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3. Kako se zaposliti na področju energetskega svetovanja? 
 

Primeri delovnih mest za energetske svetovalce 

V okviru svetovalnih storitev lahko energetski svetovalci: opravljajo energetske preglede; izvajajo 

preproste ukrepe za energetsko učinkovitost (tesnila za vrata in okna, LED žarnice, šobe za pipe, 

odsevna folija itd.); sodelujejo pri izvajanju kompleksnih ukrepov za energetsko učinkovitost 

(segmenti energetske obnovitve stavb, npr. toplotna izolacija); pripravljajo poročila in predlaga 

priporočila glede politike; namestijo oz. vzdržujejo opremo, kot so sončni paneli ipd.; neposredno in 

posredno vplivajo na spremembe v vedenju državljanov s poučevanjem članov gospodinjstva o 

možnostih zmanjšanja porabe energije; svetujejo gospodinjstvom glede določenih možnosti 

financiranja – energetski svetovalci lahko npr. gospodinjstvom svetujejo, da se prijavijo na določen 

razpis ali jih usmeri k drugim izvajalcem socialnih storitev. 

Primer uspešnega sistema usposabljanja za energetske svetovalce iz Dublina 

Dobrodelna organizacija Energy Action iz Dublina je razvila poslovni model za energetsko svetovanje, 

ki temelji na britanskih modulih za usposabljanje »City & Guilds«, v okviru katerih vsako leto 

usposabljajo skupnostne organizacije. 

Podjetje FETAC je organizacijo Energy Action zaprosilo, naj modul prilagodi tako, da bo postal 

nacionalni modul, ki ga bodo lahko izvajali tudi drugi izvajalci usposabljanja. Vsakemu gospodinjstvu, 

ki so ga obiskali, so dali energetske nasvete. 

Energy Action izvaja dve vrsti usposabljanj za energetske svetovalce: 

1. Certificirano usposabljanje 

2. Necertificirano usposabljanje 

Certificirano usposabljanje vključuje 1 dan predavanj in 2 dni praktičnega dela ter dodatne dneve za 

samostojno reševanje dodeljenih nalog v skupnem obsegu 80 ur. 

Cilj usposabljanja je omogočiti udeležencem razumevanje pomena učinkovite energetske 

učinkovitosti ter jih zagotoviti svetovanje o ustrezni in učinkoviti rabi energije. 

Tečaj ima štiri dele: Uvod v energetsko ozaveščenost in energetsko revščino; Poraba energije, računi, 

tarife in energetski dolg; Struktura stavb in zakonodaja; Ogrevalni sistemi in toplovodni sistemi. 

Udeleženci se po zgoraj navedenih delih izobražujejo o naslednjih ukrepih za energetsko učinkovitost: 

vplivi na zdravje, prepoznavanje energetsko revnih, ki izpolnjujejo pogoje za denarno pomoč, 

brezplačne storitve, prezračevanje, plesni, podnebni ukrepi in organizacije, ki pomagajo energetsko 

revnim brati in razumeti račune za energijo. 

Tečaj usposabljanja ponuja tudi praktično učno izkušnjo – ob obisku gospodinjstev udeleženci nudijo 

informacije članom gospodinjstev in jim svetujejo o ukrepih za energetsko učinkovitost, poleg tega pa 

jim prinesejo tudi preproste naprave za zmanjšanje porabe energije. 
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Ko je izobraževalni del tečaja končan, morajo udeleženci opraviti preizkus, ki je sestavljen iz nalog (40 

odstotkov), predstavitve veščin (40 odstotkov) in pisnega izpita (20 odstotkov). 

Necertificirano usposabljanje traja 1 dan ali 1/2 dneva. 

Po končanem usposabljanju mnogi udeleženci postanejo usposobljeni energetsk i svetovalci ali 

geodeti (drug tečaj usposabljanja) in na koncu izvajalci energetskih pregledov. 


