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2. Uvodnik

3. Certiﬁciranje podjetij glede na njihovo
energetsko učinkovitost

Spoštovani bralec,

energetske učinkovitosti na področjih, kjer so rezultati

pomlad je tu in kot običajno, pride z njo tudi nova »energija«

slabši od pričakovanj.

za ljudi in za poslovanje podjetij.

V fazi priprave analitičnega orodja smo analizirali veliko

V našem projektu CO-EFFICIENT smo prešli iz analitične

število podjetij iz držav partneric. Izvedli smo energetske

faze in faze zbiranja podatkov v fazo oblikovanja praktičnih

preglede, analizirali pridobljene podatke in pripravili

rešitev, usklajenih s potrebami podjetij. Skupaj s podjetji

uporabnikom prijazen vmesnik, ki bo omogočal dovolj

smo razpravljali o njihovih težavah in potrebah, testirali

enostaven vnos podatkov in dajal dovolj podrobne podatke

inovativne rešitve in ustvarili nova orodja za določanje

za pripravo ustreznih ukrepov v podjetjih. V ta namen smo

energetske učinkovitosti posameznega podjetja. To bi naj

vzpostavili žive laboratorije v vsaki od držav partneric,

podjetjem omogočilo izboljšati energetsko učinkovitost

kar nam je omogočilo raziskavo in testiranje analitičnega

in produktivnost ter s tem postati konkurenčnejši in bolj

orodja. Več o živih laboratorijih, udeležencih, težavah in

dobičkonosni.

rešitvah, lahko preberete v teh novicah.

V tej izdaji novic smo se usmerili na energetsko certificiranje

V primeru potrebe po dodatnih informacijah o vsebini, ki jo

podjetij, predvsem na certificiranje proizvodnih procesov in

obravnavamo v teh novicah, se obrnite na kateregakoli od

ne toliko proizvodnih prostorov. Učinkovitost proizvodnih

regionalnih partnerjev. Njihove kontaktne podatke najdete

procesov

na spletni strani http://coefficient-project.eu/contact.

je

velikokrat

zanemarjena

pri

obravnavi

energetske učinkovitosti podjetij, a je včasih možno z
manjšimi popravki doseči občutne prihranke; seveda kadar

Nada Kožul

vemo kje začeti.

Regionalna razvojna agencija Slavonije in Baranje

Zavedamo se, da imajo MSP omejene finančne možnosti
in je zato izvedba celovitega energetskega pregleda manj
primerna. Tako smo v okviru projekta CO-EFFICIENT
pripravili analitično orodje, ki je primerno za lastno oceno

Namen certificiranja podjetij je pridobivanje informacij o
nivoju energetske učinkovitosti kot dela podpornih aktivnosti
in poslovnega procesa. Energetski status podjetja je
opredeljen s pridobljenimi podatki o celotni porabi energije,
različnimi oblikami porabe energije, upravljanja z energijo in
prihodnjimi načrti, povezanimi s porabo energije v podjetju.
Energetski status podjetja je ocenjen z metodo ocenjevanja
pomembnosti posameznih dejavnosti, povezanih z energetsko
učinkovitostjo.

v energetsko prenovo in modernizacijo tehnoloških procesov.
Z dobro opredeljeno strukturo porabe energije, lahko
podjetja natančno opredelijo prednosti in dodano vrednost
nadgradenj, namenjenih povečanju energetske učinkovitosti
in zmanjševanju stroškov. Na tej stopnji je pomembno, da so
kazalniki uspešnosti ustrezno in primerno definirani v povezavi
s proizvodnim procesom. Dobro opredeljeni kazalniki dajejo
takojšen pregled in možne ukrepe za dosego zasledovanega
cilja in omogočajo tudi meritve doseženih rezultatov.

Na podlagi dobrih praks drugih podobnih projektov in z
lastnimi analizami, smo določili področja izvajanja aktivnosti v
okviru podjetij. Te dejavnosti so povezane s porabo energije in
upravljanjem z energijo. Vrednotenje posameznih dejavnosti
se določi s pomočjo standardiziranega seznama dejavnosti,
določenih za certificiranje. Na podlagi vseh dejavnosti podjetja
in temelječ na modelu in mejah energetske učinkovitosti, je bilo
določeno ali tako podjetje izkazuje potencial za energetsko
učinkovitost.

Z uporabo smernic za nakup energetsko učinkovite opreme in
z uvedbo novih postopkov, ki upoštevajo zahteve za racionalno
rabo energije, pridobi podjetje konkurenčno prednost. S
certificiranjem podjetje pridobi nekaj osnovnih informacij o
tem, kakšen je status podjetja v primerjavi z drugimi podjetji
v smislu energetske učinkovitosti. Na ta način podjetje pridobi
osnovni pregled nad svojimi možnostmi in potencialom v boju s
konkurenco. S spoštovanjem načela energetske učinkovitosti
podjetje lahko zmanjša stroške energije in optimizira
proizvodne procese, kar vodi v zmanjšanje proizvodnih
stroškov na enoto proizvoda in večjo konkurenčnost na trgu.

Po začetnem zbiranju podatkov smo identificirali dejavnosti, ki
so bistvenega pomena za doseganje energetske učinkovitosti
v podjetjih. Učinkovita raba energije se odraža na področju
podpornih dejavnosti, tehnologiji in načrtovanih investicijah v
obnovo in posodobitev proizvodnih procesov. Na ta način so
opredeljena področja porabe energije, ne samo za podporne
dejavnosti, ampak predvsem za izvajanje osnovne dejavnosti.

Da bi motivirali podjetja, ki se osredotočajo tudi na energetsko
učinkovitost, poleg svoje osnovne dejavnosti, projekt COEFFICIENT podeljuje projektne certifikate o energetski
učinkovitosti sodelujočim podjetjem. S pridobitvijo certifikata
se družba opredeli kot podjetje, ki spodbuja učinkovito rabo
energije. Certifikat tako dokazuje, da so podjetje in njegove
aktivnosti usmerjene v trajnostni razvoj in energetsko
učinkovitost. Več o postopku certificiranja, si lahko preberete v
naši prejšnji številki glasila. Najdete ga lahko na naslovu http://
coefficient-project.eu/downloads/dissemination.

Certificiranje podjetij se razlikuje od certificiranja energetske
učinkovitosti različnih stavb. Ideja je, da se spodbudijo
aktivnosti v podjetjih, ki omogočajo strukturiranje porabe
energije po posameznih procesih. S pridobitvijo podatkov o
strukturi porabe energije, se lahko podjetja brez težav vključijo

energetske učinkovitosti podjetja, predvsem na področju
proizvodnih procesov. Orodje je na voljo brezplačno za vsa
MSP na naši spletni strani http://coefficient-project.eu. V
aplikacijo boste vnesli podatke o podjetju in o vaši porabi
energije ter po nekaj korakih dobili numerično in vizualno
predstavitev vaše energetske učinkovitosti. To vam bo v
pomoč pri identifikaciji in vpeljavi ukrepov za povečanje
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4. Predstavitev živih laboratorijev za energetsko učinkovitost
(Slovenija, Hrvaška, Italija, Francija, Španija)
neučinkovito rabo energije v podjetjih in kako rešiti ta problem.
Vsako od vpletenih podjetij bo pridobilo potrebne konkretne
rešitve za učinkovito rabo energije. Vsi ukrepi, sprejeti v teh
podjetjih, bodo zagotovili bazo dobrih praks in navdih drugim
podjetjem za izboljšanje njihove energetske učinkovitosti.

Kot je opisano v prejšnji številki glasila, pilotni živi laboratorij
vključuje različne interesne skupine s skupnim ciljem
soustvarjanja inovativnih izdelkov in storitev v realnem okolju.
V tej številki bomo predstavili živi laboratorij za energetsko
učinkovitost v proizvodnih procesih. Predstavili bomo pilotski
projekt iz vsake od držav, ki sodelujejo v projektu, s kratkim
opisom sodelujočih MSP, identifikacijo njihovih težav in
pričakovanih rezultatov pilotnega projekta.

4.1.3. Pričakovani rezultati projekta

4.1 Slovenski pilotni projekt
4.1.1. Sodelujoči
Slovenski pilotni projekt vključuje pet MSP, dve organizaciji
R&R in eno združenje malih in srednjih podjetij. V tem poglavju
bomo podali kratek opis podjetij, ki sodelujejo v projektu.

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) zagotavlja osnovne
storitve za podjetja, ki delujejo v Sloveniji in je idealen partner
za tuje investitorje.

Rosenbaurer d.o.o. se ukvarja s predelavo gasilskih vozil in
proizvodnjo pomožne opreme za intervencijska vozila.

Kot rezultat pilotnih aktivnosti velja: opredelitev ključnih
področij za izboljšave v MSP. Vsako od udeleženih podjetij
namreč zahteva posebne rešitve za učinkovito rabo energije.
Izvajanje pilotnega projekta naj bi MSP pomagalo z navedbo
možnosti kako povečati energetsko učinkovitost in uporabo
obnovljivih virov energije v proizvodnji in poslovanju. Pilotni
projekt mora zagotoviti podatkovno bazo dobrih praks in
pristopov, ki jih je v podjetju treba sprejeti za izboljšanje
energetske učinkovitosti.

Vojtek d.o.o. je podjetje, ki proizvaja opremo za otroška in
športna igrišča, kot tudi druge vrste urbane opreme. Njihov
portfelj obsega več kot dvesto različnih izdelkov, ki jim vsako
leto dodajo 20 novih izdelkov.
Hrvaško Združenje delodajalcev se ukvarja z razširjanjem
projektnih pilotov in njihovih rezultatov malim in srednje velikim
podjetjem. Je neprofitno in neodvisno združenje delodajalcev,
ki predstavlja, spodbuja in zagovarja interese svojih članov.

4.1.2. Identifikacija težav

Podjetje Lineal d.o.o. se ukvarja z načrtovanjem v gradbenem
sektorju. Njihovi poslovni prostori so nastanjeni v IPARC
poslovni stavbi, skupaj s številnimi drugimi podjetji.

Splošen problem v vseh podjetjih je prekomerna poraba
električne in toplotne energije. Večina električne energije se v
podjetjih porabi za razsvetljavo in lastne poslovne dejavnosti
(delovanje različnih strojev in delovnih orodij). Toplotna
energija se v glavnem uporablja za ogrevanje in pripravo tople
vode. Posledično je glavni cilj zmanjšanje porabe energije
na obeh področjih. Za doseganje tega cilja obstajajo različni
možni ukrepi, kot na primer uvedba sistema upravljanja z
energijo v podjetjih, nadzor in spremljanje porabe energije na
tedenski ravni in pridobivanje najboljše cene za energijo na
energetskem trgu. Poleg tega obstajajo nekatera priporočila
za optimizacijo rabe energije, kot je npr. izkoriščanje odpadne
toplote, posodobitev sistema za ogrevanje in hlajenje, ki
vsebuje načrt za delovanje posameznih naprav, zamenjavo
starejših naprav, varčevanje z energijo ter toplotna izolacija in
toplotni ovoj stavbe.

Hostel Tresor se ukvarja s turizmom in nastanitvami. Poleg
najema prostorov, nudijo tudi uporabo restavracije za zunanje
goste.
Podjetje Mesnine Štajerske se ukvarja s pripravo in predelavo
mesa in mesnih izdelkov. Potreba po hlajenju (hladno
shranjevanje / hlajenje prostorov) skozi vse leto, je za njih
bistvenega pomena.
Podjetje Tehnopond d.o.o. se ukvarja s proizvodnjo in
predelavo kovinskih izdelkov. Njihova proizvodna linija se
nahaja v treh poslovnih dvoranah.
E prihodnost d.o.o. ponuja svojim strankam sodobne
energetske storitve. Podjetje se ukvarja z energetsko analizo
proizvodnje in nadzorom nad izvajanjem energetskih sanacij
in uvajanjem obnovljivih virov energije.

Večine ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti ni
mogoče opredeliti kot splošno rešitev za vsa podjetja. Ukrepe
je bilo treba posebej pripraviti za vsako od udeleženih
podjetij na podlagi energetskega pregleda in opredelitve
težav pri uporabi energije. Živi laboratorij se je osredotočil na

Podjetje Klimaterm d.o.o. se ukvarja z načrtovanjem,
nadzorom in svetovanjem, zlasti na področju strojnih in elektro
instalacij.
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4.2. Hrvaški pilotni projekt
4.2.1. Sodelujoči
V hrvaškem pilotnem projektu sodelujejo naslednja podjetja:

Fakulteta za elektrotehniko sodeluje kot zunanji strokovnjak
za R&R. Njena glavna raziskovalna področja so energetika,
elektromehanski in računalniški inženiring, avtomatizacija,
proizvodna organizacija in strojništvo. Prav tako pa se fakulteta
ukvarja z raziskavami na področjih matematike in fizike.

Palkovič d.o.o. je majhno družinsko podjetje, ki je začelo
delovati kot gradbeno podjetje. Trenutno podjetje ponuja
proizvodne naprave in poseduje pohištveno razstavni prostor.
Podjetje ima v zadnjih petih letih relativno stabilen prihodek in
število zaposlenih. Prav tako so že izvedli nekatere izboljšave
v zvezi z energetsko učinkovitostjo in so pripravljeni vlagati v
ta segment.

4.2.2. Identifikacija težav
Nekatere splošne težave v malih in srednje velikih podjetjih,
ki so del hrvaškega pilotnega projekta, predstavljajo
problemi energetske učinkovitosti v MSP, ker se ne zavedajo
svojih potencialnih prihrankov. Obstaja tudi nekaj težav z
organizacijo, zmanjševanjem stroškov, visoko porabo energije
in tudi problem z zastarelo opremo in tehnologijo.

Frizer d.o.o. je podjetje, ki ponuja striženje las v skupno
13 lepotnih salonih v Osijeku, in poleg tega zagotavlja tudi
pedikuro, manikiro in solarij.
Osnovna dejavnost podjetja Tehno-Filter d.o.o. je projektiranje,
izdelava in montaža aspiracijskih sistemov za industrijo, kot
so npr. vrečke filtrov za zbiranje prahu, cevovodi, ventili,
centrifugalni ventilatorji itd. Podjetje ima sedež v moderni
stavbi, ki je stara le pet let in menijo, da bi lahko delovne
procese napravili še bolj energetsko učinkovite.

Vsako podjetje je nekoliko drugačno in ima različno število
zaposlenih, vrsto tehnologije in vrsto poslov, a so omenjene
težave skupne večini.
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4.2.3. Pričakovani rezultati projekta

4.3.2. Identifikacija težav

Eden od rezultatov bo ozaveščanje MSP o (po)rabi energije.
Po razvoju in testiranju analitičnega orodja na čim večjem
številu MSP, bo rezultat pokazal njihov status na področju
energetske učinkovitosti in kako ga izboljšati. Pilotni projekt
ne more rešiti vseh težav s katerimi se srečujejo, vendar pa
je lahko dober zgled in vpliva na dolgoročni razvoj investicij v
energetsko učinkovitost.

Podjetja tega živega laboratorija so zelo majhna, saj je na
tem območju velika večina takih. S stališča vračilne dobe
investicije, je namen analize, da predlaga aktivnosti, ki so
trajnostne v smislu stroškov / koristi ne le za okolje, temveč
tudi za podjetja sama.

Podjetja se navadno ne zavedajo dejstva, da lahko preprosta
reorganizacija izboljša prihranke in zmanjša stroške. Vsak od
pilotnih projektov bo opredelil probleme in skupaj bodo tvorili
bazo najboljših rešitev. Pilotni projekt je oblikovan in se sooča
s težavami, ki so večinoma opredeljene v vsaki državi. Vsaka
regija ima različne načine reševanja in pilotni projekt je prvi
korak, ki skuša najti najprimernejše načine reševanja.

Meccanica Tecnica Srl opravlja storitve precizne strojne
obdelave za izgradnjo prilagojenih modulov za plastično
industrijo. Za ta namen je poseduje širok nabor visoko
usposobljenih strojnih orodij, ki jih upravlja 18 zaposlenih.
RCL Meccanica Srl kot podizvajalec opravlja fino-mehanske
storitve za lokalna podjetja, ki proizvajajo izdelke predvsem
iz železa, nerjavečega jekla in lahkih zlitin. Porabi približno
130.000 kWh električne energije za proizvodni proces in 8000
m3 zemeljskega plina za ogrevanje.

4.3. Italijanski pilotni projekt
4.3.1. Sodelujoči
Naslednja podjetja so udeleženci v pilotnem projektu
italijanskega živega laboratorija:
APF Meccanica Srl ponuja obdelovalne storitve (rezanje,
vrtanje in struženje) za jekla in lahke zlitine za majhne in
srednje serije v mehanski industriji, ki se večinoma nahaja
v okoliških okrožjih. Podjetje porabi približno 100.000 kWh
električne energije za proizvodnjo in 5000 m3 zemeljskega
plina za ogrevanje.

Glavne dejavnosti MANFREDINI Daviglio Srl spadajo na
področje splošne mehanike, predvsem gre za precizno
obdelavo in obdelavo s CNC stroji v številnih panogah, še
posebej na področju rezervnih delov, traktorjev, mehanike in
hidravlike.
Svetovalno podjetje ASQ Srl, se že dolgo časa ukvarja s
svetovanjem MSP in ima veliko izkušenj na področju reševanja
problematike malih in srednjih podjetij. Podjetje je sodelovalo
v italijanskem živem laboratoriju kot zunanji strokovnjak.
Posedujejo veliko znanja na področju številnih, med seboj
povezanih, področij: okolje, varnost, kakovost in energetika.
Na področju energetike, igra ASQ vlogo kvalificiranega ESCO.
Pri tem se soočajo z vrsto problemov, od pogajanj z dobavitelji
energije za optimizacijo stroškov energije, do problemov s
posredniki in distributerji.

Elettromeccanica MANFREDINI Srl opravlja storitve
proizvodnje, namestitve, vzdrževanja in vgradnje električnih
črpalk, električnih motorjev in industrijskih električnih naprav.
Porabi približno 90.000 kWh električne energije in 3.000 m3
zemeljskega plina.
EVL TORNERIA Srl je dobavitelj in podizvajalec, predvsem
za avtomobilsko industrijo in izdeluje produkte tudi za druge
branže. Tudi tukaj porabijo visoko količino električne energije
za svoje poslovanje.
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virov energije v proizvodnji in poslovanju. Pilotni projekt mora
zagotoviti podatkovno bazo dobrih praks in pristopov, ki jih je
treba uvesti za izboljšanje energetske učinkovitosti.

4.4. Francoski pilotni projekt
4.4.1. Sodelujoči

Za dosego tega cilja, živi laboratorij CNA ponuja dve vrsti
storitev: prihranek stroškov za energijo, ki vsebuje analizo
trga in primerjavo ponudb za oskrbo z energijo, oceno realne
porabe energije in posledično izboljšanje dobavne pogodbe.
Vsebuje tudi nadzor višine računov glede na podpisane
pogodbe in izmerjeno rabe energije, napovedi o energetskih
tržnih trendih in pričakovanjih.

Francoski živi laboratorij za energetsko učinkovitost v
proizvodnih procesih, vključuje tri mala in srednja podjetja, eno
R&R organizacijo in eno združenje malih in srednjih podjetij.
Menuserie Andre je tesarsko podjetje in proizvaja produkte
iz lesa, ali lesa in aluminija. Njegov direktor se ukvarja
z zmanjševanjem porabe energije in okolju prijaznim
poslovanjem.

Druga storitev je povezana z varčevanjem z energijo. Vsebuje
prepoznavanje možnih energetsko varčevalnih politik in
intervencij, oceno zasnove in učinkov prilagojene rešitve za
varčevanje z energijo ter podporo pri posodabljanju.

Področje dejavnosti podjetja Sadex je proizvodnja orodij za
industrijsko obdelavo.
Le Bois de Lune je center za prostočasne dejavnosti in zajema
restavracijo in nastanitvene kapacitete za šolarje ali za turiste.

Posebna pozornost je namenjena najboljšim praksam in
uspešnim primerom, da se na podlagi rezultatov lahko
bolje osredotočimo na ugotovljene probleme in zagotovimo
podjetjem potencialne koristi s kvantitativnimi ocenami.
CNA Modena predstavlja tudi sama primer dobre prakse. V
letu 2011 so naročili energetski pregled njenega sedeža in
kasneje ugotovili, da nekatere od navedb v študiji omogočajo
pomembne izboljšave.

R&R organizacija (S&D THERMIQUE) je družba s strokovnjaki
s področja energetike. Njegova vloga je, da spremljajo
strokovnjake in druge delavce pri projektih gradnje ali obnove
objektov. S&D Thermique je tudi strokovnjak na področju
poznavanja nacionalnih predpisov, povezanih z energetiko,
dostopa do sredstev za energetske prenove in izkoriščanje
obnovljivih virov energije.
Rhone-Alpes Eco-Energies je regionalni grozd in združenje
podjetij, ki se ukvarjajo z energetskimi vprašanji. Grozd
združuje različne vrste strokovnjakov, kot so to npr.
podjetja, gradbeniki, ponudniki energije, itd. Grozd sodeluje
z zainteresiranimi deležniki, ki se ukvarjajo z energetsko
učinkovitostjo in jim pomaga stopiti v stik s potencialnimi
strankami.

Ena izmed dejavnosti živega laboratorija je ozaveščati in
usposabljati gradbenike in monterje, ki delajo s podjetji, da
lahko predlagajo rešitve za varčevanje z energijo in obnovljive
vire energije neposredno svojim strankam.
4.3.3. Pričakovani rezultati projekta
Rezultat pilotnih aktivnosti predstavljajo identificirana ključna
področja za izboljšave v MSP, ki se opredelijo med izvajanjem
projekta. Za vsako od vključenih podjetij se pripravijo posebne
rešitve za učinkovito rabo energije. Izvajanje pilotnega projekta
naj bi malim in srednjim podjetjem pomagalo pri povečanju
energetske učinkovitost in, če je mogoče, uporabo obnovljivih

4.4.2. Identifikacija težav
V energetskih pregledih, ki so bili izvedeni v treh izbranih
podjetjih, je energetski strokovnjak poskušal prepoznati čim
več skupnih problemov v zvezi z energetsko učinkovitostjo in
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4.5. Španski pilotni projekt

4.5.3. Pričakovani rezultati projekta

4.5.1. Sodelujoči

Skupni rezultati so sestavljeni iz dveh različnih delov: prvi
je neposredna posledica energetskega pregleda za tri
mala in srednja podjetja, ki sodelujejo v projektu. Te družbe
bodo imele neposredno korist od ugotovitev energetskega
pregleda, ki bo identificiral morebitne prihranke s povečanjem
energetske učinkovitosti. S tem bodo podjetja izboljšala svojo
konkurenčnost. Drugi rezultat je povezan z ozaveščanjem
o energetski učinkovitosti. Med izvajanjem projekta so bile
izvedene projektne konference, ki se jih je udeležilo veliko
število malih in srednjih podjetij. Osrednja vsebina je bila
namenjena porabi energije in energetski učinkovitosti.
Ta podjetja mogoče ne bodo neposredno povezana z
ugotovitvami energetskih pregledov, vendar pa se bodo bolj
zavedali vsebin, ki so povezane z energetsko učinkovitostjo.

Španski pilot vključuje tri MSP in eno podjetje Esco. Prav tako
vključuje eno združenje malih in srednjih podjetij in eno R&R
organizacijo.
Envases Sanz Belda je podjetje, ki se je specializiralo za
proizvodnjo plastične embalaže za industrijske namene
(shranjevanje in prevoz barv, klora, itd.) Največ energije se
porabi v oddelku injiciranja zaradi energetskih zahtev strojev
za brizganje.
Syrtrans se nahaja v kraju Paterna. Je prevozno podjetje,
ki je specializirano za prevoz zabojnikov v in iz pristanišča
v Valenciji. Trenutno pa ga lahko štejemo za logističnega
operaterja (ne le prevoznika), ki ponuja tudi druge storitve,
kot so skladiščenje blaga in pomoč pri procesih pridobivanja
dokumentov za uvoz/izvoz, itd. Večina energije, ki jo podjetje
porablja, se porablja v tovornjakih za prevoz zabojnikov od/do
pristanišča in iz/v objekte izvoznikov/uvoznikov.

možnimi rešitvami. Težave so v glavnem povezane s pretirano
porabo električne energije, izgubo toplote, prekomernimi
emisijami CO2, neučinkovitim upravljanjem ogrevalnega
sistema in neučinkovito uporabo kotlovnih sistemov.
Poudarili so nekatere možne rešitve kot npr.: zmanjšanje
prepustnosti za zrak, izolacijo sten in stropov, zamenjava
stavbnega pohištva, ter višjo kakovost strelovodov.

s prostori, ki vključuje procese z visoko porabo energije:
razsvetljava in ogrevanje/hlajenje. MSP smo preučevali od
primera do primera in kot rezultat te analize so bili ugotovljeni
najpomembnejši problemi, skupaj s predvidenimi rešitvami.
Primernost posamezne rešitve smo določili na podlagi donosa
potrebnih investicij.

Textils Mora proizvaja visoko kakovostno posteljnino.
Zapletenost proizvodnega postopka zahteva veliko raznolikost
opreme, vključno s kotlom, ki se uporablja za proizvodnjo
pare. To je tudi največji porabnik energije.

4.4.3. Pričakovani rezultati projekta
Zahvaljujoč pilotnemu projektu živega laboratorija za
energetsko učinkovitost v proizvodnih procesih pričakujemo,
da se vzpostavi dolgotrajen odnos med vpletenimi, ki bo
pomagal MSP pri reševanju njihovih težav v zvezi z energetsko
učinkovitostjo.

Energetski tehnološki institut (ITE) je mednarodno priznani
tehnološki center. ITE pripravlja projekte in nudi storitve
za podjetja in javne agencije v energetskem sektorju na
različnih področjih kot so: pametna omrežja, električna vozila,
shranjevanje energije, obnovljivi viri energije, zelene stavbe,
energetska učinkovitost v industriji, Smart Metering, itd.

Na podlagi vprašalnika so podjetja že imela priložnost oceniti
svojo porabo energije in učinkovitost porabe. Energetske
preglede je izvedel S&D Thermique in v poročilu poudaril
možne rešitve za mala in srednja podjetja pri reševanju njihovih
problemov na področju energetske učinkovitosti. Naslednji
koraki bodo posvečeni uporabi analitičnega orodja, razvitega
v okviru projekta CO-EFFICIENT, za nadaljnje izboljšave.

CIERVAL in VPF sta projektna partnerja in delujeta kot
združenje MSP in R&R ustanova.
4.5.2 Identifikacija težav

Grozd Rhone-Alpes Eco-Energies bo pomagal pri izboljšanju
analitičnega orodja, ocenil bo njegovo učinkovitost v francoskih
razmerah ter ga razširil na največje možno število francoskih
MSP.

Podjetja, izbrana za španski pilotni projekt, so iz različnih
sektorjev in posledično so vprašanja s katerimi se soočajo
edinstvena za njihov sektor. Vendar pa obstajajo tudi podobnosti
med njimi, zlasti na skupnih področjih, kot je npr. upravljanje
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5. Analitično orodje – pomoč pri izboljšanju
energetske učinkovitosti
V nadaljevanju najdete opis razvojnega procesa analitičnega
orodja, ki je del spletnega portala projekta CO-EFFICIENT
(http://coefficient-project.eu/). Na spletu najdete tudi navodila
o uporabi orodja in o koristih, ki jih lahko dosežete z uporabo.
Prvi in zelo pomemben korak pri izdelavi analitičnega orodja
je opredelitev kazalnikov energetske učinkovitosti (KEU), ki se
uporabljajo za analizo. V sodelovanju s podjetji in zunanjimi
strokovnjaki je bilo izbranih 25 KEU. Ti kazalniki nato MSP
nakažejo sliko njihove energetske situacije.
Vendar pa je bilo treba v procesu razvoja analitičnega orodja
opraviti tudi številne druge korake. Med njimi so raziskave
za boljše razumevanje tematike, povezane z izboljšanjem
energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije;
analiza obstoječih metodologij, pristopov in orodij, ki se
nanašajo na učinkovito rabo in obnovljivimi viri energije itd.
Znanje, pridobljeno v teh fazah, je bilo uporabljeno za pripravo
vprašalnika in za vzpostavitev lokalnih pilotov v vsaki od
sodelujočih držav.
Lokalni pilotni projekti so sestavljeni iz najmanj treh MSP,
ene R&R institucije in enega združenja malih in srednjih
podjetij. Podjetja, ki so se odločila za sodelovanje v projektu,
so za namene projekta dala na razpolago svoje podatke o
porabi energije. Sledila je temeljita analiza teh podatkov (v
obliki raziskav, obiskov v podjetju, posvetovanj in analize
vprašalnikov). Ti podatki bodo zelo koristni v fazi testiranja
beta različice analitičnega orodja.

Glavni namen razvoja analitičnega orodja je podpora malim
in srednjim podjetjem pri izboljšanju energetske učinkovitosti
in uporabi obnovljivih virov energije v ključnih proizvodnih
procesih. Analitično orodje bo podalo referenčne vrednosti
energetske učinkovitosti na določenih ključnih področjih.
Omenjeno orodje bo podajalo tudi referenčne vrednosti
na ključnih področjih, ki imajo potencial za večjo uporabo
obnovljivih virov energije.
Pri uporabi analitičnega orodja, je treba formirati profil podjetja.
Zatem je treba vpisati različne vhodne podatke o porabi
energije, energetskih sistemih, porabi električne energije
in porabi obnovljivih energetskih sistemov. Po vnosu vseh
potrebnih podatkov v podatkovna polja, se podatkovna baza
znanja posodobi z informacijami o podjetju in z izračunanimi
kazalniki uspešnosti, ki se uporabljajo za določanje energetske
učinkovitosti podjetja. Na dnu spletne strani bo podjetje lahko
videlo prikaz najboljših praks in rešitev.
Analitično orodje bo vključeno v spletni portal projekta COEFFICIENT in na voljo za uporabo vsem podjetjem, ki se bodo
registrirala na spletni strani.
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6. Dogodki v okviru projekta

• Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko (koordinator
živega laboratorija)
• E-Prihodnost

Med 25. in 26. februarjem so se v Osijeku sestali projektni
partnerji, da bi razpravljali o vprašanjih izvajanja projekta in o
naslednjih korakih za uspešno dokončanje projekta.

• Klimaterm projekt

Pretekli dogodki

• Rosenbauer

28. januarja je Univerza v Mariboru v Ljubljani, v sodelovanju
z Gospodarsko zbornico Slovenije, organizirala regionalno
delavnico z naslovom “Povečanje energetske učinkovitosti
malih in srednje velikih podjetij”. Delavnica se je začela z
otvoritvenim nagovorom Roberta Severja iz Združenja za
promet in komunikacije, sledila je predstavitev projekta
CO-EFFICIENT s poudarkom na ukrepih in možnostih za
izboljšanje energetske učinkovitosti v prometu/logistiki in
v proizvodnih procesih MSP. Delavnica se je nadaljevala s
predstavitvami dobrih praks, inovativnih rešitev in energetsko
učinkovitih rešitev, ki izvirajo iz slovenskih organizacij.
Udeleženci so se seznanili z implementacijo sistema za
energetsko učinkovito ogrevanje in klimatizacijo v poslovnih
prostorih, z učinki nadomestitve obstoječe razsvetljave z LED
lučmi in z možnostmi za izkoriščanje virov z nizko temperaturo
za visoko temperaturne toplotne črpalke. Prikazane so bile tudi
praktične izkušnje z uvedbo ekonomične vožnje v prometnih
podjetjih, kjer se je poleg izboljšanja energetske učinkovitosti,
povečala tudi produktivnost.

S podpisom memoranduma o sodelovanju v obeh živih
laboratorijih, so bili ti uradno vzpostavljeni in vse organizacije,
ki imajo interes za sodelovanje, so vljudno vabljene, da se
pridružijo in aktivno sodelujejo v živih laboratorijih.

Drugi del delavnice je bil namenjen predstavitvi živih
laboratorijev kot platforme za izboljšanje energetske
učinkovitosti malih in srednjih podjetij, kjer MSP prevzamejo
vlogo končnih uporabnikov, medtem ko organizacije R&R
delujejo kot razvijalci novih rešitev za izboljšanje energetske
učinkovitosti v poslovnih in proizvodnih procesih.
Posebna pozornost je bila namenjena predstavitvam dveh
živih laboratorijev, določenih v projektu CO-EFFICIENT
in izkušenj, pridobljenih iz pilotnih dejavnosti izvedenega
projekta. Igor Žula, predsednik Slovenskega logističnega
združenja, je predstavil koncept in cilje živega laboratorija za
transport/logistiko in njegovo uvajanje v regiji. Živi laboratorij
za transport / logistiko se bo v prvi vrsti ukvarjal z razvojem in
uvedbo e-storitev v in za mala in srednja podjetja, za izboljšanje
energetske učinkovitosti gospodarskih dejavnosti na področju

Ob koncu delavnice so bili podeljeni certifikati za osveščanje
na področju energetskega menedžmenta v okviru projekta
CO-EFFICIENT podjetjem, ki so pokazala znatno raven
zavedanja upravljanja z energijo.
transporta, logistike in upravljanja z dobavnimi verigami.
Slovensko logistično združenje je prevzelo vlogo koordinatorja
živega laboratorija in podpisovanja memorandumov o
sodelovanju v živem laboratoriju za transport/logistiko, ki so
ga podpisali:

Med 13. in 14 februarjem je Univerza v Mariboru organizirala
informativne dneve v okviru projekta CO-EFFICIENT. Dnevi
so bili namenjeni promociji projekta med dijaki, ki se odločajo
za študij. Dijaki so bili obveščeni o glavnih značilnostih
projekta in možnostih, ki jih ponuja sodelovanje pri raziskavah
na univerzi.

• Slovensko logistično združenje (koordinator živega
laboratorija)
• Obrtna zbornica Slovenije
• Gospodarska zbornica Slovenije – sekcija za transport
• Univerza v Mariboru – Fakulteta za logistiko
• Kobal transporti
Delavnica se je nadaljevala s predstavitvijo ciljev in dejavnosti
živega laboratorija za proizvodne procese, ki se ukvarja z
razvojem referenčnega okvira za energetsko učinkovitost in
uporabo obnovljivih virov energije v proizvodnji in poslovanju.
Pridružene organizacije bodo opredelile ključna področja
poslovanja in proizvodnih procesov, kjer potrebujejo izvajanje
ukrepov na področju varčevanja z energijo in uvajanja
obnovljivih virov energije. Koordinacijo živega laboratorija
za proizvodne procese je prevzela Univerza v Mariboru Fakulteta za energetiko. Memorandum o sodelovanju so tako
podpisali:
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Prihodnji dogodki

Projektno partnerstvo:

Med 9. in 11. aprilom bodo partnerji predstavili projekt COEFFICIENT na sejmu Energetika Med v Napoliju. To bo
priložnost za predstavitev projekta, njegovih ciljev in rezultatov
za širše občinstvo in za nadaljnjo krepitev odnosov s poslovnim
svetom, lokalnimi oblastmi in državljani. Sejem zagotavlja
učinkovito komercialno in promocijsko orodje za lokalna,
nacionalna in tuja podjetja v sektorju, da se osredotočijo na
možnosti novih energetskih tehnologij in na dvig celotnega
profila obnovljivih virov energije in jih nato posredujejo širši
javnosti, npr. preko dogodka na nacionalni ravni, oz. preko
medijev. Sejma se bodo udeležili tudi predstavniki programa
IPA MED.

Med 21. in 22. majem se bo v Portorožu odvijala zaključna
konferenca projekta CO-EFFICIENT in zadnji sestanek
projektnih partnerjev.
Za vse nadaljnje informacije o projektu CO-EFFICIENT, za
novice, poudarke in dogodke, obiščite spletno stran http://
coefficient-project.eu/

CO–EFFICIENT sestavlja močno partnerstvo sestavljeno iz univerzitetnih institucij, razvojnih agencij, razvojnih institutov in
fundacij, MSP in transportnih združenj podpornih institucij za MSP, ki promovirajo pomen implementacije inovativnih rešitev
na nivoju MSP.

Univerza v Mariboru, (Slovenija): www.um.si
Regionalna razvojna agencija Mura (Slovenija): www.rra-mura.si
Institut za transport in logistiko (Italija): www.fondazioneitl.org
CNA Modena (Italija): www.mo.cna.it
SATA (Italija): www.satanet.it
Valenciaport fundacija (Španija): www.fundacion.valenciaport.com
CIERVAL (Španija): www.cierval.es
AFT (Francija): www.aft-en-ligne.org
Regionalna razvojna agencija Slavonija in Baranja (Hrvaška):
www.slavonija.hr
Center za podjetništvo Osijek (Hrvaška): www.czposijek.hr
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