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10 partnerjev iz 
  9 držav 

Nemčija 

Grčija 

Slovenija 

Srbija 
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Romunija 
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Hrvaška 

Ukrajina 
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 Trajanje projekta:  marec 2015 - februar 2017 

 Vrednost projekta:  1.983 Milijona EUR 

 Glavni mejniki:  

 Začetek projekta  

 Izdelana študija referenčnega stanja ter operativna internetna stran (avgust 2015) 

 Prilagoditev EPC poslovnih modelov (november 2015) 

 Razviti in odobreni koncepti usposabljanja (december 2015) 

 V celoti izvedeni programi usposabljanja (maj 2015) 

 Pričakovani rezultati: 

 Najmanj 2000 strokovnjakov, kateri bodo sodelovali v sklopu izvedenih 
izobraževanj/treningov preko izvedenih in organiziranih webinarjev, e-učenja in tematsko 
relevantnih strokovnih dogodkov. 

 500 novih stavb, ki bodo vključene v projekte energetskega pogodbeništva  

 Pričakovani učinki: 

 60-90 GWh letnih prihrankov energije za oskrbo stavb 

 60-90 milijonov novih investicij na trgu energetskega pogodbeništva  
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 Razvoj lokalnih zmogljivosti občin z namenom vzpostavitve in uporabe modela 
energetskega pogodbeništva (EPC) za financiranje investicij v izboljšave energetske 
učinkovitosti v javnih stavbah in pripadajočih storitev. 

 
Obseg: 

 Ocena in adaptacija dobrih praks 

 Posvetovanja z ključnimi deležniki 

 Turnejski dogodki („Road show-i“) 

 Usposabljanje nosilcev izobraževanja 

 Seminarji 

 Spletni seminarji 

 E-učenje 

Cilj projekta 



Cilji usposabljanja 

Udeleženci imajo korist od usposabljanja na več načinov: 

– Izboljšano svoje znanje na področju: 
• osnovne ideje in koncepta energetskega pogodbeništva; 
• predpogojev za implementacijo energetskega pogodbeništva v javnih stavbah; 
• potencialov in omejitev pri implementaciji energetskega pogodbeništva;  
• obstoječih poslovnih modelov energetskega pogodbeništva in potencialov za njihovo realizacijo; 
• primerov vzorčnih pogodb in posebnih določb. 

– Izboljšano razumevanja kako: 
• za specifičen primer izbrati najbolj primeren poslovni model energetskega pogodbeništva; 
• določiti primerno trajanje pogodbe; 
• opredeliti tehnično in ekonomsko optimizacijo obsega projekta energetskega pogodbeništva.  

– Razvite sposobnosti za: 
• računanje neto sedanje vrednosti zagotovljenih energijskih prihrankov v prihodnosti; 
• izračun referenčnih vrednosti rabe in stroškov; 
• zbiranje in pripravo razpisne dokumentacije za projekte energetskega pogodbeništva;  
• pogajanje in sklepanje pravičnih pogodb; 
• spremljanje in preverjanje doseženih prihrankov energije. 
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Obseg usposabljanja  

V okviru projekta EnPC-INTRANS je bil izdelan program usposabljanja, ki sestoji iz seminarjev, spletnih 
seminarjev, smeri za samostojno izobraževanje ter pripadajočih orodij in gradiv vključno z uporabniškimi 
navodili za izvajanje izobraževanj 
 Izobraževalna vsebina temeljili na 4 temeljnih izobraževalnih modulih: 

 
• Modul I: Koncepti EPC, izbor potencialnih projektov in izbrani poslovni modeli  
• Modul II: Zasnova poslovnih primerov EPC  
• Modul III: Razpisni postopki in sklepanje pogodb za EPC  
• Modul IV: Meritve in preverjanje prihrankov energije.  

 
Namen dodatne možnosti izobraževalne smeri e-učenja je zagotoviti dostop širši strokovni udeležbi skozi 
daljši časovni okvir. 
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Izhodišče: Ocena stanja trga EPC in posvetovanje s ključnimi 
deležniki  

• Pred razvojem izobraževalnih vsebin in orodij se je v sodelujočih državah izvedlo pregled stanja trga 
energetskega pogodbeništva  na nacionalnih ravneh sodelujočih držav ter nivoja poznavanja 
mehanizma ter možnosti njegove uporabe v javnem sektorju.  

• Pregled trga je vključeval pregled razvoja , pregled uspešno izvedenih projektov, predstavitev 
glavnih ponudnikov ESCO, obstoječe zakonodaje in administrativnih okvirjev ter možnosti za 
nadaljnji razvoj.  

• Prav tako se je preučilo možnost uporabe 3 temeljnih poslovnih modelov EPC v kontekstu 
nacionalnih posebnosti in omejitev.  

• Posvetovanje s ključnimi deležniki je bilo namenjeno oceni nivoja ozaveščenosti o samem 
mehanizmu EPC, predvsem pa zbiranju subjektivnih mnenj o glavnih omejitvah uporabe, prednostih 
in priložnostih.  
 

• Rezultati omenjenih aktivnosti so predstavljeni v dokumentih  
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Izhodišče: Ocena stanja trga EPC in posvetovanje s ključnimi 
deležniki  

 
• Rezultati omenjenih aktivnosti so predstavljeni v dokumentih: 
 
D2.1 PRILAGOJENI POSLOVNI MODELI ZA ENERGETSKO  
POGODBENIŠTVO V JAVNIH STAVBAH 
 
 
D3.1 MNENJE DELEŽNIKOV O KONCEPTIH EPC/ESCO  
V PARTNERSKIH DRŽAVAH 
 
 
D4.1 POROČILO O OCENI POTREB ZA USPOSABLJANJE 
 
 
D6.1 TEMELJNA ŠTUDIJA O TRENUTNEM STANJU RAZVOJA EPC/ESCO TRGA IN UPORABE V JAVNEM 
SEKTORJU 
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Usposabljanje nosilcev izobraževanja 

 V letošnjem letu so partnerji konzorcija projekta EnPC-INTRANS organizirali  3 dnevni izobraževalni 
dogodek nosilcev usposabljanja. 

 Dogodek se bo odvijal od 23.2. do 26.2.2016 v Bratislavi na Slovaškem  

 S strani slovenskih lokalnih skupnosti so se dogodka udeležili predstavniki uradov za investicije in 
razvoj Mestnih občin Velenje in Slovenj Gradec. Skupaj s predstavniki kompetenčnih centrov iz 
partnerskih držav so se seznanili z izobraževalnimi vsebinami 4ih temeljnih izobraževalnih modulov. 

 

 

 

 

 

 

 

 Udeleženci izobraževalnega dogodka so trenutno aktivno vključeni v izvajanje predhodnih 
aktivnosti pri pripravi investicijske dokumentacije za sanacijo obstoječih stavb v svojih občinah. 
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Enodnevni izobraževalni seminar  

 

 V okviru projekta se je letos 12.aprila v Sloveniji izvedel enodnevni izobraževalni seminar na temo 
energetskega pogodbeništva, kateri je bil organiziran v okviru 18. Sejma Energetike v Celju v 
sodelovanju z medijsko hišo Energetika.NET ter energetsko družbo Petrol. Seminarja so se udeležili 
predstavniki številnih slovenskih in hrvaških občin ter predstavniki gospodarstva na področju 
energetike.  

   

 

 

 

 

 

http://www.enpc-intrans.eu/language/sl/enodnevni-izobrazevalni-seminar/  
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Spletni seminarji  
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 V sklopu projekta se je v mesecu maju organizirala in izvedla serija treh izobraževalnih spletnih 
seminarjev na temo energetskega pogodbeništva, ki so pokrivali različna področja izbranih 
izobraževalnih modulov. 

 Spletni seminarji so bili izvedeni na spletni platformi za učenje Moodle v sledečih terminih:  

Spletni seminar A (4.5.2016) – KONCEPTI IN POSLOVNI PRIMERI se je osredotočal na izobraževalni 
modul I – Koncepti EPC in poslovni modeli ter deloma na modul II – Zasnova poslovnih primerov EPC. 

Spletni seminar B (10.5.2016) – Razpisni postopki in sklepanje pogodb za EPC 

Spletni seminar C (26.10.2016) – Merjenje in preverjanje prihrankov pri projektih EPC v četrtek 26. maja 
2016 z začetkom ob 10:00 

 



Smer za e-učenje  

 Prav tako so izobraževalne vsebine predstavljene v obliki smeri za e-učenje (Program usposabljanja za 
samostojno izobraževanje s pomočjo e-učenja)  

  

 

 
  Gre za interaktivno obliko predstavitve kjer se učenec po  
          lastnih sposobnostih in prilagojeni hitrosti  izobražuje! 

 
 Orodje za e-učenje je razvito v obliki datoteke .pps z  
     integriranimi animacijami. V diapozitivih so na voljo  
      točke za interakcijo, katere lahko udeleženec tečaja  
      izbere za dodatna pojasnila glede predstavljene vsebine.  
 

 Posamezni okvirji z besedili se bodo pojavljajo ob kliku na pripadajočo točko za interakcijo in izgine ob 
vnovičnem kliku na področje okvirja. Dodatna literatura s povezavami in z osnovnimi podatki je 
predstavljena na koncu dokumenta oz. orodja. 
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Mednarodna konferenca  

 Mednarodna konferenca za promocijo energetskega pogodbeništva v javnih stavbah po Evropski uniji 
se bo odvila 15.novembra 2016 v kraju Esslingen (okolica Stuttgarta, Nemčija) v prostorih Neckar 
Foruma.  

 Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško regijo v sodelovanju s Goriško lokalno energetsko 
agencijo ter Centrom za obnovljive vire energije – CRES (Grčija) bo prevzela delavnico z naslovom 
merjenje in preverjanje doseženih prihrankov – načini zagotavljanja dodane vrednosti naročniku 
storitve (javnemu subjektu).  

 Konference se bodo udeležili predstavniki nacionalnih in lokalnih odločevalcev predvsem pa 
predstavniki podjetij, ki ponujajo energetske storitve. 

 
 Udeležba je brezplačna, prijavo pa je  
      treba izvesti preko povezavi na uradni spletni strani projekta. 
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Dostop do izobraževalnih vsebin in orodij  

 Vse izobraževalne vsebine in orodja razvita v sklopu projekta EnPC-INTRANS so na voljo bodisi na 
slovenski podstrani uradne spletne strani bodisi na platformi za e-izobraževanje Moodle. 
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Zanima nas vaše mnenje!  
 
• Vprašalnik za vrednotenje in spremljanje usposabljanja  

 
• Anonimni vprašalnik za ocenjevanje 
 



 
HVALA ZA POZORNOST! 
 

NIKO NATEK -> niko.natek@kssena.velenje.eu  
 
www.encp-intrans.eu  
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