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Inovativno in naročniku prilagojeno
izobraževanje vzdrževalcev in hišnih tehnikov
o energijski učinkovitosti
Gregor Cerinšek Izboljšanje energijske učinkovitosti v stavbah doprinese k manjši porabi energije in
Jure Vetršek zmanjševanju obratovalnih stroškov. Potrebne veščine za učinkovito vplivanje na
obratovalne parametre stavbnih sistemov brez večjih investicij so ključne za
zagotavljanje prihrankov, njihov razvoj pa je temeljni cilj izobraževalnega
programa, ki je nastal pod okriljem projekta TRAP-EE (angl. TRAining Personnel
towards operational Energy Effciency of the buildings). Namenjen je predvsem
vzdrževalcem, upravnikom, hišnim tehnikom in skrbnikom stavb za razvoj njihovih
kompetenc. Tako se zagotovi večja obratovalna energijska učinkovitost in
kakovostnejše notranje okolje v javnih stavbah.

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
glede zagotavljanja obratovalne energijske učinkovitosti.
Ugotovili smo namreč, da skrbnikom stavb primanjkujejo
nekatera ključna znanja in kompetence, 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 tovrstno znanje, odnos in
motivacija skrbnikov bistveno pripomorejo k večji energijski
učinkovitosti stavb in s tem zmanjšanju stroškov energije in
vzdrževanja. Ravno na podlagi predlogov in priporočil
skrbnikov stavb se namreč vodilni odločajo o investicijah in
drugih ukrepih za povečanje energijske učinkovitosti.

Izkušnje
IRI UL je uspešno izvedel pilotno izobraževanje na področju
zagotavljanja in izboljšanja obratovalne energijske učinkovitosti
ter varčne rabe energije za vzdrževalce in skrbnike stavb
posameznih fakultet Univerze v Ljubljani. Pilotno izobraževanje
je trajalo 16 ur, razdelili pa smo jih na dva dneva, med katerima
je minil en teden. Prvi dan je izobraževanje potekalo v starejši
stavbi Fakultete za elektrotehniko UL, drugi dan pa v novi stavbi
Fakultete za računalništvo in informatiko UL. Na izobraževanju
je bilo 11 skrbnikov in vzdrževalcev stavb različnih fakultet UL.
Na usposabljanju smo slušateljem posredovali nekatera ključna
znanja:
- upravljanje obstoječih in novejših naprav ter sistemov;
- potrebni ukrepi za znižanje rabe energije in stroškov
(kontrolni seznam);
- energetsko knjigovodstvo in energetske izkaznice (zakonska
zahteva);
- metode zagotavljanja varčne rabe energije;
- načini ozaveščanja uporabnikov s ciljem varčne rabe
energije.
Prvi dan izobraževanja smo udeležencem podrobno
predstavili kontrolni seznam, ki je orodje za popis trenutnega
stanja stavbe na področjih:
- organizacije,
- ovoja stavbe,
- ogrevanja,
- sanitarne vode,
- klimatizacije,
- elektrike in
- razsvetljave.
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Drugi dan izobraževanja smo predstavili možnosti za
zagotavljanje obratovalne energijske učinkovitosti stavbe na
nekaterih segmentih stavbe, na primer:

»S predstavljenimi vsebinami se v praksi redno srečujem, zato
bom pridobljeno znanje lahko uporabil pri svojem delu.
Izobraževanje je izpolnilo moja pričakovanja.«
(Izjave vzdrževalcev stavb različnih fakultet Univerze v Ljubljani)
Enako izobraževanje bi vsi priporočili svojim kolegom
vzdrževalcem, saj so predstavljene vsebine aktualne in
pomembne za učinkovito opravljanje njihovega dela.
Udeleženci so bili najbolj zadovoljni z demonstracijami na
objektu, s predstavitvijo konkretnih primerov iz prakse,
skupinsko razpravo in usposobljenostjo predavateljev.

- ogrevanje,
- elektrika,
- prezračevanje,
- razsvetljava itd.
Teoretični uvod smo podkrepili s konkretnimi primeri dobrega in
slabega ravnanja. Sledil je vodeni ogled stavbnih sistemov na
objektu Fakultete za računalništvo in informatiko UL. Ta objekt je
bil uradno odprt septembra 2014 in zaradi novih tehnologij
vzdrževalcem omogoča hitro ukrepanje in učenje pri
zagotavljanju energijske učinkovitosti stavbe.
V zaključnem delu smo v skupinah pregledali opravljeno domačo
nalogo (uporaba kontrolnega seznama za analizo lastne stavbe) in
pokomentirali ugotovljeno stanje s podanimi priporočili za
prihodnje izboljšave.
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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 energijske učinkovitosti;
- GOLEA (Slovenija), lokalna energetska agencija goriške
regije;
- Srednja tehniška šola Koper (Slovenija) kot ponudnik
poklicnih izobraževanj in usposabljanj.
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Odziv udeležencev
Evalvacija je pokazala, da so bili udeleženci zelo zadovoljni z
izvedenim izobraževanjem in da je izpolnilo njihova pričakovanja.
Skoraj soglasno so se namreč strinjali, da bodo pridobljeno znanje
lahko uporabili pri svojem vsakodnevnem delu.
»Največja prednost izobraževanja je njegova relevantnost in
praktična naravnanost s predstavitvijo konkretnih primerov
dobrih in slabih praks na področju energijske učinkovitosti.«
»Na izobraževanju smo obdelali celotno problematiko ogrevanja,
prezračevanja z rekuperacijo, hlajenja, priprave tople sanitarne
vode, razsvetljave, senčenja stavbe, in še bi se našlo.«
»Zaradi prilagojene zahtevnosti ter predstavitve različnih
primerov za zmanjšanje rabe energije bi tovrstno izobraževanje
priporočal svojim kolegom.«

Zaradi velikega zanimanja in pomembnosti tematike smo se
odločili, da bomo izobraževanje organizirali in izvajali tudi v
prihodnje. Oblikovali bomo praktično usmerjeno in naročniku
prilagojeno izobraževanje s konkretnimi demonstracijami na
stavbah.
Za vse informacije o izobraževanju pišite na: info@iri.uni-lj.si.
Pilotno izobraževanje smo razvili v sklopu evropskega projekta
Trap-ee: www.trap-ee.eu.
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Domača naloga: Kontrolni seznam so morali vsi prisotni do
naslednjega dneva izobraževanja (v dveh tednih) uporabiti za
analizo stavbe, v kateri delujejo, ter na podlagi ugotovitev izpeljati
konkretne predloge za povečanje energijske učinkovitosti.
Kasneje smo izvedli vodeni ogled različnih stavbnih sistemov s
praktičnimi demonstracijami dobrih in slabih praks na objektu
Fakultete za elektrotehniko UL.

