
 

 

 

 

POGOSTA VPRAŠANJA O POGODBENEM ZAGOTAVLJANJU PRIHRANKA ENERGIJE 
(EPC) PRI OBNOVI JAVNE RAZSVETLJAVE 

 

OSNOVNI POJMI: 

Izhodiščno stanje (baseline): je referenčna vrednost, ki se izračuna na podlagi stroškov za 
električno energijo in porabe električne energije v referenčnem obdobju (npr. v zadnjih treh 
letih). 

Naročnik ali upravičenec ali stranka ESCO podjetja: je občina, javno ali zasebno podjetje ali 
posameznik, ki želi izvesti ukrepe energetske učinkovitosti po modelu pogodbenega 
zagotavljanja prihrankov. 

Pogodba za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov: je pogodba, ki je podlaga 
za sodelovanje med naročnikom (občino, podjetjem) in izvajalskim podjetjem (ESCO), ki določa 
pravice in obveznosti obeh strani, predvsem zagotovljene prihranke, trajanje pogodbe in 
jamstva. 

ESCO ali energetsko podjetje ali podjetje za izvajanje energetskih storitev: je specializirano 
podjetje, ki ponuja energetske storitve, h katerim sodi tudi  pogodbeno zagotavljanje prihrankov 
energije. S svojim znanjem in delovanjem zagotavlja naročniku energetsko učinkovite rešitve. 

Zagotavljanje kakovosti (Quality Assurance): je jamstvo za dogovorjeno raven kakovosti 
izvedbe s strani izvajalskega podjetja (npr. minimalni prihranki, funkcionalnost sistema, 
življenjska doba,…). 

Refinanciranje naložbe: je financiranje naložbe, ki se izvede z doseženimi prihranki pri stroških 
za električno energijo in redno vzdrževanje. 

 

 

 



 

 

 

POGOSTA VPRAŠANJA: 

1. Katere ukrepe običajno vključuje projekt EPC za obnovo javne razsvetljave? 
Zamenjavo svetilk, prilagoditev obstoječih elementov, nov nadzorni sistem, optimizacijo 
sistema, popolno zamenjavo svetilnih teles. Projekt lahko vključuje tudi razširitev sistema 
razsvetljave, vendar tega ni mogoče financirati iz prihrankov. 

2. Kolikšna je običajno višina naložbe? 
To je odvisna od projekta in njegovega obsega. Pogosto je minimalna naložba nekaj deset tisoč 
evrov, sicer bi priprava projektne dokumentacije predstavljala previsok strošek glede na 
dosežene prihranke.   

3. Kako vpliva projekt EPC na zaposlene na občini in na obstoječega ponudnika storitev (npr. 
lokalno podjetje ali podjetnik, ki vzdržuje javno razsvetljavo)? 
Izkušeno ESCO ali drugo izvajalsko podjetje bo poskusilo vključiti obstoječe osebje in izvajalce in 
si tako zagotoviti čim boljše vzdrževanje sistema. Projekt EPC lahko povzroči tudi nove naloge za 
osebje, na primer zbiranje podatkov, nadzor kakovosti in izvedbe ukrepov ter revizijo 
knjigovodskih listin. 

4. Koliko časa porabi občina za izvedbo projekta po finančnem modelu EPC? 
Natančna priprava in razvoj projekta sta ključnega pomena za uspešno izvedbo finančnega 
modela EPC. Na začetku je treba v projekt vključiti vse osebje, ki je z njim povezano, da se 
zagotovita tehnična kakovost in finančna ter pravna pravilnost. Potrebna sta dobro načrtovanje 
projekta in jasne zahteve glede kakovosti in želenega obratovanja. 

5. Kako se določi izhodiščno stanje (baseline)? 
Izhodiščno stanje je osnova za izračun prihrankov. Stroški električne energije in njena poraba po 
energetski sanaciji razsvetljave se primerjata z referenčnim letom. S tem se preprečijo dejavniki, 
na katere ESCO ali izvajalsko podjetje ne more vplivati (npr. cena električne energije, 
sprememba časa delovanja) in ki bi lahko vplivali na končno ceno projekta. 

6. Ali se lahko finančni model EPC uporabi za vsak sistem javne razsvetljave? 
Načeloma je mogoče najti tehnične in ekonomsko upravičene prihranke pri energiji za skoraj 
vsak sistem razsvetljave, ki je starejši od 10 let. Ekonomsko upravičenost projekta se presoja za 
vsak primer posebej, saj je le-ta odvisna od različnih dejavnikov (zakonodaje in drugih 
obveznosti občine, interesov, razvojnih načrtov,…).   



 

 

 
7. Kdaj model pogodbenega zagotavljanja prihrankov (EPC) ni smiseln? 
To, ali bo izvedena naložba v energetsko učinkovitost bolj smiselna po modelu EPC ali brez 
njega, je odvisno od številnih dejavnikov: 

• obsega projekta (pri zelo majhnih projektih doseženi prihranki ne zmorejo pokriti 
stroškov naložbe in priprave pogodbe v smiselnem času), 

• razpoložljivosti naložbenih sredstev in osebja, 
• nakupnih pogojev za svetila in svetilna telesa. 

8. Kdo prevzame katero tveganje? 
Izvajalsko podjetje (ESCO) nosi tehnično in finančno tveganje za uspešno izvedbo projekta, 
predvsem z vidika zajamčenih prihrankov. Priporoča se, da se občina v pogodbi EPC zaščiti pred 
morebitnimi odškodninskimi zahtevki, ki bi lahko nastali zaradi posledičnih finančnih težav 
izvajalskega podjetja. Občina nosi tveganje dogovorjenega obratovanja razsvetljave in v večini 
primerov tudi višanje cene električne energije. 

9. Kdaj začne stranka koristiti energijske prihranke? 
To je odvisno od pogodbe EPC. Občina lahko koristi prihranek pri stroških električne energije že 
od začetka projekta (v tem primeru bo trajanje pogodbe verjetno daljše) ali šele po izteku 
pogodbe. 

10. Kako dolgo je občina pogodbeno vezana na izvajalsko podjetje? 
Običajna pogodba pogodbenega zagotavljanja prihrankov (EPC) traja od 7 do 12 let, lahko pa so 
tudi daljše ali krajše, saj so odvisne od tehničnih in finančnih pogojev posameznega projekta. 

11. Ali je možno v projekt EPC vključiti tudi druge ukrepe, na primer razširitev obstoječega 
sistema razsvetljave na novo cesto? 
Da. Prednost tega je, da lahko občina izkoristi znanje in izkušnje izvajalskega podjetja na tem 
področju, vendar izvajalsko podjetje v tem primeru običajno zahteva predplačilo, saj razširitev 
sistema ni mogoče financirati iz prihrankov. 

12. Kdo je lastnik sistema razsvetljave, ko se izvede projekt EPC? 
Občina ostane lastnik obnovljenega sistema. V nekaterih primerih pa lahko občina prenese 
lastništvo v skladu z zakonodajo na drugo osebo. 

13. Kaj se zgodi po izteku pogodbe EPC? 
Po izteku pogodbe lahko občina prevzame obveznosti izvajalskega podjetja in začne koristiti 
nižje stroške energije. Seveda se lahko pogodba po potrebi podaljša ali dopolni. 



 

 

 
14. Kako občina najde ustrezno izvajalsko podjetje? 
V skladu z zakonodajo lahko občina najde izvajalca energetskih storitev s pozivom promotorjem 
ali ponudniki storitev sami izrazijo interes in ga pošljejo občini. Postopek iskanja ustreznega 
podjetja poteka v skladu z Zakonom o javno zasebnem partnerstvu. 

15. Kateri so ključni kriteriji (finančni in ne-finančni) v postopkih javnega naročanja za izbor 
izvajalskega podjetja? 
Poleg ekonomskih kriterijev sta pomembna še kakovost svetilk in višina zajamčenih prihrankov 
ter kvalitetno upravljanje. 

16. Ali je vzdrževanje sistema razsvetljave del istega postopka za storitve EPC? 
V vsakem primeru bi moralo biti vzdrževanje vključeno v pogodbo, saj predstavlja pomemben 
del celotnih prihrankov, vendar ga je možno vključiti na različne načine (celovito ali delno). 

17. Ali naj bo dobava električne energije vključena v postopek javnega naročila? 
Odvisno od primera. Če je vključena v pogodbo, potem občina v celotnem pogodbenem 
obdobju ne sme zamenjati dobavitelja električne energije (ni možno izbrati cenejšega 
ponudnika). V pogodbi je potrebno definirati kako primerjati in določiti cene električne energije, 
da bo dolgoročno zagotovljena nizka cena energije. 

18. Kdo določa višino prihrankov? 
Višina prihrankov se določi na podlagi okvirne ocene in izračuna rabe energije in stroškov pred 
energetsko obnovo in po njej. 

19. Kaj sledi, če se prihranki ne dosežejo/uresničijo? 
ESCO ali izvajalsko podjetje je dolžno občini plačati odškodnino, ki mora biti dogovorjena v 
pogodbi. 

20. Kaj sledi, če so prihranki višji od tistih, ocenjenih v pogodbi EPC? 
To se določi v pogodbi. V  Avstriji se dobiček od dodatnih prihrankov večinoma dodeli občini. 
Lahko se v pogodbi v naprej določi ključ delitve morebitnih višjih prihrankov. V vsakem primeru 
ima občina koristi od dodatnih prihrankov, saj jim po izteku pogodbe ostane učinkovitejši sistem 
razsvetljave. 

21. Ali bo projekt stal več (zaradi vključitve izvajalskega podjetja)? 
Dodatni stroški bodo verjetno podobni tistim, ki bi jih imeli zaradi najema storitev dobrega 
projektanta. Kljub temu vam bo projekt EPC v večini primerov na dolgi rok prihranil denar, saj 
imajo izvajalska podjetja običajno boljše pogoje pri nakupu svetilk oziroma svetilnih teles. 



 

 

 
22. Ali izvajalsko podjetje (ESCO) jamči za celoten sistem javne razsvetljave ali samo za 
svetilna telesa, ki so bila vključena v obnovo? 
Izvajalsko podjetje jamči samo za svoje inštalacije (tiste dele, ki so jih vgradili). Ostalo ostane 
odgovornost občine. 

23. Kaj se zgodi, če se cena električne energije poviša? 
Pogodba jamči za prihranek pri energiji, zato strošek za dvig cene električne energije nosi občina 
in ga plača dobavitelju električne energije prek računov za električno energijo. 

24. Kako se v modelu financiranja EPC upošteva strošek infrastrukture (drogovi, kabli, kanali)? 
Kdo plača novo infrastrukturo? 
Ko izvajalsko podjetje izračuna skupen strošek naložbe, ta običajno vključuje vse stroške izvedbe 
projekta: material, vgradnjo, stroške dela idr. Če želi občina poleg svetilnih teles zamenjati tudi 
druge dele sistema (omarice, kable, drogove ipd.), se lahko ti stroški upoštevajo pri stroških 
projekta, vendar se ne financirajo iz prihrankov energije. V teh primerih mora občina posebej 
financirati te dele. 

25. Kako in na kakšen način bo lahko občina izmerila prihranke?  
Občina mora že v pogodbi o energetskem pogodbeništvu opredeliti način merjenja rabe 
energije in prihrankov. Izhodiščni podatki o rabi energije pred energetsko sanacijo so podani že 
v pripravljalni dokumentaciji (DIIP, IP). Običajno izvaja meritve rabe energije po energetski 
sanaciji zasebni partner. Občina mora imeti do teh podatkov tudi dostop. Prav tako mora občina 
imeti dostop do računov za električno energijo za razsvetljavo, iz katerih je razvidna dejanska 
mesečna oziroma letna poraba električne energije za javno razsvetljavo. Primerjava teh 
podatkov z izhodiščnim stanjem pred sanacijo nam daje višino prihrankov. V pogodbi se 
običajno tudi opredeli enkrat letno preverjanje oziroma pregled stanja na področju doseganja 
prihrankov, kjer se primerja izhodiščno stanje z doseženim. Ob pregledu stanja se navedejo tudi 
vsi pogoji preteklega leta, ki vplivajo na prihranke energije. 

26. Kako kombinirati finančna sredstva prejeta v okviru EU z izvedbo EPC modela?  
V okviru priprave dokumentacije za izvedbo javno zasebnega partnerstva, se pripravijo osnovni 
dokumenti (DIIP, IP), v katerih so opredeljeni finančni in ekonomski pogoji izvedbe projekta. Na 
podlagi izračunov se v teh dokumentih določijo tudi prihranki in kako se ti prihranki porazdelijo 
med javnega in zasebnega partnerja in komu ti prihranki pripadajo. V teh dokumentih se 
opredelijo tudi finančni viri za izvedbo. Kombinirani viri financiranja in zaradi njih tudi delitev 
doseženih prihrankov morajo biti opredeljeni tudi v pogodbi med javnim in zasebnim 
partnerjem. 

 



 

 

 
27. Ali naj se za celotno javno razsvetljavo uporabijo LED svetila ali kombinacija različnih vrst 
svetil? 
Za izbiro svetil je potrebno pripraviti tehnično dokumentacijo, ki v skladu s tehničnimi zahtevami 
in zakonodajo pripravi predlog svetil, ki bi se lahko uporabila pri energetski sanaciji. Prav tako se 
v okviru priprave DIIP in IP dokumentov pripravijo finančne analize. Na podlagi teh izračunov se 
nato sprejme odločitev o vrsti svetil. Dejstvo pa je, da imajo LED svetila dobre svetlobno 
tehnične karakteristike in dolgo življenjsko dobo, kar je tudi njihova prednost pred drugimi 
svetili.  Zaradi lažjega in cenejšega vzdrževanja se priporoča, da se občina, odvisno sicer od 
števila svetil, omeji na manj različnih vrst svetil. 

28. Kaj je potrebno za zagon projekta EPC? 
Transakcijske stroške izvedbe storitve lahko upravičite s prihranki pri energiji v višini najmanj 
100.000 EUR/leto, najbolje pa okoli 300.000 EUR/leto. Včasih sta za dosego te višine potrebna 
združevanje zgradb ali kombinacija zgradb in javne razsvetljave. V nekaterih primerih je projekt 
izvedljiv s pomočjo subvencije, saj bi bil brez nje premajhen. Pri prvem ocenjevanju morata 
koordinator EPC in stranka ugotoviti, katere zgradbe so primerne za EPC. 

29. Kaj se zgodi, če gre ESCO podjetje v stečaj? 
V primeru, če gre ESCO podjetje v stečaj, pogodbo prevzame drugo ESCO podjetje, vendar pod 
popolnoma enakimi pogoji, kot so bili postavljeni na začetku sklepanja pogodbe. EPC pogodbe 
so pripravljene tako, da občine pri tem ne tvegajo, da bi se v primeru stečaja ESCO podjetja 
morala odstraniti že postavljena in renovirana javna razsvetljava. V nekaterih primerih lahko 
občina tudi odkupi ali odplača vgrajene sisteme. 

30. Ali je lahko življenjska doba opreme daljša od sklenjene pogodbe?  
Da, običajno je, ni pa nujno. Odvisno od sistema. 

31. Kaj se zgodi, če pride do tehnoloških sprememb? 
Nič, ker je sklenjena pogodba, ki zagotavlja raven in prihranke osvetlitve (ti bodo še vedno 
doseženi, ne glede na razvoj tehnologije). Lahko pa se ESCO in občina dogovorita za tehnološke 
posodobitve. Nekatere pogodbe že v osnovi vsebujejo določila o tehnoloških nadgradnjah. 
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POGOSTA VPRAŠANJA O POGODBENEM ZAGOTAVLJANJU PRIHRANKA ENERGIJE (EPC) PRI OBNOVI JAVNE RAZSVETLJAVE



OSNOVNI POJMI:

Izhodiščno stanje (baseline): je referenčna vrednost, ki se izračuna na podlagi stroškov za električno energijo in porabe električne energije v referenčnem obdobju (npr. v zadnjih treh letih).

Naročnik ali upravičenec ali stranka ESCO podjetja: je občina, javno ali zasebno podjetje ali posameznik, ki želi izvesti ukrepe energetske učinkovitosti po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov.

Pogodba za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov: je pogodba, ki je podlaga za sodelovanje med naročnikom (občino, podjetjem) in izvajalskim podjetjem (ESCO), ki določa pravice in obveznosti obeh strani, predvsem zagotovljene prihranke, trajanje pogodbe in jamstva.

ESCO ali energetsko podjetje ali podjetje za izvajanje energetskih storitev: je specializirano podjetje, ki ponuja energetske storitve, h katerim sodi tudi  pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije. S svojim znanjem in delovanjem zagotavlja naročniku energetsko učinkovite rešitve.

Zagotavljanje kakovosti (Quality Assurance): je jamstvo za dogovorjeno raven kakovosti izvedbe s strani izvajalskega podjetja (npr. minimalni prihranki, funkcionalnost sistema, življenjska doba,…).

Refinanciranje naložbe: je financiranje naložbe, ki se izvede z doseženimi prihranki pri stroških za električno energijo in redno vzdrževanje.









POGOSTA VPRAŠANJA:

1. Katere ukrepe običajno vključuje projekt EPC za obnovo javne razsvetljave?
Zamenjavo svetilk, prilagoditev obstoječih elementov, nov nadzorni sistem, optimizacijo sistema, popolno zamenjavo svetilnih teles. Projekt lahko vključuje tudi razširitev sistema razsvetljave, vendar tega ni mogoče financirati iz prihrankov.

2. Kolikšna je običajno višina naložbe?
To je odvisna od projekta in njegovega obsega. Pogosto je minimalna naložba nekaj deset tisoč evrov, sicer bi priprava projektne dokumentacije predstavljala previsok strošek glede na dosežene prihranke.  

3. Kako vpliva projekt EPC na zaposlene na občini in na obstoječega ponudnika storitev (npr. lokalno podjetje ali podjetnik, ki vzdržuje javno razsvetljavo)?
Izkušeno ESCO ali drugo izvajalsko podjetje bo poskusilo vključiti obstoječe osebje in izvajalce in si tako zagotoviti čim boljše vzdrževanje sistema. Projekt EPC lahko povzroči tudi nove naloge za osebje, na primer zbiranje podatkov, nadzor kakovosti in izvedbe ukrepov ter revizijo knjigovodskih listin.

4. Koliko časa porabi občina za izvedbo projekta po finančnem modelu EPC?
Natančna priprava in razvoj projekta sta ključnega pomena za uspešno izvedbo finančnega modela EPC. Na začetku je treba v projekt vključiti vse osebje, ki je z njim povezano, da se zagotovita tehnična kakovost in finančna ter pravna pravilnost. Potrebna sta dobro načrtovanje projekta in jasne zahteve glede kakovosti in želenega obratovanja.

5. Kako se določi izhodiščno stanje (baseline)?
Izhodiščno stanje je osnova za izračun prihrankov. Stroški električne energije in njena poraba po energetski sanaciji razsvetljave se primerjata z referenčnim letom. S tem se preprečijo dejavniki, na katere ESCO ali izvajalsko podjetje ne more vplivati (npr. cena električne energije, sprememba časa delovanja) in ki bi lahko vplivali na končno ceno projekta.

6. Ali se lahko finančni model EPC uporabi za vsak sistem javne razsvetljave?
Načeloma je mogoče najti tehnične in ekonomsko upravičene prihranke pri energiji za skoraj vsak sistem razsvetljave, ki je starejši od 10 let. Ekonomsko upravičenost projekta se presoja za vsak primer posebej, saj je le-ta odvisna od različnih dejavnikov (zakonodaje in drugih obveznosti občine, interesov, razvojnih načrtov,…).  


7. Kdaj model pogodbenega zagotavljanja prihrankov (EPC) ni smiseln?
To, ali bo izvedena naložba v energetsko učinkovitost bolj smiselna po modelu EPC ali brez njega, je odvisno od številnih dejavnikov:

· obsega projekta (pri zelo majhnih projektih doseženi prihranki ne zmorejo pokriti stroškov naložbe in priprave pogodbe v smiselnem času),

· razpoložljivosti naložbenih sredstev in osebja,

· nakupnih pogojev za svetila in svetilna telesa.

8. Kdo prevzame katero tveganje?
Izvajalsko podjetje (ESCO) nosi tehnično in finančno tveganje za uspešno izvedbo projekta, predvsem z vidika zajamčenih prihrankov. Priporoča se, da se občina v pogodbi EPC zaščiti pred morebitnimi odškodninskimi zahtevki, ki bi lahko nastali zaradi posledičnih finančnih težav izvajalskega podjetja. Občina nosi tveganje dogovorjenega obratovanja razsvetljave in v večini primerov tudi višanje cene električne energije.

9. Kdaj začne stranka koristiti energijske prihranke?
To je odvisno od pogodbe EPC. Občina lahko koristi prihranek pri stroških električne energije že od začetka projekta (v tem primeru bo trajanje pogodbe verjetno daljše) ali šele po izteku pogodbe.

10. Kako dolgo je občina pogodbeno vezana na izvajalsko podjetje?
Običajna pogodba pogodbenega zagotavljanja prihrankov (EPC) traja od 7 do 12 let, lahko pa so tudi daljše ali krajše, saj so odvisne od tehničnih in finančnih pogojev posameznega projekta.

11. Ali je možno v projekt EPC vključiti tudi druge ukrepe, na primer razširitev obstoječega sistema razsvetljave na novo cesto?
Da. Prednost tega je, da lahko občina izkoristi znanje in izkušnje izvajalskega podjetja na tem področju, vendar izvajalsko podjetje v tem primeru običajno zahteva predplačilo, saj razširitev sistema ni mogoče financirati iz prihrankov.

12. Kdo je lastnik sistema razsvetljave, ko se izvede projekt EPC?
Občina ostane lastnik obnovljenega sistema. V nekaterih primerih pa lahko občina prenese lastništvo v skladu z zakonodajo na drugo osebo.

13. Kaj se zgodi po izteku pogodbe EPC?
Po izteku pogodbe lahko občina prevzame obveznosti izvajalskega podjetja in začne koristiti nižje stroške energije. Seveda se lahko pogodba po potrebi podaljša ali dopolni.


14. Kako občina najde ustrezno izvajalsko podjetje?
V skladu z zakonodajo lahko občina najde izvajalca energetskih storitev s pozivom promotorjem ali ponudniki storitev sami izrazijo interes in ga pošljejo občini. Postopek iskanja ustreznega podjetja poteka v skladu z Zakonom o javno zasebnem partnerstvu.

15. Kateri so ključni kriteriji (finančni in ne-finančni) v postopkih javnega naročanja za izbor izvajalskega podjetja?
Poleg ekonomskih kriterijev sta pomembna še kakovost svetilk in višina zajamčenih prihrankov ter kvalitetno upravljanje.

16. Ali je vzdrževanje sistema razsvetljave del istega postopka za storitve EPC?
V vsakem primeru bi moralo biti vzdrževanje vključeno v pogodbo, saj predstavlja pomemben del celotnih prihrankov, vendar ga je možno vključiti na različne načine (celovito ali delno).

17. Ali naj bo dobava električne energije vključena v postopek javnega naročila?
Odvisno od primera. Če je vključena v pogodbo, potem občina v celotnem pogodbenem obdobju ne sme zamenjati dobavitelja električne energije (ni možno izbrati cenejšega ponudnika). V pogodbi je potrebno definirati kako primerjati in določiti cene električne energije, da bo dolgoročno zagotovljena nizka cena energije.

18. Kdo določa višino prihrankov?
Višina prihrankov se določi na podlagi okvirne ocene in izračuna rabe energije in stroškov pred energetsko obnovo in po njej.

19. Kaj sledi, če se prihranki ne dosežejo/uresničijo?
ESCO ali izvajalsko podjetje je dolžno občini plačati odškodnino, ki mora biti dogovorjena v pogodbi.

20. Kaj sledi, če so prihranki višji od tistih, ocenjenih v pogodbi EPC?
To se določi v pogodbi. V  Avstriji se dobiček od dodatnih prihrankov večinoma dodeli občini. Lahko se v pogodbi v naprej določi ključ delitve morebitnih višjih prihrankov. V vsakem primeru ima občina koristi od dodatnih prihrankov, saj jim po izteku pogodbe ostane učinkovitejši sistem razsvetljave.

21. Ali bo projekt stal več (zaradi vključitve izvajalskega podjetja)?
Dodatni stroški bodo verjetno podobni tistim, ki bi jih imeli zaradi najema storitev dobrega projektanta. Kljub temu vam bo projekt EPC v večini primerov na dolgi rok prihranil denar, saj imajo izvajalska podjetja običajno boljše pogoje pri nakupu svetilk oziroma svetilnih teles.


22. Ali izvajalsko podjetje (ESCO) jamči za celoten sistem javne razsvetljave ali samo za svetilna telesa, ki so bila vključena v obnovo?
Izvajalsko podjetje jamči samo za svoje inštalacije (tiste dele, ki so jih vgradili). Ostalo ostane odgovornost občine.

23. Kaj se zgodi, če se cena električne energije poviša?
Pogodba jamči za prihranek pri energiji, zato strošek za dvig cene električne energije nosi občina in ga plača dobavitelju električne energije prek računov za električno energijo.

24. Kako se v modelu financiranja EPC upošteva strošek infrastrukture (drogovi, kabli, kanali)? Kdo plača novo infrastrukturo?

Ko izvajalsko podjetje izračuna skupen strošek naložbe, ta običajno vključuje vse stroške izvedbe projekta: material, vgradnjo, stroške dela idr. Če želi občina poleg svetilnih teles zamenjati tudi druge dele sistema (omarice, kable, drogove ipd.), se lahko ti stroški upoštevajo pri stroških projekta, vendar se ne financirajo iz prihrankov energije. V teh primerih mora občina posebej financirati te dele.

25. Kako in na kakšen način bo lahko občina izmerila prihranke? 

Občina mora že v pogodbi o energetskem pogodbeništvu opredeliti način merjenja rabe energije in prihrankov. Izhodiščni podatki o rabi energije pred energetsko sanacijo so podani že v pripravljalni dokumentaciji (DIIP, IP). Običajno izvaja meritve rabe energije po energetski sanaciji zasebni partner. Občina mora imeti do teh podatkov tudi dostop. Prav tako mora občina imeti dostop do računov za električno energijo za razsvetljavo, iz katerih je razvidna dejanska mesečna oziroma letna poraba električne energije za javno razsvetljavo. Primerjava teh podatkov z izhodiščnim stanjem pred sanacijo nam daje višino prihrankov. V pogodbi se običajno tudi opredeli enkrat letno preverjanje oziroma pregled stanja na področju doseganja prihrankov, kjer se primerja izhodiščno stanje z doseženim. Ob pregledu stanja se navedejo tudi vsi pogoji preteklega leta, ki vplivajo na prihranke energije.

26. Kako kombinirati finančna sredstva prejeta v okviru EU z izvedbo EPC modela? 

V okviru priprave dokumentacije za izvedbo javno zasebnega partnerstva, se pripravijo osnovni dokumenti (DIIP, IP), v katerih so opredeljeni finančni in ekonomski pogoji izvedbe projekta. Na podlagi izračunov se v teh dokumentih določijo tudi prihranki in kako se ti prihranki porazdelijo med javnega in zasebnega partnerja in komu ti prihranki pripadajo. V teh dokumentih se opredelijo tudi finančni viri za izvedbo. Kombinirani viri financiranja in zaradi njih tudi delitev doseženih prihrankov morajo biti opredeljeni tudi v pogodbi med javnim in zasebnim partnerjem.




27. Ali naj se za celotno javno razsvetljavo uporabijo LED svetila ali kombinacija različnih vrst svetil?
Za izbiro svetil je potrebno pripraviti tehnično dokumentacijo, ki v skladu s tehničnimi zahtevami in zakonodajo pripravi predlog svetil, ki bi se lahko uporabila pri energetski sanaciji. Prav tako se v okviru priprave DIIP in IP dokumentov pripravijo finančne analize. Na podlagi teh izračunov se nato sprejme odločitev o vrsti svetil. Dejstvo pa je, da imajo LED svetila dobre svetlobno tehnične karakteristike in dolgo življenjsko dobo, kar je tudi njihova prednost pred drugimi svetili.  Zaradi lažjega in cenejšega vzdrževanja se priporoča, da se občina, odvisno sicer od števila svetil, omeji na manj različnih vrst svetil.

28. Kaj je potrebno za zagon projekta EPC?

Transakcijske stroške izvedbe storitve lahko upravičite s prihranki pri energiji v višini najmanj 100.000 EUR/leto, najbolje pa okoli 300.000 EUR/leto. Včasih sta za dosego te višine potrebna združevanje zgradb ali kombinacija zgradb in javne razsvetljave. V nekaterih primerih je projekt izvedljiv s pomočjo subvencije, saj bi bil brez nje premajhen. Pri prvem ocenjevanju morata koordinator EPC in stranka ugotoviti, katere zgradbe so primerne za EPC.

29. Kaj se zgodi, če gre ESCO podjetje v stečaj?

V primeru, če gre ESCO podjetje v stečaj, pogodbo prevzame drugo ESCO podjetje, vendar pod popolnoma enakimi pogoji, kot so bili postavljeni na začetku sklepanja pogodbe. EPC pogodbe so pripravljene tako, da občine pri tem ne tvegajo, da bi se v primeru stečaja ESCO podjetja morala odstraniti že postavljena in renovirana javna razsvetljava. V nekaterih primerih lahko občina tudi odkupi ali odplača vgrajene sisteme.

30. Ali je lahko življenjska doba opreme daljša od sklenjene pogodbe? 

Da, običajno je, ni pa nujno. Odvisno od sistema.

31. Kaj se zgodi, če pride do tehnoloških sprememb?

Nič, ker je sklenjena pogodba, ki zagotavlja raven in prihranke osvetlitve (ti bodo še vedno doseženi, ne glede na razvoj tehnologije). Lahko pa se ESCO in občina dogovorita za tehnološke posodobitve. Nekatere pogodbe že v osnovi vsebujejo določila o tehnoloških nadgradnjah.







image1.jpeg



image2.png



image3.png



image4.png




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


