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Glavni izvedeni projekti 

Število večjih projektov s področja energetske učinkovitosti, ki jih je izvedla družba 

ENEKOM, Inštitut za energetsko svetovanje, d.o.o., že presega 200. Kontinuirano 

sodelujemo z več kot 20 večjimi organizacijami v Sloveniji. Dolgoročno partnerstvo 

govori o tem, da so naročniki z nami zadovoljni, kar nas usmerja k nenehnemu razvoju 

in nas obvezuje, da posebno pozornost posvečamo kakovosti naših izdelkov in storitev. 

Seznam podjetij in ustanov, s katerimi dolgoročno sodelujemo ali smo izvedli oziroma 

izvajamo večje projekte v zadnjem obdobju (po abecednem vrstnem redu): 

 

 

 
o Energetski pregled podjetja Acroni, d.o.o. 
o Energetski pregled sistemov tehnološkega vodnega hlajenja podjetja. 
o Predinvesticijska analiza vgradnje frekvenčne regulacije in mehkih zagonov na 

elektromotorje. 
o Ciljno spremljanje porabe komprimiranega zraka v podjetju. 
o Uvajanje sistema ciljnega spremljanja porabe energije CSRE v podjetju. 
o Svetovanje pri izdelavi vloge za pridobitev okoljskega dovoljenja za področje 

industrijskih hladilnih sistemov. 
o Sodelovanje pri vzpostavitvi sistema upravljanja z energijo, skladnega s 

standardom SIST EN 16.001. 
 

 

o Izdelava navodil za izpolnjevanje vloge za pridobitev okoljevarstvenega 
dovoljenja za naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega 
obsega in izdelava navodil za ocenjevanje vlog za pridobitev okoljevarstvenega 
dovoljenja za naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega 
obsega, za področje industrijskih hladilnih sistemov za Agencijo RS za okolje. 

 

 

 
o Energetski pregled hotela Kokra, JGZ Brdo, protokolarne storitve RS. 
o Predinvesticijska analiza rekonstrukcije oskrbe z električno energijo. 
o Energetski pregled Vile Zlatorog Bled. 

 
  

o Energetski pregled kulturnega in kongresnega centra Cankarjev dom. 

 

 
 

o Energetski pregled podjetij Cimos Titan, d.o.o., Livarna Vuzenica d.o.o. in 
CIMOS TAM Ai, d.o.o. 

o Izdelava energetskega nadzorno-informacijskega sistema ENIS družbe CIMOS 
TAM Ai, d.o.o. 

 

 

 
o Energetski pregled podjetja ELAN, d.d. 
o Predinvesticijska analiza rekonstrukcije kompresorske postaje. 

 

 

 
o Energetski pregled podjetja ESOL, d.o.o. 
o Izdelava energetskega nadzorno-informacijskega sistema (ENIS) družbe 

ESOL, d.o.o. 
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o Energetski pregled podjetja ETA Cerkno d.o.o. 

 

 

 
o Energetski pregled podjetja Etiketa d.d. 
o Izdelava energetskega nadzorno-informacijskega sistema ENIS za podjetje 

ETIKETA, tiskarna, d.d. 
o Sodelovanje pri vzpostavitvi sistema upravljanja z energijo, skladnega s 

standardom SIST EN 16.001, v družbi Etiketa d.d. 
 

 

 
o Energetski pregled podjetja Filc d.d. Mengeš. 
o Izdelava energetskega nadzornega sistema podjetja. 
o Izdelava nadzornih sistemov tehnoloških linij. 

 

 

 
o Energetski pregled podjetja FRUCTAL živilska industrija d.d. 

 

 

 
o Energetski pregled podjetja Geberit – Sanitarna tehnika d.o.o. 
o Izdelava energetskega nadzorno-informacijskega sistema ENIS za podjetje 

Geberit- Sanitarna tehnika d.o.o. 
o Sodelovanje pri določanju robnih pogojev projekta GENERA pri investiranju v 

nov obrat družbe Geberit. 
 

 

 
o Izdelava programa za izboljšanje energetske učinkovitosti za družbo Geoplin 

d.o.o. Ljubljana. 
 

 

 
o Uvajanje sistema ciljnega spremljanja rabe energije CSRE v primorske občine. 
o Project CLIMEPORT, Implementation of Monitoring & Targeting Information 

System at Luka Koper. 
o Postavitev sistema CSRE v SGLŠ Postojna. 

 

 

 
o Energetski pregled podjetja Rotomatika,  d.o.o. 
o Energetski pregled podjetja Alcan Tomos d.o.o. 

 

 

 
o Energetski pregled podjetja Color d.d. 
o Svetovanje pri izdelavi vloge za pridobitev okoljskega dovoljenja za področje 

industrijskih hladilnih sistemov za podjetji Helios in Color. 
o Izdelava energetskega nadzornega sistema (ENS) podjetja COLOR, Industrija 

sintetičnih smol, barv in lakov, d.d. 
 

 

 
o Energetski pregled podjetja IGM Zagorje, d.d. 
o Sistem za avtomatizacijo proizvodnje hidriranja. 
o Sistem za zajem signala porabe zemeljskega plina.  

 

 

 
o Energetski pregled družbe Impol d.o.o.  

 

 

 
o Energetski pregled podjetja Iskra Instrumenti, Iskra MIS in Iskra Kondenzatorji. 
o Študija izvedljivosti trigeneracije na lokaciji Iskra Labore v Kranju. 
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o Energetski pregled sistema komprimiranega zraka v oskrbi podjetja Iskra 

Vzdrževanje, d.d. 
o Energetski pregled podjetja Iskra Vzdrževanje, d.d. 
o Predinvesticijska analiza rekonstrukcije kompresorske postaje. 
o Izgradnja nadzorno-regulacijskega sistema kompresorske postaje ter 

nadzornega sistema kotlovnice in tehnološkega vodnega črpališča. 
 
 

 

o Meritve energijskih tokov v podjetju. 
o Energetski pregled podjetja JUB d.d. 
o Uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije v podjetju. 

 

 

 
o Energetski pregled podjetja Krka, d.d. 
o Recenzija idejne zasnove Povečanje zmogljivosti toplarne Krka v Ločni. 
o Ciljno spremljanje rabe energije sistema za pripravo hlajene vode in idejni 

projekt optimizacije delovanja sistema CHS. 
o Energetski pregled lokacije Ljutomer podjetja Krka, d.d., Novo Mesto. 
o Energetski pregled tehnološkega vodnega hlajenja fermentacijske proizvodnje. 
o Izgradnja krovnega sistema ciljnega spremljanja rabe energije CSRE družbe 

Krka, d.d., Novo mesto. 
 

 

 
o Energetski pregled sistema komprimiranega zraka na lokaciji Lek Ljubljana. 
o Energetski pregledi lokacij Lek d.d. Ljubljana, Mengeš, Lendava in Prevalje. 
o Predinvesticijska analiza namestitve hranilnika hladu na lokaciji Lek Prevalje. 
o Izdelava strokovnih podlag za oskrbo z energijo ob širitvi fermentacijske 

proizvodnje na lokaciji Lek Lendava. 
 

 

 
o Energetski pregled tovarn v Rečici in Bohinjski Bistrici. 
o Sistem za nadzor konične porabe električne energije na  lokaciji LIP – Tovarna 

vrat Rečica. 
o Izdelava energetskega nadzorno-informacijskega sistema (ENIS) enote PC 

Notranja vrata.  
o Izdelava energetskega nadzorno-informacijskega sistema (ENIS) v PC Opažne 

plošče. 
o Izvedba sistema za zajem proizvodnje na stiskalnici na lokaciji LIP Bled, d.o.o. 

v Bohinjski Bistrici. 
 

 

 
o Energetski pregled livarn v Ivančni Gorici in Črnomlju. 
o Uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije v podjetju. 
o Energetski pregled podjetij Jelšingrad Livar Group AD in Topola Livar Group AD. 
o Izdelava energetskega nadzorno-informacijskega sistema podjetij Jelšingrad 

Livar Group AD in Topola Livar Group AD. 
 

 

 
o Projekt BESS - Uvajanje energetskega menedžmenta. 
o Analiza energetskih tokov družbe Ljubljanske mlekarne, d.d. 

 

 

 
o Uvajanje osnovnega sistema CSRE v družbi Luka Koper, d.d. 

 

 

 
o Energetski pregled podjetja Melamin, kemična tovarna d.d. Kočevje. 
o Uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije v podjetju Melamin d.d. Kočevje. 
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o Energetski pregled enote Centralno skladišče Naklo in podjetja MERKUR, 
Trgovina in storitve, d.d. 

o Izdelava investicijske dokumentacije za postavitev kogeneracije na lokaciji 
Centralno skladišče Naklo. 

o Uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije v podjetju. 
o Izvedba nadgradnje sistema ciljnega spremljanja rabe energije podjetja Merkur 

- trgovina in storitve, d.d., Naklo. 
o Energetski pregled podjetja Merkur, trgovina in storitve, d.d.  

 

 

 
o Izdelava vloge za pridobitev okoljskega dovoljenja za področje industrijskih 

hladilnih sistemov za podjetje Metal Ravne d.o.o. 
 

 
 
o Energetski pregled podjetja Novem Car Interior Design d.o.o. 

 

 

 
o Izdelava analize energetskih tokov družbe Pivovarna Union d.d. 
o Vzpostavitev sistema ciljnega spremljanja rabe energije CSRE za podjetje 

Pivovarna Union d.d. 
 

 

 
o Energetski pregled Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. 
o Študija izvedljivosti rekonstrukcije vročevodne kotlovnice družbe Inplet Pletiva 

d.o.o. 
 
 
o Energetski pregled Psihiatrične klinike Ljubljana. 
o Uvedba osnovnega sistema spremljanja rabe energije v ustanovi Psihiatrična 

klinika Ljubljana. 
o Nadgradnja energetskega nadzorno-informacijskega sistema ENIS ustanove 

Psihiatrične klinike Ljubljana. 
 

 

 
o Energetski pregled lokacije kamnolom Črnotiči podjetja Salonit Anhovo, 

Kamnolomi, d.o.o. 
o Avtomatizacija terciarnega mletja na lokaciji kamnolom Črnotiči podjetja Salonit 

Anhovo, Kamnolomi, d.o.o. 
o Avtomatizacija primarnega drobljenja na lokaciji kamnolom Črnotiči in 

namestitev informacijskega sistema za spremljanje proizvodnih in energetskih 
tokov za podjetje Salonit Anhovo, Kamnolomi, d.o.o. 

o Avtomatizacija sekundarnega drobljenja na lokaciji kamnolom Črnotiče podjetja 
Salonit Anhovo, Kamnolomi, d.o.o. 

 

 

 
o Energetski pregled podjetja  Solkanska industrija apna, Nova Gorica. 
o Avtomatizacija proizvodnje v Hidrarni. 
o Avtomatizacija proizvodnega procesa žganja apna. 
o Izdelava nadzorno-regulacijskega sistema 2. peči. 
o Avtomatizacija drobilnice živega apna in nadgradnja sistema ciljnega 

spremljanja proizvodnih in energetskih tokov. 
 

 
 
o Energetski pregled podjetja Sibo Group, d.o.o. 
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o Aktivno partnerstvo na projektu SAVEAGE. 
o Energetski menedžment na nivoju Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.  
o Energetski pregled Doma upokojencev Celje, Doma upokojencev Logatec, 

Doma upokojencev Nova Gorica, Doma upokojencev Ribnica, Doma 
upokojencev Postojna, Doma Tisje Šmartno pri Litiji in Doma upokojencev 
Jesenice. 

o Izgradnja energetskega nadzorno-informacijskega sistema ENIS v Domu 
upokojencev Nova Gorica in enote Podsabotin. 

 

 
 
o Energetski pregled podjetja Steklarna Hrastnik d.d. 

 

 

 
o Energetski pregled podjetja UNIOR Kovaška industrija, d.d. Zreče. 
o Predinvesticijska analiza rekonstrukcije kompresorske postaje. 
o Priprava investicijske dokumentacije za projekte ogrevanja sanitarne tople vode 

za družbo UNIOR Kovaška industrija d.d. 
o Izdelava projektne dokumentacije za zajem signala o porabi zemeljskega plina 

za družbo UNIOR Kovaška industrija d.d. 
o Avtomatizacija tehnološkega črpališča podjetja UNIOR Kovaška industrija d.d. 
o Uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije v podjetju UNIOR Kovaška 

industrija d.d. 
o Energetski pregled lokacij Nova cona, Lenart in Stari trg družbe UNIOR d.d. 
o Energetski pregled Olimpijskega kompleksa Zetra. 

 

 

 
o Energetski pregled podjetja URSA SLOVENIJA d.o.o. 

 

 

 
o Energetski pregled lokacij Škofja Loka in Ljubljana podjetja TCG UNITECH 

LTH - OL d.o.o. 
 

 
Obsežnejše projekte s področja energetske učinkovitosti smo izvedli tudi v naslednjih 

podjetjih, občinah in ustanovah: 

Abrasiv Muta, Aero Celje, AFP, Armerija Foresterija, Bistra Škofja Loka, Cablex, CČN Domžale 

Kamnik, Corona, DANA, Danfoss Compressors, Dijaški in študentski dom Kranj, Dijaški in 

študentski dom Koper, Drnovšek, Egoles, Esol, Eti Elektroelement, Exoterm Holding, Exoterm-

IT, GEA, Gorenjska predilnica, G&P hoteli Bled, Gorenje Tiki, Goričane Tovarna papirja 

Medvode, ISOKON, Javor Pivka, Jelovica, Kladivar Žiri, Koplast, Koto, Lafarge Cement, Lipa 

Ajdovščina, Lip Radomlje, Livarna Gorica, Mega Center Kranj,  NON FERRUM Kranj, Novolit, 

Občina Škofja Loka, Občina Vrhnika, Občina Železniki, Občina Gorenja Vas - Poljane, Občina 

Ruše,  OBDELAVA TEKSTILIJ Šinkovec Mateja, Oljarica Tovarna olja Kranj, Pedagoški inštitut 

Ljubljana, Perutnina Ptuj, Radenska, RCL razvojni center za lesarstvo, RTV oddajniki in zveze, 

SGP Tehnik, Si.mobil, SIP Šempeter, Stelem, Stilles, Stol Kamnik, TOKOS, Vipap Videm Krško, 

Zdravstveni dom Postojna.  
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