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1.

RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA

Mestna občina Novo mesto je v novembru 2015 sprejela Odlok o javno-zasebnem partnerstvu
za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske
sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto (Odlok),1 v katerem je ugotovila
javni interes za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom
energetske sanacije javnih objektov ter opredelila temeljne prvine izvedbe projekta.
2.
OCENA STANJA
Kakor izhaja iz Odloka, območje izvajanja koncesije obsega naslednje objekte: Glasbeno šolo
Marjana Kozine, OŠ Birčna vas, OŠ Bršljin, OŠ Center, OŠ Mali Slatnik, OŠ Dolž, OŠ
Dragotina Ketteja, OŠ Drska, OŠ Grm, OŠ Grm – bazen, OŠ Brusnice, VVE Brusnice, OŠ
Otočec, OŠ Podgrad, OŠ Stopiče, OŠ Šmihel, Anton Podbevšek Teater, Kulturni center
Janeza Trdina, Mestno občino Novo mesto, Rotovž, Dolenjski muzej - stavba NOB, Dolenjski
muzej - stavba Križatija, Dolenjski muzej - Ropasova hiša, VVE Pedenjped – Pedenjped, VVE
Pedenjped - Rdeča kapica, VVE Pedenjped – Metka, VVE Pedenjped – Ostržek, VVE Ciciban
– Kekec, VVE Ciciban – Labod, Agencijo za šport Novo mesto - Športna dvorana Marof,
Poslovno-stanovanjski kompleks, Rozmanova 10.
V Odloku je med drugim predvidena možnost in način, kako se območje izvajanja koncesije iz
predhodnega odstavka lahko razširi tudi na dodatne objekte in/ali ukrepe, ki konceptualno
ustrezajo programski zasnovi projekta javno-zasebnega partnerstva. V Odloku pa ni
eksplicitno predvidena možnost in način, kdaj in pod katerimi pogoji se pa lahko nabor objektov
in ukrepov iz odloka, ki bodo vključeni v projekt, zmanjša, kar pa je smiselno opredeliti iz
razloga, da se zmanjša tveganje, da morebitna neekonomičnost (non-bancability)
posameznega objekta(ov) ali ukrepa(ov) ne ogrozi izvedbe celotnega razpisa oz. projekta.
Zato se predlaga, da se v Odlok vključi določba, da je nabor objektov, katerih energetska
sanacija bo izvedena na način energetskega pogodbeništva, v fazi priprave ali izvedbe
javnega razpisa, do oddaje končnih ponudb, mogoče tudi zmanjšati, kolikor:
- se bo za posamezne od objektov ali ukrepov iz tega odloka v fazi priprave ali izvedbe
javnega razpisa izkazalo, da je njihova vključitev v projekt z vidika koncedenta
negospodarna;
-

1

bi pridobljene smernice soglasodajalcev (npr. soglasje Javnega zavoda Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine za posege) ali pogoji upravljavcev oziroma

Dolenjski uradni list, Uradno glasilo Mestne občine Novo mesto, št. 12, 16. 11. 2015.
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uporabnikov posameznih objektov (npr. posebni pogoji uporabe objekta) izvedbo
energetske sanacije posameznega objekta ali ukrepa toliko podražili ali bi usklajevanje
s pogoji v tolikšni meri oviralo izvedbo tega dela projekta, da bi to lahko ogrozilo
uspešno izvedbo celotnega projekta.
V fazi priprave javnega razpisa je bilo tudi ugotovljeno, da trije objekti in sicer objekt VVE
Metka, objekt VVE Pedenjped in objekt OŠ Mali Slatnik ne izpolnjujejo ekonomskih pogojev,
da se jih uvrsti v projekt javno-zasebnega partnerstva in bi njihova uvrstitev v projekt javnozasebnega partnerstva lahko ogrozila izvedbo celotnega projekta, zato je bolj racionalno, da
se jih izvede na tradicionalen način v okviru postopka oddaje javnega naročila ter se tako
izpolnijo pogoji za pridobitev finančnih sredstev iz evropske kohezijske politike, zato je podan
predlog, da se navedene tri objekte umakne iz seznama objektov iz 6. člena odloka.
3. CILJI IN NAČELA ODLOKA
Cilji v okviru projekta energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto
na način pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije so naslednji:
- gradbena, tehnološka in energetska sanacija objektov v lasti MO NM, ki so opredeljeni
v 6. točki Odloka;
- zagotaviti večjo energetsko učinkovitost javnih objektov v lasti MO NM, ki bodo predmet
sanacije;
- zagotoviti večjo kakovost zraka na območju MO NM;
- zmanjšanje stroškov porabe energije v javnih objektih, ki bodo vključeni v projekt;
- realizacija projekta po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije oz.
energetskega pogodbeništva na način, da se izvedba ukrepov energetske sanacije v
čim nižjem deležu financira iz občinskega proračuna;
- uvedba enotnega sistema energetskega upravljanja z objekti, ki bodo vključeni v
projekt z namenom učinkovitejše rabe energije in znižanje stroškov;
- uvedba energetskega knjigovodstva v javnih objektih, ki bodo vključeni v projekt;
- uvedba enotnega in centraliziranega sistema nadzora nad porabo energije v javnih
objektih, ki bodo vključeni v projekt;
- opredelitev sistema plačil za izvajanje storitve energetskega pogodbeništva na
dejansko dosežene dogovorjene prihranke energije oziroma zmanjšane stroške
porabe energije;
- izvedba projekta brez stvarnopravnih obremenitev javnih objektov, ki bodo vključeni v
projekt (npr. stavbne pravice, hipoteke, ipd.), razen glede ureditve vprašanja
dostopnosti do prostorov v objektu, kjer se izvajajo storitve energetskega
pogodbeništva (npr. služnosti, ipd.)
- predaja izvedenih objektov oz. ukrepov, naprav in opreme v stanju, ki bo omogočalo
normalno uporabo tudi po izteku koncesijskega obdobja;
- ohranitev nespremenjenega standarda kvalitete za končne uporabnike objektov, s
poudarkom na udobju in bivanju skozi celotno koncesijsko obodbje;
- ohranitev avtonomije MO NM glede nabave energentov, na način, da dobava
energenta ni predmet tega projekta in da MO NM energente naroča še naprej preko
sistema javnih naročil.
4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Za objekt VVE Metka, objekt VVE Pedenjped in objekt OŠ Mali Slatnik, ki se bodo izvedli v
okviru javnega naročila se bo MO Novo mesto prijavila na javni razpis za sofinanciranje
energetske prenove stavb v lasti in rabi občin, v okviru »Operativnega programa Evropske
kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in
proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na
nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje
energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije
v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega
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cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«, preostala sredstva se bodo
morala zagotoviti iz sredstev proračuna.
Pripravil:
Doc. dr. Boštjan Ferk, l.r.

dr. Iztok Kovačič
vodja
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 –
odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 16. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15 – pop.) ter 11., 36. in 40. člena
Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 17/06; v nadaljevanju ZJZP) je
Občinski svet Mestne občine Novo mesto na redni __. seji, dne _________ sprejel
ODLOK SPREMEMBI ODLOKA
O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA
ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE
JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MESTNE OBČINE NOVO MESTO
1. člen
V Odloku o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja
prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine
Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 12/2015) se prvi odstavek 6. člena spremeni tako, da se
glasi:
» (1) Območje izvajanja koncesije obsega naslednje objekte v obsegu, kot je razviden iz
priložene Strokovne analize prihrankov za potrebe energetskega pogodbeništva v Mestni
občini Novo mesto.
Območje izvajanja koncesije obsega sledeče objekte:
- Glasbena Šola Marjana Kozine
- OŠ Birčna vas
- OŠ Bršljin
- OŠ Center
- OŠ Dolž
- OŠ Dragotina Ketteja
- OŠ Drska
- OŠ Grm
- OŠ Grm - bazen
- OŠ Brusnice
- VVE Brusnice
- OŠ Otočec
- OŠ Podgrad
- OŠ Stopiče
- Telovadnica Stopiče
- OŠ Šmihel
- Anton Podbevšek Teater
- Kulturni center Janeza Trdina
- Mestna občina Novo mesto
- Rotovž
- Jakčev dom
- Dolenjski muzej - stavba NOB
- Dolenjski muzej - Stavba Križatija
- Dolenjski muzej - Ropasova hiša
- VVE Pedenjped - Rdeča kapica
- VVE Pedenjped - Ostržek
- VVE Ciciban - Ciciban
- VVE Ciciban - Kekec
- VVE Ciciban - Labod
- Agencija za šport Novo mesto - Športna dvorana Marof
- Poslovno-stanovanjski kompleks Rozmanova 10.«
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
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»(6) V fazi priprave ali izvedbe javnega razpisa, do oddaje končnih ponudb, lahko koncedent
nabor objektov in ukrepov iz tega odloka, ki bodo vključeni v projekt, zmanjša. Nabor
objektov in ukrepov je mogoče zmanjšati, kolikor:
1. se bo za posamezne od objektov ali ukrepov iz tega odloka v fazi priprave ali
izvedbe javnega razpisa izkazalo, da je njihova vključitev v projekt z vidika
koncedenta negospodarna;
2. bi pridobljene smernice soglasodajalcev (npr. soglasje Javnega zavoda Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine za posege) ali pogoji upravljavcev
oziroma uporabnikov posameznih objektov (npr. posebni pogoji uporabe objekta)
izvedbo energetske sanacije posameznega objekta ali ukrepa toliko podražili ali bi
usklajevanje s pogoji v tolikšni meri oviralo izvedbo tega dela projekta, da bi to
lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.«
2. člen
(uveljavitev)
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.
Številka:
Datum:
Župan
Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni
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1. OZADJE PROJEKTA
Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: MO NM) je v mesecu novembru 2015 skupaj z
Mestno občino Kranj in Mestno občino Celje (v nadaljevanju skupaj: mestne občine) zaprosila
Evropsko banko za obnovo in razvoj (v nadaljevanju: EBRD) za tehnično pomoč (Project
Development Assistance) ELENA pri izvedbi projekta energetske obnove javnih stavb v
njihovi lasti. V mesecu v decembru 2015 je bila podpisana pogodba za tehnično pomoč med
EBRD in MO NM, kot nosilko projekta, in s 1. januarjem 2016 se je projekt uradno začel.
Program ELENA je bil vzpostavljen s strani Evropske komisije in je financiran v okviru
programa Horizon 2020 oz. preko programa Evropska inteligentna energija. Vzpostavljen je
bil kot program tehnične pomoči na lokalni ravni z namenom podpore pri zagotavljanju
sredstev za izvedbo investicij v obnovljive vire energije (v nadaljevanju: OVE) in učinkovite
rabe energije (v nadaljevanju: URE) k doseganju ciljev podnebno energetske politike 20-2020, kar pomeni, da je cilj 20-20-20 na področju podnebnih sprememb in energetike treba
doseči z 20 odstotnim zmanjšanjem emisij, 20 odstotnim povečanjem OVE in 20 odstotnim
povečanjem URE. Program ELENA je delno voden preko Evropske investicijske banke (EIB),
delno pa preko EBRD. Program ELENA omogoča do 90-odstotno sofinanciranje stroškov
priprave dokumentacije in izvedbe postopkov ter razvoj finančno vzdržnih rešitev (bankable
solutions) za izvedbo investicij v OVE in URE ter hkrati nudi podporo pri pridobivanju
sredstev za financiranje investicij.1
Program tehnične pomoči zajema vodenje izvedbe projekta, energetske preglede, preverbe
energetskih izhodišč, pripravo investicijske dokumentacije, pravnih podlag in javnih razpisov
za izvedbo projekta, pripravo pogodb za energetsko pogodbeništvo ter ostalo tehničnično,
pravno in finančno svetovanje, ki je vezano na izvedbo projekta. Program tehnične pomoči
se financira s sredstvi ELENA in ga izvajajo zaposleni na mestnih občinah ter zunanji
strokovnjaki. Kot temeljni načelo za izvajanje investicij v izboljšave energetske učinkovitosti v
javnih stavbam mestnih občin se predvideva financiranje s tretje strani (ESCO podjetjij), saj
so zmožnosti financiranja teh investicij iz proračuna mestnih občin. Za izvedbo projekta
energetske obnove bo izvedenih več javnih razpisov. V kolikor bo dejansko stanje dopuščalo
in bodo izvedene študije pokazale, da je smisleno, je predvideno, da bo objavljenih bo več
javnih razpisov za sklope podobnih investicij znotraj projekta (npr. energetska sanacija
javnih objektov, javna razsvetljava) v bodisi v posamezni mestni občini ali v več mestnih
občina skupaj, da bi se dosegla ustrezna ekonomičnost. Obseg investicij v energetsko
obnovo je predviden v višini do 32.430.744,00 EUR. Minimalni obseg investicije je 20-kratnik
zneska tehnične pomoči ELENA.2

1

Več informacij na spletni strani EIB: <http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm> in
<http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/project-development-assistance/> (oboje
dne 19. avgust 2016).
2

Kakor izhaja iz pogodbe za tehnično pomoč med EBRD in MO NM, kot nosilko projekta, december
2015.
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2. PRAVNA PODLAGA
Predmetna pravna študija je del investicijskega elaborata skladno z določbo drugega
odstavka 31. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (v nadaljevanju: ZJZP).3 Namen te
študije je odgovoriti na vprašanje, ali so izpolnjeni pravni pogoji za izvedbo projekta in
sklenitev razmerja javno-zasebnega partnerstva (test javno-zasebnega partnerstva) ter
opredelitev temeljnih elementov javno-zasebnega partnerstva, vključno z argumentacijo
glede vsebine akta oz. odloka o javno-zasebnem partnerstvu glede pravnih vprašanj
realizacije projekta.
Namen predmetne pravne študije ni pregled ali verifikacija projektne naloge, ki opredeljuje
nabor javnih objektov ter vrste in obseg predvidenih ukrepov energetskega sanacije, kot tudi
ne pregled ali verifikacija ekonomske in/ali finančne ocene ter izvedljivosti predlaganega
projekta.

3. IDENTIFIKACIJA JAVNEGA INTERESA
ZJZP v 19. točki prvega odstavka 5. člena določa, da je »javni interes« z zakonom ali na
njegovi podlagi izdanim predpisom določena splošna korist, ki se ugotovi z odločitvijo o
javno-zasebnem partnerstvu iz 11. člena ZJZP.
V nadaljevanju analiziramo relevantno zakonodajo in smernice, ki opredeljujejo javni interes
v primeru izvedbe projekta energetske sanacije javnih objektov v lasti MO NM na način
pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije, ugotovljen z Odlokom o javnozasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z
namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto (v
nadaljevanju: Odlok).4

a) DIREKTIVA O ENERGETSKI UČINKOVITOSTI
Evropska unija (EU) se je zavezala, da bo do leta 2020 zmanjšala porabo primarne energije
za 20 %.5 Zmanjšanje porabe energije in odprava izgube energije sodita med glavne cilje
EU. Pri tem je poudarjeno, da bo podpora EU za izboljšanje energetske učinkovitosti
odločilnega pomena za konkurenčnost, varnost oskrbe z energijo in za izpolnjevanje zavez

3

Uradni list RS, št. 127/2006.

4

Dolenjski uradni list, Uradno glasilo Mestne občine Novo mesto, št. 12, 16. 11. 2015.

5

Načrt za energetsko učinkovitost 2011 - Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of
8 March 2011 – Energy Efficiency Plan 2011, COM(2011) 109 final.
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glede podnebnih sprememb v sklopu Kjotskega protokola.6 Poseben poudarek je namenjen
zmanjšanju porabe energije v javnih stavbah.
Področje energetske učinkovitosti v EU ureja 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 (v nadaljevanju: Direktiva o
energetski učinkovitosti).7
Pojem »energetskega pogodbeništva« v okviru definicije pojma »pogodbeno zagotavljanje
prihranka energije« opredeljuje 27. točka 2. člena Direktive o energetski učinkovitosti, kot

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 ta ukrep plačujejo sorazmerno s stopnjo izboljšanja
energetske učinkovitosti, dogovorjeno s pogodbo, ali drugim dogovorjenim merilom za
energetsko učinkovitost, kot so finančni prihranki.
V zvezi s tem 47. točka preambule Direktive o energetski učinkovitosti pravi, da kot pri
drugih oblikah financiranja s strani tretje osebe, se tudi pri pogodbi o zagotavljanju prihranka
energije koristnik energetskih storitev izogne stroškom naložbe tako, da naložbo, ki jo je v
celoti ali delno izvedla tretja oseba, poplača z delom finančne vrednosti prihranka energije.
Direktiva o energetski učinkovitosti vzpostavlja več ukrepov, med katerimi je tudi
vzpostavitev vodilne vloge javnega sektorja pri energetski prenovi stavb. V preambuli
navedene Direktive je pod točko 17. zapisano, da je treba povečati stopnjo prenove stavb,
saj je obstoječ stavbni fond največji posamezni sektor, v katerem bi bilo mogoče doseči
prihranek energije, zato je primerno določiti letno stopnjo prenove stavb v lasti in rabi
osrednje vlade na ozemlju države članice, da bi se izboljšala njihova
energetska
učinkovitost. V tem okviru Direktiva o energetski učinkovitosti zahteva, da se od 1. januarja
2014 naprej vsako leto prenovi 3 % skupne tlorisne površine stavb v lasti in rabi osrednje
vlade ali pa sprejme alternativne stroškovno učinkovite ukrepe, s katerimi se doseže enako
izboljšanje energetske učinkovitosti državnih stavb. Država je dolžna pripraviti in objaviti
popis teh stavb, ki mora vsebovati podatke o površini in energetski učinkovitosti teh stavb.
Nadalje Direktiva o energetski učinkovitosti v 18. in 19. členu nalaga državam članicam, da
podpirajo (celotni) 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

6

Več o tem glej: http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/index_sl.htm
(19. avgust 2016).
7

Uradni list Evropske unije, št. L 315 z dne 14. novembra 2012, str. 1.
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prihranka energije in drugih mehanizmov financiranja s tretje strani na dolgoročni pogodbeni
osnovi.8
Med ukrepi, ki jih navaja Direktiva je v 48. točki preambule navedeno, da je treba odkriti in
odpraviti regulativne in neregulativne ovire pri uporabi pogodbenega zagotavljanja prihranka
energije in drugem financiranju s strani tretje osebe za prihranek energije. Te ovire
vključujejo računovodska pravila in prakse, ki preprečujejo, da bi bile kapitalske naložbe in
letni finančni prihranki, ki izhajajo iz ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, v
računovodskih izkazih ustrezno izraženi za celotno življenjsko dobo naložbe. V zvezi s tem je
pomembna še 52. točka preambule, ki med ukrepi za dosego ciljev Direktive navaja
vzpodbujanje uporabe inovativnih finančnih mehanizmov (npr. jamstev za posojilo za zasebni
kapital, jamstev za posojilo za spodbujanje pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije,
nepovratnih sredstev, subvencioniranih posojil, posebnih kreditnih linij in sistema financiranja
s strani tretje osebe), ki zmanjšujejo tveganja pri projektih za energetsko učinkovitost ter
omogočajo stroškovno učinkovite prenovo.
Ob tem je treba omeniti, da 7. točka 5. člena Direktive določa, da države članice spodbujajo
javne organe, tudi na regionalni in lokalni ravni, da za financiranje prenov in izvajanje
načrtov za dolgoročno ohranitev ali izboljšanje energetske učinkovitosti po potrebi uporabijo
podjetja za energetske storitve in pogodbeno zagotavljanje prihranka energije.

b) GUIDANCE ON ENERGY EFFICIENCY IN PUBLIC BUILDINGS
Glede na velik pomen, ki ga ima energetska učinkovitost in energetsko pogodbeništvo v
okviru EU, je podpora za promocijo tega instrumenta zagotovljena tudi s strani EPEC-a
(European PPP Expertise Centre). EPEC je bil ustanovljen s strani EIB, držav članic in
Evropske komisije z namenom okrepitve organizacijskih kapacitet javnega sektorja za
izvajanje javno-zasebnih partnerstev.9
Na področju energetske učinkovitosti je EPEC kot temeljni dokument z namenom prenosa
izboljšanja informacij in dobre prakse pripravil in sprejel smernice z naslovom »Guidance on
Energy Efficiency in Public Buildings« kot pomoč državam članicam pri izvedbi ukrepov
energetske učinkovitosti v obliki javno-zasebnega partnerstva10Dokument obravnava pripravo
in izvedbo projekta energetskega pogodbeništva po fazah – od identifikacije, pripravljalne
faze in možnosti financiranja te faze (vključno s tehnično pomočjo ELENA), do izvedbe
razpisa in implementacije projekta. Obravnavan pa je tudi »politični« in normativni pomen
izvedbe projektov energetske učinkovitosti z vidika ciljev EU.
8

Ministrstvo
za
infrastrukturo,
na
spletni
strani:
<http://www.energetikaportal.si/podrocja/energetika/prenova-javnih-stavb/smernice-za-energetsko-pogodbenistvo/> (19.
avgust 2016).
9

Več informacij na spletni strani: <www.eib.org/epec/> (19. avgust 2015).

10

Dosegljiv na: <http://www.eib.org/epec/resources/epec_guidance_ee_public_buildings_en.pdf>
(19. avgust 2016).
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Tudi na podlagi analize zgoraj citiranih smernic je mogoče identificirati skupne cilje EU na
nivoju energetskega učinkovitosti in spodbujanje uporabe energetskega pogodbeništva, kot
enega izmed najučinkovitejših načinov za dosego zastavljenih ciljev.

c) EVROPSKI
KODEKS
RAVNANJA
ZA
POGODBENO
ZAGOTAVLJANJE PRIHRANKOV ENERGIJE – TEMELJNA
NAČELA DELOVANJA ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA
Evropskega kodeksa ravnanja za pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije (v
nadaljevanju: Kodeks)11 opredeljuje temeljne vrednote in načela, ki so ključnega pomena za
uspešno pripravo in izvajanje projektov pogodbenega zagotavljanja prihranka energije
(energetsko pogodbeništvo). Kodeks služi kot okvir za etično odločanje na tem področju, in
je namenjen: ponudnikom energetskega pogodbeništva in naročnikom in pospeševalcem oz.
strankam energetskega pogodbeništva.
Kodeks sestavlja skupek načel, ki temeljijo na vrednotah energetskega pogodbeništva in
opredeljujejo pričakovano ravnanje predvsem ponudnikov energetskega pogodbeništva, pa
tudi naročnikov, pri pripravi in izvajanju projektov energetskega pogodbeništva s ciljem
celovitega izboljšanja energetske učinkovitosti oziroma ekonomsko upravičenega
zagotavljanja prihranka energije ter znižanja stroškov za energijo. Kodeks predstavlja tudi
temeljni mehanizem za zagotavljanje strokovnosti na področju energetskega pogodbeništva,
za nove ponudnike pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije, ki vstopajo na trg
energetskega pogodbeništva, pa predstavlja smernico zahtevane kakovosti dela.
Kot navajajo avtorji, je Kodeks nenazadnje kazalec kakovosti tudi za naročnike: kaj smejo
pričakovati in zahtevati od ponudnikov energetskega pogodbeništva in hkrati, katerih načel
se morajo držati sami, da bi se projekt energetskega pogodbeništva izvedel v zadovoljstvo
vseh vpletenih strani. Kodeks predstavlja prostovoljno zavezo in ni pravno zavezujoč. Odraža
vrednote ponudnikov energetskega pogodbeništva, zaradi katerih predstavlja energetsko
pogodbeništvo izjemen pristop k energetski učinkovitosti. Te vrednote opredeljujejo
upravljanje projektov energetskega pogodbeništva v smislu zagotavljanja učinkovitosti,
profesionalnosti in transparentnosti.
Kodeks sestavlja in opredeljuje devet vodilnih načel:
1. Projekti energetskega pogodbeništva so ekonomsko učinkoviti
2. Ponudnik energetskega pogodbeništva prevzame vsa tveganja projekta
3. Prihranek energije jamči ponudnik energetskega pogodbeništva

11

Staničić, D. in drugi: Evropski kodeks ravnanja za pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije,
marec 2014. Kodeks je bil pripravljen v okviru projekta »Transparense – povečanje preglednosti in
zanesljivosti trgov pogodbenega zagotavljanja prihranka energije (EPC) v Evropi«, marec 2014, 2.
različica, objavljen na spletni strani: <www.transparense.eu/eu/epc-code-of-conduct> (19. avgust
2016).
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4. Ponudnik energetskega pogodbeništva podpira uporabo sistema upravljanja z
energijo
5. Odnos med ponudnikom in naročnikom energetskega pogodbeništva je dolgoročen,
pošten in pregleden
6. Vsi koraki energetskega pogodbeništva so zakoniti
7. Pomoč pri financiranju projektov energetskega pogodbeništva
8. Projekte energetskega pogodbeništva izvaja usposobljeno osebje
9. Ponudnik energetskega pogodbeništva se osredotoča na zagotavljanje visoke
kakovosti in skrb na vseh stopnjah izvajanja projekta

d) ENERGETSKI ZAKON
Direktivo v slovenski pravni red prenaša Energetski zakon (v nadaljevanju: EZ-1). 12 S
sprejetjem EZ-1 je bil pojem energetskega pogodbeništva kot tak prenesen v slovenski
pravni red in sicer v 29. točko 4. člena, kjer zakon ponovi dikcijo pojma »pogodbeno
zagotavljanje prihranka energije«, kot je zapisana v Direktivi o energetski učinkovitosti,
vendar pa EZ-1 v nadaljevanju pojma energetskega pogodbeništva oz. pogodbenega
zagotavljanje prihranka energije podrobneje ne ureja.
V zvezi s prenosom Direktive o energetski učinkovitosti v slovenski pravni red, torej v EZ-1
treba opozoriti, da le-ta uvaja pojem energetskega pogodbeništva zgolj med uvodnimi
določbami, potem pa ga v samem besedilu zakona ne uporabi. V zvezi s tem se sicer
postavlja vprašanje kakšen je bil namen zakonodajalca, da je opredelil pojem, ki ga potem v
besedilu zakona niti enkrat ne uporabi ter seveda še pomembnejše vprašanje, ali je s tem
bila korektno prenešena v slovenski pravni red Direktiva o energetski učinkovitosti.
Vendar pa pri tem pa ne more biti nobenega dvoma, da je EZ-1 s tem, ko je »prenesel«
Direktivo o energetski učinkovitosti v slovenski pravni red, opredelil na nacionalnem nivoju
tudi javni interes, ki ga zasleduje sama Direktiva o energetski učinkovitosti – pri energetski
učinkovitosti namreč zasledujemo cilje širše skupnosti, ki presega meje zgolj posamezne
občine ali države, gre namreč za globalni javni interes, ki ne nazadnje presega tudi meje EU
ter se odraža predvsem v povečanju energetske učinkovitosti javnega sektorja, pri čemer je
kot eden od ključnih ukrepov za dosego zastavljenih ciljev predvideno tudi energetsko
pogodbeništvo.
Za potrebe opredelitve in ugotovitve javnega interesa v konkretnem primeru je torej dovolj,
da je v EZ-1 povzet javni interes jasno opredeljen z Direktivo o energetski učinkovitosti, ki
kot eno izmed ključnih sredstev za dosego zastavljenih ciljev Direktive o energetski
učinkovitosti izpostavlja prav energetsko pogodbeništvo. Kljub nedosledno preneseni
Direktivi o energetski učinkovitosti je iz EZ-1 razvidno, da je uporaba instituta energetskega
pogodbeništva v Republiki Sloveniji v javnem interesu, njegova implementacija pa je mogoča
12

Uradni list RS, št. 17/2014, 81/2015.
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ob uporabi določb Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in s sleditvijo določbam Direktive o
energetski učinkovitosti.

e) AKCIJSKI NAČRT ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST IN
IZVAJANJE
OPERATIVNEGA
PROGRAMA
EVROPSKE
KOHEZIJSKE POLITIKE ZA OBDOBJE 2014-2020
Energetsko pogodbeništvo je eden ključnih ukrepov v okviru Akcijskega načrta za energetsko
učinkovitost (AN-URE 2020) ter izvajanja Operativnega programa Evropske kohezijske
politike za obdobje 2014-2020, saj se na ta način v financiranje ukrepov učinkovite rabe
energije v večji meri vključi zasebni kapital in s tem multiplicira vložena javna sredstva ter
doseže večje prihranke energije na enoto spodbude za investicijo.13
Predlog Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2014 – 2020
povzema zavezo Direktive o energetski učinkovitosti po letni prenovi 3 % površine državnih
stavb.14
V zvezi s tem je treba poudariti, da osnutek akcijskega načrta v točki 3.1.6 Energetske
storitve med drugimi aktivnostmi za uvedbo in krepitev energetskega pogodbeništva
predvideva tudi aktivnost zagotavljanje nedvoumne interpretacijo zakonodaje, kar zadeva
vprašanja, kot so: računovodski standardi, zadolževanje občin, ko gre za poplačilo naložb iz
prihrankov pri stroških energije, interpretacije zakona o javnem naročanju in zakona o javnozasebnem partnerstvu v zvezi s projekti energetskega pogodbeništva idr. V ta namen je
ministrstvo, pristojno za energijo, pripravilo smernice, ki so predstavljene v naslednji točki.

f) SMERNICE
ZA
IZVAJANJE
UKREPOV
IZBOLJŠANJA
ENERGETSKE UČINKOVITOSTI V STAVBAH JAVNEGA
SEKTORJA PO PRINCIPU ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA
Za izpolnjevanje obveznosti Direktive o energetski učinkovitosti in Nacionalnega akcijskega
načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2014 – 2020 je Ministrstvo za infrastrukturo v
sodelovanju z Ministrstvom za finance in strokovno javnostjo pripravilo in v decembru 2014
objavilo »Smernice za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah
javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva« (v nadaljevanju: Smernice).15

13

Ministrstvo
za
infrastrukturo,
na
spletni
strani:
<http://www.energetikaportal.si/podrocja/energetika/prenova-javnih-stavb/smernice-za-energetsko-pogodbenistvo/> (19.
avgust 2016).
14

Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014 - 2020 (AN URE 2020), Ljubljana, avgust
2014. Objavljen na spletni strani: <http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojnidokumenti/akcijski-nacrt-za-energetsko-ucinkovitost/> (19. avgust 2016).
15

Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana, december 2014. Objavljene so na spletni strani:
<http://www.energetika-
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Dokument predstavlja pojasnila, navodila in priporočila za izvajanje ukrepov izboljšanja
energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva
(angl. Energy Performance Contracting - EPC). Kot je ob objavi Smernic ocenilo Ministrstvo
za infrastrukturo, predstavlja energetska obnova stavb v javni lasti z zasebnim kapitalom v
okviru energetskega pogodbeništva javno-zasebno partnerstvo na področju učinkovite rabe
energije, ki pa je v Sloveniji še relativno nerazvito. Pravne podlage instrument sicer
omogočajo, vendar se zaradi pomanjkanja izkušenj in precej odprtih vprašanj, kot so
knjigovodsko-računovodska, ter zaradi tega večjih tveganj in transakcijskih stroškov, v praksi
ta instrument še skoraj ne izvaja. Namen Smernic je opredeljen predvsem s tem, da se
lastnikom oz. upravljavcem stavb javnega sektorja ta inštrument predstavi in pokaže, kako
se ga izvede. Ob ambicioznih zavezah glede prenov stavb v javnem sektorju in ob dejstvu
strogih fiskalnih omejitev je namreč nujno, da se v sanacijo javnih stavb vključi zasebni
kapital, kar je možno izvesti s t. i. energetskim pogodbeništvom. Tako se namreč lahko
obnovi stavbo brez dodatnega javnofinančnega zadolževanja, saj se investicija poplača iz
doseženih prihrankov pri stroških za energijo. Ob tem bo dosežen še en učinek in sicer
oživitev trga podjetij, ki nudijo energetske storitve, kar je še posebnega pomena za
Slovenijo, kjer je ta trg še dokaj nerazvit.16
V Sloveniji se energetsko 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. Energetsko 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 izvajalcem, t. j. podjetjem za
energetske storitve (poznano tudi kot ESCO – Energy Service Company).17
Smernice obravnavajo definicije in oblike energetskega pogodbeništva, aplikativnost
energetskega pogodbeništva, pogodbeno zagotavljanje energije, pogodbeno zagotavljanje
prihrankov, osnovne modele izvajanja ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti v
javnem sektorju, proračunsko-pravne vidike energetskega pogodbeništva - proračunski vidik
pogodbe in evidentiranje pogodb v poslovnih knjigah proračunskih uporabnikov in primerjavo
z izvedbo ukrepov v lastni režiji, opredeljujejo potek projekta in postopek identifikacije
projektov in izvedbenih ukrepov z vidika primernosti objektov oz. projektov ter ekonomske
portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/smernice_za_energetsko_pogod
benistvo-web.pdf> (19. avgust 2016).
16
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strani:
<http://www.energetikaportal.si/podrocja/energetika/prenova-javnih-stavb/smernice-za-energetsko-pogodbenistvo/> (19.
avgust 2016).
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upravičenosti ukrepov. naslovljeni so tudi nekateri pravni vidiki postopka izbire izvajalca
javnega naročila ali javno-zasebnega partnerstva za namen energetskega pogodbeništva.
Smernicam so priloženi: Slovar pojmov; Identifikacija primernih projektov/objektov za
energetsko sanacijo in Splošni vzorec pogodbe za sklepanje energetskega pogodbeništva.

g) Evidenca stavb v lasti in uporabi osrednje vlade
Ob uporabi zahtev in kriterijev Direktive o energetski učinkovitosti je bila na Ministrstvu za
infrastrukturo pripravljena Evidenca stavb v lasti in uporabi osrednje vlade18 in Ministrstvo za
infrastrukturo je izračunalo, da bo skladno z zahtevami in kriteriji Direktive o energetski
učinkovitosti na letnem nivoju potrebno prenoviti v povprečju 21.249 m2 površine stavb, kar
pomeni vsako leto v povprečju 11 stavb osrednje vlade.19 Javne stavbe v lasti občin pri tem
niso bile zajete v evidenco stavb v lasti in uporabi osrednje vlade, saj spadajo pod stavbe
t.im. širšega javnega sektorja, vendar pa Direktiva o energetski učinkovitosti izrecno navaja,
da je že več občin in drugih javnih organov v državah članicah uvedlo celostne pristope k
varčevanju in oskrbi z energijo, na primer z akcijskimi načrti za trajnostno energijo, kot so
načrti, pripravljeni v okviru pobude Konvencije županov, ter celostne mestne pristope, ki
zajemajo več kot le posamezne posege pri stavbah ali načinih prevoza. Države članice bi
morale spodbujati občine in druge javne organe, da sprejmejo celostne in trajnostne načrte
za energetsko učinkovitost z jasnimi cilji, v razvoj in izvajanje teh načrtov vključijo državljane
ter državljane ustrezno obveščajo o njihovi vsebini in napredku pri doseganju ciljev. Takšni
načrti lahko zagotovijo znaten prihranek energije, zlasti če se izvajajo s sistemi
gospodarjenja in upravljanja z energijo, ki zadevnim javnim organom omogočajo boljše
obvladovanje njihove porabe energije.20 Predmetno vprašanje je Ministrstvo za infrastrukturo
naslovilo z dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, ki je
obravnavana v naslednji točki.

h) Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske
prenove stavb
V oktobru 2015 je Ministrstvo za infrastrukturo sprejelo Dolgoročno strategijo za spodbujanje
naložb energetske prenove stavb (v nadaljevanju: Dolgoročna strategija).21 V predmetnem
dokumentu so občine prepoznane kot eden glavnih deležniko v procesu energetske prenove
18

Evidenca na dan 18. decembra 2014 je objavljena na spletni strani: <http://www.energetikaportal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/evidenca_javnestavbe_jun_2014
.htm (19. avgust 2016).
19

Ministrstvo
za
infrastrukturo,
na
spletni
strani:
<http://www.energetikaportal.si/podrocja/energetika/prenova-javnih-stavb/evidenca-stavb-v-lasti-in-uporabi-ozje-vlade/>
(19. avgust 2016).
20

Direktiva o energetski učinkovitosti 2012/27/EU, preambula, točka 18.

21

Dosegljiva na strani: <http://www.energetikaportal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/dseps/dseps_final_okt2015.pdf> (19. avgust 2016).
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stavb javnega in zasebnega storitvenega sektorja,22 dolgoročna strategija pa v skladu s 348.
členom EZ-1 vključuje tudi določitev oseb širšega javnega sektorja. Osebe širšega javnega
sektorja, kot jih opredeljuje predložena strategija, so javni zavodi, javni gospodarski zavodi,
javni skladi, javne agencije in ustanove, katerih ustanovitelj je država, ter uprava
samoupravnih lokalnih skupnosti, javni zavodi, javni gospodarski zavodi, javni skladi, javne
agencije in ustanove, katerih ustanovitelj je občina.23 Stavbe oseb širšega javnega sektorja
(brez stavb v lasti in rabi oseb ožjega javnega sektorja) in poslovne stavbe storitvenega
sektorja so uvrščene v skupino javnega in zasebnega storitvenega sektorja. Obe vrsti stavb
imata podobne lastnosti (velikost, energetsko intenzivnost, razmeroma koncentrirano
lastništvo, običajno profesionalno upravljanje), vendar je bilo v Dolgoročni strategiji
prepoznano, da se ovire za naložbe v energetsko učinkovitost znotraj skupine nekoliko
razlikujejo.24
V Dolgoročni strategiji je bilo ugotovljeno, da je treba za uspešno uveljavljanje energetskega
pogodbeništva s projektnim pristopom vpeljati obsežno shemo za prenovo javnih stavb v
okviru projektov energetskega pogodbeništva. Pri tem so bile kot ključne identificirane
sledeče naloge:25
- vzpostaviti model financiranja z energetskim pogodbeništvom;
- zagotoviti sistematično pripravo in izbiro projektov za energetsko prenovo z EP;
- urediti vprašanje financiranja priprave projektov in po potrebi pridobiti dodatne vire
za tehnično pomoč;
- zagotoviti povezovanje projektov v skupne projektov za doseganje boljših
ekonomskih učinkov za javne finance (čim nižjih stroškov v življenjski dobi ukrepov);
- zagotoviti nadgradnjo za nedvoumno razlago zakonodaje glede vprašanj, kot so:
računovodski standardi, zadolževanje občin, ko gre za poplačilo naložb iz prihrankov
pri stroških za energijo;
- tolmačenje zakona o javnem naročanju in zakona o javno-zasebnem partnerstvu v
zvezi s projekti energetskega pogodbeništva idr.;
- zagotoviti sistematično izdelavo podpornih gradiv za energetsko pogodbeništvo, ki
bodo omogočila bolj kakovostno, hitrejšo in cenejšo pripravo projektov. Podporna
gradiva obsegajo tipske pogodbe, navodila v zvezi s postopki izvedbe razpisov,
izvedbe projektov ter za nadzor nad izvedbo pogodbe o zagotavljanju prihrankov
(spremljanje učinkov in poročanje, verifikacija prihrankov), dopolnitev metodologije
za izvajanje energetskih pregledov v javnem sektorju tako, da bo podpirala pripravo
razpisov za energetsko pogodbeništvo idr.;
- pravno urediti področje za uvajanje novih pristopov, kot je npr. »financiranje prek
računa za energijo«;
- preverjati ureditev z demonstracijskimi projekti;

22

Dolgoročna strategija, str. 23.

23

Dolgoročna strategija, str. 26.

24

Dolgoročna strategija, str. 32.

25

Dolgoročna strategija, 72-73.
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zagotoviti javno dostopne informacije v podporo energetskemu pogodbeništvu v
okviru sistema upravljanja energije;
načrtno in stalno informirati in ozaveščati ciljne skupine o energetskih storitvah URE
(promocijska kampanja), vključno s promocijo dobrih zgledov; informirati finančne
institucije o energetskih storitvah URE; spodbujati finančne institucije za ponudbo
ugodnih posojil podjetjem za energetske storitve za izvajanje projektov energetskega
pogodbeništva; vključitev vsebin v enotni informacijski portal trajnostna energija
(BORZEN);
usposabljati potencialne naročnike, zlasti iz javnega sektorja, za pripravo in vodenje
projektov energetskega pogodbeništva;
podpirati naročnike predvsem v javnem sektorju pri projektih EP (glej poglavje
Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb) in zagotoviti podporo drugim
segmentom javnega sektorja (npr. za občine lahko skladno z EZ-1 vlogo
pospeševalcev projektov prevzamejo lokalne energetske agencije);
uveljaviti Evropski kodeks za energetsko pogodbeništvo;
uveljaviti standarde kakovosti za energetsko pogodbeništvo;
usposabljati akterje na vseh ravneh;
stalna pomoč pristojnih v institucijah pri odpravi ovir;
sistemsko spremljati projekte (stroški dela in posamezne aktivnosti), zagotavljati
primerjalno vrednotenje ter optimizirati procese izbire projektov in dodeljevanja
sredstev.

Za stavbe v lasti in rabi oseb širšega javnega sektorja Strategija energetske prenove stavb v
lasti in rabi RS oseb širšega javnega sektorja se bo izvajala z naslednji dejanji: 26
1. Določitev pogojev za prenovo
2. Financiranje projektov iz nove finančne perspektive OP EKP 2014–2020
3. Izvajanje pilotnih oziroma demonstracijskih projektov
Glede določitve pogojev za prenovo so kot nujni pogoji za pristop k celoviti energetski
prenovi stavbe, ki veljajo za vse stavbe širšega javnega sektorja, navedeni sledeči pogoji:
- Lastništvo oseb širšega javnega sektorja, če stavba ni v celoti v lasti oseb širšega
javnega sektorja, pa se zahteva v celoti sklenjen sporazum o sofinanciranju z drugimi
lastniki.
- Urejeno upravljavstvo: Pri dveh ali več upravljavcih mora biti sklenjen sporazum o
tem, kdo bo vodil energetsko prenovo, in načrt o financiranju.
- Določitev kazalnikov energetske učinkovitosti: Razširjeni energetski pregled stavbe in
energetska izkaznica, v katerih se morajo primerno upoštevati tudi lokacijski pogoji,
kulturnovarstveni pogoji in drugi morebitni pogoji.
- Izdelana investicijska dokumentacija, s katero se določi tudi zgornja meja donosa za
vlaganja zasebnega partnerja.

26

Dolgoročna strategija, str. 26-27.
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Preskus primernosti za JZP: Izpeljava predhodnega postopka (31. čl. ZJZP) – izvede
se preskus, ali je objekt primeren za javno-zasebno partnerstvo (izpeljava
predhodnega postopka po ZJZP).
Opredeljen predlog celovite energetske prenove stavbe, t.j. nabor ukrepov celovite
energetske prenove v skladu s točko 2.1. Dolgoročne strategije.

Po odločitvi za pristop k energijski prenovi energetski prenovi stavbe je treba upoštevati
naslednja izhodišča:
- Projekt energetske prenove: pred izvedbo energetske prenove je treba izdelati
projektno dokumentacijo energetske prenove stavbe. V primeru JZP projektno
dokumentacijo izdela zasebni partner.
- Izvedba drugih ukrepov za izboljšanje stanja stavbe: ob energetski prenovi se v
skladu z načeli dobrega gospodarja izvedejo tudi drugi smiselni ukrepi za izboljšanje
stanja stavbe.
- Skladnost prenove z načeli trajnostne gradnje: Na podlagi smernic za trajnostno
gradnjo, ki jih pripravlja ministrstvo, pristojno za graditev objektov, in bodo
dokončane predvidoma do konca leta 2017.
Financiranje OP EKP 2014–2020 natančneje definira Uredba o porabi sredstev evropske
kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014–2020 za cilj »naložbe za rast in
delovna mesta« (Uradni list RS, št. 29/15) ter s tem povezani izvedbeni akti organa
upravljanja. Stavbam širšega javnega sektorja se bodo sredstva dodeljevala neposredno (za
stavbe, katerih ustanovitelj je država) in prek javnih razpisov (za stavbe, katerih ustanovitelj
je občina). Za osebe širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država velja, da bodo
pozivi za posredovanje seznama projektov energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb
širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država, objavljeni vsako leto glede na
razpolžljiva sredstva. Izbor stavb in višina odobrenih sredstev bo narejen na podlagi kriterijev
za izbor in financiranje projektov energetske prenove stavb, ki jih pripravlja ministrstvo,
pristojno za energijo, in bodo predvidoma dokončani do konca meseca novembra 2015.
Kriteriji se bodo dopolnjevali na podlagi rezultatov izvedenih projektov energetske obnove.
Za osebe širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je občina velja, da bo posredniški
organ glede na razpoložljiva sredstva letno objavljal javne razpise, na katere se bodo lahko
javljale osebe širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je občina. Izbor stavb in višina
odobrenih sredstev bosta določena na podlagi kriterijev za izbor in financiranje projektov
energetske prenove stavb, ki jih pripravlja ministrstvo, pristojno za energijo, in bodo
dokončani predvidoma do konca meseca novembra 2015. Kriteriji se bodo med trajanjem
projekta še dopolnjevala na podlagi rezultatov izvedenih projektov energetske sanacije.27
Glede izvajanje pilotnih oziroma demonstracijskih projektov je v Dolgoročni strategiji
opredeljeno, da se lahko za osebe širšega javnega sektorja pred začetkom izvajanja
projektov energetske sanacije na podlagi financiranje projektov iz nove finančne perspektive
OP EKP 2014–2020 začnejo izvajati pilotni oz. demonstracijski projekti, ki bodo pomenili
27

Dolgoročna strategija, str. 27.
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vpeljavo novih znanj, postopkov za izvajanje projektov prenov. Za izbiro pilotnih projektov je
treba slediti predpostavkam, navedenim v točki 4 poglavja 2.4., kakor so opredeljeni za ožji
javni sektor. Za izbiro pilotnih projektov je tako treba slediti naslednjim predpostavkam, in
sicer predvsem pripravljenosti projekta, lokaciji (temperaturni primanjkljaj), izvedljivosti
projekta, skoraj nič-energijske stavbe, projekt po modelu zagotavljanja prihrankov energije,
sklop objektov, trajnostna stavba in pilotna uporaba meril trajnostne gradnje, dostopnost
objekta, doseganje več ciljev iz OP tako glede urbanizacije kot tudi nadomestnih gradenj in
zaposlitev. Ker doseganje ciljev strategije temelji na vključevanju zasebnega sektorja, je
treba prednostno izvesti pilotni projekt izvedbe energetske prenove po modelu pogodbenega
zagotavljanja prihrankov, pri čemer ima prednost celovita energetska prenova sklopa
objektov.

i) LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT MESTNE OBČINE NOVO
MESTO
Z namenom doseči učinkovito in varno energetsko oskrbo je Mestni svet Mestne občine Novo
mesto v letu 2008 sprejel Lokalni energetski koncept Mestne občine Novo mesto (v
nadaljevanju: LEK MO NM), katerega glavni cilj je oblikovanje temeljnega planskega in
delovnega dokumenta za osnovanje enotne politike občine na področju oskrbe in rabe vseh
vrst energije. Na osnovi izdelanega energetskega koncepta lokalna skupnost izvaja programe
učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v okviru svojih pristojnosti.
Lokalna skupnost se v področje energetike vključuje kot:
- porabnik energije (občinske stavbe, kot so osnovne šole, občinski uradi, dvorane za
prireditve, zdravstveni domovi, domovi za ostarele, športne dvorane, kopališča, javna
razsvetljava, vozni park, itd. – potrebujejo energijo za ogrevanje, pripravo tople vode,
hlajenje, razsvetljavo, pogon električnih aparatov, javni transport, idr.);
- podeljevalec koncesije podjetjem za oskrbo z energijo;
- občinski planer na področju razvoja, prostorskega načrtovanja, industrijskega in
stanovanjskega razvoja, prometnih in komunalnih ureditev, itd.;
- usmerjevalec lokalnega razvoja (odpiranje svetovalnih pisarn za občane,…).
Energetski koncept je temeljni dokument na področju energetike v občini in predstavlja
pripomoček pri načrtovanju strategije občinske energetske politike. Obsega dve glavni fazi, in
sicer analizo obstoječega stanja ter pripravo predloga ukrepov, programov ali projektov oz.
akcijskega načrta in napotkov za sistematično izvajanje EK. Z LEK MO NM so ukrepi
predvideni na naslednjih področjih:
- področje oskrbe z energijo (povečanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in
zagotavljanje njene kvalitete v okviru predpisov in standardov, povečanje
učinkovitosti distribucijskih sistemov ter povečanje učinkovitosti skupnih centralnih
kotlovnic);
- področje učinkovite rabe energije (ukrepe se določi za področja javnega sektorja –
javni objekti in javna razsvetljava, področje industrije in storitvenega sektorja ter
področje stanovanj);

STRAN 17

© IJZP

-

-

-

področje obnovljivih virov energije (izračunati je potrebno osnovne ekonomske
kazalce posameznega projekta ter pregledati razpoložljivost prostora za infrastrukturo
v primeru predlaganja projektov izrabe lesne biomase ali bioplina, gostoto odjema v
primeru predlaganja novih daljinskih sistemov ogrevanja, razdalje med potencialnimi
odjemalci v primeru predlaganja mikrosistemov ogrevanja z lesno biomaso ali
bioplinom, lego objekta v primeru predlaganja izrabe sončne energije, interes lokalnih
akterjev - prebivalstva, občine, podjetnikov);
področje prometa (izgradnja in označevanje kolesarskih stez, izboljšanje varnosti
pešpoti, lokalni izobraževalni programi o trajnostni mobilnosti, spodbujanje uporabe
javnih prevoznih sredstev, spodbujanje uporabe biogoriv, popularizacija javnega
prometa);
področje osveščanja, izobraževanja in informiranja javnosti (eden od investicijsko
najmanj zahtevnih ukrepov).

Načrtovani ukrepi so večinoma finančno in organizacijsko zelo zahtevni, rezultati pa se
pokažejo v nekaj letih in desetletjih, zato gre za izrazito dolgoročno naravnan projekt. 28
Zaradi navedenega je bilo smiselno, da je MO NM zaprosila za sredstva za tehnično pomoč
ELENA pri izvedbi projekta energetske obnove javnih stavb v njihovi lasti. Ukrepi, ki jih
obravnava ta študija spadajo zlasti v področje ukrepov učinkovite rabe energije.

4. KRATKA ANALIZA STANJA
a) SLOVENIJA
Projekcije dolgoročnih energetskih bilanc za Slovenijo glede cilja za leto 2020 pokažejo,29 da
je do leta 2020 potrebno doseči 10.615 GWh prihrankov energije, kar je nekoliko več kot bi
bilo potrebno, da bi dosegli cilj 20-odstotnega povečanja URE. 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 bi v Sloveniji lahko dosegli 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. 30 Nadalje, je Evropski svet oktobra 2014
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
28

Predstavitev povzeta po Gradivo za obravnavo sprejem predloga Energetskega koncepta na
Mestnem
svetu
MO
NM,
5.
december
2008,
gradivo
na
strani:
<http://www.novomesto.si/media/doc/svet/seje/2008/19.%20seja%20OS%20MO%20NM%20%2023.%2012.%202008/06.%20Energetski%20koncept%20Mestne%20obcine%20Novo%20mesto.pdf> 19.
avgust 2016. Sam Lokalni energetski koncept Mestne občine Novo mesto je dosegljiv na strani:
<http://www.novomesto.si/media/objave/priponke/2008/12/ENERGETSKI_KONCEPT_MONM_predlo
g.pdf> 19. avgust 2016.
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Smernice, str. 6.
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Ukrepi, ki so potrebni, da bomo dosegli zastavljen cilj URE za 2020, so opredeljeni z Akcijskim
načrtom za energetsko učinkovitost (AN URE 2020).
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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.31
Da bi v Sloveniji 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.32

b) MESTNA OBČINA NOVO MESTO
MO NM pokriva skupno površino 236 km2. Šteje cca. 36.500 prebivalcev, ki živijo v 99
naseljih.33
Analiza javnih objektov v LEK NO MN v letu 2008 je pokazala, da nihče, niti občina kot
lastnik, niti upravitelj javnih objektov, ne vodi energetskega knjigovodstva s preglednimi
podatki o stanju naprav, porabah energentov in stroških za energijo v posameznih objektih.
V analizo porabe energije v javnih objektih je bilo zajetih 27 javnih objektov, pri čemer je
bilo izkazano, da ima večina obravnavanih objektov visoko ali previsoko porabo toplote za
ogrevanje, pri tem pa je izstopa 8 objektov s specifično porabo toplote preko 200
kWh/m2/leto. Velika večina javnih objektov ni imela opravljenega energetskega pregleda.34
31

Smernice, str. 6.

32

Ibidem.

33

Vir: <http://www.novomesto.si/si/novomesto/obcina/Statistika>, 19. avgust 2016 in Statistični
urad Republike Slovenije, štetje prebivalstva v letu 2002.
34

Kot eden največjih porabnikov energije tekom analize za LEK MO NM je izstopala bolnišnica,
vendar pa je treba pojasniti, da je urejanje energetske učinkovitosti tega objekta v pristojnosti

STRAN 19

© IJZP

Ugotovljeno je bilo, da ima osnovna šola Grm v Novem mestu zastarel kotel, enako velja za
podružnično šolo Mali Slatnik, v obeh je kotel precej zastarel (letnik 1984) in verjetno
dotrajan. OŠ Grm ima največjo specifično porabo v občini: 448 kWh/m2/leto. Nobena
osnovna šola, vrtec in VVO ni imela opravljenega energetskega pregleda. VVO Ciciban, enota
Kekec — Smrečnikova 16 je imela zelo staro kotlovsko napravo. Po električne energije so
izrazito izstopale Dolenjske lekarne — lekarna Novo mesto in lekarna Ločna ter VVO Ciciban,
enota Bibe s porabo preko 100 kWh električne energije na m2/leto.35

5. POVZETEK VSEBINE PROJEKTA
Vsebina projekta je iz tehničnega vidika za posamezne objekte opredeljena v razširjenih
energetskih pregledih posameznih objektov. Iz finančno-ekonomskega vidika je opredeljena
v dokumentih identifikacije investicijskega projekta, ki jo izdelal izdelovalec Envirodural
d.o.o.. Predmet te pravne študije ni ocena ali verifikacija podatkov in ugotovitev iz navedenih
dokumentov, temveč na podlagi teh dokumentov identifikacija primernega modela za
izvedbo energetske obnove objektov v lasti MO NM, za katere je bilo ugotovljeno, da so
energetske obnove potrebni.
Kakor izhaja iz Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega
zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti
Mestne občine Novo mesto (Odlok),36 območje izvajanja koncesije obsega naslednje objekte
po seznamu, kot je razviden iz priložene Strokovne analize prihrankov za potrebe
energetskega pogodbeništva v Mestni občini Novo mesto: Glasbeno šolo Marjana Kozine, OŠ
Birčna vas, OŠ Bršljin, OŠ Center, OŠ Mali Slatnik, OŠ Dolž, OŠ Dragotina Ketteja, OŠ Drska,
OŠ Grm, OŠ Grm – bazen, OŠ Brusnice, VVE Brusnice, OŠ Otočec, OŠ Podgrad, OŠ Stopiče,
OŠ Šmihel, Anton Podbevšek Teater, Kulturni center Janeza Trdina, Mestno občino Novo
mesto, Rotovž, Dolenjski muzej - stavba NOB, Dolenjski muzej - stavba Križatija, Dolenjski
muzej - Ropasova hiša, VVE Pedenjped – Pedenjped, VVE Pedenjped - Rdeča kapica, VVE
Pedenjped – Metka, VVE Pedenjped – Ostržek, VVE Ciciban – Kekec, VVE Ciciban – Labod,
Agencijo za šport Novo mesto - Športna dvorana Marof, Poslovno-stanovanjski kompleks,
Rozmanova 10.
Kakor izhaja iz Odloka, se območje izvajanja iz predhodnega odstavka lahko razširi tudi na
dodatne objekte in/ali ukrepe, ki konceptualno ustrezajo programski zasnovi projekta javnodržave in ne lokalne skupnosti. Kot izhaja iz LEK MO NM, ima bolnišnica sicer ima izdelanih nekaj
analiz, ki opredeljujejo varčevalni potencial, vendar pa predlagane ukrepe zaradi pomanjkanja
sredstev izvaja prepočasi. Varčevalni potencial je zelo velik. Kotlovske naprave v bolnišnici so
dokaj stare; glede na leto postavitve še ni bila običajna vgradnja ekonomajzerjev za zniževanje
temperatur dimnih plinov. Možnost kogeneracije je znatna, bile so napravljene preliminarne
študije, vendar do nadaljnje priprave dokumentacije in do realizacije ukrepov v glavnem ni prišlo.
35

LEK MO NM, str. 19.

36

Dolenjski uradni list, Uradno glasilo Mestne občine Novo mesto, št. 12, 16. 11. 2015.
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zasebnega partnerstva. Sprememba iz predhodnega odstavka je pogojena s pridobitvijo
soglasja koncedenta. Soglasje iz predhodnega odstavka izda občinski svet. Ne glede na četrti
odstavek tega člena soglasje občinskega sveta ni potrebno, če gre za razširitev, ki je
posledica pridobitve sredstev iz evropskih strukturnih ali investicijskih skladov ali drugih
finančnih virov, namenjenih spodbujanju energetskega pogodbeništva na območju iz prvega
odstavka tega člena. V tem primeru soglasje izda župan.
V Odloku pa ni eksplicitno predvidena možnost in način, kdaj in pod katerimi pogoji se lahko
nabor objektov in ukrepov iz Odloka, ki bodo vključeni v projekt, zmanjša, kar pa je smiselno
opredeliti iz razloga, da se zmanjša tveganje, da morebitna neekonomičnost (nonbancability) posameznega objekta(ov) ali ukrepa(ov) ne ogrozi izvedbe celotnega razpisa oz.
projekta. Zato izdelovalec študije predlaga, da se v Odlok vključi določba in da se javni razpis
oblikuje na način, da je nabor objektov, katerih energetska sanacija bo izvedena na način
energetskega podobeništva, v fazi priprave ali izvedbe javnega razpisa, do oddaje končnih
ponudb, mogoče tudi zmanjšati, v kolikor:
-

se bo za posamezne od objektov ali ukrepov iz tega odloka v fazi priprave ali izvedbe
javnega razpisa izkazalo, da je njihova vključitev v projekt z vidika koncedenta
negospodarna;

-

bi pridobljene smernice soglasodajalcev (npr. soglasje Javnega zavoda Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine za posege) ali pogoji upravljavcev oziroma
uporabnikov posameznih objektov (npr. posebni pogoji uporabe objekta) izvedbo
energetske sanacije posameznega objekta ali ukrepa toliko podražili ali bi
usklajevanje s pogoji v tolikšni meri oviralo izvedbo tega dela projekta, da bi to lahko
ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.

Navedeno stališče je sicer mogoče zastopati že na podlagi veljavnega Odloka, v okviru
argumentacije, da odlok opredeljuje maksimalen nabor objektov, ne opredeljuje pa načina
na katerega so ti objekti razvrščeni v sklope ali v različne javne razpise. Kljub temu pa je
smotrno, da se navede jasna dikcija Odloka, ki bo eksplicitno urejala navedeno situacijo. Iz
tega razloga ocenjujemo, da je primerneje, da se navedena možnost izrecno opredeli tako v
javnem razpisu, kot tudi v Odloku.
Za začetek in čas trajanja koncesijskega razmerja je v Odloku predvideno, da se opredelita v
koncesijski pogodbi, pri čemer se za začetek trajanja koncesije se šteje primopredaja
izvedenih ukrepov na določenem sklopu objektov in s tem začetek zagotavljanja prihrankov.
Odlok določa, da se koncesija podeli za največ 15 let. S tem v zvezi je treba pojasniti, da se
pa bo sam terminski nacrt izvedbe uskladil tekom javnega razpisa.
Kakor izhaja iz tehnične in ekonomske dokumentacije, 37 pa izvedba projekta v obliki, kot je
identificirana v prejšnjem odstavku, ekonomsko in finančno ni upravičena, zato je izdelovalec
37

Vsebina projekta je iz tehničnega vidika za posamezne objekte opredeljena v razširjenih
energetskih pregledih posameznih objektov, iz finančno-ekonomskega vidika pa je opredeljena v
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tehnične in ekonomske dokumentacije predlagal izvedbo projekta v varianti 4, pri čemer v
skladu s to varianto zasebni partner dosega 7% donosnost vloženega kapitala, 3 objekti
(VVE Metka, objekt VVE Pedenjped in objekt OŠ Mali Slatnik) pa se izvedejo v lastni režiji,
torej na tradcionalnen način kot javno naročilo, ki se financira iz proračuna in sredstev
kohezije. Javni razpis se izvede v skladu s to usmeritvijo ob upoštevanju ugotovitev tehnične
in ekonomske dokumentacije, za katere objekte predvidena delna energetska sanacija
objektov (Osnovna šola Center, VVE Ostržek, Anton Podbevšek teater, OŠ Drska, VVE Kekec,
Ropasova hiša, Galerija Rotovž, Kulturni center Janeza Trdine, Stavba NOB, Križatija, OŠ Grm
in bazen, OŠ Bršljin, OŠ Šmihel, OŠ Stopiče s telovadnico, Poslovno stanovanjski kompleks)
in za katere celovita energetska sanacija objektov (Glasbena šola Marijana Kozine, OŠ
Otočec, OŠ Dragotin Kette, Občina Novo mesto, OŠ Birčna vas, VVE Rdeča kapica, POŠ Dolž,
OŠ Brusnice, VVE Brusnice, POŠ Podgrad, VVE Labod), se bo izvedel javni razpis in delitev na
skope.

6. CILJ PROJEKTA
MO NM se zaveda, da je lastnica številnih javnih stavb, ki niso energetsko učinkovite in ki
zahtevajo izvedbo investicijskih vlaganj ter energetskih ukrepov. Glede na to, da so sredstva
občinskega proračuna za financiranje teh ukrepov omejena, je MO NM sprejela odločitev, da
v ta namen zaprosi za podporo o okviru evropskega programa ELENA (European Local
ENergy Assistance).
Glavni namen izvedbe projektov preko modelov energetskega pogodbeništva je vključevanje
zasebnih investitorjev v izvedbo ukrepov za učinkovito rabo energije. Tveganje pri doseganju
prihrankov energije je preneseno na zasebnega investitorja. V vsakem primeru predstavlja
izvedba projekta preko energetskega pogodbeništva zmanjšanje stroškov za energijo v
stavbi, kar je podrobneje opredeljeno v pogodbi. Pomemben vidik tega pristopa je v tem, da
se stroški izvedenih storitev za zniževanje porabe energije poplačajo iz ustvarjenih
prihrankov in učinkovitejše porabe energije za ogrevanje in oskrbo z električno energijo in
vodo.38
Cilji MO NM v okviru tega projekta so naslednji:
- gradbena, tehnološka in energetska sanacija objektov v lasti MO NM, ki
so opredeljeni v 6. točki Odloka;
- zagotaviti večjo energetsko učinkovitost javnih objektov v lasti MO NM, ki
bodo predmet sanacije;
- zagotoviti večjo kakovost zraka na območju MO NM;
- zmanjšanje stroškov porabe energije v javnih objektih, ki bodo vključeni v
projekt;
dokumentih identifikacije investicijskega projekta. Obe vrsti dokumentacije je izdelal izdelovalec
Envirodural d.o.o.; analiza je predstavljena v točki 9. e) te študije.
38

Smernice, str. 6, 7.
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-

-

-

-

-

-

realizacija projekta po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka
energije oz. energetskega pogodbeništva na način, da se izvedba ukrepov
energetske sanacije v čim nižjem deležu financira iz občinskega
proračuna;
uvedba enotnega sistema energetskega upravljanja z objekti, ki bodo
vključeni v projekt z namenom učinkovitejše rabe energije in znižanje
stroškov;
uvedba energetskega knjigovodstva v javnih objektih, ki bodo vključeni v
projekt;
uvedba enotnega in centraliziranega sistema nadzora nad porabo energije
v javnih objektih, ki bodo vključeni v projekt;
opredelitev sistema plačil za izvajanje storitve energetskega
pogodbeništva na dejansko dosežene dogovorjene prihranke energije
oziroma zmanjšane stroške porabe energije;
izvedba projekta brez stvarnopravnih obremenitev javnih objektov, ki
bodo vključeni v projekt (npr. stavbne pravice, hipoteke, ipd.), razen
glede ureditve vprašanja dostopnosti do prostorov v objektu, kjer se
izvajajo storitve energetskega pogodbeništva (npr. služnosti, ipd.)
predaja izvedenih objektov oz. ukrepov, naprav in opreme v stanju, ki bo
omogočalo normalno uporabo tudi po izteku koncesijskega obdobja;
ohranitev nespremenjenega standarda kvalitete za končne uporabnike
objektov, s poudarkom na udobju in bivanju skozi celotno koncesijsko
obodbje;
ohranitev avtonomije MO NM glede nabave energentov, na način, da
dobava energenta ni predmet tega projekta in da MO NM energente
naroča še naprej preko sistema javnih naročil.
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7. ANALIZA MOŽNIH NAČINOV REALIZACIJE CILJA
Projektov energetske sanacije javnih objektov in izvedbe s tem povezanih ukrepov se lahko
lotimo na enega od naslednjih načinov:
a) po tradicionalnem modelu kot klasično javno naročilo v celoti financirano iz
občinskega proračuna, kjer večino tveganj izvedbe projekta prevzema MO NM, kot
investitor ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti javnih stavb;
b) po alternativnem modelu v obliki energetskega pogodbeništva, kot ene izmed oblik
javno-zasebnega partnerstva, kjer se naložba v izvedbo ukrepov izboljšanja
energetske učinkovitosti javnih stavb poplačuje sorazmerno s stopnjo izboljšanja
energetske učinkovitosti, pri čemer so plačila vezana na dejansko dosežene
dogovorjene prihranke energije oziroma zmanjšane stroške porabe energije.
Obe obliki sta podrobneje predstavljeni, primerjani in analizirani v nadaljevanju.

a) KLASIČNO JAVNO NAROČILO
Energetsko sanacijo javnih objektov v lasti MO NM bi bilo mogoče v celoti izvesti v obliki
klasičnega javnega naročila. O »klasičnem javnem naročilu« govorimo v primerih, ko
naročnik sam v celoti zagotovi potrebna finančna sredstva za izvedbo potrebnih ukrepov
energetske sanacije javne stavbe. V teh primerih se projekt vodi kot druge klasične javne
investicije, pri katerih je naročnikova obveza, da pripravi projektno in investicijsko
dokumentacijo, vključno s podrobnimi tehničnimi specifikacijami in projektno dokumentacijo
izvedbe potrebnih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti javne stavbe. Ponudniki
nato oddajo svoje ponudbe za izvedbo ukrepov glede na določila razpisne dokumentacije in
pripravljeno projektno dokumentacijo (popise del), kot jih je vnaprej opredelil naročnik.
Ponudniki ne prevzemajo tveganja zagotavljanja prihranka energije, ampak izključno
tveganja povezana z izvedbo prevzetega ukrepa, kot je opredeljen s tehničnimi
specifikacijami in projektno dokumentacijo. Odgovornost in posledice za napake ali
pomanjkljivosti v tehničnih specifikacijah in projektni dokumentaciji prevzema naročnik.
Doseženi prihranek energije v celoti pripade naročniku. Ponudnik praviloma ne jamči
prihranka energije, lahko pa je način plačila oblikovan tako, da delno upošteva dosežene
dejanske prihranke energije.
Pogoj za začetek postopka oddaje javnega naročila je priprava sklepa o začetku postopka, ki
vsebuje tudi navedbo vira financiranja predmeta javnega naročila. V tem primeru ne gre za
energetsko pogodbeništvo,39 kot je bilo za predmetni projekt v pretežnem delu predvideno in
načrtovano že s prijavo za podporo o okviru programa ELENA.
39

Kakor ugotavljajo tudi Smernice, str. 17, op. 7. Smernice ugotavljajo tudi, da je ta model zaradi
zmanjševanja investicijskega potenciala javnega sektorja vse manj aktualen, zato se išče nove
oblike finančnih mehanizmov za izvajanje ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti.
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Vendar pa ostaja predmetni model edini možen model za izvedbo energetske obnove javnih
stavb v primerih, ko je stanje objektov oz. infrastrukture v izjemno slabem stanju in so
potrebne investicije v višjem znesku, kot bi ga bilo mogoče povrniti s prihrankom energije v
določenem obdobju (bankability of the project). Namreč, v praksi so številni objekti zaradi
odsotnosti investicijskega vzdrževanja skozi daljše obdobje v izjemno slabem stanju in
zahtevajo zelo visoke investicijske vložke za energetsko obnovo, zasebni partner le-teh ne
more povrniti v obdobju 15 let iz naslova prihranka energije, zato je njihova obnova
izvedljiva zgolj z javnimi sredstvi.
Kot najdaljše obdobje, v katerem se izvajajo projekti energetskega pogodbeništva se v
Sloveniji skozi prakso in strateške usmeritve države uveljavlja obdobje 15 let. Slednje izhaja
npr. iz Smernic,40 ki določajo, da je to obdobje nekako najbolj sprejemljivo, daljše obdobje
pa možno zgolj izjemoma. Enako izhaja iz Povabila k oddaji vlog prijaviteljev za posredovanje
predlogov operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb širšega javnega sektorja
v lasti države, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo v katerem je izrecno opredeljeno
kot najdaljše obdobje trajanja koncesijske razmerja obdobje 15 let.41 Vsebinsko enak poziv
se pričakuje tudi za energetske prenove stavb v lasti in uporabi občin. Posledično so daljša
pogodbena obdobja nezanimiva tudi za zasebne partnerje, saj je prevladal trend 15 letnih
koncesijskih obdobij.

b) JAVNO-ZASEBNO
POGODBENIŠTVO

PARTNERSTVO

oz.

ENERGETSKO

Izvedba predmetnega projekta v obliki »energetskega pogodbeništva« kot obliki javnozasebnega partnerstva je bila v bistvenih elementih opredeljena že s samo prijavo za
tehnično pomoč v okviru programa ELENA, ki predvideva, da bodo ukrepi energetske
sanacije v pretežni meri izvedeni kot energetsko pogodbeništvo. Izvedba projekta je zato v
tem primeru mogoča predvsem v obliki javno-zasebnega partnerstva oz. energetskega
pogodbeništva, pri čemer je pri identifikacije najprimernejšega modela treba upoštevati
veljavno zakonodajo in dejansko stanje v posameznem primeru.
Glede energetskega pogodbeništva Smernice sicer razlikujejo med modelom »pogodbenega
zagotavljanja energije«, ki je namenjeno racionalizaciji oskrbe z energijo, ki pride v poštev
predvsem 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
in »pogodbenim zagotavljanjem prihrankov«, ki je pa usmerjeno v gospodarsko izkoriščanje
potencialov za varčevanje z energijo z vidika njene rabe in stroškov, pri čemer je težišče
investicij, ki jih je potrebno izvesti, pri tej obliki pogodbenega znižanja stroškov za energijo
na področju racionalizacije potreb po energiji in ne na področju investicij v nove naprave ali
40

Smernice, str. 9, 12.
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več o tem glej: http://www.energetika-portal.si/novica/n/povabilo-k-oddaji-vlog-prijaviteljevza-posredovanje-predlogov-operacij-energetske-prenove-stavb-v-l-1/.
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na področju zamenjave starih naprav za oskrbo z energijo. V slednjem primeru se tveganje
in odgovornost za zmanjšanje porabe in s tem stroškov za energijo se pri tem v celoti
prenese na izvajalca.42
Skozi obliko »pogodbenega zagotavljanja prihrankov« se nadzoruje dosežene cilje projekta
in doseže višjo raven transparentnosti, ki ni izpostavljena tveganju spremembe cene
energentov na trgu, prav tako pa v okviru tega modela koncesionar ne nastopa v dvojni vlogi
in sicer na eni strani kot izvajalec ukrepov energetske sanacije in na drugi strani kot
dobavitelj energenta. Naveden model omogoča relativno enostavno uvedbo načina plačila po
načelu »no-service, no-payment«, kar pomeni, da se v primeru, ko dogovorjeni ciljni
prihranek ni dosežen, šteje da storitev energetskega pogodbeništva ni opravljena in
koncesionar ni upravičen do plačila. S tem se na najbolj učinkovit način doseže
implementacija temeljnega cilja energetskega pogodbeništva, da so plačila vezana na
dejansko dosežene prihranke energije, ki so posledice izvedenih ukrepov energetske sanacije
javnih objektov. Tako koncesionar tudi v celoti prevzame tveganje uspešne izvedbe
dogovorjenih ukrepov energetske sanacije javnih objektov in tveganje dejanskega doseganja
dogovorjenih prihrankov energije.
Nadalje Smernice podajajo usmeritev, da je 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, primerna
uporaba modela, kjer se investicija izvede po modelu javnega naročila, storitev pa po modelu
javno-zasebnega partnerstva. 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 koncesionarju 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 koncesionarja. 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 koncesionarja. Koncesionar ima
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Smernice, str. 8, 9, 10.
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namreč interes investicijo izvesti na način in v obsegu, ki mu omogoča boljše rezultate
izvajanja storitve.43
S tem v zvezi je treba ugotoviti, da je bila precej časa v Sloveniji prisotna (z
administrativnega vidika najlažje izvedljiva) praksa, da se 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, primerna uporaba modela, kjer se investicija izvede po modelu javnega
naročila, storitev pa po modelu javno-zasebnega partnerstva, vendar pa ima ta praksa
številne pomanjkljivosti,44 poglavitne od katerih ugotavljajo tudi že same Smernice. Zato tudi
Smernice nadalje priporočajo, da je zaradi teh pomanjkljivosti 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, pri čemer pa ne identificirajo enega ključnih
vprašanj energetskega pogodbeništva, t. j. ne identificirajo modelov, ki bi tak postopek
omogočali in to analizo ter odločitev prepuščajo vsakemu posameznemu naročniku. V zvezi s
tem je treba tudi poudariti, da je naveden model treba temeljito analizirati tudi z davčnega
vidika, predvsem glede obveznosti plačila davka na dodano vrednost za izvedbo predvidenih
ukrepov, ki bo bremenil javnega partnerja, ter vpliv navedenega dejstva na ekonomsko
upravičenost izvedbe projekta v okviru tega modela. Ob tem je treba upoštevati, da je
smiselna razdelitev tveganj med partnerja, torej da koncesionar prevzame tveganje izvedbe
ukrepov energetske sanacije javnih objektov in doseganja dejanskih prihrankov, mogoča le v
primeru izvedbe enovitega postopka. Iz tega razloga osnutek odloka predvideva uporabo
navedene možnosti le v primerih, ko bi se to izkazalo za ekonomsko upravičeno, pri čemer se
ob cilju gospodarnosti zasleduje tudi cilj celovite energetske sanacije objektov.
Smernice s tem v zvezi določajo še, da ima naročnik oz. javni partner v razmerju
energetskega pogodbeništva 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 nepremičnine, 45 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
43

Smernice, str. 18.
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Podrobneje o tem: Ferk, P., Ferk, B.: Alternativni viri financiranja javne infrastrukture. PP, št.
18/2011, str. II-VIII; Ferk, B., Ferk, P.: Neproračunski viri financiranja javne infrastructure v Mužina
A. (ur.) in drugi: Javne službe in javno-zasebna partnerstva po novem, Založba Forum Media, 2011,
poglavje 14.
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Glej 54. člen Stvarnopravnega zakonika. Pri tem je potrebno preučiti in upoštevati vpliv na dolg
javnega partnerja.
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lastnika zahteva tisto, za kar je bil ta obogaten. 46 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.47
Ob odsotnosti predlogov modelov za izvedbo energetskega pogodbeništva v Smernicah in ob
upoštevanju določbe 80. člena ZJZP je treba ugotoviti, da je mogoče javno-zasebno
partnerstvo izvesti na način, da objekti in naprave koncesije postanejo bodisi takoj (na
primer model zgradi-prenesi v last-upravljaj ali BTO) bodisi po preteku določenega obdobja
(na primer model zgradi-upravljaj-prenesi v last ali BOT) lastnina javnega partnerja, razen če
to ni mogoče oziroma ekonomsko upravičeno (na primer model izgradi-upravljaj-ohrani v
lasti ali BOO). Za vsak model mora biti ugotovljena ne zgolj pravna izvedljivost, temveč tudi
ekonomska upravičenost, ta pa mora biti predmet presoje v predhodnem postopku.
Ob tem je smiselno vzeti v obzir določbe Direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb, 48
čeprav še ni bila prenesena v slovenski pravni red in Slovenija v tem delu z implementacijo
zamuja, ki določa, da šteje, da koncesionar prevzame bistveno operativno tveganje, če ni
zagotovljeno, da se mu povrnejo naložbe ali stroški, ki so nastali pri izvajanju gradenj ali
storitev, ki so predmet koncesije. V preambuli Direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb
je pojasnjeno, da glavna značilnost koncesije, tj. pravica do uporabe gradenj ali storitev,
vedno pomeni prenos gospodarskega tveganja na koncesionarja, vključno z možnostjo, da se
naložbe in stroški, ki nastanejo pri upravljanju podeljenih gradenj ali storitev, ne bodo
povrnili. Uporaba posebnih pravil, ki urejajo podeljevanje koncesij, ne bi bila upravičena, če
bi naročnik izvajalca razbremenil morebitnih izgub tako, da bi mu jamčil minimalne prihodke,
ki bi bili enaki ali višji od stroškov, ki jih ima izvajalec pri izvajanju naročila. Hkrati je v
preambuli Direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb pojasnjeno, da je treba nekatere
ureditve, ki jih v celoti plača naročnik, šteti za koncesije, če je povrnitev naložb in stroškov,
ki so izvajalcu nastali pri izvajanju gradnje ali zagotavljanju storitve, odvisna od dejanskega
povpraševanja po storitvah ali sredstvih oziroma njihove dobave.49 Navedene določbe je v
zvezi s pojmom energetskega pogodbeništva treba razumeti na način, da koncesionar
prevzame večino tveganj projekta, torej tveganje projektiranja, izvedbe in upravljanja,
vključno s tveganjem financiranja potrebnih ukrepov za izvedbo energetske sanacije javnega
objekta, kot tudi tveganje zagotavljanja minimalnega dogovorjenega prihranka energije, pri
čemer so plačila koncesionarju vezana in odvisna od dejansko doseženih prihrankov energije.
Ena ključnih značilnosti energetskega pogodbeništva je namreč ravno v tem, da se investicija
v izvedbo potrebnih ukrepov povrne skozi bodoče prihranke porabe energije, ki so posledice
izvedenih ukrepov, kar pomeni da je koncesionar upravičen do plačil za opravljene storitve
zmanjšane porabe energije le v primeru, ko so dejanski prihranki doseženi, sicer se storitev
46
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Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju
koncesijskih pogodb, Uradni List EU, št. L 94 z dne 28. marec 2014, str. 1–64.
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ne šteje za opravljeno oz. za kvalitetno opravljeno. V zvezi s tem je priporočljivo, da se s
pogodbo opredelijo plačilni mehanizmi bonusov in malusov, ki finančno nagradijo izvajalca, ki
dosega višje prihranke od dogovorjenih in finančno kaznuje izvajalca, ki ne dosega
minimalno dogovorjenih prihrankov. Tako se spodbuja koncesionarje, da so motivirani
ustvarjati čim višje prihranke energije, saj to zvišuje plačilo, ki ga prejmejo. Ob tem je
ključno, da se v fazi izvedbe javnega razpisa jasno in transparentno določi metodologija
izračuna in opredelitve prihrankov, ki omogoča v fazi izvajanja pogodbeništva tudi nadzor
nad doseženimi rezultati in izvajanje (potrjevanje) plačil do katerih je pogodbenik upravičen.
Opredeljena metodologija mora na eni strani opredeljevati in meriti prihranke ter na drugi
strani omogočati tudi njihovo transparentno verifikacijo in potrjevanje.

8. POVZETEK ANALIZE SWOT
V nadaljevanju je podana analiza SWOT 50 dveh temeljnih načinov za izvedbo projektov
energetske sanacije javnih objektov in izvedbe s tem povezanih ukrepov – t. j. klasičnega
javnega naročila v primerjavi z energetskim pogodbeništvom oz. javno-zasebnim
partnerstvom.

50

Analiza SWOT zajema identifikacijo in opredelitev prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti
posameznega projekta/modela/oblike. Beseda SWOT je izpeljana iz začetnih črt angleških besed S –
strengths (prednosti), W – weaknesses (slabosti), O – opportunities (priložnosti) in T – threats
(nevarnosti).
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a) KLASIČNO JAVNO NAROČILO
Izvedba ukrepov energetske sanacije javne stavbe s klasičnim
javnim naročilom
Prednosti:

Slabosti:

-

MO NM je upravičena do vseh ustvarjenih
prihrankov energije, ki so posledica
izvedenih ukrepov;

-

celotne
stroške
izvedenih
ukrepov
energetske sanacije se pokrije iz
proračuna MO NM;

-

večja konkurenca na trgu izvajalcev
ukrepov, kot pa na trgu potencialnih
ESCO podjetij in morebiti posledično višja
gospodarnost izvedenih investicijskih
ukrepov;

-

ni prenosa znanja in izkušenj glede
izvedbe ukrepov in potenciala za njihovo
izkoriščenost s strani zasebnega sektorja;

-

manjša centralizacija in nadzor nad
izvedenimi ukrepi zaradi razpršitve
investicije na več objektov, na več
ukrepov, etc.;

-

vsa tveganja, razen tveganje izvedbe
ukrepov, prevzame MO NM, predvsem
tveganje, da bodo načrtovani ukrepi
dosegli ciljne prihranke;

-

ne pride do spodbujanja energetskega
pogodbeništva, kar je namen programa
ELENA.

-

projekt je enovit, ni potrebnega
usklajevanja med naročnikom in izbranim
izvajalcem;

-

ne glede na naravo in vrsto izvedenih
konkretnih ukrepov energetske sanacije,
so le-ti vedno in takoj po zaključeni
investiciji lastnina MO NM.

Priložnosti:
-

-

projekt
brez
udeležbe
zasebnega
partnerja je manj komercialno naravnan
in omogoča lažjo implementacijo javnega
interesa, prav tako tudi ni potrebno
usklajevanje javnega interesa z interesom
zasebnega partnerja, da maksimizira
dobiček;
možnost razdelitve izvedbe ukrepov na
majhne sklope (po objektih, po ukrepih),
kar omogoča oddajo ponudb tudi
majhnim in srednjim podjetjem, kar še
povečuje konkurenco na trgu ponudnikov
izvajalcev ukrepov in posledično višjo
gospodarnost izvedenih ukrepov;

Nevarnosti:
-

odmik realizacije projekta za čas do
zagotovitve sredstev v proračunu MO
NM;

-

povečanje končne pogodbene vrednosti
investicije,
zaradi
dodatnih
ali
nepredvidenih del, ki se krijejo iz
proračuna MO NM;

-

zamuda z realizacijo projekta, zaradi
dodatnih ali nepredvidenih del;

-

zamuda z realizacijo/neizvedbo projekta
zaradi nezadostnih finančnih sredstev v
proračunu MO NM;

-

nastanek večje škode na objektih zaradi
zamude z realizacijo/neizvedbo projekta;

-

ne-doseganje globalnih usmeritev na
področju energetskega pogodbeništva.
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b) JAVNO-ZASEBNO
POGODBENIŠTVO

PARTNERSTVO

oz.

ENERGETSKO

Izvedba ukrepov energetske sanacije javne stavbe v obliki
energetskega pogodbeništva
Prednosti:

Slabosti:

-

izvedba projekta z minimalnim vložkom
sredstev iz proračuna MO NM, saj
financiranje prevzame koncesionar, pri
čemer se investicija v izvedene ukrepe
povrne iz postavke materialnih stroškov;

-

glede na nerazvitost slovenskega trga
majhno število potencialnih zasebnih
ESCO
podjetij,
kar
zmanjšuje
konkurenco
med
potencialnimi
ponudniki;

-

zmanjšanje stroškov za porabo energije
za delež prihranka, ki takoj pripade MO
NM (takojšen pozitiven vpliv na
proračun MO NM);

-

relativno dolga povračilna (pogodbena)
doba;

-

za dosego optimalnih učinkov projekta
je potrebno zagotoviti večje število
objektov, z večjim naborom ukrepov,
kar povečuje kompleksnost razmerja;

-

glede na razvitost domačega finančnega
trga, slabe možnosti financiranja;

-

koncedent prevzema tveganje izbora
finančno nestabilnega investitorja v
primeru
predčasnega
prenehanja
pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu
in morebitnih zahtevkov koncesionarja
za povrnitev vložka v povečano vrednost
predanih nepremičnin, ki so predmet
projekta;

-

v primeru sofinanciranja projekta iz
javnih virov, težavna razmejitev med
vložki in prihranki obeh partnerjev.

-

izpolnitev obveze iz programa ELENA in
promocija mednarodno preverjenega,
uveljavljenega in tržno naravnanega
poslovnega model izvedbe energetskih
ukrepov;

-

zmanjša se faktor odpravljanja številnih
težav za lastnika javnih objektov, saj se
izvedba projekta in tveganja prenesejo
na koncesionarja;

-

z hitro realizacijo projekta in izvedbo
ukrepov energetske sanacije (npr.
stavbno pohištvo, fasade, izolacija … )
se v številnih objektih lahko posredno
prepreči nastanek škode;

-

dejanski vložek koncedenta, ob izvedbi
celotnega
postopka
izbora
koncesionarja, je zgolj zagotovitev
objektov v trenutnem stanju;

-

večino tveganja (glej matrico tveganj)
nosi koncesionar (obvezen pogoj) ali pa
ga
koncedent
vsaj
deli
s
koncesionarjem;

-

v okviru pogodbe o javno-zasebnem
partnerstvu koncedent obdrži vzvode s
katerimi lahko učinkovito zavaruje javni
interes;

-

tveganje vzdrževanja in upravljanja z
izvedenimi
ukrepi
je
obveza
koncesionarja;

-

model omogoča, da postane koncedent
po končani gradnji lastnik izvedenih
ukrepov bodisi takoj po zaključeni
investiciji bodisi po preteku s pogodbo
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določenega koncesijskega obdobja;
-

vzpostavi se dolgoročen in stabilen
sistem
energetskega
upravljanja
objektov in celovit nadzor nad porabo
energije.

Priložnosti:

Nevarnosti:

-

plačila, ki temeljijo na kakovosti
izvedenih
ukrepov
in
opravljenih
storitev,
zagotavljajo
maksimizacijo
učinkovitosti projekta (tako z vidika
časovnice, kot z vidika kvalitete);

-

zaradi kombinacije zasebnih in javnih
virov za izvedbo ukrepov se lahko
izvede bolj celostna energetska sanacija
večjega števila javnih objektov;

-

na podlagi izvedenega večjega števila
projektov se lahko pričakuje rast
domačega števila ESCO podjetij in
izboljša se privlačnost tržišča za tuja
ESCO podjetja;

-

vzpostavljeno razmerje je relativno
kompleksno in dolgotrajno, kar lahko
povzroča zaplete v fazi izvajanja
pogodbe;

-

težavna
vzpostavitev
učinkovitih
mehanizmov za predčasno prenehanje
pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu
v primeru kršitve pogodbe s strani
koncesionarja;

-

vpliv slabih navad (razvad) uporabnikov
objektov glede porabe energije in vpliv
na dosežene prihranke;

-

zahtevno vprašanje oblikovanja razmerij
med lastnikom (MO NM), uporabniki
(javni zavodi) in koncesionarjem (ESCO
podjetjem);

-

potrebno je dobro sodelovanje med
lastnikom,
uporabniki
in
ESCO
podjetjem pri odpravljanju težav;

-

izboljšanje zavedanja o pozitivnih
učinkih energetskega pogodbeništva pri
uporabnikih, lastniku in širše;

-

izboljša se konkurenčnost med ESCO
podjetji;

-

izboljšanje sodelovanja
javnih objektov;

lastniki

-

-

izboljšanje zavedanja in navad o
učinkoviti rabi energije med uporabniki
objektov;

nedorečene normativne podlage in
nevarnost
spremembe
normativnih
podlag ter smernic (predvsem glede
računovodskega tretiranja projekta);

-

dolgoročna in centralizirana organizacija
energetskega
upravljanja
javnih
objektov v lasti MO NM v okviru
enotnega projekta;

pogoji soglasodajalcev lahko v določenih
primerih
privedejo
do
občutnega
povečanja stroškov obnove posameznih
objektov;

-

koncedent mora zagotoviti učinkovit
nadzor nad izvajanjem projekta, saj v
nasprotnem primeru obstaja nevarnost,
da se pogodbene obveznosti ne
realizirajo na način, kot bo opredeljen s
pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu;

-

morebitno
predčasno
prenehanje
pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu
ima lahko negativne javnofinančne
posledice;

-

slaba izvedba obnove ali slabo
energetsko upravljanje objektov lahko
ogrozi izvedbo projekta.

-

med

-

uvedba
enotnega
energetskega
knjigovodstva, ki omogoča nadzor nad
izvajanjem projekta;

-

zaradi enovitega vodenja projekta
(združevanje projektnih faz, učinka
ekonomije obsega) je mogoče ustvariti
dodatne
prihranke
in
povečati
gospodarnost izvedbe projekta;

-

večja uresničitev ciljev LEK.
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9. ANALIZA
PRIMERNIH
MODELOV
ZASEBNEGA
PARTNERSTVA
ZA
ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA

JAVNOIZVEDBO

Ob upoštevanju zgoraj navedenega in ob analizi veljavne zakonodaje je mogoče ugotoviti, da
so za izvedbo projektov energetskega pogodbeništva v Sloveniji primerne predvsem
naslednje oblike oz. modeli javno-zasebnih partnerstev:
a) koncesija gradnje v obliki DFBTO;
b) koncesija gradnje v obliki DFBOT;
c) koncesija storitve oz. koncesija gradnje v obliki DFBOO,
katerih poglavitne karakteristike so podrobneje predstavljene in analizirane v nadaljevanju.

a) KONCESIJA GRADNJE V OBLIKI DFBTO
Koncesija gradnje v obliki DFBTO (model: projektiraj-financiraj-zgradi-prenesi v last
koncedenta-energetsko upravljaj) je uporabna v primerih, ko koncesionar ne postane lastnik
izvedenih ukrepov, ampak lastninska pravica na izvedenem ukrepu takoj preide na
koncedenta (npr. v primeru zamenjave oken, sanacije fasad, streh oz. v drugih primerih, kjer
pride do trajne spojitve izvedenega ukrepa z nepremičnino in velja načelo superficies solo
cedit51 ter koncedent bodisi ne želi ali ne more podelitvi npr. stavbne pravice), pri čemer bi
se navedeno lahko štelo kot vlaganje koncesionarja v javno stavbo, torej v tuje osnovno
sredstvo, kar bi imelo za posledico povečanje javnega dolga. Zato se v praksi navedeno
vprašanje rešuje z uporabo t. i. up-front payment(a), torej da koncesionar vnaprej
koncedentu plača koncesijsko dajatev za podeljeno koncesijo, ki se porabi za plačilo stroškov
izvedenih ukrepov koncesionarju, pri čemer se kot merilo sprejemljivosti ponudb praviloma
šteje, da višina ponujene koncesijske dajatve ne sme biti manjša od predvidenih stroškov
izvedbe potrebnih ukrepov. V preostalem se lahko uspešno implemenitrajo vsi elementi
značilni za energetsko pogodbeništvo.

b) KONCESIJA GRADNJE V OBLIKI DFBOT
Koncesija gradnje v obliki DFBOT (model: projektiraj-financiraj-zgradi-energetsko upravljajprenesi v last koncedenta) je uporabna v primerih, ko koncesionar lahko ostane lastnik
izvedenih ukrepov (npr. v primeru posodobitve kotlovnic, zamenjave elementov razsvetljave,
klimatskih naprav oz. v drugih primerih, ko ne preide do trajne spojitve izvedenega ukrepa z
nepremičnino) ali ko je mogoča in dopustna podelitev npr. stavbne pravice koncesionarju. V
primeru uporabe instituta stavbne pravice je treba posebno pozornost nameniti vprašanju
51

Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13) v 8. členu določa: Vse, kar je po
namenu trajno spojeno ali je trajno na nepremičnini, nad ali pod njo, je sestavina nepremičnine,
razen če zakon določa drugače.
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plačila nadomestila za podeljeno stavbno pravico in na drugi strani vprašanju povečane
vrednosti nepremičnine zaradi vlaganj koncesionarja v javno stavbo ob prenehanju
koncesijskega razmerja. Prednost navedenega modela je v tem, da ne vpliva na povečanje
javnega dolga koncedenta in da koncesionarju omogoča, da investicije v izvedene ukrepe
vodi v svojih poslovnih knjigah, kot svoja osnovna sredstva.

c) KONCESIJA STORITVE OZ. KONCESIJA GRADNJE V OBLIKI
DBOO
Za koncesijo storitve oz. koncesijo gradnje v obliki DBOO je relevanten predvsem drugi
odstavek 80. člena Zakona o javno-zasebnih partnerstvih, ki določa, da v primeru, če objekti
in naprave koncesije ne postanejo lastnina koncedenta, ne gre za koncesijo gradenj, temveč
za koncesijo storitve. Gre torej za obliko, kjer lastnik izvedenih ukrepov ostane koncesionar.
Za razliko od zgoraj navedenih koncesijskih oblik gradenj, kjer se postopek izvedbe javnega
razpisa vodi ob upoštevanju določb predpisov o javnem naročanju, se v tem primeru
podelitve koncesije storitve ne izvaja po pravilih predpisov o javnem naročanju, ampak se
postopek javnega razpisa izvede ob upoštevanju pravil Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu, v primerih ko koncesijska storitev vključuje tudi izvajanja gospodarske javne
službe, tudi ob upoštevanju Zakona o gospodarskih javnih službah.52 Slednje pomeni, da za
ta postopek koncesije storitev zaenkrat zakonsko ni predpisan in zahtevan postopek izvedbe
javnega naročila. Vendar pa takšna ureditev (še) velja zgolj iz razloga, ker Slovenija zamuja z
implementacijo oz. uveljavitvijo Direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb, ki sicer
zahteva, da se postopek javnega razpisa izvede tudi v primerih koncesij storitev. Direktiva o
podeljevanju koncesijskih pogodb bi morala biti prenesena v slovenski pravni red do 18.
aprila 2016. Republika Slovenija je že prejela opomin Evropske komisije za neprenos te
direktive.53
Direktiva o podeljevanju koncesijskih pogodb, z implementacijo katere Republika Slovenija kot rečeno - zamuja, določa, da šteje, da koncesionar prevzame bistveno operativno
tveganje, če ni zagotovljeno, da se mu povrnejo naložbe ali stroški, ki so nastali pri izvajanju
gradenj ali storitev, ki so predmet koncesije. V preambuli Direktive o podeljevanju
koncesijskih pogodb je pojasnjeno, da glavna značilnost koncesije, tj. pravica do uporabe
gradenj ali storitev, vedno pomeni prenos gospodarskega tveganja na koncesionarja,
vključno z možnostjo, da se naložbe in stroški, ki nastanejo pri upravljanju podeljenih
gradenj ali storitev, ne bodo povrnili. Uporaba posebnih pravil, ki urejajo podeljevanje
koncesij, ne bi bila upravičena, če bi naročnik izvajalca razbremenil morebitnih izgub tako, da
bi mu jamčil minimalne prihodke, ki bi bili enaki ali višji od stroškov, ki jih ima izvajalec pri
izvajanju naročila. Hkrati je v preambuli Direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb
pojasnjeno, da je treba nekatere ureditve, ki jih v celoti plača naročnik, šteti za koncesije, če
52

Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 in 57/11.

53

Glej sporočilo za javnost Komisije dne 26. maja 2016, na strani
<http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8826> 19.
avgust 2016.
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je povrnitev naložb in stroškov, ki so izvajalcu nastali pri izvajanju gradnje ali zagotavljanju
storitve, odvisna od dejanskega povpraševanja po storitvah ali sredstvih oziroma njihove
dobave.
Navedene določbe je v zvezi s pojmom energetskega pogodbeništva treba razumeti na
način, da zasebni partner prevzame večino tveganj projekta, torej tveganje projektiranja,
gradnje in upravljanja, vključno s tveganjem financiranja potrebnih ukrepov za izvedbo
energetske sanacije javnega objekta, kot tudi tveganje zagotavljanja minimalnega
dogovorjenega prihranka energije, pri čemer so plačila zasebniku vezana in odvisna od
doseženih prihrankov energije. Ena ključnih značilnosti energetskega pogodbeništva je
namreč ravno v tem, da se investicija v izvedbo potrebnih ukrepov povrne skozi ustvarjene
prihranke porabe energije, kar pomeni da je zasebnik upravičen do plačil za opravljene
storitve zmanjšane porabe energije le v primeru, ko so dejanski prihranki doseženi, sicer se
storitev ne šteje za opravljeno oz. za kvalitetno opravljeno. V zvezi s tem je priporočljivo, da
se s pogodbo opredelijo plačilni mehanizmi bonusov in malusov, ki finančno nagradijo
izvajalca, ki dosega višje prihranke od dogovorjenih in finančno kaznuje izvajalca, ki ne
dosega minimalno dogovorjenih prihrankov. Tako se vzpodbuja zasebnike, da so motivirani
ustvarjati čim višje prihranke energije, saj to zvišuje plačilo, ki ga prejmejo.
Za koncesije gradnje se v Sloveniji uporabljajo pravila zakonodaje s področja javnega
naročanja (ZJN-3). Glede na to, da pa Direktiva o podeljevanju koncesijskih pogodb v
Sloveniji še ni bila implementirana, čeprav bi morala biti, si pa za koncesije storitev pravila
izvedbe javnega razpisa še vedno določi koncedent (država, občina) sam (ni potrebna objava
na portalu JN, krajši roki, manj formaliziran postopek, pravno varstvao, pri čemer pa se
koncedent lahko vedno odloči, da bo postopek izvedel po ZJN, ki predpisuje najstrožja
postopkovna pravila.
Ker je sankcija za neuporabo ustreznih postopkovnih pravil na področju javnega naročanja
po evropski zakonodaji (v tem primeru Direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb) ničnost
pogodbe in ker obstaja precejšnje tveganje ničnosti celotnega postopka in sklenjene
pogodbe v primeru, da bi se postopek vodil kot koncesija storitve, saj niso bila spoštovana
pravila ZJN-3 glede obvezne objave na portalu JN, rokov, postopka, pravnega varstva, etc.,
saj veljavni predpisi v primeru koncesije storitve ne predpisujejo načina izvedbe javnega
razpisa za koncesije storitev, izdelovalec te študije ocenjuje, da predstavlja izvedba postopka
javnega razpisa kot koncesije storitve za občino preveliko tveganje, čeprav se ta model
izjemno promovira na ravni države54 in se pod vplivom aktivnosti države izvaja tudi na lokalni
ravni in četudi je model kot tak predviden tudi v Odloku o javno-zasebnem partnerstvu za
izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske
sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto.55 V izogib izrazitim tveganjem v
primeru izvedbe postopka koncesije storitev, se predlaga, da se spoštujejo strožja
postopkovna pravila in da se postopek javnega razpisa izvede v skladu z določbami ZJN-3,
54

Mnenje Ministrstva za finance Ministrstvu za infrastrukturo št. 007-315/2016-2 z dne 28.4.2016.

55

Dolenjski uradni list, Uradno glasilo Mestne občine Novo mesto, št. 12, 16. 11. 2015.
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kot najbolj transparentnimi in formaliziranimi pravili, z namenom, da se občina izogne očitku
glede izogibanju pravil ZJN, ki ima lahko za posledico ničnost sklenjene pogodbe in
morebitne druge prekrškovne, odškodninske in kazenske sankcije.

d) KOMBINACIJA MODELOV
Odvisno od obsega in vrste izvedenih ukrepov energetske sanacije lahko koncedent uporabi
tudi kombinacijo zgoraj opredeljenih modelov, pri čemer se ob cilju gospodarnosti zasleduje
tudi cilj celovite energetske sanacije objektov. Kot je bilo že pojasnjeno, je v okviru
navedenih modelov dopustno tudi sofinanciranje projekta s strani koncedenta in sicer v
obsegu, ki je neobhodno potreben, da se izvede celovita sanacija objektov, v kolikor se
sofinanciranje izvedbe ukrepov s strani koncedenta nanaša zgolj na tiste investicijske ukrepe,
ki niso rentabilni in jih brez javnega sofinanciranja koncesionarji ne bi želeli financirati, je pa
njihova izvedba z vidika celovitosti izvedenih ukrepov in racionalnosti vodenja investicij
smiselna in ekonomsko upravičena. V takšnih primerih mora koncedent izdelati poseben
investicijski dokument, ki mora potrditi upravičenosti izvedbe projekta s sofinanciranjem
izvedbe posameznih ukrepov iz proračuna ter opredeliti najvišjo dopustno višino javnih
sredstev, ki se bodo namenila za izvedbo ukrepov energetske sanacije ter vpliv na delitev
ustvarjenih prihrankov in povračilno dobo.
Ustrezno strukturo projekta bo MO NM zagotovila na način, da bo naredila nabor večjega
števila objektov in večjega števila predvidenih ukrepov, s čemer bo zmanjšala tveganje
izvedbe ukrepov in doseganja ciljnih prihrankov, glede na specifiko izvedbe ukrepov po
posameznih objektih.

e) IDENTIFIKACIJA NAJPRIMERNEJŠE PRIMERNE OBLIKE ZA
REALIZACIJO PROJEKTA IN POSTAVLJENIH CILJEV
Glede na navedeno in ob upoštevanju tehnične in ekonomske dokumentacije, je za večino
objektov najprimernejši način za realizacijo postavljenih ciljev koncesijska oblika javnozasebnega partnerstva z delitvijo tveganj na način, da nosi zasebni partner naslednja
poglavitna tveganja: tveganje projektiranja, financiranja, gradnje, energetskega upravljanja
in prenosa izvedenih ukrepov v last koncedenta.
Kakor izhaja iz tehnične in ekonomske dokumentacije,56 pa izvedba projekta v obliki, kot je
identificirana v prejšnjem odstavku, ni izvedljiva za vse objekte.
Vsebina projekta je iz tehničnega vidika za posamezne objekte opredeljena v razširjenih
energetskih pregledih posameznih objektov, iz finančno-ekonomskega vidika pa je
opredeljena v dokumentih identifikacije investicijskega projekta. Obe vrsti dokumentacije je
izdelal izdelovalec Envirodural d.o.o..
56
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V dokumentih identifikacije investicijskega projekta so bile obravnavane in primerjane
sledeče variante:
-

Varianta 0: investicija se ne izvede
Varianta 1: "izvedba" v lastni režiji;
Varianta 2: "izvedba" po JZP, pri tem zasebni partner (ESCO) financira vse
upravičene stroške;
Varianta 3: "izvedba" po JZP, pri tem zasebni partner (ESCO) financira 50,1%
upravičenih stroškov znotraj JZP, 3 objekti pa se izvedejo v lastni režiji;
Varianta 4: "izvedba" po JZP, pri tem zasebni partner (ESCO) dosega 7% donosnost
vloženega kapitala, 3 objekti pa se izvedejo v lastni režiji.

Primerjava variant:57
VARIANTA 0 VARIANTA 1 VARIANTA 2 VARIANTA 3 VARIANTA 4
Višina investicije z
DDV
Razlika DDV
Vložek MONM
Vložek ESCO58
EU udeležba
NSV
IRR
ZADOLŽEVANJE

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.464.229,00
NE

3.272.902,02
0,00
2.199.819,39
0,00
1.073.082,63
-627.663,31
0,40%
NE

2.709.656,14
563.245,88
149.447,58
1.487.125,93
1.073.082,63
-160.317,11
3,62%
NE

2.838.070,76
434.831,26
774.758,77
990.229,36
1.073.082,63
67.960,07
5,84%
NE

2.838.070,76
434.831,26
1.042.219,72
722.768,41
1.073.082,63
96.319,78
7,00%
DA

Vir: Envirodural d.o.o.

Kakor izhaja iz zgoraj navedene primerjave, je neto sedanja vrednost (NSV) za variante 0, 1
in 2 negativna, zato njihova izvedba finančno in ekonomsko ni upravičena. Varianti 3 in 4
imata pozitivno neto sedanjo vrednost, pri čemer je le-ta višja pri varianti 4, zato izdelovalec
tehnične in ekonomske dokumentacije predlaga izvedbo projekta v varianti 4, pri čemer v
skladu s to varianto zasebni partner dosega 7% donosnost vloženega kapitala, 3 objekti
(VVE Metka, objekt VVE Pedenjped in objekt OŠ Mali Slatnik) pa se izvedejo v lastni režiji kot
javno naročilo.

57

V vseh variantah v obliki javno-zasebnega partnerstva je bila upoštevana min. 1% soudeležba
javnega partnerja pri ustvarjenih prihrankih.
58

Opomba: ni upoštevan povračljiv DDV.
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10. PRORAČUNSKO
PRAVNI
ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA

VIDIKI

a) KLJUČNE USMERITVE ZA IZVEDBO PROJEKTA S STRANI
MINISTRSTVA ZA FINANCE
V zvezi z izvedbo ukrepov pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom
energetske sanacije javnih objektov v lasti javnih organov oz. zlasti v lasti občin, se kot eno
ključnih vprašanj odpira vprašanje, ali izvedba ukrepov vpliva na obseg zadolževanja javnega
organa oz. občine. V slovenski zakonodaji to vprašanje ni ustrezno naslovljeno.
V preteklosti je bilo to vprašanje urejeno z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije. Tako je npr. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in
2007 (ZIPRS0607) v 21. členu, ki je sicer opredeljeval največji dovoljeni obseg prevzetih
obveznosti v breme proračunov prihodnjih let, kot izjemo v 6. točki četrtega odstavka
določal, da pa lahko neposredni proračunski uporabnik ne glede na določbo prvega in
drugega odstavka tega člena prevzema obveznosti za pogodbe o zagotavljanju prihranka
energije, kjer se obveznosti pokrivajo z ustvarjenimi prihranki.
Na podlagi te določbe v praksi ni bilo dvoma, da izvedba ukrepov energetskega
pogodbeništva ne vpliva na obseg zadolževanja občin(e), v odsotnosti te določbe pa so se v
praksi pričela pojavljati vprašanja, ali izvedba ukrepov energetskega pogodbeništva vpliva na
obseg zadolževanja občin(e). Glede tega vprašanja je tako Ministrstvo za finance v letu 2012
z dopisom načelno pojasnilo,59 da je ESCO model z energetsko sanacijo javnih objektov z
vidika Ministrstva za finance primeren in da ga je mogoče izvesti, ne da bi vplival na obseg
zadolžitve občine.
Ob sprejemu novega Energetskega zakona (EZ-1)60 zakonodajalec ni izkoristil priložnosti, da
bi uredil to vprašanje, po mnenju resornih ministrstev (Ministrstvo za infrastrukturo,
Ministrstvo za finance) pa tudi ni bilo smatrano kot potrebno, da se to vprašanje uredi z
zakonom.

b) SMERNICE
Navedeno vprašanje je sedaj urejeno v Smernicah, ki navajajo, da morajo biti z vidika javnih

financ na področju zadolževanja oseb javnega prava 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. Torej, zadolževanja osebe javnega prava ni, v kolikor znašajo novi
59

Dopis št. 354-5/2012/3 z dne 13. 3. 2012, naslovljen na Goriško lokalno energetsko agencijo
(Golea).
60

Uradni list RS, št. 17/2014.
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skupni stroški (stroški storitve in stroški energije) po referenčnih cenah manj kot so znašali
stroški za energijo po referenčnih cenah pred sklenitvijo pogodbe. 61
Smernice62 nadalje podajajo usmeritev, da je za izvedbo ukrepov za učinkovito rabo energije
v javnem sektorju 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 in pojasnjujejo, da
je za pogodbeno zagotavljanje prihranka energije v javnem sektorju 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, 63 projekt pa vključiti tudi v načrt razvojnih programov (NRP). 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 (v nadaljevanju: Pravilnik o enotnem kontnem
načrtu) 64 se plačilo storitev pogodbenega zagotavljanje energije uvrsti v izkaz izdatkov za
blago in storitve.65
Nadalje je pojasnjeno, da 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 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)
61

Smernice, str. 14, 39.

62

Povzeto po Smernicah, str. 19, 20.

63

T.j. podskupina kontov 402, oz. v okviru konta 4022, udeležbo pri prihrankih stroškov energije pa
na kontu 4021 oz. 402199.
64

Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13. Iz Smernic izhaja tudi
opozorilo, da so navedbe v tem dokumentu glede kontnih postavk so informativne narave in se lahko
arbitrarno spremenijo in predlog, da se uporabniki pred dokončno odločitvijo o razporeditvi na
posamezne konte posvetujejo z ministrstvom, pristojnim za finance. Prav tam, op. 10.
65

T.j. podskupina 4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije.
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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, 66 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. 67 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.68

a) DOLGOROČNA STRATEGIJA
Kljub temu, da je bila v Dolgoročni strategiji kot ena ključnih nalog za spodbujanje
energetskega pogodbeništva med drugim identificirana tudi potreba po zagotovitvi
nadgradnje za nedvoumno razlago zakonodaje glede vprašanj računovodskih standardov in
zadolževanja občin, ko gre za poplačilo naložb iz prihrankov pri stroških za energijo, 69 ta
tolmačenja še niso bila dana, kar prestavlja eno bistvenih tveganj za konkreten projekt in
občino kot tudi vse slovenske občino(e), zato bo potrebno temu vprašanju posvetiti posebno
pozornost.

66

T. j. podkonto 4022.

67

Izplačila za storitve na podlagi doseženih prihrankov energije se bodo v skladu z Pravilnikom o
enotnem kontnem načrtu evidentirala v okviru kontov podskupine 402 – izdatki za blago in storitve
in podkonta 402199.
68

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).
69

Dolgoročna strategija, 72-73.

STRAN 40

© IJZP

11. MATRICA PREDVIDENE RAZDELITVE TVEGANJ
MED PARTNERJEMA
V nadaljevanju je prikazana matrica razdelitev tveganj na projektu med koncedentom in
koncesionarjem v primeru realizacije projekta v koncesijski obliki, kot je zgoraj predlagana:
Vrsta
poslovnega

Koncedent

Koncesionar

Opredelitev tveganja

tveganja
Koncedent vlaga v projekt objekte v trenutnem
stanju, pri čemer prevzema tveganje, da določeni
objekti lahko imajo specifične statične, gradbenokonstrukcijske ali druge skrite napake, ki jih niti ob
skrbnih

pregledih

objektov

ni

bilo

mogoče

ugotoviti, ob izvedbi ukrepov pa bo izvajalec nanje
naletel in jih bo treba odpraviti, kar bo povzročilo

tveganje

dodatne

primernosti
objektov





vključenih v

stroške.

V

koncesijski

pogodbi

bo

potrebno opredeliti kateri izmed partnerjev in pod
kakšnimi pogoji ter kdaj prevzema navedeno
tveganje oz. dodatne stroške, ki bodo nastali iz

projekt

tega naslova. Koncesionar bo moral prevzeti
navedeno tveganje predvsem v tistem delu, kjer bi
ob skrbnem pregledu pred začetkom izvedbe
ukrepov moral ugotoviti skrite pomanjkljivosti in
koncedenta nanje opozoriti, tako da bi se ta lahko
odločil, da določen objekt iz tega razloga umakne
iz projekta.
Koncedent bo ponudnikom v fazi izvedbe javnega

tveganje

razpisa dal na voljo vse razpoložljive podatke s

pravilnih

katerimi razpolaga (podatki o porabi energije,

vhodnih

opravljenih

podatkov o
stanju objekta,
referenčni rabi
energije, že
izvedenih
ukrepih, ipd.





energetskih

preglednih

in

drugih

pregledih objektov, podatke o rabi objektov,
izvedenih ukrepih, ipd.) in bo ponudnike tudi
ustrezno

opozoril

na

morebitne

napake

ali

pomanjkljivosti v zbranih podatkih. Ponudnikom bo
tudi omogočeno, da sami pregledajo objekte,
izvedejo morebitne meritve in preverijo predane
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podatke. Koncedent bo smotrnost ponudb presojal
na podlagi ekonomske in tehnične analize, ki
temelji na zbranih podatkih. V primeru napake
koncedent nosi tveganje pravilnosti svoje odločitve
in ustreznosti ocene predvsem sprejemljivosti
prejetih ponudb.
Koncedent bo v objavi javnega razpisa opredelil
nabor ukrepov za katere meni, da so primerni in
ekonomsko

upravičeno

za

izvedbo

v

okviru

realizacije tega projekta. Pri tem bo koncedent
sledil predvsem cilju čim bolj celovite energetske
sanacije objektov. V fazi izvedbe javnega razpisa
bo med koncedentom in potencialnimi ponudniki

tveganje

opravljena izmenjava mnenj glede izhodiščnega

pravilne
opredelitve
potreb in

nabora ukrepov in bo na tej podlagi oblikovan




končni seznam ukrepov, ki bo osnova za oddajo
končnih pisnih ponudb v zadnji fazi javnega

funkcionalnosti

razpisa. Pri tem bo koncedent od vseh ponudnikov

projekta

zahteval, da izvedejo enak minimalen nabor
ukrepov v opredeljenih objektih. Koncedent bo ob
tem opredelil tudi morebitno dopustnost faznosti
izvedbe

ukrepov

po

posameznih

objektih.

Ponudniki z oddanimi končnimi pisnimi ponudbami
prevzemajo tveganje pravilnosti ocenjenih ukrepov
in podatkov podanih v ponudbah.
Vsak izmed partnerjev bo pripravil lastno cost-

tveganje
pravilnosti





fazi priprave javnega razpisa in oblikovanja nabora

cost-benefit

objektov in ukrepov, koncesionar pa v fazi oddaje

analize

izhodišče in končne pisne ponudbe.

tveganje

Navedeno

ekonomske
izvedljivosti
projekta
(profitability &

bankability)

benefit analizo in sicer koncedent jo bo pripravil v

tveganje

prevzema

koncesionar,

v

okviru tveganja oddane končne pisne ponudbe, pri


čemer bo koncedent imel na voljo, da resnost
končnih
ustreznimi

ponudb

tudi

finančnimi

ustrezno
zavarovanji

zavaruje
za

z

resnost

ponudb in nato za dobro in pravočasno izvedbo
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pogodbenih obveznosti. V manjšem delu navedeno
tveganje nosi tudi koncedent v primeru, da bo
oblikoval takšen nabor objektov in ukrepov ter
oblikoval takšen poslovni in finančni model, ki za
ponudnike ne bo ekonomsko zanimiv in iz tega
razloga ne bo prejel nobene ponudbe.
Navedeno tveganje v vseh fazah projektnega cikla
nosita oba partnerja, še posebej koncedent, ki bo
moral uporabnikom in javnosti na transparenten

tveganje

način

nasprotovanja
javnosti





predstaviti

vsebino

končne

koncesijske

pogodbe in zaveze obeh partnerjev, ki iz projekta
izhajajo ter koristi, ki jih izvedba projekta prinaša.

projektu

Za

ta

namen

bo

moralo

biti

obveščanje

uporabnikov in javnosti kontinuirano skozi celotno
koncesijsko obdobje.
Navedeno tveganje nosijo ponudniki in nato
koncesionar, ki so odgovorni za tehnične in
tehnološke rešitve na podlagi katerih se bodo

tveganje

predlagani ukrepi izvajali. Predvsem v drugi fazi

identifikacije
tehničnih



rešitev in

izvedbe javnega razpisa bodo imeli ponudniki
možnost,

da

predlagajo

različne

tehnične

in

tehnološke rešitve izvedbe ukrepov in morebitne

variant

različne variante za dosego zastavljenih ciljev, pri
čemer bo koncedent imel možnost, da predloge, ki
ne bi bili skladni s cilji koncedenta, zavrne.
Koncedent

tveganje izbora
optimalne

bo

predlagane

rešitve

ponudnikov

ocenil z vidika sprejemljivosti in dopustnosti in jih




bo na ta način potrdil ali zavrnil. V primeru

rešitve oz.

dopuščenih več različnih variant ali različnih rešitev

variante

bo izbor končne ponujene rešitve prepuščen
ponudnikom.
Za ponujeno tehnično rešitev in izbor pravilne

tveganje izbora
pravilne
tehnologije

tehnologije v končni pisni ponudbi prevzema


popolno odgovornost ponudnik, ne glede na
morebitne predhodne zavrnitve predlogov s strani
koncedenta

ali

druge

usmeritve.

Naloga

STRAN 43

© IJZP

ponudnikova je, da v drugi fazi izvedbe javnega
razpisa koncedenta pisno opozorijo na morebitne
napake ali nedoslednosti v njegovih tehničnih
zahtevah. Le v primeru, da bi koncedent vztrajal
pri določenih rešitvah ali zahtevah, kljub opozorilu
ponudnikov,

bi

prevzel

navedeno

tveganje

pravilnosti takšne odločitve.
V primerih, ko bi ponudnik predlagal nepreverjene,
lahko tudi inovativne, tehnične rešitve v celoti nosi

tveganje izbora
nepreverjenih



tehničnih

tveganje

izbora

takšne

željenih

rezultatov

in

rešitve

in

tveganje

doseganje
morebitne

zamenjave v primeru nedoseganja dogovorjenih

rešitev

standardov

kvalitet

ali

nedoseganja

ciljnega

prihranka, okvar, ipd.
Naloga koncesionarja je, da za izbrane objekte in
opredeljene
tveganje



projektiranja

ukrepe

pripravi

vso

potrebno

projektno dokumentacijo in v celoti tudi nosi
tveganje pravilnosti pripravljene dokumentacije.

V primerih, ko bo glede na veljavne predpise za
izvedbo dogovorjenih ukrepov potrebna izdaja
gradbenega dovoljenja (ocenjuje se, da takšnih
ukrepov ne bo veliko) bo tveganje pridobitve
tveganje

gradbenega dovoljenja prevzel koncesionar, saj

pridobitve



gradbenega
dovoljenja

prevzema tudi s tem tesno povezano tveganje
priprave

korektne

projektne

dokumentacije.

Koncedent se bo zavezal, da bo koncesionarju
zagotovil potrebne pravne osnovne, ki mu bodo
omogočale oddajo popolne vloge in pridobitev
gradbenega dovoljenja (npr. potrebne služnosti,
opredelitev pravice graditi, pooblastila, ipd.).

tveganje

V tistem delu, kjer se navedeno tveganje nanaša

pridobitve

na soglasja in druge dokumente, ki jih lahko

drugih





pridobi le lastnik objekta, navedeno tveganje

potrebnih

prevzema koncedent. V delu, ki se nanaša na fazo

upravnih

gradnje in zaključka gradnje (npr. pridobitev
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dovoljenj

uporabnega dovoljenja, soglasij, ipd.) pa navedeno
tveganje prevzema koncesionar.
Tveganje izvedbe ukrepov v celoti prevzema
koncesionar, razen v tistem delu, ki bi bil posledica
posebnih dodatnih zahtev koncedenta, po podpisu

tveganje

pogodbe. Izvedba dogovorjenih ukrepov je v celoti

izvedbe



ukrepov

obveznost koncesionarja. Izbran koncesionar bo
bodisi

sam

izvajalec

vzpostavljeno

ukrepov

poslovno

ali

razmerje

bo
z

imel

izvajalci

posameznih ukrepov, ki bodo njegovi izpolnitveni
pomočniki.
V okviru tveganja izvedbe ukrepov navedeno

tveganje

tveganje prevzema v celoti koncesionar, ki je

pravilne

odgovoren

instalacije in



implementacije

poslovna

tudi,

da

razmerja

ima
z

sklenjena

dobavitelji

ustrezna

posamezne

specifične opreme oz. naprav. Nasproti koncedentu

naprav in

prevzama odgovornost za pravilnost instalacije

opreme

naprav in opreme koncesionar.
Navedeno tveganje je med partnerjema deljeno in
sicer ga koncesionar prevzema v okviru tveganja

tveganje

izvedbe ukrepov v obsegu, ki je primerljiv tveganju

dodatnih del in

izvedbe pogodbe s klavzulo "na ključ", torej da

nepredvidenih





nepredvidiljivih

koncedent prevzema tveganje dodatnih del, ki jih
naroči in tveganje nepredvidenih del, ki so nujno

del

potrebna

za

izvedbo

ukrepov

in

dosego

zastavljenih ciljev projekta. V preostalem nosi
navedeno tveganje koncesionar.
Koncesionar prevzema popolno odgovornost za
pravočasno izvedbo projekta, skladno s terminskim
planom, ki bo usklajen s koncesijsko pogodbo. V
tveganje
zamude



zvezi s tem se med partnerjema v koncesijski
pogodbi uskladijo tudi pogoji pod katerimi je
dopustno podaljšanje roka izvedbe ukrepov (npr.
višja sila, spremenjene okoliščine, druga objektivna
dejstva na katera stranki ne moreta vplivat,
dodatne naknadne zahteve koncedenta, ipd.).
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tveganje višjih

Navedeno tveganje v okviru tveganja izvedbe

stroškov



izvedbe

ukrepov nosi koncesionar. V okviru tveganja
dodatnih del in nepredvidenih del pa je tveganje

ukrepov od

deljeno

med

partnerjema,

načrtovanih

opredeljeno pri tem tveganju.

kot

je

navedeno

Navedeno tveganje v celoti nosi koncesionar, pri
tveganje

čemer

kvalitetne



izvedbe

se

s

sankcioniranja

pogodbo

opredelijo

koncesionarja,

dogovorjenega

standarda

ukrepov in

ukrepov

in

storitev

storitev

finančna

zavarovanja,

(npr.

ki

načini

ne

kvalitete

dosega
izvedenih

pogodbene

model

kazni,

financiranja

no

service - no payment, ipd.).
Navedeno

tveganje

v

pretežnem

delu

nosi

koncesionar, saj je predviden model financiranja in
povrnitve investicije iz ustvarjenih prihrankov, ki so
posledica izvedenih ukrepov. V manjšem delu, v
tveganje

primerih, ko bi navedeno bilo smiselno predvsem z

zagotovitve

vidika celovite energetske sanacije objektov je

potrebnih



finančnih

dopustno sofinanciranja ali financiranje izvedbe
posameznih ukrepov, ki niso ekonomsko rentabilni

sredstev za

iz proračuna koncedenta. V takšnem primeru mora

izvedbo

koncedent izdelati poseben investicijski dokument,

ukrepov

ki mora potrditi upravičenosti izvedbe projekta s
sofinanciranjem izvedbe posameznih ukrepov iz
proračuna ter opredeliti najvišjo dopustno višino
javnih sredstev, ki se bodo namenila za izvedbo
ukrepov energetske sanacij.

tveganje

V okviru tveganja financiranja navedeno tveganje

nestanovitnosti



obrestnih mer

nosi koncesionar pod pogoji, kot jih je dogovoril s
svojim financerjem oz. banko.
Navedeno tveganje nosi koncedent, saj finančno

tveganje nizke

neatraktiven projekt ne bo pritegnil dovolj velikega

finančne

števila

privlačnosti
projekta za
investitorje

ponudnikov,

da

bi

se

vzpostavila

konkurenca med njimi oz. sploh ne bo pritegnil


ponudnikov, ki bi jih izvedba projekta zanimala. Iz
tega razloga mora koncedent določila javnega
razpisa ter nabor objektov in ukrepov oblikovati na
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način, ki mu zagotavlja, da ohranja finančno
atraktivnost projekta.
Navedeno tveganje nosi koncedent, ki mora s

tveganje

koncesijsko pogodbo koncesionarja zavezati, da

znižanja
standarda
storitev in

ohrani strandard kvalitete storitev in standard
udobja



za

končne

nespremenjen.

standarda

S

uporabnike

koncesijsko

objektov

pogodbo

mora

koncedent preprečiti, da bi koncesionar nastale

udobja v

dejanske prihranke dosegal na račun nižje kvalitete

objektih

storitev ali nižjega standarda udobja v objektih.
Skozi celotno koncesijsko obdobje je koncesionar
zavezan, da izvedene ukrepe, naprave in opremo

tveganje



vzdrževanja

ustrezno vzdržuje, tako da se ob upoštevanju
časovnega obdobja trajanja razmerja ohranja
njihova vrednost in omogoča njihova normalna
uporaba.
Skozi celotno koncesijsko obdobje je koncesionar

tveganje

zavezan izvajati storitve energetskega upravljanja,

izvajanja



energetskega
upravljanja

ki zajemajo sklop storitev, s katerimi se upravlja
objekte, ki so uvrščeni v projekt, z namenom
učinkovitejše rabe energije in znižanje stroškov ter
doseganja ciljnega prihranka.
Navedeno tveganje v celoti prevzema koncesionar.
Implementacija prenosa tveganja se zagotovi skozi

tveganje

uporabo

doseganja



ciljnega

modela

financiranja,

ki

temelji

na

doseženih dejanskih prihrankih, ki so posledica
izvedenih ukrepov. V primeru, ko ciljni prihranki

prihranka

niso doseženi se šteje, da storitev ni opravljena in
se uveljavi načelo no service – no payment.

tveganje

V

zagotavljanja

okviru

koncesijsko

primernega



zagotavljati,

izvajanja

prevzetih

pogodbo
da

ves

mora
čas

obveznosti

s

koncesionar

izvajanja

koncesije

osebja,

razpolaga z ustreznimi kadri, ki imajo potrebno

opreme,

znanje in izkušnje za opravljanje nalog koncesije,

naprav, ipd
tveganje
sprememb

da razpolaga z ustrezno opremo, napravami, etc.


Navedeno tveganje ostaja pri koncedentu, saj ta
ohranja avtonomijo glede nabave energentov.
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cene

Predmetne

koncesije

ne

vključujejo

dobave

energentov

energentov koncedentu, zato jih koncedent lahko

(elektrika, plin,

prosto naroča v okviru postopkov oddaje javnih

biomasa …)

naročil.
Koncedent lahko v fazi izvajanja koncesijske
pogodbe spreminja obseg projekta le pod pogoji in

tveganje

v obsegu, kot je to dopuščeno za spremembe

sprememb
obsega

javnih



pogodb

glede

na

veljavne

predpise.

Koncedent bo pogoje in način spreminjanja obsega

projekta in

projekta

morebitnih

in

izvajanje

morebitnih

nadgradenj

izvedenih ukrepov opredelil s koncesijsko pogodbo,

nadgradenj

s

katero

se

bo

opredelila

tudi

morebitna

dopustnost faznosti izvedbe posameznih ukrepov.
Navedeno tveganje prevzema v celoti koncedent,
ki mora vzpostaviti ustrezen sistem za verifikacijo
in potrjevanje prihrankov, kar bo osnova za plačilo
izvedenih storitev energetskega pogodbeništva.
tveganje
nadzora

Navedeno



bo

informacijske
energetskega

koncedent
rešitve,

ki

zagotovil
služi

knjigovodstva.

v

za

okviru

izvajanje

Metodologijo

ugotavljanja in verifikacije prihrankov dogovorijo
koncedent in ponudniki v fazi izvedbe javnega
razpisa.
Odvisno od vrste izvedenih ukrepov bo izbran
bodisi model DFBOT: projektiraj-financiraj-zgradi energetsko upravljaj-prenesi v last koncedenta, ki
pomeni, da izvedeni ukrepi postanejo lastnina
koncedenta po preteku s pogodbo določenega
koncesijskega
tveganje
lastništva





obdobja

ali

model

projektiraj-financiraj-zgradi-prenesi
koncedenta-energetsko

upravljaj,

DFBTO:
v

pri

last
katerem

izvedeni ukrepi postanejo lastnina koncedenta
takoj po zaključeni investiciji, koncesionarju pa se
podeli pravica izvajanja storitev energetskega
pogodbeništva za objekt za celotno koncesijsko
obdobje.
Odvisno od obsega in vrste izvedenih ukrepov
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energetske sanacije lahko koncedent uporabi tudi
kombinacijo obeh zgoraj opredeljenih modelov
koncesije

gradnje,

gospodarnosti

pri

čemer

zasleduje

se

tudi

ob

cilj

cilju

celovite

energetske sanacije objektov.
Glede na izbor modela, se s pogodbo ustrezno
opredeli tveganje lastništva.
Navedeno tveganje je med partnerjema deljeno
tveganje
zavarovanja
naprav in

skladno z zgoraj opredeljenim tveganjem lastništva




po različnih modelih koncesij gradenj in sicer na
način,

opreme

da

lastnik

prevzema

tudi

obveznost

zavarovanja naprav in opreme.
Navedeno tveganje je med partnerjema deljeno,
saj

bo

koncedent

moral

pri

oblikovanju

metodologije za izračun in verifikacijo prihrankov
upoštevati
tveganje
uporabe

tudi

spremenljivko

glede

načina

uporabe objekta in sicer tako z vidika števila




objekta

uporabnikov, režima in frekvence uporabe, kot
glede spremembe navad uporabnikov, standarda
udobja,

ipd.

Navedeno

tveganje

bo

morala

podrobneje opredeljevati metodologija za izračun
in verifikacijo prihrankov, saj bo ključno za obračun
opravljenih storitev.
V okviru komercialnih pogojev končne pisne
ponudbe
prevzema

in

sklenjene

navedeno

koncesijske
tveganje

pogodbe

koncesionar.

Navedeno tveganje je tudi eno ključnih tveganj pri

tveganje
rentabilnosti



projekta

opredelitvi navedenega razmerja javno-zasebnega
partnerstva

kot

koncesijskega

razmerja.

Koncesionar v celoti nosi tveganje, da bo dobil
povrnjen vložek v izvedbo potrebnih ukrepov in
stroškov

izvajanja

storitev

energetskega

pogodbeništva v dogovorjeni koncesijski dobi.
tveganje
finančne

Tveganje finančne sposobnosti koncesionarja nosi


koncedent, saj bo s koncesijsko pogodbo nanj

sposobnosti

prenesel večino tveganj realizacije projekta, od

koncesionarja

česar je odvisna uspešnost realizacije projekta. V
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primeru

zmanjšane

finančne

sposobnosti

koncesionarja bi lahko bila ogrožena realizacija
celotnega projekta in cilji, ki jih s projektom
zasleduje

koncedent.

Navedeno

tveganje

bo

koncedent lahko omejil z oblikovanjem pogojev za
priznanje finančne sposobnosti ponudnikov v fazi
javnega razpisa. Ob tem bo poseben poudarek
namenjen dejstvu, ali ponudniki lahko zagotovijo
zaprto finančno konstrukcijo ob oddaji končne
pisne

ponudbe

pod

pogoji

in

v

obsegu

opredeljenem s končno pisno ponudbo.
Oba

partnerja

bosta

morala

drug

drugemu

omogočiti dostop do objektov, naprav in opreme
pod pogoji in na način, da bo obema omogočeno
izvajanje s pogodbo prevzetih obveznosti, brez da

tveganje
dostopnosti





objektov

bi pri tem ovirala dejavnosti nasprotne stranke.
Koncesionar bo moral izvajanje svojih ukrepov in
storitev prilagoditi različnim režimom uporabe
objektov glede na njihov specifični javni program,
ki se v njih izvaja, tako da bo v čim večjem obsegu
izvajanje javnih dejavnosti potekalo nemoteno.
Navedeno tveganje nosita oba partnerja, pri čemer

tveganje
predčasnega
prenehanja

je




razdelitev

predčasnega

prenehanja

in

od

vzroka

odgovornosti

podrobno opredeljeno s koncesijsko pogodbo.
Pogoji,

način

koncesijskega
tveganje
pogodbe

odvisna

partnerjev. Navedeno tveganje bo posebej in

pogodbe

podaljšanja

tveganja

koncesijsko




razmerja
postopku

in

dopustnost

razmerja
pogodbo.

bosta

bodo
V

koncedent

pogajanj

brez

podaljšanja
opredeljeni

primeru
in

s

podaljšanja

koncesionar

predhodne

v

objave

uskladila vsebino aneksa, ki se bo sklenila k
sklenjeni koncesijski pogodbi.

Nekatera od zgoraj analiziranih tveganj in njihova delitev so bila identificirana in njihova
delitev predvidena v Odloku, delitev preostalih tveganj, ki v Odloku niso bila identificirana, pa
bo urejena s pogodbo o vzpostavitvi javno-zasebnega partnerstva.
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12. POSTOPEK OBLIKOVANJA
PARTNERSTVA

JAVNO-ZASEBNEGA

Postopek sklenitve javno-zasebnega partnerstva mora slediti naslednjim načelom: načelo
gospodarnosti (zasledovanje načela »value for money«); načelo transparentnosti
(preglednost vseh postopkov); načelo javnosti (javna objava javnih razpisov); načelo
konkurence (nediskriminatorno oblikovanje pogojev in meril); načelo enakosti (vodenje
postopka na način, da se enake informacije posreduje vsem kandidatom ter na način, da se
nobenega izmed njih ne preferira oz. diskriminira). Ker bo koncedent tekom javnega razpisa
ponudnikom ponudil priložnost, da predstavijo svoje predloge (predvsem tehnološke in
tehnične rešitve, variantne rešitve, nabor ukrepov in objektov, razdelitve tveganj, čas
izvedbe, pripombe na koncesijsko pogodbo, ipd.) je pomembno, da postopek izbire izvajalca
omogoča usklajevanje predlogov in oblikovanje končne vsebine koncesijske pogodbe z vsemi
prilogami.
Predlaga se, da se postopek izbora koncesionarja izvede, ob upoštevanju določb zlasti 14.
členom Odloka in ob upoštevanju usmeritev iz izdelane tehnične in ekonomske
dokumentacije, po konkurenčnem postopku s pogajanji, skozi tri faze:
- prva faza: priznanje sposobnosti (tehnični, finančni, referenčni, kadrovski in drugi
pogoji za priznanje sposobnosti);
- druga faza: dialog (kandidati, ki jim je bila priznana sposobnost, predstavijo ponujen
način realizacije projekta, tako s tehničnega vidika, kot s finančnega in pravnega
vidika) in usklajevanje predlogov ter oblikovanje končnega povabila k oddaji ponudb
z usklajenim vzorcem koncesijske pogodbe s prilogami;
- tretja faza: oddaja končnih pisnih zavezujočih ponudb.
Konkurenčni postopek s pogajanji koncedentu omogoča, da skozi interakcijo s potencialnimi
ponudniki, ki jim je v prvi fazi postopka priznana sposobnost, oblikuje in izbere optimalno
rešitev, ki je tudi javnofinančno sprejemljiva ter da se na ta način v najvišji možni meri
dosežejo postavljeni cilji projekta. Tako bo v drugi fazi dokončno opredeljena vsebina in
obseg projekta ter usklajen vzorec koncesijske pogodbe, nabor objektov in ukrepov,
terminski plan realizacije projekta in drugi pomembni vidiki realizacije projekta, prav tako bo
v tej fazi dokončno opredeljen način financiranja projekta ter vsebina in obseg tveganj, ki jih
prevzame posamezen partner.
doc. dr. Boštjan Ferk, direktor IJZP
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