Usposabljanje

Učinkovito energetsko upravljanje zgradb
v skladu z zakonodajo
Termin je objavljen na spletni strani
www.agencija-poti.si

Pregled aktualnih
zakonodajnih zahtev
Energetsko upravljanje,
monitoring in izvedba
meritev porabe energentov
in bivalnega ugodja
Vzpostavitev
energetskega knjigovodstva
z uporabo informacijskih
sistemov

Vloga, kompetence in orodja energetskih upraviteljev zgradb |
Vzpostavitev učinkovitega sistema upravljanja z energijo v javnem
sektorju v skladu z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju |
Pravilno izpolnjevanje letnih poročil
Direktiva EU2012/27/EU Evropskega parlamenta Zavezanci morajo vsaj enkrat letno, in sicer do 31.
in Sveta o energetski učinkovitosti in Standard
marca za predhodno leto, vnesti za svoje stavbe
SIST EN ISO 50001:2011 definirata, da je »sistem
naslednje skupne (kumulativne) podatke:
energetskega upravljanja nabor medsebojno
• o letni rabi energije in energentov (ogrevanje,
povezanih oz. medsebojno delujočih elementov za
plin, električna energija),
vzpostavitev ciljev energetske politike, procesov
• o letnih stroških za energijo in energente,
in postopkov za doseganje teh ciljev«.
• o tehničnih lastnostih stavbe, vključno z
lastnostmi ovoja in tehničnih sistemov
V Sloveniji je bila sprejeta Uredba o upravljanju z
(ti podatki se večinoma lahko pridobijo iz
energijo v javnem sektorju. V Uredbi so definirani
veljavnih energetskih izkaznic, dokumentacije
zadevni objekti: »stavbe in posamezni deli, ki so
energetskih pregledov stavb ali dokumentacije
v lasti RS ali samoupravne lokalne skupnosti
gradbene fizike, ki je sestavni del razširjenega
in v uporabi državnih organov, samoupravnih
energetskega pregleda stavbe),
lokalnih skupnosti, javnih zavodov, javnih
• o načrtovanih in izvedenih ukrepih.
gospodarskih zavodov, javnih skladov, javnih
agencij in ustanov, katerih ustanovitelj je RS ali
Če stavbo uporablja več zavezancev zagotovi vnos
samoupravna lokalna skupnost.«
podatkov v informatizirano zbirko zavezanec, ki
upravlja z največjo uporabno površino stavbe,
Vsebine sistema upravljanja z energijo po tej
razen če se zavezanci dogovorijo drugače. Zbirno
Uredbi so predvsem:
energetsko knjigovodstvo združuje podatke
• izvajanje energetskega knjigovodstva,
energetskega knjigovodstva za več stavb ali delov
• določitev in izvajanje ukrepov za povečanje
stavb. Metodologijo in način dela določi odgovorna
energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih
oseba javnega zavoda oz. inštitucije.
virov energije,
• poročanje odgovorni osebi zavezanca o rabi Koraki zahtevanega poročanja so naslednji:
energije, s tem povezanimi stroški in izvajanju 1. Predhodna registracija uporabnikov v ¨admin¨
ukrepov iz prejšnje alineje,
modulu MzI (upravljavec in poročevalec)
• ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti 2. Uporaba digitalnih certifikatov, registracija v
in rabe obnovljivih virov energije,
RPAS in prijava poročevalca
• obvezne meritve energije in minimalne
3. Oblikovanje poročevalskih enot: Navedba stavb/
zahteve za vzpostavitev sistema upravljanja
delov stavb, ki so del poročevalske enote
za energijo.
4. Urejanje poročevalskih enot
5. Poročanje
Energetsko knjigovodstvo je sistem zbiranja in
• Opredelitev obdobja poročanja
spremljanja podatkov o rabi energije v stavbi
• Navedba podatkov o porabi energentov
ali posameznem delu stavbe in se izvaja v
• Izpolnjevanje poročil o stanju stavb v
okviru informatizirane zbirke podatkov na
poročevalski enoti
podlagi identifikacijske oznake stavbe ali dela
• Zaključek poročila in oddaja poročila
stavbe. Z informatizirano zbirko energetskega
knjigovodstva upravlja ministrstvo, pristojno za
energijo.
V okviru dvodnevnega usposabljanja boste osvojili praktična znanja, spoznali osnovne pojme in
terminologijo s področja trajnostne energetike, energetskega knjigovodstva, osnovne in specializirane
aktivnosti energetskih upraviteljev in osnovne merilne metode s področja merjenja porabe energije ter
bivalnega ugodja (mikroklima, srednja osvetljenost prostorov, merjenje koncentracije plina radona in
formaldehidov …).

Predavatelja

mag. Primož Praper
Cvetko Fendre, univ. dipl. inž. el.
Več si preberite na www.agencija-poti.si/Izobraževanje
Kotizacija
Kotizacija znaša 298,00 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 363,56 EUR. Vključuje strokovno predavanje, reševanje
praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na usposabljanju, prigrizke in napitke
med odmori. Fizičnim osebam nudimo 30% popust na kotizacijo!
Agencija POTI, Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o., Stegne 7, Ljubljana.

01/511-39-20,

01/511-39-25, info@agencija-poti.si,

www.agencija-poti.si

Program
2 dni (vsak dan od 12. do 17. ure)

1. modul: Energetsko knjigovodstvo
Energetsko knjigovodstvo predstavlja najnižji nivo
energetskega upravljanja in se bo izvajalo na vseh
javnih stavbah večjih od 250 m2.
Na usposabljanju se boste naučili:
• Kaj pravi o energetski učinkovitosti DIREKTIVA
2012/27/EU in kakšne usmeritve postavlja?
• Kakšne zahteve je postavljal prejšnji Energetski
zakon (EZ) in kaj pravi o sistemu upravljanja z
energijo pravi veljaven Energetski zakon EZ-1?
• Kaj glede na Uredbo o upravljanju z energijo v
javnem sektorju pomeni uvajanje energetskega
knjigovodstva?
• Kako si lahko poenostavimo vzpostavitev
energetskega knjigovodstva z uporabo
informacijskih sistemov?
• Kdo naj skrbi za energetsko knjigovodstvo
in kako je z elektronskimi računi možno
energetsko knjigovodstvo avtomatizirati?
• Ali je energetsko knjigovodstvo samo statistika
ali je možno s knjigovodstvom tudi upravljati?
• Katere so nadaljnje stopnje energetskega
upravljanja in kaj nam omogočajo?

Zaradi intenzivnosti in učinkovitosti
predavanj ter prikaza in reševanja
praktičnih primerov je usposabljanje
namenjeno zaključenim skupinam do
največ 20 udeležencev. Možen je tudi
dogovor z organizatorjem za izvedbo
izobraževanja za zaključene skupine
po meri posameznega podjetja ali
organizacije.

Da bo usposabljanje še bolj zanimivo in
koristno, si boste udeleženci sami kreirali račun
v brezplačni spletni aplikaciji za energetsko
knjigovodstvo, prav tako pa boste zahtevane
letne podatke za stavbe, lahko vnesli kar na
usposabljanju.
Predlagamo, da udeleženci s seboj prinesete
lanskoletne račune za energijo (toplotno energijo,
električno energijo) in prenosne računalnike,
saj bomo obvezo za energetsko knjigovodstvo za
preteklo leto opravili skupaj.

2. modul: Energetsko upravljanje stavb
Na usposabljanju se boste naučili:
• Kako izvajati energetsko upravljanje (javnih)
stavb na osnovi in s pomočjo aktualne
zakonodaje?
• Kako postaviti organizacijo, nivoje upravljanja
in poslovni model zavoda v luči trajnostne
energetike?
• Katere so kompetence poklicnega standarda
energetskega upravitelja?
• Energetsko upravljanje, monitoring in
Pod vodstvom predavatelja boste na usposabljanju
izvajanje meritev porabe energentov in
izvedeli in preizkusili še naslednje potrebne
bivalnega ugodja.
aktivnosti:
• Katera so potrebna orodja učinkovitega
• Prijava v aplikacijo MZI/Energetsko
energetskega upravljanja in njihova uporaba?
knjigovodstvo
• Kako izdelati periodična in letna energetska
• Pregled zavihkov Poročevalske enote,
poročila za poljubno stavbo?
Energenti, Poročanja, Pomoč
• Usposabljanje (1. in 2. modul) je osnovno
• Urejanje poročevalske enote in Preračunavanje
usposabljanje za energetske upravitelje,
energentov
priporočamo pa ga tudi vsem ostalim
• Osnovne operacije poročevalca z dodajanjem
upravljalcem in lastnikom javnih stavb.
energentov in vnosom podatkov ¨xml¨
• Izdelava obrazca ¨stavbe¨
• Priprava strukture poročila in izdelava letnega
poročila

Prijavnica
Učinkovito energetsko upravljanje zgradb
v skladu z zakonodajo

Izpolnjeno prijavnico prosimo pošljite preko interneta:
www.agencija-poti.si ali po elektronski pošti: prijave@agencija-poti.si

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

Podjetje

Naslov

Davčni zavezanec:

DA

NE

Davčna številka

Kontaktna oseba

Telefon/fax

Elektronska pošta

Podpis in žig

Kotizacija znaša 298,00 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 363,56 EUR in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko
gradivo, uporabo sistema spletnega energetskega knjigovodstva, potrdilo o udeležbi na usposabljanju, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo usposabljanja. Po usposabljanju vam bomo po pošti poslali
račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo usposabljanja, v nasprotnem primeru vam zaračunamo stroške v višini 20 % kotizacije. Fizičnim osebam nudimo
30% popust na kotizacijo!

