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ENERGETSKO POGODBENIŠTVO- 

finančni vir  

ali jamstvo za prihranke? 
 

 

 

 
 

 

Mag. Blaţenka Pospiš Perpar 

En.občina 011 

Ljubljana, 18. oktober 2011 



VSEBINA 

 Kratka predstavitev podjetja, 

 Energetsko pogodbeništvo – osnovni principi, 

 Značilnosti projektov energetskega pogodbeništva,  

 Jamstvo prihrankov, 

 Financiranje, 

 Primeri uporabe principa – reference v Sloveniji. 
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S svojim delovanjem 

prispevamo k 

zniževanju rabe 

energije, vode in 

okoljskih obremenitev. 

 

Poslanstvo in slogan 
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Na območju JV Evrope postati vodilni ponudnik celovitih 

rešitev na področjih:  

 sistemov daljinske energetike, 

 vodovodnih sistemov, 

 učinkovite razsvetljave in  

 energetskega upravljanja objektov. 

Usmerjeni v prihodnost nenehno izboljšujemo obstoječe 

sisteme, razvijamo visoko kvalitetne proizvode in 

storitve, združujemo dosežke znanosti ter potrebe 

kupcev v medsebojno zadovoljstvo in vzajemne koristi. 

Naša vizija 
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Ponudba javnemu sektorju 
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Zagotavljamo učinkovito raba energije in vode v: 

 Javnih objektih (vrtci, šole, občinski poslovne zgradbe) 

 Športnih objektih (športne dvorane, bazeni, idr.) 

 Komunalnih podjetjih, ki zagotavljajo občanom: 

 oskrbo s pitno vodo, 

 javno razsvetljavo,  

 daljinsko energetiko 

 

JAMČENJE PRIHRANKOV (različne oblike jamstva) 
 

FINANCIRANJE UKREPOV (daljše pogodbene dobe) 
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PRINCIPI 

ENERGETSKEGA 

POGODBENIŠTVA 



Pogodbeno zagotavljanje prihrankov 
 

 Izvajalec se s pogodbo zaveže izvesti ukrepe, ki 

prinašajo določeno znižanje stroškov za energijo (rabo 

energije in vzdrževanje naprav) in vodo  

 Za dogovorjene prihranke v pogodbeni dobi jamči 

 Jamstva so lahko različna – odvisna od pogodbenega 

razmerja: 

 plačilo storitev izvajalca iz prihrankov – od 

doseganja je neposredno odvisen obrok plačila 

 druge vrste garancija: 

 finančni instrument (bančna garancija, menica) 

 zadržanje dela plačila v pogodbeni dobi 
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LASTNIK 

(naročnik) 

POGODBENIK 

(izvajalec) 

DOBAVITELJ I 

ENERGIJE 

OBJEKTI 

OBNOVA  

SISTEMA 

ZAGOTAVLJANJE 

PRIHRANKA 

PLAČILO STORITEV IZ 

PRIHRANKOV 
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PRIHRANKI 

VZDRŢEVANJE  

SISTEMA 

   Pogodbeno zagotavljanje prihrankov    

RAZVOJ  

SISTEMA 
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Financiranje iz prihrankov 
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TRAJANJE POGODBE 

ŢIVLJENJSKA DOBA IZVEDENIH UKREPOV 

IZHODIŠČNI 

STROŠKI 

Stroški za 

energijo 

Čas 
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Zagotovljeni in dejanski prihranki 
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PO IZVEDBI 

UKREPOV 

ZAGOTOVLJENO 

ZNIŢANJE 

PRED IZVEDBO 

UKREPOV 

Stroški za 

energijo 

Deleţ 

investitorja 

Deleţ 

lastnika 

Vir: AURE 
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Pogodbena oskrba z energijo 
 

 Izvajalec se s pogodbo zaveže izvesti ukrepe, ki bodo 

zagotovili zanesljivo oskrbo objekta z energijo 

 Jamči za dogovorjeno količino in kakovost energije na 

dogovorjenem mestu, ne pa za prihranke! 

 Plačilo storitve – fiksni del in variabilni del, odvisen od 

porabe 

 Možno jamstvo za učinkovitost! 
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Pogodbena oskrba z energijo 
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TRAJANJE 

POGODBE 

ŢIVLJENJSKA DOBA IZVEDENIH UKREPOV 

Stroški za 

energijo 

Čas 

Fiksni del plačila 

Variabilni del plačila IZHODIŠČNI 

STROŠKI 
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Značilnosti projektov PZP energije 

 Izvajalec prevzame tveganje - tehnično 

 analiza obstoječega stanja, 

 doseganje realnih prihrankov, 

 izbor prave, optimalne opreme – pogodbena doba-

življenjska doba, 

 prava ocena investicije (kot ključ v roke), 

 stroški vzdrževanja. 

 Izvajalec prevzame tveganje – finančno 

 izračun vračilne dobe (stroški financiranja), 

 naročnikova “usoda”. 
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PRIHRANKI  

IN 

 FINANCIRANJE 



Prihranki - količinsko 

 Nerealna pričakovanja (dobavitelji opreme) 

 Kje dosegamo prihranek (primarna energija, končna 

energija, vrsta energije – primer prehoda na obnovljive 

vire)  

 Kje povečamo stroške (doseganje standardov udobja) 

 “Povezane investicije” – investicije, ki jih moramo 

izvesti poleg te, ki nam prinese prihranke (primer: 

prehod na zemeljski plin, vgradnja kondenzacijskih 

kotlov, pri tem pa dodatne zahteve za ureditev 

kotlovnice in sanacija dimnika) 
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Prihranki – vrednostno 

Cena energije: 

 Stalen porast v preteklih letih, padec v letu 2009  

 za realno oceno prihrankov potrebna realna cena 

 Fiksni del cene dobaviteljev 

 Primerjave  vseh stroškov (LCCA): 

 neto sedanja vrednost vseh stroškov 

 najnižja vrednost investicije – javna naročila 

 Energetsko pogodbeništvo: izvajalec prevzame 

vse stroške v pogodbeni dobi, ki pa ni enaka 

življenjski dobi 
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Najpogostejše dileme pri financiranju 

 Vprašanje obrestnih mer oziroma cene denarja 

 Življenjska doba investicije – pogodbena doba v 

primeru pogodbenega zagotavljanja prihrankov 

 Skupni stroški v tej dobi: 

 investicija (priprava, izvedba, financiranje), 

 stroški upravljanja (daljinski nadzor ali stalna 

prisotnost osebja), 

 stroški vzdrževanja in zavarovanja,  

 stanje tehnike in možen napredek (primer LED 

razsvetljave, naprave za soproizvodnjo toplote in 

elektrike na lesno biomaso). 
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PRIMERI  

UPORABE  

PRINCIPOV - 

REFERENCE  

  



 

 število objektov: 14 

 površina objektov: 

73.000 m2 

 referenčno obdobje: 

leto 1999 

 

MESTNA OBČINA KRANJ 

Glavna storitev izvajalca: garancija prihranka 

toplote in električne energije 

19 20. oktober 2011 

 

 Izvajanje glavne storitve: od 1.9.2002 do 31.8.2017 

 Investicija: 320.000 € 

 

PRIMERI PZP in PO 
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 število objektov: 28 

 površina objektov: 137.905,66 m2 

 referenčno obdobje: leto 2008 

 izvajanje glavne storitve:  

 2010 - 2025 

 Investicija v prvem letu:  3.200.000€ 

UNIVERZA V MARIBORU 

Glavna storitev izvajalca: ukrepi za doseganje 

prihrankov, dobava energije, energetsko 

upravljanje 

Podjetje UNI ENERGIJA 
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PRIMERI PZP in PO 



 Priključitev objektov študentskih domov na 

sistem daljinskega ogrevanja – zamenjava 

energenta (ceneje) 

 Ukrepi za znižanje rabe energije (razsvetljava, 

obnova klimatov) 

 Izgradnja fotovoltaičnih elektrarn na 9 objektih 

 Prenova kotlovnice na zemeljski plin 

UNIVERZA V MARIBORU 
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PRIMERI PZP in PO 



 število objektov: 2 

 izvajanje glavne storitve:  

 2010 - 2025 

 Investicija v prvem letu:  550.000 € 

 Sanacija ovoja in klimatske 

naprave pokritega bazena 

ZPO Celje 

Glavna storitev izvajalca: ukrepi za doseganje 

prihrankov energije in energetsko upravljanje 
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PRIMERI PZP in PO 



 Pogodbena doba 15 let, 

 Osvetlitev tam, kjer jo 

 potrebujemo, takrat, ko jo  

 potrebujemo in toliko, kot 

 jo potrebujemo, 

 Uskladitev z UMVSOO 

23 

OBČINA GORJE 

Glavna storitev izvajalca: prenova cestne 

razsvetljave in pogodbeno zagotavljanje 

prihrankov električne energije – 40% el. energije 
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PRIMERI PZP in PO 



 Obnova toplotnih postaj 

 Uvedba DNU 

 Implementacija 

programskih orodij za 

ekonomično vodenje 

sistema DO 
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SITEM DALJINSKEGA OGREVANJA PLANINA 

Glavna storitev izvajalca: zniţanje temperature vode 

v dovodu in povratku sistema daljinskega 

ogrevanja – zniţanje toplotnih izgub – zniţanje 

obratovalnih stroškov 
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PRIMERI PZP in PO 



ZAKLJUČKI  

 PZP – bistvo: jamčenje prihrankov 

 PZP in PO: možno financiranje 

 Potrebno upoštevanje značilnosti tovrstnih projektov 

 Naročnik mora imeti jasne cilje 
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