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Poslanstvo in slogan 

Energetske in okoljske rešitve 

S svojim delovanjem 

prispevamo  

k zniževanju rabe 

energije, vode  

in okoljskih 

obremenitev. 

Energija zelene prihodnosti 
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Vizija in strategija 

Energetske in okoljske rešitve 
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• usmerjeni v prihodnost 

• nenehno izboljšujemo obstoječe 

sisteme,  

 

• razvijamo visoko kvalitetne 

proizvode in storitve,  

 

• združujemo dosežke znanosti ter 

potrebe kupcev v medsebojno 

zadovoljstvo in vzajemne koristi. 

 



Organizacija 
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Energetske in okoljske rešitve 
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Energetika in okolje 

ZEMELJSKI 

PLIN

dobava 

distribucija

 UTEKOČINJEN 

NAFTNI PLIN

dobava 

distribucija

ELEKTRIKA

proizvodnja  

dobava 

distribucija 

trgovanje

 TOPLOTA

proizvodnja 

dobava 

distribucija

Celovito upravljanje z 

energijo

DRUGE 

ENERGETSKE 

STORITVE

OKOLJSKA 

DEJAVNOST

Ključni procesi Energetike in okolja: 
 

 Dobava in distribucija zemeljskega plina 
 

 Dobava in distribucija UNP 
 

 Proizvodnja, dobava, distribucija 

  in trgovanje z električno energijo 
 

 Proizvodnja, dobava in distribucija 

  toplotne energije 
 

 Druge energetske storitve (optimiranje  

  sistemov in upravljanje objektov,  

  energetske rešitve za industrijo, paketi  

  URE in OVE za gospodinjstva in male  

  poslovne odjemalce)  
 

 Okoljska dejavnost (čistilne naprave,  

  energetska izraba odpadkov) 
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Pogodbeno zagotavljanje prihrankov 
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• Izvajalec se s pogodbo zaveže izvesti ukrepe, ki 

prinašajo določeno znižanje stroškov za energijo 

(rabo energije in vzdrževanje naprav) in vodo  

• Za dogovorjene prihranke v pogodbeni dobi jamči 

• Jamstva so lahko različna – odvisna od 

pogodbenega razmerja: 

• plačilo storitev izvajalca iz prihrankov – od 

doseganja je neposredno odvisen obrok plačila 

• druge vrste garancija: 

• finančni instrument (bančna garancija, menica) 

• zadržanje dela plačila v pogodbeni dobi 

Energetske in okoljske rešitve 

 



Izhodišča za doseganje prihrankov 

Energetske in okoljske rešitve 

• Upravljanje z energijo je kompleksen proces, 

ki zahteva specialna znanja in specializirana 

orodja 

• Cilj: nižja raba in stroški za energijo in vodo na 

enoto proizvoda, enoto storitve, itd 

• Energetsko upravljanje se lahko izvaja tudi kot 

storitev, v obliki podpore Energetskemu 

managerju v podjetju ali kot samostojna 

storitev v podjetjih, kjer nimajo za to posebej 

usposobljenih oseb 
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ENERGETSKO POGODBENIŠTVO 

v praksi - OBJEKTI  

 

 

 

 

Celovite sistemske rešitve 

8 

 

Začetki v Mestni občini Kranj 

2002-2017 

 



Energetske in okoljske rešitve 
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• Izvedba investicij v osnovne šole, športne dvorane, olimpijski 

bazen in stavbo MOK (2001 – 2012) 

• Pogodbena doba 15 let 

• Znižanje rabe energije 52% v zadnjem letu 

• Kombinacija različnih poslovnih modelov 

• Kombinacija financiranja: 

• Pogodbeno zagotavljanje prihrankov – financiranje izvajalca 

• Nepovratna sredstva (švicarski finančni mehanizem, sredstva 

velikih zavezancev) 

• Lastna sredstva MOK 

 



Energetske in okoljske rešitve 

10 

• Različne tehnične rešitve:   
 

 

• Optimizacija virov 

• Razsvetljava 

• Klimatizacija 

• Ovoj, stavbno pohištvo 

• Bazenska tehnika 

 

 

 

 

 

  

• Menjava energentov,  

• Uporaba OVE 

• Uvedba energetskega 

upravljanja 

 



Energetske in okoljske rešitve 
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Univerza v Mariboru – javni objekti 
• 33 objektov,14 z investicijami 

• Investicija 2010 - 2012: ~ 4.700.000 € 

• Obseg: izgradnja toplovoda, toplotnih postaj, kotlovnic, 

fotonapetrostne elektrarne, prenova klimatov in razsvetljave,  

izvedba daljinskega nadzora in upravljanja, prenova zunanjih 

in notranjih ovojev 

• Pogodbena doba 15 let 

 



Energetske in okoljske rešitve 
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ZPO Celje – javni objekti 

 
• Izvedba investicij v Halo A (športna dvorana Golovec, pisarne) 

in Halo B (notranji bazen, savna center, kegljišče) 

• Obnova ovojev, razsvetljave, bazenske tehnike in klimatizacije 

• Zagotovljeni prihranki: 626.000 kWh letno elektrike in 44.200 

kWh letno toplote 

• Pogodbena doba 15 let 

 



Energetske in okoljske rešitve 
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Hotel Špik 

Glavna storitev izvajalca: 

• Pogodbena oskrba s toploto in hladom (~30 % nižji stroški 

ogrevanja in hlajenja za naročnika) 

• Vgradnja TČ voda-voda, vgradnja pasivnega hladilnega 

sistema, predelava internih instalacij 

• Pogodbena doba 12 let 

 



Energetske in okoljske rešitve 
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Unior Zreče - industrija 

Glavna storitev izvajalca: 

• pogodbena oskrba z energijo in izvajanje storitev 

energetskega upravljanja (~15 % nižja cena toplote za 

naročnika) 

• Vgradnja SPTE 398 kWe / 502 kWt 

• Investicija: ~ 600.000 € 

• Obseg: Vgradnja naprave SPTE, predelava obstoječega 

razdelilnika, vgradnja novega kotla na ZP 

• Pogodbena doba 10 let 

 



Energetske in okoljske rešitve 
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Prenova javne razsvetljave –  

Mestna občina Koper 
• 10 letna koncesija za izvajanje gospodarske javne službe urejanja 

javne razsvetljave  

• Prihranek električne energije 2.294.220 kWh letno 

• Zamenjava in predelava cca. 5300 svetilk, prenova 248 prižigališč  

• Vzpostavljen paket upravljanja in energetskega knjigovodstva, 

vzpostavljen center za prijavo napak obratovanja javne 

razsvetljave 

 



Energetske in okoljske rešitve 
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Sistemi daljinskih ogrevanj 

Domplan d.d., Kranj (DO Planina Kranj) 

Glavna storitev izvajalca: 

• Tehnično-ekonomska optimizacija sistema daljinskega ogrevanja 

• Pogodbeno zagotavljanje prihrankov primarne energije (- 4,6 %) 

• Obnova toplotnih postaj (66), vzpostavitev sistema daljinskega nadzora 

in upravljanja 

• Vzpostavitev termo-hidravličnega modela omrežja DO, kalibracija 

modela, povezava modela za delovanje v realnem času 

• Dokazovanje rezultatov v 1 letu po izvedbi 

 



Energetske in okoljske rešitve 
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Daljinsko ogrevanje Bled 

Glavna storitev izvajalca: 

• Pogodbena oskrba s toploto (~20 % nižja cena toplote za 

naročnika) 

• Povezava Občine Bled, Sava Hotelov in TPC Bled 

• Izgradnja nove kotlovnice na lokaciji Ledene dvorane Bled:  

• 2x SPTE (999 kWe + 389 kWe), plinski kotel ZP (2,9 MW), toplotna 

črpalka (400 kW) 

• Izgradnja toplovodnega omrežja skupne dolžine cca 1 km 

• 7 toplotnih postaj skupne priključne moči 4.964 kW  

• Daljinski nadzor in upravljanje 

 



Vodovodni sistemi 

Energetske in okoljske rešitve 
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• Pogodba o izvedbi storitev tehnično ekonomske 

optimizacije vodovodnega sistema v MO Kranj s 

pogodbenim jamstvom doseganja prihrankov,  

• Jamstvo znižanja vodnih izgub za 10% v 10 letih 

• Vzpostavitev merilnih mest, posodobitev vodovodnih 

objektov, vzpostavitev centra za vodenje, vzpostavitev 

hidrodinamčnega modela vodovodnega omrežja, kalibracija 

modela, povezava modela za delovanje v realnem času 

 

 

 



Potrebni viri 

• Poznavanje področja (poslovni modeli, 

tehnične možnosti, ekonomika) 

• Finančni viri 

• Znanje in izkušnje 

• Priprava projekta (ocena potenciala) 

• Izvedba ukrepov 

• Energetsko upravljanje 

• Zaupanje in sodelovanje s strani naročnika 

Energetske in okoljske rešitve 
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