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Gospodarjenje z energijo
- Načrtujemo tako, da bomo porabili čim manj energije
- Skušamo zmanjšati porabo energije – najlažje prihranjena

energija je tista, ki je ne porabimo (npr. ugašanje ko ni nikogar v
prostoru)

- Skušamo uporabiti tisto kar nam je na voljo (energenti, odpadna
toplota, odpaden hlad), skušamo izkoristiti vse kar nam je na
voljo

- Skrbimo za spremljanje – tako lahko odpravljamo napake
(knjigovodstvo)

- Aktivno pristopimo k sanaciji pomanjkljivosti
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Spremljanje rabe 
• Zmanjševanje rabe energije in odpadkov 
• Spremljanje učinkovitosti
• Imamo zbrane podatke – hitra priprava poročil, pregleda stroškov, itd. 
• Lahko nadziramo porabo energije – opazimo anomalije
• Osnova za odločitve glede izvajanja ukrepov/investicij
• Referenčna stanja – osnova za pogajanja
• Nujen element razširjenega energetskega pregleda 
• Osnova za poročanje – pri saniranih objektih
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Zakaj spremljanje rabe energije
Podatki so brez znanja neuporabni,
znanje, ki ne temelji na podatkih je domneva. 

By visualizing data, we turn it into a
landscape that you can explore
with your eyes, a sort map. And
when you get lost in data, map is
kind of useful.

David McCandless

Podatki

Znanje

Vizua-lizacija
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Upravljanje z energijo
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Načrtovanje

Izvedba

Kontrola

Ukrepanje
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Vrste spremljanja 
• Spremljanje stroškov za energijo

enostavno, ni preverjanja, povprečen strošek 
• Razčlenjeno spremljanje stroškov in količine energije

enostavno, preverjanje, natančno, povprečna raba energije
(poraba energije – MWh, specifična poraba kWh/m2)

• Uporaba merilnikov
hitro, trenutna raba, CSRE
(karakteristična poraba energije) 

• Aktivno spremljanje in krmiljenje sistemov 
CNS, SCADA
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Vrste spremljanja 
• Zbiranje podatkov

- ročno (odčitavanje, prenos) 
- avtomatsko (prenos s pomočjo energetskih nadzornih sistemov
ENS) 

• Obdelava podatkov
- ročno (žepni kalkulator) 
- pol-avtomatsko (predhodno pripravljene preglednice v Excelu) 
- avtomatsko (analize podprte s programsko opremo) 

• Vrednotenje podatkov
- ročno (primerjalni seznami) 
- avtomatsko (tabele in preglednice iz Excela ali sistema ENS) 
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Energetsko knjigovodstvo (EK)
• Sistem spremljanja in analiziranja rabe energije

• beleženje stroškov in rabe energije
• primerjave
• določanje prioritet
• vrednotenje sanacij
• lažje iskanje ponudnikov
• ugotavljanje napak
• napovedovanje bodočih stroškov
• podlaga za energetsko izkaznico

Več podatkov, 
krajši časovni 
interval, boljše 
obvladovanje

Manj podatkov, 
slabše 
poznavanje, 
manj možnosti 
za odkrivanje 
napak 
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Podrobnost zbiranja
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Energetsko knjigovodstvo 
Ključni podatki:
• Poraba energije za ogrevanje
• Poraba električne energije 
• Poraba vode
• (Količine odpadkov)
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Energetsko knjigovodstvo 
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Energetsko knjigovodstvo 
Zajem znanja in izkušenj:

• izkušnje uporabnikov

• informacije vzdrževalcev

• podatki iz ogledov

• slike

• dokumenti

• kontakti

Ključna je povezava med znanjem, izkušnjami in 
podatki. 

Sistem za 
spremljanje 

rabe energije

Znanje

PodatkiIzkušnje
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Energetsko knjigovodstvo 
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Energetsko knjigovodstvo 
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Energetsko knjigovodstvo 
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Energetsko knjigovodstvo 
Izkušnje oz. naši predlogi:
• Enostavna aplikacija – uporabniku prijazen vmesnik. Hitro, zanesljivo 

in pregledno delovanje
• Dober sistem preverjanja podatkov (cen, odstopanj, itd.) kljub 

dobremu in zanesljivemu sistemu je NUJNO potrebno tesno 
sodelovanje energetskega managerja in uporabnikov

• Prilagodljiv sistem vnosa 
• Poračuni – ponastavitev oz. pridobitev informacij direktno s strani 

distributerja oz. ponudnika.
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CSRE
• Že nekoliko bolj poglobljeno, in usmerjeno 

spremljanje energije
• Brošura, Ljubljana 1999 Povezava
• Koraki:

- merjenje rabe energije v določenem obdobju
- določevanje specifične rabe energije (npr: 

kWh/enoto proizvoda)
- Odgovorne osebe za kazalce
- določevanje ciljne oziroma željene rabe za

zmanjšanje rabe energije
- ocenjevanje in primerjanje rabe energije s 

ciljno rabo
- poročanje o spremenjeni rabi energije
- odpravljanje teh sprememb

POGOJ ZA UČINKOVITO UKREPANJE JE PODPORA VODSTVA IN VISOKA ZAVEST ZAPOSLENIH

http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/arhiv_aure/v10-mintbrosura.pdf
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CSRE
Sistem ciljnega spremljanja rabe energije tako omogoča:
- natančne evidence o rabi energije;
- spremljanje in vrednotenje učinkovitosti rabe energije in stroškov
- primerjavo karakteristične rabe energije
- določitev ciljnih vrednosti oz. želene rabe energije
- izboljšanje pregleda nad rabo energije po različnih kazalnikih
- učinkovito obvladovanje energijskih tokov in stroškov za energijo
- večji prihranki energije
- boljša koordinacija energetskega menedžmenta
- manjši proizvodni stroški
- boljše preventivno vzdrževanje
- pospešeno odpravljanje izgub.
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CSRE
• Več ko je meritev, bolj komplicirano je zbiranje in ravnanje s podatki. 

Pomembno je doseči ravnotežje med preveč in dovolj zbranimi podatki
za učinkovito analizo.



20

CSRE
Uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije zahteva: 
- določitev projektne ekipe
- namestitev merilnikov
- nabava oziroma prilagoditev programske opreme
- organizacijo zbiranja podatkov; 
- izračun normne rabe energije (standardne)

Za delovanje je potrebno: 
- določitev ciljne rabe energije
- spremljanje in analiza podatkov
- ponavljanje in ponovna določitev ciljne rabe energije.
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CNS in SCADA
• Centralni nadzorni sistemi
• Supervisory Control And Data 

Acquisition
• Spremljanje delovanja
• Spremljanje parametrov procesov
• Regulacija procesov
• Zaznavanje alarmov
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Za zaključek
- Zbiranje podatkov naj ne bo samo sebi namen (cilj so prihranki, ne 

podatki)

- Aplikacije same ne bodo skrbele za spremljanje rabe energije 

- Zbiranje podatkov prilagodite svojim potrebam (večja poraba - bolj 
smiselno)

- Če se odločite za CNS – začnite postopoma 
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https://innoveas.eu/training-platform/slovenian/

Gradivo izobraževanj in vsebine za podjetja bodo na voljo na spletni 
strani projekta INNOVEAS pod zavihkom: training platforms

https://innoveas.eu/training-platform/slovenian/
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Follow us on :

Kontakt: 

Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG)

Jure Eržen

Tel: 041 981 409
jure.erzen@leag.si

mailto:jure.erzen@leag.si
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