www.trap-ee.eu

IRI UL

Inovacijsko-razvojni inštitut
Univerze v Ljubljani

Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani

Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
tel.: +386 (0)1 241 85 97
e-naslov: info@iri.uni-lj.si
spletna stran: www.iri.uni-lj.si

Izobraževanje skrbnikov stavb za zagotavljanje
večje energetske učinkovitosti
Izboljšanje energetske učinkovitosti v javnih stavbah, ki predstavljajo enega
izmed najpomembnejših porabnikov, vodi v zmanjševanje porabe energije in
obratovalnih stroškov, kar posledično doprinese k omiljevanju podnebnih
sprememb. Zmožnost vplivati na obratovalne parametre stavbnih sistemov brez
večjih investicij, je ključno pri zagotavljanju prihrankov. Temeljni cilj projekta
TRAP-EE (TRAining Personnel towards operational Energy Effciency of the
buildings) je razvoj izobraževalnega programa za razvoj kompetenc upravljavcev
in skrbnikov stavb (hišnikov) za zagotavljanje večje obratovalne energetske
učinkovitosti in kakovostnejšega notranjega okolja v javnih stavbah.

MOTIVACIJA
Osnovna ideja za projekt TRAP-EE je
nastala v okviru razširjenih energetskih
pregledov, ki jih je IRI UL izvajal po nekaterih
fakultetah Univerze v Ljubljani. Med izvajanjem
smo prepoznali velike razlike med posameznimi
stavbami, tudi v kontekstu zagotavljanja
obratovalne energetske učinkovitosti. Ugotovili
smo namreč, da skrbnikom stavb primanjkujejo
nekatera ključna znanja in kompetence, kot na
primer na področju upravljanja novejših in
kompleksnejših naprav ter sistemov (regulacija
sodobnih ogrevalnih sistemov, sistemi
klimatizacije z rekuperacijo toplote, naprave
za izkoriščanje obnovljivih virov energije,
sodobna notranja razstavljava itd.), zakonsko
zahtevanega energetskega knjigovodstva, metod
zagotavljanja varčne rabe energije, načinov
ozaveščanja s ciljem varčne rabe energije itd.
Hkrati pa lahko tovrstna znanja, odnos ter
motivacija skrbnikov bistveno prispevajo k večji

energetski učinkovitosti stavb in s tem znižanju
stroškov energije in vzdrževanja. Ravno na
podlagi predlogov in priporočil skrbnikov
stavb se namreč vodilni odločajo o investicijah
in drugih ukrepih za povečanje energetske
učinkovitosti.
PARTNERJI
Projekt TRAP-EE povezuje pet različnih
partnerjev iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške:
IRI UL v vlogi koordinatorja;
Energie: bewusst Kärnten (Avstrija); urad
deželne vlade Koroške za področje energetike;
HEP ESCO (Hrvaška); ESCO podjetje za razvoj,
vodenje in financiranje projektov v sklopu
energetske učinkovitosti;
GOLEA (Slovenija); lokalna energetska
agencija goriške regije; in
Srednja tehniška šola Koper (Slovenija); kot
p onudni k p ok licni h izobraže vanj in
usposabljanj.

OPIS PROJEKTA TRAP-EE
Skrbniki stavb si pojem »energetska
učinkovitost« razlagajo različno; skupni
imenovalec razumevanja je »čim nižja raba
energije«. Pri tem se večkrat izpušča drugi del
splošno sprejete definicije, to je: »ob
zagotavljanju enako kvalitetnega proizvoda ali
storitve«, kar se v našem primeru najbolj nanaša
na ustrezne delovne/bivalne pogoje v objektih.
Hkrati je bilo opaženo, da nekateri ne razumejo
natančno pojma »obratovalna« energetska
učinkovitost, saj ga povezujejo zgolj z energetsko
zasnovo stavbe (izolacija, okna, naprave in druga
vgrajena tehnologija), ne pa z vidiki uporabe in

Na podlagi prepoznanih specifičnih
izobraževalnih potreb (potrebna znanja in
kompetence, primerne učne metode itd.)
bomo razvili celoviti program usposabljanja
za skrbnike stavb. Program bo spodbujal

izkustveno učenje in bo temeljil na reševanju
konkretnih praktičnih problemov obratovalne
energetske učinkovitosti v stavbah. Tekom
trajanja projekta se bodo izvedlatri pilotna
izobraževanja, dva v Sloveniji in eden na
Hrvaškem. Pilotna izobraževanja bodo
usposobila 30-60 skrbnikov javnih stavb iz treh
različnih segmentov, in sicer 1) skrbnike stavb
Univerze v Ljubljani, 2) skrbnike stavb vrtcev in
šol goriške regije in 3) skrbnike
administrativnih stavb zagrebške regije.
Izobraževanja se bodo pričela odvijati v drugi
polovici leta 2014.
DOLGOROČNI UČINKI
Veliki dolgoročni potencial projekta
TRAP-EE je razširitev izobraževalnega
programa še na ostale segmente javnih in
zasebnih stavb (kot so na primer šole, vrtci,
univerze, občinske in vladne stav b e,
večstanovanjske stavbe, pisarniške stavbe itd.).
Rezultati projekta bodo nadgradili obstoječi
poklicni standard »hišnika« z novimi
potrebnimi znanji in delovnimi nalogami na
področju obratovalne energetske učinkovitosti,
kar bo hkrati vplivalo na prilagoditev obstoječe
nacionalne poklicne kvalifikacije.
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