
                                                                                                                

   

VABILO  

USPOSABLJANJE ZA POROČANJE PO UREDBI 

O UPRAVLJANJU Z ENERGIJO V JAVNEM SEKTORJU 

V ponedeljek, 12. marca 2018, v dvorani A, na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, med 9:00 in 14:00. 

 

Najkasneje do 31. marca 2018 morajo zavezanci po Uredbi o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 
52/2016) poročati o letni rabi energije in stroških zanjo ter o tehničnih lastnostih stavbe in o načrtovanih ter izvedenih ukrepih 
za povečanje energetske učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije v stavbah javnega sektorja, kot je to določeno z 
Uredbo.  

Cilj uredbe je vzpostaviti in izvajati učinkovit sistem upravljanja z energijo v javnih stavbah, ki so v lasti oz. upravljanju javnega 
sektorja ter tako dajati zgled zasebnemu sektorju na področju učinkovite rabe energije. Uredba določa podrobnosti glede 
sistema upravljanja z energijo, ki se nanašajo na uvedbo energetskega knjigovodstva, določitev in izvajanje ukrepov za 
povečanje energijske učinkovitosti in rabo obnovljivih virov (investicijskih in organizacijskih) ter podrobnosti glede poročanja 
zavezancev ministrstvu.  

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo spletno aplikacijo za zavezance za poročanje po Uredbi. Zavezanci morajo za 
začetek poročanja pri ministrstvu pridobiti dostop do aplikacije za poročanje.  

Na usposabljanju bo predstavljena vsebina Uredbe in spletna aplikacija za poročanje. V nadaljevanju bodo strokovnjaki s 
posameznih področij podali vsebine in postopke, ki so nujno potrebni za uspešno poročanje. Zavezanci se bodo seznanili s 
prvimi izkušnjami upravljavcev stavb pri uvajanju sistema upravljanja z energijo. 

Program  

9.00 - 9.30 Registracija                                                                                                                                           Predavatelj  

9.30 – 9.45 Nagovor organizatorja o upravljanju z energijo Doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl,  
GI ZRMK 

9:45 – 10.30 Predstavitev Uredbe in spletnega orodja za poročanje Mag. Erik Potočar,  
MZI 

10.30 – 11.00 Upravljanje z energijo – učinki ukrepov ter izzivi poročanja po 
Uredbi 

Mag. Primož Praper,  
EUTRIP 

11.00 – 11.20 Izkušnje z energetskim knjigovodstvom in nadgradnja v upravljanje 
z energijo v javnem sektorju 

Anton Marc,  
LEAG 

11.20 – 11.50 Odmor za kavo 

11.50 – 12.10 Potenciali ukrepov URE in OVE pri upravljanju z energijo v javnih 
stavbah 

P. prof. dr. Henrik Gjerkeš,  
GI ZRMK 

12.10 – 12.30 Upravljanje z energijo v stavbah kulturne dediščine Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK  

12.30 – 12.50  Vloga energetske izkaznice pri poročanju po Uredbi  Andraž Rakušček, GI ZRMK 

12.50 – 13.10 Kompetence energetskega upravljanja Cvetko Fendre,  
ŠC Velenje, Višja strokovna šola 

13.10 – 14.00 Razprava z zavezanci in njihove prve izkušnje P. prof. dr. Henrik Gjerkeš,  
Doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl  

GI ZRMK 

Vabljeni 

Zavezanci za vzpostavitev sistema upravljanja z energijo - upravljavci stavb ali posameznih delov stavb. 

Prijave 

Dogodek je brezplačen. Ker je število mest je omejeno, prosimo, da se na dogodek prijavite preko spletne povezave. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6635
https://goo.gl/forms/oz0YPtujOUTBcr3V2

