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PREDGOVOR

Ta bro�ura je bila napisana v �elji, da bi z veseljem in motivacijo pristopili h
ključnim nalogam s področja varčevanja z energijo.

Upamo, da vas bo ta bro�ura ohranila budne in na vas prenesla občutek
veselja in zadovoljstva, ki smo ga sami izkusili v mnogih letih dela na
področju motiviranja mened�menta in zaposlenih za učinkovito rabo energije.

Namenjena je tako energetskim mened�erjem, polno ali le delno
anga�iranim na tem področju, kot tudi vodjem oddelkov (obratov), ki so
zadol�eni za zmanj�evane rabe in stro�kov energije. Koristen pripomoček je
lahko tudi vodstvu podjetja pri umestitvi energetskih stro�kov znotraj ostalih
stro�kov podjetja.

Bro�ura je osredotočena na vlogo, ki jo imajo zaposleni pri varčevanju z
energijo. Vendar pa so v ozadju vključeni tudi drugi vidiki energetskega
mened�menta, ki dajo uravnote�en pogled. Tak�en primer je spremljanje -
nadziranje rabe energije. Ljudi motivira uspeh. Če ne merimo (po)rabe
energije, ne moremo določiti prihrankov in se veseliti uspehov.
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UVOD
Učinkovita raba energije je bila s strani zaposlenih večinoma prezrta. Pozornost je
bila usmerjena predvsem v nove proizvodne tehnologije. �ele pravilno motivirani in
organizirani ljudje, ki so odgovorni za neučinkovito rabo energije, bodo pripravljeni
pripomoči k izpostavitvi tega problema. Potrebno je prepričati vodstvo in zaposlene,
da se osebno vpletejo v ta problem. Za vas morajo delati tako njihova čustva kot tudi
misli. Vzpodbujati je potrebno ogenj v njihovih srcih in ne hlad v njihovih glavah.
Velja si zapomniti, da je pamet in moč mo�no najeti, srca pa je potrebno osvojiti.

Pri soočenju s problemom spodbujanja zaposlenih za varčevanje z energijo imamo
na voljo tri mo�nosti:

•  storiti nič,

•  poizkusiti in prepustiti problem sodelavcem,

•  odnesti to bro�uro domov in jo prebrati.

Priporočena je izbira tretje mo�nosti. Glavni razlog za branje te bro�ure je, da bo
va�e podjetje �e naprej tratilo energijo ne glede na kvaliteto uporabljene tehnologije,
vse dokler se ne boste naučili spodbujati ljudi. Ljudje vas bodo podprli le v primeru,
če se boste naučili, kako:

•  bodriti zaposlene,

•  jim dati občutek, da so potrebni in pomembni,

•  jim dopustiti, da se izka�ejo,

•  ceniti zaposlene,

•  razumeti, da hočejo biti ponosni na svoje delo, znanje in dose�ke,

•  pripomoči k njihovemu zadovoljstvu pri delu namesto dolgočasenju,

•  omogočiti zanimivej�e �ivljenje zaposlenih,

•  zagotoviti, da so sprotno informirani o koristnosti njihovih zamisli in sodelovanja,
in boste razmislili o načinih njihovega nagrajevanja.

Ta podpora se ponavadi poveča z vpeljavo timskega dela. Ljudje raje delajo skupaj
� to povečuje stopnjo splo�ne motivacije in izbolj�a njihovo skupno učinkovitost.

Varčevanje z energijo ni vznemirljiv in dovolj zanimiv izziv za večino ljudi. Ta bro�ura
vam bo pomagala pri doseganju le-tega.

Ljudje so vedno pripravljeni
pomagati, če je njihova pomoč
za�elena in cenjena.
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Zakaj se energija nesmotrno rabi?

Razlogov za obilno nesmotrno rabo energije pri poslovanju je več in jih ne smemo
pozabiti. Med petimi najpogostej�imi razlogi so ponavadi:

1. Varčevanje z energijo ni moje delo!

2. Sem prezaposlen, da bi karkoli storil!

3. Energija je vedno na voljo, kadar jo rabim!

4. Ni mi treba plačevati računov za energijo!

5. O�jemu vodstvu je vseeno, zakaj ne bi bilo tudi meni?

Ta spisek je mnogo dalj�i in nedvomno bi lahko na�teli �e mnogo razlogov
nesmotrne rabe energije.

Varčevanje z energijo potrebuje dober mened�ment

Pri varčevanju z energijo je potrebna podpora tako posameznikov kot tudi skupin, to
pa zahteva dober mened�ment in vodenje.

Za vodenje ljudi je potrebno biti sposoben tudi voditi samega sebe. Za pridobivanje
sodelavcev za va� program energetske učinkovitosti je potrebno dvigniti moralo
tako, da ste:

•  prijazni,

•  spo�tljivi,

•  zabavni,

•  prizadevni,

•  pripravljeni,

•  delavni,

•  dosegljivi,

•  razumljivi,

•  spo�tovani,

•  sprejeti.

Ali vsaj sku�amo biti večino od tega. Dokler se ne naučimo imeti radi in sočustvovati
z ljudmi, ki jih sku�amo motivirati, ti ne bodo �eleli sodelovati z nami. Zato moramo:

•  postaviti primer,

•  zastaviti visoke cilje,

•  biti na razpolago kadar potrebujejo pomoč,

•  sporazumevati se v jasnem in zanimivem jeziku,

Ni smiselno pričeti z aktivnostmi
varčevanja z energijo, če ni
podpore s strani zaposlenih.

Izvr�ni direktor, ki je bil vedno
prezaposlen, da bi se ukvarjal z
varčevanjem z energijo, je postal
zainteresiran �ele, ko so ga prosili
naj pripravi spodbuden predgovor
za video posnetek na to temo.

Britanski strojevodje so postali
dovolj motivirani za uporabo
tehnike vo�nje »prostega teka«
za zmanj�anje rabe el. energije
�ele, ko so spoznali, da bo del
prihrankov porabljen za vo�njo
prizadetih otrok s parnim vlakom.
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•  kadar je mo�no pohvaliti ostale, namesto iskanja lastne hvale.

Večine ljudi ne zanima energija, pač pa oni sami. Izrabite njihove potrebe in �elje za
svoje energetske načrte najprej tako, da odkrijete kaj jih vzpodbuja.

Na vpra�anje, kako na uvodnem sestanku pridobite podporo s strani zaposlenih, so
podani splo�no sprejeti odgovori:

•  Poka�ite zaupanje vase in v njih.

•  Sestanek naj bo zabaven in naj prebije led.

•  Pridobiti in predstaviti informacije, v katere lahko »zagrizejo« in se jim zdijo
obetajoče.

•  Poizvedeti, kaj motivira posameznike in sku�ati zadostiti njihovim osebnim
�eljam.

•  Če po va�em vpra�anju zavlada ti�ina, počakajte dokler nekdo ne odgovori nanj
� nikoli je ne prekinite sami.

Napačno je mi�ljenje, da je motiviranje ljudi za varčevanje z energijo prezahtevno.
Je izziv in prilo�nost � lahko uspete in dose�ete truda vredne dolgoročne
rezultate.

Ključno vpra�anje mened�menta

Proces mened�menta vključuje funkcije načrtovanja, organiziranja, vodenja in
kontroliranja. Dober mened�ment je bistven tako pri doseganju energetske
učinkovitosti, kot tudi pri učinkovitem ter dobičkonosnem vodenju celotne
organizacije. Ni skrivnost, da je pri energiji kot tudi pri vodenju mo�no doseči dobre
rezultate z uvajanjem pristopa zdrave pameti oziroma postopkov. Stalno so prisotni
znatni prihranki, čakajoči na izvedbo � večinoma predstavljajo 5% skupne rabe
energije, pogosto pa �e več.

V večini organizacij sledi delo in odgovornost zaposlenih podobnemu vzorcu kot
njihova predanost. Mened�erska struktura podjetja, ki je ponavadi sestavljena iz
večnivojskega centralnega in oddelčnega vodstva, se lahko prenese tudi na
energetski mened�ment. Raba energije, vključno s skupnimi slu�bami, naj bi sledila
isti strukturi tako po odgovornosti kot tudi stro�kovno.

Energetski mened�er v organizaciji je zadol�en za zagotavljanje prihrankov energije,
tako zaradi tehničnih sprememb, kot tudi dobrega gospodarjenja. Na splo�no velja,
da mora imeti mened�ment pregled nad dogajanji. Podobno je kot z bančnim
računom � potrebno je redno spremljanje stanja, sicer se finance izmaknejo
nadzoru.

Energetski mened�er in oddelčni vodje naj omejujejo energetski proračun z
nadziranjem vseh glavnih energetskih stro�kov, kot je na primer elektrika, zemeljski
plin, kurilno olje, voda in odplake, vodna para, komprimiran zrak in hidravlika. Za
doseganje tega je potreben reden nadzor na vseh stičnih točkah: dobavitelj -
podjetje in podjetje - oddelki. To bo dalo vsem vodjem oddelkov in energetskemu
mened�erju dober pregled nad tem, katere energije rabijo, zakaj in kak�ni so učinki
njihovih ukrepov učinkovite rabe energije. Spremljanje rabe izbolj�uje tudi
razumevanje rabe energije. Pri tem je pomembno, da spremljamo tudi proizvodne
količine, vremenske pogoje in ostale zunanje parametre, ki vplivajo na rabo energije.

Za vsak pomembnej�i center rabe energije je za�eleno imeti enostaven kazalec
kvalitete rabe energije, ki odra�a rabo energije na primerljivi osnovi. Če nameravamo
zmanj�ati rabo energije, je potrebno poznati učinkovit kazalec tako za začetno oceno
kot tudi za naknadne redne nadzore. To je lahko na primer raba energije na
kvadratni meter povr�ine (tovarne, skladi�ča) ali raba energije na enoto proizvoda.

Tudi preprost energetski
mened�ment lahko vodi k
ustvarjanju trajnih prihrankov ob
zanemarljivih stro�kih.

�e samo poizvedovanje o rabi
energije ali vzorcu rabe ima
močan motivacijski učinek.
Zaposleni se odzovejo, ko
spoznajo, da se nekdo zanima za
energijo. �e to lahko zmanj�a
rabo za 3 � 5%, Če ne verjamete,
poskusite sami!
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Za organizacijo , ki proizvajajo enake proizvode, navadno obstaja niz
»mened�erskih« razmerij, ki slu�ijo kot medsebojni primerjalni kazalci. Mnoga od teh
razmerij povezujejo denar, količino in zaposlene, nekatera od njih pa se neposredno
ve�ejo na energijo. Na primer raba ali stro�ek energije (ali materiala) na enoto
proizvoda (storitve) in druga razmerja.

Izku�nje ka�ejo, da je spremljanje rabe energije na tedenski osnovi učinkovito,
medtem ko so dalj�i časovni presledki, kot na primer mesečni, preredki in zato
obstaja tveganje, da bodo va�i rezultati pri�li na slab glas. Kjer obstaja globlja
vpletenost zaposlenih, �e posebej če je tekmovanje med skupinami, so tedenski
rezultati bistveni za vzdr�evanje začetne spodbude.

Pogosto je raz�irjeno mnenje, da so energijski prihranki dosegljivi samo z
investiranjem. To ni res, zato je to potrebno upo�tevati.

Med akcijo za energetsko učinkovitost - kampanjo energetski mened�er, vzporedni
oddelki in zaposleni, ki podpirajo kampanjo tako posamezno ali timsko, sestavljajo
vse dalj�i spisek potrebnih ukrepov. Merilo uspeha kampanje za energetsko
učinkovitost bo v tem, kolik�en dele� in �tevilo teh ukrepov se bo izvedlo. Ukrepi so
razdeljeni na tri glavna področja:

•  praksa dobrega gospodarjenja;

•  dela, ki se lahko postorijo med proizvodnjo in/ali remontom;

•  projekti s fazami načrtovanja, razpisa, analize ponudb, izbire in izvedbe
(sodelujejo konkurenčni zunanji izvajalci).

Uvajanje prakse dobrega gospodarjenja naj bo spodbujeno preko notranjega
časopisa ali predstavitvenih dogodkov. V večini podjetij �e obstajajo denarni skladi,
na katere se lahko prenese financiranje teh nizko investicijskih aktivnosti.

Vzdr�evalna dela, namenjena varčevanju z energijo v podjetju, se navadno umestijo
v obstoječ spisek okvar in se izvr�ijo skupaj z ostalimi deli, ob neznatnih stro�kih.
Vendar pa obstajajo pritiski in prednosti, ki lahko potisnejo ta dela na ni�je prioritete.
Zato mora biti energetski lobi buden, aktiven in se pripravljen boriti za svoj prostor.
Tipična dela namenjena varčevanju z energijo so tesnjenje mest pu�čanja (pare,
komprimiranega zraka, vode), popravilo vrat in oken, opremljanje razsvetljave in
prezračevanja s časovno in temperaturno regulacijo.

Pri projektih je pomembna dobra priprava in dodelava ponudbe, preden je predana
ustreznemu oddelku v izvajanje. To velja predvsem na področju opravičenosti in
vračilne dobe projekta. Zasledovanje in nadzor izvajanja je potreben tudi kasneje
med samim izvajanjem. Navadno so predlogi projektov z eno ali dve letno vračilno
dobo uspe�ni.

V mnogo podjetjih, kjer so bili uspe�no dose�eni prihranki energije s prakso dobrega
gospodarjenja in manj�imi vlaganji, je la�je izpeljati večje projekte. Najpametnej�i
izrabljajo prihranke, dose�ene z organizacijskimi ukrepi in malimi investicijami, za
kasnej�e financiranje dra�jih projektov.

Občasno so zaposleni prestra�eni zaradi kompleksnosti njihovega energetskega
sistema. To je mo�no preseči s pomočjo Paretovega načela, ki pravi da je z 20%
truda moč doseči 80% učinek. Pogosto se v 20% dele�a zgradbe ali procesa porabi
80% energije. Če je tako tudi v na�em primeru, je toliko bolj jasno kje začeti.

Odprta večja vrata povečajo
stro�ke ogrevanja do 1,2 mio SIT
na leto

Stro�ki vsake 40 W �arnice, ki
gori celo leto, zna�ajo več kot
5.000 SIT.

Časovna stikala, ki preprečujejo
odvečno delovanje, se ponavadi
odplačajo v nekaj dnevih.

Vodja oddelka je uporabil
Paretovo načelo za vse njegove
stro�ke in presenečeno ugotovil,
da je stro�ek električne energije
dvakrat večji od stro�kov dela.
Takoj je prilagodil svoje prioritete
in zmanj�al mesečne stro�ke
električne energije s 15 na
11 mio SIT � letni prihranek
50 mio SIT. Odlično! Ves ta
prihranek je bil dose�en s hitrim
pregledom stro�kov.
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KLJUČNI VIDIKI
ENERGETSKEGA
MENED�MENTA V MOTIVACIJI
Vidik zaposlenih

Ni potrebe, da bi se mučili z �argonom in teorijo psihologije. Namesto tega začnimo
s sedmimi preizku�enimi principi motivacije, ki so plod uspe�nih mened�erskih
izku�enj.

Motivacija (torej iskrena pripravljenost sodelovanja z mened�erjem) se dviguje:

•  z omogočanjem osebnega sodelovanja pri odločanju o ukrepih, ki bodo na njih
vplivali,

•  s primernim seznanjanjem s stvarnostjo, problemi in razlogi za odločitve,

•  z mo�nostjo zaposlenih, da izberejo najučinkovitej�i način izvajanja njihovih
nalog,

•  s priznavanjem osebnih prispevkov zaposlenih k dose�kom,

•  če zaposleni verjamejo, da se njihov mened�er resnično zanima za vsakega
posameznika,

•  z dodatnimi stimulativnimi nagradami (poleg rednih plačil) za izjemne dose�ke �
ki ni samo materialna temveč tudi moralna vrednota,

•  če zaposleni vedo, kak�en vpliv nanje bi imele posledice neuspeha.

Mened�ment je več kot načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje.
Mened�ment je uspe�no medsebojno sodelovanje.

Vidik mened�menta

Če �elimo storiti več kot samo mleti prazno slamo o sedmih osnovah motivacije in
izvleči največ iz zaposlenih, se moramo bolj zavedati na�ega mened�erskega sloga.

Ne bodimo idealistični. Dovzetnega mened�erskega sloga ne moremo uporabiti
samo občasno. Če se ga mislimo privzeti z resnimi nameni, je potrebno najprej
opraviti vrsto pomembnih premislekov.

Na�e sodelovanje z zaposlenimi (in ostalimi ciljnimi skupinami) ne sme zmanj�ati
na�e mened�erske odgovornosti. Vsi vpleteni se morajo zavedati osnovne pravice in
dol�nosti mened�erja, da po opravljenem medsebojnem posvetovanju izbere končno
odločitev in zanjo prevzame odgovornost. Ta način razumevanja zahteva odkrit
pogovor o tem �e takoj na začetku.

Sodelovanje udele�encev se ne sme izroditi v pretvarjanje in prikrito manipulacijo.
Odkritost je bistvena. Ko se enkrat odločimo, kot mened�er to tudi povejmo in
razlo�imo razloge za tak�no odločitev.

Vsa priporočila s strani zaposlenih ne morejo biti avtomatično in na slepo izvedena,
vendar pa se jim moramo, z namenom vzpodbujanja čim večjega �tevila idej in
predlogov, zahvaliti za vsako od njih. Vsak predlog zahteva odgovor v desetih
delovnih dneh, ki naj vsebuje odobritev ali pa utemeljitev, zakaj ne more biti izveden.
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Če bomo osvojili ta vljuden in učinkovit pristop, bo to spodbudilo zaposlene k dajanju
novih predlogov. Ko smo spodbudili in sprejeli predloge ter pri�li do odločitve,
skličimo vse vpletene in jih obvestimo o na�i odločitvi in razlogih zanjo.
Vzpodbudimo kratek razgovor z namenom, da bi morebitni razočarani udele�enci
izrazili svoje dvome o odločitvi.

Pri razglasitvi na�e odločitve ne pozabimo navesti imen posameznikov, katerih
predlogi so bili vključeni. Četudi smo imeli enako idejo tudi mi, morebiti celo pred
njimi, bomo pridobili več z nesebičnostjo pri zaslugah.

Pri uvajanju ukrepa dopustimo zaposlenim čim več svobode pri odločitvah, kako ga
bodo izvedli. Zaposleni si morajo »(so)lastiti« odločitev (kar je lahko skoraj tako
učinkovito kot finančna soudele�ba pri prihrankih. Začutiti morajo sprejeto odločitev
in vlo�eni trud kot »lastnega otroka«.

Vidik energetskega mened�menta

Omenjene osnove motivacije so posebnega pomena za energetski mened�ment in
za stalno soočanje s problemi nesmotrne rabe energije.

Zaposleni si morajo deliti soodgovornost za probleme nesmotrne rabe energije.
Nobeno spremljanje in merjenje ter nobene investicije in tehnologije ne morejo
opraviti naloge brez pomoči in dotika člove�kih rok.

Ob razmi�ljanju o energetskem mened�mentu, večina ljudi pomisli najprej na
INFORMACIJSKI MENED�MENT (podatki, spremljanje, merjenje, analiza in
odločanje), povezan z INVESTICIJO V TEHNOLOGIJO (tehnolo�ka oprema), ki je
glavni temelj in tudi glavni stro�ek energetskega mened�menta.

Vendar bo na �alost, ne glede na to kako izpopolnjena je oprema in kako natančne
so informacije, dokler zaposleni ne spremenijo svojega odnosa do rabe energije in
razmi�ljanja o energiji, večina vsakodnevnih izgub ostala nespremenjenih. Stroji in
procesi bodo tekli brez skrbi za varčevanje z energijo. Regulatorji se bodo ob�li,
merilniki bodo nepravilno odčitani, luči ostale pri�gane in vrata ter okna ostala
odprta.

Informacija ostane nedejaven podatek, če ni obdelan s strani ljudi. Investicija ostane
neuporabna oprema, v kolikor ni uporabljena inteligentno in vestno s strani
člove�kega razuma. Zato je potrebno za učinkovit energetski mened�ment (kot tudi
vse ostale dol�nosti upravljanja z viri) vdihniti �ivljenje v informacije in investicije z
dodajanjem tretje dimenzije: UDELE�BO LJUDI.

Vidiki motivacije in nemotiviranosti

Viri, vključno z energijo, so stro�kovno lahko v mislih mened�erjev, vendar prav
gotovo niso v ospredju misli ljudi, �e posebej zaposlenih. Za to obstajajo trije glavni
razlogi:

1. Večina ljudi, predvsem zaposlenih, se osredotoči predvsem na svoje
neposredno delo, bolj kot na uporabljena sredstva in vire. Energija je �e posebej
»neviden vir« in jo obravnavamo kot samoumevno.

2. Večina zaposlenih lahko občasno pomisli na energijo, vendar vsakodnevna raba
energije postane ponavljajoča, podzavestna in dolgočasna, monotona rutina.

3. Večina zaposlenih ne gleda na stro�ke energije tako kot doma, saj jih ne
plačujejo neposredno.

Če te razloge lahko označimo kot faktorje »nemotiviranosti«, dandanes obstaja nov
»motivacijski« faktor. To je varovanje okolja. Raz�irja se osve�čenost o energiji kot o
izginjajočem viru, ki je vse dra�ji. Vse bolj�e je poznavanje mo�ne ekolo�ke �kode,
ki lahko nastane s pridobivanjem in rabo energije

Investicije

In
fo

rm
ac

ije
Udele�ba

Potrebe skupnega pristopa:
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Vsi �tirje razlogi predstavljajo pravi izziv za mened�ment. Kako preseči ravnodu�nost
in dolgočasje ter istočasno graditi na nara�čajoči odgovornosti in skrbi za okolje?

Mened�er, in �e posebno energetski mened�er, mora biti sposoben ustvariti in
ohranjati pri �ivljenju resnično osve�čenost o vrednoti virov in nujnosti izogibanja
nesmotrni rabi. Ta sposobnost ne pomeni samo izvajanje enostranskega
prepričevanja. To pomeni medsebojen pogovor - obojestransko komunikacijo.

Obojestranska komunikacija ne samo:

•  opozarja, hkrati tudi spra�uje ljudi,

•  diktira, ampak tudi dosega sporazume o ciljih,

•  zbira podatke, temveč tudi zbira odzive,

•  daje napotke, ampak tudi motivira s spodbudami,

•  vzdr�uje opremo, temveč tudi vlaga v ljudi.

Vidik komunikacije

Medsebojno komuniciranje je stalna naloga. Ne bomo pri�li daleč niti ne bomo imeli
dolgotrajnega ugleda, če bomo samo dajali napotke, opozarjali ljudi ali samo
naročali, kaj naj storijo, ne da bi prosili za njihov osebni doprinos.

Ne bomo veliko dosegli z objavljanjem in nalaganjem ciljev varčevanja z nalaganjem
rednih zadol�itev. Cilje varčevanja z energijo in delovne procese zastavimo in
dejansko zasnujmo le v primeru, da tudi zaprosimo vse vpletene za pomoč, privolitev
in izvedbo naloge.

Nadzor ne bo koristil, če bomo samo spra�evali po izmerjenih vrednostih v obliki
obveznega poročanja. Z rednim vzpodbujanjem je potrebno izvabiti zavestno in
pregledno povratno informacijo. Tako vzpodbujanje deluje le v primeru stalnega
spra�evanja ljudi o njihovih pogledih, predlogih in seveda kritikah. To spodbujanje
potrebuje podporo s pomočjo nagrajevanja za doseganje zastavljenih ciljev in za
izjemne doprinose posameznikov. Ni nujno, da so te spodbujevalne nagrade v
denarni ali otipljivi obliki. Največkrat naj bodo v obliki splo�nih �ivljenjskih vrednot.

Oprema mora biti vzdr�evana � prav tako tudi ljudje. Tako so v praksi potrebne vsaj
tri vrste spodbujanja in hrabrenja: VPRA�AJTE, DOGOVORITE SE, DAJTE.

VPRA�AJTE ljudi kaj znajo, mislijo in predlagajo v povezavi z nesmotrno
rabo energije. 
ljudi, kako bi lahko osebno prispevali k zmanj�anju rabe
energije.

DOGOVORITE SE o vidikih, ciljih in dol�nostih nadzora.
o spodbudah in nagradah.

DAJTE spodbude in nagrade.
svoj odziv na rezultate.
pohvale in zahvale.

Le s tako dovzetnim odnosom lahko delovanje energetskega mened�menta
dvignemo z nivoja omejenega in�enirsko - administrativnega pristopa na vi�jo raven
dejanskega mened�menta virov in ljudi.

Vidik ustvarjalnosti

Določene koristi dobimo �e z razumevanjem osnove motivacije, potreb po pristnem
obojestranskem sporazumevanju in po�ivitvi izvajanja rednih ukrepov varčevanja z

Trije zaposleni v skladi�ču so
ugotovili previsoko zaračunavanje
rabe energije s strani dobavitelja
in zagotovili povračilo v vrednosti
7,5 mio SIT. Vodstvo je bilo takoj
seznanjeno s tem dose�kom.
Organizirana je bila večerja za
omenjene zaposlene in njihove
dru�ine, kjer jim je bilo podeljeno
priznanje in denarna nagrada.

Obojestranska komunikacija
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energijo. Vendar bomo za razvoj, izvedbo in vzdr�evanje dejansko učinkovitih
programov motivacije potrebovali več kot le splo�no poznavanje. Potrebovali bomo
določene motivacijske predloge � ideje za varčevanje z energijo.

Potrebna je domi�ljija za navdahnjene pobude in vnos vzpodbudnih predlogov v
programe energetskega mened�menta.

Dokler ne uspemo vzpostaviti zanimivega nadzora nad nesmotrno rabo energije
tako, da bo za zaposlene »nadziranje tratenja zabavno«, vse do takrat ne bomo
motivirali nikogar.

Te�ko je navesti splo�no uporabne predloge za varčevanje z energijo, saj je vsaka
organizacija in okoli�čine v njej edinstvena.

Vsaka skupina zaposlenih in uporabnikov se drugače odziva na mened�erske
pobude.

Vsako skupino je moč »vključiti« z idejami in pobudami, vendar morajo biti ideje in
pobude v vsakem posameznem primeru drugačne. Izhajati morajo iz določenega
okolja, te�av in situacije.

Mnogo primerov iz industrije ka�e isto temo: zasnova sklada z uporabo dele�a
prihrankov dose�enega v določenem obdobju, namenjenega za spodbude z
intelektualnim in čustvenim pomenom. Spodbuda je �e toliko večja, če lahko osebje
samo odloča, kako bo ta denar porabljen. Taki motivacijski programi so uspe�ni
skozi dalj�e časovno obdobje le, če se nagrade, �e preden te postanejo dolgočasne,
zamenjujejo z enako atraktivnimi novimi.

Tako posamezne ideje kot tudi spreminjajoč ritem motivacijskih programov zahteva
neprestan dotok sve�ih pobud, to pomeni pravo kreativnost z na�e strani in s strani
svetovalcev za motivacijo, v kolikor smo se za njih odločili.

Strojevodja vlaka lahko letno
prihrani do 2,5 mio SIT električne
energije s tem, da se nauči
pravilne vo�nje z izklopljenim
motorjem. To pomeni izklop
napajanja motorja, kadarkoli
lahko vlak vozi v praznem teku
(pred potrebno zaustavitvijo in
pred potrebnim novim vklopom
motorja). Dosledna vo�nja v
praznem teku zahteva
koncentracijo in izku�enost.
Zaveza strojevodij se lahko
ohrani le, če so seznanjeni z
dejanskimi koristmi, kot je na
primer potrditev njihove
sposobnosti in učinkovitosti,
zadovoljstvo za učinkovito delo in
prispevek k čistej�em okolju. Za
dosego vidnej�ih rezultatov je
potrebno dodati bolj otipljive in
osebne koristi v obliki denarja ali
čustvenih spodbud. Ko je vodstvo
�elezni�kega podjetja ponudila
organizacijo izleta prizadetih otrok
svojih uslu�bencev, ki se bo
financiral iz omenjenih
prihrankov, se je bolj kot kadarkoli
prej povečajo zanimanje za
varčevanje z energijo.

Zaposleni v veliki tovarni so bili
vzpodbujeni k varčevanju z
energijo s predlogom, da se del
prihrankov nameni za plačevanje
�tudija modernih tehnologij v
Veliki Britaniji �tudentom iz
centralne in vzhodne Evrope.
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OVIRE IN KAKO JIH
PREMOSTITI
Pri energetskemu mened�mentu obstaja več opaznej�ih ovir. Nekatere od teh lahko
izpostavimo:

•  ignoriranje,

•  strah,

•  nezanimivost tematike,

•  prikrita �elja po ohranjanju obstoječega stanja,

•  dolga časovna obdobja za dosego rezultatov,

•  sto in en izgovor.

V praksi je mo�no vse te ovire premostiti ali popolnoma odstraniti.

Spoznavanje rabe in stro�kov za energijo

Pretekla desetletja relativno poceni energije, povezana z veliko količino dobave in
odgovornostjo slu�be za dobavo, so ustvarila okolje, v katerem je energija dokaj
zanemarjen stro�ek. Prekinitev dobave energije povzroči bistveno večje vznemirjenje
kot njena podra�itev.

UGOTAVLJANJE STRO�KOV ZA ENERGIJO JE ENO PRVIH DEJANJ IN JE
NAVADNO TUDI NAJBOLJ NEPRIJETENO.

Ugotovite mesečne rabe in stro�ke za posamezne energente v podjetju za zadnjih
24 mesecev. To je osnova za spro�itev vpra�anj o nihanjih rabe in skupni rabi
energije, ki je (ko je znana) vedno mnogo večja kot večina misli.

Pomembnost

Stro�ek energije je lahko visok, vendar predstavlja le majhen dele� v skupnih
stro�kih.

To dejstvo mnogokrat zavaja, saj je energija za razliko od ostalih stro�kov
OBVLADLJIV STRO�EK. V mnogih industrijskih procesih predstavlja stro�ek
ENERGIJE LE 3% DO 5% SKUPNIH STRO�KOV, VENDAR HKRATI kar 25% DO
35% OBVLADLJIVIH STRO�KOV. Ali potem tudi dobi pravičen dele�
mened�erskega časa? Pogosto �e manj�a zni�anja obvladljivih stro�kov
PRINESEJO DOBIČEK DOSE�EN Z ENAKOVREDNIM POVEČANJEM
PROIZVODNJE ALI PRODAJE.

Redno spremljanje rabe energije
omogoči do 5% prihrankov,
velikokrat pa �e več. Dokler raba
energije ni znana, ne zbuja
pozornosti. Spremljanje je le
način, kako spraviti rabo pod
nadzor.
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Predmet mened�menta

Pogosto se energija ne obravnava kot predmet mened�menta. Zakaj ne? Stro�kom
za energijo bi morali nameniti ravno toliko pozornosti, kot jo namenjamo materialnim
stro�kom, stro�kom dela, produktivnosti in ostalim stro�kom proizvodnje.

ENERGIJO SE LAHKO OBRAVNAVA. POSKUSITE!

Podpora vodstva

Pogost izgovor podan s strani mened�menta je, da stro�ek energije uprave ne
zanima oziroma ne ka�e interesa. Naj bo to res ali ne, zakaj je potrebno vedno
čakati na upravo? Nekateri največji uspehi so bili najprej dose�eni in �ele naknadno
prijavljeni. Prevzem POBUDE je mnogo bolj�e re�itev, KOT BITI ZADNJI PRI
OBRAVNAVANJU IN ČAKATI NAVODILA. Direktorji večine organizacij pozdravljajo
in podpirajo pobude.

Primerjava

Primerjava učinkovitosti je v dana�njem svetu nara�čajoče konkurence bistvenega
pomena. Potrebna je kot podpora pri zagotavljanju �e dose�ene učinkovitosti, njeno
povečanje in za zagotovitev koraka pred tekmeci z zmanj�anjem nepotrebnih
stro�kov.

Najenostavnej�i način merjenja učinkovitosti je s pomočjo energetskega kazalca. V
najenostavnej�i obliki predstavlja kazalec kupljeno energijo deljeno s količino
proizvoda. Za�eleno je, da je izra�en v energetskih enotah.

RABA ENERGIJE NA TONO PROIZVODA ali ENERGIJE NA KVADRATNI METER
POVR�INE sta dva najenostavnej�a in nazorna kazalca. Prika�emo jih v mesečnih
ali tedenskih diagramih in se pozanimamo za vzroke morebitnih nihanj vrednosti.
Nekatere organizacije so na ta način prihranile do 30% rabe energije.

Ta pristop je enostaven in ne potrebuje vnaprej�nje določitve cilja. Če kazalec niha
brez jasnega vzroka, bodo potencialne koristi stalnega spremljanja �e večje.

»Ni denarja«

»Ni denarja« je �e en od pogostej�ih izgovorov za zanemarjanje učinkovite rabe
energije, vendar denarna podpora ni nujno potrebna. Seveda je v veliko pomoč,
vendar so se nekateri najbolj�i programi začeli z izvajanjem organizacijskih ukrepov.
Nato so se nadaljevali z nizko ter kasneje visoko investicijskimi ukrepi. Na ta način
se lahko prihranki organizacijskih in nizko investicijskih ukrepov porabijo za izvajanje
kasnej�ih dra�jih investicijskih ukrepov. S tem se omogoči izvedba ob�irnega
energetskega programa brez dodatnega financiranja. Veliko najuspe�nej�ih
organizacij je izvajalo programe po tej poti.

Zavedati se prilo�nosti

Ena od ovir za energetski mened�ment je tudi »Ne vemo, kaj lahko storimo!«.
Kratkoročno je to lahko res, vendar se tudi lahko stori veliko za odkrivanje pravih
prilo�nosti.

Eden od načinov je najem strokovnjaka za določitev in ovrednotenje mo�nosti,
seveda pa so za to potrebna denarna sredstva. Druga brezplačna mo�nost je
vpra�anje: »Kaj storiti, če bi morali zmanj�ati rabo energentov? Koliko bi lahko
prihranili v času krize? Kaj storiti, da bi prihranili �e več?« Odgovori na taka

V livarni aluminija je vodja
proizvodnje postavil obvestilo na
vrata jedilnice z napisom� Prej�nji
teden smo porabili 336 litrov
kurilnega olja za tono aluminija,
na� cilj je doseči 223 litrov/t.� Po
treh mesecih so dosegli cilj in
34% prihranke. Podjetje danes �e
vedno ustvarja nadaljnje
prihranke.
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vpra�anja veliko odkrijejo in neprestano ka�ejo prilo�nosti za organizacijske in nizko
investicijske ukrepe z mo�nostjo hitre izvedbe.

Tehnični �argon

Energija je enostavna in splo�no znana stvar. Kot taka je najrazumljivej�a v govorni
sloven�čini in vsakdo, ki ima opravka z njo, naj uporablja enostavne izraze za
pojasnjevanje. Na primer, doma kupujemo električno energiji v kilovatnih urah, torej
zakaj uporabljati druge enote med razpravo o njej? Podobno naj bo tudi opis
procesov kar se da enostaven in z uporabo analogij, z namenom razumljivega
posredovanja bistva.

Nezanimivost teme

Res je, energija lahko postane nezanimiva, �e posebno če je obravnavana kot
dolgočasna vsakdanja stran industrijskega in trgovskega dogajanja, vendar pa lahko
spet postane del �ivljenja.

Prese�ek proizvodnih kapacitet proizvodnje pare v novi bolni�nici je bil opisan kot
zadosten za proizvodnjo strani�čnega papirja, ki bi pokrivala četrtino letnih potreb v
Angliji. Vsi, od glavnega direktorja navzdol, so razumeli analogijo in nemudoma
sku�ali izbolj�ati energetsko stanje.

Raba energije v monta�ni tovarni bele tehnike je bila opisana kot zadostna, da bi
lahko proizvedli enako količino litega jekla, kot je te�a sestavljene bele tehnike.
Sledila je takoj�na sijajna reakcija. Uprava in vodja obrata so namenili prioritetno
pozornost rabi energije in več kot prepolovili rabo energije na enoto proizvoda.

Časovna obdobja za prikaz rezultatov

Dejansko traja precej časa, preden se poka�ejo rezultati velikih vlaganj v nove
obrate in opremo z namenom zmanj�anja rabe energije. Za čimprej�nje doseganje
vidnih rezultatov prelo�imo visoke investicijske ukrepe in najprej izpostavimo
organizacijske ter nizko investicijske ukrepe, ki imajo mnogo kraj�e vračilne dobe.

Ohranjanje obstoječega stanja

Zakaj je vlo�eno toliko truda, da bi se ohranilo obstoječe stanje? Pričakujemo
spremembo (povečanje) plač, zakaj se ne bi spremenili tudi proizvodi, sistemi,
postopki, energetski viri in načini rabe energije.

Centralni parni sistemi so bili pomembni, ko je bil premog glavni vir energije. Danes
je najpopularnej�i energent plin. Ta energent omogoča decentralizacijo oskrbe in
ponuja zamenjavo pare s cenej�im neposrednim zgorevanjem ter ločeno pripravo
vroče vode, če je potrebno. Kljub temu v nekaterih organizacijah ostaja parni sistem
»kot sveta krava« in so le redko drugi razlogi za njegovo ohranitev.

Splo�no so danes energenti bolj raznoliki in zanimivi za uporabo, saj je mo�no
doseči več z manj goriva. V primeru dvoma enostavno obdelamo potrebe po gorivih
tako za centralizirane kot tudi za decentralizirane sisteme in nato razvijmo optimalni
pristop. Z IZZVANJEM SPREMEMB OBSTOJEČEGA STANJA JE MOČ DOSEČI
OGROMNE PRIHRANKE.

Za vsako pu�čanje pare (oblaček
pare vi�ine 30 cm) zna�ajo letne
izgube 80.000 SIT.

Monta�a stikal za posamezne
sklope razsvetljave je nizko
investicijski ukrep, ki se povrne v
nekaj mesecih.
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Iskanje tehnolo�kih re�itev

Dejstvo je, da tehnolo�ko usmerjena miselnost �eli najprej slediti tehnolo�kim
re�itvam. To se lahko izka�e enako, kot da bi doktor predpisal operacijo zaradi
glavobola. V najslab�em primeru lahko to povzroči zastoj izvajanja energetskega
programa zaradi dalj�ih časovnih obdobij uvajanja in vračilnih dob ter pomanjkanja
finančnih sredstev.

Če je tehnolo�ka re�itev prikazana kot del vsestranskega tehnolo�ko-energetskega
programa (npr. najprej izvedemo ukrepe za zmanj�anje porabe pare, �ele nato
zamenjamo neučinkovit kotel), ima več mo�nosti za uspeh. Predvsem finančnikom
celostno prika�e razmere in običajno zahteva manj�a finančna sredstva.

V tovarni s �tirimi kotli so �eleli uvesti sekundarno gorivo. Najprej so �eleli opremiti z
razmeroma dragimi kombiniranimi gorilniki vse �tiri kotle, čeprav so pri največji
porabi dovolj trije. Z malo pozornosti namenjene energetski učinkovitosti so
zmanj�ali konično rabo tako, da zadostujeta dva kotla.

Rezultat tega je popolna prilagodljivost, dose�ena z zamenjavo goriva in gorilnikov le
na dveh kotlih. Dodatno zni�anje stro�kov je bilo dose�eno, ker nista bili več
potrebna kombinirana gorilnika. Stro�ki izvedenih sprememb so dosegli 35%
predvidenih stro�kov. Letni stro�ki za energijo so se tako zmanj�ali za 24%.

Vsak dodatni 1% prese�ek zraka
poveča izgube kotla za več kot
3%.



Vodenje in motiviranje zaposlenih za varčevanje z energijo

15

KAKO NAJ SE TO ZGODI
Ta del pokriva ključne vsebine, ki so v različnem obsegu uporabne v vseh primerih,
ne glede na velikost in tip procesov ali organizacij. Pomembno je, da so vse
naslovljene kot del programa energetskega mened�menta. Ne pozabite, da je V
ENERGETIKI PRILO�NOST MENED�MENTA. ENERGETSKI MENED�MENT
PREDSTAVLJA NAJBOLJ�I, NAJCENEJ�I IN NAJDOSTOPNEJ�I »ENERGETSKI
VIR«.

Kdo je »lastnik« energetskih prilo�nosti

Prilo�nosti se ne izkoristijo in problemi ne re�ijo, dokler ni nekdo neposredno
zadol�en in odgovoren zanje. V primeru energije je zadol�enost verjetno večinoma
spregledana zato, ker se v mnogih organizacijah odgovornost za energijo prepleta
med različnimi vodstvenimi strukturami ali pa je zanemarjena �e iz časov poceni
energije, ko ni bilo potrebe po dodelitvi odgovornosti.

Torej moramo ugotoviti:

•  pomembne in potrebne odgovornosti za na�o konkretno situacijo,

•  kako so lahko te odgovornosti porazdeljene v okviru na�e organizacije,

•  katere informacije so potrebne za podporo odgovornim pri doseganju rezultatov
zmanj�anja stro�kov rabe energije.

Upravičeno je pričakovati vsaj 5% zmanj�anje rabe energije z dodelitvijo
odgovornosti za energetske probleme. V nekaterih primerih so bili dose�eni prihranki
do 8% tekočih stro�kov za energijo.

Za vsak problem mora biti nekdo zadol�en. Pri re�evanju problema je lahko njegova
vloga katalitična (spodbujevalna) ali neposredna odgovornost, lahko me�anica obeh
vlog. Mora pa biti določena in izrečena. Te�ave z nesmotrno rabo energije se redko
re�ijo, dokler vsi udele�eni ne prevzamejo svoje odgovornosti.

Ugotavljanje rabe in stro�kov

Zamislimo si, da ne bi nikoli prejeli bančnega izpisa. Z energijo ni nič drugače. Brez
ustreznih podatkov se lahko izmakne nadzoru in ne bomo vedeli, kje začeti z
gospodarjenjem. Potrebno je poznati stro�ke in rabo energije. Kdor plačuje račune,
bo verjetno imel podatke. Računovodstvo ima ponavadi informacije in ker je energija
stro�ek, ima v glavnem interes, da podpre kampanjo za varčevanje z energijo.

Ko ugotovimo stro�ke in/ali podatke o rabi energije, nas �e vedno čaka veliko dela in
analiziranja, vključno s celotno pomembnostjo, primernostjo, spremenljivostjo in
ostalimi zanimivimi dejstvi ter vrednostmi v povezavi z energijo. PODATKE O
ENERGIJI MORAMO PREJEMATI IN ANALIZIRATI REDNO. Začnimo s stro�ki in jih
sku�ajmo porazdeliti po oddelkih. Če je mo�no, posnemajmo organizacijsko
strukturo in ne pozabimo, da je energija zadeva mened�menta.

Monta�a merilnikov rabe el.
energije ni ravno poceni, vendar
se lahko pridobi uporabne
podatke tudi s �tevci obratovalnih
ur, katerega stro�ki z monta�o
zna�ajo le 8.000 SIT.
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Določite enostaven kazalec učinkovitosti

Kazalec učinkovitosti (npr. specifične rabe energije) je tak�ne narave, da lahko
prizadene in povzroča konflikte. Je pa tudi kazalec, ki zdrami in zagotavlja pozornost
ostalih, vam omogoča stvarne pogovore in pospe�uje nadaljnje razprave. Kazalec
učinkovitosti mora biti vezan na proizvodnjo ali proces in mora zrcaliti rabo energije
na enoto proizvoda.

Prehrambena, papirna, kemična, tekstilna in vse ostale energetsko intenzivne
industrijske panoge potrebujejo kazalce učinkovitosti (specifične rabe energije na
enoto proizvoda), ki jim omogočajo primerjavo z načrtovano ali pano�no standardno
vrednostjo.

Spremljanje učinkovitosti

Spremljanje kazalca učinkovitosti je odločilnega pomena. Je podobna spremljanju
porabe goriva avtomobila na 100 km. Na splo�no velja, da se z uvedbo primernega
sistema spremljanja vzbudi pozornost zaposlenih za rabo energije in njena raba je
kmalu pod nadzorom. Samo s spremljanjem rabe se lahko dose�ejo prihranki večji
od 5%. SPREMLJANJE PRIPOMORE VEČ PRI ZMANJ�ANJU RABE ENERGIJE
KOT KATERIKOLI DRUG KORAK.

Poleg spodbujanja in podpore programu energetskega mened�menta ustrezen in
enostaven sistem spremljanja omogoča:

•  spremljanje in vrednotenje učinkov ukrepov učinkovite rabe energije,

•  bolj�o kontrolo in obračunavanje stro�kov ter rabe energije,

•  hitrej�e odkrivanje pomanjkljivosti opreme in s tem kraj�i odzivni čas
vzdr�evalcev za odpravo le-teh,

•  mened�erji, ki se resnično zanimajo za energijo, poka�ejo bistveno več interesa
kot sicer,

•  konkretne razgovore o energetski tematiki na vseh ravneh v organizaciji,

•  osve�čanje predhodno nezainteresiranih posameznikov in samostojen razvoj
njihovega zanimanja.

SPREMLJANJE IMA MOČ.

Standardi dobre prakse

Pogosto so standardi (norme) dobre prakse dobro poznani in objavljeni za
industrijske panoge ali procese. Npr. za avtomobile je zakonsko predpisana objava
podatkov rabe goriva na 100 km, podobno �e velja za gospodinjske aparate
(energijske nalepke) in toplotno za�čito zgradb. Vedno bodo obstajale predvidene
projektne vrednosti rabe energije in literatura s kazalci učinkovite rabe energije za
proizvode ali procese v organizaciji.

Seznanjenje z načinom primerjave dejanske rabe s standardno je �e en ključen
korak. Ne samo, da poka�e kako dobro ali neučinkovito proizvajate, ampak tudi kako
se primerjati s konkurenco, kar je dandanes nujno.

Pogosto se lahko opraviči investicije in hitreje sprejmejo pozitivne investicijske
odločitve na osnovi predvidenega zmanj�anja razlike med dejansko in standardno
rabo energije, ki jo z meritvami lahko spremljamo in potrdimo uspe�nost.

V livarni barvnih kovin so imeli tri
enake peči. Pregled rabe energije
in proizvodnje je pokazal, da peč
�t. 1 porabi 78 litrov olja na tono
proizvoda, peč �t. 2 102 l olja in
peč �t. 3 134 l olja na tono. Prvi
odziv obratovalnega vodja peči je
bil, da so vse meritve napačne ,
ker so peči identične. Odziv
energetika je bila ugotovitev, da
so peči obratovale različno, saj
ima vsaka peč svojo delovno
skupino. Analiza je pokazala, da
je po projektni dokumentaciji
predvidena poraba 62 l olja na
tono. V trenutku so se vsi vpleteni
v obratovanje peči zavedli, da
lahko obratujejo mnogo bolje.

Detajlna preiskava je pokazala,
da obstajajo za vsako peč �tiri
izmene, kar pomeni 12 različnih
načinov obratovanja in vse so
proizvajale kvaliteten proizvod. Le
raba energije je bila pri tem
zanemarjena.

Standardizacija postopka obrato-
vanja zasnovanega na podlagi
najbolj�ih kazalcev učinkovitosti
vsakega izmed 12 različnih
načinov obratovanja je izbolj�ala
kvaliteto ob zni�anju rabe
energije pod projektno � okoli 60
litrov na tono. Vzpostavljen je bil
bolj�i nadzor nad procesom, kar
omogoča nadaljevanje izbolj�av
in učinkovitosti.
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Energetski pregled

Naslednji predvideni korak je energetski pregled. Imamo izmerjene vrednosti rabe
energije in standardne vrednosti učinkovite rabe energije ter njihovo razliko. Zato je
potrebno odgovoriti na naslednja vpra�anja za vsa izbrana področja proizvodnje ali
procese:

! KAJ SE DELA?

! ZAKAJ SE TAKO DELA?

! ZAKAJ SE DELA NA TAK NAČIN?

! ALI BI BILO LAHKO NAREJENO NA DRUG NAČIN?

! ALI BI LAHKO BILO NAREJENO NA ISTI NAČIN, A UČINKOVITEJE?

! ALI SO NAVODILA ZA DELOVNI PROCES PRAVILNA IN JIH ZAPOSLENI
POZNAJO?

! KATERA ENERGIJA SE RABI?

! KATERA ENERGIJA NAJ BI SE RABILA?

! ZAKAJ SE POJAVLJA RAZLIKA?

In tako naprej. Ko (se) bomo začeli spra�evati, se bo veliko vpra�anj porodilo samih
od sebe.

Ključna stvar na tej stopnji je �ivahna in radovedna zdrava pamet. Zaposlene, ki so
se izučili ob delu, je potrebno �e posebno spretno spra�evati, »KAKO? ZAKAJ?
KDAJ? KJE?« se kaj zgodi.

S spra�evanjem in pridobivanjem odgovorov na podobna vpra�anja, kot so
navedena zgoraj, boste zbrali veliko koristnih informacij in istočasno zagotovili
zanimanje in podporo s strani motiviranih zaposlenih. Vse informacije zahtevajo
analizo, vse predloge za ukrepe pa razvrstimo v skladu s predvidenimi investicijskimi
stro�ki. Navadno so primerne tri kategorije ukrepov: organizacijski � brez stro�kov, z
nizkimi ter visokimi investicijskimi stro�ki.

Prva izmed kategorij � organizacijski ukrepi brez stro�kov, se v glavnem ve�e na
razjasnitev odgovornosti in dvig motiviranosti za varčevanje z energijo. Prav tako
pokriva tudi uvajanje stro�kovno učinkovite proizvodne prakse in preseganje slabih
navad. Splo�no pravilo je, starej�i ko je proces, več je potencialnih izbolj�av
dosegljivih s posodobitvijo postopka.

Druga kategorija � nizki investicijski stro�ki, vključuje ukrepe, kot so namestitev
izpopolnjenih zaznaval in ventilov ter dodatne enostavne meritve, ki so nujno
potrebne za zagotovitev primerne nadzorne informacije ali izvajanje ustreznej�e
kontrole. Npr. redno odčitavanje �tevca obratovalnih ur kotla ali drugi energetski in
proizvodni napravi pogosto spro�i analizo procesa, ki vodi preko izbolj�av h
prihrankom.

Tretja kategorija � visoki investicijski stro�ki, se nana�a na večje in dra�je
spremembe, kot je prehod na drugo gorivo, posodobitev obrata, namestitev
izmenjevalnika toplote ali učinkovitej�ih kotlov, spremembe procesov in podobno.

Veliko ljudi �e vedno misli, da je za varčevanje z energijo nemudoma potrebno veliko
investirati. Praksa ka�e, da obstaja veliko potencialnih organizacijskih in nizko
investicijskih varčevalnih ukrepov, ki bodo omogočili financiranje dra�jih investicijskih

Sodobni elektronski termostati, s
točnostjo 0,5° C, prihranijo 10 �
15% goriva v primerjavi s
starej�imi termostati z običajno
točnostjo 2° C.
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ukrepov. V primeru, da niso najprej izvedeni organizacijski in nizko investicijski
ukrepi, bodo koristi dose�ene z visoko investicijskimi ukrepi manj�e in trajale kraj�i
čas. Na primer, če najprej zamenjamo zračni kompresor in �ele nato odpravimo
pu�čanja komprimiranega zraka na cevovodih, bo le-ta predimenzioniran in bo
njegovo obratovanje neoptimalno (preveč prostega teka).

V kolikor bomo imeli celosten pristop, v katerega bomo vključili vse tri kategorije
ukrepov, bodo koristi dose�ene s prihranki energije sčasoma in z dra�itvijo
energentov nara�čale.

Ko določate vrstni red izvajanja ukrepov, ne pozabite na Paretovo načelo 80/20, da z
izvedbo 20% ukrepov zajamete 80% potencialnih prihrankov.

Ukrepanje

Ko smo opremljeni s spiskom rangiranih (po prioritetah izvedbe) ukrepov učinkovite
rabe energije, se problemi poenostavijo in so re�itve jasnej�e.

Izbor naslednjih korakov je odvisen od velikosti, kulture in vrste organizacije. Spisek
podaja primere ukrepov, ki so lahko ustrezni tudi za va�o organizacijo.

•  Določimo posameznika, ki bo vodil program energetskega mened�menta.

•  Ustanovimo »delovno skupino« mened�erjev in osebja, ki se bo redno sestajala,
pregledala napredek in se dogovarjala o naslednjih korakih.

•  Razdelimo vsak ukrep na niz posameznih korakov in se dogovorimo, kdo bo
izvedel posamezen korak in do kdaj.

•  Vključimo različne varčevalne ukrepe v programe vzdr�evanja in investicij
kadarkoli je to mogoče.

•  Uporabi naj se tak�en pristop, ki bo zagotavljal uspe�no ukrepanje:

- vsi mened�erji in nadzorniki naj bodo odgovorni za svoja področja,

- določimo energetskega mened�erja obrata,

- pripravimo energetske programe,

- dogovorimo se o ukrepih,

- redno sledimo ukrepom in rezultatom,

- ničesar ne izpustimo iz programa, dokler ni popolnoma izvr�en,

- ohranjajmo zmanj�ano rabo energije in redno objavljajmo statistiko,

- ne izvajajmo ukrepov, če so preveč tvegani.

•  Razmislimo o pristopu z izvajanjem »učnih delavnic« ali seminarjev.

! Morate vedeti, kaj je
potrebno storiti.

! Veste oziroma bi morali
vedeti, kak�na so navodila in
postopki za iskanje odobritve
vključno z odobritvijo
izdatkov.

! Imeti morate dober nadzor
nad časovnimi roki.

! BITI MORATE SPOSOBNI
PREDSTAVITI REALEN
PROGRAM IZVAJANJA.

Z uvajanjem in vzdr�evanjem
podobnih pristopov so bili
dose�eni prihranki v vi�ini 15%
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Organizacija z več enotami - obrati in visoko stopnjo decentraliziranega
mened�menta je �elela doseči ne samo varčevanje z energijo, temveč tudi, da ne bi
v vsakem obratu  »ponovno odkrivali tople vode«. Generalni finančni direktor je
postal vodja programa varčevanja z energijo.

V začetku so bile izbrani �tirje obrati, ki so predstavljali nabor aktivnost vseh
�estnajst obratov. Ti �tirje obrati so bili v najpomembnej�ih elementih (z energetsko-
stro�kovnega vidika) pregledani, z namenom določitve in ovrednotenja mo�nih
ukrepov za zmanj�anje rabe energije. Nato so se odločili za izvedbo učne delavnice,
katere naj bi se udele�il po vsaj en predstavnik iz vsakega obrata, z namenom:

- predstavitve mo�nih ukrepov zmanj�anja rabe energije,

- omogočiti predstavnikom posameznih obratov, da naredijo načrt, koliko
nameravajo privarčevati v njihovi enoti v naslednjih treh letih,

- omogočiti vsakemu predstavniku obrata predstavitev svojih načrtov ostalim
petnajstim predstavnikom in pridobiti njihove nasvete in mnenja.

Rezultati so bili postopni. Delavnica je povezala vseh 16 obratov s skupnim
namenom � 10% letno zmanj�anje rabe energije v naslednjih treh letih. Ob koncu
prvega leta so bili �e dose�eni občutni prihranki. Skupni letni račun za energijo se je
zmanj�al za 25% v prvem letu, ob tem, da je ostalo �e mnogo neizvedenih ukrepov.

Zmanj�evanje rabe energije je postalo tako �ivljenjski stil. Delavnica se sedaj
ponavlja vsako leto z namenom pregleda razvoja in postavitve novih letnih ciljev
zmanj�evanja rabe energije za vsak obrat v naslednjem triletnem obdobju.
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ZAGOTAVLJANJE USPEHA
Kakorkoli neobičajna ali te�ka je situacija v podjetju, motiviranje zaposlenih in
doseganje trajnih rezultatov z energetskim mened�mentom ni tako te�ko, kot se
sprva zdi.

Teme uspeha

! Pozornost, namenjena energetskim vpra�anjem zahteva največjo pozornost in
motiviranost ljudi. Varčevanje z energijo vključuje njen mened�ment, ustvarjanje
zanimanja za energetiko in njen stalni nadzor.

! Preprostost je zelo pomembna. Ohraniti stvari enostavne ima samo po sebi
motivacijski učinek. Večinoma la�je motiviramo ljudi s predlogi, ki so razumljivi.
Pametneje je umestiti energetsko tematiko v obstoječe redne sisteme - strukture
in postopke v organizaciji, kot pa vzpostavljati nove, kateri potrebujejo dobo
uvajanja, predno za�ivijo.

! V dose�kih sku�ajmo odra�ati tip in kulturo svoje organizacije. Gradimo na tem,
kar zaposleni �e razumejo, so navajeni slediti in dosegati rezultate v procesu.

! Ne glede kaj ljudje govorijo, je ustvarjanje blagostanja in slu�enje denarja
pomembno za vse nas, bolj vpra�ljivo pa je, kaj nato počnemo z njim. Vse to naj
se odra�a pri motivaciji osebja za varčevanje z energijo, najprej z iskanjem
organizacijskih in nizko investicijskih re�itev. Ni bolj�ega od močnega
pozitivnega finančnega dotoka za spodbujanje mened�menta za podporo in
�eljo po storiti �e več. Začetni prihranki in koristi se lahko namenijo za
financiranje investicijskih ukrepov tako, da se celotni program financira sam.

! Formalna določitev energetskega mened�erja ni nujno potrebna, kakor se to
pogosto poudarja. Prav tako ni vedno nujno novačenje dodatnih zaposlenih,
namenskega osebja in specialistov. Resnično pomembno je uradna določitev
področja odgovornosti zaposlenih za energijo. V primerih intenzivnej�e rabe
energije so dose�ki bolj�i, če so za energijo odgovorna vodstva posameznih
obratov ali proizvodnih linij.

! Vrednosti porabljene energije, �e posebno, če so izra�ene s kazalci
učinkovitosti (npr. kupljena energija na enoto prodanega proizvoda), imajo
povsod močan motivacijski učinek. Seveda je merjenje rabe energije v rednih
intervalih in primerjava teh vrednosti kot kazalcev učinkovitosti pomembna za
doseganje in vzdr�evanje izbolj�av.

! Motivacija upravljanja z energijo ima velik vpliv na pobudo ostalih aktivnosti. Na
primer, izvajanje energetske učinkovitosti lahko avtomatično spro�i preučevanje
okoljskih vpra�anj, s čimer se izognemo kasnej�emu preprečevanju večjih
negativnih okoljskih vplivov. Prav tako je, brez izjem, mo�no doseči velike
finančne prihranke in druge koristi, kot je povečanje kvalitete in izbolj�anje
varnosti pri delu. Navadno se v primernem časovnem obdobju zmanj�a raba
energije za 20% (npr. dveh do treh letih), s kasnej�im stalnim postopnim
zmanj�evanjem pa po nekaj procentov letno.

To poglavje:

•  podaja splo�en pregled tem, ki
so ključne za uspeh,

•  razpravlja o mitih in napačnih
predstavah o energetskem
mened�mentu ter postavlja
pravilen pogled nanj,

•  povzema delovanje in vlogo
energetskega mened�menta,

•  povzema potrebe po motivaciji,
ki so nujne v teh vlogah,

•  poka�e, kako se lahko
izpolnjujejo potrebe po
motivaciji.
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! Denarne spodbude imajo močan motivacijski učinek. Ni nujno, da so to denarne
nagrade, osnovane na dose�enih prihrankih (delno ali v celoti). Lahko se večina
prihranjenih sredstev nameni za nove investicije ali v dobrodelne namene.
Pogost motivacijski faktor je tudi zmanj�anje gro�nje po odpu�čanju delovne sile
s pomočjo zni�anja stro�kov podjetja.

Obstaja pa tudi močan komercialni naboj za upravljanje z energijo. To je
dobičkonosnost ponudbe.

Miti in napačne predstave

Ta odstavek raziskuje nekatere mite in napačne predstave o energetskem
mened�mentu � in jih zavrača!

" »Energetski menedžment je stvar samo velikih podjetij«

To ni res. Medtem ko 200 največjih podjetij v Veliki Britaniji dejansko predstavlja
60% rabe energije v industrijskem sektorju, pa energetska učinkovitost zni�uje
stro�ke in veča dobiček v vseh podjetjih ne glede na velikost.

" »Potrebovali bomo dodatno osebje«

Ni res. Mnogo podjetij nima energetskega mened�erja. Idealno je, če se
nabavna slu�ba pogaja o nakupu energije; vodja proizvodnje je odgovoren za
učinkovito obratovanje tovarne; računovodstvo izvaja podporne dejavnosti,
računa vrednosti in kazalce učinkovitosti proizvodnje, stro�ke in njihovo sestavo
vključno z energetskimi podatki. Vse to pa naj bo usklajevano s strani direktorja.

" »Potrebovali bomo strokovno znanje v podjetju«

Dejansko obstaja veliko zunanjih strokovnjakov, ekspertov in strokovna pomoč,
lahko je tudi brezplačna v obliki seminarjev, delavnic. Poleg spodbud s strani
dr�ave ponujajo brezplačne strokovne nasvete tudi dobavitelji energentov in
opreme, pri čemer pa je potrebno biti previden, ker imajo le-ti �e drug
ekonomski interes v ozadju.

" »Potrebovali bomo denar za investicije«

Z izvajanjem osnov dobrega gospodarjenja, najprej organizacijskih in nato nizko
investicijskih ukrepov, kot npr. manj�ih vzdr�evalnih del (tesnjenje), je mo�no s
prihranki postopoma, v nekaterih primerih popolnoma pokriti stro�ke celotnega
programa varčevanja z energijo.

" »Naši zaposleni niso zainteresirani«

Izku�nje ka�ejo na to, da je to bolj izgovor vodij/mened�erjev kot pa dejstvo.
Zaposleni se dobro zavedajo, da ima dobro stro�kovno osve�čeno podjetje
mnogo več mo�nosti za pre�ivetje. Energetska učinkovitost pripomore k
dolgoročni zagotovitvi zaposlitve, torej so zaposleni naklonjeni temu, �e
posebno če je občutiti zavezanost energetskim zadevam s strani vodstva.

V vsakem podjetju je mo�no preseči vse te napačne predstave in ustvariti pozitiven
odnos ter pristop do energetskega mened�menta.

Vsako povečanje temperature
ogrevanja prostorov za 1°C
pomeni dodatnih 10% stro�kov za
ogrevanje.
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Povzetek vloge energetskega mened�menta

Na vseh nivojih in v vseh primerih je vloga energetskega mened�menta, da deluje
kot pobudnik za učinkovito rabo energije. To pomeni:

•  vključevanje zaposlenih,

•  skrb za izvedbo,

•  prodajanje/prepričevanje,

•  izkori�čanje moči nadzornih informacij energetskega mened�menta,

•  analiza in predstavitev predlogov investiranja finančnih sredstev v varčevanje z
energijo,

•  ohranjanje in vzdr�evanje izbolj�av,

•  izvajanje energetskega mened�menta kot načina �ivljenja � dela in ne kot
enkratne naloge namenjene preseganju kratkotrajne krize, ki se kasneje pozabi.

Z namenom zagotavljanja motiviranosti je potrebno izpolnjevati pet korakov
delovanja. In sicer: energetski pregled, natančna raziskava � analiza, akcijski načrt,
cilji in nadzor.

Vsaka od teh stopenj je opisana v nadaljevanju. Potrebno je poudariti, da je vloga
energetskega mened�menta tudi redno preverjanje vseh stopenj delovanja.

Energetski pregled

Energetski pregled je potreben za ugotavljanje glavnih področij rabe in oceno
njihove velikosti � dele�a v celotni rabi in stro�kih. Končni rezultat naj bi bil seznam
ključnih področij rabe in mest kjer obstajajo največji varčevalni potenciali.

- Absolutna točnost ni nujna.

- Odsotnost meritev ni izgovor za izpustitev pregleda.

Natančna raziskava - analiza

Ko imamo spisek ključnih področij rabe, je potrebo vsako izmed njih natančno
pregledati, da ugotovimo, kaj je bilo narejeno, kaj bi se lahko, kaj se mora storiti itd.
Izpra�ajmo vse vpletene odgovorne osebe s poudarkom na časovnem izvajanju
procesa, varnostnih pogojih, vzorcih delovanja in vplivu izbolj�ane kontrole
proizvodnega procesa, kontrole dela ali obeh.

- Ugotovimo kako, zakaj, kje, kaj, kdaj in kdo za vsako ključno področje rabe
energije.

- Izločimo področja, ki se ne morejo spreminjati, zdru�imo področja, ki so
povezana in poenostavimo, kjer je to mo�no.

- Razi�čimo tehnične prilo�nosti. To, da je bila osnovna postavitev procesa
podana s strani strokovnjakov, �e ne pomeni, da ne smete spra�evati in da so
delo opravili optimalno; bodite pogumni.

Pregled nekaj stane in sam po
sebi ne da prihrankov, vendar
brez njega ne boste vedeli, kje
začeti.

•  Preglejmo vsak posamezen
način rabe energije zase;

•  Preglejmo vsak posamezen
način rabe energije v
povezavi s sosednjimi
področji rabe;

•  Preglejmo vsak posamezen
način rabe energije v
povezavi s celotnim
procesom.

Večina re�itev se bo pokazala
med natančnim pregledom.
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Akcijski načrt

Sedaj, ko imamo dobro predstavo o tem, kaj se dogaja v energetiki, moramo priti na
plan z dejanji za izbolj�anje trenutne situacije. Izdelajmo tri spiske mo�nih ukrepov
razvr�čenih kot organizacijski, nizko investicijski in visoko investicijski ukrepi. Spiski
naj vključujejo:

- prioritetni vrstni red,

- glavne vključene naloge,

- potrebne vire,

- časovno skalo (priporočeno/dogovorjeno),

- odgovornost posameznikov za zagotovitev izvedbe,

- dogovorjen datum zaključka.

Cilji

Cilji so odločilni za uspeh. Ko postavljamo cilje, pazimo na naslednje:

- Da so realni.

- Če je mo�no, jih izračunajte, se posvetujte in dogovorite z vpletenimi, preden jih
objavite. Če ni nobenega zainteresiranega, jih zastavite in objavite sami.

- Pove�ite jih s proizvodnimi ali drugimi veličinami, ki povzročajo rabo.

- Enote naj bodo enostavne in razumljive, npr. proizvedena MWh pare na liter
kurilnega olja, kWh na enoto proizvoda,�

- Redna kontrola informacij je potrebna za ohranjanje interesa in zagotavljanje
realnosti ciljev.

Nadzor

Nadzorno obve�čanje je končna stopnja energetskega mened�menta in je pravilno
razumljeno le, če so opravljene vse predhodne stopnje.

- Obvestila naj bodo preprosta in razumljiva.

- Cilji naj bodo jasno prikazani, da je mo�na primerjava z rezultati.

- Podčrtajmo nepričakovane rezultate, da bo zaposlene zanimalo, zakaj so se
dogodili.

- Če je mo�no, naj tudi porabniki energije izračunavajo vrednosti (kazalce
učinkovitosti, specifične rabe) in s tem osvetlijo morebitna protislovja.

- Ustrezna obvestila naj kro�ijo med vsemi vpletenimi. Pogostost kro�enja je
odvisna od pomembnosti sprememb rabe energije ali logičnih prekinitvah (vsako

Kako lahko nekaj dose�ete, če
nimate zastavljenih ciljev?

Informacija na podlagi nadzora �
spremljanja rabe energije ka�e
trenutno energetsko situacijo in
vse obve�ča o dosedanjih
dogodkih. Stvari se ne bodo
spremenile, dokler ni znano
dejansko stanje.
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izmeno, tedensko, vsak mesec itd.) in mora biti dovolj zgodnja po dogodku, da
so povratni ukrepi učinkoviti.

- Povratni ukrepi in njihovi rezultati naj bodo zapisani v obvestilih.

Motivacijske naloge

Veliko motivacijskih nalog (potreb) dobrega energetskega mened�menta je bilo
opisanih v tej bro�uri. Ta odstavek vsebuje kontrolni seznam nekaterih glavnih
nalog. Veliko je ostalih točk, ki se lahko v va�em podjetju izka�ejo kot pomembne,
vendar so te na�tete splo�no pomembne pri prepričevanju ljudi na vseh nivojih, da bi
posvetili več pozornosti rabi energije.

! Zaveza varčevanju

V idealnem primeru bi pri�la z vrha. Sku�ajte in storite, da bi pri�la. Zaposleni
stremijo k motivaciji na podlagi zgleda. Če ni zaveze s strani vodstva, potem je
verjetno ne bo tudi pri ni�je rangiranih zaposlenih.

! Pomembnost

Poudariti je potrebno, kak�en vpliv ima raba in stro�ki energije na organizacijo.
Na primer, kak�en dele� skupnih in nadzorovanih stro�kov predstavlja energija.

! Vključevanje ljudi

Eden od najpomembnej�ih vidikov energetskega mened�menta je vključevanje
zaposlenih. Njihovo zapostavljanje ima lahko hude posledice.

! Obravnavanje energetike

Energetika naj se obravnava enakovredno materialnim virom in delovni sili. S
tem poudarimo njeno pomembnost.

! Raba uporabnih informacij

Je nujno potrebna za energetski mened�ment. Če informacija �e ni dostopna,
poskrbimo za njeno pridobitev.

! Komunikacije

Zagotovite obstoj ustreznih komunikacijskih poti. Če jih ni, jih vzpostavite.

! Učinek na dobiček

Za projekte varčevanja z energijo se lahko vračilna doba spreminja s časom. Ta
se kraj�a z nara�čanjem cene goriva in obratno.

! Uporabljajte obstoječe, preizku�ene tehnologije

Tehnologija se neprestano razvija in izbolj�ave se vpeljujejo. Enostavneje je
dokazovati upravičenost predlogov, za katere �e obstajajo znani rezultati.

! Izvedbe postrojev

Prizadevajte si za izvedbe postrojev z ni�jimi obratovalnim stro�ki (vključno s
stro�ki za energijo).

Organizacija z več obrati je sku�ala
doseči prihranke na nekaterih izmed
njih z uporabo elektronike in brez
sodelovanja zaposlenih. Rezultati so
bili katastrofalni. Po treh mesecih sta
dva obrata dosegla majhne prihranke,
v nasprotju z velikimi prihranki na
podobnih obratih, kjer so bili vključeni
tudi zaposleni. Spodnja tabela pove
vse.

Obrat Strategije
energetskega
mened�menta

Raba
energije

1

2

3

4

elektronika

elektronika

zaposleni

zaposleni in
elektronika

+4

-3

-16

-23
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Izpolnjevanje motivacijskih nalog

Splo�no je ugotovljeno, da je veliko motivacijskih nalog energetskega mened�menta
mo�no izpolniti z izvajanjem naslednjih petih aktivnosti:

•  stvarna pojasnitev posameznih vlog in dol�nosti, na primer opis del,

•  učenje ob delu,

•  ciljno spremljanje rabe energije,

•  ustvarjanje sprememb,

•  praksa »zdrave pameti«.

Opis del

Opis del mora biti izdelan in natančno preučen. Ne samo, da bo to pojasnilo
dol�nosti in odgovornosti pač pa bodo ljudje začeli tudi razmi�ljati o njih. Na primer:

- Koliko ljudi misli, da je samo energetski mened�er odgovoren za energijo?
Večina tako misli, čeprav je njegova dejanska vloga ustvarjanje ugodnih razmer
in je pobudnik, ki za uspeh potrebuje podporo drugih. Npr., ne more na lastno
pest vklapljati in izklapljati proizvodne linije - opreme, ker je to predvsem stvar
proizvodnje, čeprav vpliva na rabo energije.

- Koliko ljudi misli, da je edina odgovornost vodje proizvodnje zagotovitev
proizvodnje izdelkov? Veliko, vendar so dejansko uspe�ni samo tisti, ki
istočasno skrbijo tudi za druge koristi (npr. varčujejo z energijo).

- Koliko vzdr�evalcev obravnava skrb za varčevanje z energijo kot delo nekoga
drugega. Vendar, če oni ne bodo skrbeli tudi za to, kdo potem bo?

- Ali ostale podporne slu�be obravnavajo ključne teme energetike?

Učenje ob delu

Učenje ob delu je odličen pristop k učenju analitičnih ve�čin in razvoju bolj�ih metod
rabe energije, podprtih in z meritvami in kazalci učinkovitosti. Je zelo dragoceno za
vsakogar, ki se ukvarja z energetskim mened�mentom, vse dokler je prilagodljiv in
obziren do potreb zaposlenih.

Ciljno spremljanje rabe energije

Ciljno spremljanje rabe energije (Monitoring and Targeting), ki se pogosto omenja, je
strokoven pristop do energetskega mened�menta in zagotavlja najučinkovitej�o
ekonomsko izrabo energetskih virov. Vr�i stalno kontrolo rabe energije, načrtuje
izbolj�ave učinkovitosti in postavlja nove cilje (kazalce učinkovite rabe energije).

Ustvarjanje sprememb (z ali brez stro�kov)

Kjerkoli je potrebna sprememba, je najprej treba ZAGOTOVITI OSVE�ČENOST, da
je predlog vreden premisleka in PREPRIČATI odgovorne, da so predlagane
spremembe tak�ne, da jih je potrebno izvesti. Vpra�anja in ostali namigi za pomoč
pri izvajanju sprememb so na voljo v naslednjem poglavju te bro�ure.

Računovodja velikega energetsko
intenzivnega industrijskega
podjetja je opozoril na visok
stro�ek nadur proizvodnje v
mesečni vrednosti 600.000 SIT.
Pri tem ni omenil, da so mesečni
stro�ki za energijo 15 mio SIT, kar
je 25 krat več od nadur. Ko je to
pri�lo na dan, je vodstvo
proizvodnje zmanj�alo rabo
energije namesto zmanj�anja
nadur in stro�ki energije so se
zmanj�ali za 4 mio SIT na mesec,
kar bi bilo dovolj celo za plačilo
celotnega računovodstva.
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Zdrava pamet

Energetski mened�ment ni skoraj nič drugega kot uporaba zdrave pameti. Dodatni
»namigi«, navedeni spodaj, so podani zato, ker so se iz izku�enj pokazali kot pomoč
pri motivaciji ljudi do upo�tevanja pomembnosti varčevanja z energijo.

- Zavedajmo se postavk finančnega proračuna. Uprava bo la�je podprla zahteve,
ki so �e predvidene v proračunu. Poznati moramo konkurenčne predloge za
prosta sredstva in pri predlogih poudarimo dejstvo, da so energetski projekti
varni in donosni.

- Predvidimo pomisleke, načrtujmo in vadimo na�e odgovore. V vsakem primeru
imejmo vedno alternativni predlog za dosego tistega, kar je bilo v prvo
zavrnjeno. V nekaterih primerih je potrebno imeti dve ali več alternativ.

- Kolikor je mo�no, �e vnaprej raz�irjajmo ideje med posamezniki, ki odločajo. Če
je mo�no, predhodno detajlno obdelajmo predloge z računovodjem ali finančnim
direktorjem in ga pridobimo na svojo stran. Prav gotovo bo uprava �elela
njegovo mnenje o tem.

- Poka�imo, kako bodo prihranki spremljani in potrjeni ob zaključku projekta (npr.
z uporabo obstoječega nadzornega sistema). V določenih primerih je smiselno
omeniti, da je predvidena vračilna doba energetskega projekta zanesljivej�a od
proizvodnega projekta in za razliko od slednjega, koristi nara�čajo z dvigom cen
energentov.

- Osvetlimo pretekle dose�ke varčevanja z energijo, �e posebno tiste, dose�ene
brez denarnih stro�kov. Prihranki vedno vzpodbudijo zanimanje vodstva �
uprave in krepijo �eljo po njih. Bodimo pozorni na mo�nost dvigovanja kvalitete
proizvodov ali povečanja produktivnosti z izvedbo projektov varčevanja z
energijo in to tudi poudarimo.

- Razvijajmo in nizajmo na�e predloge za finančno odobritev. Vseskozi vzdr�ujmo
zanimanje, sicer se lahko na predloge pozabi. Če so na�i predlogi zavrnjeni,
vpra�ajmo za razloge in si jih zapomnimo za bodoče predloge.

- Medtem, ko se predlogi proučujejo, objavimo podatke o rabi energije kot
enostavne kazalce učinkovitosti (npr. proizvodnja pare v MWh na liter
porabljenega kurilnega olja, porabljena količina plina v m3

N na tono proizvoda).
Ni potrebno čakati, da nam nadrejeni to naročijo. Istočasno postavimo tudi
kazalce ciljne rabe energije. Če se zaposleni �e zanimajo za rabo energije, jih
povabimo k sodelovanju pri njihovem določanju. Če smo �ele začeli in ostali �e
ne sodelujejo, sami postavimo sprejemljive cilje in jih objavimo. Skoraj vedno se
bo na�el kdo, ki bo imel �eljo po doseganju cilja.

- Končno, delajmo to z NAVDU�ENEM in POTRPE�LJIVOSTJO in kar je
najpomembnej�e, nikdar NE ODNEHAJMO.
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OBLIKOVANJE LASTNEGA
NAČRTA
Pristop

To poglavje je namenjeno prikazu osnovnih principov, katerim je potrebno slediti za
dosego pomembnih prihrankov energije na sorazmerno enostaven in trajen način.

Spodaj so v obliki kontrolnega spiska navedeni ključni principi za uspeh:

! Obravnavajmo energijo oz. energetiko kot mened�ersko temo.

! Dodelimo vsakemu oddelku svoj energetski proračun.

! Izračunajmo enostavne kazalce energetske učinkovitosti za vsak objekt,
procesni obrat, proizvodnjo linijo, skupino objektov, za eno ali več lokacij.

! Izračunavajmo kazalce energetske učinkovitosti vsaj tedensko ali bolj pogosto, v
odvisnosti od energetske intenzivnosti organizacije.

! Vse izračuni naj bodo na začetku pregledni � ročni, vse dokler vsi vpleteni niso
zadovoljni in seznanjeni z uporabljenimi meritvami in podatki.

! Začrtajmo splo�no energetsko politiko organizacije �e v začetni fazi.

! Razdelimo potencialne ukrepe varčevanja na organizacijske, nizko in visoko
investicijske � energetski mened�ment naj se najprej zavzame za izvajanje
organizacijskih in nizko investicijskih ukrepov.

Naslednji primer, čeprav za primer zgradb, je splo�no uporaben.

Organizacija z nekaj tisoč objekti in skupnim letnim stro�kom za energijo
76 mio EUR je preverila svojo energetsko učinkovitost. Navkljub povečani pozornosti
v zadnjih letih je bila rast stro�kov stalna in prekomerna.

Splo�na analiza rabe energije za vsak posamezni objekt v predhodnem letu je
pokazala, da v manj kot 20% zgradb porabijo več kot 80% vse energije. Takoj so se
osredotočili na teh 20% objektov. To je bistveno zmanj�alo obseg problema, vendar
je kljub temu ostalo za analizo nekaj sto objektov in 54 mio EUR stro�kov.

Druga odločitev je bila analiza organizacijske strukture. Pri tem se je večina od
54 mio EUR stro�kov za gorivo porabila v dveh večjih podrejenih oddelkih.
Predhodno je bil za vso rabo energije odgovoren skupni tehnični oddelek. Nato so za
porabljeno energijo v posameznih oddelkih postali odgovorni zaposleni na oddelku in
tako so prvič dobili svoj proračun za energetiko.

Ta pristop je dal podrejenim oddelkom mo�nost samostojnega ukrepanja, tehnični
oddelek pa je postal 100% "podporna servisna slu�ba«, saj se je razbremenil
obveznosti za rabo energije v podrejenih oddelkih, na katero niti ni imel vpliva.

Energetski mened�ment je v
Veliki Britaniji zadeva, ki ima
velike mo�nosti razvoja. V
Sloveniji je njegov potencial �e
večji.
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Tretja odločitev je bila pregled organizacijskih mej. Na primer, z vidika upravljanja je
bila organizacije razdeljena na �est podpodročij. Zakaj ne bi bila razdeljena �e z
vidika rabe energije?

S tem pristopom je bilo nekaj tisoč objektov zmanj�anih na nekaj sto, razdeljenih v
dva glavna sektorja s �estimi podpodročji. V praksi so tako objekte razdelili na 12
skupin s po 50 do 70 objekti in letnimi stro�ki za energijo okoli z 4,5 mio EUR. Te
skupine so imenovali »obvladljive skupine« in tako so celoten problem zmanj�ali na
obvladljivo velikost.

Eno od skupin so izbrali za pilotsko skupino. Obdelava posameznik objektov je
potekala po enakih principih. Najprej se je preneslo odgovornost za rabo energije na
podrejen oddelek, iz katerega je bila izbrana odgovorna oseba. Nato so se uvedli in
začeli tedensko računati enostavni kazalci učinkovitosti rabe energije. Kazalec je bil
karseda enostaven, saj popolna natančnost ni bistvena, dokler je razviden trend
gibanja vrednosti.

V začetku se je kazalec izračunaval ročno, tako da so vsi vpleteni videli ter razumeli,
kaj počno in zakaj.

Leto kasneje je ta organizacija z organizacijskimi ukrepi učinkovite rabe energije
ustvarila prihranke v vrednosti 9 mio EUR. S temi prihranki lahko kasneje delno
sofinancirajo investicijske ukrepe za dodatno zmanj�anje stro�kov rabe energije.

V tej organizaciji so presegli veliko začetnih ovir. Mnogokrat se o učinkoviti rabi
energije več govori, kot dela na njej. Ta mened�erski program je bil v celoti naravnan
na izvajanja ukrepov varčevanja. Energetika ni vedno obravnavana kot mened�ersko
vpra�anje, vendar to je in ta program jo je postavil kot tako (npr. s prenosom
energetskega proračuna na podrejene oddelke). Trenutna raba energije je
mnogokrat zanemarjena in ni definiranih kazalcev energetske učinkovitosti � z
uvedbo programa se je oboje odpravilo. Merilniki so se odčitavali tedensko,
izračunavala se je poraba in primerjala z okvirnimi ciljnimi vrednostmi (okvirni
kazalci), ki so bili določeni v skladu s karakteristikami objektov. Okvirna ciljna
vrednost pomeni, da absolutna točnost (meritev, preračuna) ni nujno potrebna in
zahteva mnogo manj časa za določitev. Nadalje, ko je enkrat vzpostavljen
mehanizem za intervalno (npr. tedensko) preverjanje energetske učinkovitosti, bodo
prihranki dose�eni ne glede na to, ali so postavljene ciljne vrednosti ali ne. Vsekakor
pa so ciljne vrednosti pomembne, saj pomagajo pri doseganju prihrankov in
spodbujanju zaposlenih k vi�jim ciljem.

Program se je razvijal �e naprej. Do sedaj je bilo uveljavljeno mnenje, da so za
doseganje prihrankov potrebne investicije. V okviru programa se je izkazalo, da se
prihranki dosegajo najhitreje in najceneje z izvajanjem organizacijskih in nizko
investicijskih ukrepov. Prioriteta izvajanja ukrepov se je določila z razvrstitvijo mo�nih
ukrepov v organizacijske, nizko ter visoko investicijske ukrepe. Organizacijski in
nizko investicijski ukrepi so se izvedli s pomočjo rednega nadzora. Nizko investicijski
ukrepi so večinoma naloga vzdr�evanja, prenos odgovornosti s tehničnega na
podrejene oddelke je omogočil tehničnemu sektorju 100% ukvarjanje z izvajanjem
vzdr�evalnih del. Izvajanje visoko investicijskih ukrepov se dejansko �e ni začelo � ti
se bodo izvedli kasneje.

Ta program je uspel, ker je bil problem poenostavljen do obvladljive razse�nosti, �e
predno so izdelali akcijski načrt in ker se vodstvo ni balo novih izzivov in sprememb.

Kreativna vpra�anja

Zastavljanje pravih vpra�anj vam lahko pripomore pri spodbujanju interesa
zaposlenih. Primeri vpra�anj (iz podjetja Esso Petroleum) so navedeni spodaj.

! Kolik�en je dele� stro�kov za energijo:

# v skupnih letnih prihodkih,
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# v proizvodnih stro�kih,

# v primerjavi z dobičkom?

! Kako se je to razmerje spreminjalo v zadnjih treh letih?

! Kak�ni prihranki energije so bili dose�eni v zadnjem letu?

! Kolik�ni so bili stro�ki za realizacijo prihrankov?

! Kaj se je prihranilo?

! Kak�ni izdatki so predvideni v naslednjih petih letih?

! Kolik�en bo donos vlo�enih sredstev?

! Kak�en vpliv imajo stro�ki energije na donosnost?

! Kdo je odgovoren za:

# celotne prihranke energije?

# učinkovito uporabo kotlov in peči?

# učinkovito rabo pare in toplote v proizvodnih procesih?

# uvajanje ustreznih varčevalnih predlogov?

# vzdr�evanje podatkov o rabi energije?

# ukrepanje na osnovi rezultatov dobljenih iz podatkov?

Pomembnost in spremenljivosti

Ugotovitev dejanske pomembnosti stro�kov energije v podjetju lahko odkrije,
kolik�en dele� neposrednih oz. nadzorovanih stro�kov le-ta predstavljajo. Iz podanih
vrednostih je razvidno, da predstavlja energija le 2% skupnih stro�kov in kar 33%
nadzorovanih stro�kov. V tem primeru je 10% zmanj�anje stro�ka energije
enakovredno 5% povečanju dobička, kar je enakovredno 40 mio dodatne prodaje.

Podobno je tudi analiziranje spremenljivosti rabe energije pomembno in uporabno pri
ugotavljanju, kak�ne spremembe rabe energije obstajajo znotraj celotnega območja
intenzivnosti proizvodnje. V diagramu v nadaljevanju so za primer podjetja podane
tedenske vrednosti rabe energije na tono proizvodnje za eno leto obratovanja. Velike
razlike v rabi energije pri enaki proizvodnji so hitro prepričale vodstvo podjetja, da
obstaja veliko mo�nosti za prihranke (zakaj ne bi vsi delali pribli�no enako
energetsko učinkovito).

Dobiček
Energija

Spremenljivi stro�ki
Stalni stro�ki

Surovina
(prodana)

mio 30
15
30
20

600

Dele� stro�kov za energijo  v
skupnih stro�kih
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E/t

t

Vsi tedenski odčitki se nahajajo znotraj  meja,
kar ka�e na velik raztros

V idealnem primeri bi se vse točke nahajale v
ozkem pasu v bli�ini spodnje meje

Raba energije v odvisnosti od proizvodnje

Vpra�anja za podporo skupni zavezanosti podjetja
varčevanju z energijo

Spodaj navedena vpra�anja so pripravljena tako, da večajo zanimanje za energetski
mened�ment in so namenjena vzpodbujanju organizacije k pristopu k skupni zavezi
za varčevanje z energijo. Iskanje odgovorov na spodnja vpra�anja bo tudi pomagalo
pri naslednjih korakih za doseganje prihrankov.

! KAKO VPLIVAJO STRO�KI ENERGIJE NA DOBIČEK?
Kak�na je primerjava z ostalimi nadzorovanimi stro�ki?
Kak�en bi bil učinek 10% prihrankov energije na dobiček?

! KAKO VSESTRANSKA JE VA�A ENERGETSKA POLITIKA?
Ali so ugotovljeni standardi učinkovitosti in potenciali za prihranke?
Ali zahteva letni plan delovanja?
Ali zahteva poročila o napredku?
Kdaj je bila energetska politika nazadnje pregledana - dopolnjena?

! KAKO JE ORGANIZIRAN VA� ENERGETSKI MENED�MENT?
Kateri član uprave je odgovoren za energetski mened�ment?
Ali so odgovornosti za energetiko uradno dodeljene?
Ali se določa učinkovitost glede na ciljne vrednosti?

! KATERI SO FINANČNI VIRI?
Kaj storiti za dvig osve�čenosti med vsemi zaposlenimi?
Kak�en je zahtevani donos investicij?
Ali vlagate vsako leto določen dele� stro�kov za energijo v izbolj�anje
energetske učinkovitosti?

Zaključek

Motiviranost energetskega mened�menta, kot je opisana v bro�uri, je relativno lahko
dosegljiva, prina�a zadovoljstvo in finančne koristi, kot je razvidno iz primerov.
Obstaja neposredna povezava med dobrim energetskim mened�mentom in dobrim
mened�mentom nasploh. Uvajanje in izvajanje dobrega energetskega
mened�menta je eden najenostavnej�ih načinov povečevanja učinkovitosti
industrije in zmanj�evanja stro�kov v storitvenem sektorju. Prihranki
neposredno povečujejo dobiček. Energetski mened�ment naj bo preprost in ne
pozabite, potrebno ga je stalno spodbujati in se navdu�evati.

Odgovori na ta vpra�anja skupaj z
izpostavljenimi informacijami iz te
bro�ure vam dajo oceno za:

! trenutni nivo energetske
učinkovitosti va�e
organizacije,

! ukrepe, ki jih je potrebno
proučiti,

! kako oblikovati va�o
energetsko politiko,

! mo�nosti pridobivanja
dodatnih finančnih sredstev
in dobička.
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DODATEK: ZAGOTAVLJANJE
TRAJNEGA ENERGETSKEGA
MENED�MENTA1

Enkratna akcija

Projekt energetskega mened�menta je lahko kratek in intenziven ter dose�e
pomembne prihranke. Taki projekti navadno vsebujejo spremembe tarifnih skupin,
izvedbo manj�ih investicijskih ukrepov in izvajanje programa dobrega gospodarjenja.
Rezultat so prihranki v vi�ini 5 - 10% stro�kov za energijo.

Dolgoročni načrt

V kolikor ni stalnega izvajanja programa energetskega mened�menta, se bodo ti
dose�ki sčasoma izničili. Tarifne skupine bodo postopoma postale neustrezne,
potrebni bodo novi investicijski ukrepi in ponovno se bodo privzele stare slabe
navade. Posledica tega bo izničenje prihrankov in razočaranje zaposlenih nad
energetskim mened�mentom.

Stalen energetski mened�ment predstavlja izziv. Mnogo mened�erjev povezanih z
energetiko dose�e točko, ko ne vedo natanko kako naprej. Takrat je potrebna ocena
trenutnega stanja in ugotoviti, ali so na voljo koraki za izvajanje stalnega
energetskega mened�menta ter ali je potrebna reorganizacija energetskega
mened�menta v podjetju.

Ključni faktorji

Na osnovi odgovorov na vpra�anja, ki so bila postavljena podjetjem z dobro
organiziranim energetskim mened�mentom, so bili določeni ključni faktorji:

•  osve�čenost,

•  zavezanost,

•  vodenje,

•  komunikacija,

•  pooblastitev,

•  priznanje.

Vsaka organizacija ima svojo »me�anico« faktorjev, ki odsevajo njeno kulturo.
Medtem, ko so metode motiviranja potrebne, da zaposleni privzamejo postopke
energetske učinkovitosti, je ponavadi navada tista, ki jih ohranja �ive. Izvajanje
postopkov energetske učinkovitosti mora postati navada. Drugi pristop je ustvariti
pogoje, da je la�je biti energetsko učinkovit kot energetsko neučinkovit.

                                                          

1 Povzeto po vodniku "Maintaining the Momentum", ETSU, GB.
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Kakorkoli, osnova pri prizadevanju za energetsko učinkovitost je celostna obravnava
- integracija. V naslednjem poglavju je podrobneje opisano, kako le-ta vpliva na
stalno izvajanje energetskega mened�menta.

Celostna obravnava - integriranje

Energetski mened�ment kot obrobna tehnična stroka lahko dosega prihranke
energije. Toda poln izkoristek potenciala energetskega mened�menta je redko
dose�en. Nevarnost, da bo prioriteta energetskega mened�menta nizka ali se celo
izgubila v ponovni postavitvi prioritet, je velika.

Nosilec nepovezanega energetskega mened�menta je navadno en oddelek (npr.
oddelek za planiranje proizvodnje) vključno z ostalimi oddelki, v katerih so samo
sledi o energetskem mened�mentu. Energetski mened�ment se smatra kot
aktivnost, ki jo izvaja energetski mened�er ali oddelek energetskega mened�menta.
V integriranem energetskem mened�mentu ima vsak oddelek ali slu�ba določeno
vlogo pri izvajanju energetskega mened�menta. Ta raznolikost pripomore pri
ohranjevanju tega procesa, povečuje razpolo�ljive vire in omogoča �iroko podporo.

Celostni energetski mened�ment zajema razdeljevanje dela in njegovo vključevanje
v vsa operativna področja, na primer kot sledi:

•  uvajanje energetske učinkovitosti v delovne procese,

•  vodenje stro�kov energije kot dodatne postavke v delovnih poročilih,

•  skrb za energetsko izobra�evanje za vse zaposlene,

•  vključevanje energetske politike v poslovni načrt podjetja.

Naloga energetskega mened�erja, najsi bo polna ali delna funkcija, je usklajevanje
in svetovanje. Vsakdo v organizaciji mora izvajati energetski mened�ment, ne le
energetski mened�er. Sistem ravnanja z okoljem, kot je ISO 14001, nudi domovanje
za energetski mened�ment ter slu�i kot okvir za izvajanje stalnih izbolj�av.

Povezovanje ni trenuten proces. Uspe�no povezovanje zahteva poleg tehničnega
znanja tudi poznavanje organizacijske politike (ve�čin). Zaposlene je potrebno
pridobiti za »ideale«. Na začetku izvajanja programa energetskega mened�menta se
lahko srečamo s pomanjkanjem zaupanja, znanja ali vplivnosti za dosego
povezovanja. V kasnej�i stopnji izvajanja lahko pride do te�av z začetkom izvajanja
ukrepov, delno zaradi strahu pred izgubo nadzora. Prav tako so mo�ne te�ave s
prepričevanjem zaposlenih, da prevzamejo odgovornost.

Uspe�en energetski mened�ment se lahko izvaja brez integriranja, toda �ele
integriranje omogoči stalno izvajanje energetskega mened�menta. Program
celostnega energetskega mened�menta bo:

•  omogočil stalno izvajanje energetskega mened�menta,

•  priskrbel več virov,

•  vključil več ljudi,

•  za dani vlo�ek dosegel največji donos,

•  okrepil druge aktivnosti,

•  dosegel področja, ki jih čisto tehnični programi ne morejo doseči.
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Primer povezovalne matrike

Oddelki \ en. mened�ment Locira-
nost Nosilec Izvajalska

skupina Predlogi Poročila

Administracija ! 

Servisne slu�be ! ! ! 

Računovodstvo ! 

Distribucija ! 

Energetski mened�ment ! ! ! 

Iz matrike je razvidno, da podjetje vodi uspe�en program energetskega
mened�menta, vendar �e ni integriran v vsej strukturi podjetja.

Pravilno:

•  Pove�imo energetski mened�ment z osnovno dejavnostjo. Če energetska
učinkovitost dviga vrednost osnovnim dejavnostim, jo bodo zaposleni te�je
ignorirali.

•  Pove�imo čim več ljudi iz vseh oddelkov � več ljudi več ve.

•  Delujmo prilagodljivo.

Napačno:

•  Razvoj programa energetskega mened�menta lahko poteka mimo ostalih
dejavnosti. Obrobne dejavnosti v organizaciji so vedno tvegane.

•  Ne predpostavimo, da se vsi zavedajo potrebe po energetski učinkovitosti.
Ostali morda niso osve�čeni ali pa jim je vseeno.

Osve�čenost

Osve�čenost je bistveni faktor uspeha. Če se ne zavedamo bistva problema, kako
lahko potem ukrepamo? Če ne vemo kaj vse lahko storimo, kako lahko potem
re�imo problem?

Osve�čenost je prvi korak pri re�evanju problema in kritičen korak pri prevzemanju
odgovornosti do problema. Problemi, ki imajo »skrbnika«, so tisti, ki se jih re�i. To
velja tako za posameznike, kot tudi za organizacije v celoti. Vsakdo mora biti
osve�čen o vpra�anju energije, vendar se nivo in vrsta osve�čenosti razlikuje za
različne posameznike. Organizacijska osve�čenost temelji na osve�čanju ključnih
ljudi o problemih in o koristih.

Osve�čanje ni enkratna aktivnost, saj gredo ljudje dalje ter pozabijo in tako dobijo
prioriteto druga vpra�anja. Osve�čanje mora biti vzdr�evano. Anketa in ocena
odnosa je uporabno orodje pri nadziranju osve�čenosti. Ankete ne samo »merijo«
osve�čenost, temveč jo tudi dvigujejo.
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Nekatere organizacije izvajajo osve�čanje za celotno podjetje. Izvajanje osve�čanja
vsakega posameznika zahteva kompleksno logistiko. Izvajanja podobnih poučevanj,
na primer varnost pri delu, imajo morda �e re�en problem logistike. Zakaj si ne bi
sposodili njihovih pristopov?

Pri ustanavljanju učnih skupin je potrebno preučiti sestavo in ujemanje skupin. Ali
imeti vodje podjetja v svoji skupini ali jih pome�ati z ostalimi zaposlenimi. Ali obdr�ati
meje funkcionalnosti ali pome�ati oddelke med seboj? Izobra�evanje uprave skupaj
z ostalimi lahko učinkovito dvigne splo�no osve�čenost. Direktor lahko z udele�bo v
večnivojski skupini predstavlja zavezanost organizacije za učinkovito rabo energije,
ali pa predstavlja oviro za dialog. Odločitev je odvisna od razpolo�ljivosti ljudi, kulture
v organizaciji in na�ega občutka, kaj bi delovalo najbolje. Najbolj raz�irjen način
osve�čanja so učne delavnice, interne novice in tekmovanja. �e sam pogovor z
zaposlenimi je lahko učinkovit. Pri tem moramo delati razliko med izobra�evanjem z
namenom osve�čanja ter prenosa znanja. Osve�čanje naj odgovori na »zakaj« in
»kako« na naslednje teme:

•  vplivi rabe energije na okolje,

•  koristi varčevanja z energijo,

•  odvisnost organizacije od energije,

•  kaj lahko stori organizacija za varčevanje z energijo,

•  kaj lahko stori posameznik za varčevanje z energijo.

Pravilno:

•  Izobra�evanje naj bo zanimivo in zabavno. Zaposleni se ne smejo dolgočasiti,
saj ima to lahko negativne posledice.

•  Izberimo predavatelja, ki se spozna na temo in zna prenesti sporočilo
slu�ateljem. Ni nujno, da smo mi primerni za to.

•  Izrabimo osve�čanje kot način zbiranja informacij in zamisli. Ne samo, da
razgla�amo, ampak tudi povpra�ajmo za odziv po končanem izobra�evanju.

Napačno:

•  Predavatelj ima lahko veliko tečajev v enem dnevu.

•  Na odziv akcije osve�čanja smo lahko nepripravljeni (npr. veliko pobud, na
katere ne moremo odgovoriti).

Zavezanost

V mnogih organizacijah smatrajo zavezanost kot enega najpomembnej�i faktorjev pri
stalnemu izvajanju energetskega mened�menta. Zavezanost je potrebna na več
nivojih, to je:

•  na nivoju organizacije,

•  na vseh nivojih vodenja,

•  na nivoju posameznika.
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Na nivoju organizacije pomeni izdelava kampanje zavezanosti organizacije k
energetski učinkovitosti, ki postavi energetski mened�ment kot enega izmed ciljev
organizacije. Seveda pa zavezanost samo na papirju ni dovolj. V organizaciji
moramo to zavezanost dokazovati tudi z dejanji. Postopki se razlikujejo po
posameznih organizacijah in lahko vključujejo:

•  določitev posebnih odgovornosti za energetskega mened�erja s strani
direktorja,

•  poseben proračun za energetsko učinkovitost,

•  omilitev zahtevanih vračilnih dob,

•  investiranje in izobra�evanje,

•  dodelitev virov za energetski mened�ment.

Za stalno izvajanje energetskega mened�menta je pomembna tudi identiteta
podpisnika strategije. Podpisnik naj bo oseba z velikim ugledom, ker s tem pozitivno
vpliva na izvajanje stalnega energetskega mened�menta.

V mnogih organizacijah imajo te�ave s pridobivanjem zavezanosti na vseh
vodstvenih nivojih. Mnogokrat nastopijo te�ave pri pridobivanju podpore s strani
srednjega mened�menta. Na tem nivoju la�je dobimo pasivno kot aktivno podporo.
Za pridobitev slednje moramo prenesti določene odgovornosti na srednji nivo
mened�erjev.

Zavezanost posameznika je ključna za izvajanje stalnega energetskega
mened�menta. V organizaciji mora biti vsaj ena oseba z močno privr�enostjo k
stalnemu izvajanju energetskega mened�menta.

Mnogo programov vključuje poobla�čanje posameznikov za izvajanje energetskega
mened�menta. Ti posamezniki morajo biti zavezani k energetski učinkovitosti
oziroma varovanju okolja. Za vzdr�evanje njihove zavezanosti jim moramo nuditi
podporo.

Zavezanost se mora vzdr�evati. Pomanjkanje uspehov, ovire in negativni odzivi
krhajo zavezanost, zato jo moramo »napolniti« na nivoju posameznika. Za to so
primerne učne delavnice, seminarji in lokalna energetsko ali okoljsko naravnana
srečanja. Pomembno je tudi obnavljanje zavezanosti na nivoju organizacije.

Ni nujno, da so vsi, ki sodelujejo v energetskem mened�mentu, zavezani k
energetski učinkovitosti. Nekateri zaposleni morajo samo opravljati delo ob pravem
času na pravilen način.

Pravilno:

Vgradimo zavezanost k energetski učinkovitosti v ostale zavezanosti, na primer
okoljske, odličnosti storitev in kvalitete.

Poi�čimo ljudi zavezane k energetski učinkovitosti in jim določimo delo znotraj
programa energetskega mened�menta.

Vzemimo si čas za obnovitev lastne zavezanosti.

Napačno:

Napisana strategija �e sama po sebi predstavlja zavezanost

Nekdo, ki se enkrat zave�e, ostane za vedno obvezan.
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Vodenje

Vodenje ima veliko različnih oblik. Vsaka organizacija potrebuje vodenje
energetskega mened�menta na dveh nivojih, in sicer na strate�kem ter operativnem
nivoju. V nekaterih manj�ih organizacijah lahko to opravlja ena sama oseba, v večjih
pa sta to navadno dve ločeni funkciji.

Izvajanje energetskega mened�menta postane la�je, če je vodenje le-tega na
visokem vodstvenem nivoju v organizaciji. V tem primeru lahko neposredno dodelijo
vire in kar je �e pomembnej�e, lahko delujejo kot strate�ki vodja energetskega
mened�menta. V primeru enega samega strate�kega vodje lahko premestitev ali
upokojitev zada hud udarec energetskemu mened�mentu, �e posebno, če je bil
zavezan k učinkoviti rabi energije, njegov naslednik pa ne.

Tako za skupno vodstvo, kot tudi posameznega vodjo energetskega mened�menta
je pomembno, da zastavi dober model opravljanja te funkcije. Izdelano morajo imeti
jasno vizijo razvoja programa. Seveda se mora ta vizija skladati z strategijo in
zavezanostmi organizacije.

Skupine morajo biti pravilno uravnote�ene. Sestavljati jih morajo ljudje z idejami,
izvajalci in ljudje za podporo. Integrirani energetski mened�ment ustvarja med-
sektorske skupine. V praksi je lahko taka skupina sestavljena iz več podskupin in
vsaka mora imeti svoje vodstvo. Skupine morajo imeti točno določene naloge ali
cilje. Pomembna vloga vodje skupine je postavitev ciljev in organiziranje razgovorov
o njih. V energetskem mened�mentu je struktura skupin oziroma članstvo pogosto
dokaj nejasno določeno. Tako ima vodja redkokdaj oblast nad vsemi člani skupine.

Najprimernej�i način vodenja je odvisen od organizacije, njene kulture in sestave
skupine. V energetskem mened�mentu je najpogosteje potreben svetovalni ali
prepričevalni način vodenja. V praksi energetskega mened�menta je način
mnogokrat spodbujevalni ali nadzorni. Nekateri uspe�no zdru�ujejo oba stila.

Nekateri energetski mened�erji imajo te�ave z vodenjem, saj pogosto vidijo
energetski mened�ment kot aktivnost posameznika, vendar en sam človek ne more
zagotoviti stalnega energetskega mened�menta.

Pravilno:

•  Poi�čite aktivno vodstvo, kar se da visoko v organizacijski strukturi. Idealno bi
bilo imeti vodjo energetskega mened�menta v sestavi o�jega vodstva
organizacije.

Napačno:

•  V skupinah bodo zaposleni sami po sebi delali učinkovito.

•  Sami lahko prevzamemo vse aktivnosti skupine.

•  Pričakujemo dobro opravljeno delo skupine, čeprav ji nismo priskrbeli ustreznih
orodij za izvedbo.

Komunikacija

Nima smisla izvajati energetskega mened�menta, če ljudi sproti o tem ne
obve�čamo. Energetski mened�ment ni tajna aktivnost, čeprav je mnogo organizacij
dokaj molčečih o tem. Komunikacija je bistvena pri dvigu osve�čenosti in
vzdr�evanja zavezanosti.

Stalno izvajanje programov energetskega mened�menta uporablja niz tehnik
komunikacije, vključujoč energetska poročila, novice, plakate, tekmovanja, obvestila,
oglasne deske, sestanke, učne delavnice in informativne sestanke. Navadno
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sku�amo ali spremeniti slabe ali pa ohraniti dobre navade. Sporočilo, ki ga moramo
prenesti, je:

•  zakaj,

•  kaj storiti,

•  napredek,

•  dose�ki.

Način komuniciranja je odvisen od tega, kaj vemo in od informacijskega sistema
organizacije. Najpogostej�a oblika komunikacije je v obliki poročil energetskega
mened�menta, je pa verjetno tudi najmanj atraktivna. Mesečna poročila navadno
poročajo o dosedanjem napredku s podajanjem trenutnih, preteklih in predvidenih
dose�kov ter kazalcev. Letna poročila ponavadi podajajo pregled rabe energije
vključno z nekaj teksta.

Povratne informacije so pomembne, sicer ne moremo vedeti, ali so sporočila dobili
in razumeli. Preverimo reakcije prejemnikov in ustrezno popravimo način
komuniciranja.

Med sporazumevanjem opazujmo, kako se sporazumevajo ostali. Pri pisnem
materialu vstavljajmo slikovno gradivo med tekst. Če redno izhaja interni časopis, ga
lahko uporabimo za prenos sporočil. Tudi elektronska po�ta je eden od načinov,
vendar pa lahko ima prepogosta uporaba tudi negativen vpliv.

Plakati so tudi ena od mo�nosti, vendar dolgoročno niso učinkoviti, zato jih je
potrebno občasno menjati. Primernej�i so koledarji z motivi energetske učinkovitosti,
saj se vsebina spreminja vsak mesec.

V velikih organizacijah je primerno proučiti mo�nost postavitve spletne strani za
promocijo energetske učinkovitosti. Mo�na je tudi organizacija energetskih
dogodkov, kot so razstave in informativni tedni. Z vključevanjem zunanjih
organizacij, dobaviteljev, interesnih skupin in podobno, lahko dopolnimo vire in
načine prenosa sporočil.

Pravilno:

•  Obve�čanje naj bo zabavno, primerno in sodobno. Čeprav je energija in okolje
resna tematika, malo humorja po�ivi in izbolj�a prenos informacij. Gradivo in
material naj bo prepoznaven. Pove�imo se z aktivnostmi marketinga. Pove�imo
obvestila z aktualnimi dogodki in namerami v organizaciji in svetu.

•  Preverimo informacije pri neposredno udele�enih.

•  Uporabimo �e obstoječe načina obve�čanja kot so interne novice, oglasne
deske in lokalno računalni�ko mre�o.

Napačno:

•  Po�ljite vse ideje in predloge naenkrat. (Raje sku�ajte prilagoditi razpo�iljanje
materiala poteku programa energetskega mened�menta.)

•  Zapičite se v podatke in pozabite, zakaj ste se tega sploh lotili.

Pooblastitev

V smislu energetskega mened�menta pomeni pooblastitev enostavno »se stvari lotiti
in narediti«. Za pooblastitev si morajo zaposleni »(so)lastiti« zadevo. Seveda mora
delovno okolje dovoljevati in spodbujati aktivnosti. Koristi energetske pooblastitve so:
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•  nove ideje,

•  povečanje virov zaradi vključevanja novih ljudi,

•  vnos energetske učinkovitosti v kulturo organizacije, kar je pomembno pri
stalnem izvajanju energetskega mened�menta.

Preverite, katere pobude so �e aktivne v va�i organizaciji. To so lahko dvig kvalitete,
varstvo pri delu, spremembe proizvodne prakse in program odličnosti. La�je se je
pridru�iti �e obstoječemu programu kot pa začeti z novim, saj se ljudje sčasoma
naveličajo nenehno novih pobud.

Pooblastitev bo spodbujala stalno izvajanje energetskega mened�menta le v primeru
pozitivnega odziva vodstva. Ljudje zgubijo motivacijo v primeru, da s strani vodstva
pol leta ni odziva na pobudo za spremembo ali pa je nekdo celo grajan zaradi tega.

Za člane vodstva pooblastitev ni vpra�anje, saj za »energetsko pooblastitev«
potrebujejo samo nekaj osve�čenosti in motivacije. Na ni�jih nivojih so zadeve
drugačne. Morda nimajo dostopa do virov. Nimajo pooblastil za spreminjanje
delovnih procesov ali pa ne smejo rabiti čas za energetske zadeve. V teh okoli�činah
je potreben premislek o omogočanju doprinosa posameznika. Ali se lahko uporabijo
�e obstoječi procesi? Na primer ali je mo�no, da tim za izbolj�anje kvalitete nadzira
tudi rabo energije? Ali se lahko doda tudi energetska kategorija v obstoječ sistem
zbiranja predlogov? Večina zaposlenih ima neko mo�nost nadzora nad rabo
energije. Naj se tega zavejo in začnejo ukrepati. Tako je mo�no zdru�iti veliko
majhnih ukrepov, ki pa v celoti prinesejo velike prihranke.

Podobno kot osve�čanje ima tudi pooblastitev podobnost s sistemom upravljanja
kakovosti. Tudi tukaj prihaja največ izbolj�av s strani delavcev, ki opravljajo delo v
procesu.

Osnovni pogoj za pooblastitev so osve�čenost, komunikacija in prepričanje
zaposlenih, da opravljeno delo nekaj velja. Pooblastitev se ne zgodi čez noč. Za
učinkovanje pooblastitve je potrebno ustvariti okolje in mehanizme, ki to omogočajo.
Pri tem ni potrebno uporabiti izraza pooblastitev, temveč samo razumeti, kaj to
pomeni in delati na tem. S pilotnimi projekti si lahko pomagamo pri odkrivanju, kaj
nam pri tem pomaga in kaj ne. V primeru organizacije z več lokacijami (obrati), se
lotimo najprej ene lokacije. Morda si bodo tudi zaposleni na drugih lokacijah �eleli
postati »del projekta«.

Pravilno:

•  Na vsak predlog zaposlenih je potreben takoj�en in ustrezen odgovor. To ne
pomeni, da jih vse tudi izvr�imo.

•  Poiskati je potrebno mo�nosti, kako lahko zaposleni prispevajo k izvajanju
energetskega mened�menta.

•  Preveriti je potrebno tudi stranske mo�nosti. V primeru, da je območje doprinosa
s strani zaposlenih majhno, je potrebno le-to raz�iriti. Na primer raz�iriti
delovanje tudi na ravnanje z okoljem.

Napačno:

•  Obljubo lahko prelomimo. (Bolje je ne obljubiti kot obljube ne izpolniti.)

•  Rezultati pooblastitve bodo takoj�ni. (»Ko posejemo, je potrebno počakati,
preden lahko poberemo plodove«.)

•  Delovati v nasprotju z navadami v organizaciji. (Pobude, ki niso v skladu z
navadami v organizaciji, navadno niso dobro sprejete.)
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Priznanje

Priznanje navadno priznava uspeh ali trud in je namenjeno zagotavljanju stalne
motivacije, medtem ko nagrajevanje deluje kot spodbuda za motivacijo. Pri motivaciji
je ljudem potrebno najprej povedati, kaj to pomeni za njih same. Nekateri bodo
postali energetsko učinkoviti �e zato, ker jim je bilo naročeno, drugi pa za to
potrebujejo določeno stimulacijo. Vendar pa tudi prvi potrebujejo za svojo delo
priznanje ali nagrado, za ohranitev stalne motiviranosti.

Priznanje na skupnem nivoju pomaga ohraniti zavezanost organizacije. Denarna
nagrada je v tem primeru seveda prihranek (ali le del prihranka) dose�en z
izvajanjem programa energetskega mened�menta.

Za skupine za energetski mened�ment naj bo priznanje na nivoju skupine. Denarne
spodbude za posameznike so lahko v obliki denarnih nagrad, premij in podobno.
Sistem denarnih spodbud navadno zahteva natančno spremljanje, meritve in
upravljanje. Po drugi strani pa priznanje zahteva le malo stro�kov. Včasih zadostuje
�e izrečena zahvala. Učinkovita je tudi javno izrečena pohvala, na primer energetski
varčevalec meseca, najbolj�a ideja tedna in podobno. Seveda so tudi izjeme, ki ne
�elijo javne predstavitve, zato je to potrebno najprej preveriti. To pa ne pomeni, da si
ne �elijo priznanja.

Alternativa nagrajevanju posameznikov je darovanje določenega dele�a prihrankov v
dobrodelne namene, izbrane s strani skupine, ki je prihranke dosegla.

Mnogo organizacij ima te�ave z ohranjanjem energetske učinkovitosti, ker ni jasnih
in direktnih nagrad za varčevalce energije. Zato je potrebno razmisliti o vlaganju
prihrankov v oddelke, ki so jih ustvarili, namesto pretakanja v skupni proračun. Tako
bodo v varčnih oddelkih občutili koristi svojih naporov.

Drug pristop je povezava med energetsko učinkovitostjo v slu�bi in domom.
Mnogokrat so nagrade v obliki varčnih �arnic ali pa celo v obliki energetskega
pregleda na domu. S spodbujanjem varčevanja zaposlenih doma lahko organizacije
dvigujejo energetsko osve�čenost pri delu.

Velik problem predstavlja merjenje rezultatov. Brez razumljivega in zanesljivega
energetskega informacijskega sistema je te�ko določiti ustvarjene prihranke.
Potrebno je razmisliti, kaj �elimo doseči. V večini primerov se ugotavlja samo
sprememba odnosa iz tratenja energije v varčevanje z energijo. Le z obiskom in
ogledom oddelka ob pravem času pa lahko npr. spremljamo �tevilo pri�ganih luči in
neobremenjenih strojev med malico in podobno.

Ni nujno, da so nagrade in priznanja neposredno povezana z velikostjo dose�enih
prihrankov, vendar morajo biti pravične.

Pravilno:

•  Vedno se je potrebno zahvaliti in pri tem misliti resno.

•  Razi�čite, katere nagrade ljudje cenijo. �elena nagrada ima večji učinek.

•  Bolje je podeliti več manj�ih nagrad, kot eno veliko. Ne samo, da se s tem
zajame večji krog ljudi, pač pa je tudi manj�a mo�nost zamer.

•  Preverite kak�ne so navade in kultura v organizaciji. Uporabite ustaljene običaje
in postopke.
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Napačno:

•  Ni napredka, ker ni natančnih meritev, zato ne nadaljujemo programa
energetske učinkovitosti.

•  Lastiti si tuje ideje.

•  Uporaba zapletenih sistemov nagrajevanja, ki niso razumljivi udele�encem.

•  Pozabiti na kasnej�e obdavčenje denarnih nagrad. Denarna nagrada, od katere
je potrebno naknadno plačilo davka, ni ravno vzpodbudna.

Kako naprej?

Ponovna preučitev trenutnega stanja

Ali je dose�eno stalno izvajanje programa energetskega mened�menta? Vpra�ajte
se, kaj bi se zgodilo, če bi se prenehali ukvarjati z energetskim mened�mentom. Bi
bili zamenjani, bi se energetski program odvijal naprej?

Ugotovite prednosti in pomanjkljivosti

Kaj je dobrega v trenutnem programu in kaj ne? Kaj bi spremenili, če bi začeli
znova?

Pripravite načrt izvajanja stalnega energetskega mened�menta

Načrt naj bo zgrajen na va�ih prednostih, ki naj prese�ejo pomanjkljivosti. Ali je
potrebno preurediti in znova zagnati energetski mened�ment?

Uresničevanje načrta

Ne posku�ajte izvesti vsega naenkrat. Postavite prioritete in dosegljive cilje.

Redno preverjanje

Kot tudi ostali sistemi vodenja, naj bo tudi energetski mened�ment ovrednoten vsaj
enkrat letno



Vodenje in motiviranje zaposlenih za varčevanje z energijo

41

BELE�KE



Vodenje in motiviranje zaposlenih za varčevanje z energijo

42

BELE�KE




	ETSU
	Harwell, Didcot, Oxfordshire
	
	Institut “Jožef Stefan”


	UVOD
	Zakaj se energija nesmotrno rabi?
	Varèevanje z energijo potrebuje dober menedžment
	Kljuèno vprašanje menedžmenta

	KLJUÈNI VIDIKI ENERGETSKEGA MENED”MENTA V MOTIVACIJI
	Vidik zaposlenih
	Vidik menedžmenta
	Vidik energetskega menedžmenta
	Vidiki motivacije in nemotiviranosti
	Vidik komunikacije
	Vidik ustvarjalnosti

	OVIRE IN KAKO JIH PREMOSTITI
	Spoznavanje rabe in stroškov za energijo
	Pomembnost
	Predmet menedžmenta
	Podpora vodstva
	Primerjava
	»Ni denarja«
	Zavedati se priložnosti
	Tehnièni žargon
	Nezanimivost teme
	Èasovna obdobja za prikaz rezultatov
	Ohranjanje obstojeèega stanja
	Iskanje tehnoloških rešitev

	KAKO NAJ SE TO ZGODI
	Kdo je »lastnik« energetskih priložnosti
	Ugotavljanje rabe in stroškov
	Doloèite enostaven kazalec uèinkovitosti
	Spremljanje uèinkovitosti
	Standardi dobre prakse
	Energetski pregled
	Ukrepanje

	ZAGOTAVLJANJE USPEHA
	Teme uspeha
	Miti in napaène predstave
	Povzetek vloge energetskega menedžmenta
	Energetski pregled
	Natanèna raziskava - analiza
	Akcijski naèrt
	Cilji
	Nadzor

	Motivacijske naloge
	Izpolnjevanje motivacijskih nalog
	Opis del
	Uèenje ob delu
	Ciljno spremljanje rabe energije
	Ustvarjanje sprememb (z ali brez stroškov)
	Zdrava pamet


	OBLIKOVANJE LASTNEGA NAÈRTA
	Pristop
	Kreativna vprašanja
	Pomembnost in spremenljivosti
	Vprašanja za podporo skupni zavezanosti podjetja varèevanju z energijo
	Zakljuèek

	DODATEK: ZAGOTAVLJANJE TRAJNEGA ENERGETSKEGA MENED”MENTA
	
	Enkratna akcija
	Dolgoroèni naèrt
	Kljuèni faktorji

	Celostna obravnava - integriranje
	Primer povezovalne matrike
	Pravilno:

	Napaèno:
	Osvešèenost
	Pravilno:

	Zavezanost
	Napaèno:

	Vodenje
	Pravilno:
	Napaèno:

	Komunikacija
	Napaèno:

	Pooblastitev
	Napaèno:

	Priznanje
	Pravilno:
	Napaèno:

	Kako naprej?
	Ponovna preuèitev trenutnega stanja
	Ugotovite prednosti in pomanjkljivosti
	Pripravite naèrt izvajanja stalnega energetskega menedžmenta
	Uresnièevanje naèrta
	Redno preverjanje
	
	
	
	BELE”KE







