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• znižanje stroškov za energijo → povečanje konkurenčnosti, uspešnosti  

• nestabilne cene za energijo, trend rasti → obvladovanje tveganj 

• pozitiven odnos do okolja in vzor → družbena odgovornost 

 

 

strošek za energijo je pogosto eden  

od manj obvladovanih stroškov 

 

 

ZAKAJ ENERGETSKI MANAGEMENT ?  



Običajen pristop –  

gasilski pristop 

Napreden 

pristop 

ENERGETSKI MANAGEMENT V PRAKSI 



ENERGETSKA UČINKOVITOST, RABA 

ENERGIJE V STAVBAH 

Odvisna je od:  

• Konstrukcije zgradbe in vgrajene opreme 

• Konstrukcija 

• Energetski sistemi 

• Oprema (naprave) 

• Delovanja in vzdrževanja 

• Funkcije (uporabe) zgradbe 

• Navad uporabnikov 

• Vremenskih/ klimatskih pogojev 

• Cene, pogoji na trgu z energijo 

• Drugo… 

 



STANDARD ZA SISTEM ZA UPRAVLJANJE  

Z ENERGIJO ISO50001/EN16001 

Uporaba standarda za sistem za upravljanje z energijo ISO50001/SIST EN16001 omogoča 

podjetjem sistematičen pristop k nenehnim izboljšavam energetske učinkovitosti ter 

zniževanju emisij in stroškov za energijo. Ustrezna informacijska rešitev za podporo sistemu 

za upravljanje z energijo in v skladu z zahtevami standarda omogoča: 

• pregled energetskih vidikov, trendov porabe 

energije in možnosti za učinkovito rabo 

energije 

• reden nadzor in merjenje glavnih porabnikov 

energije 

• vzpostaviti sistem energetskih kazalnikov in 

določiti pričakovane (ciljne) vrednosti 

kazalnikov z naprednimi statističnimi metodami 

• spremljanje kazalnikov in uspešnosti izvajanja 

ukrepov učinkovite rabe energije 

• izboljšave pri merjenju energije 

• upoštevanje organiziranosti sistema za 

upravljanje z energijo v podjetju 

 

 

   



NADZOR NAD ENERGIJO 

 Analize 

 Nove analize 

 Pripravljene analize 

 Okno za preglede 

 Izbira parametrov 

 Grafi 

 Tabele 

 Poročila 

 Excel; Adobe (Pdf) 

 

 



ANALIZE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 

 Specifična raba energije? 

 Ciljno spremljanje rabe 

energije (CSRE) 

 Odstopanje od ciljev 

 Proizvodnja izdelkov 

 Proizvodnja energije 

 Ogrevanje 

 Kazalci učinkovitosti oz. 

uspešnosti – krvna slika 

podjetja 

 



PODPORA  IZVAJANJU  PROJEKTOV 

POGODBENEGA  ZAGOTAVLJANJA  PRIHRANKOV  – 

EL-TEC  MULEJ 

 Podpora obstoječim in novim projektom z 

sistemom za energetski management 

GemaLogic 

 Nadgradnja podatkov iz njihovih inf. 

sistemov (SCADA) ali nadomestitev (HW - 

GSM/COM Box in SW - GemaLogic) 

 Analize za energetsko učinkovitost 

 Uporaba sistema za dokazovanje 

prihrankov 

 Obstoječi : MO Kranj, Univerza v Mariboru 

 Širitev uporabe sistema na vse njihove 

projekte, tudi v državah bivše YU 



INFORMACIJSKI SISTEM ZA ENERGETSKI 

MANAGEMENT V PIVOVARNI LAŠKO 

 Zajem vseh energetskih podatkov 

 Zajem podatkov o proizvodnji preko 

SAP sistema 

 Priprava karakterističnih energijskih 

kazalnikov za stalen nadzor 

energetske učinkovitosti 

proizvodnje in energetskih 

postrojev / naprav  

 Stalno spremljanje in alarmiranje ob 

preseganju predvidenih vrednosti 

 

 

 

   



NADZOR PODATKOV IN PODPORA  IZVAJANJU  

PROJEKTOV POGODBENEGA  ZAGOTAVLJANJA  

PRIHRANKOV – PETROL 

 Podpora projektom s sistemom za 

energetski management GemaLogic 

 Zajem in prenos podatkov za posl. In 

stan. stavbe (samostojni sistemi 

GSM/COM Box ali prenos iz drugih 

inf. sistemov) 

 Analize za energetsko učinkovitost – 

nadzor , M&T 

 Uporaba sistema za dokazovanje 

prihrankov 

 Zajem in prenos podatkov za nadzor 

UNP (150 cistern) 

 

   
 



UVEDBA  SISTEMA ZA UPRAVLJANJE Z 

ENERGIJO 

• NAJPREJ ODLOČITEV 

• Postavitev energetske skupine 

• Pregled energetskih vidikov (EP, meritve, povezovanje 

rabe energije z vplivnimi faktorji in ustrezna analiza) 

• Postavljanje ciljev in ukrepov za izboljšanje rabe energije 

• Vzpostavitev energetskih kazalnikov – izbrati ustrezne, 

potrebna znanja in izkušnje iz energetskega 

managementa, ne avtomatizacije! 

• Zagotoviti sistem nenehnih izboljšav 

 



Hvala za pozornost ! 
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