
Učinkovito z energijo 008

Kako o učinkovite rabe energije 
v sistemih za prezračevanje in 
Kako do učinkovite rabe 
energije v sistemih za 
Kako v podjetjih gospodariti z 
energijo?

1

Kako do u činkovite rabe 
energije v sistemih za 
prezračevanje in klimatizacijo

v sistemih za prezračevanje in 
klimatizacijo

Seminar sofinancira: Seminar podpira: Medijski partner:

energije v sistemih za 
prezračevanje in klimatizacijo

Seminar sofinancira: Seminar podpira:

energijo?

dr. Bojan Pahor, Svetovalec predsednika uprave 
Bojan Klinkon, Energetski Manager 
Perutnina Ptuj d.d

Medijski partner:



Vsebina predstavitve

1. Uvod
2. Izhodiš če za razmišljanje o EM
3. Paretovo na čelo
4. Energetski menedžment (EM)

2

4. Energetski menedžment (EM)
5. Zaklju ček



1. uvod

Tržna gibanja kažejo, da se bo povpraševanje po 
energiji dramati čno pove čalo v naslednjih 25 
letih:

• svetovno povpraševanje po vseh energetskih 
virih naj bi se pove čalo za 57 % v naslednjih 25 
letih;
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letih;
• do leta 2030 bo 56 % svetovne energije porabila 

Azija.
• Potrebna bo nova proizvodnja energije, ki 

ustreza skoraj 300 (1.000MW) elektrarnam, da bi 
zadovoljili potrebe po elektriki do leta 2030.



1. uvod

vplivi na poslovanje podjetij:
• manjši dobi čki zaradi visokih obratovalnih 

stroškov,
• upad prodaje izdelkov, ki so porabniki 
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• upad prodaje izdelkov, ki so porabniki 
energije,

• nekonkuren čnost v energijsko-intenzivnih 
dejavnostih.



1. uvod

Da bi stabilizirali porabo energije, lahko 
predlagamo tri splošne strategije: 

• pove čati učinkovitost porabe energije,
• pove čati odvisnost od obnovljivih virov 
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• pove čati odvisnost od obnovljivih virov 
energije,

• razviti in uporabiti energijske tehnologije, 
ki proizvajajo zanemarljive koli čine 
toplogrednih plinov.



1. uvod
• Strateška uporaba u činkovitosti energije v industriji 

vklju čuje naslednje postavke:

• Nižji stroški. Prihranke pri ra čunu za gorivo spremljata 
manjša koli čina odpadkov in dejstvo, da ni potrebe po 
opremi za nadzor emisij. Izognemo se kaznim za pres ežene 
emisije in pomanjkanje varnosti. Izboljšana zaneslj ivost 
omogo ča zmanjšanje števila nadur in nezgodnih 
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omogo ča zmanjšanje števila nadur in nezgodnih 
zavarovalnih premij.

• Povečani prihodki. Optimizacija energije lahko prinese 
nove prihodke. Dodatna proizvodna zmogljivost, ki j o 
pridobimo z optimizacijo energije, bo koristila 
proizvajalcem, ki morajo pove čati svoj u činek, da bi 
odgovorili na rasto če povpraševanje po svojih proizvodih.



1. uvod

• Nadzorovanje tveganj. Upravljanje z energijo izravn a 
izpostavljenost industrije tveganjem, ki jih predst avlja 
deregulacija javnih storitev, rasto če cene goriv in dobavo 
energije.
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energije.

• Povečanje čistega dobi čka. Finan čno obrestovanje 
energijske u činkovitosti se odraža v dveh delih: izboljšanih 
dobi čkovnih maržah in pove čanem prometu (merilo 
izboljšane produktivnosti).



Proces
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2. Izhodiš če za razmišljanje o EM
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3. Paretovo na čelo

• Princip 80/20 (tudi 90/10):
Na splošno je manjšina (20%) vitalna in 
večina (80%) trivialna.
Pravilo je univerzalno in ga je mo č 
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aplicirati kjerkoli, pri znanosti, 
menedžmentu ali v fizi čnem svetu:

20% ljudi ima 80% bogastva, 20% napak povzro či 80% 
problemov. Pri projektnem vodenju 20 % (10 na za četku in 
10 na koncu) dela porabi 80% časa in dobrin. Pri prodaji: 
20% strank ustvari 80% prihodka. 



4. Energetski menedžment
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4. Energetski menedžment v PP

• PP bo postalo “zero waste” 
podjetje

• Imenovanje “direktorja za 
energijo”

• Formiranje ekipe za energetsko 
upravljanje

– Vklju čevanje posameznih obratov
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– Vklju čevanje posameznih obratov
– Vklju čevanje posameznih partnerjev

• Platforma:
• Detaljni energetski pregled
• Energetski program podjetja z 

ukrepi (A) in (P) za pove čanje 
energetske u činkovitosti

• Inteligentni sistem upravljanja z 
energijo



4.1 EM v PP
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4.1 EM v PP

• Osnovni podatki:
Letni promet skupine: 243,3 mio€
št. zaposlenih: 3.339
EBIT 4,33 mio€
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Financiranje:
- amortizacija,
- Krediti
- dobi ček



4.1 EM v PP
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4.1 EM v PP
(A)

• PP energija d.o.o.
• PP Solar d.o.o.
• …. 
• Absorpcijsko 

hlajenje,

(P)
• TPK
• Energetska u činkovitost stavb
• Kompenzacija jalove energije
• Varčna razsvetljava in 

upravljanje razsvetljave
• Rekonstrukcija hladilniških 

naprav
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hlajenje,
• Geotermalna 

energija

naprav
• Znižanje tlaka stisnjenega 

zraka na 7 na bar
• Uvedba pod števcev el. 

energije in povezava na 
obstoje čo računalniško mrežo

• …



5. Zaklju ček

• Podjetja, da bi se pripravila na prihodnost, bi mor ala 
upoštevati:

• Obvladovanje osnov za energetsko u činkovitost.
• Na investicije ter strateške odlo čitve o energiji je treba 

16

• Na investicije ter strateške odlo čitve o energiji je treba 
gledati bolj daljnoro čno in širše.

• Poiskati priložnosti za spremembo poslovanja na pod ročju 
upravljanja, kupovanja in porabe energije. 

• Izdelava strategij za pripravljenost na nujne scena rije v 
prihodnosti.

• Osebno ukrepajte!


