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1 UVOD 

SMERNICE TEHNIČNIH MERIL KAKOVOSTI ZA STORITVE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI so namenjene 

javnim in zasebnim naročnikom, ponudnikom energetskih storitev, finančnim inštitucijam, izvajalcem 

javnega naročanja in odločevalcem v Sloveniji. Njihov namen je predvsem prispevati k standardizaciji 

storitev energetske učinkovitosti. Smernice definirajo in operacionalizirajo celovit nabor tehničnih, 

ekonomskih, komunikacijskih in drugih meril kakovosti (MK), ki jih je smotrno uporabiti pri izvedbi 

projektov energetske učinkovitosti ter pri oblikovanju nacionalne sheme zagotavljanja kakovosti 

storitev energetske učinkovitosti.  

Ta verzija smernic je nastala na osnovi evropskih smernic1 in upošteva značilnosti slovenskega trga 

storitev energetske učinkovitosti. 

 

                                                           
1
 https://qualitee.eu/wp-content/uploads/QualitEE_3.1_Guidelines_V1.3_181126web.pdf  

https://qualitee.eu/wp-content/uploads/QualitEE_3.1_Guidelines_V1.3_181126web.pdf
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2 MERILA KAKOVOSTI (MK) 

2.1 Analiza rabe energije (MK 1) 
Analiza rabe energije nekega objekta ali procesa (stavba, industrijski obrat, ustanova ipd.) je prvi 

korak pri izvajanju storitev energetske učinkovitosti. Kakovost analize ima velik vpliv na kakovost 

storitve. Na podlagi analize se oblikujejo ukrepi učinkovite rabe energije (URE), ki se ovrednotijo 

glede na ekonomske, okoljske in organizacijske učinke. Temeljni cilj analize rabe energije je predvsem 

identificiranje vseh pomembnih ekonomsko izvedljivih ukrepov URE. Če ni na razpolago nobene 

(trenutno veljavne) analize, je potrebno izvesti analizo na nivoju razširjenega energetskega pregleda 

upoštevaje metodologijo za izdelavo in vsebini energetskega pregleda2. Če takšna analiza že obstaja 

in pokriva vse energijske tokove, je smiselno izvesti nadgrajeno analizo za izbrana področja rabe 

energije. Določitev meril kakovosti za analizo rabe energije lahko temelji na standardu EN 16247-1, ki 

predstavlja dobro predlogo za preverjanje njene izvedbe. Merila za ocenjevanje kakovosti analize 

rabe energije in njihova verifikacija so opisani v tabeli 1. 

2.2 Kakovost izvedbe ukrepov URE (MK 2) 
Kakovosti izvajanja storitev energetske učinkovitosti je povezana s širokim spektrom standardov. 

Skladnost s standardi, ki urejajo izvajanje ukrepov URE, je izjemno pomembna. Poleg tega je 

potrebno zagotoviti, da upravljalec objekta ali procesa po izvedbi ukrepov URE lahko samostojno 

izvaja upravljanje in zagotavlja doseganje ciljev izvedenih ukrepov. Merila za ocenjevanje kakovosti 

izvedbe ukrepov URE in njihova verifikacija so opisani v tabeli 2. 

2.3 Jamstvo prihrankov (MK 3) 
Eno ključnih pogojev za doseganje načrtovanih prihrankov energije je jamstvo prihrankov. Ponavadi 

sta na voljo dva različna tipa jamstva prihrankov energije: 

 “garantirani prihranki”. V primeru nedoseganja pogodbenih prihrankov energije se zniža 

plačilo za storitev energetske učinkovitosti, ki mora biti sorazmerno s stopnjo ne-dosežene 

jamstvene obljube. Ta tip jamstva je značilen za pogodbeno zagotavljanje prihrankov 

energije. 

 “deljeni prihranki”. Doseženi prihranki energije se delijo med ponudnika storitev 

energetske učinkovitosti in naročnika v določenem razmerju. 

Če je jamstvo omejeno le na dogovor o določeni ceni energije – kot je to v pogodbenem zagotavljanju 

oskrbe z energijo – se merilo za ocenjevanje kakovosti jamstva prihrankov ne uporabi. Merila za 

ocenjevanje kakovosti jamstva prihrankov in njihova verifikacija so opisani v tabeli 3.  

2.4 Verifikacija prihrankov energije (MK 4) 
Kakovost storitve energetske učinkovitosti se določa z verifikacijo prihrankov energije. Prihrankov 

energije se ne da izmeriti, ampak se jih izračuna oziroma verificira na osnovi enega od treh pristopov: 

                                                           
2
 Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16)  
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1. Izmerjena raba energije. Prihranke energije se določi s primerjavo sedanjega stanja rabe 

energije z referenčno vrednostjo izhodiščnega stanja. Hkrati je potrebno izločiti dejavnike, ki 

vplivajo na rabo energije, niso pa posledica izvedbe storitev energetske učinkovitosti (npr. 

vpliv sprememb zunanjih temperatur). 

2. Modelski izračun prihrankov energije. Prihranke energije se določi na osnovi kompleksnih 

metod izračunov in simulacij, ki v veliki meri temeljita na standardih. 

3. Strokovna ocena. Izhaja iz prihrankov, ki so bili doseženi v podobnih in primerljivih primerih. 

Za tiste storitve energetske učinkovitosti, ki vključujejo garancijo prihrankov, kot je to pogodbeno 

zagotavljanje prihrankov energije ali obratovalno energetsko pogodbeništvo, se izbere verifikacija 

prihrankov energije, ki temelji na izmerjeni rabi energije.  

Za pripravo ustrezne metode za določanje prihrankov energije, sta na voljo dva glavna standarda: 

 IPMVP (Mednarodni protokol za izvedbo M&V), 

 ISO 50015:2014 (Sistemi upravljanja z energijo – Meritve in verifikacija energetske 

učinkovitosti organizacij – Splošni principi in smernice). 

Merila za ocenjevanje kakovosti verifikacije prihrankov energije in njihova verifikacija so opisani v 

tabeli 4.  

2.5 Ohranitev vrednosti in vzdrževanje (MK 5) 
Nekatere storitve energetske učinkovitosti vključujejo tudi vzdrževanje energetskih sistemov. 

Kakovost teh storitev ima neposreden vpliv na razpoložljivost in ohranjanje vrednosti teh sistemov, 

doseganje željenih učinkov izvedenih ukrepov URE in njihovo dolgoročno trajnost po izteku pogodbe. 

Merila za ocenjevanje kakovosti za ohranitev vrednosti in vzdrževanje ter njihova verifikacija so 

opisani v tabeli 5. 

2.6 Komunikacija med ponudnikom storitev energetske 
učinkovitosti in naročnikom (MK 6) 

Poleg tehnične kakovosti ukrepov URE tudi oblika in obseg komunikacije med ponudnikom in 

naročnikom storitev energetske učinkovitosti prispevata h kakovosti storitev. Ponudniki storitev le 

delno prevzamejo odgovornosti od obstoječega vzdrževalnega osebja. V izogib težavam pri izvedbi 

storitev energetske učinkovitosti, je potrebno med pogodbenima strankama vzpostaviti 

komunikacijske kanale ter izvajati stalno in dobro definirano komunikacijo. Merila za ocenjevanje 

kakovosti komunikacije med ponudnikom storitev energetske učinkovitosti in naročnikom ter njihova 

verifikacija so opisani v tabeli 6. 

2.7 Udobje uporabnikov (MK 7) 
Izvedba storitev energetske učinkovitosti zagotavlja udobje uporabnika. Zahtevano udobje 

uporabnikov se določi bodisi s fizikalnimi parametri (temperatura, kakovost zraka, jakost osvetlitve 

ipd.) bodisi s pomočjo ankete o udobju, ki se izvede med uporabniki. Merila za ocenjevanje kakovosti 

udobja uporabnikov ter njihova verifikacija so opisani v tabeli 7. 
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2.8 Informiranje in motivacija uporabnikov (MK 8) 
Uporabniki pomembno vplivajo na rabo energije in posledično na učinke izvajanja storitev energetske 

učinkovitosti. Zaradi tega je potrebno zagotoviti kvalitetno informiranje in motivacijo uporabnikov.  

Aktivnosti informiranja so izrazito heterogene tako da to merilo vsebuje le minimalne zahteve. 

Priporočljivo pa je, da je teh aktivnosti v nekem realnem projektu več, kot se jih minimalno zahteva v 

MK 8. Merila za ocenjevanje kakovosti informiranja in motivacije uporabnikov ter njihova verifikacija 

so opisani v tabeli 8. 

2.9 Specifična pogodbena določila (MK 9) 
Pogodbena določila pomembno vplivajo na kakovost storitev energetske učinkovitosti. Pogodba 

mora vsebovati določila za zadeve, ki lahko povzročijo težave pri izvedbi pogodbenih storitev. 

Specifična pogodbena določila, ki so vključena v merilo kakovosti pogodbenega razmerja obsegajo: 

● prenos lastništva, 

● ravnanje s tveganjem cene energije, 

● zavarovanja, 

● odstop od pogodbe, 

● pravno nasledstvo, 

● pravice do neoviranega dostopa in pravica do dostopa, 

● dopustnost različnih načinov financiranja (cesija, lizing, forfeiting), 

● predpisi o pravicah intelektualne lastnine. 

Merila za ocenjevanje kakovosti specifičnih pogodbenih določil in njihova verifikacija so opisani v 

tabeli 9. 
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3 TABELE MERIL KAKOVOSTI IN NJIHOVE 

VERIFIKACIJE 
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Tabela 1 Merila za ocenjevanje in verifikacijo kakovosti analize rabe energije 

MK Merilo za ocenjevanje Dokaz  Ocena Opomba  

1-1 Dogovor o izvedbi analize 
rabe energije (priporoča se 
uporaba standarda 
EN 16247-1) 

Izvedba analize v skladu z metodologijo priprave 
razširjenega energetskega pregleda, ki obsega naslednje 
aktivnosti: 
(1) uvodni stik (opredelitev ciljev, področij izvajanja, 

metod, časovnega okvirja, meril, dostopnost 
podatkov), 

(2) začetni posvet (določitev odgovorne osebe 
naročnika, dostopnost, varstvo podatkov, 
zaupnost), 

(2a) opredelitev obsega storitev in načina izvajanja ter 
okvirnih pogojev, 

(3) identifikacija obstoječih podatkov in metod zbiranja 
podatkov, 

(4) obisk objekta, 
(5) izvedba analize rabe energije, 
(6) poročilo 
(7) končen posvet. 

Pred: Je bila analiza izvedena v skladu metodologijo 
priprave razširjenega energetskega pregleda? 

 
Po: Je dokumentacija izvedbe v poročilu analize? 
 
Ocena izvedbe se izvaja upoštevaje skladnost z 
metodologijo ter na osnovi doseganja kriterijev:  
(1) ustreznosti, 
(2) popolnosti, 
(3) reprezentativnosti, 
(4) sledljivosti, 
(5) smotrnosti, in 
(6) preverljivosti. 

V primeru odstopanj pri 
izvedbi analize je potrebno 
vsa odstopanja ustrezno 
zabeležiti in utemeljiti. 
 
O vseh aktivnostih se je 
potrebno pogovoriti z 
naročnikom in jih tudi 
ustrezno zabeležiti. 
 
Priporoča se uporaba 
ustreznih standardov poleg 
EN 16247-1, npr. VDI 4602. 

1-2 Ustrezno zbiranje podatkov 
in analiza rabe energije 

Zadostitev zahtev: 
(1) zajeta vsa relevantna področja rabe energije in 

vode; 
(2) podatke analizirani in ustrezno grafično prikazani; 
(3) določene ciljne vrednosti rabe energije in drugi 

parametri (npr. udobje, osvetlitev ipd.), 
(4) določene referenčne vrednosti za vsa področja rabe 

energije, 
(5) ustrezno upoštevane soodvisnosti, 
(6) definirani in s strani naročnika potrjeni dejavniki, ki 

vplivajo na rabo energije (npr. vremenski pogoji, 
vzorci rabe ipd.), ter njihova vključitev v izhodišča za 
analizo rabe energije. 

Pred: Ali obstaja skladnost z zahtevanimi dokazi? 
 
Po: Dejanska skladnost z zahtevanimi dokazi v poročilu o 
analizi? 

Če specifična področja rabe 
energije niso predmet 
analize, je potrebno podati 
razloge za to (npr. 
zanemarljiv delež v celotni 
rabi energije). 
 
Potrebno je pripraviti 
podroben seznam 
dejavnikov prilagoditve in 
obratovalnega časa, ki 
vključuje opis aktivnosti in 
tip stavbe. 
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MK Merilo za ocenjevanje Dokaz  Ocena Opomba  

1-3 Ustreznost predlaganih 
ukrepov URE 

Upoštevanje minimalnih merila Aneksa III Direktive o 
energetski učinkovitosti (2012/27/EU): 
(a) razvrstitev predlaganih ukrepov glede na potencial 

prihrankov energije in ekonomsko upravičenost; 
(b) predlagani ukrepi temeljijo na dinamičnih metodah 

izračunov kazalnikov ob upoštevanju življenjskega 
cikla ukrepa; 

(c) izhodišča za ekonomsko analizo določena v dogovoru 
z naročnikom in transparentno dokumentirana (npr. 
diskontna stopnja, projekcije rasti cen ipd.); 

(d) izvedena analiza občutljivosti za ključne 
spremenljivke; 

(e) izvedena primerjava obstoječega tehnologije z najbolj 
učinkovitimi tehnologijami na trgu; 

(f) ekonomska analiza upošteva možnost pridobitve 
razpoložljivih javnih sredstev za sofinanciranje 
izvedbe ukrepov URE. 

Pred: Ali obstaja skladnost z zahtevanimi dokazi? 
 
Po: Dejanska skladnost z zahtevanimi dokazi v poročilu o 
analizi? 
 
Za vsak posamezen ukrep URE je potrebno preveriti: 

 sorazmernost prihrankov energije z izvedbo 
predlaganih ukrepov s celotno vrednostjo rabe 
energije, 

 reprezentativnost, če ocena ukrepov sloni na 
podobnih projektih, 

 realnost predpostavk v oceni učinkov predlaganih 
ukrepov. 

Če je analiza občutljivosti 
določena s pogodbo, je 
potrebno ključne 
parametre za to analizo 
uskladiti z naročnikom. 
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Tabela 2 Merila za ocenjevanje in verifikacijo kakovosti izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije 

MK Merilo za ocenjevanje Dokaz Ocena Opomba  

2-1 Izvajanje storitev v skladu z 
ustreznimi standardi, 
zakonodajo in dovoljenji 

Skladnost s: 

 standardi, ki so predmet storitev energetske 
učinkovitosti, 

 zakonodajo za gradbene storitve, 

 zahtevami za pridobitev dovoljenj, ki so potrebna za 
izvedbo storitev energetske učinkovitosti. 

Pred:  
(a) Ali pogodba zavezuje izvajalca storitev energetske 
učinkovitosti k skladnosti s standardi?  
(b) Ali pogodba zavezuje izvajalca storitev energetske 
učinkovitosti, da preveri dovoljenja, glede na njihovo 
relevantnost za storitve, ki se bodo izvedle? 
 
Po: Ali so pri izvajanju storitev upoštevani standardi, 
relevantna zakonodaja in zahteve dovoljenj? 

Zaradi heterogenosti storitev 
energetske učinkovitosti ni 
mogoče podati popolnega in 
izčrpnega seznama 
standardov, ki jih je potrebno 
upoštevati. 

2-2 Izvedba v roku Skladnost s časovnim načrtom: 

 skupaj z naročnikom določen časovni načrt za 
izvedbo ukrepov URE, 

 izvedba ukrepov URE skladno s časovnim načrtom, 

 prilagoditev časovnih načrtov dogovorjena z 
naročnikom in pogodbeno določena. 

Pred: Ali pogodba vsebuje fiksen časovni načrt in ali je 
določen postopek prilagoditve časovnega načrt, ki ga 
izvajalec usklajuje z naročnikom?  
 
Po: Ali je časovni načrt upoštevan med izvedbo ukrepov 
URE? 

 

2-3 Naročanje storitev in 
dokumentacija zanje 

Določeni postopki za naročanje storitev in skladnost s 
postopki 

Pred: Ali pogodba zavezuje k uporabi določenih 
postopkov in dokumentiranja naročanje storitev? 
 
Po: Ali so dogovorjeni postopki uporabljeni in ali so 
ustrezno dokumentirani? 

 

2-4 Uvajanje uporabnikov ali 
obratovalnega osebja 

Določen načrt uvajanja in skladnost z načrtom Pred: Ali pogodba vsebuje načrt za uvajanje uporabnikov?  
 
Po: Je bil dogovorjeni načrt izpolnjen? 

 

2-5 Zagotavljanje 
funkcionalnosti in 
učinkovitosti izvedenih 
ukrepov URE po koncu 
pogodbe 

Zagotovljen načrt vzdrževanja in sklenjen dogovor med 
ponudnikom storitev in naročnikom glede izvajanja 
vzdrževanja in zagotavljanja rezervnih delov ter IT 
podporo za določeno minimalno časovno obdobje. 
 
Določeno garancijsko obdobje in postopki uveljavljanja 
garancije, vključno z nosilci aktivnosti. 

Pred: Ali obstaja skladnost z zahtevanimi dokazi? 
 
Po: Ali so se dogovorjena določila upoštevala? 

V praksi se je izkazalo, da je 
nujno, da je IT podpora na 
voljo tudi po izteku pogodbe.  
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Tabela 3 Merila za ocenjevanje in verifikacijo kakovosti jamstva prihrankov energije 

MK Merilo za ocenjevanje Dokaz Ocena Opomba  

3-1 Odvisnost plačila storitve od 
skladnosti z jamstvom 
prihrankov 

Garantirani prihranki energije: znižanje plačila storitve 
energetske učinkovitosti sorazmerno s stopnjo ne-
doseženih zajamčenih prihrankov energije.  

Deljeni prihranki energije: doseženi prihranki se 
delijo med ponudnika storitev energetske 
učinkovitosti in naročnikom v določenem razmerju. 

Na osnovi pogodbenih pogojev, ki se nanašajo na jamstvo 
prihrankov energije. 

Pri garantiranih prihrankih 
energije je maksimalna 
vrednost plačila za izvedbo 
storitev energetske 
učinkovitosti znana vnaprej. 
V določenih primerih (npr. 
neizvedljivost M&V) ni 
mogoče garantirati prihranke 
energije. 

3-2 Doseženi zajamčeni prihranki 
energije (samo za garantirane 
prihranke) 

Doseženi prihranki energije niso nižji kot garantirani 
prihranki.  
Doseženi prihranki energije nižji kot garantirani 
prihranki: 

 manjši odklon - doseženi prihranki so nižji od 100% 
garantiranih prihrankov in višji ali enaki 95%, 

 resen odklon - doseženi prihranki so nižji od 95% 
garantiranih prihrankov in višji ali enaki 80%, 

 nesprejemljiv odklon - doseženi prihranki so nižji od 
80% zajamčenih prihrankov. 

Verifikacija tega merila se lahko opravi šele po izvedbi 
ukrepa URE. 

Primerjajo se doseženi prihranki energije iz poročila o 
meritvah in verifikaciji (M&V) prihrankov energije z 
pogodbeno garantiranimi prihranki. 

To merilo se lahko uporablja 
le za garantirane prihranke. 

3-3 Ustrezni intervali za 
preverjanje skladnosti z 
obljubljenim jamstvom 
prihrankov energije 

Pripravljen načrt meritev in verifikacije (M&V) 
prihrankov energije.  
 
Verifikacija izpolnjevanja jamstva se izvaja vsaj enkrat 
letno.  

Pred: Na osnovi pogodbenih pogojev. 
 
Po: Ali so upoštevani dogovorjeni intervali?  

V posebnih primerih obstaja 
posebne vrsta pogodba, kjer 
se skladnost z zajamčenimi 
prihranki preverja med ali 
takoj po poskusnem obdobju 
– ponavadi je to povezano s 
popolnim poplačilom celotne 
investicije po začetni 
verifikaciji prihrankov 
energije.  
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Tabela 4 Merila za ocenjevanje in verifikacijo kakovosti dokazil o prihrankih energije 

MK Merilo za ocenjevanje Dokaz Ocena Opomba  

4-1 Uporaba standardizirane 
metode za izračun 
prihrankov energije 

Uporaba ene ali dveh standardiziranih metod: 

 IPMVP, 

 ISO 50015:2014. 

Načrt za meritve in verifikacijo (M&V) prihrankov 
energije. 

Pred: Ali je uporaba izbrane standardizirane 
metode določena v pogodbi? Ali je določeno, 
kateri izmed pristopov, ki so opredeljeni v 
standardih, naj se uporabijo? 
 
Po: Ali je bila verifikacija prihrankov energije 
izvedena v skladu z določenim pristopom? 

Ker IPMVP in ISO 50015 ponujata le 
metodološki okvir, je v M&V načrtu potrebno 
podrobno opisati metodo verifikacije 
prihrankov energije, algoritme izračunov 
prihrankov, časovni načrt izvajanja M&V ter 
odgovornosti nosilcev izvedbenih aktivnosti 
načrta. Načrt je sestavni del pogodbe. 

4-2 Izbira najprimernejšega 
načina verifikacije 
prihrankov energije 

Utemeljitev izbire načina verifikacije prihrankov 
energije. Predstavitev prednosti in omejitev 
izbranega načina verifikacije v primerjavi z možnimi 
alternativami. Dogovor o načinu verifikacije med 
ponudnikom in naročnikom. 

Pred: Utemeljitev izbire načina verifikacije 
prihrankov energije na voljo ob podpisu 
pogodbe. 

Verifikacija prihrankov energije, ki temelji na 
meritvah je bolj točna kot modelski izračuni, 
ti pa so bolj točni kot ocene strokovnjakov. 
Če se izbere manj točna metoda je potrebno 
opredeliti razloge za ta pristop. Dopustni 
razlogi so: 

 nemožnost uporabe merilnih podatkov; 
na voljo ni nobenih izmerjenih vrednosti; 
preveč zapletena metoda; 

 meritve niso dovolj natančne,  

 stroški meritev so relativno visoki v 
primerjavi s pričakovanimi prihranki. 

4-3 Jasno definirano izhodiščno 
stanje 

Določitev izhodiščnega stanja, ki temelji na ločeni 
obdelavi izhodiščnih podatkov 

Pred: Ali je izhodiščno stanje, na osnovi 
katerega se bo verificiralo prihranke energije, 
določeno, utemeljeno in dogovorjeno med 
pogodbenima partnerjema? 

Po: Ali je bilo izhodiščno stanje upoštevano 
pri verifikaciji prihrankov energije? 

Izhodiščno stanje mora biti določeno pred 
začetkom izvajanja storitev energetske 
učinkovitosti. To je še posebej pomembno pri 
tistih projektih, kjer verifikacija temelji na 
merjeni rabi energije. Tudi pri projektih, kjer 
sta modelski izračun ali strokovna ocena 
prihrankov energije utemeljeno izbrana, 
mora biti izhodiščno stanje definirano in 
dogovorjeno pred izvajanjem storitve. 
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MK Merilo za ocenjevanje Dokaz Ocena Opomba  

4-4 Jasno definirana osnova za 
prilagoditev izračuna 
prihrankov energije 

Določitev jasno definirane metodologije prilagoditve, 
ki vključuje: 

 transparentno oceno dejavnikov, ki vplivajo na 
rabo energije,  

 predstavitev specifičnih enačb prilagoditve,  

 specifikacija zahtevanih podatkov in informacij,  

 evalvacija natančnosti predlagane metodologije 
prilagoditve v primerjavi z obsegom prihrankov. 

Pred: Ali sta se pogodbeni stranki dogovorili 
o določeni metodologiji prilagoditve? Ali je 
bila po dogovorjeni metodologiji prilagoditve 
izvedena evalvacija, ki kaže, da so vplivni 
dejavniki ustrezno upoštevani in temeljijo na 
predhodnih podatkih? Ali je preverjena 
točnost predlagane metodologije glede na 
pričakovano količino prihrankov in je napaka 
v primerjavi majhna? 

Po: Verifikacija prihrankov je bila izpeljana v 
skladu z določenimi metodologijami. 
Dokumentiranje vseh dokazov za proces 
prilagoditve in dogovor obeh strank za vse 
prilagoditve, ki niso določene v metodologiji 
prilagoditve in enačbah (ne-rutinski dogodki) 

Prilagoditev izmerjenih podatkov o energiji je 
potrebna, da se izloči tiste vplivne dejavnike 
na rabo energije, ki niso rezultat izvajanja 
storitve energetske učinkovitosti (predvsem 
zunanje temperature in pogoji uporabe). 

Uporabo določenih enačb prilagoditve se 
mora utemeljiti skozi analizo predhodnih 
podatkov (npr. Ali je delež rabe toplote 
neodvisen od zunanje temperature 
utemeljen na osnovi ocene preteklih vzorcev 
porabe?. Takšna ocena se pogosto pripravi z 
uporabo regresijske analize). 

Verifikacija prihrankov energije, ki temelji na 
modelskih izračunih ali strokovni oceni 
ponavadi ne potrebuje prilagoditve. 

Glede na natančnost predlagane 
metodologije se zahteva, da je napaka v 
metodi majhna v primerjavi z obsegom 
prihrankov, izračun katerih sloni na meritvah. 

4-5 Transparentnost in dogovor 
o meritvah in verifikaciji 
prihrankov energije in z njimi 
povezanimi odgovornostmi 

Pogodbeno določilo o izvedbi meritev in verifikacije 
prihrankov energije 

Pred: Ali sta pogodbeno določene M&V 
prihrankov energije ter pripadajoče 
odgovornosti izvajalcev.  

Po: M&V so bile izvedene v skladu z 
dogovorjenimi postopki M&V. 

M&V se ne nanaša le na izračun prihrankov 
energije, ampak se nanaša tudi na izvedbo 
določenih postopkov in odgovornosti. 
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Tabela 5 Merila za ocenjevanje in verifikacijo kakovosti ohranitve vrednosti in vzdrževanja 

MK Merilo za ocenjevanje Dokaz Ocena Opomba  

5-1 Skladnost z zahtevami 
razpoložljivosti 
naprav/sistema 

Beleženje časa obratovanja in prekinitev 
obratovanja. 

Določitev razpoložljivosti sistema pri zagotavljanju 
stabilnosti zelo občutljivih parametrov: vsaj 96%. 

Pred: Obveznosti v pogodbi. 

Po: Predložitev dokumentacije, ki 
obravnava kritične in ne-kritične okvare. 

Ni smiselno postavljati zahteve razpoložljivosti za 
manj občutljive prostore/procese. V teh primerih 
se merilo nanaša na odprave težav in beleženje 
časa obratovanja. 

5-2 Hitro odpravljanje težav v 
primeru nepravilnega 
delovanja tehničnih sistemov 

Registracija napake najpozneje v 30 minutah po 
tem, ko se pojavila ali ko je prispelo obvestilo 
napaki. 

Popravilo okvare v največ 24 urah, ali povprečno v 
4 urah znotraj rednega delovnega časa. 

Obravnava podatkov o okvarah z naročnikom 
storitev vsaj enkrat letno.  

Pred: Obveznosti v pogodbi. 

Po: Predložitev dokumentacije o okvarah  

Te zahteve so običajno specifikacije v pogodbah 
o vzdrževanju.  

5-3 Delovanje naprav/sistema ob 
koncu pogodbe 

Kontinuirana izvedba nalog v skladu z ustreznimi 
standardi: 
a) nadzor nad časovnico vzdrževanja in izvedbo 

vzdrževalnih del, 
b) zagotovitev kakovosti zamenjanih 

delov/naprav upoštevaje najsodobnejše stanje 
tehnike in stroške, 

c) beleženje okvar in njihove odprave. 

Ukrepi, ki se izvedejo ob koncu pogodbe v skladu z 
ustreznimi standardi: 
d) vizualni pregled, verifikacija delovanja, 

e) verifikacija dnevnikov testiranja 
naprav/sistema. 

Pred: Obveznosti v pogodbi. 

Po: Predložitev dokumentacije o izvedenih 
obveznostih. 

VDMA 24186 (Vzdrževanje tehničnih sistemov v 
stavbah, Deli od 0 do 7) je primer vnaprej 
določenega standarda o pravilnem vzdrževanju 
sistemov v stavbah. Opisuje program storitev 
vzdrževanja tehničnih naprav in opreme v 
stavbah.  

5-4 Jasna opredelitev obveznega 
obratovalnega in 
investicijskega vzdrževanja s 
strani ponudnika storitev 
energetske učinkovitosti 

Pogodbena določila, ki določajo naloge ponudnika 
storitev glede na vzdrževanje in popravila. 

Verifikacija pogodbenih določil. Obvezno obratovalno in investicijsko vzdrževanja 
sistema, ki ga izvaja ponudnik storitev mora biti 
jasno opredeljeno, vključno z mejami sistema. V 
nasprotnem primeru lahko pride do 
nesporazumov med pogodbenima strankama, ki 
vodijo k nižji kakovosti glede na ohranjanje 
vrednosti in vzdrževanje. 
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Tabela 6 Merila za ocenjevanje in verifikacijo kakovosti komunikacije med ponudnikom storitev energetske učinkovitosti in naročnikom 

MK Merilo za ocenjevanje Dokaz Ocena Opomba  

6-1 Določitev kontaktnih oseb Določitev kontaktnih oseb v gradivu, ki je sestavni del pogodbe, 
ter podrobna opredelitev njihovi naloge.  

Sledljivost sprememb povezanih z zamenjavo kontaktnih oseb 
in/ali njihovih nalog. 

Pred: Ali so kontaktne osebe in njihove naloge 
zapisane v dokumentaciji, ki je sestavni del 
pogodbe? 

Po: Ali so zamenjave kontaktnih oseb in/ali 
njihovih nalog zabeležene? 

Kontaktne osebe in njihove 
vloge so lahko določene 
neposredno v pogodbi ali npr. 
v projektnem priročniku. 
Sledljivost sprememb je 
odločilna v primeru 
dolgotrajnega izvajanja 
storitev energetske 
učinkovitosti (npr. 
energetskega pogodbeništva). 

6-2 Dogovor o dostopnosti 
podatkov in obojestranski 
izmenjavi podatkov 

Pogodbena določila, ki določajo vzajemni dostop do podatkov, 
ki so pomembni za izvedbo storitev energetske učinkovitosti.  

Na voljo so postopki/orodja, s katerimi je zagotovljena 
enostavna izmenjava podatkov. 

Pred: Ali sta dostopnost in izmenjava podatkov 
pogodbeno določena? Ali pogodba predvideva 
uporabo specifičnih postopkov oziroma orodij 
za izmenjavo podatkov?  

Po: Verifikacija zadovoljstva z izmenjavo 
podatkov; uporaba orodja. 

Ponavadi so na voljo orodja 
kot je to npr. sistem 
spremljanja rabe energije. 
Uporaba teh orodij ni vedno 
ciljno-usmerjena.  

6-3 Evidentiranje in redno 
ažuriranje informacij o vseh 
ukrepih URE, ki jih izvaja 
ponudnik 

Na voljo je orodje, ki omogoča jasno in natančno izvedbo 
spremljanja izvedenih ukrepov URE. 

Pred: Sta se pogodbeni stranki dogovorili o 
uporabi orodja za spremljanje ukrepov URE?  

Po: Dodatno: Ali so podatki, ki se spremljajo, 
sproti vneseni v orodje (naključni vzorci).  

Informacije o izvedenih 
ukrepih URE morajo biti na 
razpolago tudi neposredno na 
lokaciji. 

6-4 Organizacijski ukrepi za 
sodelovanje z obratovalnim 
osebjem naročnika 

Pogodbeno določilo o organizacijskih ukrepih, ki zagotavljajo 
stalno izmenjavo informacij med ponudnikom storitev 
energetske učinkovitosti in obratovalnim osebjem naročnika 
(npr. redni operativni sestanki na lokaciji). 

Pred: Ali obstaja projektni priročnik (ali 
podoben dokument), v katerem so določila za 
take organizacijske ukrepe? 

Po:  Ali se izvajajo organizacijski ukrepi za 
sodelovanje z obratovalnim osebjem 
naročnika? 

Poleg zbranih podatkov in 
informacij v ustreznih orodjih 
je direktna komunikacija med 
ponudnikom storitev EE in 
predstavniki naročnika nujna, 
saj se le po tem kanalu 
nejasnosti hitro razjasnijo.  
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Tabela 7 Merila za ocenjevanje in verifikacijo kakovosti uporabnikovega udobja 

MK Merilo za ocenjevanje Dokaz Ocena Opomba  

7-1 Določitev uporabnikovih 
zahtev po udobju (vključno z 
rednimi pregledi) 

Preverjen vpliv izvajanja storitev energetske učinkovitosti na 
uporabnikovo udobje, ki je ustrezno dokumentiran, in sicer za: 

 sobno temperaturo, 

 vlažnost (samo za posebne stavbe kot so laboratoriji, 
bolnišnice ipd.), 

 število menjav zraka (ali drugi parametri kakovosti 
notranjega zraka) 

 raven hrupa (v prostorih, zunaj), 

 stopnjo osvetljenosti, 

 temperaturo sanitarne tople vode, s posebnim poudarkom 
na legioneli, 

 obratovalne čase, vključno z ne-obratovalnimi urami, 
prazniki, dopusti ipd., 

 reakcijski čas ob sporočilu o okvari, 

 čas popravila ob sporočilu o okvari. 

Pred: Pogodbeno določilo, ki naloga pridobitev 
uporabnikovih zahtev po udobju v zgodnji fazi 
priprave izvajanja storitev energetske 
učinkovitosti? 

Po: Se je v praksi pridobilo uporabnikove 
zahteve in ali se jih je redno pregledovalo, če je 
bila to dolgotrajna storitev (vsake 2-3 leta)? 

Uporabnikove zahteve niso 
vedno jasno definirane in je 
ugotavljanje in preverjanje 
teh zahtev pomembna 
komponenta vsake storitve 
energetske učinkovitosti. 

Ko se določa uporabnikove 
zahteve, se upošteva 
obstoječe standarde, predpise 
(npr. varnost delavcev) in 
dobro prakso. Zatečeni 
parametri udobja niso vedno 
skladni z zahtevami 
uporabnika ali predpisi. 

7-2 Redno preverjanje skladnosti 
z dejavniki fizičnega udobja 

Izvedba:  

 redne evalvacija podatkov povezanih z udobjem, ki se jih 
pridobi in shrani v avtomatiziranem sistemu za energetski 
management (vsaj enkrat vsako leto), 

 dodatnih meritev v primerih izjemnega znižanja udobja, 

 korektivnih ukrepov za zagotovitev zahtevanih parametrov 
uporabnikovega udobja.  

Pred: Pogodbena določila, ki se nanašajo na 
preverjanje skladnosti izvajanja storitev 
energetske učinkovitosti z uporabnikovimi 
zahtevami in korektivne ukrepe v primeru 
neskladnosti. 

Po: Izvedba pogodbenih določil. 

Dodatne meritve so smotrne 
le v primeru, ko jih je mogoče 
izvesti ob razumnih stroških. 

7-3 Ocena zadovoljstva 
uporabnikov 

Izvedba enega od dveh ukrepov: 

 anketiranje statistično reprezentativnega vzorca 
uporabnikov (vsaj enkrat letno), 

 redno posvetovanja z uporabniki,  

 (stik z vseh pomembnih področij uporabe, vsaj enkrat 
letno) 

Pred: Pogodbena določila, ki se nanašajo na 
proces ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov. 

Po: Izvedba pogodbenih določil. 

Anketiranje je mogoče izvesti 
s spletnimi orodji, ki 
omogočajo tudi 
standardizirano evalvacijo.  

Referenčno zadovoljstvo 
uporabnikov se ugotovi pred 
izvedbo storitev energetske 
učinkovitosti.  
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Tabela 8 Merila za ocenjevanje in verifikacijo kvalitete informiranja in motivacije uporabnika 

MK Merilo za ocenjevanje Dokaz  Ocena  Opombe  

8-1 Program motivacije uporabnikov Na voljo je program, ki je pripravljen za 
različne ciljne skupine in obsega 
informacijske ter motivacijske 
aktivnosti, ki so oblikovane upoštevaje, 
naloge ciljnih skupin, njihove interese 
ter najbolj primerne oblike izvajanja 
teh aktivnosti. 

Verifikacija programa motivacije 
uporabnikov. 

Ciljne skupine za bolnišnico so npr.: 

 upravno osebje,  

 zdravstveno osebje 

 obiskovalci,  

 pacienti. 
 

8-2 Oblikovanje naročnikovih 
predlogov za izboljšanje storitev 
energetske učinkovitosti 

Določeni so postopki oblikovanja, 
posredovanja, sprejetja in izvajanja 
naročnikovih predlogov za izboljšanje 
storitev energetske učinkovitosti. 

Uporabniku je na voljo povratna 
informacija. 

Pred: Ali obstaja obveza ponudnika storitev, 
da obravnava predloge naročnika in ali so 
določeni postopki za izvedbo ali zavrnitev teh 
predlogov? 

Po: Ali so bili predlogi posredovani in 
ustrezno obravnavani? 

Ciljne skupine uporabnikov imajo na razpolago 
ustrezno informacijo o možnosti posredovanja 
predlogov za izboljšanje energetske učinkovitosti 
in pridobitve povratnih informacij v obliki 
enostavno dostopnih orodij  

8-3 Zagotovitev akcijsko-orientiranih 
informacij o energetski 
učinkovitosti 

Na voljo so informacije o specifičnih 
prihrankih energije za ukrepe URE, ki 
jih lahko izvajajo različne ciljne 
skupine. 

Pred: Ali obstaja obveza za ponudnika 
storitev energetske učinkovitosti, da pripravi 
akcijsko usmerjene informacije?  

Po: Dokumentacija o zagotovljenih 
informacijah med potekom izvajanja storitev 
energetske učinkovitosti. 

Akcijsko-orientirane informacije je potrebno 
obvezno posredovati z uporabo učinkovitega 
medija in/ali v okviru izvedbe izobraževanja (npr. 
usposabljanja). 
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Tabela 9 Merila za ocenjevanje in verifikacijo kakovosti specifičnih pogodbenih določil 

MK  Merilo za ocenjevanje Dokaz Opomba / primer pogodbenega določila 

9-1 Prenos lastništva Na voljo je pogodbeno določilo v 
skladu z zakonskimi predpisi. 

“Po poteku pogodbe, ima NAROČNIK možnost odkupa opreme za ceno ostanka njene vrednosti, ki je določena v 
točki (___), (___) dela te pogodbe, in sicer, če so bili izpolnjeni vsi pogoji pogodbe in izvedena vsa plačila za 
izvedeno storitev energetske učinkovitosti.« 

9-2 Tveganje cene energije Na voljo je pogodbeno določilo v 
skladu z zakonskimi predpisi. 

»Plačilo za storitev energetske učinkovitosti je določeno upoštevaje cene energije veljavne v času sklenitve te 
pogodbe in znašajo (___). Plačilo za storitev energetske učinkovitosti se izračuna za vsako obračunsko obdobje 
(vsakih (___) mesecev) na osnovi verificiranih prihrankov energije. Plačilo se sestoji iz plačila za zajamčeni 
prihranek in dodatnega plačila v primeru, če koncesionar preseže zajamčeni prihranek. Če koncesionar doseže 
zajamčeni prihranek, kot izhaja iz dokumentacije iz (___) člena te pogodbe, mu pripada delež v višini 100% 
zajamčenega zneska prihranka, kar znaša (___) brez DDV.« 

9-3 Zavarovanja Na voljo je pogodbeno določilo v 
skladu z zakonskimi predpisi. 

Čeprav se zavarovanja projekta ne podpiše vedno, je to merilo za ocenjevanje smiselno, saj postaja vedno bolj 
običajno, da se zavarujejo naprave, ki imajo podaljšan garancijski rok do 5 let. 

9-4 Odstop od pogodbe Na voljo je pogodbeno določilo v 
skladu z zakonskimi predpisi. 

“Pogodba se podpiše za (___) in jo lahko prekine katerakoli stranka po predhodnem obvestilu in sicer (___) 
vnaprej, ne da za to poda razloge. 
V primeru, če NAROČNIK prekine pogodbo preden mine polovica pogodbenega obdobja, mora NAROČNIK plačati 
(___) (___) neporavnanega zneska, ki se oceni glede na že izplačana plačila do tega dne. Če je polovica 
pogodbenega obdobja pretekla in NAROČNIK prekine pogodbo preden se izteče, mora NAROČNIK plačati (___) 
(___) neporavnanega zneska, ki se oceni glede na že izplačana plačila do tega dne.” 

9-5 Pravno nasledstvo Na voljo je pogodbeno določilo v 
skladu z zakonskimi predpisi. 

"(___) lahko prepiše vse pravice in dolžnosti iz te pogodbe na tretjo osebo brez vnaprejšnjega soglasja 
NAROČNIKA, če pogoji ostanejo nespremenjeni. (___) bo ustrezno in pisno obvestil (NAROČNIKA) o prenosu pravic 
in dolžnosti." 

9-6 Pravice do neoviranega 
dostopa in pravica do 
dostopa 

Na voljo je pogodbeno določilo v 
skladu z zakonskimi predpisi 

“NAROČNIK bo osebju (___) dovolil dostop na objekt, kadar bo to potrebno zaradi vzdrževanja in nadzora 
izvajanja storitve energetske učinkovitosti ter postavitve ali upravljanja naprav.” 

9-7 Dopustnost različnih 
načinov financiranja (cesija, 
lizing, forfeiting) 

Na voljo je pogodbeno določilo v 
skladu z zakonskimi predpisi. 

Priporočljivo je, da se vključi merilo za ocenjevanje, ki določa različne načine financiranja, ki se lahko uporabijo, 
saj imajo različne posledice za naročnika. 

9-8 Predpisi o pravicah 
intelektualne lastnine 

Na voljo je pogodbeno določilo v 
skladu z zakonskimi predpisi. 

“Vse informacije, ki se izmenjajo med pogodbenima strankama, so lastnina stranke, ki jih je priskrbela. Izmenjava 
informacij ne pomeni tudi dodelitve ali prenosa pravice do rabe ali razpolaganja za drugo stran. Nobena stranka 
ne bo uporabila informacij posredovanih s strani druge stranke kot svojih, razen če za to pridobi pisno dovoljenje. 
Raba teh informacij je dovoljena le za ustrezen potek izvajanja storitve energetske učinkovitosti.” 

 


