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Vsebina  

• Energetsko knjigovodstvo 

• Upravljanje z energetskimi podatki 

• Postopki in aktivnosti za zagotavljanje učinkovitega 

ravnanja z energijo 

• Analiza podatkov / strategija načrtovanja investicij 

• Proizvodnja, priprava in distribucija energetskih medijev 

• Kakovostna in zanesljiva oskrba z energetskimi mediji 

• Zaključek 
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Energetsko knjigovodstvo 
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-  Spremljanje na nivoju podjetja oziroma lokacije (odjemnega mesta) 

-   Oblikovanje energetske baze podatkov 

-  Vnašanje mesečnih podatkov 

- Analiza podatkov in izdelava različnih poročil 

- Orodje: urejevalnik tabel, namenske aplikacije, CSRE, . . . 
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Energetsko knjigovodstvo 
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Prikaz vrednotenja skupne rabe energije 
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Energetsko knjigovodstvo 
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Prikaz vrednotenja skupnega mesečnega stroška za energijo 
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Upravljanje z energetskimi podatki 
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-  Spremljanje na nivoju porabnikov po posameznih energetskih medijih 

-   Oblikovanje baze podatkov 

- Analiza podatkov in izdelava različnih poročil 

- Osnova za izračun lastne cene medijev 

- Orodja: energetski nadzorni sistem, CSRE, urejevalnik tabel  
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Upravljanje z energetskimi podatki 
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- Podatki se pridobivajo iz energetskega nadzornega sistema 

- Spremljanje v realnem času, arhiv trenutnih in mesečnih vrednosti 
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Upravljanje z energetskimi podatki 
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- Analiza podatkov in izdelava različnih poročil 

- mesečno spremljanje preko 250 različnih merilnih mest 
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Upravljanje z energetskimi podatki 
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- Statistične metode upravljanja z energetskimi podatki 
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Upravljanje z energetskimi podatki 
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- Statistične metode upravljanja z energetskimi podatki 
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Vpeljava sistema ciljnega spremljanja rabe 

energije 

Optimizacija CHS in vpeljava sistema CSRE 

Gibanje specifične rabe električne energije na letnem nivoju  

• Zmanjšanje rabe EE za cca 28 %. 

• Zmanjšanje rabe EE za 2.980.000 
kWh. 

• Zmanjšanje emisij CO2 za 1.640 t. 

Mesečni pregled doseganja rezultatov na področju energetske 
učinkovitosti proizvodnje in rabe hladu  
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Vpeljava sistema ciljnega spremljanja rabe 

energije 
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Indeks spremmebe cene hladilne energije 

Kljub nenehnemu povečevanju cene energentov v zadnjih letih, se cena 
hladilne energije bistveno ne spreminja 
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Vpeljava sistema ciljnega spremljanja rabe 

energije 

Krovni sistem ciljnega spremljanja rabe energije 
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Postopki in aktivnosti za zagotavljanje URE 
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Vzpostavitev sistem kontinuiranega optimiziranja rabe energije, in sicer na 

treh nivojih: 

• z učinkovito rabo energije pri proizvodnji energetskih medijev (para, 

ogrevna voda, hladilna energija in stisnjen zrak), 

• z učinkovito rabo energetskih medijev pri končnih porabnikih ter 

• z zagotavljanjem učinkovite rabe energije pri investicijah in 

rekonstrukcijah. 
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Analiza podatkov / strategija načrtovanja 
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Pri načrtovanju  ali rekonstrukciji je pomembno, da proučimo celoten 
sistem. 
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Proizvodnja, priprava in distribucija 

energetskih medijev 
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Primarni viri energij: 

• električna energija, 

• zemeljski plin, 

• ELKO 

Energetski mediji: 

• toplotna energija  

• hladilna energija  

• stisnjen zrak 

• rečna voda 
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Kakovostna in zanesljiva oskrba z 

energetskimi mediji 
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• Kakovostna, zanesljiva in varna priprava energetskih medijev 
 

• Kakovostna, zanesljiva in varna oskrba do končnih porabnikov  
 
• Doseganje zahtevanih parametrov 
 

• Ustrezno obratovanje in vzdrževanje 
  
• Nadzor nad obratovanjem 
 

• Strokovna usposobljenost, kontinuirano izobraževanje, preizkusi znanja 
 

• Redno izvajanje kontrole kakovosti 
 

• Odgovorne osebe 
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Zaključki  
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• Vodenje investicij in ukrepanja na osnovi rezultatov sistema 

ENS in CSRE 

 

 

• Energetsko knjigovodstvo > Upravljanje energetskih podatkov > 

ENS > CSRE 

 

• Kontinuirano osveščanje in izobraževanje 

 

• Kontinuirana prizadevanja za URE na vseh področjih 

 

 

• Odgovorne osebe za kakovost medijev in URE 
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Skrb  
za vaše zdravje  
je del nas. 

Poslanstvo našega farmacevtskega 
podjetja 
 je narediti dragocene trenutke še 
lepše 
  in bogatejše. 
Naše poti so zato tlakovane z znanjem, 
visoko 
 tehnologijo in izdelki, ki 
izpolnjujejo 
  želje po zdravem 
življenju. 
 
Naša prihodnost je med vodilnimi 
 generičnimi farmacevtskimi 
podjetji. 


