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2. O energetskih svetovalcih
Ko govorimo o energetskih svetovalcih, je pomembno razlikovati med dvema vrstama energetskih
svetovalcev – certificiranimi strokovnjaki za energetsko certificiranje stavb, ki so vpisani v javno
dostopne registre certificiranih energetskih svetovalcev; in necertificiranimi energetskimi svetovalci.
Certificirani energetski svetovalci lahko izvajajo energetske preglede in izdajajo energetske certifikate.
Gre za neodvisno usposobljene oziroma certificirane strokovnjake, ki so zaključili uradno akreditirani
program usposabljanja in poleg tega izpolnjujejo pogoje, ki jih predpisuje nacionalna zakonodaja, kot
je npr. določena stopnja izobrazbe na točno določenem področju ali predhodno pridobljene delovne
izkušnje na podobnih delovnih mestih. Pravna ali fizična oseba lahko dobi dovoljenje za energetske
preglede in certificiranje energetskih značilnosti stavb, da lahko izvaja energetske preglede in
certificiranje stanovanjskih in nestanovanjskih stavb s preprostim tehničnim sistemom, pa tudi
energetske preglede z zapletenim tehničnim sistemom.1
Glede na to, da evropski zakonodajni okvir državam članicam EU nalaga sistem obveznosti glede
energetske učinkovitosti, morajo države članice stalno usposabljati večje število ljudi, ki si želijo
poglobiti svoje znanje o energetski učinkovitosti in energetskem svetovanju.
Medtem ko lahko certificirani energetski svetovalci postanejo samo tisti, ki izpolnjujejo določene
zahteve, kot so na primer predhodna izobrazba ali delovne izkušnje, lahko necertificirani energetski
svetovalci postanejo tudi posamezniki, ki nimajo nujno opravljenega študija na podro čju
naravoslovja, niti nimajo predhodnih delovnih izkušenj na področju energetske učinkovitosti. Takšne
posameznike je mogoče enostavno usposobiti, da postanejo energetski svetovalci, z vidika sistema
vseživljenjskega učenja, ki bodo lahko izvajalo različne naloge, povezane z energetskim svetovanjem
in preprostimi energetskimi pregledi gospodinjstev. Programi usposabljanja za certificirane
energetske svetovalce so namenjeni posameznikom, organizacijam, ki se ukvarjajo z energetsko
revščino, osebam, zaposlenim v energetskih sektorjih lokalnih in regionalnih oblasti, brezposelnim
in vsem, ki jih zanima energetska učinkovitost. Čeprav lahko takšna usposabljanja zahtevajo
določeno raven znanja o energetski učinkovitosti, ne obstajajo formalno določene kvalifikacije.
Usposabljanja za energetske svetovalce lahko zajemajo različne teme, od izvajanja energetskih
pregledov in osnov energetske revščine do usposabljanj o vgradnji energetske izolacije. Omogočijo
lahko tudi trajnostne in okolju prijazne priložnosti za brezposelne posameznike ali tiste, ki si želijo
razširiti svoje kompetence.
Splošne kompetence, ki jih lahko pridobijo posamezniki, ki zaključijo usposabljanje za energetske
svetovalce
Nabor kompetenc in znanj, ki bi jih ob koncu usposabljanja morale usvojiti osebe, ki se udeležujejo
usposabljanja za energetske svetovalce, vključujejo:
–

razumevanje načinov rabe energije ter razumevanje in prepoznavanje možnih načinov za
doseganje energetskih in finančnih prihrankov v gospodinjstvih;
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sposobnost izračunavanja porabe energije (elektrika, toplotna energija, zemeljski plin, gorivo
in voda);
sposobnost prepoznavanja načinov izgube energije, pa tudi preprečevanja izgube energije v
gospodinjstvih (izolacija, zaščita pred prepihom, namestitev ustreznega ogrevalnega
sistema);
razumevanje koncepta energetske revščine in vzrokov zanjo.

Splošne vrste delovnih mest za energetske svetovalce
Osebe, usposobljene za energetsko svetovanje, lahko pripravijo in izvajajo usposabljanja za
upravnike javnih zgradb; za komunalna energetska podjetja; za državljane, ki jim grozi energetska
revščina, pa tudi za tiste, ki si želijo, da bi bili njihovi domovi ali delovna mesta bolj učinkoviti; za mala
in srednja podjetja, ki želijo svoje podjetje narediti bolj energetsko učinkovito; svetujejo o načinih
varčevanja z energijo v gospodinjstvih, ki jim grozi energetska revščina, ter pomagajo izračunati
porabo energije in identificirati potencialne finančne prihranke v proračunih gospodinjstev; izvajajo
preproste preglede in pripravljajo poročila o opravljenih pregledih s priporočili za izvajanje
preprostih ukrepov za energetsko učinkovitost v gospodinjstvih, ki jim grozi energetska revščina;
izvajajo svetovanje ter raziskave in razvoj na področju energetske učinkovitosti stavb; izobražujejo o
energetski učinkovitosti; izobražujejo o energetski revščini, vzrokih zanjo, načinih preprečevanja in
drugem. Energetski svetovalci lahko svetujejo ranljivim potrošnikom in energetsko revnim
gospodinjstvom, pa tudi drugim uporabnikom, kot so mala in srednja podje tja (MSP) in lokalne
oblasti, o finančnih ukrepih, ki veljajo v nekaterih državah in prispevajo k ublažitvi energetske
učinkovitosti.
Kje se lahko zaposlijo energetski svetovalci, ki so zaključili usposabljanja?
Energetski svetovalci se lahko zaposlijo v:


energetskih podjetjih, kjer lahko končnim upravičencem, ki spadajo v kategorijo ranljivih
potrošnikov, svetujejo o ukrepih za energetsko učinkovitost. Na ta način svojim zaposlenim
omogočajo dostop do različnih ukrepov za energetsko učinkovitost in s tem neposredno
prispevajo k zmanjšanju energetske revščine, hkrati pa prispevajo k doseganju socialnih ciljev,
zastavljenih za energetska podjetja (dobavitelje oziroma distributerje);



mestnih komunalnih podjetjih, informacijskih središčih ali v pisarnah lokalni h in regionalnih
oblasti, organizacijah civilne družbe ter pri izvajalcih socialnih storitev ali v zdravstvu, kjer
lahko državljanom svetujejo glede ukrepov za energetsko učinkovitost, pa tudi glede odprtih
finančnih ukrepov za spodbujanje energetske učinkovitosti za pravne in fizične osebe;



v podjetjih za energetski pregled in certificiranje, kjer lahko certificiranim energetskim
svetovalcem pomagajo pri energetskih pregledih in pripravi poročil. Pomembno je poudariti,
da lahko certificirani energetski svetovalci izvajajo preproste energetske preglede, vendar
niso pooblaščeni za izdajo energetskih izkaznic, niti ne morejo voditi svojih evidenc v javno
dostopnih nacionalnih registrih;



različnih javnih in državnih organih, ki se ukvarjajo z energetsko učinkovitostjo,
gradbeništvom, varstvom okolja ter s socialnimi ukrepi za osebe z nižjimi dohodki, katerih cilj
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je ublažiti revščino. Energetski svetovalci lahko pomagajo sooblikovati finančna sredstva,
potrebna za lajšanje energetske revščine;
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