
Projekt QualitEE se financira s sredstvi 
programa Evropske Unije za raziskave in 

inovacije Obzorje 2020. 

IZOBRAŽEVANJE 
 

Okviri certificiranja kakovosti za 
storitve energetske učinkovitosti, 
da bi povečali število pametnih 
investicij v gradbenem sektorju 

Modul 1: Uvod v storitve energetske učinkovitosti, 
 projektne faze in procesi, 
 financiranje energetskega pogodbeništva, 
 Evropski kodeks ravnanja 
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Povzetek projekta QualiteEE 
Cilji projekta QualitEE so: 

standardizacija s kakovostjo povezanih vidikov storitev EE in institucionalizacija 
procesa zagotavljanja kakovosti:  

 razvoj standardiziranih meril kakovosti: 
— tehnične in finančne smernice, 
— enostavna, a učinkovita orodja za presojo različnih ponudb storitev EE, 

— kriteriji, ki jih stranke lahko vključijo v pogodbo z izvajalcem, 

— vsa tehnična merila za nabor kriterijev za ocenjevanje; 

 vzpostavitev nacionalnih shem za zagotavljanje kakovosti v partnerskih državah: 
— ustanovitev enajstih nacionalnih promocijskih skupin za izmenjavo mnenj, 

— predstavitev nacionalnih promocijskih skupin; 

zmanjšanje kompleksnosti storitev EE in  povečanje kakovosti storitev: 
 uporaba tehničnih meril kakovosti v 24-tih pilotnih projektih: 

— trije pilotni projekti v Nemčiji in Avstriji, dva projekta v devetih ostalih državah, 

— vključevanje tehničnih meril kakovosti v razpisno dokumentacijo in pogodbe o storitvah, 

— 33 delavnic za akterje na trgu in večjo ozaveščenost; 

 razširjanje meril kakovosti in modelov za zagotavljanje kakovosti: 
— baza ponudnikov storitev EE, enostavna za uporabo, 

— objava novic, izjave za javnost in objave na socialnih omrežjih, 
— 68 nacionalnih in mednarodnih predstavitev; 

povečanje števila  pametnih investicij v storitve EE v gradbenem sektorju, 

povečanje zaupanja strank in finančnih inštitucij v ponudnike energetskih storitev.  
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MODUL 1 

Uvod v storitve EE s posebnim poudarkom na energetskem 
pogodbeništvu 

Projektne faze in procesi 

Finančni produkti / možnosti za energetsko pogodbeništvo  

Evropski kodeks ravnanja 
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Finančne inštitucije, ki se zanimajo za financiranje projektov EE 
ali pa že financirajo ponudnike, odjemalce in (delno) prevzemajo 
projektno tveganje 

 

Ponudniki energetskih storitev, še posebno tisti, ki načrtujejo 
izvajanje energetskih storitev ali jih že ponujajo in 
bi se radi seznanili z merili kakovosti  

Ciljna skupina 
Javni in zasebni investitorji, zainteresirani za razvoj ukrepov EE, 
lastniki in upravljalci ustanov:  

 šol in univerz,  

 bolnišnic in zdravstvenih zavodov, 

 hotelov, 

 večstanovanjskih stavb, 

 itd.  
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Cilji izobraževanja 

Enotno razumevanje “dobre kakovosti”  

Spodbuditi široko uporabo meril kakovosti v projektih storitev EE; 
to bo vodilo k izboljšanju kakovosti storitev in 
prepoznavnosti najboljših izvajalcev 

Bolj informirani investitorji, povečana transparentnost in zaupanje 
bodo pospešili odločitve za investicije 

Modul 1 prinaša potrebne temeljne informacije o storitvah EE, 
energetskem pogodbeništvu in načinih financiranja teh projektov 
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Storitve energetske učinkovitosti 

Štirje ključni vidiki:  

izvedljivost 

kapital 

tveganje 

prihranki  
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Vir: Trust EPC South, D4.2 Training modules for tertiary sector actors, slide 80, 2016 

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

[Člen 2, Direktiva 2012/27/EU o energetski učinkovitosti] 
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Vrste storitev EE 
Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije (EPC): po EED, »EPC pomeni 
pogodbeno razmerje med naročnikom in ponudnikom ukrepov za izboljšanje 
energetske učinkovitosti, ki se spremljajo in preverjajo v celotnem času 
trajanja pogodbe, in v skladu s katerim je plačilo ponudnika za investicijo 
pogojeno s pogodbeno dogovorjenim nivojem izboljšanja energetske 
učinkovitosti ali drugega dogovorjenega kriterija glede energetskih 
karakteristik, kot so finančni prihranki«. 
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Pogodbena oskrba z energijo (ESC):   ESC pomeni pogodbeno razmerje o 
učinkoviti oskrbi z energijo. ESC je s pogodbo določena in se meri v 
dobavljenih megavatnih urah [MWh].  

Obratovalno pogodbeništvo (OC): OC je vrsta pogodbenega zagotavljanja 
prihrankov energije (EPC) brez večjih investicij in ga na tem mestu uvrščamo 
pod EPC. 

Integrirano energetsko pogodbeništvo (IEC): IEC pomeni kombinacijo ukrepov 
energetske učinkovitosti in pogodbene oskrbe z energijo, kjer se učinki 
ukrepov kratkotrajno merijo in ni potrebno dolgotrajno sprotno izvajanje 
meritev in preverjanja.  
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Energetsko pogodbeništvo 
Splošni uvod 
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Akterji 
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Naročnik ESCO 

Ponudnik podizvajalci 

Finančne inštitucije 
Finančne inštitucije: priskrbijo kapital za izvedbo 
ukrepov EE 
 
Ponudniki energetskih storitev (ESCO): izvajalci 
energetskih storitev po EPC. ESCO ima lahko tudi 
podizvajalce za montažo, dobavo opreme, storitve. 
Podizvajalci so odgovorni ESCO-u in ne naročniku. 
 
Naročnik: lastnik ali upravljalec premoženja (kot npr. 
poslovnih in stanovanjskih zgradb, javne razsvetljave 
ipd.), javni ali zasebni 
 
Pospeševalec: izkušen subjekt, ki naročniku pomaga 
vstopiti v energetsko pogodbo z ESCO-jem.  
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Pospeševalec EPC  
Faza načrtovanja projekta: 

 predhodna finančna in tehnična analiza 

 primerjava različnih možnosti, podpora naročniku pri “make or buy” 
odločitvah 

 podajanje informacij o postopkih naročniku in drugim deležnikom 

 načrtovanje projekta 

 izbira in prilagoditev poslovnega modela ESCO 

 finančno načrtovanje 

Faza naročanja: 
 izbira postopka naročanja 

 definicija ESCO-jevih kvalifikacij in meril izbire 

 priprava razpisne dokumentacije 

 oblikovanje pogodbe z ESCO-m 

 pogajanja s ponudniki EPC in izbira najboljšega ponudnika  
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Ključni elementi 

Storitev na ključ – ESCO poskrbi za:  

 Potek projekta: energetski pregled, tehnični pregled, oblikovanje projekta 

 Gradnja in montaža: neposredna izvedba dogovorjenih ukrepov EE ali preko 
podizvajalcev 

 Storitve: ESCO je za dobo obratovanja odgovoren za obratovanje in 
vzdrževanje izvedenih ukrepov izboljšanja EE (direktno, preko podizvajalcev 
ali v dogovoru z naročnikovim vzdrževalnim osebjem) 

 Spremljanje in verifikacija (M&V) prihrankov projekta: ESCO sodeluje pri 
transparentnih meritvah in verifikaciji zagotovljenih prihrankov energije 

Obširni ukrepi 

 ESCO oblikuje obširen nabor ukrepov, ki bodo zadostili potrebam 
posamezne zgradbe in lahko vključujejo energetsko učinkovitost, obnovljive 
vire energije, porazdeljeno proizvodnjo, shranjevanje vode, in trajnostne 
materiale ter postopke  
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Pomembno v EPC 
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OBSEG: definira, kaj izvede ESCO in s kakšnimi stroški 

za obdobje med gradnjo in montažo 

tveganje prihrankov energije – način, kako se prihranke meri in verificira 

pravice in obveznosti naročnika in ESCO-ja 

za dobo obratovanja 

pogoje pogodbe 

kako rešiti nesporazume, spremembe v pogojih, nepredvidene težave 

EPC vsebuje in razloži: 

TVEGANJA: ESCO nosi tehnično, finančno in tržno tveganje 
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PRIHRANKI ENERGIJE 

 

V EPC pogodbi ESCO jamči, da se bo poraba energije 
zmanjšala glede na izhodiščno stanje pod enakimi klimatskimi 
in robnimi pogoji 

IZHODIŠČE POTEM 
 

Zajamčeni 
 prihranki  
energije 

Zajamčeni prihranki energije, določeni v EPC pogodbi 
Meritve and verifikacija 

Neodvisne 
@ Poravnava 

IZHODIŠČE PO 
JAMSTVU 

Realni 
prihranki 
energije 

M&V 

IZHODIŠČE PO 
JAMSTVU 

Realni 
prihranki 
energije 

M&V 

manjkajoči  

dodatni 

ESCO bo poplačal manjkajoče 
prihranke energije 
(finančno tveganje) 

Prihodek od dodatnih 
prihrankov energije se razdeli 
med ESCO in naročnika, kot je 
dogovorjeno v pogodbi.  

Zajamčeni prihranki energije (1) 
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Zajamčeni prihranki energije(2) 
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Prihranek 
stroškov 

Prihranek 
stroškov 
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Operativni stroški z EPC 
 

Podprti z zajamčenimi  
prihranki energije  

Operativni stroški z EPC 
 

Podprti z zajamčenimi  
prihranki energije  

Stroški EPC Stroški EPC 

Začetek EPC                                            Konec EPC  Začetek EPC                                            Konec EPC  

Obširen nabor ukrepov EE 
Temeljita 
obnova 

Enostavni 
posegi 

EPC pogodba za daljše obdobje, 
da so stroški na dostopni ravni 

Pogodba EPC za krajše 
obdobje 

Prihranki energije: različni od projekta do projekta – ponavadi med 15 % in 50 % 
Več kot 50 % so možni pri projektih temeljite obnove 
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Primer strukture EPC  
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A2. PRORAČUN IN OBSEG 

OBNOVITVENIH DEL 

A5. NAVODILA ZA 

OBRATOVANJE IN 

VZDRŽEVANJE 

2. IZVEDENE STORITVE 3. POGOJI 1. OBSEG 

SPECIFIČNI POGOJI  

A1. INFORMACIJE O 

NEPREMIČNINI 

A4. IZHODIŠČE & 

ZAJAMČENI PRIHRANKI 

ENERGIJE A6. STROŠKI, POVEZANI Z 

ENERGIJO IN M&V 

A9. POOBLAŠČENI 

ZASTOPNIK 

1. DEFINICIJE 

5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ESC-a 

7. POSTOPKI PORAVNAVE  

6. PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

10. M&V IN OBDELAVA PODATKOV 

8. POGOJ DOGOVORA 

9. LATENTNI POGOJI 

16. PROGRAMSKA OPREMA IN IP PRAVICE 

11. POSTOPKI REŠEVANJA NESPORAZUMOV 

12. VZDRŽEVANJE UKREPOV 

13. ZAVAROVANJE 

14. ODSTOP TERJATEV 

15. POIMENOVANJE UKREPOV 

17. SPREMBA RABE USTANOVE 

18. ODVOZ ODSLUŽENE OPREME 

19. JAMSTVO 

20. PREKINITEV POGODBE 

21. VIŠJA SILA 

22. ZAUPNOST 

23. ZAKLJUČEK IN DOPOLNILA 

SPLOŠNI POGOJI 

4. NADOMESTILO 

A3. STANDARDI UDOBJA A7. FINANČNI STROŠKI 

A8. STROŠKI 

OBRATOVANJA IN 

VZDRŽEVANJA 

2. SPREJETJE POGOJEV DOGOVORA 

4. JAMSTVA 

24. ZASTOPSTVO UDELEŽENIH STRANK 

25.OBVESTILA 

26. PODPIS 

3. KAKOVOST VARNOSTI IN UDOBJE 
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Trajanje pogodbe 
Največkrat povezano s 

 stroški investicije projekta 

 potencialnimi prihranki energije 

 stroški energije 

 finančnim načrtom in stroški financiranja  

Primer: 
 pri projektih, ki se ukvarjajo z razsvetljavo, ogrevanjem, prezračevanjem 

in klimatizacijo traja upravljanje z energijo ponavadi med 4 in 10 leti 

 pri obsežnih prenovah pa do 20 let 
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Energetsko pogodbeništvo 
FAZE PROJEKA in PROCESI 
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SPLOŠNI PROCES 
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Zajamčeno 
obratovanje 

Predhodna 
analiza 

Postopek 
naročanja 

Izvedba 
ukrepov 

Odločitev za EPC 

Opredelitev 
projekta 

Pospeševalec                             

Zbiranje 
podatkov, 
pogajanja 

Preverjanje 
podatkov, razpis  

z EPC 

Izvedba del M&V prihrankov 
energije 

Ocena možnih 
prihrankov 

energije 

ESCO ESCO Pospeševalec                              Pospeševalec                             

Izvedba drugih 
ukrepov 

Vir: prirejeno po TRANSPARENCE 

2 

OBDOBJE GRADJE/MONTAŽE 

Odvisno od obsega projekta in kompleksnosti Do 20 let ±10-20 mesecev 

RAZVOJ PROJEKTA DOBA OBRATOVANJA 

4 1 3 

Naročnik  

Podpis pogodbe 
EPC 

EPC 
SE 

KONČA 
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Časovni okvir EPC  
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Opredelitev projekta & predhodna pogajanja z upravljalci 
(pospeševalec) 

Predhodne analize– tehnična & ekonomska izvedljivost EPC 
za projekt (pospeševalec) 

Odločitev za EPC 

Postopek naročanja 

Podpis pogodbe EPC 

Izvedba ukrepov EE 

Poskusno obratovanje 

Zajamčeno delovanje 

Končno bilančno poročilo 

3 - 6 mesecev 

2 - 4 mesecev 

4 - 6 mesecev 

2 - 6 mesecev 

 

1 - 2 meseca 

 

Do 20 let 

Predhodne tehnične 
možnosti 

Financiranje, pravni okvir 

Sankcije v primeru 
neskladnosti 

Meritve & Verifikacija 

Vir: TRANSPARENCE 
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• izkušen ponudnik 

• izvedljivost projekta 

• pravne predloge za 
razpis/pogodbo 

• analiza naročnikove kreditne 
sposobnosti in 
izpostavljenosti tveganju 

 

• izkušnje ESC-a pri upravljanju in izvedbi gradbenih 
in inštalacijskih projektov 

• zavzeto upravljanje in nadzor na objektu 

• preizkušene tehnične rešitve, oprema in materiali 

 

• plačniška disciplina naročnika 

• ustrezno obratovanje in vzdrževanje izvedenih 
ukrepov EE s strani ESC-a 

• zavarovanje 

• komunikacija 

 

Proces ocene tveganja 
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DOBA GRADNJE/MONTAŽE 
Določena v EPC 

Odvisno od obsega projekta in 
kompleksnosti 

Do 20 let, odvisno od ukrepov in nepremičnine ±10-20 mesecev 

RAZVOJ PROJEKTA 

EPC 
SE KONČA 

DATUM  ZAČETKA  DATUM  ZAKLJUČKA 

KONEC 
DEL 

DOBA OBRATOVANJA 
Določena v EPC 

±30 dni 

PODPIS 
EPC 

Vir: prirejeno po SUNShINE – Investment guidelines of the Latvian Baltic Energy Efficiency Fund 

Tveganja pri razvoju 
Ločeno od EPC 

Zmanjšano s podpornimi in 
subvencijskimi programi 

Tveganja pri izvedbi 
Pogosto v gradbeništvu 

Tveganja pri plačilu, pogosto pri dobaviteljih 

V
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 k
o
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i i
n
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a 
n
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o
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Pred opredelitvijo: 
 visoko motiviran naročnik 

 jasno in predano odločanje 

 dostop do informacij in ustanov 

Ponudnik ali pospeševalec EPC 
 zbiranje in analiza podatkov o porabi energije 

 primerjanje ponudb 

 energetski pregled 

Naročnikova pričakovanja 
 se preverja že od začetne faze 

 se spoštuje 
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Zajamčeno 
obratovanje 

Predhodna 
analiza 

Proces 
naročanja 

Izvedba 
ukrepov 

Opredelitev 
projekta 

Vir: TRANSPARENCE 
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Oddaja prvega poročila s priporočenimi ukrepi, ki bi jih izvedli 

 začetek poslovne osnove, ki pomaga pridobiti podporo za projekt in 
odobritev upravljalca 

Ponudnik/pospeševalec EPC oceni učinke ukrepov in stroškov, ki bi 
nastali, če se predlagani ukrepi izvedejo 

 kazalniki donosnosti kot npr. enostavna povrnitev (SP) ali neto sedanja 
vrednost (NPV) se pogosto uporabljajo v finančnih izračunih na tej stopnji 

Prikazane koristi zmanjševanja stroškov 

 zmajšanje emisij toplogrednih plinov 

 višji standardi udobja (kakovost svetlobe, notranja temperatura in 
kakovost zraka) 

 nižji stroški vzdrževanja 
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Zajamčeno 
obratovanje 

Predhodna 
analiza 

Postopek 
naročanja 

Izvedba 
ukrepov 

Opredelitev 
projekta 

Vir: EnPC-INTRANS 
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Vsak naročnik zadosti lastnim standardom glede postopkov naročanja  

Če je pospeševalec EPC-ja pripravil vse prejšnje korake, ponavadi nudi 
pomoč tudi pri tem  

 pospeševalec EPC-ja ima izkušnje s trga EE, zato ve, kateri ponudniki bi najbolj 
ustrezali za posamezen projekt in najboljši način, da bi bili izbrani  

Pospeševalec EPC bo opredelil prihranke energije, trajanje pogodbe,  
finančne prihranke, jamstva in vzdrževanje (če je potrebno) in vse ostale 
splošne pogoje za oblikovanje projekta 

 pospeševalec EPC lahko z naročnikom oblikuje želene pogoje pogodbe in 
pomaga pri izbiri ponudnika za izpeljavo projekta 

Financiranje projektov je eden najpomembnejših dejavnikov med 
postopkom naročanja 

 izbira najustreznejše finančne možnosti je odvisna od več dejavnikov kot npr. 
vrednost projekta, finančni viri, ki so na razpolago, in možnosti financiranja 
znotraj države  
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Zajamčeno 
obratovanje 

Predhodna 
analiza 

Postopek 
naročanja 

Izvedba 
ukrepov 

Opredelitev 
projekta 

Vir: EnPC-INTRANS 
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Po podpisu pogodbe ponudnik EPC izvede projekt v skladu 
z dogovorom v pogodbi  

 oblikuje naj se časovni okvir za vse ukrepe, ki bodo izvedeni in so določeni 
pod pogoji EPC 

Vsi ukrepi EE, ki se izvajajo, morajo biti skladni z nacionalnimi normami 
in standardi 

 pospeševalec EPC lahko to preverja in nadzoruje, da se ta pogoj izpolni 

Ponudnik EPC naj nudi naročniku ustrezno izobraževanje, da se zagotovi 
pravilna raba nove opreme   

 to bo zagotovilo, da bo dosežen največji izkoristek izvedenih ukrepov 

 tudi pospeševalec EPC lahko pripravi izobraževanje za naročnika 
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Zajamčeno 
obratovanje 

Predhodna 
analiza 

Postopek 
naročanja 

Izvedba 
ukrepov 

Opredelitev 
projekta 

Source: EnPC-INTRANS 
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Ponudnik EPC izvaja dogovorjene storitve obratovanja in vzdrževanja v 
stavbi 

Na podlagi dogovora o časovni periodi se opravijo meritve in 
verifikacija prihrankov energije: 

 prihranke energije se določi s primerjavo izmerjene rabe energije pred in 
po izvedbi ukrepov EE in se upošteva prilagoditve zaradi vremenskih 
sprememb, zasedenosti, odpiralnih časov, proizvodnje itd.  

 pri načrtovanju meritev in verifikacije prihrankov je najpomembnejši 
dejavnik ločnica (celotna ustanova ali le del) 

 koncept naj bo določen v pogodbi EPC in naj temelji na že uveljavljenem 
protokolu kot je Mednarodni protokol za merjenje uspešnosti in 
preverjanje (IMPVP) 

 certificirani strokovnjaki za meritve in verifikacijo lahko pri tem nudijo 
pomoč  

Ponudnik EPC mora izpolniti vse pogodbene obveznosti, ki se nanašajo 
na EE, finančne prihranke in druge  
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Zajamčeno 
obratovanje 

Predhodna 
analiza 

Postopek 
naročanja 

Izvedba 
ukrepov 

Opredelitev 
projekta 

Source: EnPC-INTRANS 
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Energetsko pogodbeništvo 
FINANCIRANJE 
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Financiranje energetske 
učinkovitosti 

Page 27 

Zamenjava starega 
avta 

PROJEKT Nakup nove hiše Energetska učinkovitost 

VRSTE KAPITALA 

Lastniški kapital Lastniški kapital Lastniški kapital 

+ 

Dolg (lizing) Dolg (hipoteka) 

+ + 

Dolg (?) 

• Lizing in hipoteka sta visoko standardizirana 
finančna produkta. 

• Jasna zavarovanja in vrednostni papirji 
• Brez izvedbenega tveganja (avto in hiša sta že 

zgrajena) 
 

• Nizka stopnja standardizacije 
• Kakšen je finančni produkt? 

Kakšne vrste dolžniški kapital? 
• Lizing? Projektno financiranje kot 

pri gradnji neprimičnin in 
infrastrukturnih projektih?   

Lastno financiranje 

Financiranje tretje osebe 
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Osnovna načela financiranja 
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Koeficient 
servisiranja dolga 

Posojilojemalec je 
kreditno sposoben 

V projektu je med naročnikom in  

ESCO-m jasno določeno lastništvo, 
naziv in lastninska pravica  

Posojilojemalec (ESCO in/ali naročnik) je močno 
zavezan = prinaša kapital 

Naročnik  je izkazal plačilno disciplino. 

ESCO ima za predlagan posel  dokazane izkušnje, ki kažejo njegovo sposobnost 
za izvedbo projekta in izpeljavo vseh zahtevanih administrativnih in upravljalskih 

aktivnosti  

Običajno se 20 % 
projekta financira 
iz lastniškega 
kapitala 

Posojilojemalec lahko odplačuje svoje dolžniške 
obveznosti. DCR > 1.1 je tipična zahteva 

Ustrezni vrednostni papirji ali poroštva za 
predlagano investicijo. Primer: jamstvo s  
premoženjem podjetja ali deležem, 
osebna jamstva 
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Finančni produkti EPC-ja 

 Izvedba projekta: 

 lastniško financiranje 

 navidezno-lastniško  financiranje 

 dolžniško financiranje 

— posojilo 

— lizing 

 nepovratna sredstva 
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OBDOBJE GRADJE/MONTAŽE 
Dogovorjeno v EPC 

Odvisno od obsega  projekta in 
komleksnosti 

Do 20 let, odvisno od ukrepov in  ±10-20 mesecv 

PRIPRAVA PROJEKTA 

EPC SE 
KONČA 

DATUM  ZAČETKA DATUM  ZAKLJUČKA 

KONEC 
DEL 

OBDOBJE OBRATOVANJA 
Dogovorjeno v EPC 

±30 dni 

PODPIS 
POGODBE EPC 

 Doba obratovanja projekta: 

 lastniško financiranje 

 navidezno-lastniško  financiranje 

 dolžniško financiranje 

— posojilo 

— lizing 

 refinanciranje (izvedbena posojila) 

 cesija 

 prodaja terjatev (forfaiting) 

 poroštveni inštrumenti 

 Priprava projekta: 

 lastniško financiranje 

 navidezno-lastniško  
financiranje 

 nepovratna sredstva/ 
tehnična pomoč 

Kratkoročno financiranje Dolgoročno financiranje 

izvedba 
EPC-ja 
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Opis finančnih produktov 
Lastniško financiranje 

 najpreprostejši in najpomembnejši vir financiranja 
 pravzaprav potreben pri vsakem projektu, ki vključuje dolžniško 

financiranje 
 večje ko je tveganje projekta, večji je del lastniškega kapitala  

Kapital, ki ga zberejo delničarji, se zbere na trgu kapitala oz. ga 
zagotovijo tvegani kapital in naložbeni skladi. Slednja dva vira 
kapitala nista pogosta pri projektih EE zaradi relativno nizkega 
dobička, ki ga zagotavljajo projekti celovite prenove. 

Navidezno-lastniški kapital 
 je oblika dolga, ki funkcionira kot lastniški kapital. Npr.: 

— podrejeno posojilo delničarjev 

— Mezzanine posojila 

— zagonski kredit 

 navidezno-lastniški kapital je prav tako nezavarovan kot lastniški in se 
ga smatra za bolj tveganega od drugih dolgov 
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Opis finančnih produktov 
Dolžniško financiranje 

 najbolj običajen način financiranja 

 posojilodajalci so upravičeni do plačila stroškov in obresti in poplačila glavnice  

 v večini držav se plačevanje obresti obravnava kot strošek in tako zmanjšuje davčno osnovo 

 najbolj tipični obliki dolžniškega financiranja sta posojilo in lizing 

Posojilo  

 bančno posojilo se uvršča med najbolj pogoste oblike financiranja in običajo je mogoče izbrati med 
obročnim ali anuitetnim kreditom (glej spodaj) 

 provizije, ki so odvisne od kreditne sposobnosti posojilojemalca, jamstev, ki so na razpolago, in tipa 
projekta, so določene v kreditni pogodbi  
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Loan terms

Interest

Principle

Loan terms

Interest

Principle

Načrt odplačevanja anuitetnega kredita Načrt odplačevanja obročnega kredita 

2 
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Lizing 

 pogosto tesno povezan z določeno tehnologijo (npr. namestitev kotla, prezračevalne naprave ipd.) 

 pogosto skupaj z dodatnimi vzdrževalnimi storitvami 

 lizing se povezuje s financiranjem sredstev s specifičnimi značilnostmi: 

— sredstvo je zamenljivo → legalno in fizično 

— sredstvo ima sekundarni trg 

— sredstvo ima identifikacijske in lastniške dokumente 

 dve osnovni vrsti lizinga 

— poslovni lizing 

— finančni lizing 

Nepovratna sredstva  

 nepovratna sredstva povečujejo neto denarni tok projekta in tako zmanjšujejo projektno tveganje 
ter ga delajo privlačnejšega za potencialne posojilodajalce 

 so omejena in ponavadi ne financirajo projekta 100 % 

 ustvarjajo dodatno tveganje, ker so pogosto časovno omejena, kar povzroči, da se premalo 
pozornosti nameni načrtovanju projekta 

 so lahko v obliki kapitala, ki pokrije del stroškov projekta brez povračila, ali pa v obliki 
subvencioniranega posojila  brez obresti ali pa so te nižje kot obresti na trgu 
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Opis finančnih produktov 
Refinanciranje 

 proces zamenjave obstoječih posojil z novimi, ki imajo boljše pogoje  

 npr. ob koncu faze gradnje in montaže ni več izvedbenega tveganja in posojilojemalec lahko išče 
boljše posojilne pogoje : 

— nižjo obrestno mero 

— razširitev posojilnih pogojev 

— nižje razmerje dolg/kapital 

 refinanciranje navadno ne izboljša dolžniškega položaja posojilojemalca 

 Prodaja prihodnjih terjatev 

 ob koncu faze gradnje in izvedbe ukrepov EE ni več izvedbenega tveganja; po eni dobi M&V je 
možno preveriti tudi izvedbeno jamstvo podjetja ESCO  

 prihodnja plačila naročnika ESCO-u → denarni tok, ki ga ESCO lahko izkoristi, da poplača dolžniško 
financiranje in prosti kapital  

 cesija → ESCO  odstopi terjatve tretji osebi (ponavadi finančni inštituciji, npr. banki ali skladu); ESCO 
s tem odstopi pravico, da zahteva plačilo od naročnika; to pravico dobi finančna inštitucija 

— prodaja terjatev (forfaiting) → finančna transakcija, kjer ESCO po nižji ceni proda finančni inštituciji 
prihodnje terjatve 

— drugi finančni inštrumenti → če ESCO izpelje svoj projekt preko družbe s posebnim namenom (SPV), se 
terjatve iz večih EPC-jev lahko strukturira v lastninjene vrednostne papirje (ABS) kot obveznice, zavarovane z 
denarnimi tokovi iz posebnega sklada osnovnega premoženja (ponudbeni dokument za prodajo zaprtemu 
krogu vlagateljev ni potreben) 
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Finančni načrt 
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100 % ureja 
naročnik 

100 % ureja 
ESCO 

ESCO vključi 
investicijo v svojo 

bilanco Naročnik 
investicijo vključi 

v svojo bilanco 

Mešano financiranje  

lastniško financiranje 
navidezno-lastniško financiranje 
dolžniško financiranje (posojilo, 
lizing) 
drugi finančni inštrumenti 
nepovratna sredstva 
 
finančne pogodbe med 
naročnikom in finančno 
inštitucijo, podprte z ESCO-jevim 
jamstvom za prihranke energije 

lastniško financiranje 
navidezno-lastniško financiranje 
dolžniško financiranje (posojilo, 

lizing) 
drugi finančni inštrumenti 

subvencije  
 

finančne pogodbe med 
naročnikom in finančno 

inštitucijo, podprte z naročnikovo 
plačilno disciplino 

ESCO je vedno zavezan danemu jamstvu za prihranke energije  

ESCO in naročnik zagotovita financiranje projekta 
izogib slabostim enega pristopa in podpora 

njihovim prednostim 
osnova za tesnejše poslovne odnose 
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Financiranje tretje osebe – primer 1  
Projekt financira naročnik 

dolžniško financiranje + lastniški kapital 
(lastnik objekta) 

ESCO 

Investitor/Banka 

Ukrepi 
 Zajamčeni 

prihranki energije 

Plačilo za 
storitve o

d
p

lačevan
je p

o
so

jila p
o

so
jil

o
 

Vir:  prirejeno po EnPC-INTRANS 

Lastnik objekta 

Lastniški kapital – občinski proračun 

Financiranje tretje osebe – dolg - posojilo 

Zajamčeni 
prihranki energije 
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Financiranje tretje osebe – primer 2  
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Projekt financira ESCO  
dolžniško financiranje + lastniški kapital 

Lastnik objekta 

Investitor/Banka 

Posojilo  
Odplačevanje 
 posojila 

Vir:  prirejeno po EnPC-INTRANS 

Ukrepi 
 Zajamčeni 

prihranki energije 

Plačilo za 
 storitve 

ESCO 

Lastniški/navidezno-lastniški kapital 

Financiranje tretje osebe – dolg - posojilo 
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Financiranje tretje osebe – primer 3  
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Projekt financira ESCO  
dolžniško financiranje + lastniški kapital 

(s prodajo terjatev) 

Lastnik objekta 

posojilo 

P
ro

d
aja terjatev 

Investitor/ 
Banka 

Vir:  prirejeno po EnPC-INTRANS 

Ukrepi 
 Zajamčeni 

prihranki energije 

Plačilo za 
 storitve 

O
d

p
la

če
vv

an
je

  
p

o
so

jil
a 

O
d

p
lačevan

je 
 d

o
lga 

ESCO 

Lastniški/navidezno-lastniški kapital 

Financiranje tretje osebe – dolg - posojilo 

s prodajo terjatev 

P
lačilo

 

Banka/sklad/ 
zastopnik 

investitorja 
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Finančni načrt 

Pomembni vidiki pri izbiri finančnih produktov 
 stroški financiranja 

— kakšna obrestna mera, provizije in pogoji ustrezajo naročniku 

— kakšna obrestna mera, provizije in pogoji ustrezajo ESCO-u 

 kreditna sposobnost naročnika in ESCO-a 
 razpoložljiv kapital, zavarovanje s premoženjem in vrednostnimi papirji 

naročnika in ESCO-a 
 obdavčitev 
 bilanca in računovodski vidik 
 izdatki za upravljanje/transakcijski stroški 

Pomembno: 
 ESCO ni banka: 

— omejen lastniški kapital na kratki rok 

— v primeru MSP-jev so bilance zelo omejene in težko pritegnejo 
dolgoročna posojila 
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Evropski kodeks ravnanja za EPC 
= prostovoljni dogovor, pripravljen v sodelovanju z deležniki 

Osnova za projekt QualitEE  je skupni Evropski kodeks ravnanja za EPC: 

dokončan l. 2014 v podporo transparentnim, zaupanja vrednim in visoko 
kakovostnim trgom EPC   

opredeli osnovne vrednote in principe, ki se smatrajo kot temeljni za uspešno 
pripravo in izvedbo projektov EPC   

pripravljen kot del projekta Transparense – financiran iz EU 

deležniki so razpravljali o njem: 

 na evropski ravni: eu.ESCO, EFIEES, EASME (EC), SC člani 

 na nacionalnih ravneh (nacionalne delavnice): ESCO-ji, združenja ESCO, oblikovalci 
politike, naročniki EPC in pospeševalci iz 20 držav 

odobrili sta ga in trenutno upravljata z njim evropski združenji ponudnikov EPC : 
EFIEES in eu.ESCO 
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