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• Ustanovitev agencij v okviru EU programa »Intelligent Energy Europe«, ki spodbuja 
ustanovitev mreže lokalnih energetskih agencij po celotnem prostoru EU.  

• Poslanstvo agencij: trajnostni razvoj regij skozi doseganje energetske samooskrbe 
regij, s stalnim izboljševanjem energetske učinkovitosti in  uporabe obnovljivih virov 
energije. 

• Status agencij:  status zakonsko še ni urejen, gre pa za zavode v javni lasti lokalnih 
skupnosti.  

  

http://www.lea-pomurje.si/index.php?lang=
http://www.leag.si/


 Dejavnosti agencij: 

• Izdelava lokalnih energetskih konceptov občin. 

• Izvajanje energetskega menedžmenta v občinah. 

• Izvajanje energetskega knjigovodstva v stavbah v lasti občin, javne razsvetljave,.. 

• Popisi in študije javne razsvetljave.  

• Študije izvedljivosti, DIIP – dokumenti identifikacije investicijskih projektov. 

• Prijavljanje projektov trajnostne energetike na domače in mednarodne razpise.  
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http://www.lea-pomurje.si/index.php?lang=
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 Piramida ukrepov:  

http://www.lea-pomurje.si/index.php?lang=
http://www.leag.si/


 Energetsko upravljanje: 

http://www.lea-pomurje.si/index.php?lang=
http://www.leag.si/


 Energetsko pogodbeništvo: 

• zanesljiv in stroškovno učinkovit instrument za 
znižanje rabe in stroškov energije (+ okolje)  

• podjetje za energetske storitve (ESCO) izvaja 
ukrepe učinkovite rabe energije na strani rabe in 
oskrbe z energijo  

• jamstvo za zmanjšanje rabe in stroškov energije 
ter prevzem vseh finančnih in tehničnih tveganj za 
izvedbo in delovanje vseh sistemov ali ukrepov v 
celotnem času trajanja pogodbeništva, običajno 5 
do 15 let 

• plačilo storitev energetskega pogodbeništva se 
izvaja iz realiziranih prihrankov stroškov energije 

http://www.lea-pomurje.si/index.php?lang=
http://www.leag.si/
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http://www.eib.org/products/elena/index.htm 
 

ESCO MODEL IN 
PROGRAM ELENA 
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IZ PRIHRANKOV 

Mutuo conveniente - EIB 
Assistenza tecnica- ELENA 
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Mednarodni razpisi – MARIE 
Državni razpisi –UJR1, DOLB3 
Drugi razpisi – Petrol URE 

http://www.eib.org/products/elena/index.htm
http://www.eib.org/index.htm


 Prihranek = prihodek: 

http://www.lea-pomurje.si/index.php?lang=
http://www.leag.si/


 Oblike pogodbeništva: 

• LAHKO energetsko pogodbeništvo   
- izvedbi enostavnih organizacijskih ukrepov in uvedbi osnovne oblike 

energetskega menedžmenta 

 

• Energetsko pogodbeništvo PLUS 
- celovita obnova ovoja stavb + ukrepi na strani rabe in oskrbe z energijo 

- kombinacija različnih finančnih virov 

 

• ZELENO energetsko pogodbeništvo 
- osredotočeno na obnovljive vire energije 

- specifični razpisni pogoji in povezave na podporne programe  

 (nepovratna sredstva) 

- jamstva za prihranek primarne energije 

 

http://www.lea-pomurje.si/index.php?lang=
http://www.leag.si/


 Prednosti pogodbeništva: 

Odločitveni kriterij Lastna izvedba Zunanji izvajalec 

Financiranje 100% lastnik  0 – 100% lastnik 

Tehnični in ekonomski riziko lastnik ESCO 

Optimizacija, obratovanje, vzdrževanje visoko motivirani zaposleni v lastnem interesu izvajalca  

Jamstvo za učinke (prihranki)  ne da 

Jamstvo za funkcionalnost garancijska doba pogodbena doba 

Cenovna jamstva ne da 

Pogodba za daljše časovno obdobje ne da 

Stroški priprave pogodbeništva ne da 

Znanje + nabor idej lastnik (+ svetovalec) lastnik (+ svet.) + ESCO 

Specifikacija projekta detajlna  funkcionalna 

Paket storitev (vse na enem mestu) ne da 

Velikost  poljubna oskrba > 20.000 €/leto 

raba > 100.000 €/leto 

Stroški v življenski dobi višji (v večini primerov) nižji (v večini primerov) 

http://www.lea-pomurje.si/index.php?lang=
http://www.leag.si/


Program ELENA: 

Tehnična pomoč ELENA 
subvencija EU do 1/25 inv. vrednosti 

Priprava projektov 

Izvedba projektov URE in OVE 
v javnem sektorju 

(občine, mesta, idr., min. 50 mioEUR) 

ESCO 

EIB Konzorcij 
bank 

http://www.eib.org/products/technical_assistance/elena/index.htm 

http://www.lea-pomurje.si/index.php?lang=
http://www.leag.si/


Novi modeli: 

Primer prenove JR:  

- Občina kandidira na razpis UJR1 ali Petrol URE ali druge razpise in pridobi 
nepovratna sredstva,  

- Ta sredstva vloži v projekt prenove JR,  

- Na osnovi DIIP-a in Odloka razpiše in podeli koncesijo,  

- Koncesionar v letu 0 v enkratnem znesku plača koncesnino (najemnino za JR) vsaj 
v višini preostalih potrebnih sredstev.  

- Koncesionar, ki je obenem tudi izvajalec sanacije JR izvede prenovo JR. 

- Imamo dve pogodbi: pogodbo o koncesiji opravljanja storitve JR (ESCO model) – 
JZP ter  pogodbo o izvedbi GOI del – JN z isto osebo.  

 Primer prenove kotlovnic in 15-letne dobave toplote v projektu OVE v primorskih 

občinah:   
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http://www.lea-pomurje.si/index.php?lang=
http://www.leag.si/


 Potreben postopek JZP: 

http://www.lea-pomurje.si/index.php?lang=
http://www.leag.si/


PROJEKT MARIE - PILOTNI PRIMER – SLO 
 
Energijska prenova občinske stavbe v Dobrovem v Goriških Brdih 

Izvedba razširjenega energetskega pregleda 

Uvedba energetskega knjigovodstva 

Ciljno spremljanje rabe energije 

 Namestitev inovativno izolacijskega sloja 

Uvedba ESCO modela 

Nepovratna sredstva – razpis Petrol URE, ostalo po ESCO modelu pogodbenega  
zagotavljanja prihrankov.  
Direktiva o učinkovitosti stavb (2010) – JAVNI SEKTOR ZA ZGLED 
novogradnje blizu 0 energijske, 3% letna obnova javnih stavb s površino nad 250 m2 

http://www.lea-pomurje.si/index.php?lang=
http://www.leag.si/


Projekt Alterenergy: 

GOLEA vabi k sodelovanju tri primorske občine z manj kot  

10.000 prebivalcev, iz vsake statistične regije po eno.  

- Pristop k Konvenciji županov 

- Izdelava SEAP-a   

- Uvedba energetskega managementa  

- Uvedba CSRE – ciljnega spremljanja rabe energije  

- Izdelava treh študij – DIIP-ov  

- Izvedba izobraževanj in srečanj  

 

http://www.eumayors.eu/index_en.html 

http://www.lea-pomurje.si/index.php?lang=
http://www.leag.si/
http://www.eumayors.eu/index_en.html



