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Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt je ena izmed 

akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim 
parlamentom. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije,Vlade Republike 
Slovenije ali Evropskega parlamenta.



  

Energetsko svetovanje v gospodinjstvih

Kaj: energetsko svetovanje in zmanjšanje rabe energije v 300 
gospodinjstvih

Komu je namenjeno: gospodinjstva z nizkimi prihodki, ki imajo 
težave s pokrivanjem osnovnih energetskih potreb

Učinek: z znižanjem porabe energije in vode lahko gospodinjstvo 
privarčuje tudi 100 EUR na leto

Čas trajanja projekta: do aprila 2014

Kako: z obiski energetskih svetovalcev

Obiski za upravičena gospodinjstva so brezplačni, dobijo tudi 
brezplačne naprave za zmanjšanje rabe energije in vode



  

Ideja za projekt

Ideja izhaja iz Nemčije: Nemško Karitas združenje (DCV) je pričelo s 
podobnim svetovanjem, v sodelovanju z Nemškim federalnim 
združenjem energetskih agencij (eaD), financiranje s strani Nemškega 
ministrstva za okolje, varovanje narave in jedrsko varnost

S projektom so začeli decembra 2008, do decembra 2010 so opravili 
43.000 pregledov

Projekt se izvaja v več kot 85 mestih v Nemčiji

Skupaj so dosegli za več kot 136 GWh prihrankov pri električni energiji, 
več kot 92 GWh prihrankov pri toplotni energiji, več kot 4,8 milijonov 
m3 vode. Skupno so gospodinjstva prihranila za več kot 50 milijonov 
EUR in 103.000 ton CO2 (podatki za 43.314 gospodinjstev). Prihranki 
so izračunani glede na življenjsko dobo naprav za varčevanje



  

Pridobivanje kandidatov za energetske 
svetovalce

Bodoče energetske svetovalce smo iskali na Zavodu za 
zaposlovanje Ljubljana, med prostovoljci, preko Focusovih kanalov

15 kandidatov s področja Ljubljane

Potrebna znanja in veščine:



  

Izobraževanje kandidatov

30. januar – 3. februar 2012 v Ljubljani

5-dnevno izobraževanje (vsak dan: 9:00-17:30)

Potek izobraževanja:

- tehnično-teoretični del (energija, električna energija, toplota, 
voda)

- praktični del (potek obiska, formular in programsko orodje, 
naprave)

- komunikacijski del

- izpit

- primer obiska



  

Kako poteka izvajanje obiskov energetskih 
svetovalcev 1

Gospodinjstvo se prijavi za brezplačni 
obisk svetovalca preko telefona, pošte ali 
elektronske pošte (pri promociji sodelujemo 
s Karitasom in Rdečim križem)

Svetovalec se preko telefona z 
gospodinjstvom dogovori za termin obiska

Prvi obisk pri gospodinjstvu: 

- pregled računov za el. energijo, ogrevanje 
in vodo; 

- pomoč pri razumevanu stroškov za 
energijo; 

- analiza porabe naprav in svetil (elektrika); 

- izmeri se pretok vode; pregleda stanje 
oken in radiatorjev; 

- vsi podatki se zapišejo

v formular



  

Kako poteka izvajanje obiskov energetskih 
svetovalcev 2

Po prvem obisku: vnos podatkov v 
programsko orodje ter izbira primernih 
nasvetov in naprav za varčevanje

Drugi obisk: 

- svetovalec predstavi razultate analize, 

- poda nasvete za zmanjšanje porabe ter 

- namesti brezplačne naprave za 
zmanjšanje rabe energije in vode

Skupaj približno 8 ur dela na eno 
gospodinjstvo

Mentorstvo: nadzor nad delom in rezultati, 
reševanje nejasnosti in vprašanj, 
dodelitev nalog



  

Naprave za varčevanje z energijo in vodo

Gospodinjstvo dobi paket naprav za varčevanje z električno 
energijo, toploto in vodo v vrednosti do 40 EUR

Paket naprav je prilagojen potrebam gospodinjstva, kar je razvidno 
iz opravljene analize porabe

Naprave:

Varčne sijalke

Podaljšek za električno energijo s stikalom za izklop

Varčevalni nastavki (omejevalci pretoka in aeratorji) za pipo in prho

Varčna ročna prha

Tesnila za okna in vrata

Termometer



  

Rezultati dosedanjih obiskov

Statistika za prvih 60 obiskov (povprečna vrednost):

Letni prihranki gospodinjstva: 91,18 EUR

Cena dodeljenih naprav: 31,53 EUR

Letni prihranki pri električni energiji:  12,45 % (282,87 kWh)

Letni prihranki pri vodi:  11,67 % (13,3 m3)

Letni prihranki pri ogrevanju: 6,24 % (407,6 kWh)

Letni prihranki emisij CO2: 246,52 kg



  

Kako naprej?

Cilj: do konca projekta (april 2014) izvesti 300 
obiskov

Razširitev področja opravljanja obiskov (Črnomelj, 
Pivka, Cerknica, Postojna, Kranj, Litija)

Možnost prenosa storitve v druge regije (lahko 
drugi izvajalec prevzame opravljanje storitve)

Problem za širjenje: potrebno zagotoviti financiranje

Pozitivni aspekti: zmanjšanje rabe energije in vode, 
zmanjšanje stroškov za gospodinjstva, možnosti 
zaposlitve



  

Več informacij na: 

Focus, društvo za sonaraven razvoj

Trubarjeva 50, Ljubljana

www.focus.si

www.achieve-project.eu

tomi@focus.si

01 515 40 80

Hvala za vašo pozornost!
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