
 

  ENERGETSKE REŠITVE 
V INDUSTRIJI 

                       



EP (Energetsko pogodbeništvo) je zagotavljanje 
energetskih storitev z zagotovljenim izidom. 

• ključno načelo: vsi energetski ukrepi so 
financirani iz doseženih prihrankov, brez 
dodatnih stroškov naročnika 

• en pogodbeni partner: celoten projekt je 
izveden z enim pogodbenim partnerjem 
(Energetskim podjetjem / ESCO), ki prevzame 
večino s projektom povezanih finančnih in 
tehničnih tveganj. 

• brez tveganj prek jamstev: Prihranki za 
porabljeno energijo in obratovanje so doseženi 
takoj po uvedbi ukrepa in zajamčeni s 
pogodbenimi določili. 
 
EP omogoča strankam iz javnega in zasebnega 
sektorja: 

 • posodobitev tehničnih sistemov stavb v 
sodelovanju z energetskim podjetjem (ESCO) 

 • nov model za uvedbo energetsko učinkovitih 
ukrepov in možnost financiranja preko bodočih 
prihrankov 
  

Kako financirati prenovo? 
Prednosti energetskega pogodbeništva 
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Podatki o rabi energije, 
podatki o objektu in njegovi 
rabi 

Analiza rabe energije v 
objektu 
 
- energija, 
- obnovljivi viri, 
- karakteristike stavbe, 
- razsvetljava, 
- strojne instalacije, 
- meritve moči 
- voda,  
- organiziranost, poslovni 

procesi, varnost, ... 

Jasen pregled nad 
potencialnimi energetskimi 
prihranki 

Energetski pregled, merila 
uspešnosti, finančni cilji 

Načrtovanje procesa in 
tehničnih rešitev: 
 
- ukrepi za varčevanje z 

energijo in izbira opreme 
- Prihranki, naložbe in 

finančni izračuni, 
oblikovanje partnerstva 

- časovni okvir projekta 
 
 

 

Investicijski načrt 

Investicijski načrt,  pogodba 

Izkušeno vodenje projekta: 
 

- strokovno načrtovanje, 
izvajanje, nadzor in zagon 

- časovni načrt projekta 
- komunikacija z naročnikom 

in poročanje,  
- usposabljanje naročnika 

Nadgrajena infrastruktura in 
organizacija upravljanja 

Energetsko učinkovito 
postrojenje/objekt 

Energetsko upravljanje in 
podpora naročniku: 
 
- merjenje in preverjanje nove 

opreme/procesov 
- sistem za nadzor 
- tehnična podpora naročniku 
- energetsko načrtovanje, 

nadzor uporabe, poročila o 
prihrankih 

Energetska učinkovitost, 
zagotovljeni prihranki, 
zadovoljstvo naročnika 

GGE ponuja različne prilagojene energetske rešitve, ki lahko zagotovijo bistvene izboljšave pri rabi energije in 
zmanjšanju stroškov za energijo. GGE izvede celotno energetsko optimizacijo pri naročniku ter prevzema vse 
rizike obratovanja in vzdrževanja v pogodbeni dobi. Na ta način se naročniki lahko osredotočijo na svojo osnovno 
dejavnost.  

Kako GGE pomaga pri zniževanju rabe energije 



Energetski pregled za industrijske objekte je izdelan skladno z metodologijo o energetskih pregledih pri čemer 
je jedro proizvodni proces. V kolikor naročnik še nima izdelanega, je potrebno pregledati objekt kot celoto in 
izdelati razširjen energetski pregled (REP), v nasprotnem primeru pa se lahko osredotočimo le na določen 
problem. Tak EP imenujemo usmerjeni energetski pregled (UEP). Obe vrsti EP pa imata skupno naslednje: 

Energetski pregled 

 Meritve – vrednosti, ki služijo kot osnova za nadaljnje analize in izračune so rezultati opravljenih 
meritev in ne odčitki iz faktur, računov, itd. 

 Pogodbeništvo – tisti ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki jih je mogoče izvesti preko 
modela energetskega pogodbeništva so označeni. 

 ISO 50001:2011 – Dokument (REP) je vsebinsko in oblikovno pripravljen na način, da ustreza vsem 
zahtevam sistema za upravljanje z energijo ISO 50001:2011. 

 Povzetek za odločanje – Nabor potencialnih ukrepov je pripravljen v obliki, ki je primerna tako za 
tehnično osebje oziroma upravljavce sistemov, kot tudi za izvršni nivo v podjetju.   



Optimizacija stroškov porabe energije zaradi uvedbe upravljanja z energijo v podjetju -  2 % letnih stroškov za 
energijo. 
 
Spremljanje in nadzor nad porabo energije za posamezen produkt, produktno linijo ali obrat v realnem času: 
elektrika, toplota, hlad, zemeljski plin, tehnični plini, komprimiran zrak, voda, … 
 

Parametri: 

• konična obremenitev, 

• izgube v fazi mirovanja, 

• učinkovitost posameznega 
sistema, 

• ključni kazalniki 
uspešnosti (KPI) 

Upravljanje z energijo 



BI analitični moduli: 
 
 KPIe – Specifična poraba energenta  
             (kWh/enoto proizvoda) 

 KPIc – Specifični stroški za energente              
                (EUR/enoto proizvoda) 
 Optimizacija delovnega časa na osnovi 

poznavanja KPIc 

 CuSum (Cumulative Sum) – metoda za 
vrednotenje učinkovitosti upravljanja z 
energijo v posamezni delovni izmeni 

 M&T (measurement and targeting) – 
metoda z uporabo regresijske linije za 
definiranje ciljev porabe energije in 
analiza uspešnosti 

Upravljanje z energijo 
 



Rešitev podjetja GGE je Gorenju zagotovila delno (11,7 %) pokrivanje energetskih potreb podjetja s proizvodnjo 
toplote in električne energije. 

Predhodno stanje [MWh/a] [EUR/kWh] [EUR] 

Daljinsko ogrevanje (100 %) 31.422,0 0,022 691.302 

Po vgradnji SPTE 

Daljinsko ogrevanje (88,3 %) 27.742,0 0,022 610.342 

Toplota iz SPTE (11,7 %) 3.680,0 0,022 80.960 

Letni prihranki pri nakupu  toplote 0,00 

Električna energija iz SPTE 3.450,0 

VT (50%) – omrežnina 1.725 0,0927 15.990,75 

MT (50%) – omrežnina 1.725 0,0714 12.316,50 

Letni prihranki pri nakupu 
električne energije 

28.307,25 

SKUPNI LETNI PRIHRANKI 28.307,25 

Soproizvodnja toplote in električne energije (SPTE) 
Gorenje (Velenje) 



Ukrep zamenjave razsvetljave vključuje zamenjavo dotrajane in energetsko neučinkovite razsvetljave preko 
modela energetskega  pogodbeništva, ki naročniku zagotavlja takojšne prihranke brez začetne investicije 
naročnika. 

Predhodno stanje [kWh/a] [EUR/kWh] [EUR] 

Priključna moč stare razsvetljave: 220 kW 792.195 0,090 71.297 

Po zamenjavi razsvetljave 

Priključna moč nove razsvetljave: 84kW 302.400 0,090 27.216 

LETNI PRIHRANKI 489.795 44.081 

Prenova razsvetljave v proizvodnih in skladiščnih prostorih 
Gorenje (Velenje) 



Ukrep zamenjave procesnega hladilnega sistema vključuje zamenjavo obstoječe scroll kompresorske 
tehnologije (40 % olje na režimu 35/400C in 60 % orodje na 15/200C) z izkoriščanjem prostega hlajenja (free-
coolinga) in zunanjim kompresorskim hladilnim agregatom s prigrajeno free-cooling sekcijo preko modela 
energetskega pogodbeništva, ki naročniku zagotavlja takojšne prihranke brez začetne investicije naročnika. 

Predhodno stanje [kWh/a] [EUR/kWh] [EUR] 

Proizvodnja hladu s kompresorsko tehnologijo 1.826 0,057 104.082 

Po zamenjavi procesnega hlajenja 

Proizvodnja hladu s hladilnih agregatom 1.095 31.207 

Proizvodna hladu s prostim hlajenjem 730 4.000 

LETNI PRIHRANKI 68.875 

Hlajenje 
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nova poraba plina prihranki po vgradnji ekonomizerja

dvig izkoristka proizvodne linije

V sklopu optimizacije proizvodnih procesov je bil identificiran potencial za dodatno znižanje izgub na proizvodni 
liniji črna peč. Na dimovodni napravi je za primarnim izmenjevalcem toplote (ekonomizer) dograjen manjši, 
sekundarni izmenjevalec toplote. 
 
Za določevanje učinka je na vodni strani vgrajen kalorimeter – koristna toplota je namenjena predgrevanju 
vpihovanega zraka v peč, izkoristek celotnega proizvodnega procesa sušenja pa je višji na letni ravni za cca. 
5,00 %.  

Enostavna vračilna doba 
investicije znaša 2,4 leta. 

Primer: izkoriščanje odpadne toplote 
 



Naloga energetskega 
managerja v vlogi svetovalca 
je pomoč naročniku pri 
implementaciji cikličnega 
procesa zviševanja 
energetske učinkovitosti, 
skladno z ISO 50001:2011, 
ob pomoči sistema za 
energetski management in 
poznavanja proizvodnih 
procesov - EP.  

Energetska politika 

Načrtovanje in optimiranje 
ukrepov 

Vgradnja učinkovite opreme in 
obratovanje 

Preverjanje in izvedba 
korekcij Meritve in nadzor 

Korekcije in preventivni ukrepi 

Interna presoja in 
identifikacija učinkov 

Poročilo poslovodstvu 

neprestane  
izboljšave 

Primer integralnega pristopa reševanja problemov energetike in pomoč za dosego cilja uvedbe sistema za 
ciljno spremljanje rabe energije. 

Primer: najem energetskega managerja 
 



GGE reference 
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GGE d.o.o. 
Šlandrova ulica 4b 
1231 Ljubljana 
Slovenija 

E: info@gge.si 

www.gge.si 

Kontakt  
 

Hvala za pozornost! 


