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1. O priročniku za energetske svetovalce – podjetniški del
Ta priročnik dopolnjuje nabor priročnikov za energetske svetovalce, med katerimi sta tudi tehnični
priročnik in socialni priročnik.

Kakšen je namen tega priročnika?
Ta priročnik je bil oblikovan v okviru Erasmus+ projekta IDEA, 2017-1-CY01-KA204-026725 / Key
Action 2 – Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks, Strateška partnerstva za mlade
(Evropska komisija, EACEA), njegov glavni namen pa je pomagati osebam, ki imajo osnovno idejo o
potencialno poslovni karieri na področju energetskega svetovanja, k oblikovanju te ideje v poslovni
načrt in k iskanju priložnosti za financiranje njihove bodoče poklicne poti.
Komu je priročnik namenjen?
Ta priročnik je namenjen predvsem ljudem, ki si želijo delati na področju energetskega svetovanja in
tistim, ki se udeležujejo – ali so se udeleževali – katerih izmed izobraževalnih programov ali
usposabljanj, ki zagotavljajo nabor veščin in znanja, potrebnih v storitvah energetskega svetovanja in
pri izvajanju ukrepov za energetsko učinkovitost.
Priročnik je namenjen tudi tistim, katerih delovna mesta in interesi so tesno povezani z upravljanjem
energetske učinkovitosti ter s sistematičnim spremljanjem porabe energije, pa tudi osebam, ki si
želijo inovacij na področju sistematičnega nadzoru upravljanja z energijo, torej tistim, ki imajo ideje
glede novih načinov upravljanja energetskih sistemov. Namenjen je tudi vsem tistim, ki delajo na
področju izvajanja ukrepov za energetsko učinkovitost, ne glede na njihovo kompleksnost, ter tistim,
ki so razvili programe, torej projekte, katerih cilj je povečanje energetske učinkovitosti.
Priročnik prepoznava pozitivne primere in prepoznane priložnosti na področju energetske revščine
ter je namenjen informiranju in spodbujanju potencialnih energetskih svetovalcev k ukrepanju, tako
da zagotavlja zaposljivost in rešuje zelo pomembno socialno vprašanje.
V nadaljevanju priročnika so podane koristne definicije in praktični nasveti o podjetništvu, torej
koraki za začetek lastnega poslovne dejavnosti.
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