TEČAJ ZA ENERGETSKE SAVJETNIKE I ENERGETSKE SURADNIKE

ŠTO SE ORGANIZIRA?
Edukacijski tečajevi za osobe zadužene za uspostavu sustavnog gospodarenja energijom i
pradenje potrošnje energije u javnom sektoru; fizičke ili pravne osobe koje su od strane
odgovorne osobe imenovane da nadziru potrošnju energije i vode u građevini ili pojedinom
upravnom tijelu (Zakon o energetskoj učinkovitosti, NN 127/2014, članak 4.). Tečajevi su
namijenjeni službenicima i stručnjacima koji se bave pitanjima sustavnog gospodarenja
energije za svoju instituciju, a tematski de se prilagođavati edukacijskoj grupi. Navedeni
korisnici su kao dio EE tima imenovani Energetskim savjetnicima i Energetskim suradnicima
(Pravilnik i Metodologija o sustavnom gospodarenju energijom, NN 18/2015, članak 6.) i kao
imenovane osobe zadužene za unos, pradenje, analizu i izvještavanje u procesu sustavnog
gospodarenja energijom.
ZA KOGA SE ORGANIZIRAJU TEČAJEVI?
Tečaj za Energetske savjetnike namijenjen je osobama zaduženima za nadziranje potrošnje
energije i vode na vedem broju objekata (ili manjem broju objekata sa složenim sustavima)
kao i provedbu mjera sustavnog gospodarenje energijom. Energetski savjetnici nakon tečaja
dobivaju ISGE ulogu Energetskog administratora (ili menadžera) te koriste administratorsko
sučelje s popratnim funkcionalnostima.
Tečaj za Energetske suradnike namijenjen je osobama zaduženima za manji broj objekata s,
uglavnom, jednostavnijim sustavima. Energetski suradnici nakon tečaja dobivaju ISGE ulogu
Korisnika te koriste jednostavnije korisničko sučelje s popratnim funkcionalnostima.
KADA?
Tečajevi se održavaju u skladu s prijavama, u prosjeku po jedan tečaj za Savjetnike i
Suradnike mjesečno. Korisnici u svakom trenutku mogu na www.isge.hr/seminar vidjeti prve
slobodne termine.
GDJE?
Tečajevi de se sukladno prijavama održavati po cijeloj Republici Hrvatskoj. Na formi prijave
uvijek de biti navedeno vrijeme i mjesto idudeg tečaja s brojem slobodnih mjesta.
KAKO SE PRIJAVITI?
Prijave su mogude na www.isge.hr/seminar, gdje korisnici moraju ispuniti osnovne podatke
(označeni zvjezdicom kao obavezna polja).

Jedna prijava odnosi se na jednog korisnika. Molimo da prilikom prijave na određene
termine pripazite jer se radi o ograničenom broju mjesta za svaki tečaj.
Razlikujemo dvije osnovne grupe prijava:
a) prijava za ponuđene termine (dogovorena lokacija i datum),
b) opdenita prijava korisnika kojima ne odgovaraju trenutno ponuđeni termini.
Dakle, prilikom prijave, korisnici mogu izabrati:
Tečaj za Energetske savjetnike (16h, 2 radna dana, definirana lokacija i datum).
Tečaj za Energetske suradnike (8h, 1 radni dan, definirana lokacija i datum).
Opdenita prijava za idude termine. (Korisnici se prijavljuju za prve idude termine
nakon čega ih APN kontaktira i obavještava o idudim tečajevima).
Korisnici na tečajevima stječu znanje o zakonskoj regulativi, sustavima javne rasvjete u
zgradama javnog sektora, termotehničkim sustavima i primjeni obnovljivih izvora energije,
sustavima potrošnje vode u zgradama javnog sektora, toplinskoj zaštiti zgrada javnog
sektora, korištenju ISGE sustava. Svaki tečaj završava provjerom znanja nakon kojeg sudionici
dobivaju Uvjerenja o položenom tečaju.
Tečajevi su besplatni.
TEČAJEVI U GOSTIMA?
Ukoliko niste u mogudnosti pohađati tečajeve u navedenim terminima, a postoji dovoljan
broj korisnika (minimalno 15 osoba) kojima bi odgovarao neki drugi termin i lokacija,
slobodno kontaktirajte dolje navedene brojeve telefona da bismo probali nadi mogudnost
održavanja tečajeva van predviđenih termina. Za odražavanje tečaja potrebno je ispuniti
tehničke uvjete: odgovarajudi broj računala prema broju sudionika, pristup internetu za
svako računalo, projektor i dobro vidljivu projekciju na platnu/zidu.
IMATE DODATNO PITANJE?
Slobodno nam se obratite na info telefon: (+385)1 5625 923 ili e-mail: isge@apn.hr.

