BRDA En.občina 2015

PRIMER DOBRE PRAKSE ENERGETSKEGA
POGODBENIŠTVA V OBČINI BRDA
Poslanstvo zavoda Goriške lokalne energetske agencije GOLEA je trajnostni
razvoj Primorske skozi doseganje energetske samooskrbe regije, s stalnim
izboljševanjem energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije.

RAJKO LEBAN, direktor GOLEA

PPP - EPC

EZ-1: LOKALNE ENERGETSKE ORGANIZACIJE
• Ustanovitev agencije GOLEA v l. 2006 v okviru EU programa »Intelligent
Energy Europe«, ki spodbuja ustanovitev mreže lokalnih energetskih agencij
po celotnem prostoru EU, s strani Mestne občine Nova Gorica.
• Poslanstvo agencije: doseganje trajnostnega energetskega razvoja in
energetske samooskrbe Primorske.
• Področje delovanja: celotna Primorska, 23 občin v treh statističnih regijah
325. člen EZ-1

(lokalne energetske organizacije)
(1) Ena ali več lokalnih skupnosti lahko za izvajanje nalog iz tega zakona, ki so v
pristojnosti lokalnih skupnosti, ustanovi oziroma pooblasti lokalno energetsko
organizacijo.
(2) Naloge, ki jih lokalne energetske organizacije izvajajo v javnem interesu, so:
priprava in izvajanje lokalnih energetskih konceptov,
naloge povezane z vzpostavitvijo in izvajanjem sistema upravljanja z energijo,
izvajanje in vodenje mednarodnih projektov s področja učinkovite rabe in obnovljivih
virov energije.

Konzorcij lokalnih energetskih agencij Slovenije - KLEAS

EZ-1 IN SISTEM UPRAVLJANJA Z ENERGIJO
324.člen EZ-1 (sistem upravljanja z energijo)
(1) Osebe javnega sektorja vzpostavijo sistem
upravljanja z energijo.

Nenehno
izboljševanje

(2) Vlada z uredbo določi zavezance in minimalne
Vodstveni
vsebine sistema upravljanja z energijo, ki vključujejo cilje
pregled
s področja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov
energije, ukrepe za doseganje ciljev, odgovorne osebe in
način preverjanja doseganja ciljev.

Energetska politika

Energetsko
planiranje

Izvajanje in
delovanje

Kako izvajati?

(3) Vlada v uredbi iz prejšnjega odstavka določi tudi
obvezne deleže obnovljivih virov in nivo energetske
Preverjanje
učinkovitosti stavb oseb javnega sektorja ter ukrepe za
Notranja presoja
povečanje energetske učinkovitosti in uporabo
obnovljivih virov energije v stavbah, ki jih uporabljajo SIST EN ISO 50001:2011
Sistemi upravljanja z energijo
osebe javnega sektorja.

Nadzorovanje,
merjenje in analiza

Neskladnosti,
popravki, korektivni
in preventivni ukrepi

http://www.energetika-portal.si/novica/n/javna-in-medresorska-obravnava-predloga-uredbeo-upravljanju-z-energijo-v-javnem-sektorju-9242/
http://www.energetikaportal.si/fileadmin/dokumenti/zakonodaja/energetika/predlogi_pravnih_aktov/uredba_upravlj
anje_energij_mo_jo_feb_2015.pdf

SISTEM UPRAVLJANJA Z ENERGIJO
• Energetsko knjigovodstvo (spremljanje podatkov iz faktur - mesečno)
• Energetski management (spremljanje kazalnikov energetske učinkovitosti)
• Sistem upravjanja z energijo (določitev načina upravljanja z energijo)
SIST EN ISO 50001 Informacijski sistem
ciljnega spremljanja
ŠOLA
rabe energije
Odgovorna oseba za
energetiko in okolje

Povratne informacije

MŠŠ

občina

Energetski nadzorni sistem

GOLEA
Krovni
energetski
menedžer

Informacijski
sistem

GOLEA:
Informacijske in izobraževalne aktivnosti
Spremljanje učinkovitosti rabe energije
Sodelovanje pri izvajanju investicij

Zajem podatkov
(trenutni nivo)

Zajem podatkov
(mesečni nivo)
Dobavitelji
energije

Rezultati OP Kohezijske politike 2007 - 2013

Kohezijski sklad 2007-13
in energetska sanacija javnih stavb

ENERGETSKO POGODBENIŠTVO
Strateški projekt MARIE
PILOTNI PRIMER – SLO
Energetska prenova občinske stavbe v Dobrovem v Goriških Brdih (v letu 2014)
•

Izvedba razširjenega energetskega pregleda

•

Uvedba energetskega knjigovodstva

•

Uvedba ciljnega spremljanja rabe energije

•

Izdelava cost-benefit analize

•

Celovita energetska sanacija občinske
stavbe Dobrovo po modelu pogodbenega
zagotavljanja prihrankov

•

Uvedba ESCO modela (informiranje potencialnih
ESCO podjetij in lokalnih akterjev, implementacija
postopkov za izbiro ustreznega ESCO izvajalca)

OŠ Dobrovo,
vrtec Kojsko,
občinska stavba

Model GOLEA MARIE
Princip: Javni partner, ki ima omejena lastna sredstva, najprej pridobi
vsa možna nepovratna sredstva, preostala potrebna sredstva pa
pridobi kot vložek pogodbenika v projekt
Značilnosti modela :
•

•

•

Občina kot investitor preko javno-naročniškega razmerja izvede ukrepe URE in
tako sama zagotovi sredstva za celovito prenovo, se pri tem kot investitorka
poteguje za pridobitev nepovratnih sredstev na javnih razpisih in je kot lastnica in
investitorka udeležena pri prihrankih energije.
Po izvedbi ukrepov URE preda objekt/objekte v upravljanje pogodbeniku, ki
izvaja energetske storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije in/ali
oskrbe z energijo. Jamstvo za zmanjšanje rabe in stroškov energije ter prevzem
vseh finančnih in tehničnih tveganj za izvedbo ukrepov v celotnem času trajanja
pogodbeništva nosi ESCO podjetje.
Na podlagi izključne in posebne pravice opravljanja energetskih storitev v
pogodbenem obdobju plača pogodbenik (koncesionar) javnemu partnerju
dajatev v enkratnem znesku, s katero si javni partner zapre finančno konstrukcijo
izvedenih ukrepov URE, gre torej za model BTO – Build-Transfer-Operate.

Vzpostavitev modela JZP – postopki GOLEA

F < 1 !!!

http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/prenova-javnih-stavb/smernice-zaenergetsko-pogodbenistvo/

Pilotni primer Občina Brda

En.občina 2015

•OŠ DOBROVO
•Energetska sanacija ovoja stavbe
•Zamenjava stavbnega pohištva
•Sanacija strehe
•Montaža sprejemnikov sončne energije za ogrevanje sanitarne vode
•Zamenjava obstoječih kotlov s kotli na lesno biomaso
•Zamenjava obtočnih črpalk
•Vgradnja termostatskih ventilov
•Centralni nadzorni sistem:

•POŠ KOJSKO
•Zamenjava obstoječih kotlov s kotli na lesno biomaso
•Energetska sanacija ovoja stavbe
•Zamenjava stavbnega pohištva
•Sanacija strehe
•Vgradnja termostatskih ventilov
•Centralni nadzorni sistem

•OBČINSKA STAVBA
•Izvedba kontaktne toplotnoizolacijske fasade
•Izolacija mansarde objekta
•Zamenjava stavbnega pohištva
•Vgradnja toplotne črpalke z namestitvijo ventilatorskih konvektorjev za
ogrevanje in hlajenje prostorov, vključno z odstranitvijo vseh obstoječih
neuporabnih strojnih instalacij
•Prenova notranje razsvetljave in sanacija električnih instalacij zaradi
spremembe ogrevalnega vira
•Centralni nadzorni sistem

?

Pričakovani letni prihranki energije
OBČINSKA STAVBA

OŠ DOBROVO

POŠ KOJSKO

SKUPAJ

MWh/leto

MWh/leto

MWh/leto

MWh/leto

Toplota

61,43

453,78

104,01

619,22

Električna energija

15,38

146,77

34,07

196,22

Skupaj

76,81

600,55

138,08

815,44

Toplota

36,86

272,27

62,41

371,54

Električna energija

14,46

140,9

33,39

188,75

Skupaj

51,32

413,17

95,8

560,29

Prihranki energije

25,49

187,38

42,28

255,15

8.059 €

36.521 €

5.061 €

49.641 €

Referenčna raba

Novopričakovana raba

Zajamčeni prihranek
letna raven (brez DDV)

S prihranki na treh objektih se je zagotovilo vire za sanacijo občinske
stavbe, kjer Občina ni imela možnosti pridobitve nepovratnih sredstev.

Investicijske vrednosti ukrepov

OŠ DOBROVO

POŠ KOJSKO
VGRADNJA KOTLA NA
ENERGETSKA SANACIJA
LESNO BIOMASO

SKUPAJ

762.693 €

70.501 €

98.273 €

931.467 €

Občina Brda:

266.747 €

10.575 €

29.804 €

307.126 €

Nepovratna sredstva

504.088 €

59.926 €

68.469 €

632.483 €

Vrednost investicije
VIRI FINANCIRANJA:

INVESTICIJA

OBČINSKA STAVBA
OŠ DOBROVO
POŠ KOJSKO
SKUPAJ Z DDV

ESCO

316.783,00 €
9.430,00 €
37.500,00 €

363.713,00 €

OBČINA

- €
266.747,00 €
2.879,04 €

NEPOVRATNA
SREDSTVA

SKUPAJ

- €
504.088,00 €
128.394,74 €

316.783,00 €
780.265,00 €
168.773,78 €

269.626,04 € 632.482,74 €

1.265.821,78 €

Potek aktivnosti: projekt ESCO Brda
23.12.
2013
23.4.

• potrditev DIIP in sprejem Akta o
javno zasebnem partnerstvu
• Sklep o pričetku postopka

2014

MAJ
2014

23.5.
2014
30.6.

• Izdelava razpisne dokumentacije

• Objava javnega razpisa

5.8.
2014
7.8.
2014
30.9.
2014

DECEMBER

• Odločitev o oddaji naročila
• Upravna odločba o oddaji koncesije;
pravnomočnost 22.8.2014

• Podpis pogodbe
• Pričetek izvajanja ukrepov

2014

• Javno odpiranje ponudb:
ponudba Petrol d.d. Ljubljana

13.4.15

• Zaključek del

2014

JULIJ
2014

• Evalvacija ponudbe, dopolnitve,
obrazložitve ponudbe

1.5.2015

• Pričetek pogodbenega
zagotavljanja prihrankov

Pogodbena določila
Izvajalec po pogodbi garantira in jamči, da bodo njegovi ukrepi za prihranek energije od
začetka obveznosti izvajanja glavne storitve do konca pogodbe zmanjšali referenčne
količine porabe energije za znesek zajamčenega prihranka energije.
Zajamčeni prihranek električne energije

MWh
7,5

€ brez DDV
1.005,38

€ z DDV
1.226,57

Zajamčeni prihranek toplote
ZAJAMČENI PRIHRANEK SKUPAJ

247,7
255,2

48.635,99
49.641,37

59.335,91
60.562,48

Zajamčene prihranke si pogodbenik in občina delita 90 : 10, presežne prihranke
pa 50 : 50.
Storitev znaša 44.676 €
Koncesijska dajatev: 30.000 EUR
Če izvajalec ne dosega zajamčenega prihranka, gre ugotovljena negativna
razlika v breme izvajalca.

Trajanje pogodbe: 15 let.
Predmet pogodbe je tudi dobava toplote in hladu.

PRIHRANKI SO KLJUČNI ZA POPLAČILO INVESTICIJE!

Novi strošek mora biti manjši – zadolževanje!
Prihranke je potrebno deliti – investicijsko in razpisno dokumentacijo izdela naročnik!

ESCO
MODEL
GOLEA
MARIE

IZVEDBA UKREPA URE in OVE
Izvedba toplotne zaščite ovoja stavbe,
menjava zunanjega stavbnega
pohištva, vgradnja sodobnih sistemov
ogrevanja, hlajenja in prezračevanja,
prenova notranje razsvetljave, …

OBČINA
JAVNI OBJEKTI
npr. OŠ, vrtci,
športne
dvorane,..

LEA
Lokalne energetske
agencije z občinami
pripravijo nabor
potencialnih javnih
objektov za sanacijo

OP EKP
DRUGI VIRI
SREDSTEV
Razni razpisi
ministrstev,
velikih
zavezancev,…

POGODBENIKI

Tehnična pomoč - ELENA
POVRAČILO
INVESTICIJE
IZ
PRIHRANKOV

Energy
Service
Company

Prijavitelj je občina
(javna sredstva)

Juncker-jev paket
Sklad 200 mio € za
državne stavbe
ELENA
EIB,
EBRD

ESCO

PLAČILO
GRADBENE
SITUACIJE

ESCO sklad
ali SID
banka v
lasti države

Ugoden kredit - EIB
Tehnična pomoč - ELENA

Kreditiranje MSP.
Garancijske sheme?

DRUGI VIRI
SREDSTEV
Razni razpisi
ministrstev,
velikih
zavezancev,…

Prijavitelj je ESCO
podjetje (zasebna
sredstva)

KJE SMO IN KAM ŽELIMO?

Zemljevid objektov:

Nase poslanstvo je trajnostni razvoj Primorske
skozi doseganje večje energetske samooskrbe
regije, s stalnim izboljševanjem energetske
učinkovitosti in
uporabe obnovljivih virov
energije.

Leto 2015:

http://vilago.golea.si

200 stavb
4 sistemi javne razsvetljave
10 energetskih nadzornih sistemov

Vizija Republike Slovenije 2050

• Vizija do leta 2050 je skoraj brezogljična raba
energije na področju stavb, kar bo doseženo z
znatnim izboljšanjem energetske
učinkovitosti in povečanjem izkoriščanja
obnovljivih virov energije v stavbah. S tem se
bodo pomembno zmanjšale tudi emisije
drugih škodljivih snovi v zrak.
• Slovenija postane prepoznavna na področju
trajnostne graditve.

Finančne spodbude 2014-2020 (TRE)

Postopki izpeljave EP

•Razširjeni energetski pregled in energetska izkaznica objekta.
•Identifikacija projekta, DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta)
• Poziv promotorjem/podaja vloge o zainteresiranosti
•Analiza možnosti izvedbe preko energetskega pogodbeništva ali javnega naročila, obravnava variant (PIZ - predinvesticijska zasnova)
•Določitev oblike modela izvajanja

•Odločitev, da se izvede projekt preko energetskega pogodbeništva, IP/ŠI (investicijski program s študijo izvedbe)
•Sprejem odločitve o izvedbi javno zasebnega partnerstva občinski svet
•Izdelava razpisne dokumentacije
•Potrditev dokumnentacije

•Objava in izvedba javnega razpisa
•Sklenitev pogodbe za izvajanje energetskega pogodbeništva

•Izvedba ukrepov učinkovite rabe energije, skladno z zahtevami razpisa in projektno dokumentacijo, PI (poročila o izvajanju)

•Zaključek del in obdobje testiranja izvedenih ukrepov, PI (zaključno poročilo)
•Predaja tehnične dokumnetacije in pričetek rednega delovanja

•Izvajanje pogodbenih obveznosti
•Meritve doseganja pogodbenih obveznosti, prihrankov, pregled doseganja vsaj na 5 let, PRU (poročila o spremljanju rezultatov in učink ov)

Nujni pogoji in zahteve pred razpisom
Lastništvo, če stavba ni v celoti v lasti 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 mora primerno upoštevati vse relevantne pogoje, ki bi
lahko vplivali na zasnovo in izvedbo investicijskih ukrepov predlaganih v energetskem
pregledu, najmanj pa lokacijsko informacijo in v kolikor je relevantno pogoje za varstvo
kulturne dediščine na objektu)
Izdelana investicijska dokumentacija s katero se definira tudi zgornjo mejo donosa za
vlaganja zasebnega partnerja,
Preskus primernosti za JZP: izpeljava predhodnega postopka (31. čl. Zakona o JZP) se izvede
preizkus, ali je objekt primeren za javno-zasebno partnerstvo (JZP)
Če se izkaže JZP kot primerno, se postopek nadaljuje po načelu energetskega
pogodbeništva
Če JZP ni primerna oblika, se postopek nadaljuje po načelu klasičnega projektiranja, torej
JN za projektno dokumentacijo, izdelava projektne dokumentacije ter nato JN za
izvedbo in izvedba.

EIB ELENA program tehnične pomoči za
pripravo projektov
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/project-development-assistance/
http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm

Tehnična pomoč znaša 90% upravičenih
stroškov priprave projektov, kateri se nato
izvedejo po principu energetskega
pogodbeništva.
Udeležba sodelujočih občin znaša 10%.
Trajanje projekta 36 mesecev.
Posamezni ukrep se zaključi s podpisom
pogodbe z ESCO podjetjem.
GOLEA je 22.1. uspešno oddaja pred prijavo na program tehnične pomoči EIB – ELENA in
dobila s strani EIB povabilo za oddajo prijave, katero računa oddati v naslednjih dneh.
V prijavi mora natančno opredeliti projekte, ki se bodo pripravili v sklopu tehnične pomoči
EIB ELENA, navedbo nabora ukrepov po objektih, ocena prihrankov,.. vire za kasnejšo
izvedbo projektov,..

Na podlagi 45 mio zagotovljenih investicij pridobitev 2.050.000 € tehnične pomoči za pripravo projektov v 36 mesecih.

Hvala za pozornost
rajko.leban@golea.si

Začnemo z LEK-om (SEAP, SUMP,..) nato z uvedbo sistema
upravljanja z energijo - CSRE, izvajamo organizacijske ukrepe,
na koncu pa še investicije v URE in OVE – celovita energetska
prenova po principu energetskega pogodbeništva.

