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Prevalje

Ljubljana

Novartis – največji ponudnik zdravil 
slovenskim bolnikom in zdravstvu 
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Ljubljana

Prevalje

Lendava

 2.830 sodelavcev
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 700 sodelavcev

 1.135 sodelavcev

Raziskave 
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Proizvodnja

Prodajne
dejavnosti

Storitve
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Novartis v Sloveniji v številkah
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Poraba 
energije

2020 [GJ]

Ljubljana 428.502

Mengeš 365.986

Lendava 476.617

Prevalje 57.245

SKUPAJ 1.328.350
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Odapadna 
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8%

Biomassa
1%



Organizacija energetskega upravljanja 
v globalni skupini
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60 lokacij

Skupni cilji/ 
strategija

Enotno 
poročanje

Primerjava

Deljenje 
dobrih praks

Orodja
energetske
učinkovitosti

Akcijski 
načrt

Globalni tim energetskega upravljanja

- Postavitev strategije za doseganje okoljskih
ciljev

- Delavnice za pregled možnosti vpeljave 
obnovljivih virov energije na posameznih 
lokacijah, vse evropske rešitve

- Postavitev aplikacije za pregled ključnih 
kazalnikov lokacij

- Podpora pri pripravi projektov učinkovite rabe 
energije in uporabe obnovljivih virov energije

- Standardizacija
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Okoljska strategija in cilji
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Naša ambicija je, da smo katalizator za pozitivne spremembe in vodilni v okoljski trajnosti. Trajnost bomo spodbujali z lastnim delovanjem in prek naše vrednostne verige.

Novartisova prizadevanja Cilji 2025 Cilji 2030

Podnebje Klimatska nevtralnost

Odpornost na energetske in 
klimatske spremembe

• Uporaba izključno obnovljive
energije (klimatsko nevtralno
delovanje): Obseg 1 in 2 

• Okoljska merila v vseh pogodbah
naših dobaviteljev

• Ogljični odtis zmanjšan za
polovico: Obseg 1, 2 in 3

Odpadki Krožno gospodarstvo in 
nevtralnost na področju plastike

Zmanjšanje odpadkov in povečanje
učinkovitosti rabe surovin

• Opustitev embalaže, ki vsebuje
PVC 

• Odstranjevanje odpadkov
zmanjšano za polovico

• Nevtralnost na področju plastike

• Vsi novi izdelki izpolnjujejo
načela trajnostnega oblikovanja

Voda Trajnostna raba vode

Zagotovljena zadostna in varna
oskrba z vodo, pri čemer povsod, 
kjer delujemo, nastopamo kot varuh
voda

• Za polovico nižja poraba vode pri
izvajanju naše dejavnosti

• Odpadne vode iz naše
proizvodnje ne vplivajo na
kakovost voda, kar velja tudi za
dobavitelje

• Nevtralnost na vseh področjih
naših vplivov na vodo

• Izboljšujemo kakovost voda
povsod, kjer delujemo
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Načrt okoljske trajnosti 2021-2025
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Optimizacija porabe in ponovna uporaba

Energetska ozaveščenost in vključenost

Inovativnost in obnovljivi viri

• Aktivno upravljanje z energijo - izboljšano
merjenje

• Zagotoviti učinkovito obratovanje - procesna
oprema in energetski sistemi

• Premišljen investicijski načrt

• Green team

• Zmanjšana poraba pri vsakodnevnih dejavnostih

• Generator novih idej

• Multi-generacijsko postrojenje – krožno 
gospodarstvo

• Sončne elektrarne

• Geotermalna energija
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Glavni trajnostni projekti
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Kategorija Opis Status

PODNEBJE
CO2 nevtralnost

Aktivno upravljanje energije Aktiven

Optimizacija hladilne vode – več projektov V teku

Sončna elektrarna na objektih B60, B21 Izbran izvajalec, implementacija v 2021

HVAC reducirni režimi, optimizacije Aktiven

ODPADKI
Brez plastike

-50% 
nereciklirane

Povečanje odpadnih topil za sosežig – nadgradnja kurilnih kotlov Odobren, v pripravi

Ločevanje vode in topil - nizko kalorične lužnice (kanalizacija+kurjenje) V teku – sodelovanje s proizvodnjo

Delovna mesta brez plastike, Zeleni timi, Ozaveščanje Zeleni team Mengeš, Energetski koledar

VODA
-50% kontaktna 

voda

Optimizacija vodnih tokov – Zbiranje demi vode ob vzorčenju in ponovna uporaba kot 
kondenzat pare

Aktivno – v teku

Optimizacija porabe vode, ponovna uporaba vode Predlog

Veliki/pogumni trajnostni projekti
Opis Status Prednosti

Sončne elektrarne Implementacija 2021-2025 • Zelena elektrika, zmanjšanje CO2

Brez emisijska O2 turbina, multi-
generacija
Generacija tehničnih plinov na 
lokaciji

Investicija potrjena. Implementacija 2022/23
• Zelena elektrika in toplota, CO2 nevtralnost
• Tehnični plini – CO2 obseg 3 zmanjšanje emisij
• Zmanjšanje odpadkov (odpadna topila)

Geotermalna energija Lendava Zanima nas sodelovanje, če je interes v regiji
• Čista, varna energija
• Brez emisij

Lek d.d.| Robert Hribar | Portorož, 20.september



Lendava – Energetski profil
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Izboljšave energetske učinkovitosti – leto 2020
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Lendava Ljubljana Mengeš Prevalje Lek (skupaj)

Prihranek iz energetskih projektov (v GJ) 3.538 29.312 6.712 5.540 45.102

Znižanje toplogrednih plinov iz naslova 
energetskih projektov (v t CO2)

216 2.645 406 350 3.617

Lendava
• Optimizacija razsvetljave v proizvodnih prostorih in 

vgradnja časovnih stikal
• Vgradnja merilnikov na sistemu hladilne vode in 

optimizacija delovanja. 
• Zamenjava hladilnega agregata z učinkovitejšim. 
• Nadgradnja dozirnega sistema za odpadke
• Optimizacija fermentacijskega procesa
• Optimizacije vodene preko AcEM

Ljubljana
• Ureditev sistema kondenzata tehnične pare v proizvodnem 

objektu
• Razširitev meja vlage v proizvodnji trdnih izdelkov
• Optimizacija delovanja hladilnih sistemov v proizvodnem 

objektu
• Optimizacija delovanja HVAC sistemov v proizvodnem 

objektu
• AcEM – več iniciativ za optimizacije delovanja sistemov
• Vračanje kondenzata v Energetiko LJ

Mengeš
• Optimizacija delovanja HVAC sistemov;
• Zamenjave pnevmatskih cevk, zmanjšanje izgub 

stisnjenega zraka;
• Pregled in popravilo puščanj na sistemu stisnjenega zraka 

na več stavbah;
• Optimizacije vodene preko Aktivnega energetskega 

managementa za energetske sisteme.

Prevalje
• Povišanje prevodnosti kotelne vode – zmanjšanje porabe 

sveže in ogrete napajalne vode
• Ureditev delovanja lopute vročega obvoda na RTO, 

optimizacija temperatur sežiga ter režima vklopov in 
izklopov RTO

• Redni preventivni pregledi stanja HVAC: pregledi in 
ponastavitve regulacijskih ventilov ter optimizacija 
parametrov ogrevanja / hlajenja 

• Skrajšanje časa delovanja hladilnega stroja Dunham Bush 
(iz 60 min na 30 min) po doseženi ustrezni temperaturi 
hladne vode

• Optimizacije vodene preko AcEM.



Projekt aktivnega upravljanja z energijo - ENIS
Odkrivanje potencialov in dokazovanje rezultatov 

Lek d.d.| Robert Hribar | Portorož, 20.september

AcEM

Analiziranje 
porabe, 
Aktivni 

energetski 
menedžment

Primerjava
dobrih praks

Priprava 
uporabniških 

zahtev z 
upoštevanje

m dobrih 
praks in BAT 

tehnologij

Življenjski 
cikel porabe 
za glavno 
opremo

Energetske 
ocene 

projektov

Postavitev 
ustreznih 
meritev

Postavitev 
nadzornih 

plošč 

• Več kot 2000 meritev in več kot 750 kazalnikov učinkovitosti
• Prilagojen specifičnosti farmacevtske industrije
• Energijski, vodni tokovi, zunanji pogoji, tehnični parametri sistemov, 

procesov, režimi obratovanja, značilnosti stavb,...
• Nadzorne plošče, diagrami, modeli, poročila, primerjave
• Kontrola učinkovitosti in sistem obveščanja na dnevni, tedenski, mesečni 

ravni
• Na podlagi meritev karakteristični kazalniki in ciljne vrednosti v sistemu 

ENIS
• Trenutno ukrepanje in planiranje projektov za doseganje prihrankov na 

podlagi rezultatov
• Razdelitev stroška energije po stavbah in uporabnikih – nivo skrbništva 

objektov oz. uporabnikov, ozaveščanje o porabi
• Enostavno merjenje in prikazovanje učinkov izvedenih projektov
• Obveščanje vodstva, poročanje rezultatov – energetski timi lokacij, 

vodstveni pregled
• Primerjava porabe na pretekla obdobja, možnosti korektivnih dejavnikov 

preko računalniških modelov – vreme, HVAC proizvodne površine
• Algoritmi strojnega učenja in umetne inteligence



Projekt aktivnega upravljanja z energijo - ENIS
Odkrivanje potencialov in dokazovanje rezultatov 

Lek d.d.| Robert Hribar | Portorož, 20.september



Uporaba odpadnih topil iz lastne 
proizvodnje  kot gorivo:

• nadomeščanje zemeljskega 
plina

• zmanjševanje odpadka

Letni prihranek > 1.000.000 €

12

Krožno gospodarstvo - Sosežig odpadnih topil v 
kotlih za proizvodnjo pare



Turbina zadovolji potrebe proizvodne lokacije
Multigeneracija elektrike in toplote ob hkratni proizvodnji tehničnih plinov
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• Zemeljski plin
• Partnerstvo
• Vzdrževanje infrastrukture

Odpadna topila:
• Sežig v turbini (zmanjšanje porabe 

plina)
• Količina: 5,750 ton

Operativni stroški Sistem turbine Prednosti Potrebe

Letni prihranek ~ USD 2.1m

Elektrika
• Količina: 38 GWh
• Višek 2 GWh

Para:
• Količina: ~100,000 ton
• Višek uporabljen v turbini

Dušik:
• Količina: 6,600 ton

Elektrika:
• Količina: 36.0 GWh

Para:
• Količina: 80,752 ton

Dušik:
• Količina: 6,000 ton

VSOTA dodatni prihodki
USD 0.1m :

VSOTA bodoči letni 
strošek USD 6.0m :

Odstranjevanje odapdkov:
• Količina: 3,500 ton

VSOTA letni strošek
USD 8.0m :
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Dodatne informacije
Trajnostno poročilo družbe Lek d.d. za leto 2020
https://lek.si/media/dropbox/porocila/Lek_Trajnostno_porocilo_2020.pdf



Hvala


