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Uvodna
beseda

D N E V I  E N E R G E T I K O V  2 0 1 5
17. srečanje energetskih menedžerjev Slovenije

Grand hotel Bernardin, Portorož, 21. in 22. aprila 2014

mag. Stane Merše 
Vodja programskega  
odbora konference

Povezujemo energetsko 
učinkovite tehnologije, 

pristope in ljudi.

Nas v energetiki sploh še lahko kaj preseneti, smo se spraševali na dnevih energetikov 
lani, in iskreno lahko rečem, da presenečenj zares ne manjka. Če smo se na nizke tržne 
cene električne energije že nekako navadili, je strmoglavljenje cene nafte znova prese-
netljiv dogodek s precej nepredvidljivim koncem. Industrija se v primežu reševanja jav-
nih financ bojuje proti višjim davkom in išče nove priložnosti na omajanih globalnih tr-
gih. Hiter tehnološki razvoj pred nas postavlja nove izzive in vedno znova ugotavljamo, 
da za dobrimi rešitvami vedno stoji človek, ki zna dobro povezati učinkovite tehnološke 
rešitve, pristope in ljudi. Prav to je ena od ključnih nalog energetskega menedžerja, zato 
vam v pomoč na tej zahtevni ustvarjalni poti na letošnji konferenci ponujamo aktualne 
strokovne vsebine, ki vam jih bodo posredovali ugledni tuji in domači strokovnjaki.

Energetska prihodnost – kreativni ABC za podjetja. Ed Gillespie, specialist za traj-
nostni razvoj podjetij, cenjen predavatelj, futurist in poznavalec svetovnega dogajanja 
v energetiki, nam bo ustvarjalno in zanimivo predstavil aktualne energetske in gospo-
darske smernice ter jih povezal z različnimi aktualnimi vprašanji podjetij o prihodnjem 
razvoju.

Trajnostni razvoj podjetij – kako začeti in uspeti. Bogate izkušnje na tem področju 
nam bo predstavila Jessica Sansom, vodja trajnostnega razvoja v podjetju Innocent 
Drinks, kjer jim je uspelo združiti dobre podjetniške ideje, sodelovanje in motivacijo za-
poslenih, s primernimi orodji in kazalniki pa uspešno spremljajo učinkovitost in trajnost 
delovanja podjetja. 

Energetska učinkovitost – nepogrešljiv del strategije podjetja. V podjetjih skupine 
Continental Automotive imajo izdelano celovito energetsko in okoljsko politiko, pod-
prto z učinkovitim sistemom upravljanja. Uspešne projekte učinkovite rabe energije 
in primere dobre prakse nam bo predstavil odgovorni okoljski menedžer za vso sku-
pino Till Sieghart. Miha Bobič nas bo seznanil s tem, kako si inženirstvo prihodno-
sti s svojimi izdelki in razvojnimi usmeritvami predstavljajo v podjetju Danfoss Trata. 
Pregledno predstavljene aktualne zakonodajne in druge novosti s področja učinkovite 
rabe energije in izrabe obnovljivih virov, pomembne za delovanje podjetij, bodo še 
kako koristne ob poplavi sprememb v zadnjem obdobju. Z najnovejšimi informacijami 
bo z nami Mojca Vendramin z ministrstva za infrastrukturo. Stanislav Berlec pa bo 
spregovoril o sredstvih, ki so za financiranje energetske učinkovitosti na razpolago iz 
virov SID banke.

Nove učinkovite tehnologije in napredni pristopi v industriji. Obetavne domače 
izkušnje pri uplinjanju lesne biomase za soproizvodnjo toplote in električne energije 
v Biomasinem biomasnem centru Nazarje nakazujejo veliko možnosti za večje izko-
riščanje lesne biomase tudi v industriji. Z uporabo naprednih metod za optimizacijo 
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izdelkov in procesov lahko v podjetjih dosegamo velike prihranke energije tudi brez 
večjih tehnoloških vlaganj, aktualne smernice in uspešne primere nam bo predstavil 
Gregor Papa z Instituta »Jožef Stefan«. Dragocene izkušnje pri uspešni in zelo hitro 
izvedeni tehnološki posodobitvi v enoti Special Steklarne Hrastnik, kjer so poleg izkori-
ščanja odpadne toplote uvedli še druge uspešne rešitve, bo z nami delil Roman Tušek. 
Jani Uranič bo spregovoril o tem, kako so specifično rabo energije v podjetju Xella 
porobeton SI zmanjšali za skoraj 40 %, svoje rešitve pa zdaj uvajajo tudi v preostalih 
evropskih tovarnah koncerna. Zagotovo bodo zanimive tudi informacije, kako se lahko 
z izzivi energetske učinkovitosti uspešno srečujemo v velikih poslovnih sistemih, kot je 
Telekom Slovenije.

Aktualni izzivi energetske učinkovitosti v stavbah. Uspešni poslovni modeli pri fi-
nanciranju energetske prenove so eden od glavnih izzivov pri potrebni obnovi stavb 
v javnem sektorju, kombinacija energetskega pogodbeništva in kohezijskih sredstev 
pa je uspešen model, ki so ga uporabili v občini Brda. Predstavljamo inovativne ener-
getske rešitve, ki so jih na Bledu uporabili za učinkovito daljinsko oskrbo z energijo, 
in uspešno energetsko sanacijo v Splošni bolnišnici Celje, kjer učinkovito ravnanje z 
energijo postaja eden od pomembnih dejavnikov delovanja bolnišnice. Kako uspešno 
izvesti energetsko prenovo stavb kulturne dediščine, nam bo ob uspešnih zgledih in 
slabih primerih predstavila Maruša Zorec s fakultete za arhitekturo. Predstavljen bo 
tudi pilotni projekt InfraSUN, v okviru katerega so na Institutu »Jožef Stefan« vgradili 
sistem za ogrevanje in hlajenje prostorov z energijo sonca.

Kakovosten energetski pregled je ključ do energetske odličnosti. Ob vzpostavlje-
ni obveznosti izvajanja energetskih pregledov za velika podjetja se marsikdo sprašuje, 
ali gre še za eno administrativno obveznost, naloženo podjetjem, pogosto tudi zaradi 
slabih izkušenj pri izvedbi. Zakaj je kakovostno izveden energetski pregled še vedno 
ključno orodje za uspešno izboljšanje energetske učinkovitosti v podjetju in kakšne 
so trenutne metodološke in izvedbene smernice, nam bo predstavila Hille Hyytiä iz 
finske družbe Motiva. Podjetje že več kot 20 let uspešno izvaja program energetskih 
pogledov na Finskem in je s stalnim razvojem novih metodologij in spremljanjem ka-
kovosti energetskih pregledov eno od vodilnih na tem področju v Evropi. Kaj se lahko 
naučimo iz praktičnih izkušenj, pogosto tudi napak pri izvedbi energetskih pregledov, 
bo povedal Marko Pečkaj z Instituta »Jožef Stefan«.

Tektonski premiki v energetiki. Nadaljevanje hitre rasti proizvodnje električne ener-
gije iz obnovljivih virov nezadržno spreminja tradicionalni koncept oskrbe z energijo, 
kar se kaže na povsem spremenjenih tržnih cenovnih znamenjih, pametnih rešitvah v 
omrežjih, vedno večjem povezovanju proizvodnje in rabe ter novih storitvah in tehno-
loških rešitvah na tem področju. Hiter razvoj tudi za porabnike energije prinaša nove 
priložnosti in izzive, celovito jih bodo predstavili ugledni gostje iz tujine in domači stro-
kovnjaki. Z nami bo Maher Chebbo, eden od glavnih informacijskih strokovnjakov na 
področju razvoja pametnih omrežij. Priznani svetovalec na področju soproizvodnje in 
tehnologije plinskih motorjev Jacob Klimstra nam bo predstavil izzive pametne pro-
izvodnje električne energije, kjer vedno večjo vlogo dobivajo tudi odjemalci energije. 
Industrija ob tem postaja ponudnik sistemskih storitev. O tem, kako se nadaljuje razvoj, 
in o prvih aplikacijah na tem področju bo spregovoril Darko Kramar iz Elesa. Kako se 
na spremenjene razmere na trgu odzivajo ponudniki energije in kdaj se bo energetika 
vendarle preusmerila od megaprojektov h kupcem energije, bo povedal Mitja Terče, 
direktor družbe Elektro Celje Energija. Seveda ne smemo pozabiti na aktualne smer-
nice na področju elektromobilnosti. Za nami bo Miha Levstek, direktor Etrela, ki je 
zelo prepoznavno in uspešno podjetje na področju pametne polnilne infrastrukture v 
Evropi. Stanju in smernicam na trgu z električno energijo v Sloveniji se bomo posvetili 
z Jožetom P. Damijanom.

Tudi letos bomo slovesno predstavili in podelili nagrade najbolj uspešnim podje-
tjem in projektom. Ves čas konference pa bo pestro dogajanje tudi pred dvorano, 
na Aveniji energetske odličnosti, kjer boste lahko na enem mestu dobili celovite 
informacije ponudnikov izdelkov in energetskih storitev.

Konferenca  
Dnevi energetikov 2015 je 

strokovni dogodek na najvišji 
ravni, saj nam v program 

še nikoli doslej ni uspelo 
vključiti tako velikega števila 
uglednih tujih strokovnjakov, 

za njimi pa ne zaostajajo 
slovenski sogovorniki. 

Uživajte v zanimivih 
predavanjih in odnesite s 

seboj nove ustvarjalne ideje 
za učinkovitejše ravnanje z 
energijo v svojem podjetju.  

 
Nasvidenje  

v Portorožu  
aprila 2016! 
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Ed Gillespie, Futerra

Trajnostni razvoj  
mora biti zaželen

Trajnostno naravnano poslovanje mora biti zaželeno, ljudje ga ne smejo dojemati kot 
nekaj zapletenega, grdega, smrdečega in zelenega. Tako dopoveduje svojim strankam 
Ed Gillespie, britanski svetovalec za komuniciranje trajnostnega razvoja. 

Gillespie je leta 2001 s poslovno partnerko Solitaire Townsend ustanovil agencijo 
Futerra, specializirano za oblikovanje strategij, znamčenje, spreminjanje navad in za 
potrošniške kampanje. Vendar ne za katerokoli področje. Vse Futerrine dejavnosti se 
vrtijo okoli trajnostnega razvoja in spodbujanja podjetij k trajnostnemu poslovanju. Še 
več, Futerra želi narediti trajnostni razvoj tako zaželen, da bo postal običajen. Takšnih 
svetovalcev za komuniciranje v svetu ni prav veliko. Futerra ima enote v Londonu, 
New Yorku in Stockholmu. Med njenimi strankami sta tudi multinacionalki Unilever in 
Kingfisher. Agencija pa je med drugim sodelovala tudi v mednarodni raziskavi, ki je 
pokazala, da multinacionalke pričakujejo spremembe navad porabnikov. Vse bolj bo 
prevladoval trajnostni življenjski slog, ki bo vplival tudi na naše nakupne odločitve, so 
prepričani pristojni v vodilnih globalnih družbah. 

Ed Gillespie je med drugim tudi član komisije za trajnostni razvoj mesta London, vodja 
pobude Zero Carbon Food in organizacije Sandbag, ki se zavzema za zmanjšanje iz-
pustov ogljika, poleg tega pa je tudi predsednik evropske potovalne agencije Loco2, 
specializirane za železniški promet. Gillespie piše kolumne za časnik The Guardian in 
druge medije, redno ga vabijo na nastope po vsem svetu, kjer predava tudi predstav-
nikom vlad in Organizacije združenih narodov. V govorih promovira trajnostne vred-
note in razkriva trende v ravnanju porabnikov in nova načela v poslovnem življenju. 
Najopaznejši je bil njegov nastop na dogodku TEDX leta 2010, kjer je govoril o pomenu 
vključitve trajnostnega razvoja v poslovno strategijo podjetja. 

Pred ustanovitvijo Futerre je bil Gillespie nekaj časa morski biolog in je delal v različ-
nih delih sveta. Diplomiral je namreč iz morske biologije, magistriral pa iz trajnostnega 
razvoja. Bil je tudi okoljski menedžer pri družbi London Transport. Pred osmimi leti je 
potoval okoli sveta brez uporabe letal. Tako je želel poudariti, da letalski prevoz preveč 
onesnažuje okolje. O potovanju je napisal knjigo Only Planet (Samo planet). Tudi sicer 
se letenju čim bolj izogiba, v londonskem sedežu Futerre zaposlene spodbujajo k upo-
rabi službenih koles na krajših poslovnih poteh.
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Jessica Sansom, Innocent Drinks

Zgled trajnostnega 
kapitalizma

Jessica Sansom je vodja oddelka za trajnostni razvoj pri Innocent Drinks, proizvajalcu 
smutijev, ki ima v Veliki Britaniji približno 80-odstotni tržni delež, na leto proda za več 
kot sto milijonov funtov izdelkov in zaposluje 230 ljudi. 

Innocent Drinks želi postati zgled trajnostnega kapitalizma, Sansomova pa je odgovorna 
za ohranjanje te zaveze. Prizadeva si za zmanjšanje vpliva na okolje, za etično nabavo, za 
učinkovitost virov in uporabo trajnostne embalaže. Razvija pa tudi poslovni model priho-
dnosti, ki bo zagotovil dolgoročno preživetje podjetja in hkrati poudarjal pomen soočanja 
z globalnimi izzivi trajnostnega razvoja. Sansomova je tudi sekretarka fundacije Innocent 
Foundation, ki financira projekte trajnostnega kmetijstva v državah v razvoju.

Preden se je pridružila podjetju Innocent, je bila vodja oddelka za okolje britanske 
franšize podjetja McDonald’s, bila pa je tudi okoljska svetovalka za različne segmente 
strank iz javnega in zasebnega sektorja doma v Avstraliji.

Leta 2008 se je uvrstila na seznam vodij etičnih podjetij leta (Ethical Corporation’s 
Ethical Leaders), na katerem sta bila istega leta tudi Barack Obama in Bill Gates. V ute-
meljitvi so zapisali, da je Sansomova vpeljala eno najbolj ambicioznih okoljskih strategij 
med proizvajalci hrane in pijače. V Innocent Drinks so namreč začeli prodajati živilo v 
povsem razgradljivi steklenici. Dotlej je veljalo, da to zaradi zagotavljanja varne hrane 
ni mogoče. Sansomova je zato imela še posebej trdo delo s prepričevanjem dobavi-
teljev. Vendar ji je uspelo, uvedba nove embalaže pa je za polovico zmanjšala ogljični 
odtis v tem delu Innocentove dobaviteljske verige.

Pred kratkim je nanjo v svoji knjižni uspešnici Hot, Rich and Green, ki se osredotoča na 
50 uspešnih žensk na področju zelenega poslovanja, opozorila Rebecca Harrell Tickell. 
Sansomova ima univerzitetno izobrazbo (BSc (Hons)) s področja okoljske znanosti in 
magisterij iz okoljskega prava. Je zavzeta in zelo razgledana govornica na številnih bri-
tanskih in mednarodnih konferencah.

»Kot podjetje si prizadevamo, da bi ljudem, ki si tudi sami želijo narediti nekaj dobrega, 
olajšali delo. Naša želja je, da bi ta planet zapustili v malce boljšem stanju. Ta želja se 
kaže v vsem, kar počnemo, od tega, da na sedežu podjetja (Fruit Towers) uporabljamo 
zeleno električno energijo, do tega, da sadje nabavljamo izključno pri dobaviteljih, ki 
skrbijo za dobro svojih delavcev in za okolje. Vse naše banane prihajajo iz nasadov, ki 
jih je odobrilo društvo Rainforest Alliance. Vsako leto podarimo deset odstotkov do-
bička v dobrodelne namene, pri čemer je večinski delež namenjen fundaciji Innocent 
Foundation, ki financira projekte trajnostnega kmetijstva v državah, od koder prihaja 
naše sadje,« pravi Jessica Sansom. 
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SEKCIJA 1

Energetska učinkovitost  
– nepogrešljiv del 

strategije podjetja
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Inženirstvo prihodnosti 
– kako do najboljše 
energetske učinkovitosti 
z obstoječimi in 
prihodnjimi rešitvami? 
mag. Miha Bobič

1.1

PovzetekIzziv, pred katerim smo se trenutno znašli, je nedvomno, kakšne energetske vire bomo 
uporabljali v prihodnosti in kako bomo učinkovitejše uporabljali trenutne tehnologi-
je. Glede na dejstvo, da vsaj na severni polobli večino energije uporabimo za ogreva-
nje (delno tudi hlajenje) stavb, je ravno to področje eno od ključnih, ki bi jim bilo dob-
ro posvetiti pozornost. V prispevku se bomo dotaknili prednosti daljinskega ogrevanja 
pred decentraliziranim in v nadaljevanju pregledali nekatere rešitve, ki so spremenile 
industrijo ogrevanja pri regulaciji in distribuciji toplote in hladu ne glede na to, ali gre 
za daljinsko ogrevanje ali za posamezno stavbo. Govorili bomo o tehnologijah, kot so 
hidravlično uravnoteženje sistema, sistem z variabilnim pretokom, pretočna priprava 
sanitarne tople vode, kombinacijski tlačno neodvisni ventili in regulatorji, mikroplošč-
ni prenosniki toplote, antioscilacijski algoritmi, stanovanjske toplotne podpostaje in 
informacijsko-komunikacijske tehnologije v oblaku za ogrevalne sisteme. Posvetili se 
bomo tudi prihajajočim tehnologijam, na primer eliminaciji oscilacij, asimetričnim pre-
nosnikom toplote, nizkotemperaturnemu ogrevanju, individualizaciji priprave toplote v 
centraliziranih sistemih in uporabi tehnologije pametnih naprav, uporabi analize velike 
količine podatkov in novi tehnologiji shranjevanja toplote. Na koncu predstavljamo nov 
inteligenten izdelek za večje komercialne stavbe, na primer hotele, bolnišnice in podob-
no, ki omogoča bistvene prihranke pri instalaciji in uporabi.

1 
Uvod

Danfoss Trata je vodilni proizvajalec opreme za distribucijo v sistemih daljinskega ogre-
vanja ter na področju tlačno neodvisnih ventilov in ima več kot 40-odstotni svetovni 
tržni delež. Ohranjanje takšnega deleža je mogoče le z inovativnimi izdelki, ki spremi-
njajo področje ogrevanja in ohlajevanja.

Energetska učinkovitost je pomemben dejavnik pri zmanjševanju izpustov toplo-
grednih plinov. Pri porabi energentov ogrevanje in hlajenje pomenita levji delež po-
rabe, a so prav pri tem precejšnje možnosti za izboljšave. Nekaj izboljšav je mogočih 
z zmanjšanjem izgub ali toplotnih dobitkov, kot je na primer toplotna izolacija stavb, 
bistveno pa lahko k energetski učinkovitosti pripomoreta bolj učinkovita priprava to-
plote in hladu ter njuna distribucija. A ravno izboljšana distribucija ne pripomore le 
k izboljšanju energetske učinkovitosti, temveč tudi k izboljšanemu ugodju v stavbah. 
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V prispevku so predstavljene nekatere prednosti ogrevanja z daljinskim ogrevanjem in 
analogne aplikacije uporabe podobnih oziroma enakih tehnologij tudi za klimatizacijo. 
Nekatere rešitve so že na trgu, v sklepnem delu pa bomo nakazali smer prihodnjih ino-
vacij na tem področju.

2 
Daljinsko ogrevanje ali kako izboljšati izkoristek uporabe 
primarnih energentov

Eden izmed načinov izboljšanja energetske učinkovitosti je izboljšanje izkoristka rabe 
primarne energije. In ravno zaradi tega je daljinsko ogrevanje v prednosti pred preosta-
limi sistemi. Kaj sploh je daljinsko ogrevanje (slika 1)? V splošnem je daljinsko ogrevanje 
vsak sistem, namenjen ogrevanju več stavb iz enega ali več centraliziranih virov toplote. 
Stavbe so med seboj povezane z cevovodom, v vsaki stavbi pa je toplotna podpostaja, 
ki krmili – seveda glede na potrebe – prenos toplote v stavbo. Ponavadi je daljinsko 
ogrevanje postavljeno tako, da oskrbuje območja z najboljšim razmerjem med inšta-
lirano močjo in površino. Tako so v sisteme daljinskega ogrevanja običajno vključeni 
večji energetski porabniki, kot je na primer industrija, ki ji sledijo večji javni in/ali ko-
mercialni objekti in nato strnjena naseljena območja. Vendar je tako razumevanje da-
ljinskega ogrevanja postavljeno v čas, ko je to delovalo ob visokih temperaturah in tudi 
zaradi tega ob visokih tlakih. V njegovem razvoju lahko namreč ločimo štiri generacije 
(slika 2). Spremembe, ki jih je mogoče opaziti med temi generacijami, so zniževanje 
dovodne temperature daljinskega ogrevanja in zmanjševanje tlaka ter tudi povečeva-
nje temperaturne razlike med dovodom tople vode in povratkom. Vse to vodi k večji 
učinkovitosti sistema, vendar ta razvoj ni mogoč brez bistvenih inovacij na področju 
prenosa toplote in njene distribucije. Prva generacija daljinskega ogrevanja je temeljila 
na distribuciji pare, pri tem so bile izgube toplote v distribuciji velike, velikokrat pa tudi 
ni bilo povratka in so kondenzat speljali v kanalizacijo. To je pomenilo velike izgube pri 
transmisiji in pripravi nove vode za ogrevanje. Druga generacija temelji na visokotem-
peraturni vodi in je še vedno razširjena v Rusiji, delih vzhodne Evrope in na Kitajskem. 
Sistem temelji na konstantnem pretoku in večjih distribucijskih postajah, ki skrbijo za 
več stavb naenkrat. V primerjavi s prvo generacijo pomeni izboljšavo glede na izgube 
medija in toplote v sistemu. Tretja generacija temelji na srednjih temperaturah vode 

Slika 1:  
Shematski prikaz sistema 

daljinskega ogrevanja
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in vpeljavi variabilnega pretoka v sistemu, tako so izgube toplote v sistemu manjše, 
manjša je tudi poraba vode. Najnovejša, četrta generacija pa deluje ob najnižjih tem-
peraturah distribucije grelnega medija, kar zmanjša izgube toplote v sistemu, hkrati pa 
omogoča uporabo nizkotemperaturnih virov toplote.

Vpeljava daljinskega ogrevanja pozitivno vpliva na energetsko učinkovitost iz dveh 
razlogov. Prvič se izkoristek primarnega energenta lahko bistveno poveča s soproizvo-
dnjo toplote in električne energije. S skromnih izkoristkov od 30 do 40 %, kadar proi-
zvajamo samo električno energijo, do 80 % in več v primeru uporabe odpadne toplote 
za ogrevanje. Izkoristke lahko dodatno povečamo, če z ustrezno distribucijo in krmilje-
njem prenosa toplote dodatno znižamo dovodne temperature in povečamo hlajenje 
primarnega medija pri uporabnikih in s tem omogočamo nizke povratne temperature.

Druga prednost vpeljave daljinskega ogrevanja, predvsem tretje in četrte generacije, 
pa je v uporabi odpadne toplote. Tovrstne toplote, ki jo oddajamo iz raznovrstnih pro-
cesov (ponavadi industrijskih) prek hladilnih stolpov, je razmeroma veliko in jo lahko 
uporabimo za ogrevanje stavb. Tako ustvarimo nekakšno kaskadno izrabo toplote in 
s tem povečamo izkoristek primarnega energenta. Primer za to je mesto Anshan na 
Kitajskem, kjer so z uporabo odpadne toplote iz lokalne jeklarne dosegli 60- in večod-
stotni prihranek primarnega energenta, v tem primeru premoga.

Tretji niti ne tako zanemarljiv pozitivni učinek daljinskega ogrevanja pa je univerzal-
nost uporabe energetskih virov, saj za pripravo toplote lahko uporabimo vse mogoče 
vire od klasičnih kotlarn na fosilna goriva, prej omenjenih toplarn s soproizvodnjo to-
plote in električne energije do kotlovnic na odpadke ter odpadne industrijske toplote.

Slika 2: 
Štiri generacije sistemov 
daljinskega ogrevanja
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Četrti pomemben dejavnik je tudi ekološki vidik, saj je neprimerno lažje uporabiti filtre 
na večji proizvodni enoti, na primer toplarni, kot na veliko distribuiranih manjših eno-
tah, kar prinaša manjšo onesnaženost z delci in plini, kot so npr. NOx.

3 
Inovacije za izboljšanje delovanja ogrevalnih sistemov

Prva pomembna inovacija na tem področju je prehod s konstantega pretoka in krmi-
ljenja sistemov s spremenljivo temperaturo, ki ima svojo prednost v razmeroma prep-
rostem hidravličnem uravnoteženju sistemov, v sistem z variabilnim pretokom. Sistem 
s konstantnim pretokom pomeni večjo porabo moči za črpanje vode in razmeroma 
visoke povratne temperature, ki poslabšajo delovanje ogrevalnih naprav, tako toplarn 
kot tudi individualnih kotlovnic. To velja za daljinsko in individualno ogrevanje stavb, 
na primer toplozračno ogrevanje s klimati, ki so v resnici analogen sistem, le na manjši 
prostorski skali. Sprememba režima pretoka iz konstantnega v variabilnega povzroči 
hidravlično neuravnoteženje sistemov. To težavo so običajno reševali z uporabo ročnih 
balansirnih ventilov, vendar je tak sistem uravnotežen le pri maksimalnih obratovalnih 
pogojih. Z vpeljavo avtomatskih balansirnih ventilov (slika 3), ki so mehanski regulatorji 
tlačne razlike, lahko sistem idealno uravnotežimo in tako zagotovimo, da vsi končni 
porabniki dobijo dovolj energije. Vpeljava avtomatskih balansirnih ventilov pripomore 
tudi k izboljšanemu delovanju regulacijskih ventilov, saj se tem obratovalna krivulja 
ne spreminja glede na tlačne razmere v sistemu. Tako uravnotežen sistem ne potre-
buje pregrevanja, da dovede dovolj energije do najbolj hidravlično oddaljenih porab-
nikov. Vpeljava avtomatskih balansirnih ventilov pa ima enake pozitivne učinke tudi 

na sekundarni sistem, to je 
razvod v stavbah. 

Drugi korak na področju 
vpeljave variabilnih preto-
kov je optimizacija karak-
teristik prehodnih ventilov, 
kajti s spremembo standar-
dnih inherentnih značilnic 
ventilov (slika 4) lahko do-
sežemo izboljšavo hitrosti 

Slika 3:  
Mehanski regulator tlačne 

razlike

Slika 4:  
Modificirana inherentna 

značilnica ventila
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odziva in primerno ojačenje sistema, ki preprečuje nihanje ob delnih obremenitvah. 
Vpeljava novih karakteristik ventilov in hitrih elektromotornih pogonov omogoča tudi 
pripravo sanitarne tople vode brez akumulacije, kar ima pozitivne učinke. Najprej iz-
boljšanje higienskih razmer, saj se sanitarna topla voda pripravlja smo takrat, kadar 
je to potrebno, kar pomeni, da ni treba imeti zalogovnika toplote, v katerem se lahko 
razvijajo kolonije bakterij legionele, ki povzroča včasih smrtno legionarsko bolezen. 
Hkrati ni izgub toplote v okolico iz akumulatorja toplote in – kar je verjetno najbolj 
pomembno – povratne temperature v daljinskem ogrevanju se znižajo, kar omogoča 
izboljšanje izkoristka rabe primarne energije.

Ravno prigraditev priprave sanitarne tople vode je naslednja v seriji inovacij, ki izbolj-
šajo izkoristek sistema, saj priprava sanitarne tople vode omogoča nižje povratne tem-
perature. Konfiguracijska sprememba iz vzpo-
redne vezave ogrevalnega kroga in priprave 
sanitarne tople vode v tako imenovan dvosto-
penjski sistem omogoča, da ohlajena voda iz 
ogrevalnega sistema predgreva sanitarno to-
plo vodo in izboljša izkoristek sistema (slika 5).

Kombiniranje motornih ventilov in regulator-
jev tlačne razlike pa pripomore k bistveno iz-
boljšanemu načrtovanju sistemov, omogoča 
bolj kompaktno izvedbo in predvsem vzdrže-

Slika 5:  
Vzporedna in 
dvostopenjska vezava 
ogrevanja in priprave 
sanitarne tople vode

 Slika 6:
Kombinacijski ventil
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vanje konstantnih pretokov ne glede na 
tlačne razmere, s tem pa kar najboljšo regu-
lacijo. Kombinacijski ventili (slika 6) omogo-
čajo tudi idealno nastavitev izvršnega ele-
menta tako, da se omeji največji pretok gle-
de na potrebe aplikacije in s tem preprečuje 
prevelike pretoke v sistemu. Ta inovacija je 
pomembna predvsem za sekundarne siste-
me, saj pri uporabi sistemov toplozračnega 
ogrevanja omogoča optimalno regulacijo 
neodvisno od tlačnih razmer v njih.

Kljub neodvisnosti sistema od tlačnih raz-
mer v njem pa imamo še vedno tempe-
raturno regulacijo, ki lahko ob nepravilno 
nastavljenih parametrih elektronskih kr-
milnikov povzroči nihanje temperature. Če 

temperatura niha, je treba za ustrezno ugodje povečati dovodno temperaturo, da bi 
zagotovili dovolj velik toplotni tok glede na najnižjo temperaturo dovoda. Naslednja 
inovacija je inteligentni elektromotorni pogon (slika 7), ki omogoča zaznavanje nihanj v 
sistemu. Prepoznavanje nihanj zaradi nenastavljenih krmilnikov in z modifikacijo odziva, 
to je spremembo ojačenja sistema, omogoča odpravo temperaturnih nihanj v sistemu.

Z zniževanjem temperatur dovoda ogrevalnega medija postane prenos toplote v pre-
nosnikih toplote vedno bolj kritičen. Ključno je povečevanje učinkovitosti prenosa to-
plote. Inovacija, ki to omogoča, je uporaba mikroploščnih prenosnikov toplote (slika 
8). Ti imajo drugačno strukturo od klasične oblike plošč, tako imenovane ribje kosti, 
omogočajo veliko boljši prenos toplote, kar je predvsem 
pomembno pri sistemih, kjer so dovodne temperature niz-
ke. Boljši prenos toplote je zagotovljen z inovativno obliko 
velikega števila manjših prelivnih komor na plošči, struktura 
je podobna bradavicam. Boljši prenos toplote omogoča tudi 
nižje povratne temperature in s tem delovanje izvora toplote 
– ali toplarne ali individualnega kotla. Boljši prenos toplote 
prinaša znižanje primarnih temperatur dovoda in s tem upo-
rabo nizkotemperaturnih virov toplote.

Vedno večja želja po prihrankih energije in individualni na-
stavitvi lokalnega ugodja je pripeljala do zamisli o stanovanj-
skih toplotnih podpostajah (slika 9), s katerimi se strankam 
omogočajo tako lokalne nastavitve kot individualni nadzor 
nad porabo, saj je merjenje rabe toplote lokalizirano. Poleg 
tega je priprava sanitarne tople vode izvedena z inovativni-
mi mehanskimi regulatorji s povratno in prediktivno zanko. 
To omogoča izjemno natančno regulacijo priprave sanitarne 
tople vode. Individualne nastavitve in merjenje rabe toplote 
pa vodijo v dodatne prihranke.

Pomemben korak pri nadaljnji optimiza-
ciji sistema ogrevanja so nadzorni sistemi.
Klasični sistem za zajemanje podatkov 
SCADA pomeni za uporabnike pri imple-

Slika 7: 
Elektromotorni pogon s 

funkcijo zaznavanja nihanj 
v sistemu 

Slika 8:  
Ploščni prenosnik 
toplote
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Slika 9: 
Stanovanjska toplotna 
podpostaja

mentaciji razmeroma visoke stroške, zato 
so se ti velikokrat odločali samo za nad-
zor na kritičnih točkah, ki niso bile nujno 
najbolj kritične. Vpeljava preddefiniranih 
sistemov SCADA, ki omogočajo nadzor pri 
vsakem uporabniku, prav tako omogoča 
prihranke energije, predvsem pa manj iz-
padov sistema ter njegovo cenejšo in hi-
trejšo implementacijo. 

Zadnja inovacija, ki jo moramo omeniti v 
tem sklopu, je povezava individualnih re-
gulatorjev v oblaku (slika 10), kjer lahko 
uporabniki prek računalnikov, pametnih 
telefonov in tabličnih računalnikov do-
stopajo do nastavitev, krivulj trendov in 
trenutnih vrednosti na posameznem re-
gulatorju. Tak sistem je dobra zamenjava za sisteme upravljanja stavb (angl. Building 
Management System – BMS), saj nista potrebna draga vgradnja in vzdrževanje siste-
mov. Še posebno pa tak sistem omogoča prihranke energije v povezavi s storitvijo, ki 
nadzoruje uporabnikov sistem in glede na rezultate meritev predlaga izboljšave za do-
seganje večje energetske učinkovitosti.

4 
Kako naprej

Možnosti inoviranja na področju energetske učinkovitosti pri regulaciji in prestopu to-
plote pa še zdaleč niso povsem izčrpane. Glavna parametra, ki ju je še mogoče izboljša-
ti, sta zniževanje temperature dovoda in povratka oziroma povečevanje padca tempe-
rature pri porabniku. Poleg tega obstajajo možnosti za izboljšanje ugodja uporabnikov 
in zniževanje stroškov pri vgradnji in obratovanju.

Ena od ključnih težav v sistemih ogrevanja so oscilacije temperature in tlaka. Trenutno 
tlačne oscilacije rešujejo z dušenjem sistemov, kar je z zornega kota dinamičnih odzivov 
sistema daleč od optimalnih rešitev. Nihanja temperature so ponavadi posledica nepra-
vilno dimenzioniranih in konfiguriranih sistemov, čemur se je mogoče izogniti z upora-
bo prej navedenih rešitev. Težava, ki ostaja v primeru temperaturnih oscilacij, je seveda 

Slika 10: 
Elektronski regulator z 
možnostjo priključitve v 
oblak
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pravilna nastavitev elektronskih regulatorjev. Z uporabo naprednih rešitev v algoritmih 
izvršnih elementov je mogoče te oscilacije odpraviti, a ne na račun upočasnjevanja od-
ziva sistemov, temveč z lokalno spremembo ojačenj. Tako lahko pridemo do energetsko 
učinkovitih rešitev, ki imajo tudi pozitivni učinek na ugodje.

Drugo področje je seveda prenos toplote, ki ga je z nadaljnjim razvojem mikroploščnih 
prenosnikov mogoče dodatno izboljšati. Prva izboljšava je v večji izkoriščenosti povr-
šine plošče z izboljšavo vodenja fluida pri vtoku nanjo. Druga izboljšava, ki je mogoča 
samo pri uporabi mikroplošč, je izboljšanje učinkovitosti prenosa toplote z rahlim pove-
čanjem tlačnega padca v prenosniku toplote na račun znižanja višine kanala. Izboljšanje 
prenosa toplote je treba pripisati dvema dejstvoma: eno je, da se pri uporabi tehnologije 
mikroplošč poveča površina prenosa toplote zaradi deformacije materiala. Drugo pa je, 
da posebna oblika kanalov omogoča ne samo dvodimenzionalni, temveč trodimenzio-
nalni tok. S tem se izboljša koeficient prestopa toplote. Ta rešitev je primerna predvsem 
za nizkotemperaturne sisteme. Tretja rešitev je v asimetričnosti kanalov prenosnika to-
plote, ki omogoča boljšo izrabo površine in bolj optimalne tlačne padce v sistemih.

S tretjim sklopom izboljšav se trudimo znižati dovodne temperature pod temperaturo, 
potrebno za pripravo sanitarne tople vode. V tem primeru je treba temperaturo dovo-
da lokalno dvigniti na želeno raven, ki zadošča minimalnim higienskim pogojem za 
pripravo sanitarne tople vode. Taki sistemi so trenutno v eksperimentalni uporabi za 
naselja nizkoenergetskih hiš na Danskem. Pravzaprav je to toplotna črpalka, ki ima tako 
na uparjalniku kot tudi na kondenzatorju vodo iz sistema daljinskega ogrevanja. En tok 
vode se ohladi, drugemu pa se temperatura zviša. Tak sistem omogoča izjemno visoko 
učinkovitost toplotne črpalke, ogreto vodo iz daljinskega ogrevanja pa lahko potem 
uporabimo za pripravo sanitarne tople vode. Uporaba podobne tehnologije lahko pri-
pomore k zmanjšanju jutranjih konic rabe toplote.

Četrta veja izboljšav je v vedno večji individualizaciji priprave toplote in plačilu glede 
na porabo pri uporabnikih. Zato lahko z lokalizacijo priprave toplote za ogrevanje in 
sanitarne tople vode bistveno izboljšamo ugodje posameznika in hkrati omogočimo 
prihranke energije, saj je treba v primeru popolne centralizacije vedno zadostiti največ-
jim potrebam po toploti. Pri tem je izjemno pomembna lokalizacija stroškov toplote 
prek krmilnikov, ki omogočajo krmiljenje energije, ali prek relativne delitve stroškov po 
končnih enotah. Prav tako lahko z uporabo pametnih tehnologij uporabnikom omogo-
čimo individualne nastavitve in nadzor prek mobilnih naprav in geolokacijske storitve.

Uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij, predvsem interneta stvari in anali-
ze velike količine podatkov, omogoča, da lahko z uporabo pametnih prediktivnih algo-
ritmov bolje napovemo prihodnjo rabo in zaradi tega preprečimo pregrevanje objek-
tov zaradi regulacije, ki temelji samo na povratni zanki. Internet stvari omogoča veliko 
večjo količino podatkov, ki jih, če so prestavljeni v oblak, lahko uporabimo za upravlja-
nje sistemov. Lokalna regulacija na ravni stavb pa mora zaradi varnostnih razlogov pre-
prečitve opeklin v primeru previsokih temperatur sanitarne tople vode in poškodb na 
objektih s talnim ogrevanjem še vedno ostati. Preselitev povezljivosti naprav v oblak 
lahko tudi bistveno zniža stroške nadzora, saj klasični sistemi SCADA niso več potrebni. 
Natančno nadzorovanje v realnem času omogoča optimizacijske študije in nastavitve 
parametrov regulatorjev na daljavo ali pa lahko celo pokaže, kje je mogoče nastavitve 
sistemov izboljšati za večjo energetsko učinkovitost.

Zadnjo možnost izboljšav omogoča področje shranjevanja toplote. Trenutno se upora-
bljajo zalogovniki medija, ki toploto pogosto izgubljajo v okolico. Uporaba pametnih 
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toplotnih črpalk in snovi s fazno spremembo 
iz kapljevine v trdnino lahko omogoči izje-
mno učinkovito shranjevanje toplote brez 
izgub v okolico.

5 
Namesto sklepa – inovativni 
pogon NovoCon

Danfoss je kot vodilno podjetje v regulaciji 
daljinskega ogrevanja in sistemov ogrevanja, 
klimatizacije in hlajenja zavezan nenehnemu 
inoviranju in iskanju novih izboljšanih rešitev. 
Primeri inovacij, prikazani v 3. poglavju, so pri-
meri, s katerimi je Danfoss bistveno spremenil 
in izboljšal energetsko učinkovitost, ugodje, 
vgradnjo, vzdrževanje, nadzor ali pa lokaliza-
cijo ogrevanja in hlajenja. Ker se ukvarjamo 
tako s primarnim sistemom daljinskega ogrevanja kot tudi s sekundarnimi sistemi v 
stavbah, lahko podobne rešitve izvedemo na primarni ali na sekundarni strani.

Najnovejša inovacija je inovativni pogon, imenovan NovoCon (slika 11). Ta izdelek dopol-
njuje in nadgrajuje prejšnjo inovacijo kombinacijskih ventilov, ki omogočajo vedno kon-
stantne nastavitve pretokov ne glede na tlačne razmere v sistemu in istočasno obdržijo 
nespremenjeno inherentno značilnico pretoka, kar je temelj za nespremenljivo ojačenje v 
sistemu in predpogoj za natančno regulacijo ogrevalnih sistemov. Zaradi inovativne kom-
paktne izvedbe omogoča tudi prihranke pri vgradnji in možnost uporabe na vseh končnih 
enotah. Prednastavitve najvišjega pretoka omogočajo prilagoditev izvršnih elementov re-
alni rabi na končnih enotah.

NovoCon združuje štiri funkcije v enem izdelku. Je izjemno zanesljiv in robusten pogon, 
ki je združljiv s sistemi BMS (BacNet in ModBus), omogoča indikacijo rabe energije in 
lahko deluje kot dataloger. BUS-komunikacija omogoča nadzor nad vsemi vgrajenimi 
enotami, kar bistveno poenostavi vzdrževanje in tudi dovoljuje upravljanje pogona na 
daljavo, kar je pomembno pri nastavljanju sistemov in njihovi vgradnji. Komunikacija 
namreč omogoča daljinsko odpiranje in zapiranje pogonov v primeru izpiranja siste-
mov ter nastavitve maksimalnih pretokov brez fizičnega dostopa do ventila. To pomeni, 
da lahko stavbe prej predajo v uporabo, ves nadzor in nastavljanje pa opravijo iz pisar-
ne, ne na terenu.

Povezava s centralnim nadzornim sistemom omogoča spremljanje nastavitev in lokal-
nih senzorjev in zato tudi poznejše optimiranje sistemov, če je to potrebno. Indikacijo 
pretoka je mogoče s pridom uporabiti za delitve stroškov ali pa za upravljanje energije.

NovoCon je zadnji primer v seriji inovacij, ki jih je Danfoss predstavil na trgu. Kot je 
navedeno v četrtem poglavju, je možnosti še veliko, saj še vedno obstaja možnost za 
energetsko optimizacijo sistemov ogrevanja in hlajenja v stavbah.

Inovativne Danfossove rešitve je mogoče najti vsepovsod po svetu. Kombinacijski ven-
tili so na primer vgrajeni v Kristalni palači v BTC (slika 12), kjer je 1.800 kombinacijskih 
ventilov tipa AB-QM. Kristalna palača je bila odprta leta 2011 in je z 89 metri najvišja 
slovenska poslovna stavba. 

 Slika 11: 
Elektromotorni pogon 
NovoCon
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Tudi po svetu so Danfossovi izdelki vgrajeni v številne prestižne objekte. Zadnji primer 
je Shanghai Tower v Šanghaju na Kitajskem (slika 13), ki je s svojimi 632 metri druga 
najvišja stavba na svetu. V to stavbo je bilo vgrajenih 6.700 kombinacijskih ventilov tipa 
AB-QM, dobavljenih že leta 2013. Stavbo bodo v obratovanje predali letos. 

mag. Miha Bobič

Miha Bobič je februarja 1996 diplomiral, leta 2000 pa magistriral na 
Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Po opravljeni diplomi se je za-
poslil v podjetju Danfoss Trata kot razvojni inženir. Leta 2004 je postal vodja 
oddelka razvoja za regulatorje brez pomožne energije, leta 2008 pa je na-
predoval na mesto direktorja razvoja. Leta 2009 je postal direktor razvoja za 
mehanske komponente, leta 2010 pa senior direktor razvoja za mehanske 
komponente in projekte poslovne enote Controls v oddelku District energy 
podjetja Danfoss A/S. Leta 2011 so ga imenovali za senior direktorja razvo-
ja v oddelku District energy podjetja Danfoss A/S iz Danske, leta 2015 pa 
je postal senior direktor razvoja oddelka District energy in poslovne enote 
Comercial Controls. Na tem delovnem mestu je mag. Miha Bobič odgovoren 
za 10 lokacij razvojnih oddelkov, in sicer v Sloveniji, Nemčiji, na Danskem, 
Finskem, Poljskem, v Romuniji, Rusiji in na Kitajskem. Njegovo področje de-
lovanja je razvoj elektromehanskih regulacijskih ventilov, regulatorjev brez 

pomožne energije za pretok, tlak in temperaturo, krogelnih pip, stanovanjskih toplotnih podpostaj, majhnih to-
plotnih podpostaj, velikih toplotnih podpostaj, sistemov za pripravo tople sanitarne vode, prenosnikov toplote 
in elektronskih regulatorjev ter nadzornih sistemov za daljinsko ogrevanje. V tem obdobju je opravil še dodatna 
izobraževanja na poslovnih šolah v Sloveniji in tujini. Od leta 2002 kot aktivni član deluje v tehničnem odboru OGS 
pri Slovenski standardizaciji, od leta 2012 pa je tudi član inovacijske komisije GZS za področje strojništva. Je preda-
vatelj na programu strojništvo na višji strokovni šoli v Postojni in višji predavatelj na Fakulteti za strojništvo Vites 
v Novem mestu. V obdobju od leta 1996 do danes je Miha Bobič napisal več strokovnih prispevkov in sodeloval na 
konferencah z različnih področij. Na številne od njegovih prispevkov se sklicujejo tako domači kot tuji avtorji.

O predavatelju

 Slika 12: Kristalna palača Slika 13: Shanghai Tower



21

Energetska strategija – 
projekti in primeri dobre 
prakse 
(Continental Corporation  
– Automotive Group)
Till Sieghart

1.2

PovzetekDružba Continental je eden od največjih proizvajalcev pnevmatik in dobaviteljev av-
tomobilski industriji na svetu. Kot odgovor na globalne smernice, ki so jih v družbi pre-
poznali, so razvili Okoljsko strategijo 2020. Eden od bistvenih elementov te strategije 
je upravljanje energije oziroma energetski menedžment. V skupini Automotive Group 
družbe Continental so razvili strateške ukrepe in projekte za izboljšanje energetske učin-
kovitosti in znižanje stroškov energije. Osrednja ekipa, zadolžena za energijo, in ener-
getski menedžer skupine nadzirata in podpirata lokalne dejavnosti za zmanjšanje rabe 
energije tako, da spodbujata strateške projekte in zagotavljata informacijske in komu-
nikacijske platforme ter druga orodja za lokalne energetske menedžerje in njihove ekipe. 
Cilj strategije je do leta 2020 zmanjšati specifično rabo energije za 20 %.

1  
Uvod

Družba Continental AG, znana kot Continental ali Conti, je vodilni nemški dobavitelj 
avtomobilski industriji, specializiran za proizvodnjo pnevmatik, zavornih sistemov, de-
lov za avtomobilske varnostne sisteme, pogonske sklope in podvozja, tahografe in dru-
ge dele za avtomobilsko in transportno industrijo. Sedež družbe, ki je bila ustanovljena 
leta 1871 kot proizvajalec gume, je v Hannovru na Spodnjem Saškem v Nemčiji.

Danes je Continental eden od petih največjih dobaviteljev avtomobilski industriji na 
svetu in četrti največji proizvajalec pnevmatik na svetu, takoj za podjetji Bridgestone, 
Michelin in Goodyear. 

Septembra 2012 se je Continental po 45-mesečni odsotnosti znova uvrstil v indeks 
DAX1 30, torej med »blue chip2« delniška podjetja na Frankfurtski borzi. Kontrolni delež 
ima podjetje Schaeffler AG, s trenutno 46 % delnic Continentala.

1 Deutscher Aktienindex – nemški borzni indeks. Indeks sestavljajo delnice 30 najboljših podjetij na borzi.
2 Delnice znanih in že uveljavljenih delniških družb, ki kotirajo na najpomembnejših svetovnih borzah. Izdajatelj 

slovi po prvovrstni posojilni sposobnosti, dobrih perspektivah gospodarske rasti in rednih izplačilih dividend 
(Vir: http://www.ilirika.si/abc investiranja/slovar izrazov.aspx).

http://www.ilirika.si/abc_investiranja/slovar_izrazov.aspx
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Leta 2014 je družba s približno 190 tisoč zaposlenimi, ki delajo na 317 lokacijah v 50 
državah po vsem svetu, dosegla 34,5-milijardno prodajo. Sestavljena je iz petih divizij, 
ki so združene v dve skupini (Rubber Group in Automotive Group):

Rubber Group 
•	 ContiTech AG (tehnični elastomeri)
•	 Pnevmatike (osebni avtomobili, poslovna vozila, industrija, dvokolesniki)

Automotive Group 
•	 Podvozja in varnost
•	 Notranjost 
•	 Pogonski sklopi

Eno od področij, na katerih Continental izstopa s svojo strokovnostjo in tehnološkim 
znanjem, je zmanjšanje rabe goriva, kar so dosegli z učinkovitejšimi sistemi vbrizgava-
nja goriva, zmanjšanim kotalnim uporom pnevmatik in hibridnimi pogonskimi sistemi.

Poleg proizvodnje sistemov za vozila ponuja Continental tudi inženirske storitve za av-
tomobilsko industrijo prek svoje podružnice Continental Engineering Services GmbH 
(CES). CES je specializiran za prilagoditev in individualizacijo množične proizvodnje 
na maloserijsko in za tržne niše. Prilagaja tudi avtomobilsko tehnologijo za uporabo 
na področjih, ki ne spadajo k avtomobilski industriji. CES je bil ustanovljen leta 2006. 
Danes ima zaposlenih približno tisoč delavcev na 16 lokacijah po vsem svetu. S prodajo 
v vrednosti okoli 100 milijonov evrov leta 2012 se CES uvršča med 20 največjih ponu-
dnikov raziskovalnih in razvojnih storitev na svetu.

2  
Uvedba in izvajanje sistema za upravljanje energije v skupini 
Automotive Group

Leta 2010 se je vodstvo skupine Automotive odločilo, da uvede sistem upravljanja 
energije v skladu s standardom ISO 50001 na vseh večjih lokacijah po svetu. Odločitev 
je temeljila na dejstvu, da cene energije nesorazmerno rastejo na skoraj vseh trgih, kjer 
skupina izvaja svoje poslovne dejavnosti. Cilj je bil in še vedno je opazno znižati stroške 
energije in izboljšati energetsko učinkovitost.

Slika 1:  
Zaslonski prikaz vstopne 
strani internega sistema 
upravljanja ESH (okolja, 

varnosti, zaščite in zdravja)
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Sistem upravljanja energije so postopoma uvajali od začetka leta 2011. Del strategije 
uvajanja je bila lokalna izpolnitev zahtev za upravljanje energije v določenem časov-
nem okviru glede na različna merila. V tem procesu je bilo treba med drugim izpolniti 
štiri obvezna ključna merila:
•	 imenovanje energetskega menedžerja z natančno določenimi nalogami, cilji, odgo-

vornostmi in kompetencami (to mora biti nekdo s področja upravljanja stavb (angl. 
Facility Management), industrijskega inženiringa ali operative), 

•	 oblikovanje ekipe za upravljanje energije s predstavniki področja upravljanja stavb, indu-
strijskega inženiringa, proizvodnje in ESH z odobrenimi viri (časom, finančnimi sredstvi), 

•	 priprava energetskega programa za obdobje 2011/12 s kratkoročnimi in srednjeroč-
nimi cilji/ukrepi/projekti, 

•	 določitev lokalnih kazalnikov in meril energetske učinkovitosti na temelju Contijevih 
internih ključnih kazalnikov (angl. Key Performance Indicators – KPIs) energetske 
učinkovitosti. 

Da bi zagotovili podporo novoimenovanim 
energetskim menedžerjem, so na intranetu 
ponudili različna orodja in novo spletno mes-
to Energy Management SharePoint.

Na tem spletnem mestu v različnih jezikih 
najdemo naslednje informacije:
•	 norme in standarde za upravljanje ener-

gije (na primer ISO 50001) in energetsko 
učinkovitost,

•	 tehnične smernice,
•	 smernice za uvedbo standarda ISO 50001,
•	 najboljše primere iz prakse s področja iz-

vajanja in načrtovanja projektov učinko-
vite rabe energije z različnih lokacij, kjer 
deluje skupina,

•	 kontaktne podatke vseh lokalnih energet-
skih menedžerjev in preostalih pomemb-
nih kontaktnih partnerjev.

Slika 2: 
Organizacija upravljanja 
energije v družbi 
Continental

Slika 3: 
Energetska politika družbe 
Continentall
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Od leta 2011 do septembra 2013 so energetsko problematiko obravnavali centralno, 
za to je bil zadolžen koordinator s polovičnim delovnim časom, septembra 2013 pa so 
v skupini Automotive kot novega energetskega menedžerja zaposlili novega delavca s 
polnim delovnim časom. Nekaj mesecev prej so, da bi spodbudili upravljanje energije 
in energetsko učinkovitost v svojih divizijah ali skupnih službah, imenovali tudi ener-
getske menedžerje oziroma koordinatorje divizij.

Ti energetski menedžerji so skupaj s specialisti iz skupnih služb in predstavniki 
Corporate Environment Automotive tako imenovana glavna kompetenčna ekipa za 
upravljanje energije skupine Automotive Group.

Sprva je bilo upravljanje energije sestavni del dve desetletji obstoječega Contijevega 
sistema upravljanja »okolja, varnosti, zaščite in zdravja (ESH)«. Šele na začetku leta 2013 
so začeli vzpostavljati procese in dokumente, izrecno namenjene ravnanju z energijo, 
da bi s tem podprli dejavnosti lokalnih energetskih menedžerjev in energetskih ekip. 
Na začetku leta 2014 je vodstvo Continentala potrdilo novo energetsko politiko družbe.

Ključni procesi, pomembni za področje ravnanja z energijo, ki so enaki za vse lokacije 
skupine Automotive Group, ne glede na razpoložljivo tehnično infrastrukturo ali pro-
duktni portfelj, bodo opredeljeni centralno v sistemu upravljanja skupine. Posebne lo-
kalne zahteve pa bodo reševali lokalno.

3  
Upravljanje energije kot pomemben sestavni del naše Okoljske 
strategije 2020 

Okoljsko strategijo 2020 – program za prihodnjih šest let – so ob sodelovanju vseh divizij 
družbe razvile skupne okoljske službe. Strategijo so pripravljali in o njej razpravljali na šte-
vilnih delavnicah v letu 2013, na začetku leta 2014 pa jo je potrdilo tudi vodstvo družbe.

Okoljska strategija 2020 je odziv družbe na globalne smernice, ki jih je ta prepoznala:
•	 podnebne spremembe,
•	 naravo in biološko raznovrstnost,
•	 ohranjanje naravnih virov,
•	 okolje, zdravje in kakovost življenja,
•	 globalizacijo in digitalno življenje.

Z upoštevanjem vodilnega načela »ustvarimo trajnostne rešitve« so v družbi razvili in 
sprejeli novo strategijo kot del celostne strategije družbe Continental. Vizija je jasno 
opredeljena – prepoznati Continental kot trajnostno podjetje. Zato je bila njegova 
prejšnja okoljska politika razširjena in je vključila tudi različne tržne in tehnološke pa-
rametre za skupini Automotive Group in Rubber Group ter njihove prihodnje zahteve.

Okoljska strategija je sestavljena iz štirih ključnih elementov:
•	 upravljanje energije,
•	 upravljanje izpustov,
•	 upravljanje virov,
•	 upravljanje potencialno nevarnih snovi.

Ti štirje elementi temeljijo na skladnosti z zakonom, če jih želimo združiti v konsistentno 
strategijo, pa jih je treba povezati z znanjem, poznavanjem strateških izzivov in komu-
nikacijo.
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Strategijo želi družba razvijati na štirih področjih:
•	 ljudje in organizacija,
•	 procesi, izdelki in stranke,
•	 dobavitelji,
•	 deležniki (delničarji in družba).

Kaj to pomeni za problematiko upravljanja energije v Continentalu?

Če celosten pristop okoljske strategije zožimo in se osredotočimo le na upravljanje 
energije, se bomo morali v okviru omenjenih štirih področij ukvarjati z naslednjimi 
strateškimi ciljnimi področji.

Ljudje in organizacija: energetska učinkovitost družbe Continental je rezultat uspo-
sabljanja, sodelovanja in doprinosa vsakega posameznika. Energetska učinkovitost je 
odvisna od načina razmišljanja. To pomeni, da bodo pripravili in izvedli posebna uspo-
sabljanja o tej temi in pripravili ustrezne učne materiale za svoje energetske ekipe, or-
ganizirali posebne dogodke, na katerih bodo poglobili znanje in ozaveščenost vseh 
zaposlenih o učinkovitem ravnanju z energijo. 

Procesi, izdelki in stranke: okoljska uspešnost izdelkov in procesov je določena s sis-
tematičnim in trajnostnim ravnanjem z viri, izpusti, energijo in potencialno nevarnimi 
snovmi. S stališča upravljanja energije to pomeni, da je treba proizvodnjo, distribucijo 
in rabo energije strogo nadzorovati. Ta cilj bo družba dosegla z uvedbo posebnih ener-
getskih programov in projektov.

Dobavitelji: podpirati morajo okoljsko strategijo družbe na trajnosten način in izpol-
njevati njene zahteve. To za upravljanje energije na primer pomeni, da so v specifika-
cijah za dobavitelje proizvodne opreme, naprav in storitev določili merila energetske 
učinkovitosti, ki jih morajo ti izpolniti.

Deležniki (delničarji in družba): vrednost podjetja se določi po njegovi trajnostni ras-
ti, ustvarjanju nove vrednosti in odlični okoljski podobi v skladu z zakonodajo, odprtem 
dialogu, zaupanja vrednem odnosu in prispevku k zdravemu okolju. S stališča upravlja-
nja energije to pomeni, da podatke o oskrbi z energijo in njeni rabi družba objavlja 
v CSR-poročilu na internetu in v letnih poročilih v skladu z načeli smernic poročanja 
GRI3. Poleg tega poroča o izpustih CO2 na temelju protokola toplogrednih plinov (TGP)4 

– skupnega standarda za spremljanje in poročanje o izpustih TGP in mednarodnega 
projekta za objavo izpustov TGP (CDP)5, projekta, katerega cilj je povečanje energetske 
učinkovitosti in zmanjšanje izpusta CO2.

Strateški cilj družbe, kar zadeva ključni kazalnik energetske učinkovitosti, je njegovo 
izboljšanje za 20 % do leta 2020 (v primerjavi z letom 2013).

4 
Štirje energetski vidiki in projekti v okviru Okoljske strategije 2020

Ker posluje Continental v 50 različnih državah po vsem svetu, je razumljivo, da mora, če 
želi ugotoviti, kje so možnosti za izvedbo projektov učinkovite rabe energije in znižanje 

3 Global Reporting Initiative (GRI), https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx. 
4  Greenhouse Gas (GHG) Protocol, http://www.ghgprotocol.org/. 
5 Carbon Disclosure Project, https://www.cdp.net/en-US/Pages/HomePage.aspx.

https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
http://www.ghgprotocol.org/
https://www.cdp.net/en-US/Pages/HomePage.aspx
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stroškov energije, upoštevati stanje v vsa-
ki od njih. Zakonske zahteve, višina cene 
energije, finančne in druge spodbude 
vlade in organov državne uprave za uva-
janje politično zaželenih tehnologij (na 
primer soproizvodnja toplote in električ-
ne energije), davčni vidiki, tehnični stan-
dardi in zemljepisna lega lokacij družbe 
postavljajo okvir za posamične projekte 
učinkovitega ravnanja z energijo. 

V Nemčiji je na primer na lokacijah druž-
be Continental zakon o obnovljivih virih 

energije (EEG)6 omogočil znižanje davka na električno energijo in energente z uvedbo 
certificiranih sistemov upravljanja energije v skladu s standardom ISO 50001. Zato so 
leta 2014 začeli na svojih nemških lokacijah uvajati omenjeni standard, to pa bodo na-
daljevali tudi na lokacijah v drugih državah.

Standard ISO 50001 je v veliko pomoč pri izvajanju strategije družbe in zagotavljanju 
sistematičnega in trajnostnega načina za doseganje njenih ciljev na področju ener-
getske učinkovitosti. Na splošno strategija ni vsiljevati lokacijam, da morajo pristopi-
ti k certificiranju v skladu s standardom ISO 50001, temveč da upoštevajo specifično 
okvirno stanje v različnih regijah in državah, kjer družba deluje. Strategija je torej izvesti 
certificiranje na tistih lokacijah, kjer je uvedba standarda zaradi zakonodajnega okvira 
privlačna.

V EU, kjer imajo na ravni EU in na državnih ravneh dobro razvit zakonodajni okvir (na 
primer Evropska direktiva o energetski učinkovitosti – EED) na področju energije in 
energetske učinkovitosti, je popolnoma jasno, da od lokacij zahtevajo, da letos ali v 
bližnji prihodnosti izvedejo certificiranje v skladu z ISO 50001.

5 
Pobuda BEE

Še en projekt, ki ga želijo začeti izvajati letos in s katerim bi radi izboljšali ozaveščenost 
svojih zaposlenih o učinkovitem ravnanju z energijo ter podprli specifične projekte 
učinkovite rabe energije, je pobuda BEE. 

BEE je kratica za interno vodilo Be Energy Efficient (bodi energetsko učinkovit). 
Continental je za promocijo pobude oblikoval logotip čebele v barvah podjetja.

Pobuda BEE predvideva izvedbo projektov učinkovite rabe energije na treh področjih:
•	 ozaveščenost,
•	 tehnologija,
•	 sistemi upravljanja.

Ozaveščenost: na lokacijah nameravajo uvesti lokalno izvajanje letnih okoljskih in 
energetskih dni. Cilj tega je izboljšati splošno ozaveščenost zaposlenih o okoljskih in 
energetskih vprašanjih. Na teh dogodkih se bodo posvetili tako strateškim projek-
tom in ciljem kot tudi lokalnim projektom učinkovite rabe energije in jih predstavili. 

6 Erneuerbare-Energien-Gesetz.

Slika 5: 
Continentalov uradni 

logotip BEE
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Koncept dogodkov in potrebna orodja bodo razvili in pripravili v drugem četrtletju 
tega leta.

Tehnologija: kar zadeva tehnologijo, so izdelali poseben vprašalnik o energet-
ski učinkovitosti, ki naj bi ga izpolnjevali na različnih lokacijah družbe in tako s 
samoocenjevanjem presodili, kje so tehnološke možnosti za izboljšanje lokalne 
energetske učinkovitosti. Poleg tega ponujajo tehnološko energetsko svetovanje 
z obiski obratov. Spodbujali bodo tudi tako imenovane projekte TOP3+. To so pre-
dnostni projekti, kot sta na primer »Izboljšanje merjenja rabe energije in sistem 
spremljanja rabe energije« in »Uvedba meril za nakup in zasnovo nove proizvodne 
opreme«.

Sistem upravljanja: lani so v obstoječi sistem upravljanja ESH začeli postopoma 
vključevati vse potrebne procese in dokumente, da bi izpolnili zahteve standarda 
ISO 50001 in preostale pomembne, z energijo povezane zahteve. Proces bodo na-
daljevali in ga poglabljali z razvijanjem in izvajanjem svojih internih energetskih 
pregledov na vseh lokacijah družbe po vsem svetu do leta 2020. 

6  
Zelena nalepka za obrat

Ena od pobud za okrepitev prizadevanj za izboljšanje energetske učinkovitosti na 
lokacijah skupine in v njenih obratih je projekt zelene nalepke za obrate (Green 
Plant Label).

Slika 6:  
Zaslonski prikaz interne 
smernice skupine 
Automotive Group za 
zahteve glede energetske 
učinkovitosti novih 
proizvodnih strojev
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Namen tega projekta, ki so ga razvile različne službe v skupini Automotive Group, je 
izboljšati energetsko učinkovitost in okoljevarstveno uspešnost z uvedbo nagradnega 
tekmovanja. Lokacije in obrati imajo priložnost, da sodelujejo pri samoocenjevanju in 
nabirajo kreditne točke za uvajanje in izpolnjevanje obveznih zahtev, povezanih z eko-
loško in energetsko učinkovitostjo, ter prostovoljnih ukrepov, kot so na primer uvajanje 
najnovejše tehnologije ali projekti dobre prakse. Glede na število nabranih kreditnih 
točk bodo lokacije nagradili z zeleno nalepko na prvi stopnji ali celo z bronasto, srebrno 
ali zlato nalepko na višjih stopnjah.

Del tega projekta je vprašalnik o vedenjskih vidikih učinkovitega ravnanja z energijo. S 
poizvedovanjem in obiskom svojih obratov so v skupini Automotive Group ugotovili, 
da je v nekaterih od njih mogoče rabo energije zmanjšati do 20 % zgolj z izvajanjem 
nekaterih organizacijskih ukrepov, kot sta na primer ustavitev opreme in strojev med 
odmori ali ob koncu tedna in med počitnicami. Ti ukrepi bodo še bolj uspešni, če bodo 
zaposlene o njih poučili in jih spodbujali, da spremenijo svoje vedenjske vzorce (na pri-
mer, da ugasnejo luči med odmori in ko končajo delo, da zaprejo okna takrat, ko klimat-
ska naprava deluje). Zbrali so primere dobre prakse in zdaj želijo, da obrati ukrepajo v 
skladu z njimi. S tem projektom poskušajo izkoristiti priložnosti, ki se ponujajo same, 
brez novih naložb. Na splošno bi bilo priporočljivo vse projekte učinkovite rabe energije 
začeti z izkoriščanjem priložnosti, ki so najlažje dosegljive.

Drugi ukrepi in projekti se nanašajo na tehnično infrastrukturo, to je na izboljšanje ener-
getske učinkovitosti naprav, zato so razvili in izdelali specifikacije in poslovne primere za:
•	 naprave za pripravo zraka,
•	 hladilnike,
•	 kompresorje,
•	 plinske grelnike,
•	 vlažilnike,
•	 razsvetljavo,
•	 pogone s spremenljivo frekvenco (Variable Frequency Drives – VFD).

Po izkušnjah z nekaterimi »svetilniškimi« projekti v svoji organizaciji so razvili specifi-
kacije, poslovne primere in obrazce za izračun stroškov, ki bodo v pomoč obratom pri 
razvijanju projektov za izboljšanje energetske učinkovitosti obstoječih in novih naprav. 
Skupaj z nabavnimi oddelki so sklenili dogovore o nabavi izključno energetsko visoko 
učinkovite opreme, kadar koli je to mogoče.

Slika 7a:  
Shema novopostavljenega 

sistema trigeneracije 
(soproizvodnja + hlajenje) 

Vir: Wikipedia
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Prihodnji projekt je razvoj smernice za uvajanje in vključevanje meril za energetsko 
učinkovitost v specifikacije tako za kupljene proizvodne stroje in opremo kot tudi za 
stroje in opremo, ki jih razvijajo sami. Trenutno uvajajo zahteve te smernice v svoje 
standardne procese upravljanja na različnih lokacijah.

7  
Načrtovanje objektov 

V skupini Automotive Group je vzpostavljen centralni urbanistični oddelek. V skupnem 
projektu z vsemi divizijami so v tem oddelku pripravili arhitekturni priročnik za gradnjo 
na popolnoma novih lokacijah in za razširitev obstoječih. V tem priročniku so že določeni 
različni postopki, zahteve in tehnični standardi za vključitev meril energetske učinkovito-
sti v zahteve novih gradbenih projektov. Procesi, standardi in zahteve se razlikujejo glede 
na zemljepisno lego lokacij. Do zdaj so v tem priročniku navedli le zahteve za ovoj stavbe, 
ne da bi upoštevali produktni portfelj načrtovane lokacije. Zavedajo se, da je potreben 
celosten pristop, ki upošteva tudi soodvisnost med ovojem stavbe, produktnim portfe-
ljem, tehnično infrastrukturo in lego lokacije. Zato so prevzeli tudi mentorstvo pri magi-
strskem delu študenta, ki je razvijal koncept vrednotenja obnovljivih virov energije pri 
načrtovanju novih obratov v okviru skupine Automotive Group. Glavni cilj tega projekta 
je bil ugotoviti, kako bi lahko zmanjšali odvisnost od električnega omrežja. To bi lahko do-
segli s povečano rekuperacijo toplote, soproizvodnjo ali trigeneracijo ali z rabo energije iz 
obnovljivih virov (sončna energija, vetrna energija, geotermalna energija in drugo).

Slika 7b: Glavni parametri 
sistema trigeneracije
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Koncept se v skladu z mednarodnimi certifikati za zeleno gradnjo LEED7 in BREEAM8 in 
z upoštevanjem različnih direktiv EU (direktive 2009/28/EC9, direktive 2010/31/EU10 in 
direktive 2012/27/EU11) osredotoča na pet delovnih področij in predlaga, kako na njih 
izboljšati energetsko učinkovitost. Ta področja so:
•	 zasnova stavbe in njen ovoj,
•	 tehnologije ogrevanja in hlajenja,
•	 komprimiran zrak in razsvetljava,
•	 rekuperacija toplote ter soproizvodnja toplote in električne energije,
•	 shranjevanje energije in obnovljivi viri.

Arhitekturni priročnik bodo postopoma dopolnili z zgoraj omenjenimi predpogoji, 
okvirnimi pogoji in predlogi in tako vključili nove standarde učinkovite rabe energije 
ter povečali energetsko učinkovitost svojih obratov v prihodnosti.

8 
Primeri dobre prakse

Pred nekaj leti so izdelali podatkovno zbirko s primeri dobre prakse, ki izhajajo iz pro-
jektov učinkovite rabe energije na njihovih lokacijah. Ta podatkovna zbirka je na njiho-
vem spletnem mestu Energy Management SharePoint dostopna vsem lokalnim ener-
getskim menedžerjem. 

Eden od skorajšnjih projektov bo izvedba trigeneracije v enem izmed obratov v Nemčiji. 
Ideja projekta je izkoristiti razlike v cenah za zemeljski plin in električno energijo. 
Energija iz zemeljskega plina je znatno cenejša od električne energije. S tem projektom 
bodo toploto in električno energijo proizvajali iz zemeljskega plina, nato pa bodo del 
te toplote prek absorpcijskega hladilnika pretvorili v ohlajeno vodo za namene hlajenja 
predvsem v poletnem obdobju, ko toplote ne potrebujejo. 

Z vso naložbo v vrednosti okoli 2,1 milijona evrov bodo letno privarčevali okoli 900 ti-
soč evrov (kar je enako 27 % vseh stroškov energije na leto). Sami bodo zagotovili okoli 
37 % svoje rabe električne energije, naložba pa se bo povrnila v treh letih in 10 mesecih, 
če bo sistem deloval 7.500 ur na leto. Izpust CO2 bodo zmanjšali za 3.100 ton na leto.

Treba je omeniti, da je projekt delno finančno podprt s spodbudami, ki izhajajo iz nem-
škega zakona o soproizvodnji toplote in električne energije (KWK-Gesetz).

7 Leadership in Energy and Environmental Design.
8 Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology.
9 Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije 

iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES, UL L 140 z dne 5. 6. 
2009, str. 16, prečiščena različica (2013-07-01).

10 Direktiva 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb 
(prenovitev), UL L 153 z dne 18. 6. 2010, str. 13.

11 Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, 
spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/08/ES in 2006/32/ES, UL L 315 z 
dne 14. 11. 2012, str. 1, prečiščena različica (2013-07-01).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0028:SL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0028:SL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0028-20130701&qid=1412022460482&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.315.01.0001.01.SLV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.315.01.0001.01.SLV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012L0027-20130701&qid=1428495622708&from=SL


31

9 
Sklep

Družba Continental je eden od največjih proizvajalcev pnevmatik in dobaviteljev av-
tomobilski industriji na svetu. Kot odgovor na globalne smernice, ki so jih v družbi 
prepoznali, so razvili Okoljsko strategijo 2020. Eno od ključnih področij te strategije 
je energetski menedžment oziroma upravljanje energije. V Continentalovi skupini 
Automotive Group je upravljanje energije vgrajeno v sistem upravljanja ESH. Procesi in 
dokumenti za upravljanje energije kot tudi posebna orodja so bili razviti centralno in 
podpirajo lokalne dejavnosti upravljanja energije. Glavna ekipa za upravljanje energije 
in energetski menedžer skupine Automotive Group nadzirata, koordinirata in podpira-
ta projekte in dejavnosti za učinkovito ravnanje z energijo na lokalni ravni in skrbita, da 
lokalni energetski menedžerji in njihove ekipe uresničujejo zastavljene energetske cilje 
in izvajajo ustrezne programe in projekte.

V podporo vsem dejavnostim za izboljšanje energetske učinkovitosti in znižanje stro-
škov energije so objavili skupno energetsko politiko in začeli z izvajanjem različnih stra-
teških projektov učinkovite rabe energije, kot so, naj naštejemo le nekatere med njimi, 
certificiranje v skladu s standardom ISO 50001, pobuda BEE (bodi energetsko učinko-
vit), ki se osredotoča na ozaveščenost, tehnologijo in elemente sistema upravljanja, ter 
nagradno tekmovanje za zeleno nalepko za obrat.

Cilj Okoljske strategije 2020 je zmanjšati specifično rabo energije za 20 % do leta 2020.

Till Sieghart

Till Sieghart je diplomiral iz ekonomske geografije na Univerzi Ludwigs-
Maximilians v Münchnu. Svojo poklicno pot je začel leta 1992 kot preda-
vatelj na Deutsche Private Finanzakademie AG. V istem obdobju je pridobil 
tudi naziv strokovnjaka za okoljske tehnologije. Z uvajanjem sheme EMAS in 
okoljskega standarda ISO 14001 se je prvič srečal leta 1996, ko se je pridružil 
podjetju TEMIC TELEFUNKEN microelectronic GmbH v Nürnbergu. Podjetje je 
leta 2000 postalo del korporacije Continental in se je preimenovalo v Conti 
Temic microelectronic GmbH. Sieghart je bil najprej vodja oddelka za okolje 
in varnost, potem pa je z reorganizacijo leta 2007 postal vodja oddelka za 
okolje, varnost in zdravje. Od leta 2008 v okviru skupine Automotive Group 
korporacije Continental AG vodi oddelek Environment Automotive

O predavatelju
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Pregled aktualnih 
novosti pri spodbujanju 
URE in OVE
mag. Mojca Vendramin

1.3

PovzetekCilj povečanja deleža obnovljivih virov energije (OVE) v končni rabi energije na 25  % 
do leta 2020 (Direktiva 2009/28/ES1) se izpolnjuje. Uradni podatki za leto 2013 (za leto 
2014 še niso na voljo) kažejo izpolnjevanje vmesnega letnega cilja, opredeljenega z AN 
OVE, saj je v tem letu delež skupne rabe končne energije iz OVE znašal 21,5 %, kar je dve 
odstotni točki več od načrtovanega vmesnega letnega cilja oziroma pomeni njegovo 
110-odstotno doseganje. Uspešno se izpolnjujejo tudi sektorski cilji: delež proizvodnje 
električne energije iz OVE je znašal 32,8 % (kar pomeni 97-odstotno doseganje vmesne-
ga cilja), delež OVE v rabi bruto končne energije za ogrevanje in hlajenje je bil 31,7-od-
stoten (125-odstotno doseganje cilja), delež OVE v prometu pa 3,4-odstoten (97-odsto-
tno doseganje vmesnega cilja).

Skladno z Direktivo 2006/32/ES o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih 
storitvah2 je zastavljeni cilj doseganje 9-odstotnega prihranka končne energije do leta 
2016. Strateški operativni dokument je Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinko-
vitost za obdobje 2008–2016 (AN URE 2), ta vsebuje strategijo za izvedbo načrtovanih 
instrumentov, ki obsegajo ukrepe za učinkovito rabo energije, energetske storitve in 
razvoj energetsko učinkovitih tehnologij in izdelkov. Ciljni prihranek končne energije 
do leta 2016 znaša 4.261 GWh.

Prihranek, ki smo ga dosegli do leta 2014, še ni znan. V obdobju do leta 2012 smo prih-
ranili 2.489 GWh končne energije, kar je 5  % več od ciljnega prihranka za leto 2012 
(2.367 GWh).

V letu 2014 so bile izdelane številne strokovne podlage za strateško spremljanje ciljev 
energetske politike, in sicer posodobitev dolgoročnih energetskih bilanc do leta 2030, 
prenova Akcijskega načrta za OVE 2020 (AN OVE), Akcijski načrt za energetsko učin-
kovitost 2014-2020 (AN URE), Akcijski načrt za skoraj ničenergijske stavbe za obdobje 
do leta 2020 (AN sNES), Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014-2020 (OP EKS) in Smernice za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske 
učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po načelu energetskega pogodbeništva. AN 
URE 2020 in AN sNES sta v medresorski obravnavi, potrditev na vladi je predvidena še 
aprila letos. V pripravi je tudi Dolgoročna strategija prenove stavbnega fonda, v javno 
obravnavo bo posredovana junija letos. 

1 Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije 
iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES, UL L 140 z dne 5. 6. 
2009, str. 16, prečiščena različica (2013-07-01).

2 Direktiva 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energi-
je in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi direktive Sveta 93/76/EGS, UL L 114 z dne 27. 4. 2006, str. 64.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0028-20130701&qid=1412022460482&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0028-20130701&qid=1412022460482&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0028-20130701&qid=1412022460482&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0085:SL:PDF
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Vzpostavili smo tudi ključni mehanizem za doseganje ciljev do leta 2020 – obveznost 
dobaviteljev energije za doseganje prihrankov energije. To obveznost imamo v Sloveniji 
že od leta 2010, z letom 2015 pa se nekoliko spreminja, in sicer bodo morali dobavitelji 
v prihodnje prihranke dosegati ne več s sredstvi iz prispevka za učinkovito rabo energi-
je (URE), temveč na lasten račun, vendar se njihova obveznost zato precej zmanjša, do 
leta 2020 pa postopoma narašča. Ker je treba v skladu z zahtevami Direktive 2012/27/
EU3 vsako leto obvezno dosegati 1,5-odstotni prihranek energije, bodo dobavitelji dru-
gi del obveznosti izpolnili s spodbujanjem ukrepov za učinkovito rabo energije prek 
Eko sklada, kar pomeni predvsem naložbe v gospodinjstvih. Za ta namen bo s prispev-
kom za URE zbranih približno 25 % sredstev več. 

Vzpostavljen je bil sistem energetskih izkaznic. Do konca leta 2014 se je izobrazilo in 
pridobilo licenco 268 neodvisnih strokovnjakov, medtem ko je pooblaščenih izdajate-
ljev energetskih izkaznic 278. Do konca leta 2014 je bilo izdanih več kot 1.600 energet-
skih izkaznic stavb. Njihov register se vodi v pisni obliki, v kratkem je pričakovana še 
vzpostavitev elektronskega registra.

 Marca 2014 smo dobili nov Energetski zakon (EZ-1)4 in v istem letu se je začela priprava 
številnih podzakonskih aktov na njegovi podlagi, večinoma bodo sprejeti v letu 2015. 

V okviru podporne sheme za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE so 
bili preseženi cilji za sončne elektrarne, medtem ko so še premalo izkoriščeni poten-
ciali biomase, vodne energije, vetrne energije, plina iz čistilnih naprav in geotermalne 
energije. Do konca leta 2014 je bilo izdanih skupaj za 1.694 MW nazivne moči deklaracij 
za proizvodne naprave na OVE ter soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE), 
od tega za nove naprave v letu 2014 za 21,4 MW (7,2 MW za OVE in 14,2 MW za SPTE). 
V prihodnje bodo vstopi v shemo mogoči prek avkcij, obseg in tehnologije pa bo do-
ločala vlada. 

3 Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, 
spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/08/ES in 2006/32/ES, UL L 315 z 
dne 14. 11. 2012, str. 1, prečiščena različica (2013-07-01).

4 Uradni list RS, št. 17/2014.

mag. Mojca Vendramin

Mag. Mojca Vendramin je leta 1997 diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze 
v Ljubljani na temo makroekonomskih politik, leta 2008 pa magistrirala z delom 
s področja ekonomike varstva okolja. Do leta 2010 je bila zaposlena na uradu 
za makroekonomske analize in razvoj kot urednica Ekonomskega ogledala ter 
pomladanskega in jesenskega poročila (napovedi rasti bruto domačega proi-
zvoda). Sodelovala je pri pripravi strategije Slovenije za vstop v EU in bila soure-
dnica poročila o razvoju. Pokrivala je tudi politike varstva okolja in trajnostnega 
razvoja in na tem področju v obdobju 2008–2010 izdala pet delovnih zvezkov 
(Potenciali energetske učinkovitosti, Mednarodni okvir blaženja podnebnih 
sprememb, Eksterni stroški sežiganja in odlaganja odpadkov, Vplivi emisijskega 
trgovanja na slovensko industrijo in Stroški gospodinjstev za rabo energije v sta-
novanjih v luči vprašanja energetske revščine). Leta 2010 se je zaposlila v Službi 
vlade RS za podnebne spremembe, od leta 2011 pa je zaposlena na direktoratu 
za energijo, in sicer v sektorju za učinkovito rabo in obnovljive vire energije.

O predavateljici

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.315.01.0001.01.SLV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.315.01.0001.01.SLV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012L0027-20130701&qid=1428495622708&from=SL
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201417&objava=538
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SEKCIJA 2

Nove učinkovite 
tehnologije in napredni 

pristopi v industriji
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V 48 dneh do 
učinkovitih tehnoloških 
posodobitev v enoti 
Special 
mag. Roman Tušek

2.1

Povzetek V Steklarni Hrastnik smo v izjemno kratkem obdobju opravili celostno tehnološko poso-
dobitev poslovne enote Special tudi z izvedbo različnih učinkovitih rešitev za zmanjšanje 
rabe energije. Poleg rekonstrukcije talilne peči so bili posodobljeni še drugi tehnološki 
sklopi. V prispevku so predstavljene izboljšave, ki so vplivale na učinkovito rabo energije. 
Rezultat sta 16 % manjša povprečna mesečna specifična raba energije za taljenje ste-
kla in 14 % manjša povprečna mesečna raba energije na ravni poslovne enote Special, 
preračunano na kilogram staljenega stekla. Naložba v vrednosti več kot osem milijonov 
evrov se bo predvidoma povrnila v dveh letih. 

1 
Uvod 

Leta 1860 zgrajeni steklarski obrat je v Hrastniku že po dobrem desetletju prerasel v 
eno od največjih steklarn takratne Avstro-Ogrske. Danes Steklarna Hrastnik izdeluje 
eno od najčistejših stekel na svetu, ki zaradi svoje čistosti dosega sijaj kristala. Okrog 
98 % izdelkov podjetje proda na zahtevnih evropskih in svetovnih trgih. Na dveh loka-
cijah v Hrastniku je proizvodnja organizirana v treh programih:
•	 namizni program, v okviru katerega izdelujemo kozarce, vrče, sklede, vaze, svečnike, 

pepelnike, karafe, decanterje in drugo,
•	 program opal, v okviru katerega izdelujemo razsvetljavno steklo, promocijske stekle-

nice, darilni program, kopalniški program, žare in drugo,
•	 embalažni program, v okviru katerega izdelujemo steklenice visokega kakovostnega 

in cenovnega razreda. 

Leta 2005 je bila v Hrastniku za potrebe embalažnega programa zgrajena nova tovar-
na z eno talilno pečjo zmogljivosti 120 ton staljenega stekla na dan in štirimi stroji IS 
(angl. individual section). Po devetih letih obratovanja je bilo treba izvesti rekonstruk-
cijo dotrajane steklarske peči. Zaradi potreb po večji količini staljenega stekla se je 
Steklarna Hrastnik odločila povečati zmogljivosti talilne peči in posodobiti preostalo 
opremo, potrebno za taljenje stekla in proizvodnjo steklenih izdelkov. Posebna pozor-
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nost je bila namenjena učinkoviti rabi energije. Rekonstrukcijo v PE Special smo izvedli 
v obdobju od 15. septembra do 2. novembra 2014. 

V okviru projekta smo izvedli večje podprojekte: 
•	 rekonstrukcijo B-talilne peči, 
•	 dobavo in vgradnjo novega IS-stroja za proizvodnjo steklenih izdelkov, 
•	 dobavo in vgradnjo novega sistema hlajenja IS-strojev, 
•	 dobavo in vgradnjo dveh novih hladilnih peči za ohlajanje steklenih izdelkov, 
•	 izkoriščanje odpadne toplote, 
•	 posodobitev sistema mehke in tehnološke vode, 
•	 posodobitev sistema komprimiranega zraka, 
•	 dobavo in vgradnjo nove linije za kontrolo izdelkov in posodobitev obstoječe linije. 

Poleg zgoraj naštetih smo izvedli še večje število manjših investicijskih in vzdrževalnih 
podprojektov. 

2 
Rekonstrukcija B-peči 

Obstoječa talilna peč B, ki je obratovala od septembra 2005, je tako imenovana rege-
neratorska U-plamenska peč, ogrevana predvsem z zemeljskim plinom in dogrevana 
s tako imenovanim elektrokurjenjem pred pregrado (angl. barrier boosting). Zaradi 
potrebe po večji količini staljenega stekla smo v okviru rekonstrukcije peči zmogljivost 
povečali s 120 na 138 ton staljenega stekla na dan. To smo najprej dosegli predvsem s 
povečanjem talilnega prostora in vgrajenim dodatnim talilnim elektrokurjenjem (angl. 
melting boosting) v dnu talilnega prostora peči. Prav tako je bila poostrena zahteva za 
kakovost stekla z do 12 mehurčkov na 100 gramov stekla na do 10 mehurčkov na 100 
gramov stekla. Zato smo vgradili zračno hlajeno pregrado v peči (angl. dam wall) in 
spremenili del peči, kjer se steklo zbistri. V okviru rekonstrukcije B-peči za taljenje stekla 
(slika 1) so bili izvedeni nekateri ukrepi, ki pripomorejo k manjši rabi energije:
•	 povečana količina satovja za izkoriščanje toplote dimnih plinov v regeneratorskih 

komorah peči, 
•	 spremenjena vlagalna odprtina in novejši tip vlagalne naprave, 
•	 predelava dela peči med talilnim prostorom in regeneratorskimi komorami. 

Slika 1:  
Talilna peč B
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Povprečna vrednost specifične rabe energije, to je energije, ki je potrebna za taljenje ene-
ga kilograma stekla, se je znižala s 6.388,2 na 5.353,1 kJ/kg, torej za 16 %. Po končanem 
raztezanju regeneratorskih komor in njihovi izolaciji je bilo v drugi polovici februarja izve-
deno še optimiranje gorenja, s čimer se je specifična raba energije še dodatno zmanjšala.

3 
Dobava in vgradnja novega IS-stroja za proizvodnjo steklenih 
izdelkov 

V PE Special so bili do rekonstrukcije vgrajeni štirje IS-stroji za proizvodnjo steklenih iz-
delkov, in sicer dva osemsekcijska in dva šestsekcijska. Šestsekcijski stroj IS2 smo zaradi 
dotrajanosti zamenjali z novim modernim osemsekcijskim strojem, ki omogoča: 
•	 možnost proizvodnje z dvema kapljama, 
•	 večjo zmogljivost, več rezov na minuto – dvig produktivnosti, 
•	 višjo kakovost izdelkov. 

Kljub temu da je nov IS-stroj najboljša razpoložljiva tehnologija (angl. BAT), se je raba 
energije zaradi tega stroja povečala, saj se na njem proizvaja več izdelkov. Hkrati sta se 
zaradi novega stroja izboljšali produktivnost in kakovost, kar se odraža v višjih prihodkih. 

4 
Dobava in vgradnja novega sistema hlajenja IS-strojev 

Ustrezno hlajenje orodij na IS-stroju je zelo pomembno za doseganje večje produk-
tivnosti in visoke kakovosti izdelkov. Dobavljen in vgrajen sistem za hlajenje IS-strojev 
(slika 2) ima naslednje prednosti: 
•	 ločeno hlajenje delov stroja (angl. stack, vertiflow, conveyor, servo), 
•	 nastavljiv in reguliran tlak hladilnega zraka za posamezno hlajenje, 
•	 popolnoma avtomatiziran in prilagodljiv sistem s povezavami med posameznimi sis-

temi hlajenja in redundanco, 
•	 ventilatorji imajo visok izkoristek, pogoni so neposredni, brez jermenskih prenosov, 
•	 elektromotorji so kategorije IE3, napajani prek frekvenčnih pretvornikov, 
•	 popolnoma nov sistem cevovodov, ki omogoča optimalne hitrosti in majhne upore 

brez vibracij in pokanja zvarov, 
•	 kompenzacija spreminjanja temperature in vlage vstopnega zraka. 

Slika 2: Eden od 
ventilatorskih prostorov  
za hlajenje IS-strojev



40

Zaradi zgoraj naštetih prednosti ima nov sistem hlajenja kljub več kot dvakrat večji 
priključni moči manjšo rabo električne energije kot stari sistem hlajenja. Poleg tega ima 
sistem še dodatne prednosti, te so: 
•	 nižji stroški vzdrževanja, 
•	 večja produktivnost – več rezov na minuto, 
•	 večja učinkovitost proizvodnje, 
•	 manj odpada, 
•	 višja kakovost. 

Ker na sistemu hlajenja pred rekonstrukcijo nismo spremljali rabe energije, nimamo 
podatkov o prihranku električne energije. Prihranek ocenjujemo na 18 %, in sicer: 
•	 10 % zaradi izvedbe prenosa moči brez jermenov, 
•	 2 % zaradi uvodnikov in novejše konstrukcije ohišij in rotorjev ventilatorjev, 
•	 2  % zaradi zamenjave cevovodov z aerodinamično ustreznejšimi ter posledično 

manjših padcev tlaka, 
•	 1 % zaradi tesnosti novih cevovodov, 
•	 1 % zaradi vgradnje novih elektromotorjev učinkovitosti IE3, 
•	 1 % zaradi ločenih tlačnih regulacij po posamezni veji na istem stroju, 
•	 1 % zaradi kompenzacije spreminjanja temperature in vlage vstopnega zraka. 

5 
Dobava in vgradnja dveh novih hladilnih peči za ohlajevanje 
steklenih izdelkov

Zaradi dobave in vgradnje novega IS2-stroja z večjo zmogljivostjo je bilo treba dobaviti 
in vgraditi tudi novo hladilno peč s širšim in višjim tunelom (slika 3). Tudi na stroju IS4, 
kjer se proizvajajo najvišji in najtežji izdelki, smo dobavili in vgradili novo hladilno peč 
z višjim in daljšim tunelom. Pri izbiri tipa hladilnih peči je bila pozornost posvečena 
učinkoviti rabi energije: 
•	 vsi elektromotorji so razreda IE3;
•	 gorilni zrak se v hladilnih conah predgreje prek prenosnikov toplote. 

Slika 3:  
Nova hladilna peč 
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Meritve porabe zemeljskega plina za ogrevanje vseh hladilnih peči kažejo, da je ta po 
rekonstrukciji višja za 3 %, kar je dober rezultat glede na to, da imata novi hladilni peči 
širši, višji in daljši tunel. 

6 
Izkoriščanje odpadne toplote 

Za doseganje visoke kakovosti stekla vso življenjsko dobo talilne peči smo vanjo vgra-
dili zračno hlajeno pregrado (angl. dam wall). Načrtovalec peči, nemško podjetje Sorg, 
je predvidel, da se ogreti zrak, ki nastane z ohlajevanjem pregrade, odvede v prostor 
nad pečjo in nato v okolico. Steklarna Hrastnik je ogreti zrak speljala v del tovarne, kjer 
se izvaja pregled izdelkov, in tako zagotovila delno ogrevanje tega prostora (slika 4). 
Raba energije za ogrevanje tega dela tovarne se je zmanjšala približno za tretjino. 

Podobno kot na G-peči pred dvema letoma smo tudi v okviru rekonstrukcije B-peči v 
odvod dimnih plinov vgradili prenosnike toplote zrak voda (slika 5), s katerimi bomo 
poleti zagotavljali dovolj energije za ogrevanje sanitarne vode, pozimi pa tudi dogreva-
li objekt. Vgrajeni prenosniki toplote še niso povezani s kotlovnico, tako da ta podpro-
jekt še ni končan. 

7 
Posodobitev sistema mehke in 
tehnološke vode 

Z rekonstrukcijo čistilne naprave smo sle-
dili zdaj znanim najboljšim razpoložljivim 
tehnikam in odgovornosti do okolja. Zaradi 
povečanja zmogljivosti peči se je pojavila 
zahteva po večji zmogljivosti hlajenja teh-
nološke vode. Čistilne naprave nismo že-
leli samo povečati, temveč smo pregledali 
stanje tehnike v tem obdobju, izboljšali de-
lovanje in iskali možnosti za še zmanjšano 
porabo mestne vode. Odločili smo se za re-
šitev čiščenja le presežkov tehnološke vode 
ob dogodkih v proizvodnji, ki zahtevajo 
večjo porabo (na primer menjave artiklov). 

Slika 4: 
Dogrevanje dela tovarne s 
predgretim zrakom

Slika 5:  
Vgrajeni prenosniki 
 toplote zrak – voda  
(dimni plini – voda)
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Presežki se po končanem procesu čiščenja vrnejo v krogotok ali pa shranijo in dodajajo 
v sistem za nadomeščanje izgub. S tem smo zmanjšali porabo mestne vode za tehno-
loške namene za približno polovico. Vsekakor bi ob zdajšnji večji zmogljivosti z enakim 
sistemom, a brez izvedenih sprememb na čistilni napravi, porabo vode povečali vsaj za 
tretjino. Rekonstrukcija sistema recirkulacije in čiščenja tehnološke vode je obsegala 
naslednje korake:
•	 vzpostavitev recirkulacije s povratno zanko (zaznavanje tlaka in pretoka) na sistem 

obtekanja žlebov s steklenimi kapljami, 
•	 povečanje sposobnosti hladilnega stolpa, direktna vezava hlajenja na tehnološko 

vodo z namenom povečanja učinka hlajenja,
•	 vgradnja frekvenčnih pretvornikov na ventilatorje hladilnih stolpov vode, ki omogo-

čajo zmanjšanje rabe električne energije in prihranek vode,
•	 realnočasovno alarmiranje pri povišanih vrednostih dnevne porabe vode in temelji-

ta analiza delovanja sistema prek nadzornega sistema, 
•	 vgradnja dodatnih varovalnih protitočnih elementov, ki preprečujejo povratni tok 

tehnoloških voda in nepotrebne izgube, 
•	 povečanje izločanja usedlin z vgradnjo dodatnih šob/elementov, s čimer se poveča 

zmogljivost medija/vode, 
•	 povečanje vsega volumna in kroženja tehnološke vode z namenom počasnejšega 

pregrevanja medija/vode. 

8 
Posodobitev sistema komprimiranega zraka 

V sklopu rekonstrukcije B-peči smo opravili tudi nekatere izboljšave na sistemu komprimi-
ranega zraka. V Steklarni Hrastnik PE Special ločimo dva sistema komprimiranega zraka: 
•	 sistem nizkotlačnega (NT) komprimiranega zraka s tlakom okrog 3 bare, 
•	 sistem visokotlačnega (VT) komprimiranega zraka s tlakom okrog 7 barov. 

Dobavili in vgradili smo nove, nerjaveče cevovodne povezave strojev (zaščita izdelkov 
pred rjo). Izvedli smo kontrolo in tesnjenje puščanj (CALMS) ter vzdrževalna dela na 
vseh prenosnikih toplote. Dobavili in vgradili smo tudi nov kompresor za VT z nasle-
dnjimi prednostmi: 
•	 večja zmogljivost, 
•	 višji izkoristek, 
•	 manj vzdrževalnih del. 

Raba električne energije za proizvodnjo komprimiranega zraka se je po rekonstrukciji 
povečala v primerjavi z rabo pred rekonstrukcijo. Vzrok povečanja sta večji stroj IS2 in 
hitrejše delovanje strojev zaradi večjega odvzema stekla.

9 
Dobava in vgradnja nove linije za kontrolo izdelkov in 
posodobitev obstoječe linije 

Vse višje zahteve kupcev steklenih izdelkov so spodbudile potrebo po avtomatski kon-
troli izdelkov. Tako smo v sklopu rekonstrukcije B-peči dobavili in vgradili povezavo 
proizvodne linije IS2 na kontrolno linijo 1. Zaradi nove linije se je raba električne ener-
gije povečala. 
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10 
Doseženi učinki 

Pri določanju prihrankov energije smo izhajali iz podatkov o rabi energije pred rekon-
strukcijo in po njej. Ker nimamo meritev rabe energije na vseh tehnoloških sklopih, smo 
izhajali iz podatkov na ravni vse poslovne enote (PE Special) in iz podatkov o rabi ener-
gije na talilni peči B (slika 6). Podatki pred rekonstrukcijo zajemajo obdobje od januar-
ja do avgusta 2014. September, oktober in november niso upoštevani, saj smo takrat 
izvajali rekonstrukcijo. Podatki po rekonstrukciji zajemajo obdobje od decembra 2014 
do februarja 2015.

Doseženi učinki: 
•	 povprečni odvzem stekla iz peči je po rekonstrukciji višji za 25 %, 
•	 povprečni delež črepinj v zmesi je po rekonstrukciji večji za 8 %, 
•	 v talilni prostor peči se po rekonstrukciji dovaja povprečno 5,2-krat več električne 

energije, 
•	 za taljenje kilograma stekla po rekonstrukciji mesečno potrebujemo povprečno 

16 % manj energije, 
•	 kljub 25 % večjemu odvzemu se je poraba zemeljskega plina na ravni poslovne eno-

te Special po rekonstrukciji povečala samo za 3 %, 
•	 raba električne energije se je po rekonstrukciji na ravni poslovne enote Special po-

večala za 40 %, 
•	 poraba vode na ravni enote Special se je po rekonstrukciji zmanjšala za 46 %, 
•	 raba energije (zemeljski plin in električna energija) se je na ravni poslovne enote 

Special po rekonstrukciji povečala za 7 %, 
•	 raba energije na ravni poslovne enote Special (zemeljski plin in električna energija), 

preračunano na kilogram staljenega stekla, se je zmanjšala za 14 %. 

Pri izračunu prihrankov smo izhajali iz primerjave rabe energentov po rekonstrukciji, 
podatke smo pridobili z meritvami, in izračuna rabe energentov za obdobje po rekon-
strukciji ob domnevi, da bi bila raba energije na kilogram stekla enaka tisti pred rekon-
strukcijo, to je 2,6 kWh/kg.

Slika 6: 
Povprečna mesečna 
specifična raba energije za 
taljenje na B-peči
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Dosegli smo prihranke
•	 zemeljskega plina: 130.146,9 Sm3 na mesec oziroma 1.583.453,8 Sm3 na leto,
•	 električne energije: 236,6 MWh na mesec oziroma 2.878,8 MWh na leto,
•	 vode: 1.199,7 m3 na mesec oziroma 14.596,4 m3 na leto.

Skupni prihranki, doseženi z rekonstrukcijo, znašajo 710.033 evrov na leto, zmanjšanje 
izpusta CO2 pa 3.008 ton na leto. 

Predvsem zaradi novega sistema hlajenja IS-strojev se je bistveno izboljšala zmoglji-
vost, zaradi kakovostnih investicijsko-vzdrževalnih del na treh IS-strojih in nakupa no-
vega IS-stroja pa tudi uspešnost proizvodnje, kar pomeni večji prihodek, konservativno 
ocenjen na 1,4 milijona evrov. 

11 
Sklep 

Steklarska industrija spada med energetsko intenzivne, zato v Steklarni Hrastnik pred-
vsem v zadnjem obdobju veliko pozornosti namenjamo ukrepom učinkovite rabe 
energije. V okviru rekonstrukcije B-peči v PE Special smo posebno pozornost namenili 
učinkoviti rabi energije. Rezultat je kar 16 % manjša povprečna mesečna specifična raba 
energije za taljenje stekla, 14 % manjša raba energije na ravni poslovne enote Special 
(zemeljski plin in električna energija) preračunano na kilogram staljenega stekla in 46 % 
manjša poraba vode na ravni poslovne enote Special, pri čemer se je odvzem stekla iz 
peči v tem obdobju povečal za 25 %. 

mag. Roman Tušek

Mag. Roman Tušek je rojen leta 1969 v Celju. Leta 1987 je končal Srednjo šolo 
MT Celje, smer elektrotehnik energetik. Diplomiral je leta 1993 na Fakulteti 
za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru na 
smeri avtomatika. Na tej fakulteti je leta 2001 pridobil naziv magistra zna-
nosti s področja elektrotehnike. 
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Njegova področja dela so razvoj, vzdrževanje in naložbe, v zadnjem obdob-
ju pa učinkovita raba energije v industriji. Je prejemnik večjega števila priznanj za inovacije in avtor več člankov. 
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O predavatelju



45

Izkušnje s soproizvodnjo 
v Biomasinem 
biomasnem centru 
Nazarje
David Špeh

2.2

PovzetekPodjetje Biomasa, d. o. o., je v Biomasinem Biomasnem centru Nazarje postavilo sušilno
-proizvodne linije za lesna goriva. Temeljni spodbudi za naložbo sta bili: 
•	 S tehničnim sušenjem povečati kurilno vrednost lesnih sekancev. Zaradi večje kuril-

ne vrednosti lesnega goriva ga za enako količino proizvedene energije potrebujemo 
manj. Podjetje lahko lesno gorivo trži po višji prodajni ceni. 

•	 Uvajanje novega proizvoda lesnih peletov. Proizvodnja peletov je nadgradnja pro-
izvodnje tehnično sušenih lesnih sekancev, saj so peleti pod visokim tlakom stisnje-
na bolj fina lesna frakcija.

Za sušenje lesnih sekancev in proizvodnjo peletov potrebujemo toploto in električno 
energijo, ki jo pridobivamo v napravah za soproizvodnjo toplote in električne energije 
iz lesa.

1 
Uvod

Podjetje Biomasa, d. o. o., je generalni uvoznik kotlov na lesno biomaso proizvajalca 
Fröling iz Avstrije za področje Slovenije in jugovzhodne Evrope. Smo ambiciozno in 
hitro rastoče podjetje. Do danes smo v Sloveniji skupaj s partnerskimi podjetji postavili 
več kot 3.000 sistemov na lesno biomaso za ogrevanje individualnih hiš, industrijskih 
kotlov za večje sisteme in mrež daljinskega ogrevanja. V zelo kratkem obdobju smo 
postali vodilno podjetje na področju lesne biomase v Sloveniji.

Opazneje je podjetje Biomasa vstopilo na trg v letih 2006 in 2007 z načrtovanjem in 
gradnjo daljinskih sistemov ogrevanja na lesno biomaso v Lučah, Osnovni šoli Mozirje, 
na območju Podrožnika v Mozirju in v Solčavi. 

Skozi vse obdobje smo ob prodaji in servisiranju kotlov uporabnikom zagotavljali lesne 
sekance. V podjetju proizvajamo zračno sušene lesne sekance, v preteklem letu smo jih 
proizvedli približno 9.000 ton. Z montažo naprav za soproizvodnjo toplote in električne 
energije (soproizvodnja oziroma SPTE) iz lesa smo začeli proizvajati tudi sušene sekan-
ce za kupce, ki potrebujejo tak energent. Linijo proizvodnje lesnih goriv smo nadgradili 
s postavitvijo peletirne linije. Nazivna moč vgrajene soproizvodnje znaša 450 kW elek-
trične in 1.000 kW toplotne moči.
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V podjetju se vseskozi od ustanovitve trudimo za prepoznavnost svoje blagovne znam-
ke, ta postaja sinonim za kakovostno storitev na področju lesne biomase.

2 
Biomasin biomasni center Nazarje

Biomasin Biomasni center Nazarje (v nadaljevanju BBC, slika 1) obsega 50.000 m2 in-
dustrijske cone, od tega 7.000 m2 pokritih površin, na območju nekdanjega industrij-
skega kompleksa Glin v Nazarjah. V njem izvajamo ves proizvodni proces za predelavo 
manjvrednega lesa v lesna goriva – sekance in pelete.

Les skladiščimo v odprtih skladiščih, kjer se delno osuši. Nato ga s sekalniki zmeljemo 
v lesne sekance (slika 2). Te v svojih kotlovnicah uporabljamo za daljinsko ogrevanje 
na lesno biomaso, gorivo v enotah soproizvodnje, izdelavo peletov in prodajo na trgu.

Slika 1:  
BBC Nazarje

Slika 2:  
Sekalnik z lastnim dizelskim 

motorjem moči 980 KS
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2.1 Proizvodne zmogljivosti

Zmogljivost sekalnikov znaša do 600 nm3/h. S sušilno linijo za lesna goriva lahko na 
zahtevano vsebnost vode posušimo 4,75 tone surovih sekancev na uro. Teoretična le-
tna zmogljivost sušilne linije je 41.610 ton lesa. Po sušenju znaša masa tehnično su-
šenih lesnih sekancev 25.889 ton. Del teh sekancev je neposredno namenjen prodaji, 
del pa v nadaljnji stopnji predelave na peletirni liniji predelamo v pelete. Zmogljivost 
peletirne linije znaša 1,5 tone peletov na uro. Če predvidevamo, da linija deluje 365 dni 
na leto, 24 ur na dan, torej 8.760 ur, bi teoretično proizvedli 13.000 ton peletov.

Sušilno-proizvodna linija za lesna goriva deluje 6.500 ur na leto.

2.2 Oprema in tehnologija 

Proizvodni proces se začne v pokriti nadstrešnici, kjer so tri med seboj razmejena po-
mična dna. 

Pomična dna potiskajo lesno biomaso proti odjemnemu mestu polžnemu transpor-
terju. Vsako pomično dno ima svojega. Polžni transporterji lesno biomaso spravijo do 
vertikalnih transporterjev, ti jo premaknejo v prvo nadstropje industrijske hale, v pre-
točno sušilno napravo za lesne sekance (slika 3). 

Iz sušilnice transportiramo del sekancev v skladišče suhih sekancev, drugi del pa je 
namenjen pogonu soproizvodnje. Peletirna linija ima svojo sušilno linijo. Uporaba več 
različnih sušilnih linij nam omogoča sočasno sušenje in predelavo različnih frakcij in 
kakovosti lesa.

Vse naprave in transporterji so centralno krmiljeni in nadzorovani prek računalniške-
ga centralno-nadzornega sistema (CNS). Za proizvodnjo pa potrebujemo električno 
energijo in toploto.

3 
Soproizvodnja toplote in električne energije

Direktor podjetja Biomasa Rok Suhodolnik se že dalj časa ukvarja z razvojem sistema 
soproizvodnje toplote in električne energije iz lesnega plina. Razvoj je tako napredoval, 
da sistemi delujejo optimalno in zagotavljajo 7.000 ur letnega obratovanja.

Ko smo se odločali, kateri sistem soproizvodnje bomo izbrali glede na svoje proizvod-
ne in predelovalne zmožnosti lesnih goriv, smo imeli v mislih razmerje med toploto in 
električno energijo. Imamo modularno izvedbo soproizvodnje s 450 kW električne in 
1.000 kW toplotne moči. Soproizvodnja uporablja sekance G30 z vsebnostjo vode do 
12 %. V uplinjevalniku se lesni sekanci uplinijo. Lesni plin ima temperaturo do 800 °C, 

Slika 3: 
Sušilna linija
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zato ga je treba ohladiti. Hlajenje plina je prvi del pridobivanja toplote. Lesni plin s tem-
peraturo do 140 °C vodimo na prilagojen motor z notranjim izgorevanjem. V motorju 
z notranjim izgorevanjem dobimo energijo za pogon generatorja, s hlajenjem motorja 
pa pridobimo ostanek toplote. Električno energijo oddajamo v distribucijsko omrežje 
sistemskega operaterja Elektro Celje, vsa pridobljena toplota pa se porablja za sušen-
je lesnih sekancev. Soproizvodnja dosega 26-odstotni električni in 86-odstotni skupni 
izkoristek. Podrobnosti delovanja soproizvodnje so prikazane na sliki 4, tehnični opis 
enote za soproizvodnjo, teh je v sistem vključenih 10, pa je predstavljen v tabeli 1.

Tehnični opis naprave

Električna moč od 30 do 50 kW

Toplotna moč od 80 do 120 kW

Zahtevana kakovost goriva

G30–G40
Najvišja vsebnost vode 12 %
Najvišja vsebnost finih delcev 
(velikost < 4 mm) 30 %

Električni izhod 400 V/50 Hz

Termični izhod/vhod največ 85 °C/največ 55 °C

Na sliki 5 je v celoti predstavljena rešitev sistema soproizvodnje toplote in električne 
energije in sušenja lesnih goriv.

Slika 4:  
Soproizvodnja toplote in 

električne energije

Tabela 1: 
Tehnični opis enote za 

soproizvodnjo
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4 
Sklep

Podjetje Biomasa si prizadeva za trajnostno rabo lesa kot obnovljivega vira energije za 
energetske namene. S tem pripomoremo k ohranjanju virov, hkrati pa k rabi virov, ki 
so iz lokalnega okolja. Z naložbo v BBC smo dokazali, da je pri uporabi lesne biomase 
kot goriva s sodobno tehnologijo mogoče doseči dobro razmerje med toploto in ele-
ktrično energijo. Vsa toplota, ki nastane pri proizvodnji električne energije, se porabi 
v tehnološkem procesu sušenja lesa. Z naložbo v soproizvodnjo smo postali energet-
sko neodvisni. Polovico električne energije porabimo v svojem tehnološkem procesu, 
polovico pa prodamo v omrežje. Lastna proizvodnja električne energije je pomemben 
dejavnik pri obvladovanju stroškov proizvodnje, kajti za lastno rabo električne energije 
v proizvodnem procesu znotraj BBC ne plačujemo omrežnine.

Slika 5: 
Shema sistema za sušenje 
lesnih goriv

David Špeh

David Špeh je tehnični direktor družbe Biomasa iz Luč. V podjetju se ukvarja 
z načrtovanjem in vodenjem projektov daljinskega ogrevanja na lesno bio-
maso. Njegove glavne naloge so sodelovanje z vlagatelji in priprava ponudb, 
izdelava idejnih rešitev, koordinacija z izdelovalci projektne dokumentacije, 
priprava poslovnih načrtov in razpisnih dokumentacij za pridobitev nepo-
vratnih sredstev ter vodenje izvedbe projektov. 

O predavatelju
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Napredne metode za 
optimizacijo izdelkov in 
procesov
doc. dr. Gregor Papa

2.3

PovzetekV sodobnih industrijskih postopkih in procesih je veliko zahtevnih problemov. Njihovo 
reševanje zahteva obsežna strokovna znanja ter poznavanje vseh znanih podatkov in 
možnosti. Zaradi njihove zahtevnosti je treba ob reševanju upoštevati preveč različ-
nih parametrov. To se odraža v veliki količini mogočih rešitev, med katerimi ni mogoče 
preprosto oziroma hitro poiskati najboljše. K naprednim metodam za računalniško, torej 
avtomatsko obdelavo podatkov prištevamo metode in algoritme, ki pri svojem iskanju 
posnemajo različne naravne procese in sisteme. Tovrstni algoritmi računske inteligence 
uspešno rešujejo zapletene probleme v matematiki, računalništvu, ekonomiji, medici-
ni in industriji. Vpeljevanje teh postopkov odpira industriji in energetiki nove razvojne 
možnosti ter pozitivno vpliva na porazdelitev energije in rabo virov.

1 
O nas

Institut »Jožef Stefan« ustvarja, širi in prenaša znanja na področju naravoslovnih in 
tehniških znanosti ter znanosti o življenju. Institut izvaja vrhunske raziskave in razvoj 
tehnologij, kot so nanotehnologije, novi materiali, biotehnologije, tehnologije vodenja 
in proizvodnje, komunikacijske tehnologije, računalniške tehnologije in tehnologije 
znanja, okoljske tehnologije in reaktorske tehnologije. Intenzivno sodeluje pri spod-
bujanju tehnološkega in gospodarskega razvoja v Sloveniji. Njegova vloga pri tem je 
tako v šolanju kadra kot pri razvojnih raziskavah, ki so neposredno namenjene uporab-
nikom. Osvojeno znanje se tako prenaša v industrijo za reševanje številnih zapletenih 
problemov. Institut tesno sodeluje z vrsto gospodarskih organizacij v Sloveniji in tudi v 
mednarodnem prostoru [1]. 

Osnovne raziskave Odseka za računalniške sisteme obsegajo razvoj naprednih raču-
nalniških struktur in zmogljivih algoritmov za obdelavo velikih količin podatkov ter 
sistemov za učinkovito interakcijo med človekom in računalnikom. Pozornost name-
njamo tudi samopopravljivim in samoorganizirajočim sistemom, modeliranju in opti-
miranju kompleksnih, dinamičnih in nedeterminističnih sistemov. V okviru navedenih 
raziskav razvijamo aplikacije na področjih proizvodnje, transporta, energetike, okoljske 
vzdržnosti, bioinformatike, zdravja in medicine. Odsek vzdržuje visoko raven aktual-
nega znanja z raziskovalnih področij in ima vzpostavljene povezave in sodelovanja z 
drugimi akademskimi ustanovami in industrijo.
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2  
Zahtevni procesi v industriji in energetiki

V sodobnih industrijskih postopkih in procesih je veliko zahtevnih problemov. Njihovo 
reševanje zahteva obsežna strokovna znanja ter poznavanje vseh znanih podatkov in 
možnosti. Kljub strokovnosti pa za reševanje številnih problemov zaradi njihove zah-
tevnosti ni dovolj časa ali pa je treba za njihovo reševanje upoštevati preveč odvisnih 
in neodvisnih parametrov. To se pogosto odraža v veliki količini mogočih rešitev, med 
katerimi ni mogoče preprosto oziroma hitro poiskati najboljše.

Tako lahko naletimo na načrtovanje in izpopolnjevanje izdelka, načrtovanje in razvršča-
nje proizvodnih procesov, logistične in transportne omejitve in zahteve ter podobne 
probleme, katerih značilnosti so stalna spremenljivost, nepredvidljivost in tudi potreba 
po zadoščanju več kriterijem hkrati, ki so si pogosto nasprotujoči. Značilen primer je v 
razmerju porabljenega časa in energije ter stroškov.

Značilnost zahtevnih problemov je tudi ogromna količina mogočih rešitev. Za njiho-
vo posamično vrednotenje ob iskanju ustrezne rešitve bi tako porabili preveč časa. V 
nekaterih načrtovalskih industrijskih problemih bi to lahko trajalo tudi nekaj let. Da bi 
se lahko v različnih industrijskih procesih in tudi v energetiki uspešno spopadli s spre-
menljivimi in nepredvidljivimi procesnimi in okoljskimi dejavniki ter kljub raznolikim 
kriterijem dosegli zadovoljive rezultate, je treba v načrtovanje optimalnih izdelkov in 
procesov vpeljati čim več avtomatizacije.

3 
Napredne metode

V znanstveno-raziskovalnem pogledu je reševanje kombinatoričnih in numeričnih op-
timizacijskih problemov z algoritmi po vzorih iz narave (evolucijsko računanje, nevron-
ske mreže, kolonije mravelj, simulirano ohlajanje in tako dalje) sodobno, hitro rastoče 
in uspešno raziskovalno področje. Razlog je v pomembnosti teh zahtevnih optimizacij-
skih problemov tako v znanosti kakor vse bolj tudi v industriji. 

Dobršen del naših raziskovalnih aktivnosti je povezan z razvojem in uporabo samop-
rilagodljivih metahevrističnih optimizacijskih metod [2, 3]. Metode uspešno rešujejo 
obsežne, spremenljive in nepredvidljive probleme. K takim naprednim metodam za av-
tomatsko računalniško obdelavo podatkov prištevamo metode in algoritme, ki posne-
majo različne naravne procese izboljševanja ob upoštevanju pomembnih značilnosti 
problema. Tovrstni algoritmi računske inteligence uspešno rešujejo težke probleme v 
matematiki, računalništvu, ekonomiji, medicini in industriji.

4  
Uporaba naprednih metod

Z vpeljavo naprednih metod optimizacije v posamezne industrijske in logistične pro-
cese ter v procese načrtovanja izdelkov in omrežij zagotovimo krajši odzivni čas, bolj 
pregledno izvajanje, nižjo rabo energije ter nižje stroške izdelave in uporabe izboljša-
nega procesa ali izdelka. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj naših uspešnih vpeljav 
naprednih metod za uporabo v različnih dejavnostih. Njihova skupna značilnost je, da 
poleg znižanja stroškov zmanjšujejo tudi posamezne energetske potrebe.
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4.1 Trg električne energije

V okviru magistrske naloge je bila obravnavana analiza optimiranja delovanja več ter-
moelektrarn z naprednimi algoritmi [4]. V Nemčiji je veliko elektrarn, ki proizvajajo ele-
ktrično energijo iz obnovljivih virov (veter, sonce), zato je nepredvidljivost potreb po 
količini proizvodnje termoelektrarn na dnevnem trgu zelo velika.

Na trgu električne energije mora skupna količina proizvodnje elektrarn v vsakem tre-
nutku zadoščati potrebam po odjemu ter neto izvozu. Elektrarne se na dnevnem trgu 
za dan vnaprej zavežejo, po kakšni dinamiki bodo prodajale svojo proizvodnjo. Ker se 
elektrarne spopadajo tudi s tehnološkimi omejitvami (zagonski časi in stroški), optimi-
zirajo svojo dinamiko proizvodnje z željo po minimizaciji stroškov.

Optimizacija se osredotoča na kratkoročne trgovalne produkte, saj so zaradi bolj spremen-
ljivih dejavnikov (vreme, izpadi elektrarn, izpadi visokonapetostnih linij) cene teh produk-
tov bistveno bolj volatilne. Ob tem optimizacija dolgoročnih produktov ni zanemarljiva, 
le frekvenca osveževanja je manjša zaradi manjše dinamike sprememb (kot so tržne spre-
membe, spremembe cen goriv, zgrajene nove elektrarne ali visokonapetostne linije).

Z minimizacijo svojih stroškov elektrarne hkrati tudi maksimirajo svoj dobiček. Posamezne 
odločitve elektrarn vplivajo na ceno na trgu električne energije. Zaradi neoptimalnih od-
ločitev lahko elektrarne zamudijo priložnost za dobiček ali pa naredijo izgubo. 

Analiza je pokazala, da so rezultati tovrstne optimizacije proizvodnje z naprednimi al-
goritmi v skladu s teoretičnimi ugotovitvami ter da je iskanje optimalnih nastavitev 
tako olajšano in celo hitreje izvedeno.

4.2 Raba virov v proizvodnji

V okviru aplikativnega projekta za družbo ETA Cerkno, d. o. o., smo nadgrajevali aplika-
cijo za upravljanje z naročili v proizvodnji kuhalnih plošč (slika 1) [5]. 

Podjetje proizvaja komponente za gospodinjske aparate, vključno z grelnimi plošča-
mi, termostati in preostalimi grelnimi elementi. Zaradi različnih zahtev naročnikov, ki 

Slika 1: 
Aplikacija za razvrščanje 
posameznih naročil v 
proizvodni proces omogoča 
hitro izdelavo kakovostnih 
urnikov proizvodnje
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potrebujejo grelne plošče za svoje kuhalne aparate, obstaja veliko različnih modelov. 
Proizvodnja mora biti zatorej načrtovana tako, da izpolnjuje vse zahteve (količine in 
roke), hrani določeno količino različnih modelov na zalogi, optimalno izkoristi zase-
denost svojih delavcev in učinkovito izrabi vse proizvodne linije. Poleg tega mora na-
črtovanje omogočiti tudi pregled nad rabo vseh virov (surovin, energije) ter uskladiti 
vhodne in izhodne logistične procese.

Razvita in izdelana aplikacija za razvrščanje posameznih naročil v proizvodni proces 
omogoča hitro izdelavo kakovostnih urnikov proizvodnje. Upoštevanih je več različnih 
in celo nasprotujočih si zahtev. Rezultati uporabe naprednih metod kažejo na več kot 
99-odstotno izrabo posameznih proizvodnih linij, omogočajo lažje načrtovanje vzdrže-
valnih del ter zagotavljajo večjo natančnost pri načrtovanju rabe virov in energije.

Poleg optimalno izdelanega in natančnega načrta proizvodnje je urnik izdelan tudi bi-
stveno hitreje in natančneje kakor z uporabo ročnega načina oziroma z uporabo drugih 
avtomatiziranih načinov, ki ne zmorejo upoštevati vseh značilnosti konkretnega proi-
zvodnega procesa.

4.3 Povečanje izkoristka elektromotorja

V okviru sodelovanja s podjetjem Domel, d.  d., iz Železnikov smo izdelali namensko 
aplikacijo za avtomatsko načrtovanje elektromotorja [6]. 

Elektromotor je tehnično kakovosten (učinkovit), kadar ima nizko rabo energije ter ugo-
dno razmerje med vhodno in izhodno močjo. Izkoristek vhodne moči motorja lahko iz-
boljšamo z zmanjšanjem izgub moči, katerih delež je najmočnejši v železu in bakru. Pri 
tem so izgube odvisne predvsem od oblike statorske in rotorske lamele. 

Predhodni postopek določitve geometrije elektromotorja je zahteval udeležbo inže-
nirja, ta je po izkušnjah poskušal določiti optimalno obliko statorske lamele in rotorske 
lamele. V podjetju so se odločili za posodobitev postopka z uvedbo računalniškega 
programa za numerično simulacijo. Problem optimizacije geometrije smo reševali z 
uporabo naprednega algoritma, ki omogoča hitro in učinkovito preiskovanje komple-
ksnega prostora rešitev. Izvedli smo nadgradnjo programa za simulacijo z evolucijskim 
postopkom za izbor vrednosti geometrijskih parametrov. 

Rezultati so pokazali, da je takšen postopek optimizacije zares učinkovit in omogoča 
dovolj hitro in kakovostno določanje geometrije elektromotorja. S postopkom optimi-
zacije konkretnega modela elektromotorja, ki je trajal le nekaj ur, smo zagotovili opti-
malno geometrijsko obliko. V primerjavi z izhodiščnim motorjem je imel več kot 20 % 
manjšo izgubno moč v bakru in železu (slika 2) ter za 5 % večjo učinkovitost, kar pome-
ni, da je imel ob enaki rabi energije večjo moč. 

4.4 Znižanje stroškov načrtovanja

V sodelovanju s podjetjem Gorenje, d. d., iz Velenja smo kot primer prenosa raziskoval-
nih rezultatov v prakso razvili in izdelali programsko orodje za simulacijo in optimiza-
cijo delovanja hladilno-zamrzovalnega gospodinjskega aparata [7]. Optimalno delova-
nje hladilnega aparata pomeni, da aparat pri najnižji mogoči rabi električne energije 
ohlaja prostore aparata na želeno temperaturo. 
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S simulatorjem, ki omogoča simulacijo gibanja temperatur v notranjosti hladilnega 
aparata ob različnih parametrih regulacije, nadomestimo del meritev, ki zaradi počas-
nih toplotnih procesov pomenijo časovni problem preizkušanja različnih načinov vo-
denja. Integrirani optimizacijski algoritem nato samodejno določi optimalno delovanje 
aparata. To pomeni, da za dane, izmerjene odzive računalnik sam izračuna in določi 
optimalne parametre regulacije aparata. Z izdelanim orodjem so v podjetju večdnevno 
delovanje aparata nadomestili z nekajsekundno simulacijo in optimizacijo. S tem lahko 
nadomeščajo tudi velik del razvojnih meritev in tako znižujejo stroške. 

Orodje odlikuje hitra odzivnost, saj sta simulator in optimizator tesno povezana. 
Dodana vrednost izdelanih aplikacij je, da lahko dobljene rezultate uporabimo pri iz-
delavi novega prototipa. Računalniška simulacija delovanja aparata je pokazala neo-
mejene zmožnosti izboljševanja in optimiranja prototipnih hladilnih aparatov. Takšen 
način lahko skrajša razvojne čase in ponudi več optimalnih rešitev. Tako optimiziran 
hladilni aparat ima lahko tudi do 7 % nižjo dnevno rabo električne energije. Na sliki 3 je 
prikazanih več dobljenih rezultatov, ki so posledica različnih možnih nastavitev, vse pa 
omogočajo nižjo dnevno rabo električne energije (2 do 7-odstotno znižanje). 

Učinkovita uporaba naprednih algoritmov po vzorih iz narave za optimiranje 
rabe virov in energije pri optimiranju delovanja termoelektrarn, razvrščanja v 
proizvodnji, geometrije elektromotorja in regulacije hladilnih aparatov omo-
goča zmanjšanje rabe energije, nižje obratovalne stroške in optimalnejšo iz-
rabo potrebnih virov.

Slika 2: 
Rezultati optimizacije 
elektromotorja - 
zmanjšanje izgubnih moči

Slika3: 
Rezultati optimizacije 
hladilnega aparata-
zmanjšanje rabe električne 
energije v odstotkih 
(primeri zmanjšanja rabe 
energije ob različnih 
možnih nastavitvah)
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5 
Sklep

Sodobni industrijski postopki in procesi so pogosto zelo zapleteni. Za njihovo nadzoro-
vanje in vodenje so potrebna obsežna strokovna znanja. Pregled dogajanja in iskanje 
optimalnih nastavitev v veliki množici mogočih nastavitev zahteva uporabo naprednih 
metod za računalniško obdelavo podatkov. Med tovrstne napredne metode uvršča-
mo sodobne algoritme, ki pri svojem iskanju posnemajo naravne procese. Uporaba teh 
optimizacijskih metod v industrijskih in logističnih procesih ter v procesih načrtovanja 
izdelkov in omrežij zagotavlja krajši odzivni čas, bolj pregledno izvajanje, manjšo rabo 
energije ter nižje stroške izdelave in uporabe izboljšanega procesa ali izdelka.

Odsek za računalniške sisteme z Instituta »Jožef Stefan« v okviru svojih raziskav med 
drugim razvija tudi aplikacije za optimiranje na področjih proizvodnje, transporta in 
energetike. Vpeljevanje teh postopkov odpira nove razvojne možnosti gospodarskim 
partnerjem ter pozitivno vpliva na rabo virov in energije v njihovih dejavnostih. 
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SEKCIJA 3

Aktualni izzivi energetske 
učinkovitosti v stavbah
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Kombinacija 
energetskega 
pogodbeništva in 
kohezijskih sredstev 
za celovito energetsko 
sanacijo
Irena Pavliha

3.1

PovzetekJavni sektor ima v lasti veliko stavb in energetske infrastrukture, ki je zaradi starosti 
energetsko zelo potratna in v veliko primerih dotrajana. V letu 2010 je bila sprejeta pre-
novljena Direktiva EPBD (2010/31/EU)1, ki upošteva cilje »20-20-20 do 2020« evropske 
podnebno-energetske politike in tudi pri stavbah zahteva znaten prispevek k 20-odsto-
tnemu zmanjšanju izpusta CO2, 20-odstotnemu povečanju energetske učinkovitosti in 
20-odstotnemu deležu obnovljivih virov energije (OVE) v primarni energetski bilanci. 
Sprejeta je tudi Direktiva 2012/27/EU2, ki države članice obvezuje, da od 1. januarja 2014 
vsako leto prenovijo najmanj tri odstotke skupne tlorisne površine javnih stavb. 

Projekti energetskega pogodbeništva bodo eden od ključnih finančnih inštrumentov 
energetske sanacije stavb v prihodnje, tudi v okviru izvajanja Operativnega programa 
Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, saj se v financiranje ukrepov učin-
kovite rabe energije (URE) tako bolj vključuje zasebni kapital, množijo se vložena javna 
sredstva, doseči pa je mogoče večje prihranke energije na enoto spodbude za naložbo. 

V prispevku je predstavljen pilotni projekt energetskega pogodbeništva po tako imeno-
vanem modelu GOLEA – MARIE Občine Brda. Ta je z namenom celovite prenove občinske 
stavbe predala družbi Petrol (pogodbeniku) v upravljanje – pogodbeno zagotavljanje 
prihrankov energije – tri stavbe, in sicer občinsko upravno stavbo na Dobrovem, kjer je 
sanacijo izvedel pogodbenik, OŠ Dobrovo, kjer so sanacijo izvedli prek javnega razpisa 
LS-13, in POŠ Kojsko, kjer je občina sanacijo izvedla prek projekta OVE v primorskih obči-
nah Švicarskega prispevka. 

Zasebni partner v pogodbeni dobi prevzema vsa tehnična in finančna tveganja izved-
be investicijskih ukrepov in izvajanja storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov 
energije ter energetskega upravljanja stavb. V vseh treh stavbah pogodbenik poleg po-
godbenega zagotavljanja prihrankov dobavlja tudi toploto. 

1 Direktiva 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb 
(prenovitev), UL L 153 z dne 18. 06. 2010, str. 13-35.

2 Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, 
spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/08/ES in 2006/32/ES, UL L 315 z 
dne 14. 11. 2012, str. 1, prečiščena različica (1. 7. 2013).

3 Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.315.01.0001.01.SLV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.315.01.0001.01.SLV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012L0027-20130701&qid=1428495622708&from=SL
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1 
Model energetskega pogodbeništva GOLEA – MARIE

Glede na to, da ima javni sektor iz leta v leto manj lastnih sredstev za naložbe in da 
za prihodnjo finančno perspektivo napovedujejo manjši delež sofinanciranja prek 
kohezijskih in preostalih nepovratnih sredstev, se edina realna možnost zdi nadaljnje 
izvajanje naložb v ukrepe učinkovite rabe energije prek pogodbenega zagotavljanja 
prihrankov energije oziroma pogodbene oskrbe z energijo po načelu energetskega po-
godbeništva v obliki javno-zasebnega partnerstva. 

Vir za povračilo vložka zasebnega partnerja (podjetja, ki izvaja energetske storitve po 
načelu energetskega pogodbeništva) so doseženi prihranki energije po izvedbi ukre-
pov URE, pri čemer mora tveganje doseganja prihrankov nositi pogodbenik. 

Glavni namen energetskega pogodbeništva, to je pogodbenega znižanja stroškov 
energije, je vključevanje zasebnih vlagateljev v izvajanje ukrepov URE na strani rabe in 
oskrbe z energijo ter nižanje stroškov energije, vključno z izrabo OVE, brez angažiranja 
javnih sredstev oziroma z njihovim manjšim deležem.

Ministrstvo za infrastrukturo je decembra 2014 v sodelovanju z ministrstvom za finan-
ce in strokovno javnostjo objavilo smernice za energetsko pogodbeništvo4. Dokument 
predstavlja pojasnila, navodila in priporočila za izvajanje ukrepov izboljšanja energet-
ske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po načelu energetskega pogodbeništva. 

Goriška lokalna energetska agencija (GOLEA), ki je bila s sklepom občinskega sveta 
Občine Brda pooblaščena za izvajanje nalog energetskega upravljavca, je izkušnje pri 
prenovi javne razsvetljave Občine Brda nadgradila in pripravila model energetskega 
pogodbeništva za celovito energetsko sanacijo stavb. 

Gre za inovativen način, ki ga je agencija GOLEA razvila v sklopu strateškega projekta 
MARIE (MED program) za spodbujanje celovite energetske sanacije stavb, ki niso eko-
nomsko zanimive za ponudnike energetskih storitev (ESCO5) pogodbenike. Ta model 
deluje tako, da javni partner, ki ima omejena lastna sredstva, najprej pridobi vsa mogo-
ča nepovratna sredstva, preostala potrebna sredstva pa pridobi kot vložek pogodbeni-
ka v projekt. 

Značilnosti modela energetskega pogodbeništva GOLEA – MARIE:
•	 Občina kot vlagatelj prek javnonaročniškega razmerja izvede ukrepe URE, za kate-

re je pridobila nepovratna sredstva, in ob tem odda koncesijo oziroma pogodbo za 
opravljanje energetskih storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije in/
ali oskrbe z energijo.

•	 Občina tako sama zagotovi sredstva za celovito prenovo, se pri tem kot vlagateljica 
poteguje za pridobitev nepovratnih sredstev na javnih razpisih in je kot lastnica in 
vlagateljica soudeležena pri prihrankih energije. 

•	 Po izvedbi ukrepov URE preda stavbo/stavbe v upravljanje pogodbeniku, ta izvaja 
energetske storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije in/ali oskrbe z 
energijo. 

4 http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/smernice_za_ener-
getsko_pogodbenistvo-web.pdf

5 ESCO – Energy Service Company

http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/smernice_za_energetsko_pogodbenistvo-web.pdf
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/smernice_za_energetsko_pogodbenistvo-web.pdf
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Po izključni in posebni pravici opravljanja energetskih storitev v pogodbenem obdobju 
plača pogodbenik (koncesionar) občini (koncendentu) dajatev v enkratnem znesku, z 
njo občina zapre finančno konstrukcijo izvedenih ukrepov URE, gre torej za tako ime-
novani model BTO – Build-Transfer-Operate. 

2 
Pilotni primer Občine Brda 

Občina Brda kot razmeroma majhna lokalna skupnost težko zagotavlja lastna sredstva 
za doseganje energetsko-podnebnih ciljev, zato se zelo trudi za pridobivanje nepovra-
tnih sredstev, s katerimi bi jih dosegla.

Slika 1: 
Občinska stavba pred 
sanacijo

Slika 2: 
OŠ Dobrovo pred  
energetsko sanacijo

Čas izvedbe energetske sanacije: 
2013- 2014
Ukrepi: 
•	 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
•	 Uvedba	centralnega	nadzornega	
sistema
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Za potrebe celovite energetske sanacije javnih stavb je Občina Brda za Osnovno šolo 
in vrtec Dobrovo (slika 2) pridobila sredstva iz kohezijskega sklada prek razpisa ministr-
stva za infrastrukturo in prostor ter sredstva Švicarskega prispevka za podružnično šolo 
in vrtec (POŠ) Kojsko (slika 3, tabela 1). Vendar so v občini želeli, da energetsko sanirajo 
vse svoje stavbe, med njimi tudi dotrajano občinsko stavbo iz leta 1945 (slika 1). 

Za celovito energetsko sanacijo občinske stavbe ni bilo mogoče pridobiti kakršnihkoli 
nepovratnih sredstev. Upoštevajoč dejstvo, da občina ni imela lastnih virov za celovito 
energetsko sanacijo svoje občinske stavbe, se je odločila, da izvede sanacijo po načelu 
pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije prek pogodbenika, izbranega s po-
stopki oddaje naročila skladno z veljavno zakonodajo na tem področju. 

Ker se je izkazalo, da bi bila doba vračanja investicije v sanacijo ovoja občinske stavbe 
predolga, da bi bila zanimiva za pogodbenika, ki bi jo izvedel po načelu pogodbenega 
zagotavljanja prihrankov, so rešitev našli v tem, da so v upravljanje po načelu pogod-
benega zagotavljanja prihrankov energije oddali OŠ Dobrovo, POŠ Kojsko in občinsko 
stavbo na Dobrovem v enem paketu, tako skupne dosežene prihranke pa namenili za 
izvedbo načrtovanih ukrepov URE tudi na občinski stavbi. 

Slika 3:  
POŠ Kojsko pred  

energetsko sanacijo

Tabela 1:  
Vrednost naložb in viri 

financiranja celovite 
energetske sanacije OŠ 
Dobrovo in POŠ Kojsko

Čas izvedbe energetske sanacije: 
2012 -2014

Ukrepi: 
•	 Zamenjava	obstoječih	kotlov	s	kotli	
na	lesno	biomaso

•	 Energetska	sanacija	ovoja	stavbe	
•	 Zamenjava	stavbnega	pohištva
•	 Sanacija	strehe	
•	 Vgradnja	termostatskih	ventilov
•	 Uvedba	centralnega	nadzornega	
sistema

Vrednost investicij in viri financiranja celovite energetske sanacije 
OŠ Dobrovo in POŠ Kojsko

OŠ DOBROVO POŠ KOJSKO SKUPAJ

Vrednost investicije 762.693 € 168.774 € 931.467 €

VIRI FINANCIRANJA:

Občina Brda 266.747 € 40.379 € 307.126 €

Nepovratna sredstva 504.088 € 128.395 € 632.483 €
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Ključno pri izvedbi ukrepov URE po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov 
energije je torej doseči prihranke, ki bodo v pogodbenem obdobju pokrili vse stroške 
izvedbe ukrepov ter poznejšega upravljanja (obratovanja in vzdrževanja). Ravno tako 
je bil cilj Občine Brda, da vsa tveganja doseganja prihrankov pri energiji prenese na 
pogodbenika, ki je kot podjetje za energetske storitve kompetenten, da zastavljeno 
tudi uresniči. 

3 
Izvajanje pilotnega projekta 

Decembra 2013 je občinski svet Občine Brda sprejel akt o javno-zasebnem partnerstvu 
za izvedbo projekta »Energetska sanacija in pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe 
energije v javnih stavbah Občine Brda«, s katerim je občina začela pripravo študije iz-
vedljivosti javno-zasebnega partnerstva ter poskrbela za pripravo in objavo razpisne 
dokumentacije za pridobitev pogodbenega partnerja.

Marca 2014 je bila objavljena razpisna dokumentacija, 30. junija 2014 je naročnik prejel 
ponudbo ponudnika – družbe Petrol iz Ljubljane. Po pregledu ponudbe je naročnik 
avgusta 2014 sprejel odločitev o oddaji naročila in izdal upravno odločbo, s katero je 
izbranemu ponudniku podelil koncesijo za pogodbeno zagotavljanje prihrankov ener-
gije. Pogodba je bila podpisana 30. septembra 2014.

Koncesijska pogodba je sklenjena za obdobje 15 let, koncedent (Občina Brda) je že v 
tem obdobju udeležen pri prihrankih, po preteku koncesijske dobe pa nanj preidejo vsi 
prihranki. 

Koncesionar (Petrol) je izvedbo ukrepov URE na občinski stavbi začel decembra 2014 
(slika 4), predviden konec vseh del bo aprila 2015. Začetek pogodbenega zagotavljanja 
prihrankov energije se začne v maju 2015, kar je z vidika kurilne sezone tudi najbolj 
optimalno.

Slika 4: 
Izvajanje del na občinski 
stavbi Občine Brda

Ukrepi: 

•	 Izvedba	kontaktnega	
toplotnoizolacijskega	pročelja

•	 Izolacija	mansarde	stavbe

•	 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
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Poleg navedenih ukrepov URE na občinski stavbi pa je pogodbena obveza koncesio-
narja tudi izvedba oziroma dograditev vse potrebne infrastrukture, namenjene ener-
getskemu upravljanju stavb in nadzoru nad izvajanjem projekta oziroma doseganjem 
prihrankov (tabela 2). 

Z vplačilom koncesijske dajatve je Občina Brda zaprla finančno konstrukcijo za izvedbo 
energetske sanacije POŠ Kojsko in tako zmanjšala lastno udeležbo v projektu.

Kot rezultat lahko vsekakor navedemo dejstvo, da se bo raba energije v vseh treh stav-
bah zmanjšala z 815 na 560 MWh na leto, kar pomeni letni prihranek 255 MWh (tabela 3) 
oziroma 49.641 evrov, s katerim je mogoče med drugim tudi poplačati naložbo v celovito 
energetsko sanacijo občinske upravne stavbe na Dobrovem.

Tabela 2:  
Pogodbeno zagotavljanje 

prihrankov energije - 
vrednost ukrepov URE in 
predvideni prihranki na 

stavbah Občine Brda v 
koncesijski dobi

Vrednost ukrepov URE in predvideni prihranki v stavbah  
Občine Brda v koncesijski dobi

OBČINSKA 
STAVBA

OŠ 
DOBROVO

POŠ 
KOJSKO SKUPAJ

Vrednost ukrepov 316.783 € 11.505 € 15.750 € 344.038 €

Koncesijska dajatev 30.000 € 30.000 €

Skupaj 316.783 € 11.505 € 45.750 € 374.038 €

Zajamčeni prihranek 
na letni ravni 8.059 € 36.521 € 5.061 € 49.641 €

Tabela 3: 
Pričakovani letni prihranki 

energije zaradi celovite 
energetske sanacije javnih 

stavb Občine Brda

Pričakovani letni prihranki energije zaradi celovite energetske  
sanacije javnih stavb Občine Brda (MWh/leto)

OBČINSKA 
STAVBA

OŠ 
DOBROVO

POŠ 
KOJSKO SKUPAJ

Referenčna raba

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

Novopričakovana raba

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
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Slika 5: 
Koncept energetskega 
pogodbeništva 

4 
Nadaljni razvoj modela

Energetsko pogodbeništvo povezuje naložbene in obratovalne postopke. Skladno z 
dobro prakso (na primer v Nemčiji) je tovrsten trg treba spodbuditi na več ravneh, in 
sicer na strani naročnikov, ponudnikov storitev energetskega pogodbeništva in usta-
nov, ki merijo učinke prihrankov. Poleg pravnih in institucionalnih vidikov sta zelo po-
membna tudi razvoj in vzpostavitev ustrezne finančne oziroma jamstvene sheme, ki 
bi spodbudila vključitev poslovnih bank v financiranje tovrstnega projektnega javno-
zasebnega partnerstva.

Glede na izjemno slab investicijski potencial javnega sektorja bi bilo, da bi ta lahko sam 
izvajal projekte trajnostne energetike za večjo energetsko učinkovitost ter ob upošte-
vanju dejstva, da ustreznega finančnega potenciala ni niti pri ponudnikih teh storitev 
v Sloveniji, nujno treba uvesti ustrezne mehanizme energetske učinkovitosti prek fi-
nančnih oziroma jamstvenih shem za implementacijo modela energetskega pogodbe-
ništva. Tudi zato, ker se finančni trg za pridobitev ugodnih finančnih virov prek komer-
cialnih bank iz dneva v dan bolj zaostruje.

V okviru tega ukrepa bi prek banke ESCO ali sklada ESCO v sodelovanju s poslovnimi 
bankami vzpostavili možnosti izvajanja finančnega inženiringa za spodbujanje naložb 
v energetsko učinkovitost na podlagi energetskega pogodbeništva, kjer se naložbe fi-
nancirajo na račun prihodnjih prihrankov. V ukrep je mogoče že zdaj vključiti pomoč 
in vire financiranja EIB – European Investment Bank prek različnih programov, kot sta 
na primer ELENA in JESSICA, ter sredstva nacionalnih, regijskih, lokalnih proračunov in 
sredstva evropske kohezijske politike (slika 5).

Pomemben vidik energetskega pogodbeništva je seveda tudi nadzor nad izvajanjem, 
ki mora biti strokoven in predvsem neodvisen ter mora omogočati, da imata obe po-
godbeni stranki pregleden in korekten vpogled v izvajanje pogodbe. Pri tem imajo lah-
ko pomembno vlogo lokalne energetske agencije s svojim strokovnim kadrom.
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5 
Sklep

Občina Brda je s projektom prenove svojih javnih stavb po modelu energetskega po-
godbeništva GOLEA – MARIE zagotovo postavila temelje za izvajanje podobnih projek-
tov drugod v Sloveniji. Pridobili so dragocene izkušnje, ki bodo uporabne pri pripravi 
podobnih projektov v prihodnji finančni perspektivi in bodo pripomogle k uspešnemu 
uresničevanju ciljev evropske politike na področju URE. 

Izkušnje kažejo, da je bistvena prva faza projekta, kjer je treba čim bolj natančno opre-
deliti vse elemente projekta, oceniti mogoče prihranke in izdelati oceno pričakovanih 
učinkov s študijo izvedljivosti. Le z dobro izdelano študijo izvedljivosti, ki jo pripravi na-
ročnik z neodvisnimi strokovnjaki, je nato mogoče določiti parametre javnega razpisa, 
ti morajo ob natančno določenih merilih in pogojih uravnotežiti položaj naročnika in 
koncesionarja glede obveznosti in koristi, in tako zagotoviti položaj, ki obema dolgo-
ročno omogoča doseganje zastavljenih ciljev.

6 
Viri 

1. Dokumentacija javnega razpisa za pogodbeno zagotavljanje prihrankov Občine 
Brda.

2. Dokumentacija projekta Energetska sanacija OŠ Dobrovo, Občina Brda.
3. Dokumentacija v okviru projekta OVE v primorskih občinah: zamenjava kotlovnice 

in energetska sanacija POŠ Kojsko, Občina Brda.
4. Smernice za energetsko pogodbeništvo, ministrstvo za infrastrukturo.
5. Direktiva 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb. 
6. Direktiva 2012/27/EU o energetski učinkovitosti. 
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O predavateljici



69

Izzivi in priložnosti 
učinkovite rabe 
energije v bolnišnici
mag. Marjan Ferjanc, mag. Dušan Kragelj,  
Hinko Zupanc, mag. Dejan Žohar

3.2

V bolnišnicah je izvedba ukrepov učinkovite rabe energije vpeta med zagotavljanje fi-
nančnih sredstev, zanesljivosti in varnosti delovanja bolnišnice, mikroklimatskih pogo-
jev v zdravstvenih prostorih v skladu s standardi in trendi za zmanjšanje rabe energije 
ter povečanje kakovosti izvajanja temeljne zdravstvene dejavnosti. Pogosto so ukrepi 
učinkovite rabe energije del investicijskega vzdrževanja zastarele opreme in dotrajanih 
stavb. V prispevku predstavljamo uspešno končan projekt energetske sanacije v Splošni 
bolnišnici Celje. V nadaljevanju razkrivamo še izzive in priložnosti v prihodnje.

1  
Uvod

Evropska unija ima zaradi podnebnih sprememb jasen namen spodbujati ukrepe 
učinkovite rabe energije (URE). Ker tudi v Republiki Sloveniji pomemben delež ener-
gije porabimo v bolnišnicah, je leta 2010 ministrstvo za zdravje objavilo javni razpis za 
energetsko sanacijo njihovih stavb. Splošna bolnišnica Celje se je na razpis uspešno 
prijavila, s tem pa se je zavezala doseči natančno določene merljive energetske cilje, 
kar je pomenilo svojevrsten izziv in priložnost. Projekt je pomembno zaznamoval delo 
obstoječega osebja bolnišnice, finančna sredstva in razpoložljiv čas.

Splošna bolnišnica Celje je tretja največja slovenska bolnišnica. Je osrednja regijska bol-
nišnica, ki pokriva gravitacijsko območje od 200.000 do 300.000 prebivalcev. Kot matič-
na bolnišnica pokriva savinjsko statistično regijo, kar pomeni 12,9 % vsega slovenskega 
prebivalstva. Po velikosti ustvarjenega letnega prihodka je največji poslovni subjekt v 
celjski regiji.

Pred energetsko sanacijo smo v bolnišnici za zadovoljevanje potreb po energiji upo-
rabljali predvsem zemeljski plin in električno energijo. Že prvi energetski pregled (POP 
1998) je pokazal, da so stroški rabe energije znašali 2  % vsega prihodka bolnišnice. 
Vsi trendi so nakazovali, da bodo stroški energentov z leti naraščali, hkrati pa se bo 
povečevala tudi raba energije. Ugotovitve so kazale na to, da je kompleks bolnišnice 
po eni strani velik porabnik energije, po drugi strani pa ima precej možnosti za njeno 
učinkovito rabo. Zato je vodstvo zaradi možnosti finančnih prihrankov tej problematiki 
posvetilo posebno pozornost. Najprej se je lotilo organizacijskih ukrepov, ki prinašajo 
finančni in energetski učinek brez vlaganja finančnih sredstev, nato pa je z leti glede 
na razpoložljive finančne zmožnosti začelo izvajati manjše delne ukrepe, s katerimi so 
ob vloženih sredstvih pričakovali večje prihranke, na primer sanacijo razvodnih omre-

Povzetek
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žij, vračanje kondenzata, delno sanacijo toplotnega ovoja stavbe, vzpostavljanje cen-
tralnega nadzornega sistema z energetskim menedžmentom in podobno. Glede na 
ugodno razmerje med rabo električne energije in toploto smo precej razmišljali tudi 
o izvedbi soproizvodnje toplote in električne energije/trigeneracije, vendar je strošek 
naložbe vedno pomenil nepremostljivo oviro pri odločitvi za izvedbo projekta. Šele 
možnost pridobitve nepovratnih sredstev za delno financiranje projekta je odprla vrata 
najbolj učinkovitemu ukrepu za učinkovito rabo energije.

2 
Energetska sanacija stavb Splošne bolnišnice Celje 

Obseg razpisanih ukrepov, ki ga je leta 2010 predstavilo ministrstvo za zdravje, je bil 
zajeten. Bolnišnice so lahko prijavile te ukrepe: energetsko sanacijo stavb, energetsko 
učinkovite ogrevalne, hladilne, klimatizacijske in prezračevalne sisteme, energetsko 
učinkovito proizvodnjo in distribucijo energije, energetsko učinkovito razsvetljavo in 
izrabo obnovljivih virov energije. Ker je bil projekt le delno financiran z nepovratnimi 
sredstvi, je za bolnišnico odločitev o obsegu sanacije po eni strani pomenila priložnost 
za dokončno ureditev stanja v energetiki, vendar je bila po drugi strani takšna odločitev 
omejena z razpoložljivostjo lastnih finančnih sredstev. Odločitev o obsegu projekta pa 
je bila velik izziv glede na tveganja, ki so bila znana ob prijavi, med njimi so bili niz-
ka stopnja konkretizacije prijavljenega obsega del, zmožnost zagotavljanja lastnih fi-
nančnih sredstev med projektom, omejen čas črpanja nepovratnih sredstev in ohlapne 
predpostavke o možnosti pridobitve obratovalnih podpor.

Splošna bolnišnica Celje je v okviru projekta energetske sanacije prijavila štiri sklope: 
•	 delno obnovo ovoja stavbe (delno obnovo pročelja, stavbnega pohištva in streh), 
•	 zamenjavo šestih klimatskih naprav, ki so bile večkrat poplavljene, energetsko ne-

učinkovite in dotrajane (k učinkoviti rabi energije pripomorejo rekuperatorji odpa-
dnega zraka in frekvenčna regulacija),

•	 rekonstrukcijo patologije (vključno z ovojem stavbe, zamenjavo dotrajanih instalacij 
in vgradnjo klimatske naprave), 

•	 obnovo primarne energetske oskrbe (vgradnjo dveh enot soproizvodnje toplote in 
električne energije (SPTE, slika 1) in hladilnega absorberja (slika 2), zamenjavo dveh 
parnih kotlov v kotlovnici in posodobitev sedmih toplotnih podpostaj). 

Slika 1:  
Plinski enoti SPTE
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Skupna vrednost projekta je bila ob koncu ovrednotena na približno 7 milijonov evrov. 
Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz kohezijskega sklada. Operacijo 
smo izvedli v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastruk-
ture za obdobje 2007‒2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. pred-
nostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«. Bolnišnica je bila 
upravičena do financiranja nepovratnih sredstev v višini 2.942.760,56 evra, od tega je 
bilo 85 % namenskih sredstev EU, preostalih 15 % pa slovenske udeležbe sredstev za 
kohezijsko politiko. Razliko med skupno vrednostjo projekta in nepovratnimi sredstvi 
je financirala bolnišnica.

Izvedbena faza projekta je trajala od leta 2009, ko smo začeli pripravljati projektno na-
logo, idejne projekte in investicijsko dokumentacijo, do avgusta 2013, ko se je končala 
primopredaja zadnjih izvedenih del. Projekt je prešel v obratovalno fazo 8. novembra 
2013, ko so bila nakazana zadnja nepovratna sredstva. Od takrat spremljajmo dosega-
nje merljivih ciljev operacije.

3 
Dokazovanje ciljev in drugi vzporedni učinki

V tabeli 1 so prikazani merljivi cilji projekta, ki so povzeti po poročilu o doseganju mer-
ljivih ciljev operacije (IBJ 2015). V stolpcu »predvideno« so tiste vrednosti kazalnikov, 
ki so bile predvidene ob oddaji vloge na razpis. Temeljijo na izhodiščni povprečni rabi 
električne energije in toplote v letih od 2007 do 2009. Vrednosti v stolpcu »doseženo« 
pa so resnično dosežene oziroma izmerjene vrednosti kazalnikov v obdobju od 8. no-
vembra 2013 do 8. novembra 2014 ob upoštevanju temperaturnega primanjkljaja in 
širitvi dejavnosti bolnišnice. Iz podatkov je razvidno, da bolnišnica pri vseh kazalnikih1 
presega zastavljene merljive cilje projekta. 

1 Pri dokazovanju prvih dveh kazalnikov je pomemben njun seštevek. Pri tem doseženi prihranek električne 
energije in toplote skupaj presega predvideni prihranek za 811,6 MWh. Odstopanje pri prihranku električne 
energije je nastalo zaradi razmerja med delovanjem električnih hladilnih kompresorjev in hladilnega absor-
berja za potrebe hlajenja bolnišnice. Glede na analize ekonomičnosti se je izkazalo, da je koristno toploto iz 
sistema soproizvodnje smiselno uporabiti za tehnološko gretje sanitarne tople vode in preostanek uporabiti 
v hladilnem absorberju. Tako absorber proizvaja le toliko hladu, kot dobi toplote iz sistema soproizvodnje, 
preostale potrebe po hladu pa se pokrivajo z električnimi hladilnimi kompresorji.

Slika 2: 
Absorpcijska hladilna 
strojnica s hladilnimi stolpi



72

Hkrati je bolnišnica leta 2014 dosegla tudi pomembne finančne prihranke pri stroških 
energije, in sicer približno 650.000 evrov na letni ravni v primerjavi z letom 2013 in 
približno 867.000 evrov na letni ravni v primerjavi z letom 2012. Razlogi za razliko med 
finančnimi prihranki leta 2012 in 2013 so posledica tega, da so bili prvi trije sklopi pro-
jekta (ovoj, klimatske naprave, patologija) končani že pred začetkom leta 2013, obra-
tovanje trigeneracije pa se je začelo pred začetkom leta 2014. V letu 2013 so zato že 
vidni delni učinki projekta, največji del učinkov pa izhaja iz začetka delovanja zadnjega 
sklopa projekta – trigeneracije. 

Z izvedbo ukrepov je v bolnišnici postal prevladujoči vstopni energent zemeljski plin, 
saj je v deležu nakupa obeh energentov na trgu delež zemeljskega plina porasel s 74 
na 99 %. Večji del proizvedene električne energije iz sistema soproizvodnje se porabi 
za lastni odjem bolnišnice. Ker soproizvodnja obratuje v pasu, v konici potreb po elek-
trični energiji podnevi potrebni primanjkljaj električne energije dokupimo, ob presežku 
električne energije v nočnem obdobju pa tega prodamo. Za celovito bilanco stroškov 
za energijo je treba na trgu spremljati stroške za zemeljski plin in električno energijo, 
trošarine proizvedene in v bolnišnici porabljene električne energije, stroške vzdrževa-
nja trigeneracije, prihodke od prodane električne energije in prihodke od pridobljenih 
obratovalnih podpor. Slika 3 prikazuje, kakšno je gibanje stroškov energije od leta 2003 

Predvidena in dosežena vrednost kazalnikov projekta

Opis kazalnika Enota Predvideno

Doseženo
(v obdobju  

od 8. 11. 2013 
do 8. 11. 2014)

kazalnik 1 Predviden prihranek 
toplote MWh/a 1.187,3 2.626,2

kazalnik 2 Predviden prihranek 
električne energije MWh/a 1.386,9 759,7

kazalnik 3
Predvidena raba 
toplote in električne 
energije po sanaciji

MWh/a 25.912,6 25.101,0 

kazalnik 4

Predvidena 
proizvodnja 
električne energije 
iz soproizvodnje/
trigeneracije

MWh/a 6.400,0 8.290,6

kazalnik 5
Skupna površina 
stavb, ki se energetsko 
sanira po razpisu

m2 49.630,0 49.630,0

kazalnik 6

Delež OVE in/ali 
proizvodnja toplote 
iz soproizvodnje/
trigeneracije

% 38 53 

kazalnik 7 Specifična višina 
investicije

EUR/
MWh/a

1.990,8 965,7

Tabela 1: 
Predvidena in dosežena 

vrednost kazalnikov 
projekta
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do leta 2014. Razbrati je mogoče, da so stroški energije do leta 2012 vsako leto narašča-
li, zaradi izvedbe projekta energetske sanacije pa so se leta 2014 znižali na raven iz leta 
2004, in to kljub trendu stalnega naraščanja potreb po energiji zaradi širjenja dejavno-
sti, večanja uporabnih površin in zagotavljanja zahtevnejših mikroklimatskih pogojev. 

Menimo, da je na področju okolja bolnišnica dosegla pomembne okoljske prihranke – 
približno 3.300 ton izpusta CO2 na letni ravni, in sicer zaradi zmanjšanja rabe električne 
energije 417 ton, zaradi zmanjšanja rabe toplote 525 ton in zaradi vgradnje soproizvo-
dnje 2.378 ton CO2. 

4 
Izzivi in priložnosti po izvedeni energetski sanaciji

Stanje po energetski sanaciji ustvarja nove priložnosti za nadaljevanje izvajanja ukre-
pov URE v prihodnje, kot so na primer nadaljevanje obnove ovoja stavb, zamenjava ne-
učinkovitih energetskih naprav, optimizacija sekundarnih sistemov energetske oskrbe, 
uvajanje energetskega menedžmenta in sistema upravljanja energije, izvedba varno-
stne razsvetljave, izvedba vračanja odpadne toplote s toplotnimi črpalkami in drugo. 
V sklopu projekta energetske sanacije je bilo treba spremeniti tudi obstoječ energetski 
pregled kompleksa Splošne bolnišnice Celje (POP 2010), v katerem so predstavljene 
glavne ugotovitve ponovnega energetskega pregleda s predlaganimi ukrepi. Že znane 
ukrepe je bilo treba dopolniti z novimi vsebinami na področju organizacijskih ukrepov 
(ozaveščanje uporabnikov, izobraževanje, informiranje, ravnanje s stavbo in naprava-
mi  …), ukrepov ob rednem vzdrževanju (tesnjenje oken, zasteklitve, senčila, lokalne 
regulacije ogrevalnega sistema, čiščenje, menjava filtrov in drugo) in investicijskimi 
ukrepi (ovoj stavb, elektro in toplotna energetika in drugo). Posebna priložnost je tudi 
izvajanje ukrepov na podlagi Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list 
RS, št. 52/10). Pravilnik določa tehnične zahteve za učinkovito rabo energije v stavbah. 
Med drugim omogoča tudi pridobitev najmanj 50-odstotnega deleža končne energije 
za ogrevanje in hlajenje stavbe ter pripravo sanitarne tople vode iz naprav SPTE z viso-
kim izkoristkom, ki ga je bolnišnica s projektom energetske sanacije že izpolnila.

Rezultati pravkar izdelane energetske izkaznice stavbe za bolnišnico (Diming 2015), 
ki že vključujejo učinke projekta energetske sanacije, kažejo, da je učinkovitost rabe 

Slika 3: 
Trendi stroškov energije
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dovedene energije v vsem kompleksu bolnišnice povprečna. Kljub temu da učinki 
energetske sanacije pozitivno vplivajo na rezultate pri stavbah, v katerih so že izvedeni 
ukrepi energetske sanacije, je mogoče ugotoviti, da so v kompleksu bolnišnice še ved-
no stavbe s slabo učinkovitostjo rabe dovedene energije. Te stavbe nimajo saniranega 
ovoja, zato bodo naslednja priložnost za izvajanje ukrepov. Priložnost za finančne pri-
hranke je tudi skupen nastop organizacij pri javnem naročanju na trgu energentov s 
ciljem pridobiti čim bolj ugodno ceno zaradi nakupa večje količine. 

Vse navedene priložnosti so obenem tudi izziv za izvedbo ukrepov. Kljub stalnemu po-
večevanju dejavnosti in uporabne površine bolnišnice je treba spremeniti trend naraš-
čanja rabe energije. Zagotavljanje mikroklimatskih pogojev je finančni in umestitveni 
izziv ob hkratnem upoštevanju zahtev standardov v zimskem, poletnem in prehodnem 
obdobju, kot je na primer izvedba učinkovitega centralnega prezračevanja z rekupe-
racijo zraka na starih stavbah, da se zmanjša število neučinkovitih lokalnih klimatskih 
naprav (izvedbe split). Pri prizadevanjih za zniževanje stroškov energije je smiselno iz-
koristiti tudi sposobnost akumulacije masivne gradnje starih stavb in jih ogrevati oz. 
hladiti takrat, ko je prisoten višek energije ali pa je ta cenejša. Marsikje sta stavba in 
oprema še tehnološko zastareli in energetsko neučinkoviti, zato je tam rekuperacija 
toplote težko izvedljiva. Ob zagotavljanju popolne zanesljivosti delovanja bolnišnice 
je treba kotlovnico optimizirati, ob tem pa upoštevati potrebe po toploti in pari v zim-
skem in poletnem obdobju ob hkratnem delovanju trigeneracije. 

5 
Sklep

Prispevek opisuje prizadevanje bolnišnice za izvajanje ukrepov učinkovite rabe ener-
gije od leta 1996 do današnjega dne in v prihodnje. Navedene aktivnosti kronološko 
predstavljamo od prvih zamisli, izdelave energetskega pregleda, izvajanja delnih manj-
ših ukrepov, izvedbe projekta energetske sanacije, izdelave energetske izkaznice do na-
daljnjih izzivov in priložnosti. Doseženi rezultati projekta energetske sanacije stavb so 
pokazali, da je bil projekt uspešen tako energetsko kot tudi ekonomsko in okoljsko, kar 
so potrdili rezultati izdelave energetskih izkaznic. Ob tem je treba poudariti, da je bila 
zaradi omejenih lastnih sredstev bolnišnice izvedena le delna sanacija stavb, priložnosti 
in izzivi za nadaljnjo sanacijo pa so ostali. Z izvedbo projekta smo delno nadgradili inve-
sticijsko vzdrževanje stavb, klimatizacijo in energetsko oskrbo, dosegli smo zmanjšanje 
rabe energije, finančne prihranke in zmanjšanje izpusta CO2 v ozračje.

Šele širitev centralnega nadzornega sistema in uvedba energetskega menedžmen-
ta v sklopu projekta sta pokazali dodatne priložnosti in izzive za nadaljnje prihranke 
energije. Brez meritev rabe energije posameznih stavb, toplotnih podpostaj, večjih po-
rabnikov in tehnološke opreme ni mogoče vzpostaviti dobrih analiz in učinkovitega 
sistema upravljanja energije. Ob trudu za doseganje zastavljenih ciljev projekta je bilo 
ugotovljeno, da so možnosti za zmanjšanje rabe toplote večje od možnosti zmanjšanja 
rabe električne energije, saj je ta povezana s širitvijo dejavnosti bolnišnice. Električne 
opreme v bolnišničnem okolju je namreč vedno več in je glede na povprečno stanje 
napredujoče tehnike stavb vedno bolj kompleksna. Opaziti je mogoče trend povečeva-
nja rabe hladilne energije v poletnih mesecih v primerjavi z rabo toplote za ogrevanje v 
zimskih mesecih. Problematiko zadovoljivo rešuje trigeneracija z absorpcijskim hladil-
nikom za pripravo hladilne vode, majhno hladilno število absorpcijskega hladilnika pa 
omogoča le uporabo toplote z nizko proizvodno ceno. 
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Tehnično osebje, ki je izvajalo projekt, je zaradi sinergijskih učinkov energetske sanacije 
izvedbi namenilo posebno pozornost. Pri tem je bilo treba obvladovati tveganja, stro-
ške, finančne vire, razpoložljiv čas in kakovost izvedenih del. Ob nestabilnih razmerah 
v obdobju finančne krize, cenah na trgu energentov, politiki obratovalnih podpor in 
omejenih finančnih virih je bilo treba ob pomembnih mejnikih projekta vedno zno-
va pretehtati odločitve o nadaljevanju aktivnosti, posledicah in možnostih doseganja 
ciljev, kar se je na koncu tudi uspešno uresničilo. Ob doseganju ciljev vseh vključenih 
bolnišnic v skupno operacijo energetske sanacije bo ministrstvo za zdravje pomembno 
pripomoglo k manjši rabi energije in ublažitvi neugodnih podnebnih sprememb.
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Marjan Ferjanc je direktor Splošne bolnišnice Celje, vodi jo že osmo leto. Svojo 
poklicno pot je začel v gospodarstvu v tekstilni industriji in v gradbeništvu. 
V tem dvanajstletnem obdobju je deloval na področju upravnih poslovnih 
funkcij – načrtovanja, analiziranja, komerciale – ter se posebej posvetil po-
dročju financ in računovodstva. Pred 22 leti je nadaljeval kariero v zdravstvu 
najprej kot pomočnik direktorja za ekonomsko področje, zadnja leta pa kot 
direktor. Leta 2006 je na ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru magi-
striral s področja finančnega managementa poslovodenja in organiziranja 
(MBA). Je član številnih organizacij in društev, med njimi izstopa Društvo 
ekonomistov v zdravstvu, v katerem promovira in razvija ekonomsko stro-
ko s prispevki na strokovnih srečanjih in konferencah. Aktivno deluje tudi v 
organih Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, kjer s svojo dejavnostjo 
vpliva na ustvarjanje slovenske zdravstvene politike. 
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Praktične izkušnje 
z ogrevanjem in 
hlajenjem z energijo 
sonca
mag. Jure Čižman

3.3

Na Institutu »Jožef Stefan« je sredi leta 2014 zaživel pilotni objekt InfraSUN, zasnovan 
kot raziskovalno-izobraževalni energetski poligon, ki temelji na združevanju najsodob-
nejših sončnih termalnih tehnologij v enovit sistem ogrevanja in hlajenja prostorov z 
energijo sonca ter prikazu uporabe »sonca kot infrastrukture«. Sistem je nastal v okviru 
mednarodnega projekta EMILIE, namen tega je preizkusiti inovativne energetske tehno-
logije, pokazati njihovo zrelost zlasti pri uporabi sončne energije ter ponuditi možnost 
prikaza konkretnih sistemskih rešitev z najnovejšimi tehnologijami s področja obnovlji-
vih virov energije in energetske učinkovitosti. 

V prispevku je predstavljen pilotni objekt, katerega ključni sklopi so inovativni vakuum-
ski cevni kolektorji toplotne moči 44 kW, adsorpcijska hladilna naprava hladilne moči 
20 kW s hibridnim hladilnim stolpom, rekuperator toplote in centralni nadzorno-krmilni 
sistem. Opisane so najpomembnejše značilnosti in glavne prednosti izbranih tehnologij. 
Vpogled v stanje pilotnega sistema omogoča več kot 50 merilnih mest, kar je temelj za 
analizo zmogljivosti sistema, izračune energetske učinkovitosti, vplivov na okolje in eko-
nomskih vidikov vgradnje posameznih sklopov.

Sistem deluje zanesljivo in razmeroma učinkovito. Dosežen faktor učinkovitosti hlaje-
nja je zadovoljivo blizu mejnim vrednostim za izbrano napravo, malce večja odstopanja 
med projektiranimi in resničnimi vrednostmi so pri dobitkih hladu in toplote, a če upo-
števamo neznačilne vremenske razmere v opazovanem obdobju (slabša osončenost in 
nižje temperature poleti, večje število neosončenih dni pozimi), so rezultati blizu priča-
kovanim. 

1 
Uvod

Pilotni objekt EMILIE InfraSUN je nameščen na stavbi C Instituta »Jožef Stefan« (IJS) na 
Jamovi ulici v Ljubljani, kjer ima prostore Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo 
(K1), ki je slovenski partner v mednarodnem projektu EMILIE (Enhancing Mediterranean 
Initiatives Leading SMEs to Innovation in Building Energy Efficiency Technologies, www.
emilieproject.eu), v okviru katerega je bil sistem izveden. Vsak od projektnih partnerjev 
– poleg IJS v projektu sodeluje še pet inštitutov in energetskih agencij iz sredozemskih 
regij Španije, Francije, Italije ter Hrvaške – je zasnoval in izvedel svoj pilotni objekt, ki 
temelji na inovativnih idejah in tehnologijah s področja energetske učinkovitosti stavb, 
še zlasti učinkovite rabe energije, obnovljivih virov, klimatizacije in energetskega me-

Povzetek

http://www.emilieproject.eu/
http://www.emilieproject.eu/
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nedžmenta. Ker projekt geografsko pokriva območja, kjer raba sončne toplote pomeni 
zanimiv energetski potencial, večina pilotnih objektov za delovanje izkorišča predvsem 
ta vir energije. In ne nazadnje, zgrajeni objekti so namenjeni izvajanju izobraževanj 
predvsem za mala in srednje velika podjetja ter upravne organe, ki skrbijo za spodbuja-
nje energetske učinkovitosti in izrabe obnovljivih virov energije.

Načrtovanje pilotnega objekta in izdelava študije izvedljivosti ter projektne dokumen-
tacije sta se začela oktobra 2013. Gradnja se je začela v začetku aprila 2014, sistem pa 
smo poskusno zagnali sredi julija istega leta, ko so se začele meritve, ki omogočajo izva-
janje podrobnih analiz procesnih in energetskih indikatorjev ter optimizacijo sistema. 
Gradnjo pilotnega sistema smo v večjem delu financirali iz sredstev Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, ki ga s transnacionalnim programom MED (www.programmemed.
eu) izvaja Evropska unija.

2 
Izhodišča za oblikovanje sistema

InfraSUN temelji na rabi sončne toplote namesto zemeljskega plina ali električne ener-
gije za hlajenje in (d)ogrevanje odsečnih prostorov neto površine blizu 320 m2, katerih 
klimatizirana prostornina znaša več kot 900 m3. Pred gradnjo novega sistema so prosto-
re ogrevali s kotlom na zemeljski plin, klimatizacijske naprave (tako imenovane naprave 
split) pa so bile vgrajene le v prostorih z občutljivo merilno opremo. Večji del prosto-
rov odseka K1 obsegajo kemijski laboratoriji s centralnim prezračevalnim sistemom, 
ki mora zaradi varnostnih zahtev neprekinjeno zagotavljati odvod zraka iz digestori-
jev, njegovi pretoki so med pet in sedem tisoč m3 na uro. Vsi sestavni deli in naprave 
v odvodnih kanalih so odporni na agresivne medije, ki so prisotni v odpadnem zraku. 
Ker je bilo na lokaciji že izvedeno prisilno prezračevanje, smo se odločili za nadgradnjo 
obstoječega sistema za dovod svežega zraka s kombiniranim prenosnikom toplote, po-
vezanim s hladilnim in ogrevalnim sistemom, ki bo zagotavljal ustrezno temperaturo 
vstopnega zraka. Študija izvedljivosti je pokazala, da je zaradi energetsko neučinkovi-
tega prezračevalnega sistema brez rekuperacije toplote in z visoko stopnjo izmenjave 
zraka izhodiščna letna specifična raba energije za ogrevanje presegala ogromnih 350 
kWh/m2, zato je bila ob posegu v prezračevalni sistem zelo smiselna tudi vgradnja re-
kuperatorja, saj s tem zmanjšamo toplotne/hladilne izgube in obenem tudi potrebno 
ogrevalno/hladilno moč. 

Izhodišče za določitev zmogljivosti sistema hlajenja je bila zahteva, da bi ta omogočal 
doseganje od 7 do 8 °C nižje temperature zraka v prostoru kot zunaj. Poleg tega smo 
želeli preizkusiti eno od sodobnih sorpcijskih tehnologij, ki se kaže kot mogoča alter-
nativa konvencionalnim električnim kompresorskim hladilnim sistemom in za svoje 
delovanje uporablja toploto. V našem primeru smo se zaradi narave projekta odločili 
za uporabo obnovljivih virov – sončne energije, ki jo pridobivamo z visoko učinkovitimi 
vakuumskimi sprejemniki sončne energije v termosolarnem sistemu. Smiselnost solar-
nega hlajenja (SH) je povezana z dejstvom, da je ena od večjih šibkih točk sicer dobro 
uveljavljenih termosolarnih sistemov za pripravo sanitarne tople vode (STV) in pod-
poro ogrevanju stavb to, da je potreba po toploti v obdobju, ko je sončnega sevanja 
največ, torej poleti, najmanjša. Glede na to, da hladilna obremenitev odlično sovpada 
z razpoložljivostjo sončne energije, se solarno hlajenje izkaže kot dobra rešitev. Zaradi 
velike količine toplote, ki jo moramo odvesti iz procesa pri SH, je upravičenost postavi-
tve takega sistema toliko večja v primerih, kadar imamo na lokaciji potrebo po toploti 
tudi v obdobju hlajenja (segrevanje STV, procesna toplota in tako dalje).

www.programmemed.eu
www.programmemed.eu
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3 
Ključni sklopi

Ključni sklopi pilotnega objekta so inovativni vakuumski cevni kolektorji s hranilnikom 
toplote, adsorpcijska hladilna naprava s hibridnim hladilnim stolpom, rekuperator to-
plote in centralni nadzorno-krmilni sistem (slika 1). Vpogled v stanje pilotnega sistema 
omogoča več kot 50 merilnih mest, na katerih spremljamo obratovalne parametre, ki 
so temelj za analizo zmogljivosti sistema, izračune energetske učinkovitosti, vplivov na 
okolje in ekonomskih vidikov vgradnje posameznih sklopov ter načina upravljanja. 

Za hladilno napravo (slika 2) smo izbrali dva vzporedno vezana agregata Sortech eCoo 
s po 10 kW nazivne hladilne moči, kjer hlad nastaja v adsorpcijskem procesu, pri kate-
rem se vodni hlapi (hladivo) vežejo na površino silica gela (adsorbent). Ta v primerjavi s 
snovmi, ki se uporabljajo v absorpcijskih napravah (amonijak, litijev bromid), ni toksičen, 
v delovnem paru z vodo pa ni koroziven, niti kako drugače ekološko ne obremenjuje 
okolja. Naprava ima tri hidravlične kroge: nizkotemperaturnega, v katerem se pretaka 
ohlajena voda (6-20 °C), srednje-
temperaturnega (20-40  °C), ki je 
namenjen odvodu »odpadne« 
procesne toplote, in visoko tem-
peraturnega (55-95  °C), skozi ka-
terega dovajamo toploto za pro-
ces desorpcije. Za zagotavljanje 
kontinuiranega delovanja ima 
vsak agregat dve vzporedno delu-
joči komori (slika 3), od katerih se 
v eni proizvaja hlad (izvaja se pro-
ces uparjanja vode ter adsorpcije 
teh par na silica gel), v drugi pa se 
dogaja regeneracija adsorbenta 
(proces desorpcije). Med menja-
vo teh dveh obratovalnih faz je 

Slika 1: Shema pilotnega 
objekta EMILIE InfraSUN 

 Slika 2: 
Hladilna naprava in 
zalogovnik toplote v 
strojnici stavbe C 
(Foto: Marjan Smerke)
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zaradi izboljšanja učinkovitosti naprave vključena še faza predgretja ohlajene in hlaje-
nja ogrete komore (tako imenovana faza heat recovery), ki traja približno 30 sekund. 
Odpadne procesne toplote v našem sistemu (trenutno) ne uporabljamo, temveč jo od-
vajamo v ozračje prek hibridnega ventilatorskega hladilnega stolpa s pršnim vlaženjem 
nazivne hladilne moči 58 kW, ki je nameščen na strehi stavbe C.

Hladilna naprava ima tudi številne druge lastnosti, ki so v prid tovrstni izbiri: deluje 
brez hrupa in vibracij, za namestitev je potrebna razmeroma majhna površina (za dva 
agregata skupaj 1,4 m2), s povečevanjem števila vzporedno vezanih enot je mogoče 
preprosto povečevanje moči (do 250 kWhl), zaradi konstrukcije (brez gibajočih se delov) 
in narave delovnega procesa je vzdrževanje omejeno tako rekoč le na zagotavljanje 
vakuuma v komori, električna energija, ki je potrebna za njeno delovanje, pa dosega 
le dobro desetino tiste, ki jo potrebujejo konvencionalni kompresorski sistemi. Mejna 
vrednost faktorja učinkovitosti hlajenja (COPth – ta je opredeljen kot razmerje med iz-
hodno hladilno močjo naprave in močjo toplotnega vira) po proizvajalčevi specifikaciji 
znaša 0,65.

Toploto zagotavlja termosolarni sistem, njegova glavna komponenta so vakuumski 
sprejemniki sončne energije oziroma kolektorji, ki morajo zagotavljati ustrezne to-
plotne moči in temperaturne ravni, ki so bile določene z izbiro hladilne naprave. Med 
številnimi razpoložljivimi možnostmi smo se odločili za inovativne, visoko učinkovite 
vakuumske sončne kolektorje, ki so jih šele pred kratkim vključili v program enega od 
vodilnih evropskih proizvajalcev ogrevalne tehnike (Viessmann), pri njihovem razvoju 
in izdelavi pa sodeluje slovensko podjetje Talum. Naše kolektorsko polje je nameščeno 
na severnem delu strehe nad prostori odseka K1 (slika 4) in je prvi primer vgradnje tako 
zasnovanih kolektorjev v Sloveniji. Sestavljeno je iz 648 vakuumskih cevi, nagnjenih 
pod kotom 35˚, ki je bil glede na namen uporabe (predvsem za zagotavljanje toplote 
za hlajenje poleti) izbran kot najustreznejši kompromis med najvišjim položajem sonca 
poleti in najnižjim položajem pozimi. Polje prekriva nekaj več kot 200 m2 strehe, veli-
kost absorberske površine je 60 m2, nazivna toplotna moč pa znaša 41 kWth. Značilnost 
vakuumskih kolektorjev so majhne toplotne izgube, saj vakuum v cevi ustvarja odlično 
izolacijo, poleg tega pa omogočajo solidne izkoristke tudi ob difuzni svetlobi v oblač-
nih vremenskih razmerah, kar v Ljubljani, kjer so kolektorji nameščeni, ni redkost. Za 
prilagodljivost sistema pri izravnavanju razlik med potrebno in dobavljeno količino 
toplote, ki se pojavi zaradi običajnih nihanj v razpoložljivosti sončnega sevanja, skrbi 
zalogovnik toplote solarnega sistema velikosti 3,9 m3, ki omogoča hrambo do 200 kWh 
uporabne toplote za potrebe hlajenja oziroma pomeni rezervo za več kot štiriurno de-
lovanje hladilne naprave pri polni moči. 

Slika 3: 
Shematski prikaz 

vzporednega delovanja 
obeh modulov: levi modul 

je v fazi regeneracije, desni 
modul proizvaja hlad.
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Glavni sestavni deli kolektorjev so dvostenske steklene vakuumske cevi premera 58 mm 
z absorpcijskim selektivnim (kovinskim) premazom na notranji površini ter patentirani 
aluminijasti paneli s šestimi, 150 centimetrov dolgimi uparjalnimi rebri, ki so na vrhnji 
strani povezana s kondenzatorjem (slika 5). Po vsej dolžini vsakega od uparjalnih reber 
potekajo tri toplotne cevke (tako imenovani sistem heat pipe), izdelane po tehnologiji 
roll bond, ki so med seboj povezane in razpredene tudi po kondenzatorskem delu. V 
tem zaprtem cevnem sistemu je tekočina, ta se pod vplivom sončne toplote uparja in 
omogoča učinkovit prenos toplote v kondenzatorski del na zgornji strani panela, ki je 
ukrivljen in tesno vpet na zbirno cev premera 50 mm. V njej kroži mešanica vode in gli-
kola (z lediščem pod -20 °C), ki prenaša zbrano toploto do porabnika – hladilne naprave 
v poletnem obratovalnem režimu in prenosnikov toplote za dogrevanje zraka pozimi. 
Za čim boljši prenos toplote med kondenzatorskim delom in zbirno cevjo skrbi grafitna 
prevodna pasta, ki izravna morebitne neravnine in omogoči popoln stik. 

Glavne konkurenčne prednosti izbrane tehnologije so nizki tlačni padci v zbirni cevi 
brez vtičnih povezav, izjemno učinkovito izkoriščanje tako neposredne kot tudi difu-
zne sončne svetlobe, odsotnost spojev, kjer bi bilo mogoče puščanje, ob poškodbi po-
samezne vakuumske cevi sistem deluje brez zaustavitve, robustna zasnova omogoča 
preprosto namestitev in preprosto vzdrževanje, široko delovno temperaturno območje 
med 60 in 130 °C pa omogoča uporabnost tudi za potrebe daljinskega ogrevanja in 
industrijske procesne toplotne tehnike.

Slika 4:  
Pogled na kolektorsko 
polje, nameščeno na strehi 
stavbe C na IJS v Ljubljani 

Slika 5: 
Patentirani  
aluminijasti paneli 
(proizvaja Talum, d. d.)  
pred montažo. Na 
šestih uparjalnih 
rebrih, povezanih s 
kondenzatorskim delom, 
je vidna mreža toplotnih 
cevk. Na detajlu (desno) je 
prikazana namestitev na 
zbirno cev ob montaži.
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4 
Rezultati meritev

Delovanje sistema z namenskim nadzorno-krmilnim sistemom podrobno spremlja-
mo neprekinjeno od konca julija 2014. V tem obdobju je sistem le manjši del (skupno 
manj kot 50 dni) obratoval v hladilnem režimu, tako da je trenutna ocena učinkovitosti 
hlajenja žal omejena na razmeroma kratko in povrhu še neznačilno poletno obdobje. 
Projektirani sezonski dobitki hladu pri 27 °C temperature povratka iz hladilnega stolpa 
in temperaturnem režimu ohlajene vode 14/18 °C za predvideno obdobje, ko je pot-
rebno hlajenje prostorov (od začetka junija do sredine septembra), znašajo 9,1 MWh. 
Ker je hladilni sistem v polnem pogonu od začetka avgusta 2014, bomo vrednosti s 
projektiranimi primerjali le za obdobje od 1. avgusta do 15. septembra. V tem obdobju 
smo dosegli 2  MWh dobitkov hladu, projektirana vrednost (za povprečno osončeno 
poletje) pa znaša 3,6 MWh. Kot je razvidno s slike 6, je bila v opazovanem obdobju pov-
prečna osončenost razmeroma nizka, več kot 20 % pod večletnim povprečjem, dnevne 
temperature zraka so le redko presegale 30 °C, zato je tudi razmeroma velika razlika 
med projektirano in dejansko vrednostjo dobitkov hladu. Faktor učinkovitosti hlajenja 
(COPth), ki smo ga dosegli v opisanih obratovalnih pogojih, znaša 0,54, s čimer smo se 
zadovoljivo približali teoretičnim mejnim vrednostim za izbrano napravo (0,65).

Toploto, ki jo pridobivamo z vakuumskimi sončnimi kolektorji, smo v poletnem obdob-
ju v celoti porabili za potrebe delovanja hladilne naprave, v ogrevalnem obdobju pa 
jo uporabljamo za podporo ogrevalnemu sistemu s plinskim kotlom. Projektirani se-
zonski dobitki toplote iz sončnih kolektorjev znašajo 19 MWh, kar znaša približno 15 % 
vseh potreb za ogrevanje. V obdobju od oktobra 2014 do konca februarja 2015 smo s 
kolektorji pridobili 4,7 MWh toplote, projektirana vrednost v tem obdobju je znašala 
8,5 MWh. Bistveno več toplote za ogrevanje smo v tem obdobju pridobili oziroma vrnili 
z vgradnjo rekuperatorja – 24 MWh.

Slika 6:  
Osončenost in temperature 

v sistemu v obdobju  
od 1. 8. do 15. 9. 2014  

(hladilni modus)
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5 
Sklep

Namen pilotnega objekta je bil združiti nekaj najnovejših in obetavnih (solarnih) ter-
malnih tehnologij, jih preizkusiti in podrobneje analizirati zanesljivost delovanja in 
učinkovitosti vgrajenih sklopov, doseči prihranke pri ogrevanju ter izboljšati bivanjske 
pogoje v obravnavanih prostorih. Ocenjena višina sezonskih prihrankov pri ogrevanju 
prostorov znaša dobrih 5.000 evrov in, kot kaže, bomo ta prihranek tudi dosegli. Ker 
prostori pred izvedbo projekta niso bili hlajeni, so se z novim sistemom bistveno izbolj-
šali delovni pogoji v vročih poletnih mesecih, pri čemer ocenjeni letni stroški obratova-
nja sistema (električna energija, vzdrževanje) znašajo manj kot 1.500 evrov. Ocena re-
alnih ekonomskih kazalnikov je še v pripravi, nanjo bo namreč treba počakati še nekaj 
mesecev, da se konča enoletno neprekinjeno delovanje sistema. 

V načrtu za leto 2015 je razširitev pilotnega objekta, saj smo že dosegli tudi prve dogo-
vore o konkretnem sodelovanju pri razvoju in preizkušanju novih zasnov solarnih ter-
malnih tehnologij. Poleg tega bo v maju 2015 dostopna tudi spletna aplikacija, s katero 
bo mogoče delovanje pilotnega sistema spremljati v realnem času.

Pilotni objekt je med drugim namenjen izobraževalnim aktivnostim in je po predho-
dnem dogovoru z vodstvom Odseka K1 odprt za ogled. 

mag. Jure Čižman

Mag. Jure Čižman je leta 1994 diplomiral na Fakulteti za strojništvo Univerze 
v Ljubljani, kjer je leta 1998 tudi magistriral in bil do leta 1999 zaposlen kot 
asistent. Z delom je nadaljeval na Uradu RS za standardizacijo in meroslovje 
ter med leti 2001 in 2013 na Slovenski akreditaciji, kjer je med drugim delo-
val kot vodilni in strokovni ocenjevalec ter ocenjevalec v evropskem akre-
ditacijskem sistemu, vodil pa je tudi področje usposabljanja ocenjevalcev. 
Leta 2013 se je kot strokovni svetnik pridružil Institutu »Jožef Stefan«, glavna 
področja njegovega dela pa so raziskave in aplikativni projekti na podro-
čju energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov, zlasti sončne energije. 
Aktivno je vključen v delo na mednarodnih projektih, sodeluje pa tudi pri iz-
vajanju seminarjev in delavnic.

O predavatelju
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Inovativne energetske 
rešitve za blejski 
turizem, prijaznejši  
do okolja 
Matjaž Berčon, Andrej Pogačnik,  
mag. Blaženka Pospiš Perpar, Tomaž Benedik, Luka Volk

3.4

Prispevek predstavlja projekt, s katerim želijo udeleženi partnerji hkrati z ekonomski-
mi učinki doseči tudi zmanjšanje okoljskih obremenitev. Rezultat združitve interesov 
Občine Bled, Save Turizma in Petrola je zgrajeni sistem daljinskega ogrevanja, ki je na-
domestil lokalne vire ogrevanja na ekstra lahko kurilno olje. Za nove vire so poleg nizko-
temperaturnih kotlov na zemeljski plin uporabili še napravi za soproizvodnjo toplote in 
električne energije in novonameščeno toplotno črpalko, ki uporablja odpadno toploto 
ob pripravi ledu. Za pokrivanje rabe toplote za pripravo sanitarne tople vode so v sistem 
povezani tudi drugi obstoječi obnovljivi viri. Pričakovano znižanje rabe primarne ener-
gije za proizvodnjo toplote je 678 MWh (6,3 %), znižanje izpusta ogljikovega dioksida pa 
580 ton (21,3 %) na leto. Ob načrtovanju sistema je bilo upoštevano tudi znižanje rabe 
energije v posameznih objektih zaradi uvedbe energetskega upravljanja in prihodnjih 
energetskih sanacij. 

1 
Uvod

Zamisli o sistemu daljinskega ogrevanja na Bledu so se pojavile v devetdesetih letih. 
Rezervoarji ekstra lahkega kurilnega olja za največje objekte (hotele in trgovsko središ-
če) so pomenili grožnjo za onesnaženje turističnega bisera Slovenije. Zemeljski plin, za 
njegovo uvedbo je v tistem obdobju Občina Bled podelila koncesijo, zaradi tehničnih 
zahtev ni povsod omogočal preproste zamenjave kotlov v obstoječih prostorih kotlov-
nic. Kot alternativa se je že takrat ponujala možnost gradnje skupne kotlovnice in sis-
tema daljinskega ogrevanja. Vendar se zaradi različnih vzrokov, predvsem potrebnih 
soglasij Agencije RS za okolje (ARSO), Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
(ZVKDS), Direkcije RS za ceste (DRSC) in drugih ter zahtev tehnike in s tem povezanih 
negativnih ekonomskih učinkov za projekt niso odločili.

V letu 2012 so se začeli pogovori med tremi zainteresiranimi partnerji. Občina Bled si je 
prizadevala za rešitev, ki bi turizmu na Bledu omogočala trajnostni razvoj, hkrati pa bi 
prinesla tudi znižanje stroškov na njenih objektih. Vodstvo Save Turizma je sledilo viziji 
zelenega poslovanja, hkrati pa je iskalo možnosti za izpolnitev zakonskih zahtev glede 
ogrevanja hotelov na Bledu. Eltec Petrol, podjetje s sedežem na Bledu, je v tem obdobju 
z izkušnjami in referencami, pridobljenimi s projekti zniževanja rabe energije in vode 
ter okoljskih obremenitev, skupaj z družbo Petrol lahko ponudilo storitev energetskega 
pogodbeništva.

Povzetek
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V tem obdobju se je spreminjala tudi zakonodaja: v energetskem zakonu so veljale 
precejšnje omejitve izvajanja tržne dejavnosti daljinskega ogrevanja – če se to ni iz-
vajalo kot izbirna javna gospodarska služba, je bilo poleg drugih pogojev omejeno na 
priključno moč odjemalcev z enim megavatom. Zato je bil prvotno načrtovani sistem 
precej manjši.

Pri izvedbi je bilo treba upoštevati tudi časovno komponento: študija izvedljivosti je 
namreč pokazala, da projekt ni smiseln, če za prodajo električne energije iz naprav za 
soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE) ni zagotovljena obratovalna pod-
pora. Torej je bilo treba poskrbeti za izpolnjevanje pogojev do določenih rokov, hkrati 
pa upoštevati še omejitve gradnje med turistično sezono.

Predvidena je bila tudi pridobitev nepovratnih sredstev za uvedbo energetskega 
upravljanja in za izvedbo toplotne črpalke v Športni dvorani Bled.

Občina Bled spada med manjše slovenske občine (površina 72,3 km2, število prebival-
cev 1. 1. 2013: 8.171) in leži sredi ledeniško preoblikovane pokrajine na prehodu med 
Alpami in Jadranom. Bled je z Blejskim jezerom, okolico in naravnimi znamenitostmi 
eno od najlepših alpskih letovišč. Območje današnje občine Bled je bilo že od nekdaj 
priljubljeno mesto za naseljevanje, s svojimi naravnimi lepotami pa kraj že od nekdaj 
privlači številne obiskovalce. Sprva pretežno agrarna pokrajina se je skozi zgodovino 
spremenila prek industrijskega do pretežno turističnega naselja. V zadnjih sto letih se je 
prebivalstvo blejske občine podvojilo tudi zaradi nadpovprečne opremljenosti z neka-
terimi infrastrukturnimi napravami, predvsem s športnimi in prireditvenimi objekti ter 
z oskrbnimi dejavnostmi (obrt, gostinstvo, turizem, trgovina, zdravstvo, šolstvo). Leta 
2011 je Bled obiskalo 233.654 gostov, od tega je bilo 91 % tujcev.

Sava Hoteli Bled so ena od šestih destinacij krovne znamke Sava Hotels & Resorts druž-
be Sava Turizem, d. d., ki je največje slovensko turistično podjetje v Sloveniji. Nastopa 
z vodilom: »Lepota narave, ki jemlje dih.« Zavezali so se zelenemu poslovanju. Letno 
reciklirajo več kot polovico ustvarjenih odpadkov, iz leta v leto zmanjšujejo porabo 
energentov in vode, vlagajo v razvoj lokalnega okolja in pri izbiri dobaviteljev dajejo 
prednost domačim ponudnikom. V skladu s tem razvijajo svoje produkte. Prejeli so tudi 
okoljsko marjetico, certifikat Evropske unije za turistične nastanitvene obrate, prijazne 
do okolja. Med svoje zaveze so zapisali prizadevanja za manjše onesnaževanje zraka, 
učinkovitejšo rabo energije in drugih naravnih virov, manjše onesnaževanje okolja in 
okolice ter uporabo organsko pridelane hrane.

2 
Pogodbeni model

Petrol, Slovenska energetska družba, d. d., Ljubljana, je v letu 2013 s Savo Turizmom, d. d., 
podpisal pogodbo o zagotavljanju prihrankov pri obratovanju tehničnih sistemov objek-
tov. Prvi ukrep po tej pogodbi je bil uvedba energetskega upravljanja v hotelskih objektih 
na Bledu in Ptuju. S tem se je izvajalec obvezal najprej vzpostaviti energetsko upravljanje 
– spremljanje rabe energije – in v obdobju zatem naročniku predlagati ukrepe, ki bodo 
rabo energije znižali. 

Po pogodbi so se sočasno dogovorili o pogodbeni oskrbi objektov z energijo, pogod-
benem zagotavljanju prihrankov energije in gradnji sistema daljinskega ogrevanja. Pri 
načrtovanju omrežja je bila najprej predvidena le oskrba štirih objektov Save Turizma. 
Kot mogočo lokacijo toplarne je Občina Bled predlagala prostor v Športni dvorani Bled 
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in tudi razpisala oddajo služnosti v ta namen. Hkrati je izvajalec preverjal možnosti 
oskrbe drugih objektih v bližini za priključitev na načrtovano omrežje. 

Iz novega sistema Petrol tako dobavlja toploto za potrebe sedmih objektov Sava 
Hotelov Bled, dveh objektov Občine Bled (Občina in Športna dvorana) in Trgovsko-
poslovnega centra Bled. V pogodbi je predvidena tudi možnost priključitve dodatnih 
objektov v prihodnjih letih. Trasa omrežja z objekti je prikazana na sliki 1.

Cena toplote za odjemalce iz sistema je nižja, kot bi bila, če bi vsak uvedel svoj novi vir 
ogrevanja. Sestavljena je iz variabilnega in fiksnega dela. Dogovorili so se za mehani-
zem spreminjanja variabilnega dela cene, kot je določen v trenutno veljavni Uredbi o 
oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega 
ogrevanja za tarifne odjemalce.

3 
izvedba projekta

3.1 Raba in načrtovana proizvodnja toplote

Izvajalec je v okviru priprav na projekt pogodbenega zagotavljanja oskrbe z energijo in 
prihrankov energije izvedel razširjene energetske preglede večine objektov, ki so zdaj 
priključeni v sistem daljinskega ogrevanja. Opravil je pregled vseh obstoječih kurilnih 
naprav in pregledal zbrane podatke o rabi energije. 

Slika 1:  
Potek trase toplovoda s 
priključenimi objekti 
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Letna raba primarne energije za ogrevanje vseh objektov, ki se priključujejo v sistem, 
je v zadnjih treh letih pred gradnjo sistema znašala povprečno 10.794 MWh, od tega za 
objekte Sava Hotelov Bled približno 91,5 %, pretežno iz ekstra lahkega kurilnega olja.

Pri predvidevanju resničnih potreb po toploti v obravnavanih objektih in modeliranju 
toplotne krivulje so ob podatkih o rabi objektov upoštevali še podatek o dnevnem tem-
peraturnem primanjkljaju za obravnavano lokacijo v letu 2011, predvideno znižanje 
rabe energije zaradi izvedbe raznih ukrepov učinkovite rabe energije ter mogoče pri-
ključitve dodatnih objektov v prihodnjih letih. Navedena izhodišča so bila temelj za 
predvidevanje resničnih potreb po toploti v predvidenem sistemu daljinskega ogre-
vanja.

Hkrati je izvajalec preveril možnosti pridobivanja nepovratnih sredstev za investicije ter 
možnosti pridobitve obratovalnih podpor za proizvodnjo električne energije, proizve-
dene v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom.

Skladno z opravljeno optimizacijo možnosti so proučili različne kombinacije proizvod-
nih enot, v nadaljevanju predstavljamo izbrano optimalno rešitev, ki vključuje:
•	 dve enoti SPTE – plinska motorja na zemeljski plin (ZP), od katerih je večja predvide-

na za obratovanje 4.000 ur na leto, manjša pa za 8.000 ur na leto,
•	 nova toplotna črpalka (TČ) za izkoriščanje odpadne toplote delovanja kompresorjev 

za pripravo ledu v ledeni dvorani,
•	 ena kurilna naprava na ZP za pokrivanje koničnih potreb po toploti,
•	 obstoječa kurilna naprava na ZP.

Urejen diagram odjema toplote in proizvodnje toplote po različnih proizvodnih napra-
vah prikazuje slika 2.

Slika 2: 
Urejen letni diagram 
odjema toplote s prikazom 
proizvodnje toplote 
različnih proizvodnih 
naprav
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3.2 Tehnične rešitve

3.2.1 Proizvodne naprave v sistemu daljinskega ogrevanja

Toplarna je nameščena v objektu Športne dvorane Bled. Vgrajeni so nov nizkotempera-
turni kotel na zemeljski plin z močjo 3.000 kW, naprava za SPTE električne moči 999 kW, 
naprava za SPTE električne moči 389 kW, ohranili so obstoječi nizkotemperaturni kotel 
na zemeljski plin toplotne moči 730 kW.

V toplarni so vgradili še novo črpališče, sistem za kemično pripravo vode in napravo za 
vzdrževanje tlaka ter preostalo opremo, potrebno za nemoteno obratovanje toplarne.

Za vključitev novih proizvodnih naprav v javno električno omrežje je bilo treba zgraditi 
novo transformatorsko postajo, katere del je namenjen namestitvi opreme v upravlja-
nju Elektra Gorenjska, del pa namestitvi opreme v upravljanju investitorja.

Zaradi postavitve toplarne v središče turističnega kraja so pri dimenzioniranju izpustov 
iz proizvodnih enot, predvsem naprav za SPTE, z ustreznim izborom zagotovili bistveno 
nižje izpuste od predpisanih. Vgrajeni so bili posebni katalizatorji, ki izpuste v okolico 
še dodatno znižujejo.

Toplotna črpalka (TČ) izkorišča odpadno toploto drsališča Bled in bo v sistem daljinske-
ga ogrevanja – v obdobju obratovanja drsališča med julijem in aprilom (10 mesecev v 
letu) – oddajala 500 kW odpadne toplote iz hladilnih kompresorjev. Poleg toplote hla-
dilnih naprav se izkorišča tudi toplota studenca, ki je sicer namenjen hlajenju konden-
zatorjev. Iz studenčnice bo TČ v sistem daljinskega ogrevanja oddajal 190 kW toplote. 
Toplotna črpalka sicer uporablja predvsem toploto hladilnega postrojenja (raven 25 °C), 
v obdobju nedelovanja kompresorjev (drsališča) pa uporablja toploto iz studenčnice 
(raven 3 °C). S toplotno črpalko se toplota oddaja v sistem daljinskega ogrevanja v re-
žimu 50/60 °C, in sicer TČ jemlje povratno vodo iz sistema daljinskega ogrevanja ter jo 
do greto vrne v povratni vod.

V obstoječih kotlovnicah po objektih so ohranjene stare proizvodne enote (TČ za pri-
pravo sanitarne tople vode). Omrežje je dimenzionirano tako, da ga je mogoče ločiti na 
dva dela in vsak del po potrebi napajati iz ločenih kotlovnic.

3.2.2 Toplovodno omrežje

Za transport tople vode od toplarne v Športni dvorani do porabnikov toplote (kotlov-
nic v objektih) je zgrajen toplovod v skupni dolžini približno 1.070 metrov. Izveden je 
iz predizoliranih cevi. Optični kabel, ki so ga položili sočasno s toplovodom, omogoča 
izvedbo daljinskega nadzora in energetsko upravljanje objektov. Del trase je speljan v 
pokritem hodniku ob hotelu Park in pod stropom garaže trgovskega središča.

Toplovod je dimenzioniran tako, da je mogoča naknadna priključitev preostalih porab-
nikov na predvideni trasi in tako njihova oskrba s toploto. V primeru dodatnih porab-
nikov je torej treba dograditi le toplovodni priključek. Toplovod je dimenzioniran na 
temperaturni režim 100/60 °C.
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3.2.3 Toplotne postaje

Toplovod so speljali do obstoječih kotlovnic v vseh objektih, kjer so vgrajene nove indi-
rektne toplotne postaje, ki so povezane z obstoječim ogrevalnim sistemom v objektu. 
Priključne moči so določene na osnovi dosedanjih moči virov v posameznih objektih, 
dosedanje rabe in meritev konic ter po izkušnjah izvajalca oziroma veljavnih pravilih 
tehnike.

3.2.4 Sistem daljinskega nadzora in energetsko upravljanje v priključenih 
objektih

Izvedeni sistem daljinskega nadzora in upravljanja omogoča upravljavcem sistema pa-
rametriranje regulacijske opreme v toplarni in toplotnih postajah in arhiviranje ključnih 
podatkov. Slika 3 prikazuje primer vizualizacije obratovanja toplarne v Športni dvorani 
Bled z vsemi potrebnimi podatki, ki so na voljo upravljavcu v realnem času. 

Z nameščenim programskim orodjem ELTEC Energy Watch Alarming je omogočeno 
sistematično upravljanje procesnih in energetskih alarmov. S tem lahko upravljavec 
hitro prepozna odstopanje ključnih procesnih indikatorjev ter pravočasno ukrepa. 
Uporabnika, Savo Turizem in Občino Bled, z energetskimi upravljavci v Centru upravlja-
nja poveže spletni portal ELTEC Energy Watch Portal. Ta je dostopen prek spletnega 
brskalnika z integriranim sistemom za energetsko knjigovodstvo, analizami učinkovite 
rabe energije, prilagojenimi uporabniku, in pregledom arhivskih vrednosti, pomemb-
nih za izvajanje energetske storitve. Energetsko knjigovodstvo omogoča spremljanje 
stroškov energije in vode (višino, vrsto, dinamiko). Programska oprema ELTEC Energy 
Watch Analysis pa omogoča ciljno spremljanje rabe energije in vode v realnem času. 

Opisani sistem bo upravljavcem omogočil, da skupaj z osebjem naročnika dosežejo 
zagotovljene cilje oziroma predvidene učinke projekta.

Slika 3: 
Prikaz vizualizacije 
obratovanja toplarne v 
Športni dvorani Bled 
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4 
Predvideni učinki projekta

Pred gradnjo sistema je bila raba primarne energije za ogrevanje vseh objektov, ki se 
priključujejo na sistem, približno 10.794 MWh, od tega za objekte Sava Hotelov Bled 
približno 91,5 %, in sicer pretežno iz ekstra lahkega kurilnega olja. Po gradnji sistema 
pa bo v toplarni za proizvodnjo toplote porabljenih približno 10.115 MWh primarne 
energije, in to 96 % iz zemeljskega plina in 4 % iz električne energije1.

To pomeni predvidene skupne letne prihranke 678 MWh primarne energije (6,3 %) za 
proizvodnjo toplote (od tega za Sava Hotele Bled 88 %) in 580 ton CO2 (21,3 %) zaradi 
postavitve bolj učinkovitih naprav za proizvodnjo toplote in uvedbe sistema daljinske-
ga ogrevanja.

Hkrati pa se je izvajalec obvezal, da bo z energetskim upravljanjem v hotelskih objektih 
dosegel dodatno znižanje rabe energije. V prvi fazi bo vzpostavil energetsko knjigo-
vodstvo, uvedel meritve in spremljanje rabe energije in vode. Skupaj z naročnikom bo 
po analizi rezultatov meritev v prvem letu identificiral možne nadaljnje ukrepe za zni-
žanje rabe energije.

5 
Sklep

Izvedeni projekt daljinskega ogrevanja bo imel več pozitivnih učinkov za pogodbene 
partnerje. Največji okoljski učinek so dosegli zaradi zamenjave energenta za ogrevanje 
objektov, saj je v strukturi energentov za ogrevanje pred sanacijo prevladovalo ekstra 
lahko kurilno olje, medtem ko sta nova vira, zemeljski plin in električna energija, precej 
manj obremenjujoča za okolje.

Z izbiro najnovejše tehnologije naprav soproizvodnje toplote in električne energije z 
visokim izkoristkom je zagotovljena minimalna obremenitev okolja. Predvidena letna 
proizvodnja električne energije zadošča zadostitvi potreb približno polovice vseh go-
spodinjstev v občini Bled. 

Odstranitev večine dotrajanih cistern pomeni, da so preprečili možnost izlitja kurilnega 
olja, kar je na turistični lokacij še posebej pomemben dejavnik. 

Z učinkovitim vodenjem sistema s pomočjo daljinskega nadzora in upravljanja ter ener-
getskim upravljanjem bodo dosegli še dodatno znižanje rabe energije.

Vsi ukrepi skupaj pa vsem partnerjem pri projektu zagotavljajo ugodnejšo ceno energi-
je za ogrevanje iz sistema daljinskega ogrevanja, kot bi jo imeli v primeru lastnih virov. 
Možnost širitve omrežja pomeni tudi možnosti dodatnih okoljskih prihrankov in eko-
nomsko še učinkovitejšega sistema.

1  Podatki so samo za proizvodnjo toplote.
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Matjaž Berčon

Matjaž Berčon vodi blejsko občinsko upravo od leta 2010, pred tem je bil v 
letih 2004-2010 direktor Turizma Kras. Pri svojem delu uvaja različne ener-
getske rešitve zlasti na okoljsko občutljivih turističnih območjih. Bil je pobu-
dnik gradnje edinstvenega podzemnega akvarija za prikazovanje človeške 
ribice, v obdobju njegovega vodenja podjetja je bilo zasnovanih več čistil-
nih naprav, med njimi tudi čistilna naprava, ki je bila pozneje izvedena v 
Postojnski jami. Z njegovo podporo so vgradili prve LED-svetilke v podze-
mnih jamah doma in po svetu. Trenutno enega izmed projektov izvajajo v 
Črni gori. Opravili so rekonstrukcijo Jamskega dvorca s celovito energetsko 
optimizacijo tega kulinaričnega in prireditvenega središča. Na območju 
Občine Bled so v zadnjih petih letih prav tako izpeljali številne okoljske pro-
jekte. Po sicer končani enkratni operaciji učinkovite prenove javne razsvet-
ljave v letu 2012 z novimi naložbami spodbujajo vgradnjo le LED-svetilk, v 
okviru prve faze energetske sanacije osnovne šole so v letu 2013 skoraj sto-

odstotno prešli na ogrevanje z obnovljivimi viri, svoje potrebe po električni energiji pa pomagajo pokrivati s sončno 
elektrarno. Končani sta energetski sanaciji zdravstvenega doma (2013) in vrtca (2014). Skupna višina naložb je 
presegala dva milijona evrov, več kot polovica zneska je bila nepovratno sofinancirana. V občini se že vse od leta 
2006 lahko pohvalijo z dobro razvito mrežo oskrbe z zemeljskim plinom, izjemne rezultate in stopnjo priključenosti 
pa so dosegli na področju odvajanja odpadnih voda. Preteklo leto se je nizu energetskih izboljšav pridružila še 
vzpostavitev sistema daljinskega ogrevanja za največje porabnike v središču Bleda ter soproizvodnje toplote in 
električne energije. Vsa ta vlaganja občine in zasebnih partnerjev so vredna več kot 20 milijonov evrov.

O predavatelju

mag. Blaženka Pospiš Perpar

Blaženka Pospiš Perpar je zaposlena kot izvršna direktorica v podjetju Eltec 
Petrol. Izkušnje s področja energetike je pridobila že v družbi Energetika 
Ljubljana, kjer je vodila sektor daljinskega ogrevanja. Izobrazbo univerzi-
tetne diplomirane strojne inženirke, pridobljeno na Fakulteti za strojništvo 
Univerze v Ljubljani, je dopolnila z magisterijem, opravljenim na ekonomski 
fakulteti v Ljubljani. V prvi generaciji v Sloveniji je opravila izobraževanje 
za evropskega energetskega menedžerja. Sodelovala je z raznimi domačimi 
in tujimi ustanovami (Inženirsko zbornico, Zvezo strojnih inženirjev, DVGW, 
UNICHAL, AGFW) in objavila več strokovnih člankov. V zadnjih letih se s so-
delavci ukvarjajo z zahtevnimi projekti učinkovite rabe energije in energet-
skega upravljanja za naročnike v javnem in zasebnem sektorju.

O predavateljici
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SEKCIJA 4

Kakovosten energetski 
pregled je ključ do 

energetske odličnosti
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Novosti in trendi pri 
izvajanju energetskih 
pregledov – izkušnje 
finskih podjetij
Hille Hyytiä

4.1

Povzetek
Na Finskem obstaja Program energetskih pregledov, ki vključuje modele in smernice za 
prostovoljne energetske preglede za mala in srednje velika podjetja ter zakonsko obve-
zne energetske preglede za velika podjetja. 

Energetski pregled je zelo uporabno orodje, s katerim lahko podjetja odkrijejo možnos-
ti za povečanje svoje energetske učinkovitosti, znižanje stroškov energije in izboljšanje 
konkurenčnosti. Glede na finske izkušnje so za doseganje dobrih rezultatov potrebni 
modeli energetskega pregleda in smernice, ki so specifični za določen sektor in tudi pro-
ces. Modele energetskega pregleda je treba razviti v tesnem sodelovanju s strokovnjaki v 
podjetjih, dobavitelji opreme in svetovalnimi podjetji. Pomembno je organizirati izobra-
ževanje za izvajalce energetskih pregledov, da bodo razumeli zahteve uspešnega pro-
cesa pregleda. Da bi zagotovili visokokakovostne rezultate, zlasti če je pregled finančno 
podprla vlada, je izvajanje nadzora kakovosti poročila o pregledu treba omogočiti ob 
pravem času, torej že med procesom pregledovanja.

1 
Uvod

Finski Program energetskih pregledov (EAP) je nastal leta 1992 kot politika o sofinan-
ciranju, leta 1993 pa se je razvil v dejavnost na ravni programa. V praksi je kot pregleden 
in celovit program zaživel januarja leta 1994. 

Leta 2012 je začela veljati Direktiva o energetski učinkovitosti (EED)1. V skladu z 8. čle-
nom EED so energetski pregledi za velika podjetja obvezni. Na Finskem se ta člen izvaja 
z zakonom o energetski učinkovitosti, ki je stopil v veljavo 1. januarja 2015. Zaradi EED 
in zakona o energetski učinkovitosti sta se program energetskih pregledov in delo na 
tem področju na Finskem razcepila v dve smeri, in sicer v program prostovoljnih ener-
getskih pregledov za mala in srednje velika podjetja in v obvezne energetske pregle-
de za velika podjetja, kar ureja zakon o energetski učinkovitosti. Prostovoljni program 
energetske učinkovitosti vodi družba Motiva, za vse uradne odločitve pa je odgovoren 

1  Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, 
spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/08/ES in 2006/32/ES, UL L 315 z 
dne 14. 11. 2012, str. 1, prečiščena različica (2013-07-01)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012L0027-20130701&qid=1428495622708&from=SL
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energetski organ2, ki skrbi tudi za izvajanje zakona o energetski učinkovitosti in ob-
veznega programa energetskih pregledov.

Prostovoljni program energetske učinkovitosti za mala in srednje velika podjetja sesta-
vlja 12 elementov: cilji, zakonodajni okvir, politika sofinanciranja, administracija, model 
pregleda, ključni akterji, spremljanje, pooblastilo za izobraževanje, nadzor kakovosti, 
orodja za pregled, promocija in trženje. Ključ do dobrih rezultatov se skriva v izobraže-
vanju izvajalcev energetskih pregledov, nadzoru kakovosti poročil, razvoju novih mo-
delov in podrobnih smernic za izvajalce pregledov ter v zanesljivem in celovitem siste-
mu spremljanja. Program energetskih pregledov je povezan s sporazumi za energetsko 
učinkovitost. Izvajanje tovrstnih pregledov je zaveza vseh podjetij, ki so se priključila 
sporazumu za energetsko učinkovitost. Drugi pomemben razlog za uspeh programa 
energetske učinkovitosti je, da energetske preglede sofinancira ministrstvo za zaposlo-
vanje in gospodarstvo. Zaradi EED in zakona o energetski učinkovitosti vlada od junija 
2014 ne sofinancira več obveznih energetskih pregledov za velika podjetja.

Program energetskih pregledov je uspešen. Kako torej opraviti prav tak energetski pre-
gled? V prihodnjih poglavjih so predstavljeni nekateri izmed vidikov uspešne izvedbe 
energetskega pregleda.

2 
Finske izkušnje z izvajanjem energetskih pregledov 

Zaradi različnih značilnosti predmetov pregledov v različnih sektorjih morajo biti mo-
deli in orodja za energetske preglede prilagojeni različnim potrebam strank in kate-
gorijam porabnikov. Za izpolnitev teh potreb so na Finskem na voljo tako imenovani 
modeli energetskih pregledov Motiva, ki so v nekaterih primerih povezani z modeli 
poročanja, in sicer:
•	 energetski pregled majhne stavbe (majhni vrtci, trgovine in skladišča),
•	 energetski pregled stavbe,
•	 industrijski energetski pregled,
•	 industrijska energetska analiza,
•	 energetska analiza elektrarn,
•	 energetski pregled daljinskega ogrevanja, 
•	 energetski pregled nove ali ravnokar prenovljene stavbe v storitvenem sektorju, 
•	 ponovni energetski pregled stavbe v storitvenem sektorju. 

Energetski pregledi Motiva so celoviti pregledi rabe energije in vode, ki so temelj za 
določitev dobičkonosnih varčevalnih ukrepov. Projekt energetskega pregleda je ses-
tavljen iz več faz in nalog:
•	 organizacija izvajanja pregleda (na primer strokovno poznavanje predmeta pregleda 

in sodelovanje pri izvedbi, zahtevki za ponudbe, izbira zunanjih izvajalcev pregleda),
•	 sestanek ob začetku projekta,
•	 zbiranje podatkov,
•	 delo na terenu in meritve,
•	 analiza možnosti za doseganje prihrankov,
•	 poročanje,
•	 predstavitev poročila stranki,
•	 izvajanje ukrepov in spremljanje doseženih rezultatov.

2  Energetski organ je strokovna agencija, ki deluje pod okriljem finskega ministrstva za zaposlova nje in gospo-
darstvo in je odgovorna za izvajanje EED in zakona o energetski učinkovitosti.
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Da bi kar najbolje izkoristili energetski pregled, mora biti njegova izvedba skrbno načrto-
vana. V vsem procesu pregleda ima pomembno vlogo tudi stranka. Predstavnik stranke 
mora poznati njene obveznosti in splošna pravila procesa pregleda. Cilj in opredelitev 
tega, kaj bo pregled vključeval, morata biti jasna. Stranka/podjetje mora za pregled zago-
toviti dovolj sredstev, strokovnjakov in časa. 

Ker je energetski pregled vedno skupinsko delo, je treba pozornost vselej posvetiti 
dobrim odnosom, komunikaciji in zaupanju med izvajalcem pregleda in odgovornimi 
osebami v proizvodnji. Upravljavci obratov so najboljši poznavalci obratov in procesov. 
Njihovo strokovno znanje je zelo pomembno za delo izvajalca pregleda in prav tako 
tudi za rezultate energetskega pregleda. Izvajalec mora poskrbeti za to, da pri svojem 
delu ne daje vtisa, da išče napake, malomarnosti ali primere napačne uporabe. 

Časovni okvir pregleda ne sme biti pretesen. Vedno mora biti dovolj časa za identifi-
kacijo zahtevanega in zadostnega števila ukrepov, pri čemer so upoštevane vse po-
membne okoliščine. 

V procesu pregleda je izvajalec pregleda seveda ključni akter. Izvajalci morajo biti na 
tem področju izkušeni. Pomembno je, da imajo temeljne informacije o procesih, ki so 
predmet pregleda, in o posebnih značilnostih rabe energije v podjetju. 

V primeru energetskega pregleda Motiva mora biti poročilo pripravljeno v skladu s po-
sebnim modelom. Z njegovo pomočjo lahko izvajalec pripravi visokokakovostno poro-
čilo. A žal vedno ni tako. Vsa končna poročila pregleda Motiva. Če vsebina ali kakovost 
poročila ne ustreza zahtevam, posreduje družba piscu poročila podrobne povratne 
informacije o prejetem izdelku. Težava je, ker trenutno kakovosti poročila ni mogoče 
preveriti že med procesom pregleda. Pregledajo jih po tem, ko je stranka poročilo že 
potrdila in v veliki večini primerov tudi že prejela nepovratno spodbudo. Pregled ka-
kovosti bi bilo treba opraviti v zgodnejši fazi, in sicer med izvajanjem pregleda pred 
oddajo končnega poročila stranki. 

3 
Najnovejši načini izvajanja energetskih pregledov in pričakovan 
razvoj v prihodnosti

Poleg zgoraj omenjenih modelov energetskih pregledov so za dodatno poznavanje 
možnosti za povečanje energetske učinkovitosti in čim večjega znižanja stroškov ener-
gije potrebne podrobne smernice za različne sektorje in procese. Smernice za smučar-
ska središča, podatkovna središča in profesionalne kuhinje ter peči so primer smernic 
za energetski pregled, specifičnih za nekatere sektorje. Te smernice upoštevajo njihove 
posebne značilnosti. 

Razviti so bili tudi smernice in orodja za energetske preglede, specifični za nekatere 
procese. Vse te smernice so bile pripravljene v tesnem sodelovanju s podjetji, tovarna-
mi, dobavitelji opreme in svetovalnimi podjetji in vključujejo znanje in izkušnje vseh 
udeležencev projekta. Te posebne smernice uporabljajo tudi v podjetjih za usposa-
bljanje in motiviranje zaposlenih. Uporabiti jih je mogoče tako pri izvajanju obveznih 
energetskih pregledov v velikih podjetjih kot tudi pri izvajanju prostovoljnih energet-
skih pregledov v malih in srednje velikih podjetjih. V tem prispevku predstavljamo dva 
primera takšnih specifičnih smernic.
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1. primer: Odpadna toplota

Velik potencial za zmanjšanje rabe energije obstaja pri odpadni toploti, ki nastaja v in-
dustrijskih procesih. Po ocenah naj bi bil na Finskem tehnični potencial za izrabo od-
padne toplote okoli 19 TWh na leto, ekonomsko izvedljiv potencial pa naj bi znašal od 
4 do 5 TWh na leto. Za boljšo izrabo odpadne toplote je treba pridobiti več informacij 
o novih tehnologijah in izkušnjah z njimi. Definicija odpadne toplote je predstavljena 
na sliki 1. 

Motiva je izvedla razvojni projekt s področja izrabe odpadne toplote v desetih industrij-
skih podjetjih in eni občini. Podjetja spadajo v energetsko intenzivne panoge (proi-
zvodnja kovin, papirnice, naftne rafinerije in druge) in na področje proizvodnje elekt-
rične energije (elektrarne). Edina občina, ki je bila vključena v projekt, je načrtovala, da 
bo v svojem omrežju daljinskega ogrevanja prešla z zemeljskega plina na industrijsko 
odpadno toploto z uporabo toplotnih črpalk ali biomase. Namen tega projekta je bil 
poglobiti znanje industrije, dobaviteljev opreme, svetovalcev, izvajalcev energetskih 
pregledov in drugih o učinkovitejši rabi odpadne toplote s pomočjo novih tehnologij, 
kot so na primer industrijske toplotne črpalke in tehnologija organskega Rankinovega 
procesa (ORC). Cilj projekta ni bil le spodbuditi rabo odpadne toplote, temveč tudi pred-
staviti načine, kako v praksi poiskati tiste procese, pri katerih nastaja odpadna toplota, 
predvsem pa, kako se ji izogniti. Eden od glavnih ciljev projekta je bil pripraviti priroč-
nik za izvajanje energetskega pregleda. Omenjeni priročnik je namenjen industrijskim 
podjetjem z odpadno energijo, vzdrževalno-servisnim podjetjem, izvajalcem energet-
skih pregledov in vsem, ki s temi podjetji tesno sodelujejo. V priročniku je mogoče najti 
nasvete, kako se cilju sistematično približati, prepoznati toplotne vire in toplotne pono-
re, izdelati seznam prednosti in slabosti ter kako oceniti izvedljivost naložbe. Priročnik 
je sestavni del poročila Energetska učinkovitost z izrabo industrijske odpadne toplote, 
splošne smernice, ki je na voljo na spletni strani Motive (samo v finskem jeziku). 

2. primer: Parni razvodi in razvodi za vračanje kondezata v parnih sistemih

Energetsko intenzivna industrija uporablja velike količine pare, zato je izjemno po-
membno, da vsi deli sistema delujejo učinkovito. Razvodi za paro in vračanje konden-
zata med obratom za proizvodnjo pare in proizvodnimi procesi, ki jo uporabljajo, so po-
gosto zapostavljeni (slika 2). Zaposleni pri proizvodnji pare jo želijo proizvesti čim bolj 
učinkovito. Zaposleni na proizvodnih linijah pa želijo v proizvodnih procesih zagotoviti 
kakovost in produktivnost. Ne enih ne drugih običajno ne zanima, v kakšnem stanju 

Slika 1:  
Definicija odpadne toplote
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so razvodi za paro in kondenzat 
in kakšno je njihovo delovanje. 
Motiva je izvedla projekt, ki se 
osredotoča prav na energet-
sko učinkovitost teh razvodov. 
Najpomembnejši cilj projekta je 
bil ugotoviti, kako bi bilo mogo-
če v podjetjih doseči prihranke 
v sistemih za paro in kondenzat 
in izboljšati njihovo učinkovi-
tost. Motiva je pred tem ocenila, 
da znaša v finski industriji po-
tencial za zmanjšanje rabe ener-
gije na tem področju približno 
1,9  TWh na leto, kar ustreza 
trem odstotkom porabe pare v 
industrijskih podjetjih v državi. 
Spet je bil eden od glavnih cil-
jev projekta izdelati priročnik za 
izvajanje energetskega pregle-
da. Model pregleda sestavljajo 
štirje deli, ki jih najdemo v pri-
ročniku za energetski pregled 
razvodov za paro in kondenzat.

Prvi del podaja smernice za energetski pregled parnega razvoda in razvoda za vračanje 
kondenzata. Opisuje tudi namen in načela takšnega pregleda v skladu z Motivinimi 
načeli. V pregled razvodov za paro in kondenzat so vključena področja:
•	 parni razvod in razvod za vračanje kondenzata,
•	 ukrepi za izboljšanje učinkovitosti proizvodnje pare,
•	 ukrepi za izboljšanje učinkovitosti porabe pare.

Za izvedbo pregleda je treba zbrati podatke o proizvodnji in porabi pare ter razvodih za 
paro in kondenzat. To pomeni tesno sodelovanje med izvajalcem pregleda in zaposle-
nimi v teh delih.

Pri svojem delu na terenu mora izvajalec pregleda raziskati strukturo razvodov pare 
in kondenzata, pregledati stanje razvodov, lovilcev pare in druge opreme ter preveriti 
njihovo delovanje.

Analizo je treba izvesti v tesnem sodelovanju z osebjem v proizvodnji, vzdrževanju in 
porabi. Največ pozornosti je treba posvetiti iskanju možnosti za zmanjšanje rabe ener-
gije in doseganje večje učinkovitosti sistema. Poleg tega so pripravili tudi poseben pri-
ročnik za meritve, ki ima dva cilja, in sicer poučiti: a) kako meriti in se izogniti napakam 
in b) kako spremljati delovanje sistema.

Poleg teh dveh posebnih modelov pregleda je bil razvit še model za industrijske peči. 
Projekt se je končal januarja 2015. Pogovori o modelih energetskega pregleda za rudar-
ske procese, elektrolizo ter izolacijo cevovodov in opreme pa se prav zdaj nadaljujejo. 

Večino teh projektov financirajo energetski organ, industrija in dobavitelji opreme. 
Koordinator projektov je Motiva, ki je tudi odgovorna za promocijo rezultatov projektov.

Slika 2:  
Značilne meje energetskega 
pregleda razvodov za paro 
in kondenzat
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4 
Sklep

Energetski pregled je zelo uporabno orodje, s katerim lahko podjetja odkrijejo mož-
nosti za povečanje svoje energetske učinkovitosti in znižanje stroškov energije. Za do-
seganje najboljših rezultatov so potrebni modeli energetskega pregleda in smernice, 
ki so specifični za določen sektor in tudi proces. Smernice morajo temeljiti na primerih 
iz prakse in študijah primerov. Vključevati morajo informacije o novih tehnologijah. 
Smernic ne uporabljajo le izvajalci energetskih pregledov, temveč tudi strokovnjaki v 
podjetjih. 

Hille Hyytiä

Hille Hyytiä je zaposlena v podjetju Motiva Oy kot vodja enote za učinko-
vito rabo virov in je tudi članica izvršnega odbora družbe. Odgovorna je 
za poslovni razvoj svoje enote ter njenih izdelkov in storitev, namenjenih 
učinkoviti rabi energije in drugih virov v industriji, elektrogospodarstvu in 
zasebnem storitvenem sektorju. Vključena je bila v pogajanja med indu-
strijo, industrijskimi združenji in vlado pri pripravi od leta 2008 veljavnega 
sporazuma za energetsko učinkovitost, sodelovala je pri oblikovanju zahtev 
za sisteme upravljanja energije in energetske preglede. Odgovorna je za de-
javnosti na področju energetskih pregledov, te v Motivi v okviru nacional-
nega programa energetskih pregledov, ki traja že od leta 1994, izvajajo po 
naročilu finske agencije za energijo (do 31. decembra 2014 po naročilu mi-
nistrstva za zaposlovanje in gospodarstvo). Kot članica nacionalne delovne 
skupine, ki jo je ustanovilo ministrstvo za zaposlovanje in gospodarstvo, je 
bila aktivno vključena v pripravo izvajanja 8. člena (energetski pregledi) di-

rektive o energetski učinkovitosti (EED) na Finskem. Kot del izvajanja sporazumov za energetsko učinkovitost na 
Finskem (sistem upravljanja energije je ena od obvez) in programa energetskih pregledov njena enota v sodelova-
nju z elektrarnami in industrijo izvaja tudi za razvojne projekte, namenjene promociji energetske in snovne učin-
kovitosti in sistemov za upravljanje energije. Hyytiäjeva pri svojem delu tesno sodeluje z domačim ministrstvom 
za zaposlovanje in gospodarstvo, agencijo za energijo, industrijskimi združenji in podjetji. Sodelovala je v številnih 
projektih družb Motive Services Oy in Motive Oy.

Preden se je pridružila Motivi, je med drugim delovala kot koordinatorka za najboljše razpoložljive tehnologije 
(Best AvaiIable Techniques – BAT) pri finskem okoljskem inštitutu (SYKE), kot produktni vodja v družbi Hyxo Oy, 
ki se ukvarja z opremo za čiščenje odpadnih voda, zlasti za industrijo in elektrarne, bila je tudi vodja projektov v 
svetovalnem podjetju AEM Ltd (Advanced Environmental management Ltd) in procesna inženirka v svetovalnem 
podjetju PI Consulting Ltd (Projekti-Insinöörit Oy). 

Hille Hyytiä ima diplomi iz biofizike in tehnike.

O predavateljici
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Kako do uporabnega 
energetskega pregleda 
ali zgode in nezgode pri 
njegovem izvajanju 
Marko Pečkaj, mag. Boris Sučić

4.2

Energetski pregled je ključni korak analize učinkovitosti rabe energije in vode v industriji 
in stavbah. Na poti nadzora stroškov in zmanjšanja rabe energentov in vode je neizogi-
ben. Sestavni del takšnega pregleda so priporočila za spremembo načina dela ali navad 
ter priporočila za izvedbo ukrepov in naložb za doseganje dviga energetske učinkovi-
tosti brez ogrožanja delovnih pogojev. Izvajalci običajno na začetku energetskega pre-
gleda pripravijo uvodni sestanek, na katerem uporabniku (naročniku) predstavijo vse 
dejavnosti, ki jih bodo izvedli med celostnim (razširjenim) energetskim pregledom.

Celostni energetski pregled pomeni zbiranje in obdelavo podatkov z namenom ra-
zumevanja načina rabe energije in vode v zajetem industrijskem obratu ali stavbi, 
prepoznavanje mogočih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti in ustvarja-
nje podlog za morebitne izvedbe preprostih ukrepov. Ključna posebnost celostnega 
energetskega pregleda so meritve na mestu samem, ki običajno trajajo od enega do 
dveh tednov v obdobju ogrevanja in/ali hlajenja, njihov namen pa sta čim natančnejša 
določitev rabe energije in potrditev mogočih prihrankov. Brez kakovostne priprave so 
rezultati običajno polni napak in neuporabni. Zato mora priprava vključevati načrt me-
ritev, to je ključni dokument, s katerim je treba seznaniti naročnika z namenom zagoto-
vitve najboljših pogojev za njihovo izvedbo. Pred izdelavo načrta meritev se običajno 
izvede kratek obisk na lokaciji, natančno se določi merilna mesta ter se tako izogne 
morebitnim poznejšim presenečenjem. V primeru izdelave načrta meritev na temelju 
prikaza (shem) ali osnutkov (skic) se lahko pri resnični postavitvi merilne opreme po-
javijo neugodne težave, na primer, da je glavna razdelilna omara premajhna ali da je 
dolžina ravnega dela cevi za namestitev merilne opreme prekratka. Načrt meritev mora 
vsebovati odgovore na naslednja vprašanja:
•	 Kdo bo izvajal meritev?
•	 Kje se bo merilo?
•	 Koliko časa bo trajala meritev?
•	 Kdo je odobril meritev pri naročniku?
•	 S katero merilno opremo se bo merilo?
•	 Kdo nadzira meritev?

Načrt meritev mora biti sestavni del listin (dokumentacije), to je treba skupaj z izsledki 
meritev predati naročniku. Vse morebitne spremembe pogojev med izvajanjem me-
ritev je treba nujno popisati, da bi bilo merilne izsledke mogoče pravilno razlagati. 
Uporabnik lahko s pregledom načrtovanih in izvedenih dejavnosti preprosto ugotovi, 
ali so meritev izvedli skladno z načrtom.

Povzetek
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S celostnim energetskim pregledom izvajalci izvedejo tako imenovano globinsko 
energetsko razčlenitev rabe energije in vode na območju ter ob meritvah ovrednotijo 
predlagane ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti. Ugotovitve energetskega 
pregleda podjetja dajo odgovore na naslednja vprašanja:
•	 Na kakšen način in kje se rabita energija in voda?
•	 Kako učinkovita je raba energije in vode?
•	 Kolikšna je izhodiščna (referenčna) raba energije in vode?
•	 Kolikšni so izhodiščni stroški energije in vode?
•	 Kakšni so vplivi proizvodne dejavnosti na okolico in ali so v skladu z zakonskimi pred-

pisi?

Kateri ukrepi za izboljšanje učinkovitosti rabe energije in vode so gospodarsko uteme-
ljeni ter katere posege je treba izvesti s ciljem zadostitve zakonskim predpisom? 

Konec energetskega pregleda je torej predstavljen z naborom vezanih ukrepov in po-
segov, z izvedbo katerih bi dosegli prihranke pri rabi energije in vode v podjetju ali 
stavbi ob zadostitvi vseh zadevnih zakonskih predpisov.

Energetska učinkovitost temelji na sistematičnem načinu in se ne konča z izvedbo 
ukrepov in posegov, temveč se nadaljuje s spremljanjem in potrjevanjem doseženih 
prihrankov, odkrivanjem novih možnosti in izvajanjem novih ukrepov za dvig učinkovi-
tosti, kar vse vodi v načrtno in trajnostno gospodarjenje z energijo.

Poudariti je treba, da energetske učinkovitosti nikakor ne smemo pojmovati kot varče-
vanje z energijo. Varčevanje namreč večinoma razumemo kot odrekanje, medtem ko 
učinkovitost pomeni doseganje enakih ali boljših učinkov ob nižji rabi energije ali vode. 
Dvig učinkovitosti rabe energije pa tudi ne pomeni le tehnične rešitve. Še več, vsaka 
nova tehnologija ali tehnična oprema ne glede na svojo učinkovitost izgublja svoje 
lastnosti, če ne obstajajo izobraženi ljudje, ki jo bodo najučinkovitejše upravljali. Zaradi 
tega je pred izdajo priporočil treba najprej razčleniti način gospodarjenja uporabnika s 
sistemi in energijo. Če pri uporabniku ne obstaja načrtna pot gospodarjenja z energijo, 
je treba določiti tudi smernice za vzpostavitev sistema zanjo.

Marko Pečkaj

Marko Pečkaj je končal univerzitetni študij na Fakulteti za strojništvo 
Univerze v Ljubljani in je od leta 1998 zaposlen v Centru za energetsko 
učinkovitost Instituta »Jožef Stefan«. Že več kot 17 let deluje na področju 
svetovanja in aktivnosti, povezanih z naprednim upravljanjem energije v 
podjetjih, še posebej pri izvedbah celovitih energetskih pregledov, različnih 
energetskih meritev, študij izvedljivosti ter pri usposabljanju zaposlenih za 
učinkovito ravnanje z energijo.

O predavatelju
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