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POVZETEK

Energetska u inkovitost je podro je, ki se mu posve a vedno ve  pozornosti tako v industriji

kot v ostalih sektorjih, saj se z višanjem svetovnega prebivalstva in z višanjem življenjskega

standarda pove uje tudi potreba po energiji, ki jo je treba vedno bolj smotrno uporabljati.

Namen magistrske naloge je predstaviti in analizirati ozaveš enost slovenskih srednjih in

velikih industrijskih podjetij o u inkoviti rabi elektri ne energije kot enega pomembnejših

energentov, ki so potrebni za delovanje industrijskih podjetij. Energetska u inkovitost v

industriji je zelo pomemben dejavnik, ki pozitivno vpliva na razvoj podjetij z nižanjem vhodnih

stroškov, izboljšanjem zanesljivosti proizvodnje in s tem ve anjem konkuren nosti, poleg

navedenega pa pripomore še k znižanju emisij toplogrednih plinov. Ugotavljamo, da so

slovenska srednja in velika industrijska podjetja sicer seznanjena z ukrepi za izboljšanje

energetske u inkovitosti na podro ju elektri ne energije, vendar se še vedno v veliki meri ne

odlo ajo za izvajanje teh ukrepov. V preteklih letih je sicer zaznati pozitivne spremembe na

tem podro ju, kar lahko pripišemo EU direktivam, ki usmerjajo podjetja k energetski

inkovitosti, in finan nim spodbudam, ki so bila razpisana v ta namen. Prav dodatne finan ne

spodbude bi spodbudile podjetja k ve ji usmeritvi v energetsko u inkovitost.

Klju ne besede: energetska u inkovitost, elektri na energija, industrija, ozaveš enost, srednja

in velika industrijska podjetja.

SUMMARY

Energy efficiency is an area in industrial and other sectors which is given a lot of attention to.

This is because of the increase of world population and the raise of life standard are also

increasing our demand for energy, which we need to use more rationally. The purpose of this

master’s thesis is to present and analyze the awareness of Slovenian middle-sized and large

industrial companies on the efficient use of electricity as one of the most important energy

sources required for operation of industrial companies. Energy efficiency in industry is a very

important factor which will positively affect the development of companies by reducing input

costs, improving reliability of production and thus increasing the competitiveness, and will in

addition to the above, further help to reduce greenhouse gas emissions. We noticed that

Slovenian medium-sized and large industrial companies are aware of the measures to improve

energy efficiency in the electricity sector but that they are still mostly not deciding to implement

these measures. In recent years we have seen positive changes in this segment, which can be

attributed to EU directives that guide the companies to energy efficiency and financial

incentives that have been scheduled to this purpose. Additional finance incentives would

encourage companies to focus more on energy efficiency.

Keywords: energy efficiency, electricity, industry, awareness, middle-sized and large industrial

companies.
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1  UVOD

Z višanjem svetovnega prebivalstva in pove evanjem potreb po dobrinah, ki jih ljudje

vsakodnevno potrebujemo, se je povišal tudi pritisk loveštva na okolje. Prav okoljske težave

spodbujajo ljudi k vpeljevanju in izvajanju programov in ukrepov, ki bi zmanjšali negativne

vplive onesnaževanja okolja. Eden od ukrepov, ki lahko veliko pripomore k znižanju

onesnaževanja okolja, je energetska u inkovitost. Med najve je porabnike energije v razvitih

in razvijajo ih se državah je industrija in zato so možnosti prihrankov tam najvišji. Investicije

v energetsko u inkovitost se v nekem asovnem obdobju velikokrat izpla ajo same na ra un

prihrankov energije in izboljšanja produktivnosti proizvodnje. Poleg znižanja negativnega

vpliva na okolje pa mnoge vlade spodbujajo energetsko u inkovitost tudi zaradi višanja

konkuren nosti podjetij in zaradi nižanja energetske odvisnosti od tretjih držav.

1.1 Opredelitev problema

Zaradi velike potrebe loveštva po energiji in s tem povezanimi emisijami toplogrednih plinov

so si lanice Evropske unije (EU) zadale strateški cilj dose i 9 % prihranka kon ne energije v

letih od 2008 do 2016. Za referenco porabe je bilo izbrano povpre je v letih 2000–2005.

Pove anje u inkovitosti rabe energije v vseh sektorjih predstavlja kar 40 % znižanja emisij

toplogrednih plinov za izpolnitev obveznosti, ki si jo je EU zadala s Kjotskim protokolom.

Vlada Republike Slovenije (2008, 6) navaja, da pove anje energetske u inkovitosti poleg

zgoraj navedenih prednosti prinaša tudi zanesljivejšo oskrbo z energijo, ve jo konkuren nost

gospodarstva ter hitrejši razvoj podjetij.

Z dokumentom Osnutek predloga Nacionalnega energetskega programa (NEP) Republike

Slovenije (RS) za obdobje do 2030: »aktivno ravnanje z energijo« si je Slovenija zadala

dolgoro ni razvojni cilj in usmeritve energetskih sistemov in oskrbe z energijo, upoštevajo

okoljske in tehnološke kriterije, razvoj javne infrastrukture in infrastrukture državnega pomena

ter spodbude in mehanizme za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in izvajanje ukrepov

za u inkovito rabo energije (Urban  idr. 2011, 11). NEP se obnavlja in pripravlja vsakih pet

let po predpisih Energetskega zakona.

V NEP se je Slovenija obvezala, da bo zmanjšala rast porabe elektri ne energije brez rabe v

prometu tako, da bo rast manjša od 5 % do leta 2020 in manjša kot 7 % do leta 2030 glede na

rabo v letu 2008.

Zadani cilji so dosegljivi le, e so industrijska podjetja ozaveš ena o energetski u inkovitosti

in bodo investirala v projekte, s katerimi bodo pove ala u inkovito rabo elektri ne energije,

hkrati pa bodo z investicijami pove ala konkuren nost in s tem možnosti za svojo rast.
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1.2 Namen in cilj raziskave

Namen naloge je s pomo jo prou evanja teoreti nih izhodiš  in lastne kvalitativne raziskave

raziskati ozaveš enost o u inkoviti rabi elektri ne energije v srednjih in velikih industrijskih

slovenskih podjetjih.

Osnovni cilj naloge je s pomo jo kvalitativne raziskovalne metode raziskati, ali so srednja in

velika slovenska industrijska podjetja ozaveš ena o u inkoviti rabe elektri ne energije.

Naloga zasleduje naslednje specifi ne cilje:

- raziskati in analizirati ozaveš enost o u inkoviti rabi elektri ne energije v industriji,

- raziskati in analizirati seznanjenost z EU razpisi, ki ponujajo sredstva za investicije v

energetsko u inkovitost v industriji,

- raziskati in analizirati ozaveš enost o EU direktivah, ki so povezane z energetsko

inkovitostjo v industriji,

- raziskati in analizirati podro ja, kjer lahko z energetsko u inkovitostjo ustvarimo najve je

prihranke,

- raziskati in analizirati, kaj prinašajo podjetju investicije v energetsko u inkovitost.

1.3 Temeljna teza in raziskovalna vprašanja

Temeljna teza naloge je, da je v ve ini srednjih in velikih slovenskih podjetij ozaveš enost o

inkoviti rabi elektri ne energije slaba.

Temeljna teza bo analizirana z naslednjimi petimi raziskovalnimi vprašanji:

1. Ali so kadri v slovenski industriji ozaveš eni o u inkoviti rabi elektri ne energije in

ukrepih za izboljšanje le-te?

2. Ali je slovenska industrija seznanjena z razpisi, ki ponujajo sredstva za investicije v

energetsko u inkovitost?

3. Ali so zaposleni v slovenski industriji seznanjeni z EU direktivam, povezanimi z

energetsko u inkovitostjo v industriji?

4. Katera so podro ja, kjer lahko z energetsko u inkovitostjo ustvarimo najve je prihranke?

5. Kaj prinašajo podjetju investicije v energetsko u inkovitost, kot so optimizacije procesov

in nakup opreme z boljšimi izkoristki?

1.4 Raziskovalne metode za doseganje ciljev naloge

Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov.

Prvi del je teoreti ni del, na podlagi katerega smo prou ili in analizirali:

- globalne trende ter evropske trende vlaganja v energetsko u inkovitost,

- ukrepe, ki jih je za energetsko u inkovitost v industriji vpeljala Slovenija,
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- podro ja v industriji, kjer so prihranki energije najve ji, ter

- novosti, ki jih vpeljuje direktiva EC 240/2009.

Na osnovi zgoraj navedenih rezultatov in spoznanj smo dobili osnovo za drugi del magistrske

naloge, v katerem smo izvedli kvalitativno raziskavo. Raziskava je bila izvedena s pomo jo

polstrukturiranega intervjuja na vzorcu osmih industrijskih podjetij v Sloveniji. Vzorec je

izbran izmed vseh srednje velikih in velikih podjetjih predelovalne dejavnosti. Srednje velika

in velika podjetja so tista podjetja, ki imajo ve  kot petdeset zaposlenih ter ve  kot deset

milijonov letnega prometa. Po podatkih AJPES (2015, 32) je v Sloveniji registriranih 472

takšnih podjetij. Pri izbiri smo se osredoto ili na podjetja, pri katerih je elektri na energija eden

izmed klju nih energentov za proizvodnjo. Dodaten kriterij pri izbiri je bila tudi koli ina

elektri ne energije, ki jo je podjetje porabilo za proizvodnjo v enem letu. Raziskavo smo izvajali

pri podjetjih, ki za elektri no energijo porabijo najmanj milijon evrov letno.

Podjetja, vklju ena v vzorec, so podjetja, ki spadajo med ve je porabnike elektri ne energije iz

distribucijskega omrežja. Podro ja, v katera spadajo vsa energetsko intenzivna podjetja, zajeta

v vzorec, so:

- kovinska industrija (SKD: C24.100 – Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin),

- cementna industrija (SKD: C23.510 – Proizvodnja cementa, B08.110 – Pridobivanje

kamna),

- papirna industrija (SKD: C17.120 – Proizvodnja papirja in kartona),

- farmacevtska industrija (SKD: C21.200 – Proizvodnja farmacevtskih preparatov),

- steklarska industrija (SKD: C23.130 – Proizvodnja votlega stekla),

- proizvodnja izolacijskih materialov (SKD: C23.140 – Proizvodnja steklenih vlaken,

C23.990 – Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov).

V raziskavo je zajeto vsaj eno podjetje iz vsake navedene branže; tako smo pridobili podjetja,

ki porabljajo velik del elektri ne energije v Sloveniji, in s tem tudi reprezentativnost za

raziskavo. Hkrati smo podjetja izbrali tudi tako, da so geografsko locirana v im ve  razli nih

slovenskih regijah. Izbrana podjetja so locirana v petih od dvanajstih razli nih slovenskih

statisti nih regijah (AJPES 2015, 40).

Podjetja v vzorcu so locirana v slede ih statisti nih regijah:

- Jugovzhodna Slovenija,

- Spodnjeposavska regija,

- Zasavska regija,

- Osrednjeslovenska regija in

- Koroška regija.

Intervjuji v izbranih podjetjih so bili izvedeni z odgovornimi osebami za energetsko

inkovitost na podro ju rabe elektri ne energije. V nekaterih podjetjih imajo v ta namen
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posebej opredeljeno delovno mesto, v drugih pa to vlogo prevzemajo zaposleni na drugih

podro jih, kot so npr. vodje vzdrževanj, vodje tehnologij, vodje investicij in podobno.

1.5 Omejitve in predpostavke pri obravnavi magistrske naloge

Za izvedbo raziskave smo izbrali 8 razli nih energetsko intenzivnih podjetij, ki spadajo med

srednje velika in velika podjetja v Sloveniji. Ve jega vzorca nismo vzeli predvsem zaradi težke

dostopnosti vzorca in vzpostavitve kontakta z odgovorno osebo za energetsko u inkovitost na

podro ju elektri ne energije, ki nam lahko poda odgovore na zastavljena vprašanja.

V kvalitativnem raziskovanju posploševanje ni temeljni cilj, saj imamo opravka z manjšimi

vzorci in poglobljenim raziskovanjem (Tratnik 2002, 46). Raziskava je bila izvedena v 5 od 12

statisti nih slovenskih regij. Ugotovitve, pridobljene s pomo jo polstrukturiranih intervjujev,

smo primerjali z ugotovitvam drugih raziskav in jih tako posplošili na vse statisti ne slovenske

regije. V raziskavo je bilo vklju enih 6 proizvodnih dejavnosti, ki so se izkazale za energetsko

najintenzivnejše. Naše ugotovitve smo primerjali z ugotovitvami drugih raziskav in jih

posplošili na vsa podro ja proizvodnih dejavnosti. Podjetja, zajeta v vzorec, predstavljajo

majhen del vseh proizvodnih podjetij registriranih na obmo ju Slovenije, zato so rezultati

raziskave mo no ob utljivi na pozitivne in negativne skrajnosti, hkrati pa je energetska

inkovitost podro je, ki se zelo razvija, kar otežuje natan nost prihodnih napovedi.
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2  GLOBALNI IN EVROPSKI TRENDI OZAVEŠ ANJA O ENERGETSKI
INKOVITOSTI NA PODRO JU PORABE ELEKTRI NE ENERGIJE

Osnovni cilj industrije je proizvajanje in ne energetska u inkovitost, to je tudi glavni razlog,

zakaj sam trg ne more dose i energetske u inkovitosti v industriji. Visoka cena energije in

omejena koli ina energije sicer motivira industrijo, da skuša omejiti koli ino energije, potrebne

za proizvodnjo, na najnižji možni nivo. Sam dvig cene elektri ne energije pa zagotovo ne bo

zadosten razlog za pove anje ozaveš enosti o u inkoviti rabi energije ter drugih potencialov pri

var evanju z energijo, kot so prihranki pri vzdrževanju in izboljšave pri proizvodnji, kar je

mogo e dose i s sistemati nimi pristopi za doseganje prihrankov na ra un izboljšave

energetske u inkovitosti.

Aktivnosti za doseganje v energetsko u inkovitost so se v razvitih državah za ele izvajati veliko

pred aktivnostmi v Sloveniji, je pa res, da so velike države ve inoma izvajale posebne

programe, s katerimi so želele dvigniti ozaveš enost o u inkoviti rabi energije, in ti programi

so bili ponekod zelo uspešni.

Glavni element vsakega programa o energetski u inkovitosti v industriji je kampanja za širjenje

informacij. Kampanjski na in širjenja informacij se je v veliko državah izkazal za dober na in

ozaveš anja industrijskih podjetij o energetski u inkovitosti. Kampanja mora biti izoblikovana

tako, da predstavi industriji osnovne koncepte energetskega managementa in optimizacijo

industrijskih sistemov. Sporo ilo mora biti jasno za vodstvo podjetij in mora predstaviti

neposredno povezavo med energetsko u inkovitostjo in finan nimi prihranki ter izboljšanjem

zanesljivosti in produktivnosti. Ko so specialisti za optimizacijo sistemov v državi dokon no

izobraženi, je potrebno dodatno ozaveš anje, ki jim pomaga graditi trg za njihove usluge. Tu

se mora vklju iti vlada oz. pristojni organ z organiziranjem izobraževanj in s promoviranjem

ukrepov za energetsko u inkovitost. Vlada mora imeti tudi javno dostopno listo izobraženih

specialistov za primer, da neko podjetje potrebuje svetovanje pri pove evanju energetske

inkovitosti.

Obi ajno je potreben zelo celovit program izobraževanja, da se pridobi dober kader

usposobljenih strokovnjakov, ki so pripravljeni prepoznati ukrepe za energetsko u inkovitost

in razvijati projekte za izboljšanje le-te. Za doseganje najboljših rezultatov morajo biti

izobraževanja namenjena inženirjem v industriji, dobaviteljem in zaposlenim v podjetjih za

svetovanje pri energetski u inkovitosti.

Namen usposabljanja strokovnjakov je pripraviti skupino strokovnjakov, od katerih se

pri akuje izvajanje izobraževanj za ozaveš anje, s katerimi bi industrijo spodbudili k

optimizaciji sistemov, izvajanje energetskih pregledov za prepoznavanje priložnosti,

sodelovanje z industrijo v celotnem procesu od priprave do financiranja in izvedbe projektov

ter priprava predstavitev primerov dobre prakse.
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Usposabljanja se lahko izvajajo za skupine ali za posameznike, oba na ina sta se že izkazala za

uspešna. Pri tem pristopu mednarodni strokovnjaki skušajo izoblikovati visoko izobražene

strokovnjake, ki bodo prenašali znanje v svojo državo oz. regijo. Za zagotavljanje uspešnosti

usposabljanj pa mora biti sama izbira kandidatov zelo stroga in osredoto ena na tehni ne in

pedagoške sposobnosti posameznika, saj bodo le dobro podkovani kadri lahko prenašali znanje

naprej na nove strokovnjake in izvajali ozaveš anje v industriji.

So asno z usposabljanjem strokovnjakov mora potekati tudi usposabljanje proizvajalcev,

dobaviteljev in monterjev opreme. Namen usposabljanj je vklju itev vseh navedenih k

ozaveš anju strank o energetski u inkovitosti in k optimizaciji sistemov.

2.1 Globalna energetska u inkovitost

Po podatkih Enerdata (2013, 4) je primarna energetska intenzivnost ali skupna poraba energije

na enoto bruto doma ega proizvoda v EU 0,6-kratnik svetovnega povpre ja. Primarna

energetska intenzivnost je celotna koli ina energije, ki je potrebna za eno enoto BDP. Globalno

gledano ima EU ima eno od najnižjih intenzivnosti, saj je ta dejavnik v ostalih predelih sveta,

npr. v Skupnosti neodvisnih držav, ki izhajajo iz bivše Sovjetske zveze, ve  kot tri krat ve ji

kot v EU in dosega 1,9-kratnik svetovnega povpre ja. V Aziji in Latinski Ameriki je

intenzivnost 20 %, v Severni Ameriki pa 40 % višja kot v EU. Visoka intenzivnost v Skupnosti

neodvisnih držav, na Bližnjem vzhodu in Kitajskem je posledica ve  dejavnikov, med drugim

je tako tudi zaradi prevladovanja energetsko intenzivne industrije in nizke cene energije.

Globalno se je energetska intenzivnost znižala za 1,3 % letno v letih od 1990 do 2011. Razlog

za ta trend je najverjetneje kombinacija višanja cene energije, programov za nižanje izpustov

toplogrednih plinov in programov za spodbujanje energetske u inkovitosti (Enerdata 2013, 4).

Najvišji napredek pri nižanju energetske intenzivnosti so dosegale države z najvišjo

intenzivnostjo. Kitajska je uspela znižati energetsko intenzivnost za 4,8 % letno od 1990 do

2011, kar je razvidno iz slike 1.
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Slika 1: Globalni trend primarne energetske intenzivnosti v letih od 1990 do 2011 po
svetovnih regijah

Vir: Enerdata 2013, 4.

Pospešitev nižanja energetske intenzivnosti se je zgodila v vseh regijah razen Kitajske v

obdobju od 2004 do 2007 zaradi ve jih sprememb cene nafte. Obdobje od 2008 do 2009 pa je

zaradi globalne ekonomske krize zopet upo asnilo nižanje energetske intenzivnosti v vseh

regijah. Razlog za navedeno upo asnitev je bil predvsem v industrijskih sektorjih, pri katerih

se poraba energije ni znižala v enakem obsegu kot dodana vrednost na proizvod, predvsem

zaradi dejstva, da celotna poraba energije ni odvisna od koli ine proizvodnje in da velik del

industrijske opreme pri manjši obremenitvi deluje z nižjim izkoristkom.

Okoli 80 % vseh svetovnih držav je od leta 1990 znižalo energetsko intenzivnost, kar je

razvidno iz slike 2.
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Slika 2: Trend energetske intenzivnosti v letih od 1990 do 2011 po posameznih državah

Vir: Enerdata 2013, 5.

Globalno je industrijski sektor prispeval okoli 30 % celotnega znižanja energetske intenzivnosti

v letih od 1990 do 2011, ve inoma so to dosegle razvite države.

Za oceno energetske u inkovitosti pri kon ni uporabi energije je kon na energetska

intenzivnost primernejši indikator kot primarna energetska intenzivnost. Kon na energetska

intenzivnost predstavlja porabljeno energijo na enoto BDP pri kon nih uporabnikih za porabo

brez potrošnje in izgub pri pretvorbi energije npr. v termoelektrarnah, rafinerijah in ostalih

neenergetskih uporabnikov.

Enerdata (2013, 6) navaja, da se je kon na globalna energetska intenzivnost nižala hitreje kot

primarna, in sicer za 1,3 % hitreje na letni ravni. Primerjava primarne in kon ne intenzivnosti

v razli nih regijah je vidna na sliki 3. Razlog za to je povišanje izgub pri pretvorbi energije,

konstanten razvoj pri kon nih uporabnikih in dejstvo, da je ve ina elektri ne energije

proizvedene iz termalnih virov z zelo visokimi izgubami pri pretvorbi, ve inoma od 60 do 70 %.

V EU se je primarna energetska intenzivnost nižala z enakim tempom kot kon na. To je

povzro ilo, da so se izgube pri pretvorbi energije nižale z nižanjem pridobivanja elektri ne

energije iz termoelektrarn in z razvojem pridobivanja elektri ne energije iz obnovljivih virov,

kot sta sonce in veter.
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Slika 3: Primerjava primarne in kon ne energetske intenzivnosti po regijah

Vir: Enerdata 2013, 6.

V letih od 1990 naprej se je globalno izkazal velik napredek na podro ju energetske

inkovitosti, energetska intenzivnost se je nižala za okoli 1,3 % letno. Napredki so bili

doseženi v vseh regijah, najve  v regijah z visoko energetsko intenzivnostjo. Kljub visokim

prihrankom, ki so se pokazali po letu 1990, pa je še vedno veliko za postoriti, saj so potenciali

za prihranke še vedno zelo veliki v vseh industrijah.

2.2 Globalni trendi v industriji

Poraba elektri ne energije v industriji je v vseh svetovnih regijah v porastu. Po podatkih

Enerdata (2013, 10) je globalna poraba elektri ne energije v industriji zrastla z 19 % v letu 1990

na okoli 25 % v letu 2011. Trend porasta je rezultat hitrega razvoja dejavnosti, ki imajo veliko

potrebo po elektri ni energiji (na primer proizvodnja opreme), ter rezultat pove ane

mehanizacije in avtomatizacije industrijskih procesov.

Po porabi elektri ne energije je na prvem mestu kovinska industrija, saj se v tem sektorju porabi

okoli 25 % vse energije, ki je globalno porabljena v industriji. Kovinski industriji sledijo

kemi na, cementna ter steklarska industrija, ki porabijo vsaka okoli 15 % energije. Prikaz

porabe elektri ne energije v industriji v razli nih svetovnih regijah je razviden iz slike 4. Med

ve je porabnike sodi tudi papirna industrija,  ki  porabi okoli  5 % vse energije,  ki  se globalno

porabi v industriji.
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Slika 4: Poraba elektri ne energije po industrijah v letih 1990 – 2010

Vir: Enerdata 2013, 11.

Kot je prikazano na sliki 5, je poraba energije za proizvodnjo v Sloveniji podobna razdelitvi na

globalni ravni. V Sloveniji so odstopanja predvsem na ra un tega, da je slovenski trg dokaj

majhen in lahko eno ve je podjetje z visoko energijsko intenzivnostjo mo no spremeni procent

energije, ki se porabi v dolo eni industriji.

Slika 5: Poraba energije v slovenski industriji po industrijskih sektorjih

Vir: ABB 2013c, 7.
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2.2.1 Kovinska industrija

Poleg tega, da kovinska industrija porabi okoli 25 % vse globalno porabljene energije v

industriji, je tudi najve ji proizvajalec toplogrednih plinov izmed vseh industrijskih sektorjev.

Globalno se ve  kot polovica surovega jekla dobavlja iz Kitajske, Japonske in Združenih držav.

Države, ki so dosegle najve je znižanje specifi ne porabe energije med 1990 in 2010, so tiste,

ki pri procesu predelave pogosteje uporabljajo elektri ne pe i kot plinske. Elektri ne pe i

potrebujejo le okoli polovico energije, kot je potrebujejo na trgu najbolj razširjene plinske pe i.

Uporaba elektri nih pe i ni edini dejavnik, ki vpliva na energetsko u inkovitost v kovinski

industriji, saj imajo lahko elektri ne pe i tudi do dvakrat ve jo porabo zaradi zastarelih

procesov ali slabe kakovosti rude. Potencial za prihranke energije je še vedno zelo visok, saj bi

se globalno lahko doseglo tudi do 40 % prihranka, vendar le, e bi države z najvišjo proizvodnjo

uporabljale tehnologijo, ki jo uporabljajo vodilni proizvajalci te opreme. Najvišji prihranki bi

se lahko ustvarili na Kitajskem, kjer je ocenjeno, da bi lahko dosegli okoli 60 % vseh

prihrankov.

Poraba energije v kovinski industriji je v Sloveniji v obdobju od 1990 do 2010 padla za 36 %,

s 15 % letne porabe v 1990 na 12 % v letu 2010.

2.2.2 Cementna industrija

Nekovinska industrija je globalno tretja najve ja potrošnica energije takoj za kemi no

industrijo. V nekovinsko industrijo spadajo branže, kot so steklarstvo, keramika, cement idr.

Najve ji delež energije v nekovinski industriji se porabi v industriji za pridobivanje cementa.

Energetska u inkovitost v tej industriji se zelo razlikuje od procesa, ki se uporablja za

pridobivanje klinkerja, ki je glavna komponenta za proizvodnjo cementa, in pa od tipa pe i.

Tehnologije, ki so energetsko naju inkovitejše, lahko najdemo v EU in na Japonskem, medtem

ko tehnologije s slabšimi izkoristki uporabljajo predvsem v Aziji in Severni Ameriki. V prvih

sedmih letih tega stoletja se je povpre na poraba energije na tono cementa v državah, ki

proizvedejo najve  cementa, znižala, predvsem zaradi spremembe tehnologij in novih tovarn.

Najve ji napredek v tem sektorju je pokazala Kitajska predvsem z nadomestkom

razdrobljenosti proizvodnje ve  manjših tovarn z novimi ve jimi, vendar pa je v tej državi še

vedno najve  potenciala za prihranke energije. e bi države z najvišjo proizvodnjo cementa

obstoje e tovarne nadomestile s sodobnejšimi, ki jih najdemo v državah z najboljšimi izkoristki

v tem sektorju, bi lahko globalno prihranili okoli 20 % trenutno porabljene energije v tej

industriji. V letih globalne finan ne krize se je poraba energije na tono cementa mo no povišala

skoraj v vseh državah, saj je za to industrijo zna ilno, da del porabljene energije ni odvisen od

koli ine proizvodnje in da pe i pri nižji obremenitvi delujejo z nižjim izkoristkom.
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V Sloveniji se je v cementni industriji poraba energije dvignila za 66 % v letih od 1990 do 2010,

kar se je pokazalo kot podvojitev deleža energije, porabljene v tej industriji: s 7 % na 14 % na

državni ravni.

2.2.3 Papirna industrija

Papirna industrija je najmanjša izmed ve jih porabnikov v industriji, saj porabi le okoli 5 %

globalno potrošene energije v industriji. Najve ji delež energije v papirni industriji se porabi za

pridobivanje pare.

Izkoristek tovarn v papirni industriji je odvisen od starosti proizvodnih linij in od tega, kako

podjetje pridobiva celulozo. Najvišje izkoristke imajo podjetja, ki uvažajo celulozo, takoj za

tem pa podjetja, ki za celulozo uporabijo im ve ji delež recikliranega papirja.

V letih od 1990 do 2010 je ta industrija v Sloveniji pove ala porabo energije za 46 %: z 8 % v

1990 na 15 % v 2010 letne porabe energije.

2.3 Globalna ozaveš enost o porabi energije

Ozaveš enost o energetski u inkovitosti in upravljanje z energijo z enako pozornostjo, kot je

namenjena kakovosti proizvodnje, nižanju odpadkov in nižanju stroškov dela, nam predstavlja

velike priložnosti za boljše poslovanje industrijskih podjetij in ta pristop so izbirala uspešna

podjetja v tujini.

V preteklosti je veliko industrijskih podjetij izboljšalo svoje poslovanje z vpeljavo optimizacije

porabe materiala in produktivnosti dela. McKinsey & Company (b. l., 30) je v obsežni študiji

objavil, kako pomembno je, da se proizvodna podjetja za doseganje dobrih rezultatov

zgledujejo po primerih dobre prakse.

Podjetja, ki so vpeljala nove na ine vodenja z optimizacijo proizvodnje in produktivnosti dela,

niso ali pa so samo delno vpeljala tudi orodja za izboljšanje energetske u inkovitosti. Ve ina

podjetij se ni obremenjevala z nižanjem stroškov energije predvsem zato, ker je bila energija

cenovno ugodna, ker so ve ino svojih izboljšav namenjali za povišanje kapacitet proizvodnje

in ker je težko slediti energetski u inkovitosti zaradi sprememb koli ine proizvodnje in

raznolikosti produktov. Posledi no so podjetja pogosto izbrala lažji na in in so se bolj usmerjala

k nižanju stroškov in pove anju proizvodnje kot pa k pove anju energetske u inkovitosti.

asoma pa so se podjetja za ela zavedati, da lahko nižanje izgub energije bistveno vpliva na

njihovo poslovanje. K temu zavedanju je pripomogel dvig cene energije, saj se je v nekaterih

podjetjih strošek energije povišal tudi za ve  kot 300 % v letih od 1990 do 2006. Podjetja so

po asi za ela sprejemati ukrepe, s katerimi so za ela nižati energetsko intenzivnost; ve inoma

so k temu pripomogli programi za ozaveš anje o energetski u inkovitosti. Tradicionalni
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programi za optimizacijo so obi ajno prepoznali prihranke pri vsakem koraku proizvodnje,

velikokrat tudi prihranke na ra un znižanja porabe energije. Žal pa tradicionalni programi

najpogosteje ne omogo ajo optimizacije energetske u inkovitosti in zato ne izkoristijo

potencialov energetske u inkovitosti. Podjetja se ve inoma sicer trudijo meriti porabo energije

na vsakem koraku proizvodnje in iš ejo izgube v procesu, ki jih skušajo znižati, a težava je v

tem, da si niso zadala konkretnih ciljev za izboljšanje, kot so si jih verjetno zastavili na ostalih

podro jih vpeljave optimizacije. Rezultat tega je, da ve ina podjetij ne realizira potencialov

energetskih prihrankov. Pri tradicionalni optimizaciji se podjetja ve inoma ukvarjajo z

optimizacijo hitrosti proizvodnje in nižanjem odpadkov pri proizvodnji, za izboljšanje

produktivnosti energije pa bi morali vklju iti energetsko u inkovitost v optimizacijske plane.

Mayer (b. l., 1) produktivnost energije definira kot razmerje med izhodno veli ino z vhodno

energijo. Za izhodno veli ino lahko uporabimo bruto dodano vrednost izdelka ali pa v industriji

pogosteje uporabljena koli ina izdelkov. Pri vodenju organizacije podjetja uporabljajo klasi ne

kazalnike uspešnosti za kakovost in hitrost proizvodnje, za izboljšanje produktivnosti energije

pa bi morali vklju iti še energijo, kot klju ni kazalnik uspešnosti za vodstvo. Pri izobraževanju

in vodenju zaposlenih pa bi za izboljšanje produktivnost energije morali poleg tradicionalnih

sistemov, kako izboljšati kakovost in pospešiti proizvodnjo, dodati še sistem za konstantne

izboljšave na podro ju energetske u inkovitosti. Le s takšnim na inom se lahko produktivnost

energije približa povišanju produktivnosti materiala ali produktivnosti dela, kot je prikazano na

sliki 6.

Slika 6: Analiza razvoja energetske produktivnosti, ki razkriva velike potenciale za
izboljšave

Vir: McKinsey & Company b. l., 30.
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Podjetja so dosegala boljše rezultate z vklju itvijo analiz in tehnik energetske u inkovitosti v

obstoje i sistem optimizacije tako, da so se posvetila porabi energije namesto energiji kot

vhodnemu dejavniku. Primer takšnega pristopa je eden od evropskih proizvajalcev

avtomobilov, ki je skozi leta ve krat optimiziral proces lakirnice. Nazadnje so se usmerili

predvsem v znižanje porabe energije v lakirnici. V enem od procesu so dolo eno koli ino voska,

ki so ga potrebovali za tesnjenje odprtin pred barvanjem, greli na 135 °C. Ker so imeli rezervoar

za zalogo voska s kapaciteto 20 ton, so naenkrat segrevali celotno koli ino, za kar so potrebovali

1400 kW elektri ne energije. Ko pa so za eli iskati rešitve za znižanje energije, so preoblikovali

rezervoar tako, da so zalogo znižali na 8 ton. Za segrevanje nove 8-tonske zaloge so potrebovali

le še 200 kW elektri ne energije. Pri tej aplikaciji so dosegli 85 % znižanje elektri ne energije

(McKinsey & Company b. l., 32).

Za doseganje trajnih prihrankov in izboljšav na podro ju energetske u inkovitosti so podjetja

vpeljala energetski management, ki konstantno iš e izboljšave. Za doseganje izboljšav je veliko

podjetij v tujini izbralo slede e ukrepe:

- Voditi vizijo o energetski u inkovitosti z vrha. Vodstvo podjetja mora zaposlenim

predstaviti pomembnost energetske u inkovitosti in jih spodbujati, da skupaj prepoznajo

priložnosti za znižanje stroške energije.

- Kazati zaposlenim, kako dosegajo rezultate. Veliko podjetij, ki so uspešni pri doseganji

energetske u inkovitosti, je investiralo v izobraževanje specializiranega osebja za iskanje

podro ij v proizvodnji, kjer nastajajo izgube energije, ki niso enostavno prepoznavne in so

prisotne po celotnih tovarnah. Za prepoznavanje izgub v proizvodnji je obi ajno potrebno

specifi no tehni no znanje, saj se lahko z nepravilno optimizacijo povzro i veliko škodo.

Takšen primer je imelo Kitajsko podjetje, ki je napa no ocenilo obstoje i sistem in se je

odlo ilo, da bodo pove ali proizvodnjo pare, ki so jo nameravali uporabljali za proizvodnjo

elektrike. Rezultat te optimizacije je bila ve milijonska škoda.

- Vzpostaviti miselnost, ki spodbuja prepoznavanje priložnosti za energetsko u inkovitost.

Uspešna podjetja od vodilnih v podjetju zahtevajo, da spremenijo miselnost in preidejo iz

mnogih primerjalnih analiz k eni, ki je usmerjena na iskanje priložnosti, ki rešujejo

tehni ne omejitve za energetsko u inkovitost. Tak na in spodbuja želje organizacije k ve ji

energetski u inkovitosti, ki se lahko doseže na obstoje ih procesih.

- Izvajati pravilne meritve. Obi ajno je izziv pri izvajanju poceni izboljšav prav v pravilnem

izvajanju meritev, da se lahko prepoznajo pozitivne spremembe delovanja procesa, ki

izboljšajo energetsko u inkovitost, kot npr. ustavitev sistemov, ko njihovo delovanje ni

potrebno. S kombinacijo planiranja energetske u inkovitosti in izobraževanja zaposlenih o

procesu se lahko dosežejo veliki prihranki, za katere niso  nujno potrebne velike investicije.

Energetska u inkovitost v industriji je odvisna tudi od same proizvodnje, ki se lahko spreminja

s spremembo produktov in s spremembo koli ine proizvodov. To je tudi razlog, da energetska

inkovitost v industriji ni odvisna samo od programov, ki se osredoto ajo samo na

komponente v procesu in na specifi ne tehnologije. Podjetja, ki aktivno upravljajo z uporabo
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energije, konstantno iš ejo priložnosti za izboljšavo proizvodne opreme in samega procesa

proizvodnje, saj so organizacijsko usmerjena k izboljšavam, ki prinesejo energetsko

inkovitost na vseh podro jih, za razliko od podjetij brez energetskega managementa.

Zagotavljanje finan nih spodbud, ki temeljijo le na novih tehnologijah ob pomanjkanju

energetskega managementa ne bo privedlo do drasti nih sprememb na trgu, ker ni

organizacijske usmerjenosti, ki bi vklju evala možnosti prihrankov pri vsakodnevnem

poslovanju.

Programi, ki usmerjajo industrijo v energetsko u inkovitost, morajo biti oblikovani tako, da

pomagajo podjetjem pri razvoju energetskega managementa, hkrati pa zagotavlja doslednost,

preglednost in vklju evanje industrije pri na rtovanju in izvajanju energetskega programa. Ob

vsem tem pa mora program dovoljevati še fleksibilnost glede na odziv industrije. Ko so vsi ti

pogoji izpolnjeni, lahko industrija doseže oz. preseže pri akovanja glede vira prihrankov

elektri ne energije in s tem povezanih emisij toplogrednih plinov. Uspešna podjetja, kot je npr.

Toyota, so po uspešni spremembi organizacijske kulture in vpeljavi energetskega managementa

uspela izboljšati energetsko u inkovitost za ve  kot 20 % v manj kot desetih letih (McKane idr.

2008, 10).

Energetska intenzivnost, ki je definirana kot koli ina energije, porabljene za eno enoto

proizvoda, se razlikuje od procesa proizvodnje, starosti opreme in izkoristka proizvodnje

(Mckane idr. 2008, 17). Sprememba energetske intenzivnosti v proizvodnji je dobro vidna na

primer pri proizvodnji jekla. Jeklo se lahko proizvaja iz železove rude ali iz odpadnega jekla.

e se jeklo pridobiva iz železove rude, se za proizvodnjo tanke kovinske ploš e porabi okoli

16 GJ energije na tono, za proizvodnjo enake ploš e iz odpadnega jekla pa manj kot 30 %

navedene energije. Energijska intenzivnost Kitajske industrije proizvodnje jekla je v letih od

1990 do 2000 padla za okoli 20 % na tono jekla, kljub temu da se je proizvodnja jekla drasti no

pove ala (Mckane idr. 2008, 17). Energetska intenzivnost je zelo odvisna tudi od sistemov

znotraj industrije, ki pomagajo pri proizvodnih procesih. Sisteme, kot so komprimiran zrak,

rpalni, ventilacijski, parni in grelni sistemi, lahko najdemo v vseh industrijskih sektorjih.

Sisteme za komprimiran zrak, rpanje in ventilacijo lahko imenujemo tudi motorski sistemi.

Ker vsi ti sistemi pomagajo pri proizvodnih procesih, so obi ajno na rtovani za zanesljivo

delovanje in ne za energetsko u inkovitost. Želja po ve ji zanesljivosti je vzrok, da so ti sistemi

predimenzionirani, kar obi ajno privede do velikih energijskih izgub, saj sistem proizvede ve ,

kot je potrebno za proces proizvodnje, in je treba pred kon nim procesom sistem omejiti, npr.

z loputami ali dušilnimi ventili. Moderni, tehnološko naprednejši sistemi omogo ajo zanesljivo

in fleksibilno delovanje, hkrati pa omogo ajo tudi 20 ali ve  odstotkov prihranka energije za

enako potrebo procesa.
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2.4 Industrijski model za implementacijo energetske u inkovitosti

Namen modela, katerega izpeljanke je uporabilo veliko držav, je predstavitev standardizirane

in pregledne metodologijo pri projektih za energetsko u inkovitost, ki vklju ujejo optimizacijo

sistema, izboljšanje procesa, kogeneracije in vgradnjo lastne proizvodnje energije. Cilj je

privesti optimizacijo sistema in s tem energetsko u inkovitost na enak nivo pomembnosti, kot

so ostali procesi v proizvodnji industriji ter tako vpeljati energetsko u inkovitost v industriji v

vsakodnevno prakso.

Izvajanje modela poteka v treh fazah: pripravljalna, implementacijska in integracijska faza. Vse

tri faze morajo delovati usklajeno, saj je le z usklajenostjo in celovitostjo vsake faze model

uspešen pri doseganju ciljev. Prikaz modela je na sliki 7.

V pripravljalni fazi klju no vlogo odigra vlada posamezne države. Vlada mora oblikovati dve

skupini strokovnjakov. Za prvo skupino mora najeti strokovnjake za vzpostavitev podporne

politike, ki vzpostavijo standarde za energetsko u inkovitost, pripravijo sporazume, dav ne

olajšave ter vzpostavijo kreditni sistem za energetsko u inkovitost. Ta skupina nato v

implementacijski fazi pomaga pri pripravi standardiziranih optimizacijskih metodologij, za

katere je najugodneje, e so skladne z ISO standardi. Druga skupina, ki jo mora izoblikovati

vlada, je skupina mednarodnih strokovnjakov za optimizacije sistemov z veliko prakti nim

izkušnjami. Ta skupina mora nato širiti svoje znanje preko raznih izobraževanj. Na tak na in

dobimo visoko izobražen kader, ki bo širil znanje. Isto asno mora ta skupina pripraviti tudi

orodja za trajno podporo. V implementacijski fazi veliko vlogo odigrajo tudi inženirji v

industriji skupaj s konzultanti in dobavitelji. Konzultanti v tej fazi ponujajo svoje usluge,

dobavitelji pa opremo za sistemsko optimizacijo. Inženirji v industriji morajo pripraviti oceno

trenutnega stanja ter širiti svoje znanje o sistemski optimizaciji znotraj podjetja. Vse skupine iz

implementacijske faze morajo vplivati na vse lene v integracijski fazi. Vlada mora promovirati

standarde, podeljevati kredite ter pripraviti tudi druge na ine za podporo optimizacijskim

sistemom. Organizacije za certificiranje so lahko v pomo , ker dobro poznajo metodologijo in

dokumentacijo ter integracijo v proces. Obe organizaciji skupaj z vodstvom podjetij, specialisti

za izobraževanje in izobraževalnimi inštitucijami morajo sodelovati med sabo in s skupnim

ciljem, da bi postavili energetsko u inkovitost kot vsakodnevni posel.
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Slika 7: Industrijski model za implementacijo energetske u inkovitosti

Vir: Mckane idr. 2008, 14.

2.5 Sporazumi o dolo anju ciljev

Sporazume o dolo anju ciljev so vlade v veliko državah že uporabile kot mehanizem za

promocijo energetske u inkovitosti v industriji. McKane idr. (2008, 22) navajajo, da so se ti

sporazumi izkazali za zelo uspešne v veliko državah, vklju no z državami v EU, ZDA, v

Avstraliji, Novi Zelandiji, Tajvanu in na Kitajskem. Dobri rezultati na mednarodni ravni pa so

povod za ustanovitev usklajene politike, ki zagotavlja gospodarsko spodbudo z vklju eno

tehni no in finan no pomo jo za sodelujo e industrije. Program sporazuma med vlado in

industrijo temelji na podpisanem dogovoru, v katerem so navedeni realni dolgoro ni cilji. Cilji

so obi ajno zastavljeni za obdobje od 5 do 10 let. Za doseganje ciljev je potrebna

implementacija plana na vseh nivojih v industriji. Letno se izvaja nadzor in poro anje o

doseženih napredkih v primerjavi z zastavljenimi cilji. Vlada se s podpisom sporazuma zaveže,

da bo zagotovila u inkovite programe, ki bodo pomagali industriji pri doseganju zavez v

sporazumih, hkrati pa se morajo podjetja zavedati sankcij, ki jih lahko vlada uveljavlja v

primeru nedoseganja dogovorjenih ciljev. Sankcije so obi ajno povezane z davki. Tak politi ni

instrument je kompatibilen s celotnim programom zgoraj navedene strategije za promocijo

energetske u inkovitosti v industriji. Sporazum predstavlja sicer zelo široke, a vseeno merljive

cilje.
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2.5.1 Elementi programa za dolo anje ciljev

Glavni elementi programa so:

- Nastavitev procesa za doseganje ciljev. Obi ajno je za nastavitev procesa za doseganje

energetske u inkovitosti potreben predhoden energetski pregled oz. ocena prihrankov v

posamezni tovarni. Te preglede lahko izvedejo podjetja sama ali pa najamejo neodvisno

organizacijo; financiranje pregledov je v dolo enih državah vsaj delno pokrito s strani

vlade. Rezultat se dostavi odgovornemu organu znotraj vlade in nato sledijo pogajanja za

postavitev ciljev.

- Prepoznava ukrepov in tehnologij za prihranke energije. Države z dobro razvitim

programom za energetsko u inkovitost pove ujejo ozaveš enost o energetski u inkovitosti

tudi z raznimi tehni nimi dokumenti, kot so brošure, tehni na priporo ila ra unalniška

orodja  ipd.  V  ZDA  so  ustanovili  spletno  stran  z  veliko  dokumentacije  in  orodij  za

energetsko u inkovitost na enem mestu. Podoben sistem baz so uspešno uporabili tudi v

drugih državah, kot so Avstralija, Nizozemska in Koreja.

- Analiza obstoje ih praks, povezanih s prihranki energije. Analiza obstoje ih praks pomeni

primerjavo porabe energije med razli nimi podjetji, ki proizvajajo podobne produkte, oz.

primerjava s primeri dobrih praks na nacionalnem ali mednarodnem podro ju.

- Priprava energetskega plana.

- Izvajanje energetskih pregledov. Pri energetskih pregledih se obi ajno izvajajo in

dokumentirajo meritve na vseh ve jih porabnikih energije v podjetju. Po meritvah se

pregleda proces proizvodnje in ugotovi možnosti optimizacije. S tem se obi ajno razkrijejo

priložnosti za izboljšanje energetske u inkovitosti, ki se navedejo v pisno poro ilo. To

poro ilo je prvi korak do prepoznavanja priložnosti za izboljšanje energetske u inkovitosti.

- Priprava akcijskega plana za prihranke energije. S pripravo akcijskega plana si podjetje

zada cilje, ki jih želi dose i na podro ju energetske u inkovitosti. V planu so navedene

smernice za implementacijo aktivnosti, ki se bodo izvedle za doseganje zadanih ciljev. Plan

služi tudi kot osnova za ocenitev napredka in se mora redno posodabljati glede na

spremembe v sami proizvodnji. Plan mora vklju evati podatke o koli ini energije, ki jo

podjetje porabi, ter opis, kaj se je že in kaj se še bo spremenilo ter kdaj se bodo dolo ene

spremembe vpeljale. Seveda pa mora plan vklju evati tudi pri akovane rezultate po

implementaciji posameznih ukrepov.

- Oblikovanje spodbud in podpornih politik.

- Nadzor in merjenje napredka v primerjavi z zadanimi cilji.

- Ocena programa.

2.5.2 Primeri uspešnih sporazumov o dolo anju ciljev za energetsko u inkovitost

Sporazum o dolo anju ciljev za energetsko u inkovitost so uspešno uporabili v ve  državah.

Spodaj so navedeni uspešni primeri danskega sporazuma za energetsko u inkovitost,

nizozemskega dolgoro nega sporazuma in britanskega sporazuma o klimatskih spremembah.
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Navedene države so izbrane zaradi svojih dosežkov na podro ju energetske u inkovitosti in so

primeri dobrih praks, poleg Danske, Nizozemske in Velike Britanije pa je dodana še Kitajska,

ki predstavlja velik potencial za doseganje energetske u inkovitosti. Danska je z ustreznimi

ukrepi dosegla zavidljive prihranke na podro ju energetske u inkovitosti v industriji. Rusbjerk,

Enghave in Bach (2016, 20) navajajo, da je v prvih 13 letih tega stoletja Danska dosegla kar

20,9 % izboljšanje energetske u inkovitosti in spada med energetsko naju inkovitejše države v

EU. Nizozemska je primer države v kateri je poraba elektri ne energije na prebivalca 20 % višja

kot je povpre je EU držav (ABB 2012, 2). Vzrok za navedeno odstopanje je predvsem v tem,

da imajo zelo razvito, energetsko intenzivno kemijsko industrijo. Prav v kemijski industriji so

uspeli energetsko intenzivnost izboljšati za ve  kot 2,5 % na letni ravni od leta 1990 do 2009.

Kitajska je država z najvišjimi potenciali prihrankov energije, saj se po podatkih ABB (2013a,

2) na Kitajskem kar 70 % elektri ne energije porabi v industrijskemu sektorju. Kljub temu da

se poraba energije konstantno pove uje – pove anje porabe elektri ne energije je okoli 10 %

na letni ravni od leta 1990 naprej –, planira Kitajska z novim 5-letnim planom dose i kar 16 %

znižanje energetske intenzivnosti do leta 2015 glede na leto 2010 (ABB 2013a, 2). Velika

Britanija je v preteklosti veliko naredila na podro ju energetske u inkovitosti: po letu 2005 so

konstantno nižali porabo elektri ne energije v povpre ju 1,5 % letno (ABB 2013d, 2).

Velika Britanija

V Veliki Britaniji se je proces za pripravo dogovorov za klimatske spremembe za el z

zbiranjem informacij s strani vlade. Vlada je pridobivala informacije, povezane z možnosti

prihrankov v energetsko intenzivnih industrijskih panogah, s pomo jo programa, s katerim so

zbirali primere dobrih praks. S tem programom so pridobili priporo ila in študije primerov in

druge informacije za projekte v prihodnosti. Poleg navedenega programa pa so informacije

pridobivali tudi iz poro il, ki so jih pripravile druge organizacije, ki so se ukvarjale z

raziskavami, povezanimi z energetsko u inkovitostjo. Nato so za 10 sektorjev z najvišjo porabo

pripravili ocene, kakšne izboljšave v povezavi z energetsko u inkovitostjo bi lahko izvedli. Na

osnovi teh podatkov je posamezen sektor pripravil cilje, ki so bili poslani vladi in so se

navezovali na celoten sektor. Sledila so pogajanja med vlado in sektorjem, med katerimi so

dolo ili kon ne cilje.

Ozaveš anje industrije o prihranki elektri ne energije v Veliki Britaniji je bilo del programa o

klimatskih spremembah, ki so ga ustanovili za doseganje zahtev o znižanju toplogrednih plinov,

zapisanih v Kjotskem sporazumu, in za doseganje zahtev lastnega cilja za znižanje emisij CO2.

Glavni element programa je bila dajatev za klimatske spremembe, ki je bila zavedena kot

energetski davek. Rezultat programa je bil zelo uspešen, saj je industrija ve  kot dvakrat

presegla znižanje emisij v primerjavi s cilji, ki jih je zastavila vlada. Pred izvajanjem programa

je industrija podcenjevala možne izboljšave energetske u inkovitosti, prav zaradi

podcenjevanja pri oblikovanju ocene prihrankov so bili doseženi veliki presežki zadanih ciljev.
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Danska

Na Danskem so v letu 1996 predstavili prostovoljno dogovor o energetski u inkovitosti, s

katerim so želeli dose i cilje, ki so si jih zadali na podro ju znižanja emisij (ABB 2013b, 5).

McKane idr. (2008, 15) navajajo, da se je v program vklju ilo okoli 300 podjetij, ki so

predstavljali okoli 60 % porabe energije celotnega industrijskega sektorja na Danskem.

Program je privedel do 9 % znižanja porabe energije in pospešil proces sprejemanja ukrepov

za energetsko u inkovitost. Vsi lani, ki so pristopili k prostovoljnemu dogovoru o energetski

inkovitosti, so se zavezali, da bodo izvajali energetske preglede in optimizacijske analize ter

izvajali projekte za izboljšanje energetske u inkovitosti, ki imajo povra ilno dobo do 4 let.

Nizozemska

Nizozemska je proces za vzpostavitev ciljev industrijskih sektorjev, imenovan Long-Term

Agreements (LTA), za ela z oceno potenciala za energetsko u inkovitost – tega je pripravila

industrija. Kon ni, merljivi cilj za izboljšanje energetske u inkovitosti v industrijskem sektorju

je  bil  dolo en  na  osnovi  rezultatov  študije.  Pripravili  so  program  (Long-Term  Plan),  ki  je

opisoval, kako naj sektor planira realizacijo svojih ciljev. LTA je vklju eval zavezo posameznih

podjetij, da bodo pripravila na rt za var evanje z energijo in letno merjenje napredka v

energetski u inkovitosti. Nato je Nizozemska agencija za energijo in okolje pripravila popis

ukrepov, ki se lahko izvajajo v vseh industrijskih sektorjih. Na osnovi tega popisa so pripravili

cilj za izboljšanje energetske u inkovitosti za posamezen sektor.

Nizozemski dolgoro ni sporazum je bil oblikovan kot prostovoljni sporazum med industrijskim

sektorjem in vlado za doseganje skupnega cilja, 20 % izboljšanja energetske u inkovitosti v

letih od 1989 do 2000. McKane idr. (2008, 15) navajajo, da so podpisali 29 sporazumov, ki so

povezovali okoli 1000 industrijskih podjetij, ki so predstavljala ve  kot 90 % primarne

industrijske porabe v nizozemski industriji. Leta 2000, ko se je program zaklju il, so dosegli

izboljšanje energetske u inkovitosti za ve  kot 20 % ve , kot je bilo sprva predvideno.

Sporazum je pomagal usmeriti industrijo k energetski u inkovitosti in k prepoznavanju

priložnosti, kjer se lahko prihrani z manjšim investicijam. Kot del LTA je bil pripravljen tudi

sporazum z 90 industrijskimi podjetji, v katerem so se podjetja zavezala, da bodo do leta 2012

med desetimi energetsko naju inkovitejšimi podjetji na svetu (ABB 2012, 5).

Kitajska

Podoben program kot drugod je leta 2005 sprejela tudi Kitajska vlada, ki si je zadala cilj

znižanja porabe energije za 20 % v letih od 2005 do 2010. Za doseganje zastavljenega cilja so

oblikovali program, ki je vklju eval 1000 organizacij z najvišjo energijsko porabo. Skupna

energija, ki jo porabijo ta podjetja, je predstavljala 47 % energije, ki jo je porabila Kitajska
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industrija v letu 2004 (McKane idr. 2008, 16). Program je vklju eval ve ino elementov

programa za doseganje ciljev.

2.6 Izobraževanje kadrov

UNIDO je v preteklosti skupaj z mednarodnimi specialisti razvil program za osveš anje ljudi z

tehni nim znanjem o u inkoviti rabi elektri ne energije. Program je testno potekal na

Kitajskem, kjer so izobrazili 22 inženirjev iz industrije in iz podjetij za energetsko svetovanje.

Ta skrbno na rtovan program se je izkazal za zelo koristnega, saj so z njim v 38 industrijskih

podjetjih prihranili 40 milijonov kWh elektri ne energije v le dveh letih. Tipi ni as povra ila

investicije je bil od 6 mesecev do 2 leti. Cilj takšnega tehni nega izobraževanja je izobraziti

skupino ljudi za sistemsko optimizacijo. Pri izbiri osebja je treba biti zelo previden, saj morajo

imeti kandidati osnove strojniškega in elektrotehni nega znanja, hkrati pa jih mora energetska

inkovitost zanimati in morajo imeti možnosti prenesti pridobljeno znanje na razvijajo e se

projekte. Šolanje zajema tako teoreti na znanja kot prakti no usposabljanje, kjer morajo

kandidati oceniti in optimizirati sisteme v industriji. Po kon anem šolanju morajo kandidati

opraviti še prakti en test, s katerim si pridobijo certifikat za uspešno opravljeno izobraževanje.

Tako izobražen kader izvaja izobraževanja ostalim operaterjem v podjetjih in širi znanje o tem,

kako prepoznati priložnosti za sistemsko optimiziranje, ter s tem viša ozaveš enost o u inkoviti

rabi energije v podjetjih.

2.6 Programi za prepoznavanje priložnosti

Programi za prepoznavanje priložnosti so se izkazali kot zelo u inkoviti mehanizmi za

nagrajevanje industrijskih podjetij, ki sodelujejo v programih, ki spodbujajo energetsko

inkovitost. Obi ajno se ti programi izvajajo preko primerov in s tem pove ujejo ozaveš enost

o prednostih energetske u inkovitosti v podjetjih, ki se s to temo še ne ukvarjajo. Prednost

takšnega pristopa je vzpostavitev sodelovanja med podjetjem in oddelkom v vladi, ki sponzorira

takšen program. Hkrati pa se pridobiva baza primerov, ki so koristni za nadaljevanje programa.

Dobro izveden program se nagradi le v primeru, da je bil uspešno opravljen in da so vse

izboljšave energetske u inkovitosti ustrezno dokumentirane. Pogosto so ti programi tudi del

dogovora, kjer se dolo ilo cilji za povišanje energetske u inkovitosti.

Energetska u inkovitost v industriji je obi ajno spregledana s strani pripravljavcev programov

za dobavo in uporabo energije. Priprava programa za energetsko u inkovitost v industriji je

dolgotrajen in zapleten postopek, a lahko uresni i možnosti za velike izboljšave na podro ju

energetske u inkovitosti. Države v razvoju, v katerih je industrija v porastu in kjer se gradi

veliko novih industrijskih objektov, imajo priložnost, da z energetsko u inkovitostjo omejijo

emisije toplogrednih plinov, hkrati pa v novih industrijskih objektih pove ajo svojo

konkuren nost z vpeljavo energetske u inkovitosti že od za etka.
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McKane idr. (2008, 32) navajajo, da so izkušnje s programi za prepoznavanje priložnosti

razli ne in da so uspešnejši programi prinesli velike prihranke energije. Programi imajo

pomembne dolgoro ne vplive na spremembo odnosa in ozaveš enost vodstvenega in

tehni nega kadra na energetsko u inkovitost. Ti programi so se izkazali za inovativen in

inkovit na in za spodbujanje industrije k izboljšanju energetske u inkovitosti in s tem

povezanim znižanjem emisij toplogrednih plinov.

2.7 Dav na in fiskalna politika

Dav na in fiskalna politika za spodbudo investicij v projekte za povišanje energetske

inkovitosti se lahko uporabi kot povišanje stroškov energije ali kot spodbuda energetske

inkovitosti preko nižanja stroškov za investicije v energetsko u inkovitost. V preteklih 30

letih so se uporabljale razli ne izpeljanke te politike: od davka na energijo in na izpust CO2 do

donacij, subvencij, dav nih olajšav, raznih posojil in drugih na inov financiranja za energetsko

inkovitost. Velikokrat so se države odlo ile tudi za kombinacijo razli nih na inov. Davek na

energijo oz. davek na CO2 se je v mnogih državah uporabil kot pritisk na industrijo, da za ne

energijo uporabljati u inkoviteje. Cilj takega davka je, da se za ne industrija zavedati

pomembnosti energetske u inkovitosti in jo poskuša izboljšati preko investicij v optimizacijo

sistemov ali preko nakupa energetsko u inkovite opreme. V nekaterih državah so uvedli tudi

nepovratna sredstva in subvencije za investicije v energetsko u inkovitost. Ta program se je

izvajal tako, da so dodeljevali denar neposredno podjetju, ki je implementiralo projekte za

energetsko u inkovitost. Ta na in spodbud se ni izkazal za uspešnega, saj so nekatera podjetja

izkoristila to priložnost in denar porabila za druge namene. Težava pri tem na inu spodbud so

tudi dolge in zahtevne procedure za pridobitev sredstev. Izkazalo se je, da je takšne spodbude

najbolje  omejiti  le  na  dolo ene  tipe  investicij,  kot  so  npr.  investicije  v  opremo,  za  katero  je

povra ilna doba s strani energetske u inkovitosti dolga, a vseeno pomeni velike prihranke

energije. Cilj subvencioniranja posojil je promovirati ukrepe za energetsko u inkovitost le do

nivoja, ki je sprejemljiv na trgu, dejansko do mere, ko se investicija za ne financirati sama.

Takšen na in subvencij obi ajno ni najbolj priljubljen.

2.8 Standard za energetski management

Standard je dokument, ki podaja zahteve, specifikacije, smernice in zna ilnosti, ki se lahko

dosledno uporabljajo pri uporabi materialov, produktov, procesov in storitev, in s katerim se

zagotovi, da so le-ti primerni za njihov namen.

2.8.1 Priprava standarda za energetski management

Trenutno je v uporabi veliko standardov za energetski management, na osnovi katerih lahko

posamezna država oblikuje svoj standard. Država se lahko odlo i tudi, da bo uporabila že



23

obstoje  standard in bodo za uveljavljanje le-tega uporabili posebej pripravljena navodila za

implementacijo.

Pripravo oz. implementacijo standardov obi ajno izvajajo državne agencije za pripravo

standardov. e se te agencije odlo ijo za vpeljavo obstoje ega standarda, mora svetovalni odbor

pripraviti proces za vpeljavo. Svetovalni odbor je obi ajno sestavljen iz predstavnikov srednjih

in velikih industrijskih podjetjih iz razli nih industrijskih sektorjev, ki so pomembni za

gospodarsko rast države. Da je odbor u inkovitejši, morajo biti vklju eni tudi lani svetovalnih

podjetjih za energetsko u inkovitost in dobaviteljev, ki imajo veliko izkušenj v industriji.

Namen odbora je, da zagotovi, da bo standard, ko bo vpeljan, enostaven in prakti en za uporabo

v industriji.

Obi ajno je potrebno tudi neko obdobje za javne komentarje standardov. Dolžina tega obdobja

je odvisna od števila seminarjev za implementacijo standarda. Obi ajno industrijskim

podjetjem ne ustrezajo hitre spremembe in zato lahko priprava informacij vnaprej zelo

pripomore k uspehu vpeljanega standarda. Sam standard za energetski management naj bi bil

enostaven pripomo ek z detajli, ki pomagajo podjetjem pri implementaciji. Za približanje

zahtev standarda podjetjem je treba vpeljati tudi izobraževanja ter tehni no pomo , ki pomaga

podjetju razviti organizacijsko strukturo za prepoznavo in razvoj projektov za izboljšanje

energetske u inkovitosti. Je pa standard za energetski management obi ajno obravnavan kot

prostovoljni standard za podjetja, ki želijo javno prikazati, da se držijo tega standarda.

Namen energetskega standarda je, da zagotovi smernice za to, kako naj industrija implementira

energetsko u inkovitost v vsakodnevno prakso, vklju no z optimizacijo procesov in pomožnih

sistemov. Standard za upravljanje z energijo zahteva, da industrija pripravi energetski plan. V

podjetjih, kjer plana nimajo, so možnosti za energetsko u inkovitost obi ajno poznane, vendar

pogosto niso izvedene zaradi omejenih finan nih sredstev, nerazumevanja tega, kako priti do

pomo i pri projektu za energetsko u inkovitost, ali enostavno zato, ker dolo ene osebe znotraj

podjetja ne odobravajo sprememb.

Standard za upravljanje z energijo vklju uje:

- strateški plan, ki zahteva upravljanje, merjenje in dokumentiranje izboljšav za energetsko

inkovitost,

- ustanovitev tima, ki ga vodi koordinator, ki poro a neposredno vodstvu podjetja in je

odgovoren za implementacijo strateškega plana,

- usmeritve in postopki za nakup in porabo energije,

- projekte, ki prikazujejo konstantno izboljšanje energetske u inkovitosti,

- pripravo energetskega priro nika, ki velja kot živ dokument, ki se redno dopolnjuje z

novimi idejami in projekti za izboljšanje energetske u inkovitosti ter

- redno poro anje napredka vodstvu podjetja.
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Mckane idr. (2008, 19) navajajo rezultate izvedene študije, ki so jo izvedli v šestih državah, ki

so uvedle standard za upravljanje z energijo. Standardi v vseh državah so bili oblikovani tako,

da so ustrezali vsem podjetjem, hkrati pa so vpeljali še dodatne programe za industrije, ki so

bile najve je porabnice energije. Najve ji napredek pri zmanjšanju porabe energije v industriji

je naredila Danska, ki je imela finan ne spodbude za energetsko u inkovitost že od leta 1992.

Iz rezultatov študije (Priloga 4) je razvidno, da imajo standardi za upravljanje z energijo v

razli nih državah veliko skupnih to k, kar kaže na to, da so bili vsi standardi razviti s strani

posameznikov z dobrim poznavanjem ISO modela za stalne izboljšave. V asu raziskave so

imele Danska, Švedska, Irska in ZDA že izoblikovan nacionalni standard za upravljanje z

energijo, medtem ko je imela Kitajska le osnutek standarda.

2.8.2 ISO 50001, standard za energetski management

Model industrijskih standardov predlaga povezavo med ISO 9000, sistemom vodenja

kakovosti, ISO 14000 okoljskim standardom in energetsko u inkovitostjo v industriji. V

industriji se že uporablja veliko standardov za vodenje kakovosti, saj z njimi vzdržujejo in

izboljšujejo kakovost proizvodnje. ISO standard je bil izbran za osnovo, ker je uporabljen v

veliko državah in je že sprejet kot osnovni vir za standarde, ki se ukvarjajo z energetsko

inkovitostjo industrijske opreme. Hkrati pa je že ustanovljena mreža presojevalcev, ki

izvajajo nadzor in obnavljajo certifikate.

ISO 50001 standard za energetski management je prostovoljni mednarodni standard in globalno

sprejet okvir za upravljanje z energijo. Standard ponuja tehni ne in vodstvene strategije, da

lahko podjetja povišajo energetsko u inkovitost, znižajo proizvodne stroške in izboljšajo vpliv

podjetja na okolje. Nastal je s sodelovanju specialistov iz razli nih držav, ki so združili razne

nacionalne in regionalne standarde za upravljanje z energijo. Cilj oblikovanja standarda ISO

50001 je bil pripraviti standard, ki je primeren za velika in majhna podjetja v javnem, zasebnem

in proizvodnem sektorju.

Namen standarda je organizacijam zagotoviti okvir za integracijo energetske u inkovitosti v

njihovo vsakodnevno poslovanje.

Cilj vpeljave standarda je dose i:

- pomo  podjetjem pri izboljšavi obstoje ih porabnikov energije,

- preglednost in lažjo komunikacijo v zvezi z upravljanjem z energijo,

- sistemati no znižanje porabe energije in izpustov emisij,

- prepoznavo trenutne situacijo porabe energije, na osnovi katere se lahko dolo ijo novi cilji,

- oceno in prioritetno razvrstitev implementacij novih energetsko u inkovitih tehnologij in

ukrepov,

- pripravo okvirov, kako meriti in dokumentirati porabo energije ter poro ati o tem,

- promocijo primerov dobre prakse in
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- integracijo z ostalimi organizacijskimi sistemi.

Pri integraciji z ostalimi standardi je smiselno primerjati ISO 50001 s standardi, ki služijo za

sistem vodenja. Temeljni koncept za oblikovanje smernic standarda ISO 50001 je, da je ta

osnovan na porabi energije celotne organizacije, za razliko od standarda ISO 14001, ki je

osnovan na podlagi okoljskih vidikov, ali ISO 9001, ki je osnovan na zahtevah kakovosti

naro nika.

Energetska politika ISO 50001 prikazuje strategijo organizacije glede upravljanja z energijo in

zagotavlja smernice za vzpostavitev ciljev za izboljšanje energetske u inkovitosti, medtem ko

okoljevarstvena politika ISO 14001 prikazuje, kako organizacija rešuje okoljevarstvene zadeve,

zaveze za š itenje okolja ter tudi cilje. Obi ajno so vklju ene tudi konstantne izboljšave ter

zaveza za prepre itev onesnaževanja. Politika ISO 9001 pa je le, kako ustre i željam stranke.

Strategija ISO 50001 je izvedba energetskega pregleda za prepoznavanje klju nih aktivnosti

porabe energije in vzpostavitev izhodiš a ter kazalnike energetske u inkovitosti. Skladnost z

zahtevami iz ustreznih predpisov in vzpostavitev energetskih ciljev in implementacijskih

na rtov. Strategija ISO 14001 pa je skladnost z ustreznimi zakonsko predpisanimi okoljskimi

zahtevami ter vzpostavitev okoljskih ciljev in implementacijskih na rtov. Pri strategiji ISO

9001 pa je pomembno predvsem postavitev ciljev kakovosti in na rtov za obvladovanje

kakovosti.

Energetsko izhodiš e za ISO 50001 je osnova za vzpostavitev sistema energetskega

managementa, medtem ko ostala dva standarda nimata zahtev glede izhodiš .

ISO 50001 sledi modelu P-D-C-A (Na rtuj, Stori, Preveri, Ukrepaj; angl. Plan-Do-Check-Act)

za konstantne izboljšave sistema energetskega managementa (ISO 2011, 6). Model je prikazan

na sliki 8.

- P: Izvesti se mora pregled obstoje ega stanja za pripravo izhodiš a, ciljev in akcijskega

plana, ki je nujen za doseganje rezultatov glede na zmožnost izboljšanja energetske

inkovitosti in energetske politike podjetja.

- D: Implementacija akcijskega plana energetskega managementa.

- C: Nadziranje in merjenje procesov in klju nih karakteristik njihovih operacij, ki dolo ajo

energetsko u inkovitost proti energetski politiki ter zadanimi cilji.

- A: Konstantno izboljševanje energetske u inkovitosti in sistema energetskega

managementa.
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Slika 8: Model sistema energetskega managementa

Vir: ISO 2011, 8.

Energetski standard ISO 50001 se je z letom 2014 nadgradil še z dvema standardoma, ki sta

tesno povezana z ISO 50001: ISO 50002, ki je standard za pomo  pri izvajanju energetskih

pregledov in dolo a zahteve procesa za izvedbo energetskih pregledov, ki so povezani z

energetsko u inkovitostjo, ter ISO 50003, ki dolo a zahteve za usposobljenost, doslednost in

nepristranskost pri pregledih in certificiranjih sistemov za upravljanje z energijo v

organizacijah, ki opravljajo to storitev (ISO b. l.).

Po podatkih ISO (b. l.) je bil standard ISO 50001 zelo dobro sprejet, saj je imel v prvem letu

izdaje že ve  kot 400 lanov, ki so v veliki ve ini prihajali iz EU. Z naslednjimi leti pa je

certificiranje doživelo velik poskok, saj je bil ta certifikat do leta 2012  že ve  kot 2200 podjetij

z navedenem certifikatom. Zadnje leto, za katerega so dosegljivi podatki, je 2013, in tega leta

je imelo vpeljan in certificiran ISO 50001 standard že 4826 podjetij. Velika ve ina teh podjetij

izhaja iz EU, kjer je Nem ija v veliki prednosti pred ostalimi državami. V Sloveniji se je do

konca 2013 leta certificiralo le 17 podjetij.
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2.9 Povzetek poglavja globalni in evropski trendi ozaveš anja o energetski u inkovitosti
na podro ju porabe elektri ne energije

Globalno v preteklosti ni bilo enotnega programa ali standarda, ki bi ozaveš al industrijo o

inkoviti porabi elektri ne energije. Ozaveš anja porabnikov so države izvajale z lokalnimi

sporazumi in drugimi lokalnimi ukrepi. Dolo eni programi so sicer potekali na globalni ravni,

vendar je bila udeležba v teh programih prostovoljna in k njim so pristopala podjetja, ki so se

že zavedala, kako pomembna je energetska u inkovitost. Veliko držav se je zavedalo

pomembnosti energetske u inkovitosti in so razvile programe ozaveš anja, nekatere so pri

oblikovanju vklju ile tudi industrijo in so s tem spodbudile usmerjenost industrije k energetski

inkovitosti. Pomembno vlogo pri nastajanju, implementaciji in izvajanju programov so

izvedle vlade. Ve ina držav si je z vsakim programom, ki so ga uvedli, zadala tudi merljive

cilje, saj so le z cilji lahko spodbujale ozaveš anje in kon ne rezultate. S asoma je energetska

inkovitost postala pomemben del družbe in so si države za ele postavljati skupne cilje in

programe ozaveš anja, ki so privedli tudi do izoblikovanja standardov, ki so namenjeni

povišanju energetske u inkovitosti.
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3  OZAVEŠ ENOST O ENERGETSKI U INKOVITOSTI NA PODRO JU PORABE
ELEKTRI NE ENERGIJE V SLOVENSKIH INDUSTRIJSKIH PODJETJIH

Prve aktivnosti Slovenije na podro ju energetske u inkovitosti segajo ve  kot 20 let nazaj (Al-

Mansour, esen in Pušnik 2012, 2). Takratni parlament je sprejel razli ne dokumente oz.

strategije, ki so se navezovale na energetsko politiko, vklju no z varnostjo, zanesljivostjo in

trajnostjo dobave in porabe. Leta 1993 se je sprejel akt za zaš ito okolja, ki je spodbujal ukrepe

za energetsko u inkovitost in izkoriš anje obnovljivih virov. Akt je med drugim definiral

ustanovitev Eko sklada kot finan ne institucije, ki zagotavlja ugodna posojila za

okoljevarstvene investicije. V letu 1996 je bila sprejeta resolucija za strateško porabo in dobavo

energije v Sloveniji. Tri leta za tem je bil sprejet energetski akt. V letu 2004 se je sprejela

Resolucija nacionalnega energetskega programa. Ta resolucija je definirala cilje za leto 2010

glede na leto 2004. Cilj za industrijo je bil izboljšati energetsko u inkovitost za 10 % (Al-

Mansour in esen 2012, 8). Naslednji program je bil objavljen v Uradnem listu konec leta 2009.

Poimenovan je bil Uredba o zagotavljanju prihranka energije pri kon nih odjemalcih.

3.1 Uredbe in akcijski na rti, ki jih je sprejela vlada

Slovenija kljub programom, ki so bili prisotni za izvajanje ukrepov za energetsko u inkovitost,

ni dosegala želenih rezultatov ozaveš anja o energetski u inkovitosti in zato industrija ni

dosegala želenih prihrankov. Z vklju itvijo Slovenije v EU pa so se za eli izvajati tudi programi

za doseganje ciljev na podro ju energetske u inkovitosti, ki so se izvajali na celotnem obmo ju

EU. Eden izmed prvih programov, ki se je navezoval na energetsko u inkovitost, je bil Ukrep

o zagotavljanju prihranka energije pri kon nih odjemalcih.

3.1.1 Uredba o zagotavljanju prihranka energije pri kon nih odjemalcih

Uredba o zagotavljanju prihranka energije pri kon nih odjemalcih je dolo ala minimalno višino

prihrankov energije pri kon nih odjemalcih, vrste energetskih storitev in ukrepov za izboljšanje

energetske u inkovitosti. Uredba je bila izdana v skladu z Direktivo evropskega parlamenta in

Sveta Evrope 2006/32/ES z dne 5. aprila 2006 o u inkovitosti rabe kon ne energije in o

energetskih storitvah (Ur. l. EU št. 114/2006).

V uredbi je bilo navedeno, da morajo dobavitelji elektri ne energije in Eko sklad z izvajanjem

programov za izboljšanjem energetske u inkovitosti zagotoviti doseganje prihranka v višini

najmanj 1 % letno glede na dobavljeno energijo kon nem odjemalcu v predhodnem letu.

V uredbo so bile vklju ene slede e storitve in ukrepi, povezani s porabo elektri ne energije v

industriji:

- vgradnja energetsko u inkovitih sistemov razsvetljave,

- vgradnja energetsko u inkovitih elektromotorskih pogonov,

- pove anje u inkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka,
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- vgradnja sprejemnikov son ne energije, toplotnih rpalk in drugih naprav za proizvodnjo

toplote iz obnovljivih virov energije in

- investiranje v u inkovito posodobitev sistemov za skupno ogrevanje in/ali hlajenje.

Financiranje izvajanja programa je izvedeno preko prispevka vseh kon nih odjemalcev v obliki

prispevka dobavitelju elektri ne energije v višini 0,05 €c/kWh v letih 2010, 2011 in 2012.

3.1.2 Akcijski na rt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020

V istem letu kot uredba o zagotavljanju prihranka energije pri kon nih odjemalcih je Slovenija

sprejela tudi Akcijski na rt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 (AN-OVE). V

na rtu so bili zastavljeni ambiciozni cilji na podro ju obnovljivih virov energije, ki bodo

prispevali k pove anju zanesljivosti oskrbe z energijo, zmanjšanju u inkov na okolje,

gospodarski rasti ter razvoju delovnih mest. Zastavljen cilj je, da mora Slovenija dose i vsaj

25 % delež kon ne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) do leta 2020.

V na rtu sta bili zastavljeni dve vrsti podpore za pridobivanje elektri ne energije iz OVE:

- Zagotovljen odkup, na podlagi te podpore center za podporo odkupi vso proizvedeno

energijo po dogovorjeni ceni ne glede na trenutno tržno ceno energije.

- Finan na pomo  za teko e poslovanje. Ta podpora se dodeli proizvedeni elektri ni energiji,

za katero je prejeto potrdilo o izvoru in jo proizvajalci prodajajo na trgu sami ali porabijo

kot lasni odjem pod pogojem, da so stroški proizvodnje te energije višji od trenutne cene

na trgu.

Akcijski na rt sam po sebi ni neposredno vplival na porabo elektri ne energije v industriji, saj

so se redka podjetja odlo ila za izgradnjo proizvodnje energije za lastno rabo. Pogosteje so se

podjetja odlo ila za investicijo v izgradnjo lastne proizvodnje elektri ne energije preko novo

ustanovljenih podjetij. Je pa ta na rt pozitivno vplival na ozaveš enost o u inkoviti rabi

elektri ne energije, saj so podjetja za ela gledati na elektri no energijo kot možni vir zaslužka

in hkrati kot možnost prihranka z omejitvijo porabe le-te.

3.1.3 Akcijski na rt za energetsko u inkovitost za obdobje 2014–2020

Zadnji akcijski na rt je Slovenija sprejela v letu 2013. Z Akcijskim na rtom za energetsko

inkovitost za obdobje 2014–2020 si je Slovenija zastavila cilj izboljšanja energetske

inkovitosti za 20 % (Vlada Republike Slovenije 2015, 9). Akcijski na rt je zastavljen v skladu

z Direktivo 2012/27/EU o energetski u inkovitosti (Directive 2012/27/EU 2012, 26). Na rt je

izdelan za celotno podro je energetske u inkovitosti in je razdeljen po sektorjih: gospodarstvo,

gospodinjstva, javni sektor in promet. Ve ina vklju enih ukrepov v na rtu je že obstoje ih in

so se samo nadgradili, nekaj pa je povsem novih. Eden zelo pomembnih ukrepov za doseganje

ciljev do leta 2020 je obveznost dobaviteljev energije za doseganje prihrankov energije. Ta
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obveznost je v Sloveniji že prisotna od 2010 z uredbo o zagotavljanju prihranka energije pri

kon nih odjemalcih, vendar se je z letom 2015 spremenila. Prva sprememba je, da morajo

dobavitelji energije prihranke dosegati na lasten ra un in ne ve  s sredstvi iz prispevka za

inkovito rabo energije. Na ta ra un so se njihove obveznosti zmanjšale, vendar se postopoma

dvigujejo do 2020, saj je potrebno v skladu z direktivo 2012/27/EU letno ustvariti 1,5 %

prihrankov energije (Vlada Republike Slovenije 2015, 9).

3.2 Subvencije za spodbudo energetske u inkovitosti, ki jih je razpisala vlada

Vlada Republike Slovenije (2015, 55) v Akcijskem na rtu za energetsko u inkovitost navaja,

da je bila industrija v preteklem obdobju deležna le omejenih finan ni spodbud za energetsko

inkovitost in da ukrepi niso bili doseženi v pri akovanem obsegu. To pa pomeni, da je treba

v obdobju 2015–2020 izvajanje obstoje ih ukrepov intenzivno nadaljevati in dodati nove

ukrepe, s katerimi se bodo dosegli zastavljeni cilji. V ta namen je vlada RS objavila ve  razpisov

za investicije v energetsko u inkovitost.

Kacafura in Ladava (2014, 5) navajata, da sta glavna cilja ukrepov v AN URE dolgoro no

pove anje konkuren nosti podjetij z obvladovanjem stroškov za energijo z znižanjem rabe

energije in pove anje razvojne usmeritve podjetij v zagotavljanje trajnostnih izdelkov in

storitev, z višjo dodano vrednostjo in povpraševanjem na globalnem trgu.

3.2.1 Razpis za sofinanciranje operacij za pove anje u inkovitosti rabe elektri ne energije v

gospodarstvu

Leta 2010 je bil v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture

objavljen razpis za sofinanciranje operacij za pove anje u inkovitosti rabe elektri ne energije

v gospodarstvu. Dodeljena nepovratna sredstva, 3 mio. € iz kohezijskega sklada, so bila

razdeljena med 33 vlagateljev za naložbe v vrednosti 9,9 mio. €. Predviden prihranek projektov

je bil ocenjen na 29,2 GWh elektri ne energije (Vlada Republike Slovenije 2015, 115).

3.2.2 Razpis za nepovratna sredstva za naložbe v URE in UVE

Leta 2011 so se za ela dodeljevati nepovratna sredstva za investicije v u inkovito uporabo

energije (URE) in v obnovljive vire energije (OVE) v okviru programa velikih zavezancev.

Nepovratna sredstva so bila med drugim namenjena tudi za naložbe v energetsko u inkovito

razsvetljavo, elektromotorje in naprave za komprimiran zrak.

Predmet razpisa je bila dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov, s katerimi

se bo dosegalo pove anje u inkovitosti rabe elektri ne energije v obdobju od 2011 do 2013.

Namen razpisa je bil spodbuditi investitorje v gospodarstvu k naložbam v vgradnjo novih
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energetsko u inkovitih elektri nih naprav, krmilno regulacijske opreme ter pove anje

elektri ne u inkovitosti sistemov.

Program je bil sestavljen iz slede ih ukrepov:

- vgradnja elektromotorjev, ki spadajo v energetski razred IE3,

- vgradnja frekven nih pretvornikov na obstoje e elektromotorske naprave,

- vgradnja rpalk, ki jih poganja elektromotor z energetskim razredom IE3 ali elektromotor

z energetskim razredom IE2 s spremenljivo hitrostjo,

- vgradnja ventilatorjev, ki jih poganja elektromotor z energetskim razredom IE3 ali

elektromotor z energetskim razredom IE2 s spremenljivo hitrostjo,

- vgradnja kompresorjev, ki jih poganja elektromotor z energetskim razredom IE3 ali

elektromotor z energetskim razredom IE2 s spremenljivo hitrostjo,

- vgradnja opreme za notranjo in zunanjo razsvetljavo.

Sicer je razpis že zaklju en, vendar je pomembno, da se podjetja seznanijo z razpisnimi pogoji

in kriteriji, saj so vsi slede i razpisi uporabljali podoben model vrednotenja, tudi tisti razpisi, ki

niso bili razpisani s strani vlade. Za vodstva podjetij je pomembno, da so seznanjeni z

razpisnimi pogoji, saj lahko le tako usmerijo zaposlene v predhodne priprave na morebitne nove

razpise.

Pri vgradnji elektromotorjev je bila v razpisu navedena omejitev, da morajo biti izvedeni

energetski pregledi s strani strokovne svetovalne inštitucije za vse elektromotorje nad 15 kW.

Dodatne omejitve pri razpisu so bile podane tudi glede na vrednost investicije, in sicer za velika

podjetja 200.000,00 €, srednja podjetja 150.000,00 € in mala in mikro podjetja 120.000,00 €.

Aplikacije, ki jih je lahko podjetje prijavilo za dodelitev nepovratnih sredstev, so morale

izpolnjevati dva pogoja, ki sta se ovrednotila s to kami. Ovrednotenje obeh pogojev je

prikazano v preglednici 1 in preglednici 2. Minimalno število (seštevek to k obeh pogojev) za

upravi enost subvencij je bilo dolo eno na 30 (Javni razpis UREE1, Ur. l. RS, št. 102/10).

Pogoj 1: U inkovitost investicije, ki se je dolo ila kot letno zmanjšanje rabe elektri ne energije

glede na celotne stroške investicije

inkovitost investicije [kWh/leto/€] = letno zmanjšanje porabe elektrike/celotni stroški

investicije
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Preglednica 1: Ovrednotenje u inkovitosti investicije (u. i.)

inkovitost investicije kWh/leto/€ Št. to k

u. i.  10 60

5   u. i. < 10 40

2   u. i. < 5 20

1   u. i. < 2 10

Vir: Javni razpis UREE1.

Pogoj 2: Celovitost ukrepov, ki se je dolo ila kot letni prihranek elektri ne energije glede na

celotno letno rabo pred investicijo

Celovitost ukrepov [%] = letni prihranek elektri ne energije/celotna letna raba elektri ne

energije pred investicijo

Preglednica 2: Ovrednotenje celovitosti ukrepov (c. u.)

Celovitost % Št. to k

c. u.  30 40

20   c. u. < 30 30

12  c. u. < 20 20

8  c. u. < 12 10

Vir: Javni razpis UREE1.

Uspešno se je na razpis prijavilo 81 vlagateljev, 74 od teh je prejelo sredstva za investicijo v

energetsko u inkovito razsvetljavo, 4 za pove anje energetske u inkovitosti sistema za

komprimiran zrak in le 3 za vgradnjo energetsko u inkovitih elektromotorskih pogonov.

Navedeni podatki nakazujejo, da so se v industriji ve inoma odlo ali za investicije v energetsko

inkovitost razsvetljave, kjer je ocena prihrankov in tudi samo izvedba posodobitev

enostavnejša, kljub temu da so potenciali prihrankov na preostalih dveh podro jih veliko višji,

vendar je ocena in sama investicija veliko kompleksnejša kot pri razsvetljavi.

Za izvedbo ukrepov za zmanjšanje porabe elektri ne energije so lahko industrijska podjetja

pridobila tudi kredite Eko sklada z ugodno obrestno mero, vendar ta možnost ni bila dobro

sprejeta.

Pri investicijah v energetsko u inkovitost so se podjetja v najve ji meri odlo ala za investicijo

v prenovo razsvetljave, kot je razvidno iz slike 9. Razsvetljava je predstavljala kar 31,5 % vseh

sredstev, ki so bila dodeljena. Z obnovo razsvetljave je bilo predvidenih 24,8 % prihrankov
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vseh izpeljanih projektov. Ve ina ostalih projektov je bilo sicer namenjenih izboljšanju

energetske u inkovitosti, vendar ne na podro ju elektri ne energije.

Slika 9: Porazdelitev nepovratnih sredstev v okviru programa velikih zavezancev za
projekte, podprte s spodbudami v letu 2012

Vir: Vlada Republike Slovenije 2015, 118.

Poleg nepovratnih sredstev za razsvetljavo so bila na podro ju elektri ne energije nepovratna

sredstva dodeljena še za sisteme komprimiranega zraka v deležu 0,6 % dodeljenih sredstev in

v enaki meri tudi za elektromotorske pogone. Vsi projekti iz teh dveh procesov so procentualno

prinesli prihranke v ve jem obsegu, kot je bila investicija. Predvideni prihranki za komprimiran

zrak so bili 1,8 % in za elektromotorske pogone 0,8 %, kot je razvidno iz slike 10.
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Slika 10: Predvideni prihranki energije za projekte, podprte s spodbudami v letu 2012

Vir: Vlada Republike Slovenije 2015, 118.

3.3 Podpora s strani nevladnih organizacij in podjetij

Poleg sredstev, ki jih je za financiranje energetske u inkovitosti podeljevala vlada RS v

navedenih javnih razpisih, so javne razpise objavljala tudi podjetja, ki dobavljajo energijo, na

primer razpisi podjetja Petrol in Gen-i.

3.3.1 Javni razpis za zagotavljanje prihrankov energije pri kon nih odjemalcih podjetja

Petrol

Petrol je v sklopu programa za zagotavljanje prihrankov energije pri kon nih odjemalcih objavil

ve  razpisov. Leta 2012 je bil objavljen javni razpis za vgradnjo energetsko u inkovite

razsvetljave v podjetjih. Razpoložljiva sredstva za ta razpis so bila omejena na 800.000,00 €.

V istem letu je Petrol objavil tudi javni razpis za vgradnjo energetsko u inkovitih

elektromotorjev, vendar le v obsegu 250.000,00 € (Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U06,

Ur. l. RS št. 67/12, 80/12, 101/12). Iz tega razpisa so bila sredstva dodeljena le enemu podjetju

v višini 29.352,00 € (Petrol 2012).

Podoben razpis so objavili tudi v letu 2013 in 2014, vendar v teh letih ni bilo dodeljenih

subvencij za namen vgradnje energetsko u inkovite razsvetljave ali vgradnje energetsko

inkovitih motorjev v industrijskih podjetjih (Petrol 2013, Petrol 2014).
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3.3.2 Javni razpis za zagotavljanje prihrankov energije pri kon nih odjemalcih podjetja

Gen-i

Gen-i je prav tako kot Petrol objavil javne razpise v sklopu programa za zagotavljanje

prihrankov energije pri kon nih odjemalcih, v katerih so vklju ene spodbude za izboljšanje

energetske u inkovitosti v industriji na ra un elektromotorskih pogonov in razsvetljave.

Poleg dobaviteljev elektri ne energije se s svetovanjem o URE ukvarja tudi vedno ve  podjetij,

ki izvajajo energetske preglede in svetovanje glede investicij. V veliki ve ini se ta podjetja ne

ukvarjajo samo z u inkovito rabo elektri ne energije, ampak z URE nasploh.

3.4 Ostali programi za izboljšanje energetske u inkovitosti v industriji

Slovenija je kot lanica EU dolžna slediti zahtevam EU, ki se navezujejo na znižanje emisij in

izboljšanje energetske u inkovitosti (Vlada RS 2008, 7). Poleg zahtev pa EU svojim lanicam

poskuša pomagati pri doseganju zastavljenih ciljev z raznimi programi, ki bi spodbudili

ozaveš enost in investicije v energetsko u inkovitost. Ker so bili z novimi tehnologijami in

investicijami v energetsko u inkovitost v preteklosti izkazani veliki dosežki na pogonskih

sklopih in razsvetljavi, je EU podprla program Motor Challenge in Greenlight, ki se ukvarjata

prav s prihranki v navedenih sklopih. Kot klju ni program za znižanje toplogrednih plinov pa

je EU predstavila Emmision Trading System (ETS), ki od vseh lanov tega sistema zahteva, da

seštevek koli ine vseh toplogrednih plinov, ki jih proizvedejo, ne preseže vnaprej dolo ene

meje. Ker pa so emisije toplogrednih plinov in poraba elektri ne energije zelo povezane, pa je

tudi ta sistem bistveno pripomogel k višanju ozaveš anja o u inkoviti rabi elektri ne energije.

3.4.1 Program Motor Challenge

Z letom 2003 je na pobudo Evropske komisije (DG Tren in Joint Research centre) za el izvajati

prostovoljni program za spodbuditev energetske u inkovitosti elektromotorskih sistemov,

Motor Challenge. Program, ki je bil oblikovan zelo fleksibilno in odprto, je v veliko pomo

podjetjem, da dosežejo energetske prihranke. Osnovni namen programa je bil premagovanje

ovir pri uvajanju energetsko u inkovitih elektromotorskih sistemih. Vstop v program je bil za

podjetja prostovoljen, prav tako pa so se lahko podjetja iz njega kadarkoli tudi izstopila. V

Sloveniji je program izvajal Center za energetsko u inkovitost, Jožef Stefan, od leta 2005

naprej.

Program je bil osredoto en predvsem na elektromotorske aplikacije, kot so ventilatorji, rpalke

in kompresorji, na katerih so prihranki energije najvišji.

Za soudeležbo pri programu, ki se je izvajal v skoraj vseh državah lanicah EU, je moralo

podjetje izvesti 5 ukrepov:

- pregled in oceno stanja elektromotorskih pogonov,
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- priprava akcijskega na rta,

- potrditev akcijskega na rta iz strani EU komisije, kar je bilo hkrati potrditev partnerstva,

- izvajanje akcijskega na rta in letno poro anje komisiji,

- komisija je na podlagi letnega poro ila nato podaljševala partnerski status.

S sodelovanjem pri programu so lahko podjetja lahko dobila strokovno pomo  pri izdelavi

akcijskega na rta in kasneje tudi pri samem izvajanju le tega, hkrati pa so lahko podjetja

uporabljala Motor Challenge logotip s katerim so pridobili javno prepoznavnost kot podjetje,

ki prispeva pri doseganju ciljev EU na podro ju energetske politike (Evropska komisija 2006,

1).

Po podatkih IET (b. l.) v Sloveniji ni podjetja, ki bi se prijavilo na Motor Challenge program,

v EU pa ima program 104 partnerje in 140 uradnih podpornikov.

3.4.2 Program Greenlight

Drugi program, ki ga v Sloveniji pod okriljem Evropske komisije izvaja Center za energetsko

inkovitost Jožef Stefan, je program Greenlight. Program spodbuja porabnike elektri ne

energije k investicijam v energetsko u inkovito razsvetljavo v projektih, kjer bo investicija

ekonomsko upravi ena in kjer bo zaradi investicije kakovost osvetlitve enaka ali izboljšana

(Kranj evi  2006, 4).

Vklju evanje v program je tudi tukaj prostovoljno in se lahko iz njega izstopi oz. vstopi po

potrebi.

Pogoj za vklju itev je zaveza podjetja, da bo izvedlo izboljšave razsvetljave v vsaj 50 %

prostorov v svoji lasti oz. v prostorih, ki jih ima v dolgoro nem najemu, ali, da zniža skupno

rabo za razsvetljavo za minimalno 30 %.

Po podatkih IET (b. l.) programu Greenlight sledi 801 partnerjev ter 292 uradnih podpornikov.

V Sloveniji je 18 partnerjev in 8 uradnih podpornikov navedenega programa.

Za program ni razpisanih nobenih sredstev za investicije, ker se investicije povrnejo same na

ra un prihrankov energije. Program nudi podporo v obliki informacij in javnega priznanja za

dosežke.

Oba navedena programa sta oblikovana tako, da zagotavljata veliko koristnih informacij in

orodij ter javno priznavanje udeležbe. Hkrati pa sta tudi oba programa izvedena tako, da se

morajo podjetja sama zavedati, kaj jim pomeni energetska u inkovitost in ali bodo naredili kaj

v smeri izboljšanja le-te.



37

3.4.3 Sistem za izmenjavo emisijskih kuponov

V letu 2005 je EU predstavila sistem za izmenjavo emisij, ETS. S tem orodjem želi EU znižati

izpuste toplogrednih plinov sedaj in v prihodnje. Pristop trgovanja pripomore pri boju proti

podnebnim spremembam na stroškovno in ekonomsko u inkovit na in. Sistem se bo

implementiral v štirih fazah, trenutno pa je v tretji fazi, ki naj bi trajala od leta 2013 do 2020

(EU Commission 2005, 4).

Sistem se je za el razvijati v letu 1997, ko se je 37 industrijskih držav s Kjotskim protokolom

zavezalo k znižanju izpustov toplogrednih plinov v obdobju od 2008 do 2012, za doseganje

zavez v protokolu pa je bil potreben instrument, ki bo k temu pripomogel. V letu 2000 je

Evropska komisija predstavila prve osnutke sistema, ki bi pripomogel k znižanju izpustov.

Osnutek je bil podlaga za sprejem evropske direktive ETS v letu 2003, ki je bil leta 2005

predstavljen javnosti (EU Commission 2005, 7). Prva pilotska faza je potekala od 2005 do 2007.

Njen namen je bil oblikovati cene ogljika na trgu in vzpostaviti infrastrukturo za spremljanje,

poro anje in preverjanje emisij. V tej fazi je vse temeljilo na ocenah, saj ni bilo na voljo nobenih

zanesljivih podatkov o emisijah. Naslednje faze so pripomogle k temu, da se je sistem razvil v

trenutno stanje.

ETS je sistem, ki deluje po principu omejevanja vseh toplogrednih plinov, ki jih proizvedejo

lani sistema. Sistem dovoljuje emisije toplogrednih plinov, enakovredne potencialom

globalnega segrevanja, to je 1 toni CO2 ekvivalenta. Skupna omejitev dolo a število energetskih

kuponov za celoten sistem. Omejitev je oblikovana tako, da se po letu 2013 skupaj z nižanjem

energetskih kuponov za poslovanje, ki ga pokriva ETS, emisije nižajo za 1,74 % letno. Tak

na in omogo a podjetjem postopno prilagajanje za doseganje kon nega cilja koli ine emisij.

Vsako leto se dolo enim lanom brezpla no dodeli del kuponov. To se uporablja npr. v

sektorjih, kjer se ocenjuje, da je visoko tveganje, e pla ajo vse stroške onesnaženja, kar bi

lahko privedlo do selitve proizvodnje v države z nižjimi ambicijami za zniževanje emisij.

Preostali kuponi pa se ve inoma prodajo na dražbah. Konec leta morajo lani vrniti energetske

kupone za vsako tono CO2, ki so jo proizvedli v preteklem letu. e ima lan premalo kuponov,

mora ukrepati in znižati emisije oz. kupiti kupone na trgu. Poslovanje s kuponi lahko poteka

preko dražbe ali neposredno med podjetji. e podjetja želijo, lahko kupone tudi shranijo ali

posodijo za naslednja leta.

Kuponi imajo vrednost, ker so števil no omejeni in ker so zelo iskani v podjetjih, ki imajo

visoke stroške nižanja emisij. Sistem omogo a prenašanje kuponov med lani, tako da se

nižanje emisij izvaja na podro jih, kjer je to ceneje.

Za nedoseganje oddaje zadostnih kuponov v dolo enem asu se neuspeh pla a s kaznijo 100 €

na tono CO2, ta cena pa se viša z evropsko inflacijo v letu 2013. Poleg kazni pa mora podjetje

tudi predati vse kupone, ki jih ima v lasti.
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EU ETS je zadolžen, da se najve ji  proizvajalci  emisij  držijo obvez, ki  si  jih je EU zadala z

Kjotskem protokolu. Mednarodna skupnost se je dogovorila, da se zagotovi globalno

segrevanje, ki bo manjše od 2 °C. Leta 2008 si je EU zadala cilje, ki jih želi dose i do 2020.

Cilji so poznani kot cilji 20-20-20: 20 % znižanja toplogrednih emisij za vsaj 20 % pod nivo v

letu 1990, 20 % vse energije v EU naj bi bilo pridobljene iz obnovljivih virov in 20 % znižanja

primarne energije, ki se mora dose i z izboljšanjem energetske u inkovitosti (Kacafura in

Ladava 2014, 14-15) . Za znižanje emisij za 20 % pod nivo v letu 1990 je potreben doprinos iz

vseh sektorjev, to je tudi spodbudilo EU, da je v letu 2013 razširila ETS sistem na ve  sektorjev.

Hkrati so tudi sprejeli odlo itev, da morajo sektorji, ki niso lani ETS, znižati emisije za 10 %

glede na emisije v letu 2005, to pa potem razdelijo med države lanice. Ker pa se leto 2020

hitro bliža, so si lanice EU že dolo ile cilje za znižanje toplogrednih plinov do leta 2050. Da

bi zadržali globalno segrevanje pod 2 °C, je do leta 2050 potrebno 80 do 95- odstotno znižanje

toplogrednih plinov glede na leto 1990.

Poleg doseganja zadanih ciljev EU ETS predstavlja koristen sistem tudi z ekonomskega vidika

zaradi zaposlovanja ljudi, zaradi stimulacij za investicije v ukrepe za izboljšanje energetske

inkovitosti, s imer se nižajo stroški energije, in zaradi spodbud za investicije v obnovljive

vire, saj s tem zmanjšuje odvisnost od fosilnih goriv.

3.5 Ocena ambicij, kakovosti in implementacije akcijskega plana v Sloveniji

S tem ko je EU razvila akcijski na rt za znižanje toplogrednih plinov in izboljšanje energetske

inkovitosti, se je za nadzor dosežkov oblikoval projekt za ocenjevanje ambicij, kakovosti in

implementacijo akcijskega plana.

Strokovnjaki za analizo akcijskih planov si glede kakovosti slovenskega nacionalnega

energetskega programa (NEP) niso bili povsem enotni, vendar pozdravljajo celotno energetsko

strategijo v Sloveniji. Ocenili so, da v Sloveniji primanjkuje strateški pristop, ki je sicer naveden

v NEP, a le na papirju (Schüle idr. 2013, 2). Ve ina strokovnjakov pri akuje, da Slovenija ne

bo dosegla zastavljenih ciljev oz. e bodo doseženi, da le-ti ne bodo prinesli ve jih energetskih

prihrankov, kljub temu da je v slovenskem na rtu navedeno, da bodo zastavljeni cilji za 2016

doseženi. Ocena in analiza NEP, ki so jo opravili strokovnjaki kaže na ve  pozitivnih vidikov

in kar nekaj pomanjkljivosti, ki jih je treba izboljšati. Kot najve jo prepreko za to, da energetska

inkovitost ni bolj sprejeta, vidijo pomanjkanje financiranja v te namene.

Paket, ki se v NEP navezuje na industrijo, je dobro pripravljen in vklju uje trošarine na plin in

na elektri no energijo nad EU povpre jem ter davek na toplogredne pline. Pripravljena je tudi

shema, ki povezuje davek na toplogredne pline in prihranke energije. Slovenija je pripravila

nekaj ekonomskih spodbud za implementacijo ukrepov za energetsko u inkovitost v industriji

(Schüle idr. 2013, 2) . Kon na ocena komisije za industrijski sektor je prikazana na sliki 11.
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Zaklju ek poro ila navaja, da implementacija programa v Sloveniji dosega napredek v zadnjih

letih, da pa je potrebnih še kar nekaj izboljšav.

Slika 11: Ocena komisije EU projekta za nadzor NEP za industrijski sektor

Vir: Schüle idr. 2013, 5.

V NEP si je Slovenija zadala cilj, da bo do 2016 prihranila 4,3 TWh energije, 24 % te energije

naj bi se prihranilo v industrijskem sektorju (ABB 2013c, 2). Z 6,1 MWh na prebivalca v letu

2011 je Slovenija blizu povpre ne EU porabe. Od leta 1990 je elektrika predstavljala okoli 20 %

celotne porabe energije. Poraba se je med 1990 in 2008 višala za 1,8 % letno, vendar je v 2009

padla za 12 % zaradi padca potrebe po energiji v industrije, ki ga je povzro ila globalna kriza.

V letih po krizi se je poraba znova dvignila za 5,8 % v letu 2010 in za 4,2 % v letu 2011, vendar

je še vedno ostala pod nivojem pred krizo.

Industrija po podatkih ABB (2013c, 3) predstavlja 45 % porabe elektri ne energije v Sloveniji.

Delež se sicer niža, saj je bil v letu 1990 ta delež 65 %. Grafi en prikaz porabe elektri ne

energije v industrijskem in v ostalih sektorjih je razviden na sliki 12.
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Slika 12: Trend porabe elektri ne energije med industrijo in ostalimi porabniki

Vir: ABB 2013c, 3.

3.6 Povzetek poglavja ozaveš enost o energetski u inkovitosti na podro ju porabe

elektri ne energije v slovenskih industrijskih podjetjih

Slovenija je za ela z izvajanjem strategij za izboljšanje energetske u inkovitosti kmalu po

osamosvojitvi, vendar programi niso bili tako uspešni kot podobni programi, ki so se izvajali v

tujini, saj niso bili dovolj usmerjeni k ozaveš anju industrijskih podjetij o energetski

inkovitosti. Podjetja so se po osamosvojitvi bolj kot z energetsko u inkovitostjo obstoje ih

procesov ukvarjala s širjenjem svojega posla in iskanjem novih trgov, saj so bila do tedaj v

veliki meri usmerjena na trge bivše Jugoslavije. Ve je spremembe pri izvajanju programov in

ozaveš anju industrije in ostalih porabnikov so se v Sloveniji za ele izvajati po vstopu

Slovenije v EU. Takrat je morala Slovenija, tako kot druge lanice, pripraviti akcijske na rte za

energetsko u inkovitost, v katerih so morali biti postavljeni merljivi cilji. Za doseganje

zastavljenih ciljev so bili izvedeni tudi nekateri razpisi, ki so podeljevali sredstva za investicije

v energetsko u inkovitost, in prav ti razpisi so vzbudili zanimanje in posledi no tudi

ozaveš enost industrije o energetski u inkovitosti. Sicer so bili razpisni pogoji za veliko

podjetij nedosegljivi, a so podjetja vseeno investirala v projekte za izboljšanje energetske

inkovitosti, saj so prepoznala možnosti velikih prihrankov. Kljub temu da so razpisi

vklju evali ve ino porabnikov energije, so podjetja ve inoma rpala sredstva za enostavnejše

investicije in so v zelo malem obsegu vklju evala projekte za izboljšanje energetske

inkovitosti sistemov za komprimiran zrak ali za investicije v elektromotorske sisteme z

višjim izkoristkom, res pa je, da ti sistemi porabijo velik del elektri ne energije v industriji. Za

doseganje zadanih ciljev, da morajo tudi dobavitelji znižati koli ino elektri ne energije, so le-
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ti razpisali lastne razpise, ki so bili v veliki meri podobni razpisom, ki jih je objavila vlada. Za

dvigovanje ozaveš enosti so bili prevzeti tudi programi EU za dvig energetske u inkovitosti na

elektromotorskih pogonih in razsvetljavi, vendar ti programi niso vklju evali finan nih

spodbud, saj se te investicije povrnejo same na ra un prihrankov. Vsi razpisi in programi so

prispevali k ozaveš anju o pomembnosti energetske u inkovitosti v industriji, vendar še vedno

ne v tolikšni meri, da bi se podjetja zavezala h konkretnim izboljšanjem energetske

inkovitosti na vseh nivojih proizvodnje. Takšno zavezo bi lahko izvedli z uvedbo ISO 50001

energetskega standarda.
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4  NOVOSTI, KI JIH PRINAŠA ENERGETSKI ZAKON

Vlada RS je z Energetskim zakonom (EZ-1, Ur. l. RS št. 17/14, 81/15) v pravni red RS med

drugim dodala tudi Direktivo 2009/125/EC o vzpostavitvi za dolo anje zahtev za okoljsko

primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo. Navedena direktiva vklju uje program

Ecodesign, katerega namen je izboljšati energetsko u inkovitost produktov in ki je hkrati

orodje, ki pomaga proizvode s slabim izkoristkom odpraviti s trga in s tem pomagati dosegati

plane, ki si jih je EU zadala do leta 2020 glede porabe energije (Directive 2009/125/EC 2009,

10).

Program Ecodesign je poleg pozitivnega vpliva na porabo energije tako v industriji kot v

gospodinjstvih pomemben tudi zaradi spodbujanja proizvajalcev k inovativnosti, da stremijo k

optimizirani proizvodnji svojih produktov, ki morajo biti hkrati še energetsko u inkoviti.

4.1 Vpliv na elektromotorske sisteme v industriji

Stroji, ki jih poganjajo elektromotorji, porabijo okoli 2/3 vse elektri ne energije, ki se porabi v

industriji, navaja EU Commission (2014, 3).

Obi ajno so ti stroji poglavitnega pomena za proizvodnjo in zato imajo zelo veliko delovnih ur.

Z okoljskega in uporabniškega vidika je zelo pomembno, kakšen je izkoristek elektromotorja,

vgrajenega v stroj, saj imajo elektromotorji dokaj dolgo življenjsko dobo in se obi ajno ne

menjajo, dokler se ne pokvarijo. Najve ji vpliv elektromotorja na okolje povzro a njegovo

delovanje, kar je razvidno s slike 13. Zato zmanjšanje porabe energije s povišanjem izkoristka

zmanjša vpliv obratovanja na okolje in hkrati na stroške proizvodnje. Za etna investicijo v

boljši in dražji motor z višjim izkoristkom se dolgoro no izpla a, saj se strošek višje investicije

pokrije v dokaj kratkem asu, hkrati pa se v celotni življenjski dobi motorja veliko prihrani.
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Slika 13: Analiza stroškov življenjske dobe elektromotorja v 15 letih obratovanja z
razli nimi letnimi urami delovanja

Vir: EU Commission 2014, 3.

Ker se je pokazalo, da je na pogonih velik potencial prihranka energije, je EU postavila zahteve,

v katerih so bili navedene minimalne vrednosti izkoristkov elektromotorjev.

Elektromotor je stroj, ki spreminja elektri no energijo v mehansko (Coakley idr. 2012, 27).

Razmerje tega prenosa pa se meri z izkoristkom. Izkoristek je definiran kot kvocient izhodne

mehanske mo i proti vhodni elektri ni mo i in se podaja v procentih (EU Commission 2014,

2).

Izkoristek =
Izhodna mehanska mo

Vhodna elektri na mo

Prvi korak k izboljšanju izkoristkov elektromotorjev in njihovemu ozna evanju je bil

prostovoljni dogovor med EU komisijo in proizvajalci elektri nih strojev in mo nostne

elektronike, ki so ga sklenili v letu 1999 (EU Commission 2014, 4). V dogovoru so dolo ili tri

razrede izkoristkov elektromotorjev, kot je prikazano v preglednici 3. Nizek nivo izkoristka je

ozna en z EFF3, izboljšan nivo izkoristka z EFF2 ter visok nivo izkoristka z EFF1.
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Preglednica 3: Razredi izkoristkov elektromotorjev, dogovorjeni med EU komisijo in

proizvajalci elektri nih strojev v letu 1999

Razredi izkoristkov Nivo izkoristkov Obmo je elektromotorjev za
katera veljajo razredi

izkoristkov

EFF3 Nizek nivo izkoristka

Asinhronski elektromotorji
od mo i 1,1 kW do 90 kW

EFF2 Izboljšan nivo izkoristka

EFF1 Visok nivo izkoristka

Vir: EU commission 2014, 4.

Hkrati so se drugod po svetu oblikovali tudi drugi sistemi za izboljšanje izkoristkov, ki so se

razlikovali od sistema v EU. Eden od najobširnejših je ameriški standard NEMA. Prav te razlike

so pripeljale do tega, da je IEC razvil skupen mednarodni standard, ki bi naj nadomestil vse

nacionalne sisteme. Z IEC 60034: 2008 se je vpeljal nov sistem ozna evanja elektromotorjev

(ABB b. l. b,1), prikazan v preglednici 4. Ozna evanje elektromotorjev je zelo pomembno za

vodstvo podjetij in nabavne službe. Predpisani so trije razredi kakovosti motorja in njegovega

izkoristka, na osnovi katerih lahko podjetje pri nabavi nove opreme predvidi, ali je smotrno

kupiti motor z višjim izkoristkom ali pa njihove potrebe zadovoljuje že motor, ki spada v nižji

energetski razred. Na osnovi izbire razreda elektromotorjev pri nakupu se lahko prepozna,

koliko je podjetje ozaveš eno o u inkoviti rabi elektri ne energije.

Preglednica 4: Standardi izkoristkov elektromotorjev, definirani po IEC 60034-30

Nivo izkoristka Razred izkoristka

Zelo visok nivo izkoristka IE3

Visok nivo izkoristka IE2

Standarden nivo izkoristka IE1

Vir: ABB b. l. b, 1.

Nov sistem je izdelan tako, da je mogo a primerjava razli nih sistemov, ki so še vedno v veljavi

drugod po svetu. Primerjava je prikazana v preglednici 5. Za odgovorne v managementu

podjetij je pomembno, da so seznanjeni z ostalimi svetovnimi standardi, saj se v industriji

velikokrat kupuje proizvodne stroje iz tujine, in prav zato je pomembna primerjava z lokalnimi

direktivami in zahtevami, saj lahko le s primerjavo zahtevajo energetsko u inkovito opremo, ki

zadovoljuje zakonske predpise in hkrati pomeni za podjetje manjši strošek energije v življenjski

dobi.
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Preglednica 5: Primerjava EU razredov izkoristkov elektromotorjev z ostalimi

lokalnimi direktivami

IEC 60034-30 EU MEPS EU dogovor US EPAct Ostale lokalne
direktive

IE3
Zelo visok
nivo izkoristka

IE3
Zelo visok
nivo izkoristka

NEMA
Zelo visok
nivo izkoristka

IE2
Visok nivo
izkoristka

IE2
Visok nivo
izkoristka

Primerljiv z
EFF1

NEMA
Visok nivo
izkoristka

Kanada
Mehika
Avstralija
Nova
Zelandija
Brazilija 2009
Kitajska 2011
Švica 2012

IE1
Standarden
nivo izkoristka

Primerljiv z
EFF2

Pod
dovoljenim
standardom

Kitajska
Brazilija
Kostarika
Izrael
Tajvan
Švica 2010

Vir: ABB b. l. b, 2.

IEC je leta 2014 objavila nov standard IEC 60034-30-1 o razredih izkoristkov elektromotorjev.

Navedeni standard je nadomestil standard IEC 60034-30 iz leta 2008 in razširil spekter opreme,

ki jo je vklju eval obstoje i standard, ter dodal še en razred izkoristka IE4 (ABB b. l. c, 1).

Potek implementacije programa Ecodesign bo vpeljan v treh korakih, zato da se lahko

proizvajalci opreme pripravijo na spremembe.

S 16. junijem leta 2011 se je izvedel prvi korak, ki je bil, da morajo biti vsi motorji, ki se

dobavijo in vgradijo v EU, v energijskem razredu IE2. Drugi korak se je izvedel s 1. januarjem

2015. Od navedenega datuma naprej morajo biti vsi motorji z izhodno mo jo od 7,5 kW do

375 kW minimalno v energijskem razredu IE3 ali v razredu IE2 in gnani preko frekven nih

pretvornikov. Zadnji korak se bo izvedel v letu 2017, ko se bo znižala minimalna meja iz

drugega koraka na 0,75 kW, ostalo pa ostane nespremenjeno. Posamezni koraki so prikazani v

preglednici 6.
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Preglednica 6: Implementacija programa Ecodisign

Datum
implementacije

Posamezni koraki implementacije

16. junij 2011 Korak 1: Vsi motorji morajo biti v IE2 razredu izkoristka

1. januar 2015 Korak 2: Vsi motorji z izhodno mo jo od 7,5 kW do 375 kW morajo biti v
najmanj IE3 razredu izkoristka ali IE2 in gnani s frekven nim
pretvornikom

1. januar 2017 Korak 3: Vsi motorji z izhodno mo jo od 0,75 kW do 375 kW morajo biti
v najmanj IE3 razredu izkoristka ali IE2 in gnani s frekven nim
pretvornikom.

Vir: EU commission 2014, 6.

Prav Ecodisign program sili industrijska podjetja v EU k vpeljevanju opreme z boljšimi

izkoristki, ki je obi ajno dražja, vendar je razlika v ceni nakupa opreme in stroškov v življenjski

dobi tako velika, da se dražja investicija pri nakupu povrne v zelo kratkem asu na ra un

prihranka energije. Energetski razredi elektromotorjev so deljeni v štiri razrede, vendar vsak

izmed njih zajema nek pas izkoristkov, ki so odvisni od mo i motorjev, kot je prikazano na sliki

14. S slike lahko vidimo, da so širine pasov izkoristkov odvisne od mo i, kar pomeni, da kljub

temu da se podjetje odlo i za nakup energetsko u inkovitega motorja npr. razreda IE3, je ta

elektromotor lahko blizu zgornje oz. spodnje meje izkoristka. Poleg razreda izkoristka je prav

zaradi ekonomskih vidikov zelo pomembno, da se podjetje odlo i za motor s kar se da visokim

izkoristkom, saj se lahko pri elektromotorjih veliko prihrani v celotni življenjski dobi že, e ima

motor za 1 % boljši izkoristek.

Slika 14: Razredi izkoristkov elektromotorjev, definirani po IEC 60034-30-1

Vir: ABB b. l. b, 1.
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Kljub poudarku na izboljšanju elektromotorjev pa te spremembe ne zadostujejo za doseganje

zastavljenih ciljev. Prav iz tega razloga se je oblikoval nov standard EN 50598, ki pa se ne

navezuje ve  na posamezne komponente pogonskega sklopa, temve  na celotne pogonske

sisteme (Siemens 2014, 3).

Standard EN 50598 definira zahteve programa Ecodesign za pogonske sisteme v strojih, ki jih

poganja elektri na energija, vklju no z energetsko u inkovitostjo in analizo življenjskega cikla.

Standard definira razrede izkoristkov IE za pogone in razrede izkoristkov IES za celoten

pogonski sistem.

Standard je sestavljen iz treh delov:

- Prvi del (EN 50598-1) navaja splošne zahteve za dolo itev standardov energijske

inkovitosti motorsko gnane opreme z uporabo razširjenega proizvodnega pristopa in

polanaliti nega modela. Ta del omogo a povezavo izgub vgrajene pogonskega opreme v

izra unu izkoristka celotne aplikacije.

- Drugi del (EN 50598-2) dolo a metodologijo za dolo anje izgub celotnih motorno gnanih

sistemov. V tem delu so opredeljeni razredi izkoristkov IE in IES in njihove mejne

vrednosti ter testne procedure za dolo itev celotnih izgub motorskega sistema.

- Tretji del (EN 50598-3) pa dolo a postopke in zahteve za vpeljavo okoljsko ozaveš enih

principov na rtovanja aplikacij in njihovega vpliva na okolje v celotni življenjski dobi.

Za lažje razumevanje razlike prvega dela (EN 50598-2) in drugega dela standarda (EN 50598-

1) je podana primerjava na sliki 15. Najve ja razlika je, da prvi del zajema poleg pogona in

elektromotorja tudi opremo, ki jo poganja motorski sklop, in s tem lahko podjetje predvidi

stroške delovanja vnaprej, hkrati pa spodbuja tudi proizvajalce ostale mehanske opreme, da se

bolj usmerijo v energetsko u inkovitost.

Slika 15: Primerjava razlike med EN 50598-1 in EN 50598-2

Vir: ABB 2015, 2.
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EN 50598-2 dolo a indikatorje energetske u inkovitosti za celoten pogonski sklop: pogon in

motor. Standard velja za vse pogonske sklope od 100 V do 1000 V z mo jo od 120 W do

1000 kW, navaja ABB (2015, 1).

Proizvajalci motorjev in pogonov dolo ijo za svoje produkte IE ali IES razred, standard pa

dolo a referen ne modele za motorska bremena. Referen ni modeli so pripravljeni tako, da

lahko tudi proizvajalci posameznih komponent dolo ijo IES razred izkoristka za dolo ene

kombinacije produktov razli nih proizvajalcev.

Za oddelke v podjetju, ki se ukvarjajo z energetsko u inkovitostjo, je najpomembnejši

izkoristek celotnega sklopa, saj ta predstavlja skupne izgube, ki jih bodo imeli pri vgradnji.

Pogosto se daje poudarek le na izkoristek elektromotorja, saj so takšno usmeritev poudarjale

tudi predhodne direktive. Z neustrezno uporabo ve  komponent na pogonskemu sklopu namre

dosegamo ve jo porabo in ve je izgube, kljub temu da smo uporabili opremo, s katero bi se

morala energetska u inkovitost sklopa izboljšati. In prav to težavo rešuje nova direktiva, ki

predpisuje na in dolo itve izkoristka za vsak sklop elektromotorskega sistema posebej in nato

tudi skupaj. Tak pristop je zelo pomemben predvsem z ekonomskih vidikov. Vse investicije v

energetsko u inkovitost se izvajajo na osnovi ocen in izra unov prihrankov in zato je takšna

usmeritev za dolo anje izkoristkov posameznih sklopov in nato še za prikaz skupnega

izkoristka dobrodošla pri izra unu povra ilne dobe in smiselnosti investicij.

Izkoristek motorja

IE razred motorja je osnovan na izkoristku motorja, ki je priklju en neposredno na omrežje.

Izkoristek se dolo i v to ki 100 % obremenitve in pri 100 % hitrosti v procentih (ABB 2015,

1),  kot  je  prikazano  na  sliki  16.  Z  neposredno  priklju itvijo  elektromotorja  na  omrežje  ni

mogo e spreminjati hitrosti elektromotorja, kljub temu da je obremenitev v praksi najpogosteje

delna in bi lahko elektromotor deloval pri nižji hitrosti. Optimalna to ka delovanja

elektromotorja je obi ajno prav nazivna vrednost, ki je podana pri 100% obremenitve in 100%

hitrosti. V ostalih to kah delovanja se izgube obi ajno povišajo, kar pa negativno vpliva na

koli ino potrošene energije in s tem povezanih stroškov.
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Slika 16: Elektromotor in tabela dolo itve razreda izkoristka

Vir: ABB 2015, 1.

Izkoristek pogona

IE razred izkoristka pogona se dolo i na osnovi izgub. Izkoristek pogona se dolo i v to ki 90

% hitrosti in 100 % obremenitvi (ABB 2015, 1). Poleg te to ke pa EN 50598-2 definira še osem

to k delovanja, kjer morajo biti podane izgube, kot je prikazano na sliki 17. V primerjavi z

elektromotorji so to ke izkoristkov pogona izbrane bolj smiselno, saj tudi pogoni le redko

delujejo v to ki maksimalne obremenitve. Pogon sicer nikoli ne deluje brez ostalih komponent,

vendar je je vseeno pomembno, da so to ke izkoristkov dolo ene zaradi dolo anja skupnih

izgub sistema.

Slika 17: Pogon (frekven ni pretvornik) in tabela dolo itve razreda izkoristka

Vir: ABB 2015, 1.

Izkoristek pogonskega sklopa

Razred izkoristka pogonskega sklopa (IES) se dolo i v eni delovni to ki, in sicer v to ki 100 %

obremenitve in 100 % hitrosti (ABB 2015, 1). Dodatno standard dolo a tudi set delovnih to k,

ki se lahko uporabijo za dolo itev vrednosti izkoristka in izgub v celotnem delovnem obmo ju

sklopa, kot je prikazano na sliki 18. Dolo itev izgub v posamezni to ki pomaga podjetjem, da
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lahko natan no dolo i izgube, ki jih bodo imeli z vgradnjo pogonskega sklopa. Podjetja lahko

s pomo jo izgub veliko bolj natan no predvidijo, koliko energije bodo potrebovali za neko

opravilo, seveda e podjetja poznajo svoje aplikacije in vedo, v kateri to ki pogonski sklop

deluje najve asa.

Slika 18: Pogonski sklop  in tabela dolo itve razreda izkoristka

Vir: ABB 2015, 1.

Proizvajalci opreme lahko sedaj kon nim uporabnikom ponujajo podatke z izkoristkom

celotnega sklopa, tako da si kon ni uporabnik vnaprej lahko dolo i, kakšen izkoristek bo ta

dosegal v njihovi delovni to ki. Izkoristki so ve inoma dolo eni za samo eno delovno to ko,

obi ajno je to to ka 100 % obremenitve pri 100 % hitrosti, ki pa je le redko uporabljena, saj se

delovna to ka konstantno spreminja zaradi razli nih potreb proizvodnje.

4.2 Primer opravljenih meritev z rezultati primerjave razli nih tehnologij

V enem od slovenskih tekstilnih podjetij so se odlo ili, da bi radi preu ili in preizkusili, koliko

energije bi privar evali z uporabo sodobnejših pogonskih sklopov na njihovih proizvodnih

strojih.  V  njihovi  proizvodnji  imajo  ve  deset  strojev,  ki  jih  poganjajo  elektromotorji,  ki  so

priklju eni neposredno na omrežje in zato ni možnosti prilagajanja hitrosti stroja. Med iskanjem

možnosti za regulacijo hitrosti stroja pa so za eli iskati tudi rešitev v obliki posodobitve.

Obstoje e stanje stroja je pomenilo, da so morali pri menjavi produkta na stroju – pri njih je to

pomenilo zamenjavo niti – stroj ustaviti in spremeniti prenos jermenic, da so na stroju pridobili

potrebno hitrost za dolo eno nit. Pri menjavi niti so poleg stroja, na katerem so morali

spremeniti hitrost, morali iz varnostnih razlogov ustaviti tudi drugo stran stroja, ki je sicer

povsem lo ena, vendar se pogonska motorja nahajata skupaj in bi bilo prenevarno posegati v

en del stroja, medtem ko druga stran obratuje. Za menjavo hitrosti stroja sta dva dobro izurjena

delavca potrebovala okoli 30 minut, kar za obe strani stroja pomeni enourno ustavitev

proizvodnje. Menjavanje hitrosti stroja je pomembno zaradi raznolikosti proizvodnje, saj se

hitrost zelo pogosto menja (skoraj vsak dan). Isto asno so v podjetju poleg poenostavitve

menjave hitrosti strojev želeli tudi prihraniti pri porabljeni elektri ni energiji, saj ti proizvodni
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stroji  porabijo  okoli  80  %  vse  elektri ne  energije  v  njihovem  podjetju,  tako  da  so  želeli

investicijo upravi iti z boljšimi izkoristki novih pogonov in prihranki na ta ra un.

Kljub vsem izra unom, ki so temeljili na dosti predpostavkah, saj nih e ni do potankosti poznal

karakteristik stroja, je bilo odlo eno, da se bodo izvedla testiranja raznih tehnologij, ki so na

trgu in katerih proizvajalci zagotavljajo velike prihranke v primerjavi s starimi tehnologijami.

Testiranja so potekala pri enakih proizvodih na razli nih strojih, na katerih so bile izvedene

natan ne meritve.

Prva rešitev, ki je bila testirana, je bila, da se obstoje i elektromotor zamenja z novim motorjem

z IE3 razredom izkoristka. Ta rešitev sicer ni bila najustreznejša, saj je to pomenilo, da se ne

reši problema regulacije hitrosti stroja.

V tem primeru so meritve pokazale, da nove tehnologije res prinašajo velike prihranke, vendar

tudi, da nih e ni poznal aplikacije, saj je bila obremenitev stroja zelo nizka. Pogonski motor je

deloval na 1/3 svoje zmožnosti, kot je prikazano na sliki 19. Kljub ve  kot 5 % prihranka na

energiji, kar je v tem primeru pomenilo okoli 500 € prihranka na letni ravni, se sama investicija

ne bi povrnila v doglednem asu zaradi visokega stroška investicije. Podjetje je pri akovalo

povra ilno dobo manj kot 3 leta, v tem primeru pa se je izkazalo, da bi bila povra ilna doba

okoli 5 let in zato ta rešitev ni bila optimalna.

Druga rešitev je bila, da se nov motor razreda IE3 priklju i preko frekven nega pretvornika,

kar sicer poslabša skupen izkoristek sistema, ker je dodan še en del z dolo enimi izgubami,

vendar reši problematiko z menjavanjem hitrosti. V tem primeru se je povra ilna doba na ra un

prihrankov energije še podaljšala v primerjavi s prvimi meritvami brez frekven nega

pretvornika na stroju.

Zadnja rešitev pa je bilo testiranje sinhronsko reluktan nega motorja s frekven nim

pretvornikom. Ta tehnologija elektromotorja je sicer stara in vodenje takšnih motorjev je bilo

zelo zahtevno vendar pa je razvoj na pogonski tehniki je toliko napredoval, da to ni ve  težava

in zato se ta tehnologija po asi uveljavlja, saj omogo a doseganje zelo visokih izkoristkov

celotnega sklopa, frekven nega pretvornika in motorja. Pomanjkljivost sinhronsko reluktan nih

motorjev je sicer, da ti motorji ne morejo delovati brez frekven nega pretvornika, vendar to v

tem primeru ni bilo pomembno, ker so skušali hkrati rešiti prihranke energije in zagotoviti

regulacijo hitrosti stroja.

V tem primeru so bili prihranki energije okoli 6 % v primerjavi z obstoje im stanjem, vendar

je bila tudi tukaj povra ilna doba zaradi predimenzioniranja pogonov dolga.
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Slika 19: Prikaz izkoristkov pogonskega sklopa za celotno delovno obmo je z ozna eno
to ko obratovanja

Vir: ABB b. l. a, 2 (to ka delovanja je dodana na podlagi lastnega vira).

Poleg prihrankov pri energiji so v podjetju prihranili tudi na ostalih podro jih, kot so

vzdrževanje stroja, saj je zagon stroja s frekven nim pretvornikom veliko mehkejši in manj

sunkovit kot direktna priklju itev na omrežje in zato se komponente stroja manj obrabljajo.

Drugi prihranek na podro ju vzdrževanja je tudi daljši interval mazanja, s tem se prihrani tako

mazilo kot skrajša as ustavitve stroja zaradi rednega vzdrževanja. Prihranki so se pokazali tudi

na ventilacijskem sistemu, ki odvaja odve no toploto iz prostora, saj se z novimi pogoni zaradi

višjih izkoristkov proizvaja manj toplote, ki se oddaja v prostor.

Kljub vsem prednostim novih tehnologij se v podjetju niso odlo ili za zamenjavo pogonov na

vseh strojih, saj je bila povra ilna doba predolga; odlo ili so se, da bodo menjave izvajali

postopoma, saj bi bila enkratna investicija v ve  kot 50 pogonov veliko prevelik zalogaj. Ena

od ponujenih rešitev je bila, da se vgradijo pogoni nižjih mo i, saj so obstoje i pogoni

predimenzionirani za skoraj 2/3. S tem bi znižali stroške investicije in skrajšali povra ilno dobo,

vendar nih e v podjetju ne pozna karakteristik stroja dovolj natan no, da bi zagotovil, da bo

nova znižana mo  zadostovala za vse proizvode.

Ta primer je bil dober pokazatelj, da je za ekonomi no investicijo treba dobro poznati aplikacijo

in da za dovolj visoke prihranke velikokrat ni dovolj le vgradnja kakovostne opreme, da bi se

investicija izpla ala.
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4.3 Povzetek poglavja novosti, ki jih prinaša energetski zakon

Vlada RS je v EZ-1 prenesla ve  EU direktiv, vendar se le ena izmed prenesenih direktiv

navezuje na industrijske porabnike elektri ne energije. Cilj programa Ecodesign, ki je vklju en

v Direktivo 2009/125/EC, je iz trga izlo iti produkte z nizkim izkoristkom. Izlo anje energetsko

neu inkovitih produktov bi morala podjetja izvajati sama, vendar zaradi slabe ozaveš enosti o

energetski u inkovitosti temu ni tako in zato še vedno v veliko primerih odlo ilno vlogo pri

investicijah odigra v najve ji meri cena produktov in storitev. S prepovedjo dobave energetsko

neu inkovite opreme pa se izboljšuje tudi skupna poraba energije in s tem bo EU lažje dosegala

zadane cilje za znižanje porabe energije. Za podjetja je pomembno, da lahko pripravijo natan en

izra un izgub in s temi povezane povra ilne dobe investicij, saj lahko le z natan nim izra unom

spodbudijo investicije v energetsko u inkovitost, seveda e so investicije upravi ene. V veliko

pomo  pri izra unih so novi standardi, po katerih morajo proizvajalci podati izkoristke

posameznih delov sklopa kot celotnega sklopa. Velik poudarek na izkoristkih elektromotorjev

in elektromotorskih sklopov se kaže v kon ni zmanjšani porabi energije v celotni življenjski

dobi, ki je veliko višja kot pa sama investicija pri nakupu. Industrijska oprema je velikokrat

zelo robustna in ima zelo dolgo življenjsko dobo, in prav pri skupni porabi energije v življenjski

dobi se lahko veliko prihrani, e se razmišlja dolgoro no že pri sami investiciji.
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5  PODRO JA, KJER SE IZBOLJŠANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI NA
PODRO JU PORABE ELEKTRI NE ENERGIJE NAJBOLJ IZPLA A

V vsaki od industrij imajo razli ne porabnike elektri ne energije, ki predstavljajo ve ji delež

porabe. Poraba elektri ne energije je zelo odvisna od procesa proizvodnje. V steklarski

industriji je med najve jimi porabniki elektri na pe , ki se uporablja za proizvodnjo stekla. V

kovinski industriji so prav tako najve ji delež porabe elektri ne energije indukcijske pe i. V

cementni industriji je najve ji delež prav tako na pe i za pridobivanje klinkerja. Na teh procesih

je obi ajno zelo težko dose i prihranke z manjšimi investicijami. Prihranki se lahko dosegajo s

spremembo proizvodnega sistema ali z velikim spremembam na pe eh. Vse navedene in tudi

druge industrije pa imajo tudi skupne porabnike elektri ne energije, na katerih pa se prihranki

lahko dosegajo z manjšimi spremembami v procesu ali manjšimi investicijami v posodobitve.

Sistemi, ki so skupni vsem industrijam, so pomožni motorski sistemi, kot so rpalke, ventilatorji

in kompresorji. Vsi ti sistemi za delovanje uporabljajo elektromotorske pogone, na katerih je

mogo e dose i veliko prihrankov. Poleg navedenih aplikacij pa imajo vse industrije skupno

tudi razsvetljavo. Obi ajno so starejši industrijski prostori opremljeni z zastarelo tehnologijo za

razsvetljavo, na tem podro ju je mogo e enostavno izra unati povra ilno dobo za investicijo v

sodobnejšo tehnologijo.

5.1 Priložnosti za energetsko u inkovitost v industriji

Priložnosti za izboljšanje energijske u inkovitosti v industriji lahko najdemo v vseh

industrijskih sektorjih. McKane idr. (2008, 18) navajajo, da so v Združenih državah Amerike

ocenili, da lahko z izboljšanjem energetske u inkovitosti v kovinski, papirni in cementni

industriji ustvarijo med 16 % in 18 % prihrankov. Kjer pa se v razvitih državah uporablja stara

in energetsko neu inkovita oprema za zapolnitev vse ve jega povpraševanja po kon nih

produktih, so lahko ob izboljšanju energetske u inkovitosti prihranki tudi višji.

Energetska u inkovitost posameznih sklopov v industriji je že razmeroma visoka. Primer so

elektromotorji, ki lahko dosegajo izkoristke tudi preko 97 %, vendar je skupen izkoristek

celotnega sistema še vedno dokaj nizek (Mckane idr. 2008, 18). Motorski sistemi imajo lahko

na ra un samega procesa in slabega na rtovanja sistema tudi ve  kot 50 % izgub. V primeru

uporabe naprednih tehnologij in dobrega na rtovanja pa se lahko te izgube precej znižajo.

Ve ina ukrepov in strategij za izboljšavo energetsko u inkovitost v industriji se ukvarja z

izboljšanjem izkoristkov posameznih komponent sistema, kot so npr. elektromotorji,

frekven ni pretvorniki, kompresorji, rpalke in ventilatorji. Na posameznih komponentah

izboljšanje energetske u inkovitosti ni veliko (le od 2 % do 5 %), pri celotnem sistemu pa je

potencial prihranka precej ve ji, lahko tudi ve  kot 20 % (Bayerisches Landesamt für

Umweltschutz 2004, 12). Je pa res, da je za doseganje energetske u inkovitosti na sistemih

potrebnega ve  znanja in izkušenj.
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Komponente z visokimi izkoristki so zelo pomembno v industriji, je pa dejstvo, da tudi e se

uporabijo najkakovostnejše komponente, ni nujno, da bo sistem energetsko u inkovit. Za

energetsko u inkovit sistem je treba sistem obravnavati kot celoto in ga optimizirati glede na

potrebe proizvodnje. Poleg ve je energetske u inkovitosti se z optimiziranim sistemom pridobi

tudi ve ja zanesljivost delovanja in nižje stroške vzdrževanja, s imer se dosega ve ja dodana

vrednost.

5.2 Optimizacija sistemov

Optimizacija sistemov omogo a izboljšanje proizvodnih in pomožnih motorskih sistemov, kot

so rpalke, ventilatorji in kompresorji, tako da pri delovanju porabijo im manj energije.

Optimizacijski proces na obstoje ih sistemih sestavlja:

- ocenitev zahtev za delovanje,

- primerjava sistemske zmogljivosti glede na zahteve,

- sprememba neekonomskega na ina dela oz. odstranitev komponent, ki slabšajo izkoristek

sistema. Tu je mišljena predvsem odstranitev dušilnih ventilov oz. loput, s katerimi se

omejuje pretok medija v sistemu, kadar npr. rpalka rpa ve , kot je potrebno za

proizvodnjo,

- menjava oz. nadgradnja obstoje e opreme za doseganje optimalnega in u inkovitega

proizvodnega procesa,

- priprava plana za delovanje sistema in uporaba frekven nih pretvornikov, ki nam

omogo ajo fleksibilnost sistema glede na trenutne potrebe,

- prepoznava in odprava težav pri vzdrževanju ter

- posodobitev vzdrževanja sistema.

Sistem, ki je optimiziran glede na stroške investicije in hkrati glede na energetsko u inkovitost,

ni nujno sistem, ki porabi najmanj energije. Bistvo optimizacije je dose i optimalno ravnovesje

med stroški investicije in u inkovito rabo.

5.3 Prihranki pri elektromotorjih

Elektromotorji so najpogosteje uporabljeni porabniki elektri ne energije v industriji.

Najpogosteje uporabljeni motorji so asinhronski stroji mo i od 0,75 kW do 375 kW, ocenjuje

se, da motorji v tem obmo ju skupaj porabijo ve  kot 2/3 vse elektri ne energije, ki jo porabijo

elektromotorji. To je tudi razlog, da vsi predpisi za energetsko u inkovitost posve ajo najve

pozornosti temu obmo ju.

Izboljšave izkoristkov elektromotorjev so v odstotkih precej majhne, kar vodstvo podjetij

velikokrat odvrne od investicij, vendar pa je pri elektromotorjih vsak odstotek prihranka zelo
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pomemben, saj elektromotorji obi ajno delujejo vse leto in se na letni ravni lahko prihrani

velike koli ine energije.

e  vzamemo  primer  75  kW  motorja,  ki  deluje  5000  ur  letno,  in  primerjamo  star  motor  z

izkoristkom 92 %, z novim motorjem, ki ima izkoristek 95 %, se investicija v nov motor,

katerega okvirna cena je 4500 €, povrne v okoli 5 letih. Žal pa je ta doba za ve ino podjetij

predolga in zato nesprejemljiva. Povra ilna doba je krajša in zato se investicija povrne dosti

prej, e se podjetje za nakup novega boljšega motorja odlo i takrat, ko se jim star pokvari ali

ko kupujejo nove motorje, saj je razlika med ceno motorja z boljšim izkoristkom in ceno

motorja s slabšim izkoristkom obi ajno takšna, da se investicija v boljši motor povrne v manj

kot dveh letih.

5.4 Prihranki pri ventilatorjih in rpalkah

Pomožne sisteme, kot so ventilatorji in rpalke, najdemo v ve ini industrijskih podjetij.

Najpogostejša izvedba rpalk in ventilatorjev v industriji je centrifugalna. Ve ina ventilatorjev

in rpalk v tej izvedbi pa ima skupno lastnost, ki povezuje razmerje med spremembo mo i,

hitrosti in pretoka. Povezava med navedenimi veli inami se opisuje s t. i. »Affinity laws«. Ti

zakoni opisujejo, da je sprememba pretoka medija proporcionalna s spremembo hitrosti, da je

sprememba pritiska medija proporcionalna s kvadratom spremembe hitrosti in da je sprememba

mo i proporcionalna s kubikom spremembe hitrosti. Poenostavljeno bi lahko zaklju ili, da

majhno znižanje hitrosti rpalke ali ventilatorja privede do velikih prihrankov porabe energije,

vendar hkrati to vpliva tudi na koli ino pre rpanega medija in višino pre rpavanja. Na osnovi

teh ena b se potem izbere optimalna to ka delovanja, ki zadostuje za proizvodni proces in hkrati

prihrani energijo, potrebno za opravljeno delo. Za spremembo hitrosti elektromotorjev, ki

poganjajo ventilatorje in rpalke, se obi ajno uporabljajo frekven ni pretvorniki, ki

nadomestijo dušenje pretokov z loputami, ki so še vedno zelo pogosto uporabljene.

5.5 Prihranki pri komprimiranem zraku

Komprimiran zrak je prav tako eden bistvenih pomožnih procesov za proizvodnjo v mnogih

industrijskih podjetjih. Ve ina kompresorjev je energijsko intenzivnih, saj za svoje delovanje

potrebujejo veliko elektri ne energije. Leino (2012) ocenjuje, da vsi kompresorji v EU, brez

hladilnih kompresorjev, porabijo toliko elektri ne energije, kot jo v celoti porabita Belgija in

Finska skupaj. Ta koli ina je približno enaka koli ini vse elektri ne energije, ki jo je EU

pridobila iz vetrnih elektrarn v letu 2010. Kompresorji v industriji delujejo pri razli nih

obratovalnih pogojih, vendar obi ajno delujejo skozi celotno leto in zato je celotni strošek

delovanja v njihovi življenjski dobi v veliki meri odvisen od energije, ki jo porabijo. Energija

predstavlja okoli 75 % vseh stroškov v življenjski dobi kompresorja (Leino 2012). Seveda pa

se pri energetsko tako intenzivnih aplikacijah lahko tudi kaj prihrani. Ocenjuje se, da se z

optimizacijo celotnega sistema lahko prihrani od 15 pa tudi do 30 % energije. Veliki prihranki
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se lahko ustvarijo s prepoznavanjem potreb komprimiranega zraka, s tem da poskrbimo, da

sistem ni preobremenjen ter da v sistemu nimamo izgub s puš anjem cevovodov (Minessota

Technical Assistance Program, b. l.). Seveda pa je pomembno tudi, da se izbere ustrezen

kompresor glede na potrebe. Ve ina uporabljenih kompresorjev deluje po principu vklop –

izklop in tak na in delovanja omogo a velike prihranke. Prihranki se kažejo pri kontroliranem

delovanju, ko lahko vzdržujemo pritisk v cevovodih in se s tem izognemo neprestanem

vklapljanju in izklapljanju kompresorja. Seveda pa se tudi na kompresorjih lahko prihrani z

izbiro elektromotorjev z visokimi izkoristki.

5.6 Prihranki pri razsvetljavi

Razsvetljava je podro je, na katerem lahko industrijska podjetja brez ve jih težav prihranijo

ogromno energije, predvsem zaradi enostavnega izra una primerjave starega in novega sistema

in kratke povra ilne dobe v investicijo ter zaradi hitrega tehnološkega napredka v preteklih

letih. Pri razsvetljavi v industrijskih objektih je bistvenega pomena, da je svetloba jasna in

prijetna za uslužbence, najbolje je, e je razsvetljava podobna dnevni svetlobi (Bayerisches

Landesamt für Umweltschutz 2004, 20). Seveda pa se mora razsvetljava prilagoditi potrebam

v dolo eni industriji in izpolnjevanju standardov, ki opisujejo kakovost svetlobe.

V starejših industrijskih poslopjih se je najpogosteje uporabljala zelo potratna to kovna

razsvetljava z visokotla nimi živosrebrovimi sijalkami v visokih zgradbah in fluorescen nimi

svetili z elektromagnetnimi predstikalnimi napravami v nižjih zgradbah. S pomo jo novih

tehnologij in specializiranih podjetij za svetovanje se lahko investicija v razsvetljavo povrne v

zelo kratkem asu, seveda je odvisna od zastarelosti obstoje ega sistema; povra ilna doba je

velikokrat krajša od 2 let. Industrijski trend pri razsvetljavi je, da mora biti razsvetljava

energetsko u inkovita, trajna ter enostavna za vzdrževanje in iš enje, hkrati pa cenovno

dostopna.

5.7 Povzetek poglavja podro ja, kjer se energetska u inkovitost na podro ju porabe
elektri ne energije najbolj izpla a

Elektri na energija je eden klju nih energentov v industriji, seveda je koli ina porabljene

energije odvisna od energetske intenzivnosti panoge. Kljub posameznim aplikacijam, ki v

dolo eni industrijski branži predstavljajo najve je porabnike elektri ne energije, pa imajo vse

industrijske branže porabnike, ki porabijo velik del energije, a se jih vseeno velikokrat ne

obravnava v zadostni meri kot potencial za prihranke energije. Elektromotorji so prisotni v vseh

industrijah, prihranki na elektromotorjih pa se lahko dosegajo le z vgradnjo novih motorjev z

boljšimi izkoristki. To ni najbolj priljubljen na in za doseganje prihrankov, saj je življenjska

doba motorjev zelo dolga, povra ilna doba za takšne investicije pa je obi ajno predolga, da bi

se podjetja odlo ila za zamenjavo, še preden se obstoje i elektromotorji pokvarijo.

Elektromotorji  se  uporabljajo  za  pogon  ve ine  pomožnih  sistemov,  kot  so  sistemi  za
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komprimiran zrak, rpalke in ventilatorji. Na teh pomožnih sistemih pa se lahko prihrani veliko

energije prav z ustreznim vodenjem elektromotorjev,  saj  imajo vsi  ti  sistemi skupno to,  da z

manjšim znižanjem hitrosti delovanja lahko prihranimo veliko energije. Za izbiro pravilne

to ke delovanja se uporabijo pravilni pristopi optimizacije, ki poskrbijo, da je razmerje med

prihranki in potrebami proizvodnega procesa optimalno, za kar je potrebno dobro poznavanje

aplikacij. V primeru nepravilne optimizacije se lahko hitro kaj zalomi in se lahko doseže

nasprotni u inek od pri akovanega. Skupni porabnik v ve ini industriji je tudi razsvetljava. Z

zamenjavo energetsko neu inkovite razsvetljave se lahko gledano v odstotkih prihrani veliko

energije, vendar je ta delež obi ajno zelo majhen glede na celotno porabo elektri ne energije v

podjetju. Prav zaradi odstotno velikih prihrankov in nezahtevne menjave je bila obnova

razsvetljave najbolj razširjena. Za doseganje prihrankov energije je potreben celovit pristop in

obnova vseh porabnikov, tako velikih kot majhnih.
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6  RAZISKAVA OZAVEŠ ENOSTI SLOVENSKE INDUSTRIJE O ENERGETSKI
INKOVITOSTI NA PODRO JU PORABE ELEKTRI NE ENERGIJE

Namen raziskave je ugotoviti, ali so velika in srednje velika industrijska podjetja ozaveš ena o

inkoviti rabi elektri ne energije. V raziskavo je bilo vklju enih 8 energetsko intenzivnih

podjetij, ki predstavljajo dovolj reprezentativen vzorec, da lahko rezultate posplošimo na

celotno Slovenijo

6.1 Populacija in vzorec

Kvalitativna raziskava vklju uje 8 podjetij, od tega 6 velikih in 2 srednje veliki, v katerih so

bili izvedeni polstrukturirani intervjuji z odgovornimi osebami za energetsko u inkovitost v

njihovem podjetju. Tak namenski vzorec je bil izbran, ker smo želeli pridobiti kar najve

podatkov o ozaveš enosti o energetski u inkovitosti v slovenskih industrijskih podjetjih.

Pri izbiri vzorca smo bili osredoto eni na energetsko intenzivne industrije, ki jim je strošek

elektri ne energije predstavljal enega ve jih odhodkov v preteklih koledarskih letih. Na izbiro

vzorca je vplivala tudi raznolikost branž podjetij, ker smo želeli zajeti im ve  razli nih branž.

V vzorec smo želeli zajeti tudi podjetja, ki so geografsko razporejena v im ve  slovenskih

statisti nih regijah.

Podjetja, izbrana v vzorcu, zajemajo slede a proizvodna podro ja:

- papirna industrija (SKD: C17. 120 – Proizvodnja papirja in kartona),

- farmacevtska industrija (SKD: C21. 200 – Proizvodnja farmacevtskih preparatov),

- cementna industrija (SKD: C23. 510 – Proizvodnja cementa),

- steklarska industrija (SKD: C23. 130 – Proizvodnja votlega stekla),

- proizvodnja izolacijskih materialov (SKD: C23. 990 – Proizvodnja drugih nekovinskih

mineralnih izdelkov),

- kovinska industrija (SKD: C24. 100 – Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin).

Podjetja, izbrana v vzorec, so bila namensko izbrana iz energetsko najintenzivnejših panog, ki

v Sloveniji potrošijo ve inski del elektri ne energije v industriji. Poleg treh energetsko

najintenzivnejših panog je v vzorec zajeto še eno podjetje, ki ne spada v energetsko

najintenzivnejše panoge, vendar spada v panogo, v kateri se je v preteklih letih poraba elektri ne

energije najbolj pove ala, saj se veliko investira v širjenje proizvodnje. Prikaz porabe po

industrijskih panogah je prikazan na sliki 20. Prav zaradi namenske izbire podjetij v vzorec

menimo, da je raziskava dovolj reprezentativna, da lahko rezultate raziskave posplošimo na

celotno ozemlje Slovenije.
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Slika 20: Kon na poraba elektri ne energije v proizvodni industriji po panogah

Vir: Al-Mansour, esen in Pušnik 2012, 4.

6 velikih podjetij, zajetih v vzorec, je bilo naklju no izbranih izmed 35 velikih podjetij, ki so

po podatkih AJPES-a (2015, 32) v RS registrirana kot velika podjetja v štirih industrijskih

proizvodnih panogah, na katera smo se omejili pri raziskavi. V vzorec sta bili zajeti še 2 srednje

veliki podjetji iz izbranih panog. V izbranih panogah je po podatkih AJPES (2015, 32)

registriranih 34 srednje velikih podjetij. V Sloveniji je registriranih 472 srednjih in velikih

podjetij predelovalne dejavnosti, od tega je 201 veliko in 271 srednje velikih podjetij. Po

podatkih Vlade Republike Slovenije (2014, 8) je ocenjeno, da je poraba elektri ne energije v

letu 2014 v celotnem industrijskem sektorju znašala 5962 GWh. Na osnovi lastne raziskave pa

8 podjetij, zajetih v vzorec, predstavlja ve  kot 10 % porabe vse elektri ne energije, porabljene

v slovenski industriji. Prav ta podatek dokazuje, da so podjetja, izbrana v vzorec, energetsko

zelo intenzivna in da lahko na podlagi izbranega vzorca rezultate posplošimo na celotno

ozemlje Slovenije.

Podjetja, izbrana v vzorec, geografsko pokrijejo 5 slovenskih statisti nih regij. Štiri podjetja v

vzorcu spadajo v osrednjeslovensko regijo, ostala 4 podjetja pa pokrivajo še štiri regije, in sicer

Koroško, Zasavsko, Spodnjeposavsko in Jugovzhodno slovensko regijo.

Pri iskanju najprimernejše osebe za intervju se je izkazalo, da najprimernejša oseba za tematiko,

ki jo raziskujemo, ni nujno prav energetski manager, kot bi pri akovali. V dosti podjetij se je

izkazalo, da se energetski manager ne ukvarja neposredno z rabo elektri ne energije v podjetjih,

ampak je njegovo delo bolj usmerjeno v nabavo vhodnih energentov, pospešitev proizvodnje

in znižanje koli ine odpadnih surovin. Skratka bolj v izboljšanje proizvodnje kot pa v prihranke



61

energije. Zato smo bili posebej pozorni na to, da smo za polstrukturirane intervjuje izbrali

osebe, ki se v dolo enem podjetju ukvarjajo z u inkovito rabo elektri ne energije.

6.2 Raziskovalna vprašanja

Odgovore na raziskovalna vprašanja in s tem poglobljeno razumevanje situacije smo pridobili

s pomo jo polstrukturiranih intervjujev (Trnav evi  2007, 2), katerih osrednja tema je bila

energetska u inkovitost. Izbira polstrukturiranega intervjuja je temeljila na predpostavki, da bo

intervjuvance treba pri diskusiji ob asno usmeriti v temo, ki nas zanima. Tudi Easterby-Smith,

Thorpe in Lowe (2002, 114) opisujejo, da od intervjuvanca ne moremo pri akovati, da nam bo

podal nam jasno sliko svojih pogledov, e ga sproti ne usmerjamo z dodatnimi vprašanji. Hkrati

pa dodatna vprašanja intervjuvancu tudi pomagajo, da lažje zadane bistvo, ki nas zanima.

Vprašanja v vnaprej pripravljenem vprašalniku so bila kombinacija vprašanj odprtega in

zaprtega tipa. Kljub vprašanjem zaprtega tipa pa smo skušali intervjuvance z dodatnimi

vprašanji spodbuditi k razpravi.

Vprašalnik se je na za etku nanašal na splošne podatke o podjetju, ki jih je v veliki ve ini

mogo e pridobiti tudi iz letnih poro il, in na podro je dela intervjuvanca. Sledilo je 33 vprašanj,

s pomo jo katerih smo odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja.

1. Ali so kadri v slovenski industriji ozaveš eni o u inkoviti rabi elektri ne energije in

ukrepih za izboljšanje le-te?

2. Ali je po vašem mnenju slovenska industrija seznanjena z evropskimi razpisi, ki ponujajo

sredstva za investicije v energetsko u inkovitost?

3. Ali menite, da so zaposleni v slovenski industriji seznanjeni z EU direktivami, povezanimi

z energetsko u inkovitostjo v industriji?

4. Katera so po vašem mnenju podro ja, kjer lahko z energetsko u inkovitostjo ustvarimo

najve je prihranke?

5. Kaj menite, da prinašajo podjetju investicije v energetsko u inkovitost, kot so optimizacije

procesov in nakup opreme z boljšimi izkoristki?

6.3 Izvedba intervjujev

Prvi kontakt z intervjuvanci smo vzpostavili preko telefonskega pogovora, v katerem smo jim

obrazložili tematiko intervjuja in zagotovili anonimnost tako podjetja kot intervjuvanca.

Anonimnost je bila pri izvedbi klju nega pomena, saj so se vedno porajala vprašanja, e so v

intervjuju tudi vprašanja, ki se navezujejo na tematike, ki veljajo za poslovno skrivnost. Po

telefonskemu pogovoru smo po elektronski pošti poslali dopis odgovornim osebam (priloga 1).

Naknadno so potekale še terminske in asovne uskladitve, saj so bili vsi intervjuji izvedeni v

delovnem asu na sedežu podjetij, izbranih v vzorec. Odgovorne osebe v podjetjih nastopajo

kot respondenti in zato so v gradivu ozna eni kot R 1, R 2, … do R 8. Tako je zagotovljena

anonimnost tako podjetij kot respondentov.
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asovno so bili intervjuji izvedeni od oktobra 2015 do januarja 2016 (izvedba intervjujev se je

raztegnila v januar 2016 predvsem zato, ker ve ina intervjuvancev ni bila dostopna v drugi

polovici decembra). Pred intervjujem je bilo intervjuvancem ponovno pojasnjena tematika, cilji

raziskave in namen, za katerega bo raziskava uporabljena. Sledil je del, ki se navezuje na

splošne podatke podjetja in na delovno mesto intervjuvanca, nato pa prehod na vsebinski del

intervjuja. Pri vsakem vprašanju smo morali pozorno spremljati odgovor in si pripravljati

zapiske, ki so bili v pomo  pri kvalitativni obravnavi gradiva. Pogosto so se intervjuvanci pri

dolo enih vprašanjih razgovorili in pri tem ob asno odgovorili na še ne zastavljena vprašanja,

ob asno pa tudi razkrili teme in ozadja dolo enih primerov oz. projektov, ki jih zgolj z odgovori

na zastavljena vprašanja ne bi dobili. Prav te teme so še dodatno obogatile gradivo za

kvalitativno obravnavo. Po zaklju ku intervjuja je sledila zahvala in prošnja za naknadna

dodatna pojasnila, v kolikor bodo potrebna. Po odhodu iz podjetja je sledil takojšnji pregled

odgovorov in zapiskov in beleženje še dodatnih informacij, ki so bile podane v intervjuju, a še

ne v celoti zabeležene. Takojšnji pregled in beleženje informacij sta se izkazala za zelo uspešno

metodo izpopolnjenja odgovorov, saj smo se tako izognili izgubi pomembnih informacij, ki bi

jih po dolo enem asu pozabili.

6.4 Rezultati, pojasnitve in implikacije

Podatki za analizo odgovorov intervjuvancev so pridobljeni s pomo jo polstrukturiranih

intervjujev. Podatki so obdelani s kvalitativno metodo raziskovanja.

1. Ali ste v vašem podjetju v preteklih 5 letih uvedli kakšne ukrepe za izboljšanje energetske

inkovitosti in katere?

Vsa podjetja so v preteklih 5 letih uvedle ve  aktivnosti pri sprejemu ukrepov za izboljšanje

energetske u inkovitosti. Ukrepi, ki so jih ve inoma vpeljali, so obi ajno povezani z novimi

investicijami, kjer so vklju eni produkti z boljšimi izkoristki in nove metode vodenja sistemov,

ki prinašajo energetske prihranke. » e upoštevamo, da smo morali zaradi novih direktiv

vgrajevati opremo z boljšimi izkoristki, potem smo v zadnjih letih uvedli kar nekaj ukrepov za

energetsko u inkovitost,« je komentiral intervjuvanec R 3. Ve ina podjetij je investirala v

zamenjavo razsvetljave predvsem zato, ker so bila za to vrsto investicije razpisana nepovratna

sredstva. »Nam se je investicija v razsvetljavo že zdavnaj izpla ala … za investicijo pa smo

dobili velik del nepovratnih sredstev,« navaja intervjuvanec R 6. Za dodatne optimizacijske

investicije na ostalih sistemih se niso odlo ali predvsem zato, ker so energetski pregledi na

ostalih sistemih komplicirani in dragi, energetski pregled pa je bil eden od pogojev za

nepovratna sredstva. Intervjuvanec R 5 je komentiral: »V preteklih 5 letih smo veliko investirali

… veliko na podro jih za prihranke elektri ne energije … in tudi na podro jih za prihranke

ostalih  energentov  …  najmanj  smo  se  lotevali  kompleksnih  sistemov,  tam  je  težko  najti

optimum delovanja.«
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Na osnovi odgovorov in izjav lahko sklepamo, da so podjetja v preteklih 5 letih sprejemala

ukrepe za energetsko u inkovitost; v najve ji meri so se odlo ala za obnovo razsvetljave, saj so

bila na voljo nepovratna sredstva v ta namen.

2. Ali ima vaše podjetje oddelek za energetski management, ki spremlja in optimizira porabo

energije in posebej elektri ne energije?

Posebnega delovnega mesta za energetski management nista imeli le dve podjetji, kar

predstavlja etrtino  podjetij, zajetih v raziskavi. Je pa dejstvo, da tudi ostala podjetja, ki imajo

energetskega managerja, od tega delovnega mesta pri akujejo predvsem pogajanje za vhodne

stroške energije, optimizacijo proizvodnega procesa za izboljšanje produktivnosti proizvodnje

in optimizacijo odpadnih surovin pri proizvodnji. Komentar intervjuvanca R 1 je bil:

»Energetskega managerja sicer imamo. On se ne ukvarja z optimizacijo posameznih sistemov,

to  morajo  izvajati  zaposleni  sami  …  pa  vsak  vodja  obrata  za  svoj  del.«  Najpogosteje  se

delovno mesto energetskega managerja dodeli že zaposlenemu v podjetju kot dodatno delo k

njegovim že obstoje im delovnim obvezam. Na tak na in se opravljanje dela energetskega

managerja postavi na stranski tir, saj so zaposleni obi ajno že preobremenjeni z obstoje im

delom in ne najdejo asa za dodatne aktivnosti. »Jaz sem pri nas energetski manager … delo

energetskega managerja izvajam v manj kot 20 % svojega delovnega asa … voditi moram

nove investicije, tam vodstvo vidi na kratki rok ve jo pomembnost … sicer je to dobro izhodiš e

za moje nadaljnje delo … nove investicije pripravimo tako, da so energetsko u inkovite,« je

komentiral intervjuvanec R 7.

Iz odgovorov in izjav intervjuvancev lahko sklepamo, da ve ina podjetij sicer ima oddelek, ki

se ukvarja z energetsko u inkovitostjo, vendar v veliki ve ini tega dela ne izvajajo na podro ju

sistemov znotraj proizvodnje. Za prihranke energije znotraj proizvodnih procesov so odgovorne

druge osebe.

3. Kdo je odgovoren za energetsko u inkovitost v vašem podjetju?

75 % intervjuvancev je na to vprašanje odgovorilo, da je za energetsko u inkovitost v njihovem

podjetju zadolžen energetski manager, kljub temu da morajo pobude za energetsko u inkovitost

oz. inovacije za prihranke energije priti s strani vzdrževanja oz. podro ja tehnologije.

Pripisovanje odgovornosti za energetski management intervjuvanec R 4 opisuje »Za energetsko

inkovitost v procesu so odgovorni vodje posameznih oddelkov … res je, da je njihovo delo,

da poskrbijo za delovanje procesa brez izpadov, vendar morajo vodje prepoznati potenciale

prihrankov in pripraviti oceno asa, ko se bo investicija povrnila. … to poro ilo mora biti

pripravljeno brez dodatnih stroškov.« »Pri nas vzdrževanje in tehnologija vse pripravi … preda

energetskemu managerju … on pa samo investicijo predstavi vodstvu,« je komentiral

intervjuvanec R 3. Vodje posameznih oddelkov, kot so vzdrževanje, tehnologije, vodje obratov

ipd. ve inoma niso naklonjeni temu, da morajo oni vse pripraviti, saj za njih to pomeni veliko

ve  dela in seveda tudi odgovornosti, e se investicija ne povrne v na rtovanemu asu. Tak
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na in razmišljanja in vpeljevanja energetskega managementa, ki se neposredno ne vklju i v

procese proizvodnje in ki ne dolo i ciljev, ki jih mora podjetje dose i, ne prinaša dolgoro nega

izboljšanja energetske u inkovitosti v podjetjih.

Na podlagi odgovorov in izjav lahko sklepamo, da so za energetsko u inkovitost v podjetjih

odgovorni energetski managerji, ki pa niso vedno vpeljani v proizvodne procese. V veliki meri

energetsko u inkovitost na podro ju elektri ne energije prevzemajo vodje ostalih oddelkov.

4. Koliko/ e sploh ste investirali v energetsko u inkovitost v preteklih letih? (v odstotkih glede

na predhodna leta)

Podjetja so v preteklih letih v veliki ve ini stopnjevala investicije v energetsko u inkovitost, to

velja  za  88  %  intervjuvanih  podjetij.  »Vsako  leto  smo  investirali  ve  …  še  vedno  pa  so

investicije na letni ravni dokaj nizke. Investiramo ve inoma v manjše obnove v primeru okvar,«

je komentiral intervjuvanec R 6. Le v enem podjetju ne beležijo rasti investicij v energetsko

inkovitost. V tem podjetju je intervjuvanec, R 3, komentiral zastavljeno vprašanje: »Mi smo

podjetje v razvoju, poleg vseh novih investicij nimamo asa preverjati že kon anih investicij

… lastniki gledajo samo koli ino kon nega produkta, ki ga pridelamo. Z energetsko

inkovitostjo produktov za investicijo se morajo ukvarjati projektanti v fazi projektiranja.«

Iz navedenih odgovorov in izjav lahko sklepamo, da podjetja z leti pove ujejo investicije v

energetsko u inkovitost, da pa je še vedno v ve ini podjetij ogromno priložnosti za izboljšanje.

5. Koliko mislite, da bo vaše podjetje v naslednjih 5 letih investiralo v energetsko u inkovitost?

(v odstotkih glede na predhodnih 5 let)

Podjetja se vedno bolj zavedajo, kako pomembna je energetska u inkovitost v proizvodnem

procesu, zadnje ase se veliko pozornosti posve a tudi energetski u inkovitosti na podro ju

elektri ne energije, predvsem na ra un direktiv in usmeritev, ki jih vpeljuje EU. S tako

promocijo in poudarkom, kaj lahko prinese energetska u inkovitost, se podjetja vedno bolj

spogledujejo z investicijami, ki bi jim dolgoro no prinesle prihranke energije. Nobeno od

podjetij v prihodnosti ne namerava zniževati investicij v energetsko u inkovitost, je pa res, da

so dolo ene ve je investicije v preteklosti prinesle ogromne prihranke in zato ne pri akujejo

ve  tako velikih investicij, vendar še vedno iš ejo druge možnosti. Intervjuvanec R 2 je povedal:

» V preteklosti smo vložili veliko sredstev za izboljšanje energetske u inkovitosti … po asi

nam zmanjkuje idej, kaj bi še izboljšali … izbira investicij v energetsko u inkovitost se je pri

nas mo no zmanjšala. … lotili se bomo pregledov celotnih sklopov, ki zajemajo tudi mehaniko,

in poiskali možnost prihrankov elektri ne energije tudi tam.« 37 % podjetij planira investicije

v energetsko u inkovitost obdržati na enakem nivoju kot do sedaj, preostalih 63 % pa namerava
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investicije pove ati, saj so zaznali možnosti izboljšav pri dolo enih aplikacijah, ki bi lahko

prinesle velike prihranke.

Na podlagi izjav in odgovorov lahko sklepamo, da bo ve ina podjetij v prihodnosti pove ala

investicije v energetsko u inkovitost. V preteklosti so imela podjetja v veliki ve ini dobre

izkušnje z investicijami za energetsko u inkovitost in zato bo poudarek na tem segmentu tudi

v prihodnje.

6. Kaj so glavne prepreke v vašem podjetju za investicijo v energetsko u inkovitost?

Kar 50 % intervjuvancev je komentiralo, da jim vodstvo ne potrdi investicij v energetsko

inkovitost zaradi premalo finan nih sredstev. Intervjuvanec R 1 omenja: » S predlogom za

manjšo investicijo sem šel do vodstva ter jim predstavil svojo idejo, katere ocenjena povra ilna

doba je bila manj kot 3 leta … vodstvo mi je odgovorilo,  da naj  še malo premislim, kako bi

skrajšal povra ilno dobo pod dve leti … in potem se bomo pogovarjali.« Intervjuvanec R 1 je

še dodal: »Nad komentarjem vodstva sem bil šokiran, nisem ve  motiviran za iskanje projektov

za izboljšanje energetske u inkovitosti … z moje strani ni ve  veliko predlogov.« Pri finan nih

sredstvih je velikokrat težava, ker investicije niso vnaprej planirane in zato ni predvidenih

sredstev v ta namen. Ve ina izboljšav se lahko izvede z minimalnimi vložki, vendar ker niso

planirani, jih ni mogo e izvesti, v naslednjem letu pa so te investicije obi ajno pozabljene.

Velikokrat se izkaže tudi, da podjetju na koncu leta ostane nekaj sredstev, ki bi jih lahko

investirali v energetsko u inkovitost, ta sredstva so ve inoma namenjena vzdrževanju, a ko

želijo investirati, se investicija zaklju i, ker so dobavni roki industrijske opreme dostikrat dolgi

in zato zaradi slabega planiranja z dobavo padejo v naslednje leto. Druga najve ja prepreka za

investicije v energetsko u inkovitost, ki je prisotna v 37 % intervjuvanih podjetij, je, da nimajo

posebnega oddelka in osebe, ki bi bila zadolžena za investicije, ki bi prinesle prihranke

elektri ne energije. Res je, da ima ve ina podjetij energetskega managerja ampak v ve ini

podjetij se ta oseba ne ukvarja z optimizacijo in investicijami v energetsko u inkovitost

procesov. Najpogosteje energetski manager ne pozna proizvodnega procesa tako natan no kot

operaterji ali vzdrževalci, ki lahko veliko prej prepoznajo možnost prihrankov. Intervjuvanec

R 1 je opisal delo njihovega energetskega managerja kot: » Za našega energetskega managerja

sploh nobeden ne ve, kaj dela. Meni izgleda bolj kot nabavna služba za elektri no energijo in

plin … vklju il se je le pri investiciji kogeneracije, ki je bila milijonski posel.« Podjetja so

prepreke našla tudi v nezainteresiranosti vodstva. Ta prepreka je bila prisotna v 13 %

intervjuvanih podjetij. Intervjuvanec R 8 je dejal: »Naši lastniki imajo ogromno podobnih

podjetij po svetu … slovenska tovarna je za njih tako mala, da se ne ukvarjajo s porabo

elektri ne energije … je pa res, da naša tovarna proizvaja dosti dodane vrednosti in zato še

nismo pod drobnogledom.« 13 % intervjuvancev je izpostavilo kot prepreko tudi povra ilno

dobo za investicijo. Ve ina podjetij želi imeti za investicije kratke povra ilne dobe, to je tudi

eden od odlo ilnih dejavnikov, ko se odlo ajo, ali se bo investicija izvajala. Splošno velja, da

je investicija sprejemljiva, e je povra ilna doba krajša od 2 let. Intervjuvanec R 2 je v pogovoru
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izpostavil: »Povra ilna doba 2 leti je neumnost, pri nas gledamo dolgoro no … za nas ni

pomembno, e je povra ilna doba ve  kot 5 let … mora biti pa natan no izra unana, brez

ugibanja … denar dela denar, e imaš, ni težava investirati v dolge povra ilne dobe, e pa nimaš,

pa je tako in tako še dve leti preve .« 25 % podjetij preprek za investicije v energetsko

inkovitost ne vidi in je nagnjenih k investiranju, e le naletijo na projekt, ki jim izboljša

produktivnost in hkrati zniža energetsko u inkovitost. Glavne prepreke, ki ovirajo podjetja pri

investicijah v energetsko u inkovitost, so premalo sredstev, namenjenih v ta namen, in ker

podjetja nimajo posebej oblikovanega oddelka za energetsko u inkovitost, kot je razvidno iz

slike 21.

Slika 21: Glavne prepreke podjetij za investicije v energetsko u inkovitost

Na podlagi odgovorov in izjav intervjuvancev lahko sklepamo, da so najpogostejše prepreke za

investicije v energetsko u inkovitost omejena finan na sredstva, ki so planirana v ta namen.

Razlog za omejena sredstva ve inoma ni v tem, da podjetje ne bi imelo dovolj financ, ampak v

tem, da ve inoma ni oddelka, ki bi pripravil plan za takšne investicije in od vodstva pridobil oz.

rezerviral potrebna sredstva. Prav pomanjkanje oddelka in oseb, ki bi se ukvarjala z

investicijami v energetsko u inkovitost je bila druga najpogostejša prepreka v raziskavi.

7. Kaj so glavni razlogi, ki bodo vplivali na vaše podjetje, da bo v naslednjih 5 letih investiralo

v energetsko u inkovitost?

Pri akovali bi, da bi bila glavni vpliv za investicije v energetsko u inkovitost cena energije, saj

skušamo z investicijami prihraniti koli ino energije, ki je potrebna za proces proizvodnje.

Ampak v našem primeru temu ni bilo tako, saj je trenutno energije na trgu dovolj in je cenovno
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ugodna. Kljub temu pa podjetja skušajo zmanjšati porabo energije, ker je lahko trg z energijo

nepredvidljiv in se lahko cena hitro dvigne. Intervjuvanec R 7 je komentiral: »Pri nas je

elektrika eden od najpomembnejših energentov in predstavlja enega izmed najvišjih vhodnih

stroškov … trenutno je poceni … ni pa bilo vedno tako. Investiramo sedaj, da smo pripravljeni

… gledati moramo dolgoro no.« Ceno energije je kot razlog za investicije navedlo zgolj 37 %

intervjuvancev. Kot najpomembnejši dejavnik so podjetja v 88 % navedla analizo povra ilne

dobe investicije. Sicer je zaradi nizke vhodne cene elektri ne energije povra ilna doba daljša,

res je, da se ocenjuje tudi oprema, vendar ne v enakem razmerju. Ceno energije pa kljub nizki

ceni same elektri ne energije še vedno regulira vlada preko raznih dajatev, omrežnin in davkov

in zato se kon na nakupna cena ne niža preve . Polovica podjetij je kot je klju ne dejavnike

navedla tudi željo po izboljšanju zunanje podobe podjetja kot energetsko u inkovitega podjetja.

Ta dejavnik je povezan predvsem z uveljavitvijo standarda EN 50001 in emisijskimi kuponi.

Komentar intervjuvanca R 7 je bil: »Z eno samo investicijo smo veliko prihranili … in ogromno

zaslužili s prodajo emisijskih kuponov.« Podjetje, ki ne gleda na zunanjo podobo podjetja v

smislu energetsko u inkovitega podjetja, je na to temo omenilo program Motor Challenge.

Intervjuvanec R 2 je dejal: »Program Motor Challenge smo do potankosti pregledali … e bi

nam program prinesel nekaj dodane vrednosti … subvencije ali nepovratna sredstva za

investicije, bi se prijavili … mi res ne potrebujemo logotipa, da smo se udeležili tega programa

… iste investicije smo izvedli sami.« 50 % podjetij je kot klju ni dejavnik navedlo tudi primere

dobrih praks v konkuren nih podjetjih ali podjetjih, ki se ukvarjajo z podobno branžo. Podjetja

se primerjajo s konkurenco, eprav to vsa ne priznajo.  Vedno je dobro vedeti,  kaj  se dogaja

drugod, sploh e so ostala podjetja v konkuren ni prednosti. Intervjuvanec R 5 je komentiral:

»Vedno je dobro vedeti, kaj so dosegli v ostalih podjetjih … tudi, e izhajajo iz druge branže

… veliko aplikacij je podobnih povsod in zato lahko primere dobre prakse prenesemo tudi v

naše podjetje.« Željo po spodbujanju inovacij je kot klju ni dejavnik za investicije navedlo

50 % intervjuvancev, glavni razlog za to je, da nove tehnologije prinašajo dodatne prihranke.

To se je v preteklosti pokazalo na podro ju razsvetljave. Intervjuvanec R 2 je komentiral

napredke na podro ju elektromotorjev: »Elektromotorji so enaki že ve  kot 50 let, bil je skrajni

as, da nekdo na trg pripelje nekaj novega … nove sinhronsko reluktan ne motorje bomo v

našem podjetju testirali … ampak še vedno mora biti cena in pa povra ilna doba v razumnih

okvirih.« Razlog za spodbujanje inovacij je tudi, da je tehni ni kader usmerjen k novitetam, ki

jim predstavljajo izziv in zadovoljstvo. Podjetja so kot klju ne dejavnike v 37 % navedla tudi

nove zakone in predpise ter pritisk kupcev in lastnikov za znižanje stroškov. Intervjuvanec R 4

je komentiral: »Naši lastniki so tuja banka … njim je pomemben samo dobi ek … skušajo nas

prodati … dokler pa nas ne prodajo, je za njih pomemben le dobi ek.« Intervjuvanec R 3 navaja:

»Cena našega produkta je zaradi vse ve  konkurentov mo no padla … podjetje je v privatni

lasti … lastniki in trg nas silijo v prihranke … prihraniti moramo na vseh podro jih na vhodni

strani, tako na energiji kot na ostali opremi za investicije.« Nove davke na emisije je kot razlog

za investicijo v energetsko u inkovitost navedlo le 25 % intervjuvancev. Razlog za to je, da so

v Sloveniji davki že tako in tako visoki in druga podjetja ne pri akujejo še kakšnih dodatnih
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davkov. Podjetja investirajo v energetsko u inkovitost iz ve  razlogov, najbolj izpostavljen je

analiza stroškov in prihrankov, ki pomeni, da so podjetja pripravljena investirati, vendar le, e

se jim to izpla a. Drugi razlogi so zelo enakomerno porazdeljeni in so razvidni iz slike 22.

Slika 22: Razlogi podjetij za investiranje v energetsko u inkovitost

Na podlagi odgovorov in izjav intervjuvancev lahko sklepamo, da je glavni razlog, ki bo vplival

na odlo itev za investicijo v energetsko u inkovitost, povra ilna doba za vsako investicijo

posebej. Kot klju ne dejavnike so podjetja navedla tudi zunanjo podobo podjetja, primerjava s

konkuren nimi podjetji in želja po spodbujanju inovacij.

8. Kakšne ukrepe ste v vašem podjetju že izvedli v preteklih 5 letih za izboljšanje energetske

inkovitosti?

Vsa podjetja zajeta v vzorec so v preteklih 5 letih investirala v projekte za izboljšanje energetske

inkovitosti. V veliki ve ini, kar 88 % podjetij, zajetih v vzorec, je investiralo v razsvetljavo.

Glavni razlog za te investicije je bil program nepovratnih sredstev, ki ga je vlada RS razpisala

v te namene. Drugi razlogi za tako visok delež investicij je tudi, da je bilo na trgu veliko

ponudnikov, ki so bili pripravljeni izdelati energetski pregled in pripraviti izra un povra ilne

dobe. Ti pregledi in izra uni so za podro je razsvetljave dokaj enostavni in je možnost napake

dokaj majhna. Prihranki elektri ne energije pa so bili na tem podro ju v odstotkih visoki.

Komentar intervjuvanca R 6 je bil: »Mi smo prihranili ve  kot 50 % ...« V Sloveniji je veliko

industrijskih poslopij, ki so bila grajena v zadnji tretjini prejšnjega stoletja ali celo prej, in ta

poslopja so bila opremljena s takrat dosegljivimi tehnologijami razsvetljave. Seveda pa je

tehnologija zelo napredovala in zato so lahko prihranki tako visoki. Kljub temu da razsvetljava

najpogosteje ne spada med najve je porabnike v industriji, se je ve ina podjetij odlo ila za

prenovo tega podro ja prav zaradi enostavnosti. Ker se je na tem podro ju prikazala velika rast,
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pa so se med ponudniki našla tudi podjetja, ki so bila sicer cenovno ugodnejša, vendar se je v

nekaj letih izkazalo, da poceni oprema ni vedno najboljša izbira. V podjetju, ki je investiralo v

priznano znamko svetilk, je intervjuvanec R 2 komentiral: »Kupili smo najboljše, kar se je

takrat dalo dobiti … izkazalo se je, da smo se odlo ili prav, saj nimamo prakti no ni  okvar.«

V podjetju, v katerem so izbrali cenovno ugodnejše, manj priznane dobavitelje, pa je

intervjuvanec R 1 komentirali: »Mi smo se odlo ili narobe … razmišljamo o ponovni menjavi

… svetilka je sestavljena tako, da ni mogo e menjati posameznih delov … prodajo takšnih

svetilk bi morali prepovedati … cena nove svetilke je skoraj dvojna v primerjavi z ceno, ki smo

jo pla ali pred leti.« Na trgu se ponuja veliko programskih orodij, ki omogo ajo izra une

prihrankov oz. izra une povra ilne dobe, e se podjetje odlo i investirati v opremo z višjimi

namesto v opremo z nižjimi izkoristki. Pri investicijah je povra ilna doba obi ajno dokaj kratka,

saj je razlika v ceni med opremo z razli nimi izkoristki obi ajno razmeroma majhna. Ve ina

vodilnih proizvajalcev industrijske opreme svojim kupcem ponuja tudi brezpla no pomo  pri

uporabi njihovega orodja. Na izbiro energetsko u inkovite opreme v veliki meri vplivajo tudi

direktive in zakoni, ki se jih morajo dobavitelji opreme držati. Primer tega je, da se

elektromotorji energijskega razreda IE1 znotraj EU sploh ne smejo ve  ponujati. »Pri investiciji

vedno iš emo, kaj je najboljše na trgu, seveda pa mora biti rešitev tudi preverjena,« je

komentiral intervjuvanec R 2. Kar 75 % podjetij, vklju enih v vzorec, je pri svojih investicijah

vklju evalo opremo z boljšo energetsko u inkovitostjo, kot jo zahteva zakonodaja. Eno od

podjetij, vklju eno v vzorec, se je odlo ilo za investicijo v posodobitve sistema za komprimiran

zrak. Intervjuvanec R 7, ki je bil sogovornik v tem podjetju, je izvedeno investicijo komentiral:

»Imeli smo tri enake kompresorje … vedno sta delovala dva, eden pa je bil rezerva … za

investicijo smo se odlo ili, ker v proizvodnji nismo imeli tako velikih potreb po komprimiranem

zraku, da bi delovala dva kompresorja … en sam pa ni bil zmožen pokriti proizvodnega procesa

… odlo ili smo se za investicijo novega tipa kompresorja z visokim izkoristkom, ki je bil dosti

manjši od obstoje ega … investicija se je pokrila v 8 mesecih. Samo s to investicijo smo znižali

porabo elektri ne energije za 15 % na letni ravni.« Naveden primer je primer dobre prakse,

kako je podjetje z investicijo v energetsko u inkovito opremo in s kombinacijo z optimizacijo

procesa doseglo velike prihranke. Podjetja so v veliki meri investirala tudi v izboljšave

ogrevanja in prezra evanja, 50 % podjetij iz vzorca je v zadnjih 5 letih izvajala izboljšave

ogrevanja, 37 % pa prezra evanja. Intervjuvanec R 2 je povedal: »Na ventilatorjih in rpalkah

se da veliko prihraniti … mi smo opremili vse enostavnejše aplikacije s frekven nimi

pretvorniki … potenciala je pri nas še veliko, vendar je treba izvesti celovit energetski pregled

proizvodnje … le tako bomo prepoznali aplikacije, na katerih se investicija izpla a.« V drugem

podjetju, kjer so že izvajali optimizacijo prezra evanja, je intervjuvanec R 7 komentiral: »Pred

10 leti smo vse rpalke in ventilatorje dušili z loputami in ventili … investicije v odstranitev

loput se nadaljujejo … na teh sistemih smo zaznali velike prihranke.« Žal je v slovenski

industriji še vedno vgrajenih veliko ventilatorjev in rpalk, katerih pretok regulirajo s loputami

in ventili. 25 % podjetij pa je investiralo tudi v energetske preglede in kogeneracije.

Kogeneracije so dobri primeri, kako odve no energijo koristiš za nek drug proces.
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Intervjuvanec R 1 je dejal: »Kogeneracija je bila za nas velik projekt … prihranki so ogromni.

Celotni prihranki še niso dolo eni, saj se izvajajo dolgoro ne meritve … odve no toploto smo

odli no porabili za pridobivanje elektri ne energije.« V energetske preglede pa podjetja ne

investirajo veliko, le 25 % vklju enih v vzorec je izvajalo ta ukrep. Razlog za to je, da so ti

pregledi dolgotrajni in velikokrat zelo zahtevni. Podjetja niso vedno naklonjena temu, da tretja

oseba pride v njihovo proizvodnjo in do potankosti preu i njihove procese. Velikokrat pa

dodatne težave povzro ajo še proizvodni delavci, ki niso vedno naklonjeni spremembam.

Intervjuvanec R 7 je povedal: »Za pomo  ocenjevalcu pri energetskem pregledu smo dodelili

enega od naših delavcev vendar je ocenjevalec po nekaj dneh izrazil željo po zamenjavi osebe.

Razlog je bil, da oseba ni bila v pomo , saj je na vsaki to ki pregleda komentirala, da prihranki

tukaj niso mogo i. … izkazalo se je, da so potenciali na skoraj vseh sklopih pregleda.« Razlog

za malo število investicij v energetski pregled je tudi, da so ti pregledi dragi in sami po sebi

brez nadaljnjih ukrepov ne prinesejo nobenih prihrankov. V preteklosti so za energetske

preglede obstajala tudi nepovratna sredstva. Komentar intervjuvanca R 7 je: »Sami ne bi

investirali v energetski pregled, dobili smo nepovratna sredstva in zato smo ga izvedli. Poro ilo

je dobro orodje za prepoznavanje potencialov za prihranke.« Energetski pregledi so odli no

orodje, ki podjetja usmerjajo v investicije v energetsko u inkovitost, je pa res, da se mora pred

tem podjetje zavestno odlo iti, da bo investiralo v energetsko u inkovitost in si zastaviti

konkretne cilje. Ve ina podjetij je v preteklosti investirala v obnovo razsvetljave. V veliki meri

podjetja pri novih investicijah vklju ujejo tudi opremo z boljšimi izkoristki, saj jim to

predpisuje tudi zakonodaja. Slika 23 prikazuje ukrepe za energetsko u inkovitost, ki so jih

podjetja, zajeta v raziskavo, izvajala v preteklih 5 letih.

Slika 23: Ukrepi, ki so jih podjetja že izvajala

Na osnovi izjav in odgovorov intervjuvancev lahko sklepamo, da so podjetja v zadnjih 5 letih

najpogosteje izvajala ukrepe na podro ju razsvetljave, saj so bile te investicije dobro
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promovirane in so bila za njih na voljo nepovratna sredstva. Na drugo mesto pa podjetja

postavljajo uporabo energetsko u inkovitejše opreme pri obnovah in novih investicijah; veliko

od te opreme spada pod nove EU direktive, saj se opreme s slabim izkoristkom znotraj EU sploh

ne sme ve  dobavljati.

9. Ali vaše podjetje poro a o izboljšavah na podro ju energetske u inkovitosti (npr. v letnem

poro ilu)?

Ko smo v intervjujih prišli do tega vprašanja, so podjetja, ki imajo energetskega managerja in

so že dosti investirala v energetsko u inkovitost, v trenutku odgovorila, da poro ajo energetsko

inkovitost, ki je tudi del letnega poro ila. Po odgovorih intervjuvancev 50 % podjetij poro a

energetsko u inkovitost v letnem poro ilu. 25 % podjetji je odgovorilo, da ne poro ajo, in 25 %,

da s tem podatkom ne razpolagajo. Po preu itvi letnih poro il se je izkazalo, da le eno podjetje,

kar predstavlja 12 % podjetij, ne poro a v letnem poro ilu ni , kar bi se lahko navezovalo na

energetsko u inkovitost. Vsa ostala podjetja pa v letnih poro ilih navajajo podatke o porabljeni

elektri ni energiji ali celotni energiji, nekatera pa tudi o energetski u inkovitosti, ki jo merijo z

indeksi glede na eno izmed preteklih let. Kar 75 % podjetij je v zadnjih treh letih znižala porabo

elektri ne energije oz. skupnih energentov, kljub temu da so nekatera podjetja širila svojo

proizvodnjo. Prav podjetja, ki so o energetski u inkovitosti najbolj ozaveš ena, so v zadnjih

letih širila proizvodnjo in hkrati tudi posodabljala obstoje o in tako dosegla znižanje porabe

energije v primerjavi s prejšnjimi leti. 25 % podjetij je v zadnjih letih povišalo porabo energije

predvsem na ra un investicij v nove energetsko intenzivne proizvodne procese.

Na podlagi odgovorov intervjuvancev lahko sklepamo, da podjetja v ve ini primerov poro ajo

izboljšave na podro ju energetske u inkovitosti. Po preu itvi letnih poro il podjetij pa je bilo

ugotovljeno, da ve ina podjetij spremlja le letno porabo energentov in jo primerja s porabo v

preteklih letih, ne spremlja in poro a pa investicij in prihrankov na ra un energetske

inkovitosti.

10. Ali je po vašem mnenju energetska u inkovitost v industriji breme ali priložnost?

Vsa podjetja so si bila pri vprašanju, ali je energetska u inkovitost industriji breme ali

priložnost, enotna in so odgovorila, da je to priložnost. Intervjuvanec R 4 je komentiral:

»Energetska u inkovitost je za industrijo priložnost, vendar je ob asno lahko tudi breme.

Odvisno, kako gledaš.« Pri tem je predvsem gledal na delo delavcev, ki morajo poskrbeti za

proizvodnjo  s  kar  se  da  nizkimi  stroški,  energetsko  u inkovito.  Podjetja  sama  vidijo  v

energetski u inkovitosti predvsem priložnost za razvoj in konkuren no prednost. Bi se pa

verjetno delež odgovorov, da je energetska u inkovitost priložnost, spremenil, e bi se vlada

bolj vmešala v energetsko u inkovitost in prisilila industrijo, da mora postati energetsko

inkovitejša. Intervjuvanec R 6 navaja: »S prisilo bi energetska u inkovitost hitro iz

priložnosti prešla v breme.«
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Na podlagi odgovorov in izjav intervjuvancev lahko sklepamo, da je energetska u inkovitost

za industrijo priložnost, s katero lahko podjetje pove uje svojo konkuren nost in trajnostni

razvoj.

11. Ali so v vašem podjetju aplikacije, pri katerih bi že z manjšo investicijo in optimizacijo

lahko izboljšali energetsko u inkovitost?

Sistemi v industriji so zelo raznoliki: tudi e so aplikacije v razli nih industrijah enake, kot npr.

ventilatorji, rpalke, sistemi za komprimiran zrak in razsvetljava, se mora vsaka aplikacija

obravnavati lo eno, saj je optimalna to ka delovanja na teh sistemih razli na na prav vsaki

izmed aplikacij. Prav vsak ventilator ali katera druga aplikacija znotraj tovarne mora biti

obravnavana lo eno, da se za vsako izmed njih dolo i optimalna to ka delovanja, ki pomeni s

kar se da malo energije zadovoljiti procesne potrebe. Kar 88 % podjetij, zajetih v vzorec, meni,

da so v njihovem podjetju še vedno primeri, na katerih bi z manjšo investicijo in optimizacijo

lahko dosegli energijske prihranke. Intervjuvanec R 8 je komentiral: »Tudi e posodobimo vse

ventilatorje ali rpalke v naši tovarni, to še ne pomeni, da bomo energetsko u inkoviti, treba je

zaposlene izobraziti tako, da bodo delovali energetsko u inkovito. e delovanje stroja ni

potrebno, naj ne deluje, s tem prihranimo ve  kot pa z raznimi optimizacijskimi na ini

delovanja.« Investicij v energetsko u inkovitost se je treba lotiti sistemati no, kot navaja

intervjuvanec R 7: »Za eli smo z nadomeš anjem loput s frekven nimi pretvorniki na

prezra evalnem sistemu … za nas je to eden ve jih porabnikov. Najprej smo se lotili ve jih

mo i, kjer se prihranki najvišji … v tovarni imamo ve  sto ventilatorjev in rpalk … vseh še

nismo optimizirali … proces optimizacije je vedno manj atraktiven, saj so mo i in možnosti

prihrankov vedno manjši. … v našem podjetju bo najbrž vedno kakšna aplikacija, na kateri se

da še kaj izboljšati na podro ju energetske u inkovitosti.« Podjetja vseh priložnosti za prihranke

sama niti  ne prepoznajo,  intervjuvanec R 3 je dejal:  »Na sistemu za komprimiran zrak sploh

nismo prepoznali prihrankov, dokler nam sistem ni za el povzro ati težav in se na koncu

pokvaril. Ko smo za eli iskati rešitev naše težave, smo ugotovili, da imamo v sistemu dve

razli ne potrebi po komprimiranem zraku, nov sistem smo razdelili na dva sistema in s tem smo

ob utno znižali porabo energije.« Izboljšave energetske u inkovitosti so vedno mogo e – tudi

e se optimizira celotna tovarna in se vgradi energetsko u inkovita oprema, se na trgu pojavlja

novejša tehnologija, ki dosega vedno boljše izkoristke. Vedno pa je treba izvajati primerjave

novih tehnologij z obstoje imi in presoditi, kaj pomenijo za naše podjetje. e se investicija

povrne v smiselnem asu, ki je odvisen od posameznega podjetja, potem je smiselno investirati

v zamenjavo, druga e pa ne. Veliko podjetij kljub investiciji v naju inkovitejšo opremo z

napa no uporabo doseže prav nasproten u inek od želenega. Intervjuvanec R 2 je komentiral:

»Prihranki so pri nas še možni. Posodobili smo breznapetostno napajanje z u inkovitejšim, vse

nove motorje vgrajujemo z visokimi izkoristki, veliko smo naredili na obnašanju zaposlenih.

Smo pa blizu kriti ne to ke … trenutno iš emo mejne projekte, v katerih se investicija še

izpla a.« Kljub vgraditvi najsodobnejše in najbolj energetsko u inkovite opreme podjetje brez

ciljnih usmeritev k energetski u inkovitosti ne bo nujno energetsko u inkovito.
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Na podlagi izjav in odgovorov intervjuvancev lahko sklepamo, da je v industriji še vedno veliko

aplikacij, na katerih bi lahko z manjšimi investicijami in optimizacijami izboljšali energetsko

inkovitost.

12. Ali menite, da ste ozaveš eni o energetski u inkovitosti na vašem delovnem mestu?

Ozaveš enost o energetski u inkovitosti na vsakem delovnem mestu je klju nega pomena za

doseganje dobrih rezultatov na podro ju energetske u inkovitosti. e zaposleni niso

ozaveš eni, potem ni veliko upanja, da bodo iskali in predlagali izboljšave v ta namen. 63 %

podjetij je odgovorilo, da meni, da so ozaveš eni o energetski u inkovitosti, in da skušajo to

ozaveš enost širiti tudi naprej tako v službenem kot v zasebnem asu. Intervjuvanec R 2 je

dejal: »V službi mojim podrejenim ni težko konstantno ponavljati, naj iš ejo možnosti

prihrankov. Doma je to veliko težje … no em se postavljati v konflikten položaj, e se doma

kdo obnaša energetsko neu inkovito. Se pa pozna, da je to moja služba in zato to zavestno ali

podzavestno prenašam na doma e okolje in so vidne dolo ene izboljšave tudi doma.«

Ozaveš enost o energetski u inkovitosti je odvisna od zna aja posamezne osebe, eni so

ozaveš eni in ravnajo v službi z vso opremo, kot da je to njihova osebna last, torej skrbno.

Ve inoma se zavedajo, da se opremi z boljšo energetsko u inkovitostjo in optimizacijo

delovanja podaljša življenjska doba pri manj stresnih trenutkih in pri preobremenitvah.

Preostalih 37 % intervjuvancev pa meni, da so na delovnem mestu delno ozaveš eni in da bi se

lahko na tem podro ju še izboljšali. Komentar intervjuvanca R 3 je bil: »Sem delno ozaveš en.

… ko grem iz pisarne, ne ugasnem vedno lu i, … v službi imam preve  dela, da bi se ukvarjal

z malenkostmi … je pa res, da v primeru prepoznavanja kakšne manjše okvare na sistemu, ki

ne ogroža proizvodni proces, ampak samo poviša porabo energije, vedno urgiram, da se to reši

… to delam boljkone podzavestno … ali je to zaradi ozaveš enosti o energetski u inkovitosti

ali zaradi strahu pred morebitnim izpadom proizvodnje, ne vem.« Ozaveš enost zaposlenih o

energetski u inkovitosti je klju nega pomena za doseganje cilja, da podjetje postane energetsko

inkovito, sicer pa je to odvisno od samega podjetja, e sploh ima med svojimi cilji zastavljen

cilj postati energetsko u inkovito podjetje.

Na podlagi odgovorov in izjav intervjuvancev lahko sklepamo, da so zaposleni v industriji

ve inoma ozaveš eni o energetski u inkovitost na svojem delovnem mestu, vendar se zaradi

preobremenjenosti – kljub ozaveš enosti – vedno ne obnašajo energetsko u inkovito.

13. Ali  menite  da  ste  dovolj  dobro  seznanjeni  z  evropskimi  direktivami,  ki  se  navezujejo  na

energetsko u inkovitost?

Evropske direktive so tesno povezane z izboljšanjem energetske u inkovitosti in s tem

zastavljenimi cilji. Cilji so zastavljeni za neko asovno obdobje, v primeru, da se proti izteku

te dobe cilji še niso dosegli ali so težko dosegljivi, pa se direktive zaostrujejo. Je pa res, da se

lahko rezultati prikažejo kot zelo uspešni, kljub temu da dejansko temu ni tako. Kar 50 %

podjetij je navedlo, da so le delno seznanjeni z evropskimi direktivami, ki se navezujejo na
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energetsko u inkovitost. Do podatkov o novih direktivah pridejo predvsem preko dobaviteljev

opreme, ki jim ponujajo nove rešitve. Na podro ju elektromotorjev so morali dobavitelji v EU

opustiti energetski neu inkovito opremo z letom 2011. Kljub temu da takšne opreme niso smeli

ve  prodajati, so se našle pomanjkljivosti v direktivi, ki so omogo ale prodajo energetsko

neu inkovitih motorjev. Te pomanjkljivosti so se deloma odpravile z novo posodobljeno

direktivo, ki je za ela veljati v letu 2015. 37 % podjetij je odgovorilo, da so seznanjeni z

evropskimi direktivami na podro ju energetske u inkovitosti, do teh podatkov pa pridejo preko

spremljanja raznih internetnih strani, ki navajajo evropske direktive, in preko Uradnega lista

RS. Intervjuvanec R 2 je dejal: »Nove direktive moramo spremljati sami … v uradnem listu so

na za etku energetskega zakona navedene direktive, ki so prenesene iz EU … na osnovi teh

podatkov potem najdemo direktivo ki nas zanima.« Preostala podjetja pa z evropskimi

direktivami niso seznanjena, ta delež predstavlja 12 % podjetij. Komentar intervjuvanca R 6 je:

»Žal nimamo asa sami iskati novih direktiv … seminarjev v ta namen je premalo. Vodstvo pa

nam ne omogo a obiska teh seminarjev.« Žal je širjenje informacij o direktivah dokaj slabo, res

je, da je danes vse dosegljivo na spletu, vendar e te nekdo ne usmeri, potem se to podro je ne

raziskuje  in  podatki  pridejo  do  industrije  šele  takrat,  ko  jim dobavitelji  omenijo,  da  se  neke

opreme ne sme ve  dobaviti, ker je energetsko neu inkovita.

Na podlagi izjav in odgovorov intervjuvancev lahko sklepamo, da so podjetja v Sloveniji

ve inoma le delno seznanjena z evropskimi direktivami, ki se navezujejo na energetsko

inkovitost v industriji.

14. Ali ste seznanjeni z ukrepi za spodbuditev energetske u inkovitosti? (subvencije, krediti in

drugi možni ukrepi)

V Sloveniji so se ukrepi za spodbujanje energetske u inkovitosti v zadnjih letih mo no skr ili.

Še vedno so prisotni krediti po cenovno sprejemljivih obrestnih merah, najbolj zaželenih

ukrepov – nepovratnih sredstev za tovrstne investicije – pa v zadnjih letih ni ve  na voljo.

Slednjih  je  vedno  manj,  saj  država  v  te  namene  ne  razpisuje  ve  razpisov,  tisti,  ki  pa  so  še

prisotni, pa so zelo težko dosegljivi. 25 % podjetij v vzorcu z ukrepi ni seznanjenih. Komentar

intervjuvanca R 6 je bil: »Nepovratna sredstva je zelo težko dobiti … tudi takrat, ko so razpisi

bili, so bili pogoji prezahtevni … vse je narejeno za res velika podjetja … minimalna limita je

bila investicija 150.000 € … mi pa smo želeli optimizirati pomožne sklope, kot so ventilatorji

in rpalke. Znesek je bil za nas prevelik.« Eno izmed podjetij, kar predstavlja 12 %, vzorca se

je ozna ilo kot delno seznanjeno. Intervjuvanec R 7 je dejal: »V preteklosti smo dobili

nepovratna sredstva … prijavili smo se na razpis svojega dobavitelja elektrike … sredstva smo

porabili za energetski pregled … vprašanje, e bi ga izvedli brez nepovratnih sredstev.« V istem

podjetju je intervjuvanec R 7 še dodal: »Žal nimamo asa iskati sredstev in akati z

investicijami, da nam bo nekdo dal nepovratna sredstva, ko imamo investicijo pripravljeno,

ob asno pregledamo, e je kaj razpisanega … ni pa to pogoj za investicijo … finan no sliko

moramo izvesti pred investicijo. e bi akali, da nam nekdo kaj podari, potem bi nam tovarna
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že razpadla.« Preostalih 63 % podjetij redno spremlja ukrepe in so seznanjeni z njimi, kljub

temu da jih izkoriš ajo v zelo malem obsegu. Intervjuvancev R 4 je komentiral: »V preteklosti,

ko so bili razpisi prisotni, se nismo dovolj angažirali … nepovratna sredstva smo dobili le za

nekaj projektov, pa še to v zelo malem, skoraj zanemarljivem obsegu. Sedaj bi ravnali druga e

… ampak razpisov skorajda ni ve .« Ukrepe v obliki nepovratnih sredstev za energetsko

inkovitost razpisujejo tudi dobavitelji energije. Ti ukrepi so letno prisotni, vendar se podjetja

ne prijavljajo rada na njih, saj so zraven tudi pogoji, ki jih podjetja ne morejo sprejeti v kratkem

asu. Eden od takšnih pogojev je sprememba dobavitelja energije, za to odlo itev se lahko

podjetje odlo i po dolgoro ni študiji in preu itvi vseh okoliš in ob sprejemu tega pogoja.

Komentar intervjuvanca R 7 je bil: »Vsak dobavitelj skrbi za svoje komitente … dolo eni

dobavitelji pa razpise izdajo kar za svoja h erinska ali lastniško povezana podjetja … razpisi se

objavijo, ker se pa  morajo.«

Na podlagi izjav in odgovorov intervjuvancev lahko sklepamo, da so podjetja z ukrepi za

spodbujanje energetske u inkovitosti v veliki meri seznanjena, da pa je ukrepov, kakršnih si

želijo podjetja, zelo malo na razpolago.

15. Ali poznate katere od energetskih standardov, ki so povezani z u inkovito rabo energije in

posebej elektri ne energije?

Standardi so uporabne smernice za doseganje zastavljenih ciljev, izmed vseh podjetij v

raziskavi ima 88 % podjetij vsaj en certificiran ISO standard. Prav tako je 88 % intervjuvancev

odgovorilo, da delno poznajo energetske standarde, povezane z u inkovito rabo energije.

Poznavanje standardov so povezali z najbolj razširjenima standardoma, ki se osredoto ata na

kakovost proizvoda in okolje. 12 % podjetij je odgovorilo, da so seznanjeni z energetskimi

standardi. Podjetja, vklju ena v raziskavo, imajo v 63 % certificiran ISO 14001, mednarodni

standard ravnanja z okoljem, in se z izzivi energetske u inkovitosti soo ajo s pomo jo tega

standarda. ISO 14001 sam po sebi ne vklju uje natan nih zahtev vpliva podjetja na okolje,

ampak le splošne zahteve, ki jim mora podjetje zadostiti, e želi obdržati ta ISO certifikat.

Standard za upravljanje z energijo, ISO 50001, ima samo eno podjetje, vklju eno v raziskavo,

kar predstavlja 12 % vzorca. To podjetje ima ISO 50001 vpeljan na globalni ravni za vsa

podjetja, ki jih ima po svetu.

V razgovoru je intervjuvancev R 3 komentiral: »Ker v naši proizvodnji porabimo veliko

energije … se znotraj podjetja odlo amo za uvedbo standarda ISO 50001 … ta standard nam je

zanimiv, ker se osredoto a le na energente.« 88 % podjetij o uvedbi tega standarda še ne

razmišlja, eprav se standard ukvarja prav s podro jem u inkovite rabe energije. Glede na

porast certificiranja tega certifikata v tujini je pri akovati, da se bo certifikat ob utneje za el

uveljavljati tudi v Sloveniji.

Na osnovi odgovorov in izjav intervjuvancev lahko sklepamo, da standardi, ki se ukvarjajo z

upravljanjem z energijo v industriji, niso dobro poznani.
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16. Na katerih podro jih lahko z ukrepi energetske u inkovitosti elektri ne energije ustvarite

najve  prihrankov?

Vsako proizvodno industrijsko podjetje ima zelo razli ne porabnike; e se v enem podjetju

najve  elektri ne energije potroši za prezra evanje, je lahko prezra evanje v neki drugi branži

obravnavano kot zanemarljiv delež porabe. Vsako podjetje, ki se ukvarja s podobno branžo v

industriji, ima podobne energetsko intenzivne porabnike. V kovinski industriji se najve

elektri ne energije porabi na indukcijskih pe eh, ki jih uporabljajo za segrevanje kovin oz.

obdelovancev. Intervjuvanec R 1 je komentiral: »Prihranimo lahko na veliko aplikacijah …

najve je prihranke pa lahko dosežemo prav na podro jih, ki porabijo najve  elektri ne energije

… pri nas so to zagotovo indukcijske pe i. Vgrajene imamo stare pe i, ki sicer še vedno delujejo

… strošek investicije za to posodobitev je ogromen in zato lastniki temu niso naklonjeni.

Povra ilna doba v takšne sisteme je zelo dolga.« 37 % podjetij je navedlo, da so najve ji

prihranki mogo i na razsvetljavi in prezra evanju, odgovori temeljijo na predpostavkah

intervjuvancev o tem, kje bi lahko najve  porabili v njihovem podjetju oz. kje so se jim

investicije v energetsko u inkovitost najbolj izpla ale. Prezra evanje in razsvetljava sta zelo

pomembna v pogledih energetske u inkovitosti, saj so prihranki v odstotkih visoki, e pa se na

to investicijo pogleda celovito, na nivoju celotnega podjetja, je to obi ajno zelo majhen delež.

Vsa industrijska podjetja imajo nekaj skupnih podro ij, ki omogo ajo velike prihranke. Kar

75 % podjetij je za podro je na katerem lahko prihranijo najve , ozna ilo pomožne motorske

sisteme, ki so uporabljeni v vseh industrijah. Intervjuvanec R 7 je komentiral: »Prav gotovo

lahko najve  prihranimo na pomožnih motorskih sistemih … mi smo z optimizacijo in manjšo

investicijo na podro ju komprimiranega zraka znižali porabo elektri ne energije na nivoju

podjetja za 15 % … investicija v energetsko u inkovitost je bila prelomni korak … od te

investicije naprej smo vsi bolj usmerjeni k optimizaciji porabe … ve ino pomožnih sistemov

smo že posodobili. Pripravili smo projekt za zamenjavo vseh ve jih ventilatorjev. Izkazalo se

je da so prihranki ogromni … novi motorji imajo res boljše izkoristke, vendar so izboljšave v

primerjavi s staro opremo le nekaj odstotne … z boljšo izgradnjo ventilatorja pa lahko hitro

dosežeš tudi do 10 % boljše izkoristke … seveda smo vse ventilatorje tudi opremili s

frekven nimi pretvorniki, ki nam ob pravilni uporabi prinašajo še dodatne prihranke.« Pomožni

motorski sistemi so v pogledu energetske u inkovitosti prav gotovo zelo pomembni, ker so to

naprave, ki delujejo konstantno skozi celo leto. Veliko pomožnih sistemov v industriji po ve

mesecev sploh ne ugasnejo, ko pa jih, je to zaradi ustavitve proizvodnje, okvare ali vzdrževanja.

Intervjuvanec R 5 je komentiral: »Prihranki na pomožnih motorskih sistemih so lahko veliki

ampak samo na tistih, ki imajo veliko obratovalnih ur. Investicija se ne pokrije, e ventilator ali

rpalka deluje le okoli 1000 ur letno.« 12 % podjetij, vklju enih v raziskavo, je navedlo, da se

lahko veliko prihrani tudi s smotrno rabo energije, komentar intervjuvanca R 8 je bil: »Z vsemi

investicijami v energetsko u inkovitost lahko kar kon amo, e hkrati ne izobrazimo

uporabnikov o tem, kako energetsko u inkovito uporabljati opremo. V našem podjetju smo že

imeli dograditev frekven nega pretvornika na obstoje  sistem z dušilno loputo na ventilaciji …
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pri investiciji je bilo dogovorjeno, se loputa odpre do konca in prepre i možnost ponovne

uporabe. Kmalu po kon ani investiciji smo opazili, da se regulacija izvaja le na loputi in ne na

frekven nem pretvorniku, s takšno uporabo smo z investicijo celo dvignili strošek in koli ino

porabljene energije.« Slika 24 prikazuje rezultat raziskave: katera so podro ja, kjer so prihranki

elektri ne energije z ukrepi v energetsko u inkovitost najvišji.

Slika 24: Podro ja, kjer so prihranki z ukrepi v energetsko u inkovitost najvišji

Na podlagi izjav in odgovorov intervjuvancev lahko sklepamo, da so vsa energetsko intenzivna

podro ja, ki so konstantno v uporabi, potencial za prihranke energije. Najve ji potencial pa je

na pomožnih motorskih sistemih, ki so prisotni v velikem številu, njihove karakteristike pa

omogo ajo prihranke energije z razli nimi optimizacijskimi ukrepi.

17. Ali menite, da bo v naslednjem desetletju energetska u inkovitost eden od klju nih

dejavnikov za uspešno poslovanje podjetij?

Pritiski trga po znižanju cen povzro ajo velike spremembe v organizacijah in energetska

inkovitost bo zagotovo odigrala pomembno vlogo v prihodnosti. Za obstoj in uspešno

delovanje podjetja se bodo morala podjetja prilagoditi trgu in tudi razširiti okolje poslovanja.

Vsa podjetja, vklju ena v raziskavo, že nastopajo kot ponudnik na globalnem trgu, kjer je

konkurenca zelo prisotna in kjer so ta podjetja organizacijsko v prednosti. Pomembnost

energetske u inkovitosti je zelo odvisna od panoge in od tega, koliko je proizvodnja energetsko

intenzivna: v energetsko intenzivnih panogah bo energetska u inkovitost klju nega pomena za

uspešno delovanje. Vsa podjetja so prepri ana, da bo energetska u inkovitost v prihodnje vedno

pomembnejša in klju na za uspešno delovanje.

Na osnovi odgovorov intervjuvancev lahko sklepamo, da bo energetska u inkovitost vedno

pomembnejši dejavnik za uspešno poslovanje podjetij, ki so energetsko intenzivna.
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18. Ali menite, da je energetska u inkovitost že eden izmed klju nih dejavnikov, ki vpliva na

uspešnost poslovanja podjetja?

Odgovori na to vprašanje so bili zelo podobni kot na prejšnje vprašanje. Energetska

inkovitost je že pomemben dejavnik, vendar le, e je proizvodnja energijsko intenzivna. 88 %

podjetij je odgovorilo, da je energijska u inkovitost že eden izmed klju nih dejavnikov za

uspešno poslovanje. »Pri nas elektri na energija predstavlja 75 % stroška vsega materiala in

skoraj 80 % stroška energije. Skupaj pa nam strošek elektri ne energije predstavlja okoli 15 %

vseh  stroškov.  Stroški  energije  so  pri  nas  tako  pomembni,  da  moramo  ukrepati,  druga e  ne

bomo ve  konkuren ni,« je komentiral intervjuvanec R 3. 12 % podjetij je odgovorilo, da

energetska u inkovitost še ni klju ni dejavnik za uspešno delovanje podjetja, ta odgovor je

temeljil na trenutno nizki ceni energije. »Energije je trenutno na trgu dovolj … že drugo leto

zapored beležimo nižje stroške za energijo, eprav je naša tovarna odvisna od elektri ne

energije in plina. Ta dva energenta nam predstavljata kar 16 % vseh letnih stroškov, je pa res,

da se bo ta trend cenitve energije najverjetneje kmalu obrnil in da bo energetska u inkovitost

vedno bolj pomembna,« je komentiral intervjuvanec R 1.

Na podlagi izjav in odgovorov intervjuvancev lahko sklepamo, da je energetska u inkovitost

že eden izmed klju nih dejavnikov, ki vpliva na uspešno poslovanje energetsko intenzivnih

podjetij.

19. Ali menite, da morajo biti investicije v energetsko u inkovitost izvedene po natan ni

preu itvi vsake aplikacije posebej?

Posploševanje delovanja aplikacij je nespametno, to nam lahko sicer v ve ini primerov prinese

prihranke, velikokrat pa se lahko izkaže, da z nesmiselnimi investicijami v energetsko

inkovitost situacijo celo poslabšamo. Vsa podjetja, vklju ena v raziskavo, vsako investicijo

do potankosti preu ijo in se potem na osnovi predvidenih prihrankov in povra ilne dobe

odlo ajo, ali se bo investicija izvedla ali ne. »Izra uni prihrankov so zamudni … velikokrat niti

sami ne poznamo pravilne to ke delovanja … v asih tudi kaj ocenimo za prikaz vodstvu,« je

komentiral intervjuvanec R 4. Moderne tehnologije omogo ajo veliko prilagodljivost sistemov

in velikokrat se pri investiciji odlo a le na osnovi ocen, težave se pojavijo le v primeru, da je

sistem poddimenzioniran. Primer v enem od podjetij je bil slede : »Pri investiciji v

prezra evalni sistem smo hoteli malo prihraniti in smo vzeli za eno stopnjo manjšo opremo, kot

smo predvidevali, da jo potrebujemo za doseganje konic. Imeli smo napa no predstavo, kaj se

dogaja pri preobremenitvi … sistem smo uspešno zagnali. Težave so se pojavile, ko se je za elo

zunaj hladiti … jeseni se za ne vlažnost zraka višati in zato je zrak težji … kmalu se nam je

pokazalo, da imamo preobremenjen sistem in da moramo zamenjati opremo. Ta šola nas je

veliko nau ila,« je komentiral sogovornik R 5.
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Na podlagi izjav in odgovorov intervjuvancev lahko sklepamo, da morajo biti investicije v

energetsko u inkovitost skrbno na rtovane in da je potrebna preu itev prav vsake investicije v

energetsko u inkovitost.

20. Ali menite, da industrija potrebuje jasnejša merila o tem, kaj je energetska u inkovitost v

posameznem sektorju?

Merila energetske u inkovitosti so zelo pomembna za njeno doseganje. Velikokrat podjetja

poskušajo z manjšimi investicijami v energetsko u inkovitost na posameznih aplikacijah,

vendar redko pregledajo podjetje kot celoto in zato ostaja veliko priložnosti neizkoriš enih. Je

pa res, da so potenciali prihrankov v vsakemu sektorju razli ni in zato so jasnejša merila

zaželena v kar 88 % podjetij, zajetih v vzorec. Intervjuvanec R 2 je komentiral: »Ne

potrebujemo, da nam nekdo pokaže, kje so možnosti za prihranke. Potrebna bi bila samo

usmeritev.« Tako gospodarstvo kot vlada, ki mora dose i zastavljene cilje, izvajata vedno ve je

zaostritve in pritiske za izboljšanje energetske u inkovitosti. S pritiski prihajajo tudi usmeritve,

kje in kako dosegati prihranke.

Na podlagi odgovorov in izjav intervjuvancev lahko sklepamo, da so v industriji potrebna in

zaželena jasnejša merila in usmeritve v smislu, kaj pomeni energetska u inkovitost v posamezni

branži.

21. Ali menite, da bi morali davkopla evalci nositi ve  stroškov za spodbudo energetske

inkovitosti v industriji?

Podjetja morajo sama odgovarjati za svoja dejanja in investicije; e se izkaže, da so bile

odlo itve napa ne, bi morala sama iskati rešitev nastale situacije. Z vidika podjetij, ki si za

investicije želijo razli nih nepovratnih sredstev, bi bila ta spodbuda s strani davkopla evalcev

ve  kot dobrodošla. Odgovor na zastavljeno vprašanje pa so nam podajali posamezniki, ki so

se takoj poistovetili z davkopla evalci, in zato je bil odgovor enoten, vsi intervjuvanci so

odgovorili, da davkopla evalci ne bi smeli nositi ve  stroškov za energetsko u inkovitost v

industriji. Na industrijo je v preteklosti padlo veliko breme, ko je država vpeljala dajatve za

pokrivanje subvencij, ki so bile razpisane za investicije v zeleno energijo, predvsem za son ne

elektrarne. Nekatera podjetja so na ta strošek reagirala z izgradnjo svojih virov energije.

Intervjuvanec R 5 je dejal: »Država nam je ez no  ob utno dvignila strošek elektri ne energije

zaradi vpeljave dajatev na zeleno energijo. Na to spremembo smo se hitro odzvali in izgradili

svojo son no elektrarno, ki nam pokriva povišanje stroškov.« 25 % podjetij, zajetih v vzorec,

ima v lasti son ne elektrarne, s katerimi pokrivajo del svojih potreb po elektri ni energiji. Kar

50 % podjetij pa svoje potrebe po elektri ni energiji delno pokriva tudi s soproizvodnjo

energije.

Iz odgovorov in izjav intervjuvancev je razvidno njihovo mnenje, da davkopla evalci ne bi

smeli nositi dodatnega bremena za spodbude energetske u inkovitosti v industriji.
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22. Ali mislite, da bi se morala industrijska podjetja v ve ji meri zavedati pomembnosti

energetske u inkovitosti?

Energetska u inkovitost postaja vse pomembnejši del vsakdana tako v privatnem kot v

službenem asu. e bodo energetsko intenzivna podjetja želela biti dolgoro no uspešna, se

bodo morala zavedati, da je energetska u inkovitost pomemben del prihodnosti njihovega

podjetja. Intervjuvanci so v 88 % odgovorili, da bi se morali v ve ji meri zavedati pomembnosti

energetske u inkovitosti in da so za vpeljavo energetske u inkovitosti odgovorni sami.

Intervjuvanec R 2 je komentiral: »Vsak mora poskrbeti zase, sama vpeljava energetske

inkovitosti je odvisna od usmerjenosti vodstva in celotnega podjetja, e se podjetja ne bodo

sama zavedala, kako pomembna je energetska u inkovitost za njih, se ne bo nih e. e

energetske u inkovitosti in njene prednosti podjetje ne vidi samo, potem bo imelo podjetje

težave v prihodnosti. Tto sicer velja le za tista podjetja, ki pri proizvodnji porabijo veliko

energije.« Pomembnost energetske u inkovitosti se zaveda vedno ve  podjetij, k temu mo no

prispevajo programi za spodbujanje energetske u inkovitosti v obliki standardov in novih

direktiv.

Na podlagi odgovorov in izjav intervjuvancev lahko sklepamo, da se v ve ini podjetij zavedajo

pomembnosti energetske u inkovitosti in  skušajo ukrepati v tej smeri, so pa mnenja, da bi se

morala industrijska podjetja še v ve ji meri zavedati pomembnosti energetske u inkovitosti.

23. Kdo bi moral po vašem mnenju ozaveš ati industrijo o energetski u inkovitosti?

Ozaveš anje industrije o energetski u inkovitosti bi moralo biti prisotno z vseh strani, mnoge

države, ki so uspešne pri ozaveš anju energetske u inkovitosti, so vpeljale sistem za dvig

energetske u inkovitosti na visok nivo pomembnosti v industriji. Vse programe je za ela vlada,

ki je sprejela dolo ene odlo itve. Vlada RS sicer sprejema dolo ene odlo itve, ki spodbujajo

energetsko u inkovitost, vendar so vsi ti ukrepi ve inoma sledenje evropskim direktivam. Žal

v Sloveniji ni sistemskega pristopa za dvig ozaveš enosti o energetski u inkovitosti v

industrijskih podjetjih. Intervjuvanci v veliki ve ini menijo, da bi jih morali o energetski

inkovitosti ozaveš ati proizvajalci opreme oz. dobavitelji – s tem se je strinjalo kar 88 %

podjetij. Intervjuvanec R 1 je komentiral: »Pri nas o novostih in možnostih, kako prihraniti,

izvemo ve inoma od proizvajalcev in dobaviteljev … predvsem tistih dobaviteljev, ki tržijo

opremo samo svoje blagovne znamke. Klasi ni dobavitelji, ki ponujajo vso opremo poprek, se

ne spoznajo na tehniko in zato najpogosteje samo tržijo in ne ponujajo dodatnih tehni nih

informacij … vsi pa pri akujejo, da bodo nekaj prodali.« Proizvajalci in dobavitelji so sicer

dober vir informacij, vendar je njihov glavni cilj prodaja in ne ozaveš anje o energetski

inkovitosti. So pa konstantno prisotni v industriji in imajo lahko zato veliko vpliva na

odlo itve. Dobri prodajalci obi ajno uživajo veliko zaupanje pri vodilnih v industriji, saj so

zaradi konstantnih stikov velikokrat že v prijateljskih odnosih. V 75 % podjetij iz raziskave

menijo, da bi za ozaveš anje morala poskrbeti podjetja, specializirana za energetsko

inkovitost. Ta podjetja so v Sloveniji sicer prisotna, vendar je tudi njihov cilj, da prodajo
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svoje usluge – veliko takšnih podjetij ponuja samo ideje, kako izboljšati energetsko

inkovitost, in ne ponuja dejanske izvedbe projektov. Se pa podjetja, ki ponujajo te usluge,

mnogo bolj usmerjajo na podro ja, kjer so razpisana razna sredstva, ker na teh podro jih lažje

pridejo do posla kot pa v industriji, kjer zadnja leta subvencij prakti no ni. Za ozaveš anje bi

morala v prvi vrsti poskrbeti podjetja sama, meni 63 % podjetij iz raziskave. » e sam ne

poskrbiš zase, ti nih e ne more pomagati,« je komentiral intervjuvanec R 2. Podjetja v veliki

meri pri akujejo, da jim bo nekdo drug prinesel rešitve in rešil vse težave, eprav se ta miselnost

po asi spreminja. Za ozaveš anje bi moral poskrbeti energetski manager, ki ga ima 75 %

podjetij v vzorcu, a se le v nekaj podjetjih ta dejansko ukvarja samo z energetsko u inkovitostjo

in tudi ozaveš anjem zaposlenih o energetski u inkovitosti. Intervjuvanec R 7, ki je tudi

energetski manager, je komentiral: »Ko sem prevzel to delovno mesto, sem organiziral

sestanke, na katerih sem širil znanje o energetski u inkovitosti, predstavljal cilje, ukrepe …

nekaj smo spremenili. Težava je, da so se za ele investicije in sem postal odgovoren za projekte

… zmanjkuje mi asa za energetsko u inkovitost in ozaveš anje.« Za ozaveš anje mora

poskrbeti  tudi  vodstvo,  ki  mora  biti  usmerjeno  v  izboljšave,  veliko  bi  se  spremenilo  že  z

odlo itvijo za vpeljavo standarda ISO 50001, ki se v veliki meri ukvarja prav z energetsko

inkovitostjo. Da bi ozaveš anje morala vršiti vlada oz. organizacije, ki jih vlada najeme v te

namene, meni 50 % podjetij. Vlada sicer skuša širiti ozaveš anje preko raznih medijev, vendar

je osebni stik, kot ga imajo razni dobavitelji, veliko uspešnejši, a tega v Sloveniji ni veliko

zaznati. »Z vlade nas ni še nikoli nih e obiskal in nam predstavljal energetske u inkovitosti,

eprav smo eden izmed najve jih porabnikov energije v Sloveniji. Ozaveš anje bi se moralo

širiti z odgovornih ministrstev oz. podjetij, ki jih najamejo v ta namen … mislim, da to v

Sloveniji žal ni praksa,« je komentiral intervjuvanec R 1. Iz slike 25 so razvidni odgovori na

vprašanje, kdo bi moral industrijo ozaveš ati o energetski u inkovitosti.

Slika 25: Ozaveš anje industrije o energetski u inkovitosti
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Na podlagi odgovorov in zgoraj navedenih izjav intervjuvancev lahko sklepamo, da so vsi

navedeni leni pomembni pri ozaveš anju o energetski u inkovitosti, da pa trenutno ve ino

ozaveš anja o energetski u inkovitosti v industriji opravljajo dobavitelji in proizvajalci opreme.

24. Kako bi opisali slovensko zakonodajo in predpise, ki urejajo energetsko u inkovitost v

industriji?

Slovenska zakonodaja in predpisi, ki urejajo energetsko u inkovitost v industriji so javnosti

slabo poznana. Ali je razlog za to v nezainteresiranosti industrije ali v slabi promociji zakonov

s strani vlade, je težko dolo iti, najbrž pa je razlog obojestranski. Kar 37 % podjetij, zajetih v

vzorcu, ne more opisati zakonodaje in predpisov, ker jih ne poznajo. Preostalih 63 % pa je

zakonodajo in predpise ozna ilo kot slabo in nerazumljivo. Intervjuvanec R 6 je komentiral:

»Zakonodaja sicer pokriva tudi to podro je, vendar je težko uporabna. Kdo pa sploh preverja,

ali uporabljamo opremo, ki jo predpisuje zakonodaja, vse temelji na zaupanju. Vlada sprejme

zakon, industrija pa ga mora upoštevati … pravzaprav ni nobenega nadzora, e pa obstaja, ga

vsaj mi nismo bili nikoli deležni.« V drugem podjetju je intervjuvanec R 1 komentiral: »Vlada

regulira cene energentov in nas s tem sili v energetsko u inkovitost. Upoštevamo predvsem

tiste direktive in usmeritve, ki jih predpisuje zakon.«

Na podlagi odgovorov in izjav intervjuvancev lahko sklepamo, da v Sloveniji zakonodaja, ki

se ukvarja z energetsko u inkovitostjo v industriji, ni dobro urejena.

25. Ali veste, na kakšne na ine vlada RS promovira energetsko u inkovitost?

Vsaka vlada v dolo eni državi lahko izvaja ukrepe za energetsko u inkovitost, kakor misli, da

je za njihovo državo najbolje oz. tako, kot si lahko dolo ena država privoš i. Slovenska vlada

za promocijo uporablja razli ne ukrepe. Ukrepi, kot so sprejem evropskih direktiv in vklju itev

teh direktiv v energetski zakon, podpiranje standardov, ki se ukvarjajo z energetsko

inkovitostjo, višanje davka na emisije in podobni drugi ukrepi industriji pomagajo k boljši

energetski u inkovitosti, vendar jih je ve ina pripravljenih tako, da industrijo silijo v energetsko

inkovitost. Z boljšim ozaveš anjem bi bili vsi ti ukrepi lažje sprejemljivi za industrijo in bi

industrija v ve ji meri pomagala vladi dose i zastavljene cilje, h katerim se je zavezala. Najve ji

delež intervjuvancev, kar 75 %, je mnenja, da vlada v najve ji meri energetsko u inkovitost

promovira oz. vsiljuje z dvigi davkov na emisije. 63 % intervjuvancev je mnenja, da vlada

energetsko u inkovitost promovira z vpeljavo energetskih standardov za opremo. »Vsi

standardi oz. direktive, ki jih vpeljuje naša vlada, so prevodi dokumentov, ki so sprejeti v EU.

Eni prevodi so dobri in na mestu, nekateri pa so nesmiselni. Velikokrat uporabljamo dokumente

v angleškem jeziku, da razumemo, kaj je sploh vklju eno v dokumentu,« je komentiral

intervjuvanec R 7. Vlada RS je v preteklosti naredila dober korak v smeri ozaveš anja

industrije, ko je razpisala nepovratna sredstva za vgradnjo opreme z boljšimi izkoristki. Ta

ukrep je spodbudil industrijo, da je za ela iskati možnosti prihrankov – kljub temu da so bila

sredstva zelo omejena in da veliko podjetij ni imelo možnosti pridobiti teh sredstev, so pa
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vseeno za eli iskati podro ja, kjer so možni prihranki energije. »Ko je bil razpis za subvencije

objavljen, smo za eli iskati podro ja, ki bi jih lahko vklju ili. Znesek investicije je bil za nas

previsok, vseeno pa smo našli veliko možnosti za izboljšave. Nekaj smo jih tudi realizirali …

seveda brez subvencij,« je komentiral intervjuvanec R 6. Takšnih pristopov bi moralo biti ve

in bolj razdeljenih na manjše investicije, ki bi bile dosegljive podjetjem tudi za optimizacijo

manjših sistemov, s tem bi se dvignila ozaveš enost in pomnožilo iskanje izboljšav. V

preteklosti je bil prisoten tudi razpis za nepovratna sredstva v obnovljive vire, te spodbude je

kot promocijo energetske u inkovitosti ozna ilo 37 % podjetij. Komentar intervjuvanca R 7 je

bil: »Razpis za obnovljive vire je bil dobro izpeljan za podjetja, ki so investirala in izgradila

lastno proizvodnjo elektri ne energije. Dolgoro no se je izkazalo, da ta razpis ni bil dober za

RS … težava je nastala, ko so z pogodbo dolo ili ceno odkupa energije … v zadnjem asu pa

je cena zelo padla. Davek za to napa no strategijo sedaj pla ujemo vsi davkopla evalci.« Slika

26 prikazuje, kako slovenska industrijska podjetja vidijo ozaveš anje in promocijo energetske

inkovitosti, ki jo izvaja vlada RS.

Slika 26: Promocija energetske u inkovitosti, ki jo izvaja vlada RS
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Investicije v energetsko u inkovitost podjetju omogo ajo dolgoro no konkuren nost. Podjetja

so uspešna takrat, ko s im manj stroški proizvedejo velike koli ine kakovostnih produktov.

Investicije v energetsko u inkovitost pomagajo podjetju pri znižanju vhodnih stroškov za

proizvodnjo, hkrati pa se velikokrat pri investiciji izkaže, da z izboljšanjem procesa proizvodnje

podjetje izboljša kakovost produkta. Vsa podjetja v vzorcu so enotnega mnenja, da jim

investicije v energetsko u inkovitost, kot sta optimizacija procesov in nakup opreme z boljšimi

izkoristki, prinašajo ve jo konkuren nost na trgu in dolgoro en obstoj. Komentar intervjuvanca

R 7 je bil: »Res je, da nam navedene investicije prinašajo ve jo konkuren nost a morajo biti

vse investicije smiselne. Ne moremo investirati kar povprek brez skrbnega na rtovanja in

preverjanja, nesmiselne investicije bi lahko ogrozile obstoj našega podjetja.« »Energetska

inkovitost je pomemben dejavnik v razvoju podjetja,« je bil komentar intervjuvanca R 2. V

mislih je imel procese izboljšav proizvodnje, saj e podjetja predolgo vztrajajo na obstoje em

procesu proizvodnje brez posodobitev, jih konkuren na podjetja kmalu prehitijo in takrat je že

skoraj prepozno za uspešne investicije, ki bi podjetje zopet pripeljale v konkuren no prednost

oz. bi podjetje obdržale v poslu. Veliko bolje je, e se podjetja razvijajo postopoma in

konstantno izboljšujejo svoje poslovanje ter s tem obdržijo konkuren nost na konstantnem

nivoju.

Na podlagi odgovorov in izjav intervjuvancev lahko sklepamo, da investicije v energetsko

inkovitost, optimizacijo procesov in nakup opreme z visokimi izkoristki podjetju prinašajo

ve jo konkuren nost na trgu.

27. Ali menite, da investicije v energetsko u inkovitost prinašajo boljšo in zanesljivejšo dobavo

energije?

Investicije v energetsko u inkovitost za sama podjetja ne vplivajo na zanesljivejšo dobavo

energije, je menilo 75 % intervjuvancev. »Mi ne opažamo, da bi imeli zaradi investicij v

energetsko u inkovitost zanesljivejšo dobavo elektri ne energije,« je bil komentar

intervjuvanca R 4. Vsa podjetja so ta odgovor podala na osnovi pogleda na njihovo podjetje,

kjer imajo ve inoma dovolj dimenzionirano opremo, ki omrežno energijo transformira na nivo,

ki ga potrebujejo. V nekaterih podjetjih pa imajo to opremo poddimenzionirano, v ve ini

primerov se je to zgodilo zaradi naknadnih investicij, ki so jih priklju ili na obstoje o opremo.

V teh podjetjih pa so navedli, da pri njih investicija v energetsko u inkovitost pomeni tudi

zanesljivejšo dobavo energije. Takšnega mnenja je bilo 25 % podjetij, zajetih v vzorec. Izjava

intervjuvanca R 3 je bila: »Pri nas je energetska u inkovitost zaradi premajhne transformatorske

postaje pomembna. Zgodilo se nam je že, da nam je transformator pregorel zaradi

preobremenitve.  Investicije  se  pri  nas  hitro  odvijajo  in  za  vsako  investicijo  ne  širimo

transformatorskih postaj.« » e se dobava energije gleda s širšega zornega kota in se ne omejimo

samo na dobavo energije znotraj podjetij, pa  pa gledamo dobavo energije znotraj vsake države

posebej, potem se kmalu izkaže, da je zanesljiva dobava elektri ne energije zelo povezana z

energetsko u inkovitostjo,« je komentiral intervjuvanec R 5. V državah, ki imajo zadostno
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proizvodnjo elektri ne energije, koli ina porabe ni velika težava, v tistih državah, ki elektri no

energijo uvažajo, pa se lahko pojavijo težave zaradi pomanjkanja energije na trgu. Podjetja, ki

na dolo enem energetskem trgu predstavljajo velikega odjemalca, morajo vnaprej napovedati,

koliko energije bodo v dolo eni asovni periodi porabila, na osnovi teh podatkov potem

podjetja, ki upravljajo s proizvodnjo in distribucijo energije, pripravijo na rt, kako bodo želene

kvote energije zagotovili. V primeru, da podjetje potrebuje ve  energije, kot so napovedali, ali

da imajo trenutne konice pri porabi, pa morajo prekora itve kazensko pla ati. Kazni so obi ajno

dosti višje kot cena napovedane porabe energije. Intervjuvanec R 6 je komentiral: »Konicam

pri porabi se izogibamo, v prekora itve gremo le zavestno, e imamo pomemben posel, ki nam

po drugi strani predstavlja ve  dobi ka, kot so stroški prekora itev.«

Na podlagi odgovorov in navedenih izjav intervjuvancev lahko sklepamo, da znotraj podjetja

investicije v energetsko u inkovitost ve inoma ne pomenijo zanesljivejše dobave energije, so

pa te investicije pomembne za dobavo elektri ne energije znotraj celotnega omrežja v Sloveniji.

28. Ali menite, da investicije v energetsko u inkovitost prinašajo višje stroške za podjetje?

Brez investicij v izboljšave ter ve anja proizvodnje in produktivnosti je proizvodno podjetje

dolgoro no obsojeno na propad. Da investicije v energetsko u inkovitost za podjetje pomenijo

višje stroške, je bilo mnenje 37 % intervjuvancev. Preostalih 63 % pa je bilo mnenja, da te

investicije ne pomenijo višjih stroškov za podjetje. Ta podjetja energetsko u inkovitost gledajo

bolj kot dolgoro ne investicije, ki se v dolo enem obdobju popla ajo same. Vsaka investicija

predstavlja podjetju dolo ene stroške in tveganja, vendar brez investicij podjetje ne more biti

uspešno in konkuren no. Komentar intervjuvanca R 4 je bil: »Investicije so na za etku strošek

… po nekem asovnem obdobju pa se izkaže, ali so bile investicije upravi ene … pri nas se

ve inoma izkaže, da so bile … razlog za to je skrbno na rtovanje … se pa v asih tudi zgodi, da

se nam kakšna investicija ponesre i. Tako je pa  v življenju, neumno bi bilo pri akovati, da se

nam bo vse vedno izpolnilo tako, kot pri akujemo.«

Na podlagi odgovorov in zgoraj navedenih izjav intervjuvancev smo ugotovili, da investicije v

energetsko u inkovitost dolgoro no ne pomenijo višjih stroškov za podjetja, saj se investicije

v veliki meri povrnejo same.

29. Ali menite, da z investicijami v energetsko u inkovitost vplivamo na znižanje emisij?

Vsa podjetja so se strinjala, da z energetsko u inkovitostjo zmanjšamo emisije toplogrednih

plinov. Intervjuvanec R 7 je komentiral: »Pri nas smo z investicijami v energetsko u inkovitost

veliko pridobili. Poleg prihrankov energije lahko na koncu leta še prodamo emisijske kupone

… pri ve jih investicijah je to še dodatna spodbuda …v preteklosti smo imeli investicijo, ki je

bila obsežna, ampak smo veliko dobili tudi od prodaje kuponov.« Vsaka enota elektri ne

energije pomeni dolo eno koli ino toplogrednih emisij, koli ina je zelo odvisna od proizvodnje
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elektri ne energije. »V ozadju vseh ukrepov za povišanje energijske u inkovitosti je prav

znižanje emisij,« je komentiral intervjuvanec R 2.

Iz navedenih odgovorov in izjav intervjuvancev lahko sklepamo, da z investicijami v

energetsko u inkovitost vplivamo na koli ino izpustov toplogrednih plinov. Znižanje koli ine

toplogrednih plinov je tudi eden glavnih ciljev, ki se jim je Slovenija kot lanica EU zavezala s

podpisom Kjotskega sporazuma.

30. Ali mislite, da je vaše podjetje energetsko u inkovito?

Pomen energetsko u inkovitega podjetja je lahko zelo razli en. Podjetje lahko investira v vse

aplikacije znotraj podjetja, a e ima za proizvodnjo energetsko intenziven in neu inkovit proces,

podjetje kot celota brez velikih investicij v optimizacijo oz. menjavo celotnega procesa ne bo

nikoli postalo energetsko u inkovito podjetje. »Naše podjetje ni energetsko u inkovito … mi

sicer ukrepamo na manjših sistemih … nekaj se prihrani tudi tam. Naš najve ji porabnik

elektri ne energije je star že ve  kot 20 let, vendar je življenjska doba tega porabnika obi ajno

lahko tudi ve  kot 30 let. Zavedamo se, da moramo za eti resno razmišljati o menjavi a lastniki

o tem še no ejo razmišljati. Nove tehnologije so energetsko bolj u inkovite, sre o imamo, da

ima ve ina naših konkuren nih podjetij enako stare procese,« je komentiral intervjuvanec R 1.

63 % intervjuvancev je mnenja, da njihovo podjetje ni energetsko u inkovito, preostalih 37 %,

ki pa je odgovorilo, da mislijo, da je njihovo podjetje energetsko u inkovito, so k odgovoru še

dodali, da imajo še vedno priložnosti za izboljšave. »Naše podjetje je energetsko u inkovito …

v preteklosti smo veliko delali na tem podro ju … procesi se nadaljujejo … vedno se najde

kakšno podro je za izboljšave. Imamo še kar nekaj izzivov,« je komentiral intervjuvanec R 7.

»Pripravljamo projekt celovite prenove procesov v podjetju. Z naše strani je vse pripravljeno

… lastniki nam še niso odobrili investicij … povra ilna doba 5 let se jim zdi predolga … glede

investicije se še pogajamo … tako da naše podjetje še ni energetsko u inkovito,« je komentiral

intervjuvanec R 8.

Iz navedenih izjav in odgovorov intervjuvancev lahko sklepamo, da velika ve ina industrijskih

podjetij v Sloveniji ni energetsko u inkovitih, se pa kaže, da imajo tudi tista, ki trdijo, da so

energetsko u inkovita, ker so v preteklosti izvedla že veliko ukrepov v ta namen, še vedno

veliko izzivov za izboljšanje.

31. Ali menite, da je energetska u inkovitost pomembna za družbo in zakaj?

Da je energetska u inkovitost pomembna za družbo zaradi ekologije, je bilo mnenje vseh

intervjuvancev, vsi so se usmerili le na onesnaženje, le redki so se usmerili tudi na poslovanje

podjetja in na družbeni doprinos uspešnih podjetij. »Z ekoloških vidikov je zelo pomembna …

jaz no em doživeti, da bomo morali hoditi po mestih z maskami, ki bodo š itile naša plju a

pred onesnaženem zrakom, kot lahko danes vidimo v nekaterih azijskih mestih,« je komentiral

intervjuvanec R 1. »Planet moramo zaš ititi … globalno segrevanje je dejstvo, ki se dogaja …
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vedno ve  nas je na planetu … vedno ve  ho emo imeti … v razvitem svetu ima že vsak svoj

avtomobil … industrija mora zadovoljiti potrebe … kupca na koncu ne zanima, koliko energije

se je porabilo, da je on dobil avtomobil, njega zanima samo, koliko bo pla al za izdelek …

enako je pri vseh izdelkih … kruh, mleko, obla ila … vse, kar kupimo, je nastalo iz nekega

procesa, za katerega je potrebna energija … zaradi ve jih potreb so ti procesi vedno ve ji.

Ve ina energetsko intenzivnih proizvodenj se seli v države, kjer ekologija ni pomembna … vse

za dobi ek … e se ne bo ukrepalo, se loveštvu ne piše dobro. Energetska u inkovitost je dober

na in za ukrepanje,« je komentiral intervjuvanec R 7. »Vsak lan dolo ene družbe mora

razmisliti  pri  sebi,  kaj  je  pomembno  za  njega  in  za  družbo.  V  Sloveniji  smo  se  navadili  na

lagodno življenje in nek standard … spremembam nismo naklonjeni … hudo bi bilo, da nam

nekdo vzame standard življenja, ki smo se ga navadili … za tak standard, kot ga živimo, so

potrebna tudi uspešna podjetja, ki polnijo ob inske in državne prora une, zaposlujejo ljudi in

jim omogo ajo dostojno življenje. Na podro ju energetske u inkovitost podjetja nam to prinaša

ve jo konkuren nost, boljše rezultate, ve je dobi ke, rast podjetja, poleg tega pa še boljše in

istejše okolje, v katerem živimo,« je komentiral intervjuvanec R 2, ki je poleg ekoloških

pogledov dodal še pogled na ožje družbeno okolje. »Energetska u inkovitost je pomembna

zaradi ekologije. Vsak len je pomemben prav vsak posameznik lahko naredi spremembo,« je

komentiral intervjuvanec R 4.

Iz izjav intervjuvancev lahko sklepamo, da je energetska u inkovitost pomembna za družbo v

najve ji meri zaradi ekologije. Energetska u inkovitost pa je pomembna tudi zaradi dolgoro ne

uspešnosti podjetja, ki z obstojem in rastjo prispeva v državno blagajno ter zaposluje ljudi.

32. Ali menite, da je energetska u inkovitost pomembna za dolgoro ni trajnostni razvoj

gospodarstva in družbe tudi z okoljskega vidika?

»Ko gledamo okolje, se moramo zavedati, da smo v preteklem stoletju ogromno onesnaževali

… skrajni as je, da to omejimo. Škode, ki jo je industrija naredila v preteklosti, ne moremo

ve  popraviti. Truditi se moramo, da prepre imo nadaljnje onesnaževanje,« je komentiral

intervjuvanec R 7. Za doseganje znižanja izpustov toplogrednih plinov in ohranjanje

temperature globalnega segrevanja pod zastavljeno mejo 2 °C so potrebni ukrepi na vseh

podro jih. Glede na to, da je industrija velik porabnik energije je vedno bolj pod drobnogledom

raznih komisij in okoljevarstvenikov. »Pri nas se je v zadnjih 20 letih veliko spremenilo …

asih ni bilo ni udnega, e smo razne odplake izpuš ali kar v bližnjo reko … dolgo asa ni

bilo rib v reki … sedaj je reka ista, z naše strani že vrsto let ne izpuš amo ve  odplak v njo …

reka je zopet živa,« je komentiral intervjuvanec R 1.

Na vprašanje, ali je energetska u inkovitost pomembna za dolgoro ni trajnostni razvoj

gospodarstva in družbe tudi z okoljskega vidika, so vsi intervjuvanci odgovorili, da je

pomembna. »Kaj ni to bistvo vsega, …« je postavil retori no vprašanje intervjuvanec R 7. Vse

investicije, izvedene in planirane, doleti v primeru prekomernega onesnaževanja ostro

nasprotovanje bližnjih prebivalcev. Intervjuvanec R 7, je komentiral: »Pri nas vso industrijo
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ugašajo … ustavili so že dve podjetji … razmere so bile nevzdržne … e bi bilo takšno

onesnaženje v katerem od drugih Slovenskih mest, bi podjetja, ki tako onesnažujejo, že zdavnaj

zaprli … na ustavitev proizvodnje v prvem podjetju gledam z dveh vidikov … kot lokalni

prebivalec podpiram ustavitev, ker se podjetje ni dovolj potrudilo, da bi doseglo nivo, ki bi bil

zadovoljiv in dopusten za obstoj … s poslovnih vidikov … ne vem, kaj se je dogajalo pri njih

… e so bili soo eni s težavo proizvodnega procesa, bi morali prej ukrepati … škoda, da se je

zgodba tako kon ala … vodstvo in lastniki so ravnali napa no … z umestitvijo podjetja v

družbeno okolje mora podjetje poskrbeti za družbo in pridobiti lokalno podporo … le takrat se

lahko podjetje širi in razvija znotraj družbe.« Isti intervjuvanec je komentiral primer, kako

podjetje poskrbi za lokalne prebivalce in kako potem to skrb vra ajo: »Na Štajerskem so ljudje

šli na cesto. Protestirali so, ker so jim hoteli menjati direktorja. To je dober primer, kako dobiš

podporo lokalnih ljudi za širitev podjetja … sem prepri an, da investicija na Štajerskem ni

najbolj posre ena in ljudje se tega zavedajo … v preteklosti je to podjetje izpla evalo tudi

odškodnine, zaradi onesnaževanja … pa so ljudje vseeno pokazali lojalnost lokalnemu

podjetju.«

Na osnovi odgovorov in izjav intervjuvanih podjetij lahko sklepamo, da je energetska

inkovitost pomembna za dolgoro ni trajnostni razvoj gospodarstva in družbe tudi z okoljskih

vidikov. S skrbjo za uspešno umestitev podjetja v družbeno okolje z okoljevarstvenih pogledov

bo imelo podjetje ve je možnosti rasti. Povezava med energetsko u inkovitostjo,

konkuren nostjo in posledi no uspešnostjo podjetja je mo na. Na trgu se dolgoro no obdržijo

le uspešna podjetja, ta podjetja pa postanejo uspešna med drugim tudi zato, ker so poskrbela,

da so njihovi procese energetsko u inkoviti. Svojo uspešnost pa lahko naknadno nadgradijo še

z dodatnimi investicijami, ki pomenijo dodatne zaposlitve, in tak model podjetja je obi ajno

dobro sprejet v lokalnem okolju.

33. Ali imate kakšen predlog ali nasvet glede energetske u inkovitosti, ki ni bil vklju en med

zgornjimi vprašanji?

Predlogov in sugestij glede energetske u inkovitosti intervjuvanci niso imeli, se jim je pa zdela

raziskava zanimiva. »Zanimiva tema, to je tematika, o kateri bi se morali ve  pogovarjati … pri

dolo enih vprašanjih sem se prav zamislil,« je komentiral intervjuvanec R 2. V drugem podjetju

je intervjuvanec R 7 izrazil željo po vpogledu v izsledke raziskave: »Ko bo raziskava kon ana,

bi prosil za en izvod … v njej bodo zagotovo zanimivi podatki … rad bi primerjal, kaj delajo

ostala podjetja druga e … kje so odstopanja … mogo e smo pri kakšni temi mi preve  ozko

usmerjeni.«

6.5 Povzetek poglavja raziskava ozaveš enosti slovenske industrije o energetski
inkovitosti na podro ju porabe elektri ne energije

Industrijska podjetja v Sloveniji se na podro ju energetske u inkovitosti in na podro ju porabe

elektri ne  energije  spopadajo  s  podobnimi  težavami  kot  podjetja  v  tujini.  Kljub  temu  da  so
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zaposleni, ki so odgovorni za energetsko u inkovitost, seznanjeni z ukrepi, kako izboljšati

energetsko u inkovitost, se ukrepi ne izvajajo v zadostni meri predvsem zaradi pomanjkanja

finan nih sredstev v ta namen in zato, ker podjetja nimajo oddelka in odgovorne osebe, ki bi

bila zadolžena za celovito energetsko u inkovitost v podjetju. Eden izmed razlogov za premalo

sredstev, namenjenih za investicije v energetsko u inkovitost, je zagotovo pomanjkanje

oddelka za energetsko u inkovitost, ki bi v letnem planu iztržil del planiranih sredstev za

investicije v energetsko u inkovitost. Klju nega pomena za izboljšanje energetske

inkovitosti v podjetjih je, da se podjetja ciljno usmerijo v doseganje prihrankov in da si zadajo

merljive cilje prihrankov, ki se jih bodo skušala držati. Za doseganje optimalnih rezultatov na

podro ju energetske u inkovitosti morajo biti ozaveš eni vsi zaposleni, saj bi lahko energetsko

inkovita oprema z napa no uporabo še vedno ostala energetsko neu inkovita.
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7  UGOTOVITVE IN PREDLOGI

Energetska u inkovitost je zelo pomemben del vsakega proizvodnega podjetja, pomembnost

energetske u inkovitosti se v industriji stopnjuje tudi zaradi vse ve jih pritiskov EU po znižanju

emisij toplogrednih plinov. EU skuša z raznimi ukrepi, ki zajemajo izboljšanje energetske

inkovitosti posameznih sklopov in tudi celotnih sistemov znotraj industrije, dose i cilj, ki si

ga je zadala s podpisom Kjotskega protokola. Industrija je pod drobnogledom predvsem zato,

ker je industrijski sektor v ve ini razvitih držav in držav v razvoju eden od najve jih porabnikov

energije.

7.1 Ugotovitve glede raziskovalnih vprašanj

Kadri v slovenski industriji so seznanjeni z na ini in ukrepi, s katerimi bi lahko dosegali

energetsko u inkovitost v posameznih sklopih in sistemih znotraj industrijskih podjetij, vendar

so investicije v te namene izvedene v manjših obsegih. Razlog za neuspešno izvajanje investicij,

ki bi prinesle izboljšanje na podro ju porabe elektri ne energije, je najpogosteje pomanjkanje

finan nih sredstev, ki so namenjena za takšne investicije. Težava je, da podjetja v veliki meri

niso dovolj usmerjena v energetsko u inkovitost, predvsem zato, ker je njihova prioriteta

proizvajanje produktov in zato raje investirajo v širjenje proizvodnje in s tem v pove anje

koli ine produkta, kot pa da bi optimizirali in izboljšali obstoje o proizvodnjo. Obstoje i

proizvodni sklopi so obi ajno zelo stari in investicije v obnovo se izvajajo takrat, ko pride do

okvare, takšen na in je sicer v podjetjih zadovoljiv, vendar ne prinaša zanesljivosti delovanja,

saj se sanirajo le posamezni deli, ki so okvarjeni, in se ne izvede celotna obnova sistema, ki bi

poleg ve je zanesljivosti delovanja prinesla tudi manjšo porabo elektri ne energije na enoto

proizvoda.

Slovenska industrija je seznanjena z razpisi, ki ponujajo sredstva za investicije v izboljšanje

energetske u inkovitosti, s katerimi bi znižali porabo elektri ne energije, vendar je težava, da

so ta sredstva zelo omejena in da je razpisov v te namene zelo malo. V preteklosti je vlada RS

objavila razpis, ki je bil namenjen prav izboljšanju energetske u inkovitosti na podro ju

elektri ne energije, razpis je bil uspešen in je spodbudil industrijo v investicije. Razpis je bil

sicer pripravljen tako, da veliko podjetij ni moglo zadovoljiti pogojev za investicije v podro ja,

ki predstavljajo najve je porabnike v posameznih podjetjih, zato so se podjetja usmerila v

podro ja, na katerih so pogoje lahko izpolnila. To je bil tudi razlog, da se je ve ina podjetij

odlo ila prav za investicijo v razsvetljavo, saj so lahko na tem podro ju prikazali velike

prihranke elektri ne energije v odstotkih, kljub temu da bi odstotno manjši prihranki na ostalih

podro jih prinesli veliko ve je prihranke elektri ne energije v pogledu celotne rabe v podjetju,

merjene v kW. Poleg razpisov, pripravljenih s strani vlade, so razpise po podobnem konceptu

pripravila tudi podjetja, ki se ukvarjajo z dobavo elektri ne energije. Dobavitelji so morali najti

na in, kako zadovoljiti pogoj, ki jim je bil dodeljen z evropsko direktivo, da morajo znižati

dobavo elektri ne energije za 1,5 % na letni ravni. Na te razpise so se v letih, ko vlada ni imela
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ve  objavljenih razpisov, podjetja še prijavljala in jih rpala, vendar so bili v kasnejših letih ti

razpisi vedno manj atraktivni za podjetja. Kljub temu da so bili razpisi objavljeni, je bilo

dodeljenih zanemarljivo malo sredstev. eprav trenutno za podjetja ni atraktivnih razpisov za

spodbujanje energetske u inkovitosti (na voljo je le razpis za dodelitev ugodnih kreditov), jih

le-ta v veliki meri spremljajo v pri akovanju novih razpisov za subvencioniranje v energetsko

inkovitost. Z novimi razpisi bo industrija zopet pove ala investicije, s katerimi bo prihranila

elektri no energijo.

Ve inoma so industrijska podjetja v Sloveniji vsaj delno seznanjena z direktivami, povezanimi

z energetsko u inkovitostjo, ki jih pripravlja EU in jih nato vlada RS vnese v energetski zakon.

Najve ji del seznanjanja z novimi direktivami opravljajo dobavitelji opreme, ki so obvezani

sledenju direktiv in prodaji opreme, ki ustreza predpisanim pogojem, ki se navezujejo na

energetsko u inkovitost. Seznanjanje z novostmi je sicer pomanjkljivo, saj dobavitelji niso

dolžni svojih kupcev seznanjati z pogoji in novostmi – oni lahko samo re ejo, da oprema s

slabimi izkoristki ni ve  dobavljiva in da morajo ponuditi opremo z boljšim izkoristkom.

Velikokrat kupec ne pozna ozadja, zakaj se je oprema spremenila, je pa tudi res, da se

industrijska oprema spreminja tako hitro, da kupci ne morejo slediti vsaki spremembi.

Ozaveš anje industrije o energetski u inkovitosti je na nizkem nivoju; res je sicer, da so vse

novosti objavljene, vendar podjetja sama ve inoma ne spremljajo sprememb in novih direktiv

v Uradnih listih, drugi na ini ozaveš anja, kot so seminarji in konference, pa so zelo omejeni

in za ve ino podjetij tudi predragi.

Podro ja, na katerih lahko podjetja prihranijo najve  elektri ne energije, so odvisna od branže

in proizvodnih procesov, ki so najve jih porabniki v dolo enem podjetju. V nekaterih podjetjih,

npr. kovinski industriji, so najve ji porabniki elektri ne energije indukcijske pe i, ki so klju ne

za proces proizvodnje. Prav v podjetjih z energetsko zelo intenzivnimi porabniki, ki so klju ni

za njihov proces, so potenciali prihrankov najvišji prav na teh procesih, vendar se za investicije

na teh aplikacijah redko odlo ajo, saj so zelo drage in ve inoma zahtevajo menjavo celotnih

sklopov. Takšnim investicijam se v ve ini podjetij izogibajo. Vsa industrijsko intenzivna

podjetja pa imajo poleg glavnih proizvodnih procesov tudi veliko število pomožnih sistemov,

ki oskrbujejo glavni proizvodni sistem. Pomožni sistemi, ki so najpogosteje uporabljeni, so

ventilatorji, rpalke in kompresorji. Vsi ti pomožni sistemi imajo takšne karakteristike

delovanja, da lahko z nižanjem hitrosti dosegamo velike prihranke elektri ne energije, seveda

pa je treba nižanje hitrosti predhodno na rtovati, saj nam nižanje hitrosti poleg prihrankov

elektri ne energije prinaša tudi manjše koli ine medijev, kot so zrak, voda ali kakšen drug

medij. Vsi zgoraj navedeni pomožni motorski sistemi imajo skupen na in delovanja, saj vse te

sisteme poganjajo elektromotorji, prav z izboljšanjem energetskih u inkovitosti

elektromotorjev pa se lahko doseže tudi velike prihranke elektri ne energije. Pri menjavi starih

elektromotorjev z novimi je odstotek izkoristka dokaj nizek, obi ajno le nekaj odstotkov,

vendar je na elektromotorjih vsak odstotek izboljšave izkoristka bistvenega pomena, saj imajo

elektromotorji ve inoma zelo veliko delovnih ur v letu in vsak odstotek na letni ravni
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predstavlja veliko prihranjene energije. Evropske direktive so se zelo usmerile v izboljšanje

izkoristkov elektromotorjev, saj le-ti predstavljajo skoraj tretjino globalne porabe elektri ne

energije v industriji, usmeritev je na najpogosteje uporabljene elektromotorje mo i od 7,5 kW

do 375 kW, se bo pa usmeritev v naslednjih letih razširila tudi na ostale velikosti.

Podjetja se zavedajo, da morajo investirati v energetsko u inkovitost in da morajo te investicije

pove evati ali jih vsaj obdržati na trenutnem nivoju. Zavedajo se, da jim energetska

inkovitost prinaša boljše proizvodne procese, ve je koli ine proizvoda in ve jo dodano

vrednost na enoto proizvoda. Vse to pa prinaša tudi ve jo konkuren nost na trgu, nadaljnji

razvoj in dolgotrajni obstoj. Podjetja, ki niso naklonjena optimizaciji in izboljšanju energetske

inkovitosti, imajo obi ajno po nekaj letih neinvestiranja težave zaradi okvar, ki jih sicer

odpravijo z nakupom nove opreme, ki je lahko tudi energetsko u inkovita, ali popravilom stare

opreme, kar obi ajno ni energetsko u inkovito. Podjetja, ki delujejo po navedenem principu,

dolgoro no ne bodo konkuren na, saj obi ajno izpad proizvodnje pomeni veliko višje stroške

kot investicija v optimizacijo in izboljšave pred izpadom. Izpadi proizvodnje so v ve ini

podjetjih zelo stresni, saj se zaradi izpada vsi usmerjeni na vzrok in ga želijo odpraviti v kar se

da kratkem asu, pri industrijski opremi pa je možno, da oprema ni dobavljiva v kratkem asu

in zato izpad lahko pomeni velike izgube pri poslovanju. Ker so velika in srednje velika

slovenska podjetja v veliki meri prisotna na evropskem in globalnem trgu, pa se tudi zavedajo,

da so njihovi konkurenti v tujini podjetja s proizvodnjo v državah, ki so bolj usmerjena v

energetsko u inkovitost kot Slovenija. Ta slovenska podjetja zato veliko vlagajo v optimizacijo,

posodobitve in energetsko u inkovitost, saj e želijo biti še naprej konkuren na, morajo delovati

po podobnem modelu, kot je uporabljen v tujini, torej s konstantami izboljšavami, optimizacijo

in investicijami v energetsko u inkovitost.

7.2 Prispevek k znanosti in stroki

Magistrska naloga je znanstvenoraziskovalne narave in temelji na podatkih, ki smo jih pridobili

s pomo jo izvedbe polstrukturiranih intervjujev. Z analizo vsebine intervjujev smo odgovorili

na pet raziskovalnih vprašanj, vezanih na energetsko u inkovitost v slovenskih industrijskih

podjetjih, in prikazali, da je energetska u inkovitost že pomemben del uspešnega poslovanja

podjetij in družbe ter da se bo ta pomembnost v prihodnosti stopnjevala. Podjetja, ki že

razmišljajo o energetski u inkovitosti in so v svojo strukturo vpeljala oddelek, ki se ukvarja

predvsem z energetsko u inkovitostjo na vseh podro jih, že imajo konkuren no prednost na

trgu. Z miselnostjo, ki je usmerjena k izboljšavam in investicijam v izboljšanje proizvodnje in

s tem tudi proizvodov, ter zastavljenimi cilji pa bodo ta podjetja svojo konkuren no prednost

še pove evala.

Prispevek magistrske naloge k stroki je, da smo z raziskavo o ozaveš enosti o energetski

inkovitosti v industriji približali to temo kadrom, ki so odgovorni za energetsko u inkovitost,
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ter s tem vzbudili zanimanje, ki bo slovenska industrijska podjetja spodbudilo k naklonjenosti

energetski u inkovitosti in tudi k investicijam v le-to.

Raziskovalni del naloge vklju uje vzorec 8 podjetij, od katerih jih 6 spada v velika podjetja in

2 v srednje velika podjetja. Navedena podjetja porabijo ve  kot 10 % vse elektri ne energije, ki

se na letni ravni porabi v industrijskem sektorju RS, zato je vzorec reprezentativen. V izbranih

podjetjih so bili izvedeni intervjuji s predstavniki podjetij (po en intervju v vsakem podjetju),

ki so odgovorni za investicijo v energetsko u inkovitost na podro ju porabe elektri ne energije.

Vsa podjetja uspešno poslujejo in se zavedajo pomembnosti energetske u inkovitosti, nekatera

so na podro ju energetske u inkovitosti že veliko postorila, druga pa se zavedajo, da jih to v

bližnji prihodnosti še aka. Podjetja, izbrana v vzorec, so energetsko intenzivna in locirana v 5

statisti nih slovenskih regijah. Zato menimo, da je izbran vzorec dovolj reprezentativen in da

vklju itev ve jega števila podjetij v vzorec ne bi prineslo ve jih odstopanj pri ugotovitvah.

7.3 Možnosti za nadaljnje raziskovanje

Magistrska naloga obravnava energetsko intenzivna slovenska industrijska podjetja v razli nih

panogah – kot možnost nadaljnjega raziskovanja bi bilo smiselno raziskati, koliko so o

energetski u inkovitosti ozaveš ena podjetja iz istih panog. S to raziskavo bi primerjali

podjetja, ki imajo podobne energetsko intenzivne proizvodne sisteme, ter podjetjem iz iste

panogo omogo ili ve jo primerljivost ozaveš enosti o energetski u inkovitosti. Primer

energetski intenzivne industrije, ki je v Sloveniji mo no prisotna, je kovinska industrija.

Lahko bi raziskali tudi, kaj je razlog, da podjetja ne ustanovijo oziroma razširijo oddelka za

energetsko u inkovitost, ki bi se ukvarjal z energetsko u inkovitostjo na vseh podro jih. V

raziskavi se je izkazalo, da so podjetja s takšnim oddelkom uspešnejša, razlog za to je

usmerjenost k izboljšavam z zastavljenimi cilji in ne le iskanje možnosti izboljšav.

V raziskavi smo se usmerili na energetsko u inkovitost elektri ne energije, za doseganje cilja

postati energetsko u inkovito podjetje pa se mora podjetje zavedati pomembnosti energetske

inkovitosti tudi ostalih energentov. Zanimiva bi bila tudi raziskava o energetski u inkovitosti

ostalih energentov v slovenski industriji. Eden od energentov, ki predstavlja velik delež

energentov, uporabljenih v slovenski industriji, je plin.
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8  SKLEP

Za uspešen program energetske u inkovitosti v industriji je zelo pomembno, da se program

pripravi tako, da je dosleden in prilagodljiv. Klju nega pomena je doslednost v programu, ki

jasno opredeljuje cilje, ciljne industrije, sporo ilo in osnovno ponudbo programa. Pri objavi

industrijskega programa se morajo pripravljavci programa zavedati, da potrebuje industrija vsaj

eno ali dve leti, da sprejme program, potem pa še kakšno leto, da se na njega odzove. Ve ina

industrijskih podjetij potrebuje vsaj eno leto za pripravo projektov za povišanje energetske

inkovitosti, in to šele po tem, ko opravijo energetske preglede in ocenijo, kje so priložnosti

za prihranke energije. Razlog za tako dolgotrajen postopek je tudi v tem, da morajo biti v ve ini

podjetjih investicije planirane v prora unu za naslednje leto. Sprememba obnašanja

organizacije pa  traja nekaj asa. Ne moremo pri akovati, da se bo program za energetsko

inkovitost za el izvajati v polnem pogonu v manj kot 5 letih. e pa so sredstva omejena in

ni mogo e takoj izvajati celotnega programa, pa se lahko za ne s postopnim izvajanjem. Najprej

s treningi za optimizacijo sistemov, nato z dogovori, kjer se dolo ijo cilji, kasneje pa še s

standardi za energetski management in pripravo dokumentacije. Pri vsakem lenu programa je

potrebno, da je v pripravi vklju ena industrija, saj bo le tako program lahko uspešen. Žal v

Sloveniji ni bilo podobnih programov, ki bi drasti no dvignili ozaveš enost industrijskih

podjetij o energetski u inkovitosti, kot so jih uspešno izvajali v tujini, še preden se je EU

zavezala k izpolnitvi obveznosti znižanja emisij toplogrednih plinov s Kjotskim sporazumom.

Odlo itve o investicijah v energetsko u inkovite tehnologije so odvisne od pravil in

usmerjenosti k energetski u inkovitosti znotraj posameznih podjetij. V raziskavi med

slovenskimi podjetji se je izkazalo, da so podjetja samokriti na in so ve inoma navedla, da še

niso energetsko u inkovita, kljub temu da so v veliki ve ini že vsa izvajala dolo ene ukrepe za

izboljšanje le-te. Slovenska podjetja se sicer ve inoma zavedajo pomembnosti energetske

inkovitosti, vendar še ne v zadostni meri, da bi vodstvo vklju ilo energetsko u inkovitost na

nivo vsakodnevnega poslovanja in konstantnega iskanja novih izboljšav. Kljub prisotnosti

programov za izboljšanje energetske u inkovitosti, kot so Motor Challenge, Greenlight in ETS,

se slovenska podjetja za sodelovanje v teh programih le redko odlo ajo. Najpogosteje

uporabljen program izmed navedenih je ETS, saj lahko ta podjetjem na koncu leta prinese

dodaten dobi ek, e so uspešna pri obvladovanju emisij. Greenlight in Motor Challenge pa sta

manj priljubljena in imata zelo malo lanov izmed slovenskih podjetij. Razlog za nizko

udeležbo je prav v tem, da podjetja pri akujejo finan no pomo  ali neko nagrado za energetsko

inkovitost in ne upoštevajo prihrankov, ki jih dosegajo na ta ra un.

Izkazalo se je, da so podjetja omejena pri energetski u inkovitosti zaradi premalo finan nih

sredstev, namenjenih v ta namen, ter nejasne usmerjenosti vodstva, ki ne spodbudi energetskega

managementa in oddelkov, odgovornih za energetsko u inkovitost. Le s takšnim pristopom bi

se lahko v podjetju pove ala ozaveš enost in bi se pomembnost energetske u inkovitosti

dvignila na višji nivo. Poleg omenjenih omejitev se pojavijo tudi ostale, kot npr. negotovost cen
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energije, vse to privede do težjih kriterijev pri odlo itvi v investicije, zlasti pri manjših

projektih. Pri investicijah pa se dobavitelje tudi cenovno stisne v kot in se obi ajno izbere

cenejše dobavitelje in s tem tudi slabšo, energetsko neu inkovito opremo. Z ve ino navedenih

omejitev se morajo podjetja soo iti sama, saj ne moremo pri akovati, da bo vlada RS za ela

izvajati dodatne programe, ki bodo dvignili nivo ozaveš enosti. Za ta osnovni korak je že

prepozno, saj se industrija že zaveda pomembnosti energetske u inkovitosti zaradi prilagajanja

trgu. Vlada RS mora nadaljevati za rtano pot in z raznimi ukrepi spodbuditi industrijo k ve ji

naklonjenosti pri investicijah za energetsko u inkovitost. Sledenje EU direktivam je dober

na in, saj je ve ina ve jih držav v EU v preteklosti že izvedla veliko ukrepov, direktive pa so v

veliki ve ini pripravljene prav za industrije na trgu EU in posamezne državne so z

ozaveš anjem o energetski u inkovitosti že v preteklosti usmerile in spodbudile k energetski

inkovitosti. Dober na in, kako se lahko podjetja sama angažirajo k izboljšanju energetske

inkovitosti na podro ju energentov, je vpeljava energetskega standarda EN 50001. Standard

pomaga podjetjem vpeljati energetsko u inkovitost na visok nivo pomembnosti in prav to v

slovenskih industrijskih podjetjih mo no primanjkuje.

Optimizacija industrijskih sistemov in uporaba energetsko u inkovitih komponent je rezultat

dolgoletnih izkušenj na globalnem nivoju, so si pa te izkušnje slovenska industrijska podjetja z

leti  pridobila  tudi  sama,  a  še  vedno  ne  ukrepajo  v  zadostni  meri.  Industrijski  sistemi  so

na rtovani tako, da zagotovijo zanesljivost ob najnižjih možnih stroških investicije. Pri tem se

ne upošteva, da stroški obratovanja sistema velikokrat predstavljajo ve  kot 80 % vseh stroškov

v življenjski dobi opreme skupaj z investicijskimi stroški. Inženirji v industriji so obi ajno

vrednoteni po zanesljivosti delovanja proizvodnje in ne po energetsko u inkovitem delovanju.

Veliko dobaviteljev obi ajno ne spodbuja dobave energetsko u inkovite opreme, saj

predimenzioniranje za njih pomeni višji promet, hkrati pa je izobraževanje kupcev o energetsko

inkoviti opremi zelo zahteven proces, za katerega bi morali imeti dobavitelji opreme veliko

znanja in asa.

Inženirji in operaterji v podjetjih velikokrat ne dosežejo podpore svojih nadrejenih za investicije

v energetsko u inkovitost, saj vodstva podjetij obi ajno ne razumejo pomožnih industrijskih

sistemov, ki pripomorejo k proizvodnji. Same investicije v pomožne industrijske sisteme se

dodatno ustavijo tudi pri letnemu prora unu, kjer so prioritete še vedno novi projekti in ne

optimizacija obratovalnih stroškov. Tudi e je industrijski sistem optimiziran in potem ni

ustrezno vzdrževan, se s asom izgubi energetska u inkovitost sistema. Vzrok za to je, da

velikokrat navodila za delovanje in vzdrževanje niso ustrezno izdelana in arhivirana. Brez

ustrezne dokumentacije pa se pri menjavi osebja in proizvodnje za opremo ne skrbi ve , kot bi

se moralo, in tako postane sistem energetsko neu inkovit kljub energetsko u inkovitimi

komponentam in izvedeni optimizaciji.

Kljub temu da v Sloveniji ni bilo konkretnih usmeritev za izboljšanje energetske u inkovitosti

v industriji, se je industrija zavedala, da je energetska u inkovitost pomembna in da vpliva na
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veliko stvari, ki prinašajo prednost podjetju in družbi. Z izboljšanjem energetske u inkovitosti

lahko podjetja postanejo konkuren nejša tako zaradi nižjih stroškov na enoto proizvoda kot

zaradi boljše proizvodnje in s tem povezane boljše kakovosti produktov. Prav boljša kakovost

produktov je zelo pomemben dejavnik, da so lahko podjetja prisotna in uspešna na globalnih

trgih. Ozaveš enost o energetski u inkovitosti se je v preteklih letih zelo izboljšala, veliko so k

temu prispevali objavljeni razpisi, ki so vklju evali sredstva za investicije v te namene. Kljub

temu da so bila razpisanih sredstev deležna podjetja v manjšem številu, pa so razpisi spodbudili

zanimanje o energetski u inkovitosti in podjetja so kmalu sama dojela, da se jim dolo ene

ukrepe izpla a izvesti. Z zaklju itvijo razpisa in promocije o energetski u inkovitosti pa se je v

mnogih podjetjih zaklju ilo tudi iskanje novih priložnosti za prihranke. Industrija v veliki meri

pri akuje ponovitev nove izpeljanke razpisa. Nova nepovratna sredstva bodo zopet spodbudila

podjetja pri iskanju novih sistemov, na katerih lahko prihranijo energijo.
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Priloga 1

Spoštovani!

Sem študent na Fakulteti za management Koper (UP), kjer kon ujem študij magistrskega

znanstvenega programa z magistrsko nalogo, katere naslov se glasi »Ozaveš enost o u inkoviti

rabi elektri ne energije v srednjih in velikih slovenskih industrijskih podjetjih«. Za ustrezno

obravnavo navedene vsebine vas prosim za vaše sodelovanje.

Raziskovalni del magistrske naloge, v katerem želim raziskati, koliko so zaposleni v industriji

ozaveš eni o u inkoviti rabi elektri ne energije, bo med drugim vseboval tudi del intervjujev,

opravljenih v podjetjih. Za izvedbo intervjujev ni potrebna posebna priprava intervjuvanca, sam

koncept polstrukturiranega intervjuja pa pogojuje neposreden stik z intervjuvancem.

Vsi pridobljeni podatki bodo združeni v kvalitativnem delu naloge, kjer imena intervjuvanca

ali podjetja ne bodo omenjena. Tako bo zagotovljena anonimnost, gradivo pa bo uporabljeno

izklju no za sestavo naloge.

Prosim, e mi lahko omogo ite intervju v vašem podjetju.

Za vašo pripravljenost in sodelovanje se vam vnaprej zahvaljujem in vas lepo pozdravljam!

Branko Plešnik
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VPRAŠANJA

Datum:

Ime podjetja:

Naslov Podjetja:

Gospodarska družba

 d. d.

 d. o. o.

 Drugo (navedite):________________

Razvrstitev družbe po velikosti, po opredelitvi v ZGD-1 ( len 55)

 SREDNJA DRUŽBA (izpolnjuje dva od treh pogojev)

- Povpre no število delavcev v poslovnem letu ne presega 250,

- isti prihodki od prodaje ne presegajo 29.200.000,00 €

- vrednost aktive ne presega 14.600.000,00 €

 VELIKA DRUŽBA (izpolnjuje dva od treh pogojev)

- Povpre no število delavcev v poslovnem letu presega 250,

- isti prihodki od prodaje presegajo 29.200.000,00 €

- vrednost aktive presega 14.600.000,00 €.

Podro je delovanje proizvodnega podjetja

 Kovinska industrija

 Cementna industrija

Papirna industrija

Farmacevtska industrija

Steklarska industrija

Termoelektrarne

Proizvodnja izolacijskih materialov

Drugo (navedite): ________________

Lokacija podjetja po statisti nih regijah

 Pomurska

 Podravska

 Koroška

 Savinjska

 Zasavska

 Spodnjeposavska

 Jugovzhodna Slovenija
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 Osrednjeslovenska

 Gorenjska

 Primorsko-notranjska

 Goriška

 Obalno-kraška

Podro je vašega dela

 Razvoj

 Vzdrževanje

 Projektiranje

 Vodstvo

 Finance

 Drugo (navedite): ________________

1. Ali ste v vašem podjetju v preteklih 5 letih uvedli kakšne ukrepe za izboljšanje energetske

inkovitosti in katere?

2. Ali ima vaše podjetje oddelek za energetski management, ki spremlja in optimizira porabo

energije in posebej elektri ne energije?

3. Kdo je odgovoren za energetsko u inkovitost v vašem podjetju?

4. Koliko/ e sploh ste investirali v energetsko u inkovitost v preteklih letih? (v odstotkih glede

na predhodna leta)

5. Koliko mislite, da bo vaše podjetje v naslednjih 5 letih investiralo v energetsko

inkovitost? (v odstotkih glede na predhodnih 5 let)

6. Kaj so glavne prepreke v vašem podjetju za investicijo v energetsko u inkovitost?

- premalo finan nih sredstev za vlaganje v energetsko u inkovitost

- neuspešno poslovanje in zaradi tega premalo sredstev

- premalo znanja o energetski u inkovitosti

- nezainteresiranost vodstva

- ker ni dolo enega oddelka in tudi ne osebe, ki bi bila zadolžena za takšne investicije

7. Kaj so glavni razlogi, ki bodo vplivali na vaše podjetje, da bo v naslednjih 5 letih investiralo

v energetsko u inkovitost?

- cena energije

- analiza stroškov in prihrankov ter analiza povra ilne dobe za vsako investicijo

- želja po izboljšanju zunanje podobe podjetja (podjetje, ki je energetsko u inkovito)
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- pritisk kupcev in lastnikov za znižanje stroškov

- primeri dobre prakse v podjetjih, ki se ukvarjajo z enako dejavnostjo v naši panogi

- novi zakoni in predpisi

- želja po spodbujanju inovacij v proizvodnem procesu

- novi davki na emisije

- pritiski nevladnih organizacij

8. Kakšne ukrepe ste v vašem podjetju že izvedli v preteklih 5 letih za izboljšanje energetske

inkovitosti?

- prenova razsvetljave

- optimiziranje prezra evanja

- optimiziranje ogrevanja

- izvajanje energetskih pregledov

- uporaba energetsko u inkovite opreme pri investicijah

- nismo izvajali nobenih ukrepov

9. Ali vaše podjetje poro a o izboljšavah na podro ju energetske u inkovitosti (npr. v letnem

poro ilu)?

10. Ali je po vašem mnenju energetska u inkovitost v industriji breme ali priložnost?

11. Ali so v vašem podjetju aplikacije, pri katerih bi z manjšo investicijo in optimizacijo lahko

izboljšali energetsko u inkovitost?

12. Ali menite, da ste ozaveš eni o energetski u inkovitosti na vašem delovnem mestu?

13. Ali  menite  da  ste  dovolj  dobro  seznanjeni  z  evropskimi  direktivami,  ki  se  navezujejo  na

energetsko u inkovitost?

14. Ali ste seznanjeni z ukrepi za spodbuditev energetske u inkovitosti? (subvencije, krediti in

drugi možni ukrepi)

15. Ali poznate katere od energetskih standardov, ki so povezani z u inkovito rabo energije in

posebej elektri ne energije?

16. Na katerih podro jih lahko z ukrepi energetske u inkovitosti elektri ne energije ustvarite

najve  prihrankov?

- pri razsvetljavi

- pri prezra evanju

- pri pomožnih motorskih sistemih (ventilatorji, rpalke, kompresorji)
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- na drugih morebitnih podro jih (navedite): ________________

17. Ali menite, da bo v naslednjem desetletju energetska u inkovitost eden od klju nih

dejavnikov za uspešno poslovanje podjetij?

18. Ali menite, da je energetska u inkovitost že eden izmed klju nih dejavnikov, ki vpliva na

uspešnost poslovanja podjetja?

19. Ali menite, da morajo biti investicije v energetsko u inkovitost izvedene po natan ni

preu itvi vsake aplikacije posebej?

20. Ali menite, da industrija potrebuje jasnejša merila o tem, kaj je energetska u inkovitost v

posameznem sektorju?

21. Ali menite, da bi morali davkopla evalci nositi ve  stroškov za spodbudo energetske

inkovitosti v industriji?

22. Ali mislite, da bi se morala industrijska podjetja v ve ji meri zavedati pomembnosti

energetske u inkovitosti?

23. Kdo bi moral po vašem mnenju ozaveš ati industrijo o energetski u inkovitosti?

- vladne organizacije

- nevladne organizacije, katere vlada najame za širjenje znanja o energetske u inkovitost

- podjetja sama

- proizvajalci/dobavitelji opreme

- podjetja, specializirana za energetsko u inkovitost

- kdo drug: ________________

24. Kako bi opisali slovensko zakonodajo in predpise, ki urejajo energetsko u inkovitost v

industriji?

25. Ali veste, na kakšne na ine vlada RS promovira energetsko u inkovitost?

- z vpeljavo energetskih standardov za opremo

- z davki na emisije

- s spodbudami in subvencijami za vgradnjo opreme z boljšimi izkoristki

- s spodbudami za prehod na obnovljive vire

- drugo: ________________

26. Ali menite, da  investicije v energetsko u inkovitost, kot so optimizacije procesov in nakup

opreme z boljšimi izkoristki, podjetju prinašajo ve jo konkuren nost na trgu?
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27. Ali menite, da investicije v energetsko u inkovitost prinašajo boljšo in zanesljivejšo dobavo

energije?

28. Ali menite, da investicije v energetsko u inkovitost prinašajo višje stroške za podjetje?

29. Ali menite, da z investicijami v energetsko u inkovitost vplivamo na znižanje emisij?

30. Ali mislite, da je vaše podjetje energetsko u inkovito?

31. Ali menite, da je energetska u inkovitost pomembna za družbo in zakaj?

32. Ali menite, da je energetska u inkovitost pomembna za dolgoro ni trajnostni razvoj

gospodarstva in družbe tudi z okoljskega vidika?

33. Ali imate kakšen predlog ali nasvet glede energetske u inkovitosti, ki ni bil vklju en med

zgornjimi vprašanji?

Najlepša hvala za vas as in sodelovanje!
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Kaj so glavni razlogi, ki bodo vplivali na vaše podjetje, da bo v naslednjih 5 letih investiralo v

energetsko u inkovitost?

R 1 Elektrika je trenutno poceni, na nivoju stroškov

podjetja so prihranki na posameznih manjših

sklopih zanemarljivi … e pa je teh sklopov ve ,

pa se lahko hitro pozna tudi na celotnih stroških

… za opazovanje celotne porabe bi morali imeti

celoten oddelek, odgovoren za energetsko

inkovitost … vpeljati bi morali energetski

standard … pri nas je pomembno, da se vsaka

investicija izpla a v manj kot 2 letih … velik

vpliv za investicije pa bodo prav gotovo dodatne

kazni v obliki davkov za nedoseganje energetske

inkovitosti …

Kaj so glavni razlogi, ki

bodo vplivali na vaše

podjetje, da bo v naslednjih

5 letih investiralo v

energetsko u inkovitost?

R 7 Pri nas je elektrika eden od najpomembnejših

energentov in predstavlja enega izmed najvišjih

vhodnih stroškov … trenutno je poceni … ni pa

bilo vedno tako … investiramo sedaj, da smo

pripravljeni … gledati moramo dolgoro no …

… Z eno samo investicijo smo veliko prihranili …

in ogromno zaslužili s prodajo emisijskih

kuponov.

Kaj so glavni razlogi, ki

bodo vplivali na vaše

podjetje, da bo v naslednjih

5 letih investiralo v

energetsko u inkovitost?

R 2 Program Motor Challenge smo do potankosti

pregledali … e bi nam program prinesel nekaj

dodane vrednosti … subvencije ali nepovratna

sredstva za investicije, bi se prijavili … mi res ne

potrebujemo logotipa, da smo se udeležili tega

programa … iste investicije smo izvedli sami …

… Elektromotorji so enaki že ve  kot 50 let … bil

je skrajni as, da nekdo na trg pripelje nekaj

novega … nove sinhronsko reluktan ne motorje

bomo v našem podjetju testirali … ampak še

vedno mora biti cena in pa povra ilna doba v

razumnih okvirih.

Kaj so glavni razlogi, ki

bodo vplivali na vaše

podjetje, da bo v naslednjih

5 letih investiralo v

energetsko u inkovitost?

… Ali je za vaše podjetje

zunanja podoba energetsko

inkovitega podjetja in

vpeljava novih tehnologij

pomemben dejavnik?

R 5 Vedno je dobro vedeti, kaj so dosegli v ostalih

podjetjih … tudi e izhajajo iz druge branže …

veliko aplikacij je podobnih povsod in zato lahko

primere dobre prakse prenesemo tudi v naše

podjetje.

Kaj so glavni razlogi, ki

bodo vplivali na vaše

podjetje, da bo v naslednjih

5 letih investiralo v

energetsko u inkovitost?
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… ali izvajate primerjavo z

ostalimi podjetji v vaši

branži?

R 4 Naši lastniki so tuja banka … njim je pomemben

samo dobi ek … skušajo nas prodati … dokler pa

nas ne prodajo, je za njih pomemben le dobi ek.

Kaj so glavni razlogi, ki

bodo vplivali na vaše

podjetje, da bo v naslednjih

5 letih investiralo v

energetsko u inkovitost?

R 3 Cena našega produkta je zaradi vse ve

konkurence mo no padla … podjetje je v privatni

lasti … lastniki in trg nas silijo v prihranke …

prihraniti moramo na vseh podro jih na vhodni

strani, tako na energiji kot na ostali opremi za

investicije.

Kaj so glavni razlogi, ki

bodo vplivali na vaše

podjetje, da bo v naslednjih

5 letih investiralo v

energetsko u inkovitost?

Kakšne ukrepe ste v vašem podjetju že izvedli v preteklih 5 letih za izboljšanje energetske

inkovitosti?

R 6 Izvedli smo mnogo ukrepov … razsvetljava se je

v odstotkih gledano najbolj izpla ala. … Mi smo

prihranili ve  kot 50 % ...

Kakšne ukrepe ste v vašem

podjetju že izvedli v preteklih

5 letih za izboljšanje

energetske u inkovitosti?

R 2 Kupili smo najboljše, kar se je takrat dalo dobiti

… izkazalo se je, da smo se odlo ili prav, saj

nimamo prakti no ni  okvar.

… Pri investiciji vedno iš emo, kaj je najboljše na

trgu … seveda pa mora biti rešitev tudi

preverjena. … Na ventilatorjih in rpalkah se da

veliko prihraniti … mi smo opremili vse

enostavnejše aplikacije s frekven nimi pretvorniki

… potenciala je pri nas še veliko, vendar je treba

izvesti celovit energetski pregled proizvodnje …

le tako bomo prepoznali aplikacije, na katerih se

investicija izpla a.

Ali pri vaših investicijah

gledate na izkoristke in

kakovost opreme?

Kakšne ukrepe ste v vašem

podjetju že izvedli v preteklih

5 letih za izboljšanje

energetske u inkovitosti?

R 1 Mi smo se odlo ili narobe … razmišljamo o

ponovni menjavi … svetilka je sestavljena tako,

da ni mogo e menjati posameznih delov …

prodajo takšnih svetilk bi morali prepovedati …

Ali pri vaših investicijah

gledate na izkoristke in

kakovost opreme?
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cena nove svetilke je skoraj dvojna v primerjavi s

ceno, ki smo jo pla ali pred leti. … Kogeneracija

je bila za nas velik projekt … prihranki so

ogromni. … celotni prihranki še niso dolo eni, saj

se izvajajo dolgoro ne meritve … odve no

toploto smo odli no porabili za pridobivanje

elektri ne energije.

Kakšne ukrepe ste v vašem

podjetju že izvedli v preteklih

5 letih za izboljšanje

energetske u inkovitosti?

R 7 Imeli smo tri enake kompresorje … vedno sta

delovala dva, eden pa je bil rezerva … za

investicijo smo se odlo ili, ker v proizvodnji

nismo imeli tako velikih potreb po

komprimiranem zraku, da bi delovala dva

kompresorja … en sam pa ni bil zmožen pokriti

proizvodnega procesa … odlo ili smo se za

investicijo novega tipa kompresorja z visokim

izkoristkom, ki je bil dosti manjši od obstoje ega

… investicija se je pokrila v 8 mesecih. … samo s

to investicijo smo znižali porabo elektri ne

energije za 15 % na letni ravni. … Pred 10 leti

smo vse rpalke in ventilatorje dušili z loputami

in ventili … investicije v odstranitev loput se

nadaljujejo … na teh sistemih smo zaznali velike

prihranke. … Za pomo  ocenjevalcu pri

energetskem pregledu smo dodelili enega od

naših delavcev … ocenjevalec je po nekaj dneh

izrazil željo po zamenjavi osebe … razlog je bil,

da oseba ni bila v pomo , saj je na vsaki to ki

pregleda komentirala, da prihranki tukaj niso

mogo i. … izkazalo se je, da so potenciali na

skoraj vseh sklopih pregleda. … Sami ne bi

investirali v energetski pregled … dobili smo

nepovratna sredstva in zato smo ga izvedli. … je

pa poro ilo dobro orodje za prepoznavanje

potencialov za prihranke.

Kakšne ukrepe ste v vašem

podjetju že izvedli v preteklih

5 letih za izboljšanje

energetske u inkovitosti?
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