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Nekaj primerov … 

• Primer 1 – zasebna hiša 

Kotel centralnega ogrevanja na polena 

moči 30 kW. Za kotlom sta vidna del 

razdelilnika ogrevanja za talni sistem in 

zalogovnik tople vode. 

 

Peč na polena v osrednjem bivalnem 

prostoru 

Pogled na južno in zahodno  fasado 

zgradbe. Zunanji ovoj pritličja je 

lesen, spodnji – kletni del je zidan. 

Na južni strani, obsijani s soncem, 

so vidna velika okna, namenjena 

pasivni izrabi sonca. 



Nekaj primerov … 

• Primer 2 – zasebna hiša 

Toplotna črpalka zrak/voda 

ogrevalne moči 15,4 kW in 

električne moči 3,8 kW.  

 

Kotlovnica zgradbe z 

razdelilnikom in vodnim 

zalogovnikom toplote 600 

l, v katerega je vgrajen 

pomožni električni grelec. 

 

V osrednjem prostoru 

nameščen kamin 15 kW 

za dopolnilno ogrevanje. 

 

 

 

 

 

 



Nekaj primerov … 

• Primer 3 – zasebna hiša 

Toplotna črpalka 

zemlja/voda (zemeljski 

kolektor) ogrevalne 

moči 14 kW in 

električne moči 3,5 kW 

z zalogovnikom 

toplote 1000 l in 

hranilnikom tople vode 

1000 l. 

 

V osrednjem prostoru 

nameščen kamin 10 

kW za dopolnilno 

ogrevanje. 

 

 



Nekaj primerov … 

• Primer 4 – poslovni objekt 

Kotlovnica: kotel na lesne sekance 

220 kW, v ozadju sistem 

zagotavljanja tlaka in izoliran dimnik. 

 



Nekaj primerov … 

• Primer 5 – javni zavod/srednja šola 

Kotel na pelete 500 kW z avtomatskim sistemom 

doziranja. 

 

Maska na monitorju nadzornega sistema 

ogrevanja na računalniku energetske upravljalne 

postaje. 

 

V avli objekta je nameščena samostoječa 

energetska infotočka, ki omogoča vpogled v 

trenutno, dnevno ali mesečno stanje porabe 

energije zgradbe.  



Nekaj primerov … 

• Primer 6 – javni zavod/dijaški dom 

Kotlovnica zgradbe z razdelilnikom, napajanim iz 

kotla na pelete. 

 

Zunanja toplotna črpalka zrak/voda, namenjena 

predvsem ogrevanju toplotne sanitarne vode. 

 

V avli objekta je nameščena samostoječa energetska 

infotočka, ki omogoča vpogled v trenutno, dnevno ali 

mesečno stanje porabe energije zgradbe.  



Nekaj primerov … 

• Primer 7 – javni zavod/pasivna hiša 

Pogled na vzhodno in južno fasado zgradbe. Na 

horizontalnih delih so vgrajeni vakuumski 

kolektorji, na poševnini pa vgradni fotovoltaični 

moduli. 

 

 

Kotlovnica zgradbe z razdelilnikom, s toplotni 

črpalko voda/voda in krmilno elektro omaro ob 

kletnem toplotnem zalogovniku 105 m3 . 

 

 

 

 

 

Energetski nadzorni sistem z vizualizacijo. 

 



Nekaj primerov … 

• Primer 8 – hotel 

Termosolarni sistem s ploščatimi 

kolektorji površine cca. 80 m2, 

postavljen na streho hotela, smer JV. 

Sistem je namenjen ogrevanju tople 

sanitarne vode. 

Hranilniki tople sanitarne vode 2000 l, napajani preko 

termosolarnega kolektorskega sistema. Nameščeni so v 

kotlovnici v kleti hotela. 



Trenutno stanje izobraževanja URE-OVE 
 

 
 

-  funkcionalna izobraževanja, tečaji, izbirni moduli, odprti kurikuli 

 

-  VSŠ programi /“NARAVOVARSTVO”:  Energetske in okoljske perspektive …  

 

-  EU projekti:  IEE/ Install+RES,  BUS, IDES-EDU, U4Energy, EYEManager 

            CIP/ Smart Build …  

  

-  Install+Res: Izobraževanje inštalaterjev malih sistemov OVE (ravni zaht. 4, 5) 

 

-  IDES-EDU: Izobraževanja s področja uvajanja direktive EPBD (ravni 8, 9) 

 

-  CPI: razvoj pokl. stand. s področja URE in OVE (ravni zahtevnosti  4, 5, 6) 
 

   



Projekti Intelligent Energy Europe  

»Inteligentna energija – Evropa« 

• podpora trajnostnemu razvoju na področjih povezanih z energijo 

• promocija energetske učinkovitosti, povečana uporaba obnovljivih virov 

energije in raznovrstnost virov za oskrbo z energijo 

 

 

Vzgojno-izobraževalni projekti 

• European Young Energy Manager (energetsko upravljanje v šoli in doma) 

• U4Energy (učinkovita raba energije) 

 

 

Funkcionalni projekti in usposabljanja 

• Install-RES (usposabljanje instalaterjev naprav OVE) 

• Future Public Energy  (uvajanje energetskega knjigovodstva) 



IEE projekt Install+RES 

 

Certificirani  inštalater (100 ur usposabljanja): 

 

- fotonapetostnih sistemov 

- termosolarnih sistemov 

- toplotnih črpalk 

- sistemov lesne biomase 



Vsebinska zasnova usposabljanj Install+RES  



CPI: Poklicni standardi s področja URE-OVE 

 
Namen priprave teh poklicnih standardov je: 

 

• spodbuditi razvoj možnosti izobraževanja, usposabljanja ter potrjevanja že 

osvojenih kompetenc  na področju OVE v Sloveniji, 

 

• uvesti interdisciplinarno usposabljanja po zgledu razvitejšega sveta, ki na 

daljši rok zagotavlja več zaposlenemu, delodajalcu in naročniku storitve,  

 

• odzvati se na vse večje potrebe na trgu dela za poklice na področju 

obnovljivih virov energije. 

 

 

Monter sistemov obnovljivih virov energije   IV. raven 

 

Inštalater termičnih sistemov       V. raven 

Inštalater fotonapetostnih sistemov      V. raven  

 

Energetski upravnik       VI. raven 

 
 



Energetsko upravljanje objekov 

 

• izvajanje energetskega knjigovodstva 

• stalni nadzor rabe energije in stroškov za energijo 

• analiza in načrtovanje energetskih potreb objekta 

• izvajanje in nadzor ukrepov za varčevanje z energijo 

• sodelovanje pri internih in zunanjih projektih tipa učinkovite 

rabe energije in obnovljivih virov energije, javna naročila 

• sodelovanje z drugimi vladnimi in nevladnimi institucijami, ki se 

ukvarjajo s tematiko učinkovite rabe energije in obnovljivih virov 

energije ter ekologijo 

• poročanje o stanju energetske učinkovitosti objekta, izvajanje 

ozaveščevalnih aktivnosti 

• načrtovanje drugih organizacijskih in tehnično-investicijskih 

aktivnosti s področja trajnostne energetike in ekologije 

• …. 

 



  

Energetsko upravljanje objektov  

Energetska baza 

mesečnih podatkov
Energetska 

baza letnih 

podatkov

MŠŠ

Nadzor 

energetskega 

upravljanja v šolah

MŠŠ, ŠCV

INTERNET

ENERGETSKI NETWORK

ŠOLA 1

ŠOLA 2

ŠOLA N

Server

Energetski portal

Forum

E-gradiva: 

Nadzor energije

URE, OVE, 

Ekologija

Okoljevarstvo

SIO strežnik,

E-šolstvo

ENERGETSKI 

STREŽNIK

Info energetske  točke 

Energetske izkaznice 

Spletno energetsko  

     knjigovodstvo 

Energetski  nadzorni  

sistemi , CNS 
Energetski portal 

Energetska analitika 



  

Energetski monitoring objektov 



Spletno energetsko knjigovodstvo SEK 

- delavnica v ŠCV, marec 2010 … -  


