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VI. konferenca Sistemi ciljnega spremljanja rabe energije 

 
11. oktobra 2011 se je na Bledu odvijala že 6. konferenca o energetskem menedžmentu, ki sta jo 

organizirala Skupnost socialnih zavodov Slovenije in Enekom, center za energetsko svetovanje. 

Konference se je udeležilo več kot 80 predstavnikov socialnih institucij (direktorji, tehnično osebje, ki 

skrbi za področje energetike), občin, lokalnih energetskih agencij, pa tudi poslovnih partnerjev podjetja 

Enekom, ki z njim uspešno sodelujejo na področju energetskega menedžmenta. 

 

Konferenco so sestavljali trije sklopi: prvi se je ukvarjal z doseganjem poslovne odličnosti s pomočjo 

učinkovite rabe energije, drugi z energetsko učinkovitostjo in sistemi za energetski menedžment, tretji 

pa s finančnimi stimulacijami in prihodnostjo energetskega menedžmenta. 

 

V osrednjem delu konference je Boris Koprivnikar, predsednik UO SSZS, predstavil aktivnosti za 

učinkovito rabo energije in projekt Save Age, v katerem Skupnost sodeluje. G. Koprivnikar je nekaj 

pozornosti posvetil tudi slovenski dobri praksi na 

področju energetske učinkovitosti – integraciji sistema za 

energetski menedžment v socialne institucije. Podroben 

pregled energetske porabe je namreč pokazal, da med 

člani Skupnosti obstajajo velike razlike glede cen za 

energente, energetskih stroškov in glede pričakovane ter 

dejanske porabe. Zaradi tako velikih razlik se je Skupnost 

odločila, da se aktivno posveti stroškom energije, saj 

nanje lahko vpliva. Študije so pokazale, da so v prvi fazi 

najbolj učinkoviti organizacijski ukrepi, kot na primer 

spremljanje energetske porabe, primerjave med domovi, usposabljanja, informiranje uporabnikov in 

celosten sistem za energetski menedžment. Člani Skupnosti so s skupnimi ukrepi (energetski pregledi, 



 

 

 

 

contact@saveage.eu 

www.saveage.eu 

skupni nakup energije, mesečne primerjave med domovi glede porabe energije, stroškov za vodo in 

ogrevanje, delavnice za vodstva domov, informiranje zaposlenih in stanovalcev) občutno znižali stroške 

za energijo, analizirali dobre in slabe prakse ter tako ustvarili dobre temelje za izboljševanje energetske 

učinkovitosti v prihodnje. 

 

Zelo poučno predavanje je pripravil Gregor Kustec, vodja projektov v Enekomu. Ker je trenutno veliko 

zanimanja za obnovo javnih zgradb, je g. Kustec opozoril na 

velik pomen izvedbe energetskih študij pred pričetkom 

obnove. Tako je smiselno najprej oceniti energetsko 

učinkovitost zgradbe z energetskimi pregledi in merjenji. Šele 

potem, ko pridobimo verodostojne podatke, pa se lahko 

odločimo, na katere stroške lahko vplivamo in kateri ukrepi 

so za zgradbo najbolj primerni. 

 

Kljub temu, da je industrija glede energetske infrastrukture in 

organizacije veliko bolj kompleksna, jo lahko primerjamo z individualnimi zgradbami v javnim sektorju. 

Nekatere industrijske dobre prakse so v poenostavljeni obliki lahko zelo primerne tudi za domove za 

starejše, kar dokazuje tudi sistem energetskega menedžmenta. 

 

Predavatelji in večina udeležencev konference so bili predstavniki vodstev svojih institucij oz. podjetij. To 

je zelo vzpodbudno, saj energetski projekti ne morejo biti uspešni brez podpore vodstva. Skupni 

zaključek konference je ta, da so ključni ukrepi pri izboljševanju energetske učinkovitosti organizacijski 

ukrepi, delavnice in informiranje. Individualni ukrepi običajno ne prinašajo primernih rezultatov, tako da 

je uvedba celostnega sistema za energetski menedžment najbolj primerna rešitev. 

 


