866 €

338.968 €

657.395 €

996.363 €

74.573 €

144.627 €

219.200 €

413.541 €

802.023 €

1.215.564 €

Skupaj
DDV
SKUPAJ Z DDV

Pretežni viri občine so bila pridobljena nepovratna EU sredstva.
Po izvedbi investicij energetske sanacije so predvideni naslednji prihranki:
OBJEKT
Občinska stavba

LETNI PRIHRANKI
(preračunani po referenčnih cenah)
7.705 €

OŠ

35.769 €

POŠ

4.830 €

SKUPAJ

48.304 €

Delitev prihrankov je bilo merilo v razpisu, kjer je izbrani pogodbenik ponudil delitev prihrankov v
razmerju 90 : 10.

4. VEČ STAVB – PRIMER VEČJE OBČINE NA PRIMORSKEM
Občina je izvedla razpis ter v upravljanje - pogodbeno zagotavljanje prihrankov ter pogodbeno oskrbo
z energijo, predala 30 svojih stavb. Pogodbenik se je s pogodbo zavezal izvesti pripravljane ukrepe
učinkovite rabe energije v višini 1.929.694 € brez DDV.
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V pogodbi so na podlagi povprečenja dosedanje rabe določene referenčne količine:
Referenčna poraba električne
energije

kWh

Referenčni stroški električne
energije

€

Referenčna poraba toplote

kWh

Referenčni stroški toplote

€

3.336.228
365.368
5.756.590
623.446

Temperaturni primanjkljaj

1.720

Pogodbenik se je zavezal za naslednje prihranke energije in stroška za energijo:
Zajamčeni prihranek električne
energije

kWh

Zajamčeni prihranek električne
energije

€

3.392

Zajamčeni prihranek električne
energije

%

0

Zajamčeni prihranek toplote

kWh

161.183

Zajamčeni prihranek toplote

€

268.885

Zajamčeni prihranek toplote

%

34

ZAJAMČENI PRIHRANEK SKUPAJ

40.520

272.277

Zajamčene prihranke si pogodbenik in občina delita v razmerju 90 : 10. Tako znaša letni strošek
storitve zagotavljanja prihrankov 245.049 €.
Pet objektov je nato občina uspešno prijavila na razpis MZIP LS-1 in pridobila nepovratna sredstva za
sanacijo ovoja.
Ker je nato izvedla ta ukrep in prihranki energije iz tega naslova v celoti pripadajo občini, se je za
objekte izvedel prilagoditveni izračun glede na spremenjene okoliščine, kjer so se določile ciljne
vrednosti rabe energije, skladno s prijavnicami na LS-2.
Velja namreč načelo, da zaradi spremenjenih okoliščin ne sme biti nobena od strank prikrajšana.
Upošteva se torej formula:
Dejanski prihranek toplotne energije (€) = (Referenčna poraba energije (kWh) x referenčna cena
energije (€/kWh)) – (Prilagojena poraba energije (kWh) x cena energije (€/kWh24))
Nova cena energije je v konkretnih primerih nižja zaradi prehoda iz ELKO na pelete oziroma vgradnje
TČ.
Glede na to, da je potrebno v konkretnih primerih predvsem vse predvidene spremenjene okoliščine
zelo natančno opisati in določiti formule za izračun prilagojene porabe energije, so pogodbe v praksi
bistveno obsežnejše od vzorca v teh Smernicah in odvisne od specifičnosti konkretnega primera.

24

S prehodom na biomaso je bila nova cena nižja od referenčne cene.
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III.

SPLOŠNI VZOREC POGODBE ZA SKLEPANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA

V nadaljevanju podani vzorec oziroma osnutek pogodbe je oblikovan zgolj kot pripomoček in ni
primeren za neposredno uporabo brez prilagoditve glede na obstoječe dejansko in pravno stanje.
Nekatere določbe vzorca oziroma osnutka pogodbe niso aplikativne na vsa dejanska in pravna stanja
oziroma izbrane modele energetskega pogodbeništva, prav tako pa vsebina vzorca v posameznih
delih pogodbe ob določenih pravnih in dejanskih stanjih ni zadostna za pravno pravilno in celovito
ureditev razmerij. Pri oblikovanju končne verzije pogodbe je zato nujna ustrezna prilagoditev in
dopolnitev pogodbenih določil, izvedena ob doslednem upoštevanju določb vse relevantne
zakonodaje (na primer ZJZP, ZGJS, ZJN-2, Direktive 2012/27/EU, itd.), obstoječih pravnih podlag (na
primer koncesijskega akta, itd.), dejanskih podlag ter posebnosti izbranega modela energetskega
pogodbeništva.
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(naziv in naslov koncedenta)
ki ga zastopa (ime in priimek zakonitega zastopnika koncedenta)
Matična številka: (matična številka koncedenta)
Davčna številka: (davčna številka koncedenta)
Transakcijski račun (TRR): (podatki o transakcijskih računih koncedenta)
(v nadaljevanju: koncedent)
in
(naziv in naslov koncesionarja)
ki ga zastopa (ime in priimek zakonitega zastopnika koncesionarja)
Matična številka: (matična številka koncesionarja)
Davčna številka: (davčna številka koncesionarja)
Transakcijski račun (TRR): (podatki o transakcijskih računih koncesionarja)
(v nadaljevanju: koncesionar)
sklepata naslednjo
KONCESIJSKO POGODBO številka (opravilna številka pogodbe)
za pogodbeno zagotavljanje prihrankov
I.
UVODNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za sklenitev pogodbe)
(1) Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
a. je (organ iz 11. člena ZJZP) na svoji (zaporedna številka seje, redna/izredna) seji dne
(datum seje) sprejel (navedba odločitve oziroma akta iz 11., 36. oziroma 40. člena
ZJZP), ki določa predmet in pogoje izvajanja koncesije;
b. je koncedent dne (datum) pod številko objave (številka objave) objavil javni razpis za
podelitev koncesije za projekt (naziv projekta);
c. je koncedent dne (datum) izdal (podatki o odločitvi iz 56. oziroma 57. člena ZJZP) o
izboru koncesionarja za projekt (naziv projekta);
d. je odločitev iz predhodne točke postala pravnomočna dne (datum);
e. se na zgoraj podani podlagi sklepa predmetna koncesijska pogodba;
f. (druge uvodne ugotovitve).
2. člen
(sestavni deli pogodbe)
(1) Sestavni del predmetne koncesijske pogodbe so:
a. celotna razpisna dokumentacija javnega razpisa za podelitev koncesije;
b. seznam objektov koncedenta, kjer se bodo izvajali ukrepi za zagotavljanje prihrankov
energije, s pripadajočimi podatki o referenčnih količinah in pogojih uporabe;
c. sporazum o načinu izračuna dejanskega prihranka s pripadajočim vzorcem izračuna;
(V kolikor navedeno ni določeno že v koncesijskem aktu oziroma razpisni
dokumentaciji, mora navedeni dokument vsebovati jasne določbe glede izračuna in
načina merjenja dejansko doseženega prihranka, določitve in prilagoditve referenčnih
količin, morebitnega vpliva spremenjenih klimatskih vrednosti, itd., oziroma je
potrebno ustrezne določbe vključiti v okvir te pogodbe.)
d. program izvajanja koncesije, ki vključuje investicijski načrt s seznamom ukrepov za
učinkovitejšo rabo energije, ki jih bo izvajal koncesionar ter načrt upravljanja iz
vzdrževanja;
52

e. ponudba koncesionarja;
f. (drugo)
(2) V primeru neskladja med zgornjimi dokumenti se pri razlagi upošteva zgoraj podana
hierarhija dokumentacije, pri čemer je predmetna pogodba hierarhično nadrejena
dokumentom iz predhodnega odstavka.
3. člen
(opredelitev ključnih pojmov)
(Predlagamo normiranje vseh izrazov, vezanih na izvajanje koncesije, že v koncesijskem aktu.
Potrebna je podrobna opredelitev glede na izbrano vrsto in model energetskega pogodbeništva.)
(1) Izrazi, uporabljeni v tej pogodbi, imajo enak pomen, kot ga določajo koncesijski akt in
predpisi, ki urejajo energetsko dejavnost.
(2) V tej pogodbi uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za moške in ženske.
II.
PREDMET KONCESIJE
4. člen
(predmet koncesije)
(1) S to pogodbo koncedent podeljuje, koncesionar pa sprejema izključno dolžnost in pravico za
izvedbo ukrepov za zagotavljanje prihrankov energije ter izvedbo storitve energetskega
upravljanja v objektih naročnika iz 5. člena te pogodbe, na način in pod pogoji, določenimi z
zakoni in podzakonskimi predpisi, koncesijskim aktom ter na njegovi podlagi sprejetimi
dokumenti koncedenta, razpisno dokumentacijo za podelitev koncesije in to koncesijsko
pogodbo.
(2) Koncesijska dejavnost obsega naslednje storitve:
a. izvajanje ukrepov za zagotavljanje prihrankov energije, skladno s programom
izvajanja koncesije;
b. upravljanje objektov in infrastrukture, kot so opredeljeni v 5. členu te pogodbe, na
način, opredeljen v načrtu upravljanja iz vzdrževanja;
c. vzdrževanje objektov in infrastrukture, kot so opredeljeni v 5. členu te pogodbe, na
način, opredeljen v načrtu upravljanja iz vzdrževanja;
d. izvajanje drugih aktivnosti, skladno s programom izvajanja;
e. jamčenje prihranka energije, skladno s to pogodbo;
f. (drugo).
(3) Koncesionar mora kot sestavni del koncesije opravljati tudi naloge v zvezi z obveščanjem
uporabnikov, vodenjem evidenc in obveščanjem koncedenta, ter druge naloge kot to določa
veljavna zakonodaja in koncesijski akt.
III.
OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE
5. člen
(območje izvajanja)
(1) Območje izvajanja koncesije obsega sledeče objekte (navedba objektov), v obsegu kot je
razviden iz priloženega seznama objektov koncedenta.
(2) Ob doseženem soglasju med koncedentom in koncesionarjem se območje izvajanja iz
predhodnega odstavka lahko razširi na dodatne objekte, ki konceptualno ustrezajo
programski zasnovi projekta javno-zasebnega partnerstva.
(3) Sprememba iz predhodnega odstavka je pogojena s pridobitvijo soglasja (organa iz 11. člena
ZJZP) in se uredi z dodatkom k tej pogodbi.
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IV.
ČAS TRAJANJA KONCESIJE
6. člen
(čas trajanja)
(1) Izvajanje koncesijske dejavnosti po tej pogodbi se začne (datum) in traja (opredelitev
trajanja) let.
(2) Izvajanje koncesijske dejavnosti se lahko po preteku obdobja iz predhodnega odstavka z
dodatkom k tej pogodbi podaljša za največ (opredelitev morebitne možnosti podaljšanja
skladno z 71. členom ZJZP) let.
V.

FINANCIRANJE
7. člen
(vložki pogodbenih strank)
(1) Koncedent za namen izvajanja predmetne pogodbe zagotovi sledeč vložek: (navedba
podatkov o vložku koncedenta, v kolikor je to relevantno)
(2) Koncesionar v celoti prevzame stroške obratovanja, vzdrževanja in upravljanja zgrajene
infrastrukture, kot je opredeljena v programu izvajanja.
Ocenjen letni strošek upravljanja in vzdrževanja infrastrukture, skladno s predmetno
pogodbo, znaša (ocena stroška oziroma vložka koncesionarja). Navedeni strošek predstavlja
vložek koncesionarja.
Koncesionar v celoti prevzame tudi vse stroške investicij, skladno s programom izvajanja, ki
bodo izvedene tekom izvajanja predmetne koncesije. Ocenjen vložek koncesionarja iz
predmetnega naslova znaša (ocena vložka koncesionarja).
Skupno znaša ob sklenitvi pogodbe vložek koncesionarja (ocena vložka koncesionarja).
(3) Ob sklenitvi pogodbe znaša razmerje med vloženimi sredstvi javnega in zasebnega partnerja
(navedba razmerja).
(4) Razmerje med vloženimi sredstvi (finančnimi in ostalimi) koncesionarja in koncedenta se
lahko vsako leto trajanja javno-zasebnega partnerstva ustrezno prilagodi, odvisno od
morebitnih dodatnih letnih vložkov koncesionarja in koncedenta v investicijski projekt.
8. člen
(viri financiranja)
(1) Koncesionirana dejavnost se financira iz sledečih virov:
a. sredstev proračuna;
b. lastnih sredstev koncesionarja;
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se smejo uporabljati izključno za opravljanje koncesionirane
dejavnosti.
(3) Koncesionar mora skladno z zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem
evidentiranju različnih dejavnosti in predpisi, izdanimi za njegovo izvrševanje, drugimi
predpisi in računovodskimi standardi voditi ločeno računovodsko evidenco o sredstvih in virih
sredstev ter prihodkih in odhodkih za izvajanje koncesionirane dejavnosti.
9. člen
(druga sredstva)
(1) Če koncesionar prejema kakršna koli druga sredstva za izvajanje koncesije, ki niso navedena v
tej pogodbi, mora ta sredstva, zmanjšana za upravičene stroške v zvezi z njihovim
pridobivanjem, uporabiti za izvajanje te koncesije.
(2) O višini prihodkov iz prejšnjega odstavka mora koncesionar poročati koncesionarju na način,
določen v 24. členu te pogodbe.
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10. člen
(financiranje)
(Vključitev določbe o razdelitvi prihranka, glede na izbrani model financiranja. V nadaljevanju
podano besedilo je podano zgolj primeroma in ni primerno za vsa dejanska stanja. Pri čemer se je
potrebno zavedati, da mora koncedent že v prvem letu izvajanja projekta izkazovati prihranke v
svojem proračunu.)
(1) Koncesionar je upravičen do plačila storitve, ki jo izvaja za koncedenta. Višina plačila je
dogovorjena v višini…. in se plačuje na koncu obračunskega obdobja. (v primeru, ko
koncesionar zagotavlja tudi energente ne samo storitve energetskega podjetništva, pa je
potrebno besedilo popraviti tako, kot sledi:
Koncesionar je upravičen do plačila storitve, ki jo izvaja za koncedenta. Plačilo je sestavljeno iz
stroška storitve in stroška energentov, ki jih zagotavlja koncesionar. Višina stroška storitve je
določena vnaprej in je kostantna, strošek energentov pa je zmnožek porabljene količine
energenta in tržne cene, ki je veljala ob dobavi energenta.)
(2) V kolikor koncesionar ne dosega dogovorjenih prihrankov, se v ustreznem delu zniža višina
plačila za opravljeno storitev iz prejšnjega odstavka.
11. člen
(obračun storitev)
(Vključitev določbe, ki ureja način izplačila. V nadaljevanju podano besedilo je podano zgolj
primeroma in ni primerno za vsa dejanska stanja.)
(1) Vsi obračuni in drugi izračuni po tej pogodbi se izvajajo za obračunsko obdobje enega leta, pri
čemer je prvo obračunsko obdobje enako obdobju enega leta od datuma začetka izvajanja
glavne storitve. Če obdobje trajanja te pogodbe oziroma obdobje merjenja prihrankov
energije ni identično z začetkom ali koncem obračunskega obdobja, se obračun za takšna
delna obdobja trajanja izvrši sorazmerno glede na število pogodbenih mesecev, ki jih zajame
obračunsko obdobje.
(2) Koncesionar mora v 30 dneh po zaključku posameznega obračunskega obdobja sestaviti in
vročiti uporabniku v potrditev račun za izplačilo storitve v višini, kot izhaja iz 1. odstavka 10.
člena te pogodbe.
(3) K računu morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad doseženimi prihranki (ter
porabljenimi količinami energenta v kolikor gre tudi za dobavo energentov) in so podlaga za
njegovo izstavitev.
(4) Koncedent je dolžan račun pregledati v roku 8 dni od prejema in ga, v kolikor je ustrezen,
potrditi z dovoljenjem za izplačilo.
(5) V primeru, da koncedent ugotovi napake, ali se ne strinja s posameznimi postavkami
obračuna v računu, je koncedent dolžan nesporni znesek računa plačati na način in v rokih,
določenih za plačilo po tej pogodbi, glede spornega zneska pa v istem roku sporočiti svoje
stališče.
(6) Koncedent mora nakazovati zneske za račune iz predmetnega člena na transakcijski račun
koncesionarja.
(7) Plačilni rok je določen z vsakokrat veljavnim zakonom o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije.
(8) V primeru zamude plačila dolguje koncedent koncesionarju zamudne obresti v višini
zakonskih zamudnih obresti.
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12. člen
(koncesijska dajatev)
(Določba je primerna zgolj v primeru izbire modela pod točko 3.3 smernic. V tem primeru je glede
na izbrani model potrebna celovita prilagoditev drugih pogodbenih določb, predvsem glede
obsega izvajanja ukrepov za doseganje energetskih prihrankov, ki se načeloma izključijo, in
načina prenosa lastninskih pravic.)
(1) Koncesionar koncedentu izplača koncesijsko dajatev v višini (navedba višine koncesijske
dajatve).
(2) Izplačilo koncesijske dajatve se opravi v enkratnem znesku na transakcijski račun
koncendenta, 30. dan po pričetku veljavnosti te pogodbe.
(3) V primeru zamude s plačilom koncesijske dajatve dolguje koncesionar koncedentu zamudne
obresti v višini zakonskih zamudnih obresti.
(4) Koncedent se zaveže, da bo koncesijsko dajatev namenil predvsem za: (opredelitev
namembnosti dajatve, v smislu izvajanja specifičnih investicijskih ukrepov za zagotavljanje
prihrankov energije)
13. člen
(valorizacija)
(1) Denarne obveznosti iz predmetne pogodbe se valorizirajo skladno z vsakokrat veljavnim
pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah
dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja.
VI.

RAZMERJA S TRETJIMI OSEBAMI

14. člen
(Navedba podatkov o podizvajalcih skladno z 71. členom ZJN-2 oziroma povezanih družbah
skladno s 86. členom ZJZP ter pripadajočih zakonskih omejitev, vezanih na naravo razmerja, kot
so na primer neposredna plačila, vključitev enakovrednih zahtev v katero koli podizvajalsko
pogodbo, itd.)

VII.

SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIJE

15. člen
(obveznosti koncesionarja)
(1) Koncesionar ima na podlagi te pogodbe dolžnostno upravičenje za:
a. izvajanje investicijskih vlaganj v smislu izvedbe ukrepov za zagotavljanje prihrankov
energije, skladno s potrjenim programom izvajanja;
b. upravljanje objektov in infrastrukture, kot so opredeljeni v 5. členu te pogodbe, na
način, opredeljen v načrtu upravljanja iz vzdrževanja;
c. vzdrževanje objektov in infrastrukture, kot so opredeljeni v 5. členu te pogodbe, na
način, opredeljen v načrtu upravljanja iz vzdrževanja;
d. izvajanje drugih aktivnosti, skladno s potrjenim programom izvajanja;
e. izvajanje vseh nalog in dejavnosti, ki so neločljivo povezane z obveznostmi iz
predhodnih alinej (na primer vodenje evidenc, obračunavanje storitev, itd.);
f. izvajanje drugih obveznosti, ki so opredeljene v koncesijski pogodbi ali koncesijskem
aktu;
(2) Obveznosti iz alineje a. predhodnega odstavka morajo biti izvedene najkasneje do (navedba
datuma, lahko po posameznih fazah, etapah) in v skladu s projektom (navedba projekta).
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(3) Koncesionar garantira in jamči, da bodo ukrepi za prihranek energije od začetka obveznosti
izvajanja koncesijskega razmerja do konca trajanja te pogodbe zmanjšali referenčne količine
iz te pogodbe za odstotek zajamčenega prihranka, ki znaša (navedba zajamčenega
prihranka).
(4) Dejavnost, ki je predmet te koncesije, mora koncesionar opravljati nepretrgano. Koncesionar
lahko začasno prekine izvajanje dejavnosti le na način in iz razlogov, ki jih določajo zakon,
koncesijski akt, predmetna pogodba ali drug predpis.
(5) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe tudi naslednje dolžnosti:
a. izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi,
koncesijsko pogodbo ter koncesijskim aktom;
b. kot dober gospodarstvenik uporabljati, upravljati in/oziroma vzdrževati objekte,
naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju dejavnosti;
c. upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z
izvajanjem koncesionirane dejavnosti;
d. ves čas trajanja te pogodbe s skrbnostjo strokovnjaka skrbeti za to, da pridobi vsa
potrebna dovoljenja, soglasja, certifikate in druge akte državnih in drugih pristojnih
organov (ta dolžnost se nanaša tudi na potrebno podaljšanje ali obnovitev teh
dovoljenj, soglasij, cetifikatov in drugih aktov);
e. ves čas veljavnosti pogodbe izpolnjevati vse pogoje, opredeljene v koncesijskem aktu
ali razpisni dokumentaciji;
f. obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti uvedeni s predpisom;
g. vodenje vseh predpisanih evidenc, usklajenih z občinskimi evidencami in pravočasno
posredovanje podatkov pristojnim institucijam, v skladu z zakonom, podzakonskimi
predpisi in to pogodbo;
h. pripravljati in pravočasno posredovati poročila in podatke iz drugih evidenc v skladu z
zakonom in podzakonskimi akti;
i. poročati koncedentu o izvajanju koncesije;
j. o okvarah, napakah ali pomanjkljivostih, ki so pomembnejše, ali ki bi lahko ogrozile
izvajanje koncesije, in so ugotovljene na infrastrukturi, ki se nanaša na dejavnosti, ki
so predmet te pogodbe, takoj obvestiti koncedenta;
k. voditi poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in računovodskimi standardi, če
opravlja drugo dejavnost pa voditi ločeno računovodstvo v skladu z zakonom in
računovodskimi standardi;
l. koncedentu omogočiti in dovoliti nemoten in neoviran nadzor nad poslovanjem in
izvajanjem predmeta te pogodbe;
m. vsako leto od začetka izvajanja javno-zasebnega partnerstva javnemu partnerju
predložiti celotno evalvacijo poslovanja z infrastrukturo, opredeljeno v 5. členu te
pogodbe, ter poročilo o doseženih prihrankih;
n. v primeru obstoja resne ali neposredne nevarnosti za življenje, zdravje ali
premoženje nemudoma obvestiti pristojni inšpektorat in izvesti potrebne ukrepe, da
se nevarnost odstrani in škoda ne nastane oziroma je čim manjša;
o. skleniti in predložiti ustrezna zavarovanja glede izvajana dejavnosti;
p. v okviru izvajanje koncesionirane dejavnosti zagotoviti spoštovanje kazalnikov
oziroma ciljev, vezanih na sofinanciranje iz (navedba vira sofinanciranja);
q. (drugo);
ter druge dolžnosti, ki so določene v tej pogodbi, koncesijskem aktu, javnem razpisu ali
veljavni zakonodaji.
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16. člen
(obveznosti koncedenta)
(1) Dolžnosti koncedenta so zlasti:
a. zagotavljanje plačila za opravljeno storitev, skladno s poglavjem V. predmetne
pogodbe;
b. koncesionarju zagotavljati pogoje za nemoteno opravljanje dejavnosti koncesije;
c. koncesionarju nuditi pomoč v primeru pridobitve posameznih pravic, soglasij ali
dovoljenj, ki jih koncesionar ne more pridobiti samostojno ali brez pomoči
koncedenta;
d. koncesionarju na nepremičninah, kjer se bodo izvajale aktivnosti za uresničitev
koncesijske pogodbe ter opremi, ki je v lasti koncedenta, ob upoštevanju veljavne
zakonodaje podeliti ustrezne stvarnopravne pravice (na primer služnost, stavbna
pravica, itd.) na način, da se koncesionarju omogoči nemoteno izvajanje
koncesionirane dejavnosti;
(V kolikor je primerno, se skladno z 73. členom ZJZP lahko vključi posebna določba, kjer se
že v sami koncesijski pogodbi podeli ustrezno stavbno pravico.)
17. člen
(javna pooblastila)
(1) Koncedent v okviru javno-zasebnega partnerstva koncesionarju podeljuje naslednja javna
pooblastila:
a. pravico izvedbe investicije v obsegu, kot je potreben za ustrezno izvajanje
koncesionirane dejavnosti, v skladu s koncesijskim aktom in predmetno koncesijsko
pogodbo,
b. (drugo)
18. člen
(prenos lastninske pravice)
(Vključitev določbe, ki ureja način in trenutek prenosa lastninskih pravic.. V nadaljevanju podano
besedilo je podano zgolj primeroma in ni primerno za vsa dejanska stanja.)
(1) Koncesionar mora po prenehanju koncesijskega razmerja nemudoma ali v roku, ki ga določi
koncedent, neodplačno izročiti koncedentu v last in posest vse premičnine in morebitne
nepremičnine, ki jih je imel v posesti ali lasti z namenom izvajanja koncesijske pogodbe, v
stanju, ki omogoča nadaljnje izvajanje dejavnosti.
(2) Izjemo od predhodnega odstavka predstavljajo premičnine in nepremičnine, ki še niso bile
amortizirane, za katere se pogodbeni stranki ob prenehanju koncesijskega razmerja lahko
dogovorita za odplačni prenos po tržnih vrednostih, določenih s strani sodnega cenilca, ki ga
imenujeta sporazumno.
(3) Koncesionar mora ob izročitvi stvari koncedentu izročiti tudi vso tehnično in drugo
dokumentacijo.
(4) Stvar se šteje za prevzeto, ko pooblaščena predstavnika pogodbenih strank podpišeta
prevzemni zapisnik v tistem delu, ki se nanaša na to stvar. Če v prevzemnem zapisniku ob
posamezni stvari niso zapisane pripombe, se šteje, da ta stvar nima očitnih napak.
(5) Koncesionar se ob prenosu iz prvega odstavka tega člena zaveže neodplačno na koncedenta
prenesti tudi morebitne druge pravice (na primer služnosti, itd.), ki so vezane na opravljanje
koncesionirane dejavnosti po tej pogodbi.
(6) Koncesionar odgovarja za vso škodo, ki bi nastala zaradi kršitve obveznosti iz tega člena.
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19. člen
(element sofinanciranja)
(Vključitev nujna v primeru vključitve kakršnih koli sredstev iz evropskih skladov.)
(1) Koncedent in koncesionar sta pri izvajanju koncesije dolžna upoštevati in izvajati vse zaveze,
ki izhajajo iz dejstva, da so bila s strani koncedenta za del investicijskega projekta pridobljena
sredstva iz naslova (navedba sofinanciranja).
(2) Koncedent in koncesionar morata zagotoviti, da predmetno javno-zasebno partnerstvo v
nobeni točki ne bo poseglo v izkazovanje ter izpolnitev vseh kazalnikov oziroma ciljev,
vezanih na sofinanciranje iz iz javnih sredstev.
(3) (opredelitev vpliva elementa sofinanciranja iz evropskih skladov na lastniška razmerja, kot so
na primer omejitve prenosa, itd.)
VIII.

ZAVAROVANJA
(Lahko se določi še dodatna zavarovanja in morebitne pogodbene kazni, na načine, kot so že
opredeljeni v smernicah.)

20. člen
(zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)
(1) Koncesionar mora koncedentu najkasneje v 10 dneh od sklenitve te pogodbe, kot pogoj za
veljavnost pogodbe, izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
(navedba višine zavarovanja) z veljavnostjo (navedba veljavnosti in morebitne oblike t.i.
obnovljivih zavarovanj).
(2) Zavarovanje iz prejšnjega odstavka mora biti v obliki (navedba oblike zavarovanja), in je lahko
predmet unovčitve v primeru:
a. da koncesionar ne izvaja ukrepov za zagotavljanje prihrankov energije, skladno s to
pogodbo;
b. da koncesionar ne dosega zajamčenega prihranka;
c. da koncesionar krši določbe predmetne pogodbe ali koncesijskega akta;
d. stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen
je prenehanje poslovanja koncesionarja ali katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;
e. da koncesionar ne predloži novega oziroma podaljšanega zavarovanja za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti za prihodnje leto. (v primeru obnovljivih zavarovanj)
21. člen
(zavarovanje za primer poškodb oseb in škode na premoženju)
(1) Koncesionar mora najkasneje v 10 dneh od sklenitve te pogodbe predložiti dokazilo o
zavarovanju za primer poškodb oseb in škode na premoženju, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z
opravljanjem koncesije povzroči koncesionar ali pri njem zaposlene osebe koncedentu ali
tretjim osebam.
(2) Koncesionar mora predložiti koncedentu za vsako nadaljnje leto trajanja koncesijske
pogodbe posebej, najkasneje do 15. decembra tekočega leta za naslednje leto, dokazilo o
zavarovanju odgovornosti iz predhodnega odstavka te pogodbe.
(3) Koncesionar je dolžan koncedentu nuditi vse podatke in vso pomoč, če bi bil koncedent v
zvezi s podeljeno koncesijo direktno ali sam tožen s strani tretje osebe.
IX.
NADZOR
22. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravljajo:
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(2)

(3)
(4)

(5)

a. (navedba pooblaščenih oseb)
skladno z določbami zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo in skladno s koncesijsko
pogodbo.
Koncesionar je osebam iz prejšnjega odstavka dolžan omogočiti nadzor nad izvajanjem
koncesije, predložiti vso potrebno dokumentacijo v zvezi z izvajanjem koncesije, dajati
informacije v zvezi z izvajanjem koncesije in omogočiti vpogled v poslovne knjige in evidence
v zvezi z izvajanjem koncesije.
Nadzor se lahko izvaja tudi v prostorih koncesionarja.
Nadzor obsega pregled finančnega poslovanja v zvezi z izvajanjem koncesije, nadzor izvajanja
dejavnosti, strokovni nadzor in nadzor nad ustreznostjo uporabe objektov ter ostalih
sredstev za izvajanje dejavnosti, kakor tudi nadzor izvajanja dejavnosti v skladu z zakoni in
drugimi predpisi.
Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan in mora potekati tako, da ne ovira rednega
izvajanja koncesije. Praviloma se izvaja v poslovnem času koncesionarja. Nadzornik se po
potrebi izkaže s pooblastilom. Nadzornik je dolžan podatke o poslovanju koncesionarja
obravnavati kot poslovno skrivnost. O nadzoru se sestavi zapisnik.

23. člen
(spremljanje kakovosti)
(1) Koncedent spremlja in ocenjuje kakovost opravljenih storitev.
(2) Kakovost opravljenih storitev lahko koncedent spremlja neposredno v okviru nadzora iz
prejšnjega člena, ali s pomočjo specializiranih organizacij.
(3) V primeru, da ugotovi odstopanje kakovosti storitve od standardov, določenih s to pogodbo,
koncesijskim aktom in posebnimi dogovori, lahko koncedent uporabi sankcije, opredeljene v
tej pogodbi ali koncesijskem aktu.
24. člen
(poročanje)
(1) Koncesionar mora enkrat letno, najkasneje do 10. dne v mesecu maju za preteklo leto, v
obliki podanega letnega poročila koncedentu poročati o:
a. obsegu opravljenih storitev koncesionirane dejavnosti;
b. doseženih prihrankih energije;
c. prihodkih za izvajanje koncesionirane dejavnosti, prejetih v preteklem letu;
d. drugih podatkih, določenih s koncesijskim aktom ali to pogodbo;
(2) Koncesionar je dolžan podatke iz prejšnjega odstavka pošiljati koncedentu v elektronski
obliki. Obliko in formate pošiljanja podatkov določi koncedent.
(3) Letno poročilo mora obsegati podatke iz prvega odstavka tega člena, poleg tega pa še
podatke o doseganju standardov kakovosti storitev, določenih s koncesijskim aktom, to
pogodbo in posebnim dogovorom. Letno poročilo mora obsegati tudi revidirane
računovodske izkaze, izdelane skladno z zakonom o preglednosti finančnih odnosov in
ločenem evidentiranju različnih dejavnosti in predpisi, izdanimi za njegovo izvrševanje.
25. člen
(revizijska sled)
(1) Vsa dokumentacija, povezana z izvajanjem koncesije, mora biti hranjena na način, da
zagotavlja revizijsko sled.
(2) Koncesionar je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem koncesije, dolžan hraniti v skladu z
veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti, za
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potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega roka lahko koncedent le-tega enostransko
podaljša.
(3) Koncesionar se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije vsem nadzornim
organom, vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo izvajanja koncesije ter
njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po
poteku koncesijske pogodbe.
(4) Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih
z izvedbo posameznih aktivnosti koncesije, in poslovnih dogodkov, shranjenih v
računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne,
da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih, povezanih s
shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje
podatkov.
(5) Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo neoporečnost
shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo neoporečnost
in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.
X.
PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
26. člen
(prenehanje razmerja)
(1) Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha na naslednji način:
a. s prenehanjem koncesijske pogodbe,
b. z odkupom koncesije,
c. z odvzemom koncesije,
d. s prenehanjem koncesionarja,
e. v drugih primerih, določenih pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja javnozasebno partnerstvo oziroma zakonom, ki ureja gospodarske javne službe (v primeru
relevantnosti).
27. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
a. po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
b. z razdrtjem.
(2) Koncesijska pogodba lahko enostransko preneha z razdrtjem s strani koncedenta:
a. če je proti koncesionarju uveden postopek zaradi insolventnosti, drug postopek
prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek;
b. če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov,
koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi
katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnje pravilno izvajanje koncesije;
c. če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče
in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije;
d. če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda koncedentu ali
tretjim osebam;
e. če je mogoče utemeljeno sklepati, da koncesionar v bistvenem delu ne bo izpolnil
svoje obveznosti.
(3) V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz drugega odstavka tega člena lahko koncedent
s priporočeno pošto koncesionarja obvesti o enostranskemu razdrtju koncesijske pogodbe in
mu do pravnomočne izbire novega koncesionarja naloži izvajanje koncesije ali pa izvajanje
koncesije v vmesnem času zagotovi na drug ustrezen način.
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(4) Koncesionar lahko enostransko razdre koncesijsko pogodbo, če koncedent ne izpolnjuje
svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe, zaradi česar koncesionarja v celoti onemogoča pri
izvajanju koncesijske pogodbe.
(5) V primeru enostranskega razdrtja s strani katere koli od strank velja (navedba dolžine
odpovednega roka) odpovedni rok.
(6) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi
takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in
nepremagljivih okoliščin.
28. člen
(odkup koncesije)
(1) Odkup koncesije je možen takrat, ko koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo redno
izvajanje koncesije možno učinkoviteje opravljati na drug način.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je odkup lahko tudi prisilen. Za prisilen odkup koncesije se
uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razlastitev.
(3) Ob odkupu je koncedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se določa po predpisih
o razlastitvi.
29. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju v primeru, da koncesionar očitno krši
koncesijsko pogodbo, zlasti pa:
a. če ne prične z izvajanjem koncesionirane dejavnosti v dogovorjenem roku;
b. če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno oziroma jo izvaja tako, da so
povzročene motnje v dejavnosti in funkcionalnosti;
c. če koncedentu namerno ali iz velike malomarnosti povzroča škodo;
d. če se pri svoji dejavnosti ne drži predpisov in standardov ali navodil koncedenta;
e. če je izražen utemeljen javni interes po prenehanju izvajanja dejavnosti.
(2) Odvzem koncesije je mogoč ne glede na to, ali predstavljajo kršitve iz prejšnjega odstavka
bistveno kršitev koncesijske pogodbe. Koncedent pisno opozori koncesionarja na kršitve, ki
so razlog za odvzem koncesije, mu določi primeren rok za odpravo kršitev in ga opozori, da
bo v nasprotnem primeru uvedel postopek odvzema koncesije. Če je koncesionar konzorcij,
se kršitev posameznega člana konzorcija šteje za kršitev koncesionarja.
30. člen
(prenehanje koncesionarja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem koncesionarja, če ta nima univerzalnega
pravnega naslednika. V primeru obstoja univerzalnega pravnega naslednika koncesionarja
koncesijsko razmerje ne preneha in se prenese na univerzalnega pravnega naslednika.
(2) Koncesijsko razmerje preneha z dnem nastanka pravnih posledic začetka stečajnega
postopka. Na zgrajeni infrastrukturi, nameščeni opremi in drugih sredstvih koncesionarja,
namenjenih izvajanju koncesije, ima koncedent izločitveno pravico, določeno zakona, ki ureja
javno-zasebno partnerstvo.
(3) Če je koncesionar konzorcij, zaradi prenehanja enega ali več članov konzorcija ali uvedbe
stečaja nad njimi, koncesijsko razmerje ne preneha, če ostali člani konzorcija izjavijo, da bodo
nadaljevali s koncesijo.
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31. člen
(prehodno obdobje)
(1) Če v primeru prenehanja koncesije ni podeljena nova koncesija ali ni drugače zagotovljeno,
da bi bila koncesionirana dejavnost nepretrgano izvajana, mora dotedanji koncesionar
izvajati dejavnost koncesije pod pogoji dotedanjega koncesijskega razmerja, in sicer do
podelitve nove koncesije, vendar največ eno leto.
(2) Če je koncesijsko razmerje prenehalo iz razlogov, zaradi katerih dotedanji koncesionar ne
more več nadaljevati izvajanja koncesije po prejšnjem odstavku (npr. odvzem koncesije,
stečaj koncesionarja), sklene koncedent pogodbo za izvajanje nujnih del za zagotavljanje
koncesionirane dejavnosti z enim ali z več ponudniki ob upoštevanju veljavne zakonodaje.
32. člen
(statusne spremembe koncesionarja)
(1) Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki statusni spremembi, vključno s
spremembo kapitalske strukture, ki presega kontrolni delež po zakonu, ki ureja prevzeme. Če
koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če je zaradi sprememb prizadet interes
koncedenta, ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske
pogodbe, lahko koncedent, pod pogoji iz te pogodbe, enostransko razdre koncesijsko
pogodbo.
XI.
SPREMENJENE OKOLIŠČINE
33. člen
(spremenjene okoliščine)
(1) Če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti
katere od pogodbenih strank in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi te pogodbe
nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na eno od strank, ima
druga stranka pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
(2) Spremenjene okoliščine niso razlog za enostransko prenehanje te pogodbe.
(3) O nastopu spremenjenih okoliščin iz prvega odstavka tega člena se morata pogodbeni stranki
nemudoma medsebojno obvestiti in se dogovoriti o izvajanju te pogodbe v spremenjenih
okoliščinah. Obvestilo mora biti podprto z dokumentacijo, ki je v tem času na razpolago in ki
opisuje naravo okoliščine in znesek stroškov, ki so nastali ali naj bi nastali v zvezi s
spremenjeno okoliščino. Obvestilo je lahko kasneje dopolnjeno z dodatno dokumentacijo.
(4) Pogodbeni stranki se bosta, če je to potrebno, sestali, da bi se pogajali o potrebnih
spremembah vsebine te pogodbe z namenom, da se vzpostavi pogodbeno ravnotežje zaradi
nastopa spremenjene okoliščine.
(5) Ne glede na spremenjene okoliščine, je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz te
pogodbe.
(6) Ni mogoče zahtevati spremembe pogodbe, če bi morala prizadeta stranka ob sklenitvi
pogodbe te okoliščine upoštevati ali če bi se jim lahko izognila ali jih premagala ali če so
nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njene obveznosti.
(7) Pravice pogodbenih strank po tej točki ne posegajo v njune pravice do odstopa od pogodbe.
34. člen
(spremembe predpisov)
(1) Če zakon, podzakonski predpis, ali drug posamičen ali splošen akt koncedenta drugače uredi
posamezna vprašanja glede obveznosti ali pravic koncesionarja v zvezi z opravljanjem
koncesionirane dejavnosti, kot je to določeno v tej pogodbi, in so zato koncesionarju
naložene nove obveznosti ali zmanjšane pravice ali naloženi dodatni stroški, ter te obveznosti
ne izhajajo že iz predpisov, veljavnih na dan zaključka javnega razpisa in iz razpisnih zahtev in
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razpisne dokumentacije, ne glede na to, ali je na ta dan rok ali pogoj za začetek njihovega
izvajanja že nastopil, ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta ustrezno denarno ali
drugo nadomestilo, razen v kolikor je ta razlika pokrita s spremembo cene storitev. V vsakem
primeru nadomestilo ne sme presegati nujnih in potrebnih stroškov oziroma zmanjšanja
prihodkov, ki koncesionarju nastane zaradi tega.
(2) Koncesionar je dolžan storiti vse, kar je v njegovi moči, da so povečani stroški oziroma
zmanjšani prihodki čim manjši.
35. člen
(stavka)
(1) Koncesionar mora zagotoviti opravljanje koncesionirane dejavnosti tudi v primeru stavke pri
njem zaposlenih delavcev. Stavka zaposlenih pri koncesionarju ne predstavlja višje sile.
(2) Če koncesionar ne more zagotoviti opravljanja koncesionirane dejavnosti, mora dati
koncedentu za čas trajanja stavke na razpolago objekte, opremo in naprave za opravljanje
koncesionirane dejavnosti, da se zagotovi nemoteno, redno in pravočasno izvajanje storitev.
Stroške, ki jih je s prevzemom opravljanja koncesije imel koncedent, v celoti nosi
koncesionar.
36. člen
(višja sila)
(1) Višja sila so izredne in nepremagljive okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim
izogniti ali jih odvrniti in nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe ter so zunaj volje ali sfere
pogodbenih strank.
(2) Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, teroristična
dejanja, revolucija, upor, sabotaža, vandalizem, vojna ali ukrepi oblasti, pri čemer pride do
spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja, zaradi katerih izvajanje
koncesionirane dejavnosti ni možno na način, ki ga predpisuje ta pogodba.
(3) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirano dejavnost tudi ob
nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, skladno s programom izvajanja
dejavnosti.
(4) Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno
obvestiti in dogovoriti o izvajanju dejavnosti v takih pogojih. Pisno obvestilo mora vsebovati
podatke o nastopu in naravi dogodka ter njegovih potencialnih posledicah.
(5) Če za stranko nastopi nezmožnost izpolnjevanja obveznosti po tej pogodbi zaradi nastopa
višje sile, pa o tem ne obvesti druge stranke, izgubi pravico, da bi uporabila višjo silo kot
utemeljitev, opravičilo ali podlago za uveljavljanje drugih pravic, ki bi jih sicer imela zaradi
nastopa višje sile.
(6) Zaradi višje sile ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo nujnih in
potrebnih dodatnih stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane javne službe v
času trajanja višje sile. Koncesionar mora o morebitnih dodatnih stroških, ki jih ima zaradi
izvajanja koncesionirane dejavnosti v pogojih višje sile, nemudoma, najkasneje pa v roku 15
dni po tem, ko so mu nastali, in je hkrati ugotovil njihov obseg, obvestiti koncedenta.
Koncedent povrne koncesionarju le nujne in potrebne dodatne stroške v zvezi z izvajanjem
koncesionirane dejavnosti v pogojih višje sile.
(7) V primeru, ko postane izvršitev pogodbe zaradi višje sile objektivno nezmožna, sta obe
stranki prosti svojih nadaljnjih pogodbenih obveznosti za čas trajanja višje sile. Če je zaradi
višje sile začasno onemogočeno izvrševanje kakšne obveznosti po tej pogodbi, se rok za
izvršitev ustrezno podaljša za čas trajanja višje sile.
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XII.
KONČNE DOLOČBE
37. člen
(protikorupcijska določba)
(1) V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega razpisa, na podlagi katerega je podpisana
ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku koncedenta ali drugega organa ali organizacije iz javnega
sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za
sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem
pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji
iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni
stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
(2) Koncedent bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega
odstavka tega člena ali prejema obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih
organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti
dodatka iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi, v skladu s predpisi
Republike Slovenije.
38. člen
(neskladje, neveljavnost, spremembe)
(1) V primeru neskladja med določbami koncesijskega akta in določbami koncesijske pogodbe,
veljajo določbe koncesijskega akta.
(2) Za razmerja, ki jih predmetna pogodba ne ureja, veljajo določbe zakonov, ki urejata javnozasebno partnerstvo in gospodarske javne službe (zgolj v primeru relevantnosti) ter določbe
Obligacijskega zakonika.
(3) Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe
stranki.
(4) Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe.
Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je
želela doseči neveljavna določba.
39. člen
(prenos na tretjo osebo)
(1) Koncesionar ne sme nobene od pravic in dolžnosti, ki izvirajo ali sestavljajo koncesijsko
razmerje po tej pogodbi in tudi ne same koncesije, prenesti na tretjo osebo brez izrecnega
pisnega soglasja koncedenta.
(2) Akt o prenosu koncesije se izda v obliki, v kakršni je bila podeljena koncesija. Novi
koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko pogodbo.
(3) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop prevzemnika koncesije v pogodbena
razmerja odstopnika z uporabniki.
(4) Za prenos po tej pogodbi se ne šteje nominacija podizvajalcev ali kooperantov.
40. člen
(spori)
(1) Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti
sporazumno.
(2) Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri
pristojnem stvarno pristojnem sodišču po sedežu koncedenta.
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41. člen
(veljavnost)
(1) Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in prične veljati z dnem, ko
koncesionar predloži koncedentu ustrezno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
42. člen
(2) Ta pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena
stranka en (1) izvod.

KONCESIONAR:
_______________
dne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________
(podpis in žig)
________________
________________
(ime in priimek podpisnika)

KONCEDENT:
_______________
dne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________
(podpis in žig)
________________
________________
(ime in priimek podpisnika)
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