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Izvleček. V sodelovanju dvanajstih partnerjev iz sedmih držav izvajamo evropski projekt 
EINSTEIN (Termični energetski pregledi za znižanje stroškov energije). EINSTEIN je 
metodologija energetskega pregleda s katero izračunamo, proučimo in izboljšamo 
energetsko učinkovitost.  
EINSTEIN Tool Kit je računalniški program in učinkovito orodje v dveh različicah in sicer v 
samoocenjevalni različici, ki bo podjetjem zastonj dostopna na naših internetnih straneh v 
šestih evropskih jezikih, tudi v slovenščini. Z njo podjetja na enostaven, hiter in poceni 
način dobijo prve podatke o energetski učinkovitosti svojih procesov. Lahko ocenijo, 
kakšni so potenciali v učinkoviti rabi energije in kje so večje možnosti energetskih 
prihrankov ter povečanja energetske učinkovitosti. Druga različica je obširnejše in 
uporabnejše orodje, ki je namenjeno izvajalcem oz. strokovnjakom s področja razširejnih 
energetskih pregledov. Če podjetje po samoocenjevanju oceni, da samo ne more izvesti 
natančnega oz. razširjenega energetskega pregleda, na pomoč pokliče posebej izšolane 
izvajalce energetskih pregledov, ki izvedejo razširjen energetski pregled z nadgrajeno 
verzijo EINSTEIN programskega orodja, ki omogoča, vključno z obiski v podjetjih, v 
približno 30 do 40 urah raziskavo učinkovitosti rabe energije, določitev ekonomske ocene 
in tudi dodatne alternative za izboljšanje procesov.  
V okviru projekta EINSTEIN bodo v oktobru potekala enodnevna in dvodnevna 
izobraževanja s področja EINSTEIN-ove metodologije in uporabe programskega paketa 
EINSTEIN. Udeleženci (energetski managerji, izvajalci energetskih pregledov, svetovalci 
itd.) bodo po končanem tečaju učinkoviteje uporabljali programsko opremo pri izvajanju 
energetskih pregledov. 
V mesecu novembru izvajamo demonstracijske energetske preglede v petnajstih 
slovenskih podjetjih. Podjetja bodo plačala polovično ceno za energetski pregled saj bo  
50 % stroškov pregleda pokritih iz projekta EINSTEIN. Uporabili bomo EINSTEIN-ovo 
metodologijo za izvajanje termičnih energetskih pregledov vključno z računalniškim 
programom EINSTEIN Tool Kit. 

 
Ključne besede: Termični energetski pregled, metodologija, računalniški program, 
projekt EINSTEIN. 

 
 

Uvod 
 

 V primeru povišanja temperature za več kot 2°C glede na povprečno temperaturo v 
predindustrijski dobi bodo podnebne spremembe tako obsežne, da jih ne bomo uspeli 
popraviti. Najbolj črni scenarij predvideva poplavo nižinskih območij, drastično zmajšanje 
zalog pitne vode v večini območij oziroma presahnitev virov in večje število ekstremnih 
vremenskih pojavov, ki bodo povzročili ogromno okoljsko in gospodarsko škodo. 
 Energetska politika EU se želi takšnemu scenariju izogniti in se zavzema za 
spremembe načina proizvodnje, uporabe ter vrst energije. Za omejitev dviga povprečne 
temperature 2 °C zaradi globalnega segrevanja, bomo morali emisije toplogrednih plinov 
prenehati zviševati do leta 2020, do leta 2050 pa jih bomo morali znižati za polovico ravni iz 
leta 1990. Zato so glavni elementi energetske politike EU usmerjeni v1: 

- Učinkovitejše trge električne energije in plina. 
- Proizvodnjo energije znotraj EU in večjo rabo obnovljivih virov energije. 
- Inteligento rabo energije in mednarodno sodelovanje z državami, ki proizvajajo 

energijo kot tudi z ostalimi državami EU, ki to energijo uvažajo. 
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 V Akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost se je EU zavezala, da do leta 2020 z 
izboljšanjem energetske učinkovitosti prihrani do 20 % energije, prav tako želi do leta 2020 
povečati delež rabe obnovljivih virov za 20 %. Akcijski načrt je v januarju 2008 sprejela tudi 
Slovenija2. 
 V Nacionalnem akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost (AN-URE) za obdobje od 
2008 do 2016 smo se zavezali zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 6 %, povečati rabo 
obnovljivih virov na 25 % in doseči skupne prihranke za 9 % ali najmanj 4.261 GWh oziroma 
znižanje emisij CO2 za približno 1.200.000 t na leto glede na izhodišče povprečnih vrednosti 
med leti 2000 – 2005. V AN-URE so zajete obveznosti direktive 2006/32/ES o učinkoviti rabi 
končne energije in energetskih storitvah. Prihranki bodo doseženi z raznimi ukrepi v vseh 
sektorjih (gospodinjstvu, prometu, industriji in široki porabi). Za izvajanje ukrepov bodo 
skrbeli različni instrumenti s katerimi bomo odpravljali številne ovire (institucionalne, 
zakonodajne, ekonomske, finančne, kadrovske ovire itd.). Instrumenti v industriji so med 
drugimi tudi sofinanciranje izvajanja energetskih pregledov, predpisi za energetsko 
učinkovitost stavb, zahteve za energetsko učinkovitost izdelkov, finančne spodbude za 
učinkovito rabo električne energije, izobraževalni programi okoljskega načrtovanja 
proizvodov, ki rabijo energijo ipd2. 
 V Sloveniji zaostajamo za  cilji AN-URE in z (ne)izvajanjem na področju učinkovite rabe 
in obnovljivih virov energije dosegamo manj kot 10 % zastavljenih ciljev. Izboljšave 
energetske učinkovitosti so prepočasne in bomo potrebovali desetletja, da se izenačimo z 
EU-15. Tudi obseg državnih spodbud je nižji kot smo predvidevali in čeprav zaostajamo, 
ostajajo proračunska sredstva enaka. 

 
 

Projekt EINSTEIN 
 

 Izkušnje slovenskih izvajalcev energetskih pregledov kažejo na to, da imajo v podjetjih 
veliko netočnih in zastarelih podatkov, nezadostne oziroma celo neizvajane monitoringe v 
hladilnih, parnih in drugih energetskih sistemih. Cena energetskega pregleda je v večini 
podjetji edino merilo pri izboru izvajalca. Konkurenca je na slovenskem trgu velika in včasih 
nelojalna, vendar zato cenovno ugodnejša. Za te izvajalce se podjetja, nevajena izbiranja 
pravega strokovnjaka za izvedbo energetskega pregleda, povečini nato tudi odločijo. Sledijo 
nezadostni in nepravi ukrepi, ki so teoretični, preoptimistični, predragi in zato težko izvedljivi. 
Izvajalci energetskih pregledov se srečujejo tudi s pomanjkanjem ustreznega kadra. 
 EU je zato v okviru Inteligentne Energije podprla projekt EINSTEIN, v katerem sodeluje 
12 partnerjev iz 7 držav, iz Slovenije poleg podjetja Steng – nacionalnega centra za čistejšo 
proizvodnjo d.o.o. sodeluje tudi Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v 
Mariboru. S tem projektom želimo pomagati podjetjem, tako da najprej sama presodijo o 
učinkovitosti lastne rabe energije in se na podlagi predhodnih rezultatov odločijo za 
ustreznega izvajalca energetskega pregleda, s katerim bodo znižali potrebo po toploti in 
hladu z izvajanjem celostnega reševanja oskrbe toplotne energije (kogeneracijo, 
trigeneracijo, tehnologijo procesne integracije, sončno toplotno energijo in biomaso)4. Slika 1 
prikazuje logotip projekta. 

 
 

 
Slika 1: Projekt EINSTEIN. 
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 Cilj projekta je izvajanje celostnega reševanja oskrbe toplotne energije v industrijskih 
podjetjih, še posebej v prehrambeni, lesni in kovinsko predelovalni industriji s pomočjo 
Einstein Tool Kit računalniškega orodja. To je ekspertni sistemski programski paket, ki 
uporabnika vodi skozi celotni postopek energetskega pregleda: od priprave obiska in zbiranja 
podatkov, obdelave podatkov, generiranja organizacijskih in investicijskih ukrepov 
učinkovitejše proizvodnje, distribucije in rabe energije, regeneracije odpadne energije in 
medsebojne menjave energije v proizvodnih procesih do tehničnega, okoljskega in 
ekonomskega vrednotenja izbranih ukrepov.  
 Einstein Tool Kit je v dveh različicah: 

- Samoocenjevalna različica programskega paketa, bo podjetjem zastonj 
dostopna na naši internetni strani v šestih evropskih jezikih, tudi v slovenščini. Z njo 
lahko podjetja na enostaven način dobijo prve podatke o energetski učinkovitosti. 
Analizo izvede tehnik oz. energetik kar preko spletne strani v obliki izpolnjevanja 
podatkov. Na ta način podjetja na hiter ter enostaven način ocenijo kje je največ 
možnosti energetskih prihrankov ter povečevanja energetske učinkovitosti. 

- Druga različica je obširnejše in uporabnejše orodje za energetske preglede, ki je 
namenjena svetovalcem, strokovnjakom na področju energetski pregledov za 
razširjene energetske preglede. Če bo torej podjetje po samoocenjevanju ocenilo, 
da samo ne more izvesti natančnega oz. razširjenega energetskega pregleda, na 
pomoč pokliče posebej izšolane izvajalce energetskih pregledov, ki bodo izvedli 
razširjen energetski pregled z nadgrajeno različico EINSTEIN programskega 
paketa. Vključno z obiski v podjetjih bodo lahko v 30 do 40 urah ocenili učinkovitost 
rabe energije, podali ekonomsko oceno in možne alternative za izboljšanje 
procesnih korakov.  

 V okviru projekta bomo skupaj s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v 
Mariboru, v oktobru izšolali 20 energetskih presojevalcev in  med decembrom 2008 in majem 
2009 izvedli 15 demonstracijskih energetskih pregledov v slovenski industriji, predvsem v 
malih in srednje velikih podjetjih (SMEs).  
 Z enostavnimi, hitrimi in cenovno ugodnimi energetskimi pregledi bomo spodbudili in 
pomagali industrijskim podjetjem do zanesljivejše oskrbe in učinkovitejše rabe energije 
(URE), večje rabe obnovljivih virov energije (OVE), povečanja rabe soproizvodnje toplote in 
električne energije. Soproizvodnja toplote in električne energije se uveljavlja kot 
najprimernejša tehnologija za izkoriščanje energije tradicionalnih fosilnih goriv s posledičnim 
zniževanjem emisij toplogrednih plinov. Ciljne skupine projekta Einstein so: 

- Industrijska podjetja, ki imajo potrebo po toplotni energiji za gretje in hlajenje. Korist 
uporabe Einstein orodja je izboljšanje dobave energije in izvajanje priporočenih 
postopkov za zniževanje porabe energije. Še posebej je orodje primerno za mala in 
srednja podjetja, ki običajno nimajo na voljo dovolj resursov za izvedbo 
energetskega pregleda (strokovnjakov, časa in denarja). 

- Strokovnjaki na področju energetskih pregledov, svetovalci in projektanti sistemov 
hlajenja in gretja. Z sprejetjem našega načina izvajanja energetskih pregledov bodo 
udeleženci tečajev poglobili znanje o inovativnih tehnologijah in postali 
konkurenčnejši s svojimi storitvami. 

- Dobavitelji energetsko učinkovitih tehnologij, kogeneracije, toplotnih črpalk itd. Cilj 
je povečati povpraševanje po energetsko učinkovitejši opremi, ki jo bodo podjetja 
naročevala po izvedenem energetskem pregledu po metodologiji Einstein. 
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Termični energetski pregledi z računalniškim programom EINSTEIN 
 

 EINSTEIN orodje je sestavljeno iz računalniškega programa in vodnika v katerem so 
opisana navodila za izvedbo energetskega pregleda z računalniškim programom. 
Metodologija EINSTEIN-a je sestavljena iz 4 faz. Vsaka posamezna faza pa iz korakov, 
katerim naj bi podjetja in izvajalci energetskih pregledov sledili. Slika 2 prikazuje omenjene 
faze in korake. 

 
Slika 2: Faze in koraki metodologije izvedbe energetskega pregleda po EINSTEN-u5. 

 
 Prva faza se imenuje Preliminarni pregled. Je pomembna faza, saj se spoznamo s 
podjetjem, njegovo proizvodnjo, opremo in proizvodnimi sistemi. V tej fazi podjetje odgovori 
na že vnaprej pripravljen vprašalnik o porabljeni energiji, številu delovnih dni, proizvedenih 
izdelkih, procesni opremi, procesnih operacijah, površini stavb ipd. Podatke nato analiziramo 
in podamo odgovor o energetskem stanju in o upravljanju z energijo v podjetju. Prav tako z 
računalniškim programom EINSTEIN dobimo seznam manjkajočih podatkov, ki jih ne 
moremo oceniti in jih moramo dodatno pridobiti ali izračunati (z meritvami, iz izkušenj 
zaposlenih) od podjetja. S podanimi odgovori in vprašanji se pripravimo na prvi obisk 
podjetja oziroma na drugo fazo. 
 Druga faza je Energetski pregled. Z informacijami iz prve faze v podjetju poiščemo 
neznane podatke ter jih vnesemo v računalniški program EINSTEIN. S pomočjo EINSTEIN-a 
lahko: 

- Preverimo skladnost in popolnost podatkov. 
- Ocenimo manjkajoče podatke. 
- Razčlenimo porabnike toplote po procesih, opremi, porabi goriv, temperaturi ipd. 
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- Analiziramo delovanje obstoječe opreme. 
- Primerjamo podatke s podobnimi in obstoječimi procesi (najboljše razpoložljive 

tehnike – BAT). 
 Sedaj, ko imamo 'čisto sliko' o energetskih tokovih, neučinkovitostih, proizvodnih 
procesih in o podjetju nasploh, preidemo v tretjo fazo Ocenjevanje. Za ekonomsko in 
finančno vrednotenje EINSTEIN uporablja Analizo celotnih stroškov (TCA – Total Cost 
Assessment).  Z  računalniškim programom EINSTEIN: 

- Dobimo seznam organizacijskih in investicijskih ukrepov. 
- Izračunamo energetsko učinkovitost možnih rešitev, ki je osnovana na potrebni 

dobavi toplote in iztočni temperaturi. 
- Izvedemo ekonomsko analizo in ocenimo vpliv na okolje izbranih ukrepov.  
Zadnja faza predstavlja poročilo in predstavitev pregleda v podjetju, katera naredimo v 

samem računalniškem programu EINSTEIN.  
Poročilo vsebuje analizo dejanskega stanja, vsa predvidevanja so označena, opisane 

so alternativne rešitve, njihova primerjava ter ekonomsko, okoljsko in energijsko vrednotenje 
posameznih alternativ. 

 
 

Glavne značilnosti EINSTEIN računalniškega orodja 
 
 Računalniško orodje je namenjeno predvsem malim in srednje velikim podjetjim z manj 

resursi in manjšim številom strokovnega kadra. Metodologija termičnih energetskih pregledov 
EINSTEIN se osredotoča na prehrambeno, kovinsko in lesno predelovalno industrijo. Poleg 
teh lahko orodje uporabljamo tudi za zgradbe in storitvena podjetja kot npr. poslovne stavbe, 
nakupovalna središča, hotele, bolnišnice, šole ipd. Z orodjem dobimo vrednosti energijskih in 
ekonomskih prihrankov. Orodje je sestavljeni iz sledečih modulov: 

1. Pridobivanje podatkov in njihovo analiziranje. 
2. Optimiranje procesov (uščipna analiza). 
3. Rekuperacija odpadne toplote. 
4. Dobava energije in obnovljivi viri. 
5. Vrednotenje (ekonomska analiza, vplivov na okolje). 
6. Poročilo (samodejno pisanje poročil). 

Slika 3 prikazuje naslovno stran računalniškega programa EINSTEIN.  
 

 
Slika 3: Računalniški program EINSTEIN. 



Andreja Goršek, Janez Petek – EINSTEIN-nove možnosti večje energetske učinkovitosti v industriji 

 

6 
 

 
Glavne prednosti računalniškega orodja EINSTEIN predstavlja slika 4. 
 

 
Slika 4: Povzetek delovanja termičnih energetskih pregledov EINSTEIN za doseganje hitrih 
              in poceni, vendar visoko kvalitetnih pregledov5. 
 
 

Zaključek 
 

 Osnovni elementi Metodologije energetskih pregledov po priporočilih Ministrstva za 
okolje in prostor Republike Slovenije so analiza dejanskega stanja (zbiranje podatkov, obisk 
v podjetju, seznanitev s proizvodnimi procesi in zaposlenimi, izvedba potrebnih meritev), 
sledi iskanje možnih ukrepov učinkovite rabe energije. Po izbiri ukrepov sledi analiza in 
ocena izvedljivosti (ekonomska analiza in upoštevanje pozitivnih vplivov na okolje). Zadnji 
korak je pisanje poročila in predstavitev energetskega pregleda v podjetju6. Vse korake 
energetskega pregleda izvajamo z različnimi računalniškimi programi ali v najslabšem 
primeru izvajamo izračune z namiznim kalkulatorjem.  
 Metodologija EINSTEIN se osredotoča na toplotno energijo v industriji. Zbiranje 
podatkov in podajanje predlogov se izvršijo po standardnih vprašalnikih. S “hitrimi in grobimi” 
ocenami si pomagamo pri ocenjevanju in izračunih neznanih podatkov, ki so nujni za 
določanje potreb po toploti. V mnogo primerih lahko vsaj ocenimo podatke o potrebni toploti 
različnih procesov s primerjavo (benchmarking) številnih različnih – pogosto nepopolnih in 
včasih le kvalitativnih – informacij, ki jih pridobimo iz obiska v podjetjih in izpraševanja 
zaposlenih.  
 Računalniško orodje vključuje podatkovno bazo kot so npr. tehnični parametri 
standardnih komponent in pomaga pri odločitvah zato lahko tudi strokovnjaki z manj 
izkušnjami uporabljajo orodje za določen nivo kompleksnosti problema. Primerjave bodo 
uporabniku v pomoč pri ocenjevanju stanja pred in po predlaganih posegih. Združeni so 
seznami za hitro ocenjevanje in standardni ukrepi. Poročila o energetskem pregledu so 
samodejno izpisana v takšni obliki, da jih je mogoče takoj oddati naročniku, tehničnem in 
vodstvenem kadru podjetja5. 
 Metodologija termičnih energetskih pregledov EINSTEIN in njena uporaba v slovenski 
industriji bo bistveno pomagala pri uresničevanju energetske politike in uresničevanju ciljev 
Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost. Hiter, enostaven in cenovno 
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ugoden energetski pregled v industrijskih podjetjih z uporabo računalniškega programa 
EINSTEIN bo omogočil: 

- Povečati učinkovitost rabe energije v slovenski industriji. 
- Povečati konkurenčnost slovenskih podjetij v evropskem in svetovnem merilu. 
- Spodbuditi razvoj domačega znanja in strokovnjakov. 
- Ohranjati delovna mesta. 
- Iskati in uporabljati najboljše razpoložljive tehnike. 
- Povečati delež soproizvodnje električne energije iz fosilnih goriv. 
- Povečati proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije in s tem znižati negativne 

vplive na okolje. 
- Zniževati emisije toplogrednih plinov. 
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Abstract. 12 partners from 7 EU members participated to the EINSTEIN project (The 
thermal audit for companies for energy cost reduction). The EINSTEIN is an energy audit 
methodology for energy efficient solutions in the production processes.  
 
Software tool and guidelines are included into the expert system. There are two versions 
available: a simplified version of the software (for the web-based self-assessment), the 
complete EINSTEIN Tool Kit (for energy experts). 
The simplified version is easy, quick and simple to use. It provides possibilities and 
potentials for improving energy efficiency in a company. The complete version is 
developed for energy auditors and consultants. It provides high quality and 
comprehensive energy audits. The energy auditing tool kit leads the auditor through the 
whole methodology from visit preparation, data acquisition and processing to the 
economic and environmental evaluation of the proposed alternatives and measures. 
Managers, auditors and consultants will be trained in one day and two days training 
courses. At the end of training courses they will be available to include the EINSTEIN 
Tool Kit into their work in the field of energy auditing. 
15 companies in Slovenia will be audited with the EINSTEIN Tool Kit. 50 % of the 
auditing costs will be covered from EINSTEIN project; the remaining will be contributed 
by the companies themselves. 
Key words: Thermal energy audit, methodology, software tool, EINSTEIN project. 


