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Omejitev odgovornosti 

Vso odgovornost za vsebino tega poročila prevzemajo avtorji v okviru projekta Transparense. 
Poročilo ne odraža nujno mnenja Evropske unije. Niti EACI niti Evropska komisija nista odgovorna 
za kakršnokoli uporabo vsebovanih informacij. 
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Project brief 

Energetsko pogodbeništvo lahko zagotovi znatne energetske prihranke v 

državah EU po principu poplačila investicij energetske učinkovitosti 

neposredno iz prihrankov pri energetskih stroških. V Evropi je trenutno 

pomanjkanje transparentnosti na trgih za storitve energetske učinkovitosti. 

Projekt Transparense bo razvil kodeks ravnanja, da bi povečal 

transparentnost in kakovost izvršenih energetskih storitev. To naj bi tudi 

izboljšalo trenutno slabo znanje in razumevanje EPC.  

Projekt Transparense financira program Intelligent Energy Europe in ima za glavni cilj 

povečanje transparentnosti in zanesljivost trgov energetskega pogodbeništva po Evropi. S 

svojimi dvajsetimi partnerji, ki pokrivajo oboje zrele in začetniške trge, ima projekt velik 

potencial za razvoj in povečanje evropskih trgov energetskega pogodbeništva in tako doseči 

znatno izboljšanje energetske učinkovitosti. Struktura projekta in sredstev za doseganje cilja 

projekta je ilustrirana na spodnji sliki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključna akcija projekta Transparense je razviti evropske in nacionalne kodekse ravnanja za 

energetsko pogodbeništvo, ki jih bodo lahko uporabljali ponudniki energetskih storitev kot 

tudi njihovi naročniki. Taki sklopi pravil bodo prilagojeni posebnim pogojem vsake sodelujoče 

države in bodo pomagali povečati transparentnost trgov energetskega pogodbeništva in 

zagotoviti visoko kakovost opravljenih energetskih storitev. Kodeks ravnanja bo testiran in 

ocenjen skozi pilotne projekte v sodelujočih državah.  
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Izobraževanje in 

podpora akterjem na 

trgu energetskega 

pogodbeništva 

 
Kodeks ravnanja 

Pilotni projekti 



 

 

2 

Povzetek projekta 

 

Da bi zagotovili homogeno visoko kakovost projektov energetskega pogodbeništva, bo 

vzpostavljeno tesno sodelovanje med partnerji. V zvezi s tem bo povezovanje med 

naprednim in začetnim trgom omogočil prenos pridobljenih izkušenj. 

Projekt bo tudi podal obsežen pregled trgov EPC po Evropi preko razvoja izčrpne spletne 

podatkovne baze o npr. različnih modelih energetskega pogodbeništva in financiranju. 

Nadalje bo projekt promoviral vzpostavitev združenj podjetij za energetske storitve v 

državah, kjer trenutno take organizacije manjkajo. Pripravljeni bodo izobraževalni programi o 

razvitem Kodeksu ravnanja skupaj z aktivno komunikacijo z relevantnimi družbeniki, da bi 

širili njegovo izvajanje. Ciljne skupine vključujejo podjetja za energetske storitve, združenja 

podjetij za energetske storitve, politične akterje in potencialne naročnike.  

Projekt Transparense se je začel v aprilu 2013 in bo zaključen v septembru 2015. Projekt 

združuje 20 evropskih partnerjev: Češka republika, Združeno kraljestvo, Slovenija, Nemčija, 

Švedska, Belgija, Avstrija, Bolgarija, Italija, Litva, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovaška, 

Španija, Grčija, Madžarska, Latvija, Danska in Norveška. Projekt ima proračun 2.1 milijona € 

in ga financira program Intelligent Energy Europe s sofinanciranjem projektnih partnerjev.  

Za več informacij, prosimo, obiščite www.tranparense.eu ali kontaktirajte: 

mag. Damir Staničić, damir.stanicic@ijs.si 

 

 

Kaj je energetsko pogodbeništvo? 

 

„Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije“ pomeni 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.  

 

Evropska direktiva 2012/27/EU 

 

http://www.tranparense.eu/

