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Velik pritisk na podjetja, da postanejo energetsko učinkovitejša in učinkoviteje upravljajo z viri je dokaz kako pomembno
postaja energetska učinkovitost. Poleg tega odjemalci čedalje pogosteje prosijo za zagotovila organizacij, da so odgovorni
do okolja in so energetsko učinkovitost sposobni dokazati.
Ohranjanje energije in tehnologije, predstavlja le del pristopa za izboljšanje energetske učinkovitosti. Sistematično vodenje
in pristop so dandanes postali jedro prizadevanj za izboljšanje energetske učinkovitosti. Namen standarda ISO 50001 (EnMS)
je, da omogoča organizacijam vzpostaviti sisteme in procese, potrebne za izboljšanje energetske učinkovitosti. Temeljijo na
nenehnem izboljševanju in PDCA pristopu (Plan-Do-Check-Act), ki so uporabljeni tudi v sistemu vodenju kakovosti (ISO 9001)
in ravnanja z okoljem (ISO 14001). Zagotavljajo skladnost in povezovanje priložnosti. Izvajanje omenjenih standardov je vodilo
za zmanjšanje stroškov energije, emisij toplogrednih plinov in zmanjšanje negativnega vpliva na okolje.
ISO 50001 opredeljuje organizacijam zahteve za vzpostavitev, izvajanje, vzdrževanje in izboljšanje sistema vodenja energijske
učinkovitosti, ki omogoča organizacijam sistematičen pristop ter nenehno izboljševanje energetske učinkovitosti in varčevanja
z energijo. To pomaga organizacijam pri njihovi oskrbi z energijo, rabi in porabi energije, vključno z merjenjem, dokumentacijo
in poročanjem, uporabo opreme, sistemov, procesov in osebja. Izvajanje tega standarda bo povzročilo zmanjšanje stroškov
energije, emisije toplogrednih plinov in drugih vplivov na okolje, s sistematičnim upravljanjem z energijo. ISO 50001 je namenjen
za vse vrste in velikosti organizacij, ne glede na geografske, kulturne ali socialne razmere.

ISO 50001 ponuja:
► harmonizacijo s prostovoljnimi in nujnimi standardi ter zakonskimi predpisi,
► strukturo, skladno s standardi družine ISO – integracija z že vpeljanimi
standardi,
► učinkovit nadzor nad porabo energentov, in
► procesov v podjetju.

KORISTI, KI LAHKO PRIČAKUJETE OD STANDARDA
► metode vodenja procesov se izboljšajo,
► konkurenčni položaj na trgu je izboljšan,
► poveča se zaupanje poslovnih partnerjev, investitorjev, strank, javnosti in
lokalne skupnosti,
► izboljša se nadzor stroškov s pomočjo ohranjanja vloženih materialov in
energije,
► itn.

IZVEDBA PROJEKTA NA KLJUČ
Kaj to pomeni za vas?
S pomočjo strokovne ekipe bo vpeljava sistema (t.i. izvedba na ključ) v vaše
podjetje temeljita in prijaznejša pot do vaše rešitve. S dvofaznim načinom
vpeljave se doseže maksimalno vpetost in vključenost zaposlenih pri doseganju
zahtev standarda. Pomoč in nasveti svetovalca se s takim pristopom vpeljejo
v delovanje in vse procese v podjetju in dosežejo maksimalne učinke.
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Ne samo vpeljava, naj ISO res ŽIVI.

