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Partnerji in kontakti
SWEA - Severn Wye Energy Agency

Kaye Welfare, kaye@swea.co.uk

+44 1 452 835 060

CLER - Comité de Liaison Energies 
Renouvelables (Coordinator)
Marie Moisan, marie.moisan@cler.org
+33 1 55 86 80 07

IDEMU - Institut de l’Ecologie en Milieu Urbain 
Julie Solenne, julie.solenne@idemu.org
+33 1 48 13 18 14

CARITAS - Caritasverband Frankfurt e.V

Marlene Potthoff, 
marlene.potthoff@caritas-frankfurt.de

+49 69 2562 275-13

FOCUS – Focus, društvo za sonaraven razvoj
Tomislav Tkalec, tomi@focus.si
+386 1 515 40 80 

EAP – Energy Agency of Plovdiv
Vasil Zlatev, vasil.zlatev@eap-save.dir.bg
+359 32 62 57 56

GERES - Groupe Energies Renouvelables, 
Environnement et Solidarités
Marie-Maud Gérard, mm.gerard@geres.eu
+33 4 42 18 55 88



  

Kako pomagati 
gospodinjstvom z 
nizkimi prihodki 
prihraniti energijo in 
znižati račune? 

Kako prepoznati in 
odpraviti energetsko 
revščino v Evropi? 

Kako graditi na že 
obstoječih izkušnjah, ki 
so gospodarsko, 
socialno in okoljsko 
učinkovite? 

Izhodišča projekta

Izkušnje iz primerov dobre prakse 
v Evropi (Rappel, Finsh, 
Energiesparservice, ...)

Oblikovanje in izvajanje lokalnih 
akcijskih načrtov
Iskanje in usposabljanje svetovalcev 
Obiski: opredelitev gospodinjstev in 
brezplačno svetovanje ter namestitev 
naprav za varčevanje z energijo
Dolgoročne rešitve: povezava med 
najemodajalci, najemniki, javnimi organi in 
drugimi akterji

Razširjanje in prenos metodologije 
ACHIEVE: sistem za obiskovanje 
gospodinjstev za EU



  

Definicija energetske revščine

Na ravni EU ni dogovorjene definicije, vendar večina uporablja 
definicijo, ki je v rabi v Veliki Britaniji:

Energetska revščina se pojavi, ko za ogrevanje doma na ustrezno 
raven gospodinjstvo porabi več kot 10% svojih prihodkov.

ACHIEVE definira kot energetsko revno tisto gospodinjstvo, ki si 
težko privošči, ali pa si sploh ne more privoščiti osnovnih energetskih 
potreb. 

V Sloveniji je energetsko revnih več kot 30% gospodinjstev (ne gre 
nujno za revna gospodinjstva, saj je lahko energetsko revno tudi 
gospodinjstvo z nadpovprečnimi dohodki in potratno rabo energije).

Energetska revščina je mešanica socialnih problemov, prevelike 
porabe energije in neprimernih stanovanj.



  

Iskanje strukturnih rešitev

Medsektorski problem (socialne zadeve in 
energetika), potrebno je sodelovanje različnih 
institucij in organizacij iz različnih področij

Potrebne so rešitve na daljši rok

Ključni del reševanja problematike je celovita 
obnova ali energetska sanacija stavbnega fonda



  

Ovire 1

Starost in neučinkovitost stanovanjskega fonda

Nizki dohodki

Višanje cen energije

Nimamo sprejete definicije energetske revščine

Kako sistematično meriti energetsko revščino in 
identificirati energetsko revna gospodinjstva



  

Ovire 2

Ovire za energetske sanacije stavb:

Problem financiranja ukrepov in previsoki začetni stroški

Premalo informacij o možnih ukrepih, najprimernejših 
rešitvah, višini možnih prihrankov, obstoječih finančnih 
spodbudah in pomoči

Ni vzpostavljenega sistema energetskih izkaznic, kar bi 
pripomoglo pri racionalnejšem odločanju za nakup ali najem 
nepremičnin

Težavnost odločevalskega procesa v primeru etažnega 
lastništva v večstanovanjskih stavbah – težko doseči večino 
za izvedbo ukrepa energetske sanacije



  

Strukturni ukrepi 1

Uveljavitev koncepta energetske revščine in njegova vpeljava v 
programe delovanja pristojnih institucij. Povezovanje med ključnimi 
institucijami

Sistem financiranja ukrepov, kje se stroški plačujejo postopno (v 
sklopu mesečnih plačil obveznosti) – ESCO, Green Deal (VB)

Nadgradnja modela energetskega svetovanja

Ozaveščanje posameznikov o rabi energije – primer priročnik za 
gospodinjstva

Programi in politike za zmanjševanje energetske revščine 
(financiranje iz davkov ali prispekov porabnikov energije), ki 
naslavljajo cene energentov, energetsko učinkovitost ali višino 
prihodkov posameznikov. Najbolj učinkovite (tudi stroškovno) so 
politike, ki so ozko usmerjene v energetsko učinkovitost



  

Strukturni ukrepi 2

Primeri programov in politik iz Velike Britanije

Vir: IEA (2011): Evaluating the Co-benefits of Low-income Energy Efficiency Programmes



  

Strukturni ukrepi 3

Več sredstev se nameni za pomoč ranljivim skupinam pri 
investiranju v energetsko učinkovitost (Ekoskald)

Veliki zavezanci po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije pri 
končnih odjemalcih bi lahko del sredstev namenili za odpravljanje 
energetske revščine

Subvencioniranje nakupa bolj učinkovitih naprav

Sprememba določenih programov enkratne denarne pomoči v 
programe za financiranje ukrepov energetske učinkovitosti, ki imajo 
učinke na dolgi rok

Rešitev problematike pavšalnega plačevanja stroškov v 
večstanovanjskih stavbah (toplota in voda)

Pospešeno uvajanje energetskih izkaznic



  

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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