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Povzetek
Z ukrepi za varčevanje z energijo lahko značilno zmanjšamo rabo energije, znižamo stroške za energijo
ter zmanjšamo negativni vpliv na okolje. S stališča stroškov je zanimiv podatek, da ima 1 € prihranka pri
energiji podoben učinek kot povečanje prihodkov institucije za 20 €. Ukrepi varčevanja pa so vezani na
spremljanje rabe energije in uvajanje t.i. mehkih ukrepov učinkovitega ravnanja z energijo (organizacijski
ukrepi in spremembe obnašanja, s katerimi se doseže 10 % prihranka energije). Govorimo o postavitvi
sistema aktivnega ravnanja z energijo (standard SIS EN ISO 50001:2011), poleg organizacijskih vidikov se
vključuje vplivanje na uporabnike stavb oziroma izvajanje mehkih ukrepov za varčevanje z energijo.
Za določitev izhodišč in ciljev zniževanja rabe energije je potrebno najprej poznati trenutno stanje.
Ustrezne podatke dobimo iz energetskega informacijskega sistema (EIS), del tega je energetsko
knjigovodstvo (EK), ki služi za vpisovanje podatkov računov o mesečnih stroških za energijo in vodo po
različnih postavkah. Podatke iz energetskega knjigovodstva in sprotnih meritev rabe energije pa je
potrebno tudi analizirati in ustrezno prikazati, saj so osnova za spremljanje uspešno izvajanje aktivnosti
varčevanje z energijo. Na ta način se izdela primerjave glede na vzroke rabe energije, kar je osnova za
ukrepanje in optimizacijo delovanja opreme ter kot podpora pri odločanju o investicijah.
Zahtevnejša verzija energetskega informacijskega sistema vključuje zajem podatkov iz merilnikov za
energente (npr. toploto, plin, elektriko) in vodo. S tem pridobimo informacijo o trenutni moči, možno pa
je natančno spremljati profile rabe energije glede na ključne vplivne parametre (zasedenost, zunanja
temperatura,…). Z vključitvijo (obračunskih) merilnikov postane sistem dinamičen, saj so na voljo »živi«
podatki z npr. 15 minutno osveževanje.
Ukrepe varčevanja z energijo predpisuje tudi zakonodaja. Energetski zakon EZ-1, 324. čl., nalaga osebam
javnega sektorja, da vzpostavijo sistem upravljanja z energijo v javnem sektorju (energetski
management). Ministrstvo za infrastrukturo je januarja 2016 na podlagi Energetskega zakona (EZ-1)
pripravilo predlog uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju . Uredba se uporablja za
spremljanje in načrtovanje porabe energije in vode ter s tem povezanih stroškov v stavbah, ki jih
uporabljajo osebe javnega sektorja, z namenom učinkovitejše rabe energije v teh stavbah. Trenutno ima
omenjeni dokument še status predloga uredbe, ki pa bo predvidoma polno uveljavljena do konca 2016.
V povezavi s svojo »Energetsko strategijo je Univerza v Ljubljani v letu 2015 izvedla naročilo za
vzpostavitev Energetskega knjigovodstva na nivoju UL, izbran izvajalec je Inovacijsko razvojni inštitut
Univerze v Ljubljani (IRI UL). Centralni informacijski sistem je rezultat skupnega razvojnega projekta med
IRI UL in podjetjem Metronik, d.o.o. Do konca oktobra 2015 so bile urejene vse potreben formalnosti za
vključitev informacijskega sistema v strežniško strukturo UL, v komunikaciji s fakultetami pa so bili tudi
pridobljeni vsi podatki o rabi energije (račune o mesečnih stroških za elektriko in toploto). V sistem je
vključenih 47 stavb UL (površina nad 500 m2), v teh stavbah je 44 merilnih mest za elektriko, 42 za
daljinsko toploto, 22 za ogrevanje s plinom ter 1 za kurilno olje – skupaj je to 150 položnic mesečno.
Glede na to, da posamezne fakultete niso pripravljene vnašati v sistem podatkov o rabi energije, je
informacijski sistem oblikovan na takšen način, da omogoča neposreden vnos e-računov (XML datotek,
ki jih fakultete dobijo iz UJP). V oktobru 2015 so bila fakultetam poslana navodila, ustreznim osebam iz
računovodstva pa osebno predstavljen proces pošiljanja e-računov.
Dejstvo je, da bo za delovanje sistema na način, ko se bo podatke pridobivalo s strani fakultet, potrebno
veliko operativnega dela, zato je proces uvoza podatkov urejen tako, da se bo e-račune prejemalo
neposredno od dobaviteljev (zahteva UL dobaviteljem pri izvedbi javnega naročila). S tem, ko bodo
dobavitelji pošiljali v energetski sistem e-račune neposredno, bo imela UL pregled nad stanjem rabe
energije brez iskanja podatkov po fakultetah. To bo hkrati tudi edini delujoč sistem energetskega
knjigovodstva v Slovenji (veliko število odjemnih mest z neposrednim vpisom e-računov).
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Arhitektura Energetskega informacijskega sistema UL
Za določitev izhodišč in ciljev zniževanja rabe energije za rektorat in 26 članic UL seje Univerza v Ljubljani
skladno z »Energetsko strategijo UL odločila za vzpostavitev energetskega informacijskega sistema (EIS).
Del EIS je energetsko knjigovodstvo (EK), ki služi za vpisovanje podatkov računov o mesečnih stroških za
energijo in vodo po različnih postavkah. Arhitektura EIS je takšna, da so sistemi članic UL neodvisni.
Osnovni EIS v prvi fazi vključuje le energetsko knjigovodstvo (zakonska obveza), z nadgradnjo pa je
možno izvesti tudi zajem podatkov iz obračunskih števcev za elektriko in toploto (energenti).

Arhitektura sistema spremljanja rabe energije na UL.
Osnovna verzija energetskega informacijskega sistema (EK) vsebuje sledeče funkcionalnosti:
• Energetsko knjigovodstvo na mesečni ravni s podatki za odjemna mesta stavb UL nad 500 m2,
vključeni so podatki o porabi energije, moči, stroški in dajatve za energente in vodo;
• Mesečno spremljanje rabe energije in stroškov po energentih (možnost izvoza v PDF ali MS Excel
formatu);
• Primerjave glede na pretekla leta;
• Analize energetskih tokov v stavbah s pomočjo analitičnih orodij: časovne primerjave različnih
količin na različnih časovnih intervalih (mesec, leto), primerjave podatkov med organizacijskimi
enotami oz. stavbeni znotraj fakultete, v poljubnih časovnih obdobjih ali z drugimi energetskimi
podatki (primerjave na osnovi ključnih kazalnikov);
• Spremljanje izpustov toplogrednih plinov na mesečni ravni, poročilo o izpustih;
• Pregledno poročilo o porabi energije po enotah z tabelaričnim in grafičnim prikazom;
• Možnost izvoza podatkov v formatih, primernih za nadaljnjo obdelavo (npr. .csv datoteka);
• Elemente merjene energetske izkaznice, ki je zakonsko predpisana za objekte javne rabe;
• Tabelarični izpis poljubno izbranih energetskih podatkov za poljubno izbrano časovno obdobje;
• Trije nivoji v sistemu EK (univerza/fakulteta/stavba) za pregled, analitiko in kazalnike na ravni
celotne UL, na ravni posamezna členice in na ravni stavbe.
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Aplikacijski meni
Delovno okolje sistema je sestavljeno je iz vrstice za izbor modulov ter osrednjega dela, ki je namenjen
interakciji z uporabnikom (grafični prikazi, vnosne maske, konfiguriranje in prilagajanje sistema,…).

Delovno okolje energetskega informacijskega sistema
V zgornji vrstici so na voljo sledeči osnovni moduli:
•
•
•
•
•

Mepis Energy - analitski modul (glavne funkcionalnosti sistema za Univerzo v Ljubljani)
Urejanje podatkov - urejanje podatkov iz računov o rabi na nivoju UL,
Alarmi - trenutno neaktivno, namenjeno za primer sprotnega merjenja rabe energije,)
Poročila – izdelava skupnih poročila za nivo UL ali za posamezno fakulteto / stavbo,
Administracija- za nastavitev okolja sistema na nivoju UL.

Urejanje podatkov
Opcija Računi energije se uporablja se za namene energetskega knjigovodstva (vnos in pregled položnic
za energijo). Na voljo pa imamo tudi različne filtre (filtriramo po področju, energentu,..). V zgornji tabeli
so prikazani osnovni podatki posameznih računov (datum računa, št. računa, začetni in končni datum,
znesek ter informacija o tem kdo in kdaj je vnesel/popravil ta račun). Ko izberemo določen račun, se
nam v drugi tabeli prikažejo vse postavke tega izbranega računa. Pod tabelo je prikazan še diagram
spreminjanja posameznih postavk iz računov, iz tega lahko dobimo osnovne informacije glede
sprememb moči ali stroškov po mesecih v tekočem letu.
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V sistem „Energetskega knjigovodstva UL“ je vključenih 47 stavb UL (površina nad 500 m2), v teh
stavbah je 44 merilnih mest za elektriko, 42 za daljinsko toploto, 22 za ogrevanje s plinom ter 1 za
kurilno olje – skupaj je to 150 položnic mesečno. Sistem omogoča neposreden vnos e-računov (XML
datotek, ki jih fakultete dobijo iz UJP).

Poročila
Prikaz Poročila je namenjen izpisu energetskih poročil. Na razpolago so naslednja poročila: mesečno
poročilo po energentih, mesečno poročilo po področju in poročilo o emisijah toplogrednih plinov.
Poročila je možno izdelati po agregatnem nivoju (na primer za celotno UL) ali pa posamezne fakultete
oziroma stavbe.

Mesečno poročilo po energentih
Mesečno poročilo po energentih prikazuje porabo energije (količino in stroške) na mesečnem nivoju v
tabelarični obliki. Na desni strani tabele se nahaja primerjava porabe in stroškov za energijo s preteklim
letom. Pod tabelo se nahajata še grafikon in tortni diagram s trendom stroškov po mesecih oziroma
deležem stroškov za porabljeno energijo v izbranem letu.

Sistem „Energetskega knjigovodstva UL“ omogoča izdelavo poročil o rabi in stroških energije
in emisijah na nivoju UL, na nivoju fakultete in na nivoju posameznih stavb. Za leto 2015 so
na UL znašali stroški energije z DDV 5.126.949,00 €, od tega za elektriko 2.486.665,00 € in
toploto 2.640.284,00 €
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Mesečno poročilo po področju
Mesečno poročilo po področju vsebuje pregled stroškov rabe energije (elektrike in toplote) po
posameznih fakultetah in mesecih v tekočem letu. Na desni strani poročila je prikazan seštevek stroškov
po posameznih fakultetah in primerjava s predhodnim letom.

Poročilo o emisijah toplogrednih plinov
Poročilo o emisijah toplogrednih plinov vsebuje tabelarični in grafični prikaz emisij po fakultetah ali
organizacijskih področjih.
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Glavni analitski modul
Glavni analitski modul, ki je v sistemu viden kot ime institucije (Univerza v Ljubljani), je osrednji del
aplikacije za spremljanje energetske učinkovitosti. Učinkovitost lahko spremljamo na nivoju celotne
organizacijske strukture (UL) ali na pod-nivojih (fakulteta / posamična stavbe).
Nivo organizacijske strukture (oziroma opazovani segment) izberemo s pomočjo drevesne strukture na
levi strani prikaza. Organizacijske struktura na UL Biotehniški fakulteti ima dva nivoja, nivo fakultete in
posameznih stavb (podatki na nivoju fakultete in stavbe so identični za primer, ko ima fakulteta eno
stavbo). Posamezno funkcionalnost za izbrani del organizacijske strukture izberemo s pomočjo zavihkov.
Pri tem je število zavihkov in s tem tudi funkcionalnosti odvisna od nivoja in tipa objekta v strukturi.

Drevesna struktura in funkcionalnosti
Pregled stroškov
Prikaz Pregled stroškov podaja stroške porabljene energije. Za izbrani časovni interval so prikazani
stroški po stavbah in energentih. Zgornji grafikon in tortni diagram prikazujeta trend oziroma deleže
stroškov po stavbah za izbrani časovni interval. Spodnji grafikon in tortni diagram pa prikazujeta stroške
oziroma deleže stroškov po energentih za izbrani interval.

Na nivoju posamezne fakultete lahko uporabnik pregleduje ustreznost računov dobaviteljev,
analizira različne stroškovne postavke, pregleduje trende rabe energije med stavbami in
glede na mesečne stroške in identificira različne anomalije (povišane stroške zaradi vpliva
temperature okolja, višjih cen dobaviteljev, neustreznega obnašanja uporabnikov stavbe,…)
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Energenti
Prikaz Energenti prikazuje porabo izbranega energenta in stroške v izbranem časovnem intervalu. V
prikazu sta grafikona s trendi porabe oziroma stroški porabe energije. Grafikona sta pripravljena tako, da
omogočata primerjavo s podatki iz primerljivega obdobja. Na letnem nivoju opazovanja je to prejšnje
leto, na mesečnem nivoju isti mesec prejšnje leto in na dnevnem nivoju prejšnji dan.
Trend porabe in stroškov električne energije UL za 2015.

2014 – 23.055 MWh, 1.972.319,00 € (85,50 €/MWh)
2015 – 25.430 MWh, 2.038.250,00 € (80,15 €/MWh)
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Trend porabe in stroškov toplotne energije UL za 2015.

2014 – 27.254 MWh, 1.926.306,00 € (70.70 €/MWh)
2015 – 32.160 MWh, 2.164 167,00 € (67.29 €/MWh)
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KPI (Ključni kazalniki)
Pri energetskih informacijskih sistemih (EIS) so KPI-ji razpoložljive meritve rabe energije ali opazovane
značilnosti stavbe, ki jih lahko povežemo z večjo ali manjšo rabo energije (ali boljšo ali slabšo energetsko
učinkovitost od pričakovane). Podobno kot velja za KPI–je, ki se uporabljajo za merjenje poslovne
učinkovitosti, lahko iz energetskih KPI-jev z najmanjšimi stroški v najkrajšem času pridobimo najboljše
informacije. Pri tem pa uporabimo razpoložljive izmerjene podatke o rabi energije in podatke o
opazovanih značilnostih stavbe.
Prikaz KPI je namenjen ugotavljanju energetske učinkovitosti stavb za izbrani časovni interval. Izbiramo
lahko med različnimi prikazi ključnih kazalnikov:
•
•
•
•

HDD v grafikonu prikazuje specifično porabo energije za ogrevanje stavbe normirano na t.i.
temperaturni primanjkljaj (kWh/odan).
Specifična raba elektrike na m2 prikazuje rabo električne energije glede na površino stavbe.
Specifična raba toplote na m2 prikazuje rabo toplote glede na površino stavbe
Prikaz Specifični stroški na m2 z DDV prikazuje skupne stroške energije glede na površino stavbe

HDD je kazalnik, ki nam pove, koliko se je porabilo toplotne energije (kWh) pri določenih potrebah po
ogrevanju (izraženo kot temp. primanjkljaj) v času ogrevalne sezone. Ogrevalna sezona (pričetek
ogrevanja) se uradno prične, ko pade zunanja temperatura ob 19h 3 dni zaporedoma pod 12°C.

Uporabnost stopinjskih dni v energetski analizi stavb je zelo široka: s pomočjo stopinjskih dni
lahko izračunamo letno potrebo po energiji za ogrevanje oziroma hlajenje, pri ciljnemu
spremljanju rabe energije in različnih primerjavah specifičnih porab, kjer s pomočjo stopinjskih
dni izničimo vpliv ''toplega'' oz. ''hladnega'' leta (na primer, če v diagramu za maj povečanje ni
posledica uporabe STV je to izguba zaradi npr. slabe regulacije ali nepotrebnega ogrevanja.
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