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prehod na nov energent

celovita energetska rešitev

sanacija dimnika

starega 60 let

širši pozitivni učinki

manjše onesnaževanje 
lokalnega okolja

priložnosti

za nadaljnje izboljšanje 
energetske učinkovitosti

dobava energenta

utekočinjeni naftni plin

povrnitev investicije

v dobi manj kot 10 let 

Mlekarna Planika, prehod na čistejši
in energetsko bolj učinkovit energent

Prehod v nizkoogljično družbo v osrčju 
Posočja

Evropska strategija alternativnih goriv utekočinjeni naftni plin navaja 

kot eno od petih alternativnih goriv, s katerimi omogočamo prehod v 

nizkoogljično družbo. Z našo pomočjo ga je v osrčju Posočja uvedla 

tudi kobariška Mlekarna Planika.

Obrat v Mlekarni Planika poganja vodna para, ki jo v podjetju 

uporabljajo za procese predelave mleka in za ogrevanje objektov. 

Pred prehodom na utekočinjeni naftni plin so vodno paro več 

desetletij proizvajali s težkim kurilnim oljem, t.i. mazutom.

V skladu z vizijo biti čim bolj ekološka mlekarna, so si zadali cilj preiti 

na okolju prijaznejši, tehnično čistejši, enostavnejši, hkrati pa tudi 

finančno ugodnejši energent. Po energetskem pregledu se je kot 

najboljša opcija izkazal prehod na utekočinjeni naftni plin (UNP).
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DRUGI O PROJEKTU

»Vizija Mlekarne Planika je da odkupimo vse, kar 
pridelajo naši kmetje, ki so hkrati tudi 100 % lastniki 
podjetja, odkupljeno pa predelamo v najboljše možne 
proizvode, ki jih prodajamo na slovenskem tržišču. 
Vizija Mlekarne Planika pa je tudi ohranjanje okolja, v 
katerem živimo. Smo izredno ekološka mlekarna in 
tem vrednotam moramo slediti v vseh pogledih, hkrati 
pa skrbeti tudi za ekonomsko učinkovitost. Rezultati 
prehoda na nov energent so pozitivni in prihranki so 
očitni. Kar pa je še najpomembnejše, je to, da minimalno 
onesnažujemo okolje.« 

Anka Lipušček,
direktorica Mlekarne Planika

ZNIŽANJE STROŠKOV 
OGREVANJA ZA 8,2 %

ENERGETSKI PRIHRANEK
140 MWh LETNO

MANJŠE EMISIJE CO2

PRAKTIČNO IZNIČENI IZPUSTI 
ŽVEPLOVIH SPOJIN (npr. SO2)

SKUPNI STROŠKOVNI 
PRIHRANEK PRIBLIŽNO 15 %

https://www.petrol.si/poslovne-resitve/energetske-resitve/industrija

