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Predstavitev družbe IMPOL 

920 m 

400 m 

Površina industrijske cone: 22 ha 

Pozidana površina: 12,5 ha 



Predstavitev družbe IMPOL 



Predstavitev družbe IMPOL 

Osnovna dejavnost: izdelava aluminijastih polizdelkov 
 
Kratka zgodovina:  
- 1825: ustanovitev industrije kovanih bakrenih 

izdelkov 
- 1920: nov lastnik, razvoj podjetja, širitev 

proizvodnje 
- 1946: preusmeritev v predelavo aluminija 

 
Letos je podjetje praznovalo 190 letnico obstoja. 

 
 



Predstavitev družbe IMPOL 

Število zaposlenih: 
- Slovenska Bistrica - 1100 
- Sevojno (Srbija) - 700 
 
Podatki na letnem nivoju 
Proizvodnja: 180.000 ton 
Promet: skoraj 500 MIO € 
Izvoz: 95%, od tega v EU 85% 
 
Poraba električne energije:    120 GWh, 10 MIO € 
Poraba zemeljskega plina:    16 MIO Sm3,   8 MIO € 

 



Predstavitev družbe IMPOL 

Impol d.o.o. 

Impol LLT d.o.o. 

Impol Infrastruktura d.o.o. 

Impol PCP d.o.o. 

Stampal SB d.o.o. Rondal d.o.o. Impol R&R d.o.o. 

Impol FT d.o.o. 

Skupno je v družbi 26 podjetij 



Predstavitev družbe IMPOL 

Naši trgi: 
- Avtomobilska industrija 
- Prehrambena industrija 
- Farmacevtska industrija 
- Transportna industrija 
- Elektroindustrija 
 



Zamenjava notranje razsvetljave v 
proizvodnih prostorih  

skupine IMPOL 

Projekt je vodila družba Impol Infrastruktura d.o.o. 



Stara razsvetljava: industrijske svetilke s 
potratnimi VTF  (P=450W) in halogenskimi 

sijalkami (P=216W) 



Razlogi za zamenjavo razsvetljave 

Zakonodaja 

Stroški vzdrževanja 
Slaba osvetljenost 

delovnih mest 

Energetska potratnost 



Izvedba projekta v 2 fazah 

Obnova razsvetljave v letu 2011 

Obnova razsvetljave v letu 2012 



Priprava na izvedbo projekta 

Projektne zahteve uporabnika 



Priprava na izvedbo projekta 

Skupine za vklop razsvetljave 

Cona Sektor 

Krmilna omarica 



Priprava na izvedbo projekta 

Razporeditev svetilk in izračun osvetljenosti za 
posamezni sektor 



Tabela za izračun rentabilnosti investicije – 1. faza 

Obratovalne ure 
V obeh primerih ostane enako:  
5670 h/leto 

Število vgrajenih svetilk 
Obstoječe stanje:  213 x 450W 
Novo stanje:           119 x 231W 

Letna poraba električne energije 
Obstoječe stanje:  543 MW 
Novo stanje:           156 MW 

Prihranki: 
Prihranek električne energije in 
finančno vrednotenje prihranka 
   
  

Priključna moč 
Obstoječe stanje:  95,85 kW 
Novo stanje:           27,49 kW 

Prihranki: 
Prihranek električne energije:  
  388 MW/leto 
Prihranek v denarju je odvisen od 
trenutne cene električne energije.  Avtomatsko delovanje s senzorjem 
osvetljenosti obeta še nekaj večje 
prihranke 

Ovrednotenje investicije 



Tabela za izračun rentabilnosti investicije – 1. faza 



Tabela za izračun rentabilnosti investicije – 2. faza 



Izbira izvajalca 

Svetloba d.o.o. 
 

Svetilke: Reflecta Power 
  Reflecta Opal 



Razlogi za izbiro izvajalca 

- Certifikati, tehnični podatki in  

     lastnosti izdelka 

 

- Slovenski proizvod 

 

- 3 leta garancije, tudi na  

   sijalke 



Krmilna omarica 

Nastavitve avtomatskega 
režima obratovanja 

Ročni vklop 

Upravljanje z razsvetljavo 



Upravljanje z razsvetljavo 

Nastavimo urnik 
vklopov 
razsvetljave in 
določimo 
osvetljenost, pri 
kateri se 
razsvetljava 
avtomatsko vključi 
ali izključi 

Avtomatske nastavitve 



Delovanje razsvetljave 

Razsvetljava lahko deluje s 
polno močjo… ali polovično močjo. 



Z menjavo svetilk smo dosegli bistveno boljšo 
osvetljenost prostorov 

Področje s staro 
razsvetljavo 

Področje z novo 
razsvetljavo 



Stroškovna učinkovitost projekta 



Sofinanciranje projekta 

Razpis Ministrstva za gospodarstvo: 

„Sofinanciranje operacij za povečanje 

učinkovitosti rabe električne energije 

v gospodarstvu“ 

 

Nepovratna sredstva v višini 30% za velika podjetja 

 

 - Evropski kohezijski sklad: 85% 

 - Republika Slovenija:  15% 



Pregled vrednosti investicije in prihrankov 

Vrednost investicije: 

 

1. faza: 223.993 € 

2. faza: 293.461 € 

Skupaj: 517.454 € 

 

 

Strošek Impol (70%):  362.218 € 

Nepovratna sredstva (30%): 155.236 € 

  



Pregled vrednosti investicije in prihrankov 

Število starih svetilk: 

1. faza:     605 

2. faza:  1.296 

Skupaj: 1.901 

Število novih svetilk: 
1. faza:     417 
2. faza:     748 
Skupaj: 1.165 
 



Pregled vrednosti investicije in prihrankov 

 

 

Predvideno zmanjšanje porabe električne energije: 

2.810 MWh/leto 
 

 

Dejansko zmanjšanje porabe električne energije: 

2.465 MWh/leto 

 

 

  



Zmanjšanje stroškov vzdrževanja 

- število starih svetilk:   1.901 kosov 

- strošek menjave sijalke (na 2 leta):     15 €/kos 

- strošek menjave dušilk (na 3 leta):            20 €/kos 

 

LETNI STROŠEK VZDRŽEVANJA: 24.000 € 

 

Pri tem ni upoštevano, da so bile svetilke zastarele in bi z leti 
bila obvezna menjava posameznih svetilk. 



Pregled vrednosti investicije in prihrankov 

Letni prihranek, ob upoštevanju zmanjšanja porabe 
električne energije in nižjih vzdrževalnih stroških 

(povprečna cena električne energije za leta 

2013 in 2014): 

 203.000 €/leto 
 

Ob upoštevanju deleža Impola pri investiciji: 

 362.218 € 
 

znaša vračilna doba projekta: 

 1,78 leta 
 



Dejanski prihranki 

Leto 2013 in 2014 
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Hvala za pozornost 

Impol Infrastruktura d.o.o. 
Rafko Atelšek u.d.i.e. 

 


