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Ukrepi  Eko sklada

100 % SUBVENCIJA ZA ZAMENJAVO STARIH KURILNIH NAPRAV (59SUB-SOC17)

z novo kurilno napravo na lesno biomaso. Namenjena je lastnikom ali solastnikom nepremičnine ali najemnikom 

občinskih stanovanj, ki prejemajo redno denarno socialno pomoč (DSP) ali varstveni dodatek (VD), in živijo na območjih 

občin Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje in Zagorje, kjer to dopušča 

prednostni način ogrevanja. 

100 % SUBVENCIJA ZA ZAMENJAVO STARIH KURILNIH NAPRAV (48SUB-SKOB17)

za etažni delež v okviru nakupa nove kurilne naprave na lesno biomaso, toplotne črpalke, plinskega kotla ali toplotne 

postaje v skupnih kurilnicah blokov. Namenjena je lastnikom ali solastnikom stanovanj v bloku, ki prejemajo redno 

denarno socialno pomoč (DSP). 

100 % SUBVENCIJA PRI ENERGETSKI OBNOVI BLOKA (41SUB-OBPO16)

za etažni delež v okviru prenove bloka (fasada, streha, okna na stopniščih, termostatski ventili) Namenjena je lastnikom 

ali solastnikom stanovanja v starejšem bloku, ki prejemajo DSP.

BREZPLAČNI OBISK ENERGETSKEGA SVETOVALCA IN BREZPLAČNI PAKET NAPRAV  (PROJEKT ZERO)

Energetski svetovalec opravi na domu meritve in izračune, na podlagi katerih brezplačno svetuje, kako znižati porabo 

energije in vode ter s tem stroške. Preda tudi paket enostavnih naprav za zmanjšanje porabe energije in vode ter 

brošuro z nasveti, s katerimi se lahko stroške zmanjša za okrog 10 EUR na mesec! Namenjeno je občanom, ki so 

prejemniki DSP in izredne socialne pomoči (IDSP) ali VD. Prijaviti se je potrebno pri strokovnem delavcu na Centru za 

socialno delo.



• Sredstev dovolj za vse naštete ukrepe

• Težava je razdeljevanje 

• Pomoč pri izpolnjevanju vlog preko svetovalcev mreže ENSVET

• 100% subvencija  8 občanom v blokih le na pozivu 41 SUB v vrednosti 27.432,59 EUR

• 100% subvencija za zamenjavo kurilnih naprav na trdna goriva v hišah prejeto le 25 
vlog, od tega 16 vlog pozitivno rešenih in dodeljenih 70.123,00 EUR subvencij, 8 vlog 
zavrnjenih.   

• Neizkoriščena kohezijska sredstva v višini 5 milijonov EUR pogosto v medijih: EU 
sredstva v pristojnosti MZI; Eko sklad ne razpolaga s temi sredstvi.

Izzivi in rezultati



Projekt ZERO - potek

1. Upravičene osebe (razširitev konec leta 2017) poleg prejemnikov DSP še prejemniki IDSP in 

VD

2. Prijava preko obrazca pri pristojni enoti Centra za socialno delo

3. Dopis Eko sklada upravičencu in kopija energetskemu svetovalcu - povezava svetovalca in 

občana, dogovor med njima za datum obiska, priprava občana na obisk (računi za energente 

in vodo za eno leto)

4. Obisk svetovalca na domu na dogovorjen termin: pregled računov za elektriko, ogrevanje, 

vodo, analiza porabe le-teh, pregled ogrevalnega sistema, oken, meritve potratneža

5. Izročitev paketa brezplačnih materialov, montaža po potrebi

6. Ozaveščanje, informiranje članov gospodinjstva glede porabe energentov in vode ter glede 

možnosti subvencioniranja in kreditiranja (v bodoče) pri Eko skladu

7. Po obisku vnos podatkov v ustrezno aplikacijo za izračun prihrankov, svetovanje za manjšo 

porabo energije in vode in izdelava poročila o obisku.



Vsebina ZERO paketa

Standardna vsebina-prenovljena spomladi 2018, skupaj z 

nakupom novih materialov:

• LED sijalke - 3 (različne moči)

• Električni podaljšek s 3 vtičnicami in stikalom za izklop– 1

• Tuš ročka - 1

• Aerator M24 - 2 

• Reflektivna folija za radiator – 1 rola

• Tesnilni trak za okna - 1 paket, 18 m

Dodatna vsebina paketa ZERO – uporaba po potrebi:

• Perlator F22 – 2

• Termo folija za okna

• Dvostranski lepilni trak



Aktivnosti projekta ZERO v letih 2017 in 2018 (1)

• Izdelava zloženke s celotno ponudbo Eko sklada na področju subvencij in ENSVET-a

• Izdelava letaka s celotno ponudbo Eko sklada za socialno šibke občane

• Prenova brošure „Nasveti za varčno rabo energije in vode“

• Oblikovanje plakata ZERO - distribucija po CSD, Hišah sadeži družbe (Slov. filantropija), ESP, 

SSRS, JSS MOL, Škofijske Karitas, RKS

• Oblikovanje in tisk vrečk za materiale iz paketa ZERO - za obisk ZERO

• Objava JP59SUB-SOCOB17- zamenjava kurilnih naprav, socialno šibki občani, degradirana 

območja

• Priprava gradiva in sodelovanje na seji Odbora za infrastrukturo in prostor na temo en. revščine

• Sodelovanje v TV oddaji RTVSLO1 KODA na temo en. revščine

• Snemanje oddaje EKO UTRINKI na temo Obisk ZERO

• Priprava odgovorov na novinarska vprašanja in člankov za časnike/revije Moje finance, Družina, 

Ogrevanje, Lublanske novice in na mesečnem nivoju priprava člankov za revijo ZDUS z naslovom 

ZDUS PLUS na temo Eko sklad, ENSVET in ZERO



• V okviru poldnevnega izobraževanja en. svetovalcev v l. 2017 izvedeno predavanje na temo 

Govorica telesa in komunikacija s strankami-posebnost komunikacije z upravičenci, v l. 2018 pa 

na tovrstnem izobraževanju poudarek pri upravniku, ki je bil tokratni predavatelj, za večje 

sodelovanje na temo socialno šibkih občanov v večstanovanjskih stavbah

• Dobrna 2017: izveden pregled celoletnega delovanja na projektu ZERO, nabor pripomb  in pohval 

„ iz terena“ upoštevan v l. 2018; 

• Dobrna 2018: ni pripomb na dokumentacijo in aplikacijo ZERO, predstavitev rezultatov dela na 

ZERO ter ugotovitev v l. 2018

• Vzpostavitev kontaktov, nato sestanki, info dopisi ter posveti: Slov. filantropija, Karitas, SSRS, JSS 

MOL, društvo Odnos, RKS, Podjetniški inkubator Kočevje-izjemen odziv na samem posvetu in 

nato pri občanih, ponovitev tega posveta v februarju 2019, odziva še ni, posvet na CSD Osrednja 

Slovenija zahod (enoti Kočevje+Ribnica), posvet pri upravniku v Cerknici in v Sl. Konjicah

• Odpadli so posveti v 5tih koroških občinah, v organizaciji upravnika in CSD Koroška-bomo 

ponovno poskusili s tem v l. 2019

• Večkratni pisni in telefonski pozivi enot CSD, kot enot SF, Karitasa in RKS za izvedbo posvetov za 

strokovne delavce enot CSD oz. za socialno šibke občane na raznih delavnicah - šibek odziv

• Distribucija skoraj 4.000 perlatorjev z Nasveti za varčno rabo energije in vode preko RK Slovenije, 

namen: promocija, odziva ni

Aktivnosti projekta ZERO v letih 2017 in 2018 (2)



• Informativni dopis SCSD - povzetek rezultatov dela na ZERO v letih 2017-2018, 

izpostavljena aktualna problematika pri občanih in predvsem na strani odzivnosti 

CSD, pohvala izjemnega primera delovanja CSD, prošnja SCSD za pomoč pri 

aktiviranju CSD

• Pridobitev nove organizacijske sheme CSD ter podatkov o prejemnikih DSP, VD po 

CSD - stanje 01.02.2019, na tej podlagi priprava povezave med podatki o prejemnikih 
DSP, VD, ESP in CSD

Aktivnosti projekta ZERO v letih 2017 in 2018 (3)



Podatki po stanju na dan 31.12.2018

leto

število 

prejetih 

prijavnic

število 

izvršenih 

obiskov

število 

odstopov

število 

obiskov v 

teku

2014 143 143 0 0

2015 0 0 0 0

2016 15 13 2 0

2017 144 117 24 3

2018 243 230 13 0

skupaj 545 503 39 3



Podatki po CSD-prvih 5 največjih po številu 

prejetih prijavnic

2017 prvih 

5

2018 prvih 

5

Zasavje 79

Osrednja Slovenija 

Zahod 67

Maribor 22 Zasavje 56

Gorenjska 16 Gorenjska 33

Spodnje Podravje 11 Ljubljana 26

Celje 9 Celje 18

skupaj 137 skupaj 200

delež 95% delež 82%



57.699 prejemnikov DSP

17.479 prejemnikov VD

75.178 občanov je vseh potencialnih upravičencev za ZERO paket

1.2.2019 prvih 5 

DSP 1.2.2019 prvih 5 VD

LJ 10.363 MB 3.017

MB 9.339 LJ 2.250

CE 5.525 Pomurje 2.010

Pomurje 5.122 Sp. Podravje 1.827

Sp. Podravje 3.367 CE 1.523

skupaj 33.716 10.627

delež 0,58 0,61

Podatki o prejemnikih DSP in VD 

na dan 1. 2. 2019 v Slovenji



Hvala za pozornost!

www.ekosklad.si

www.ensvet.si

ibolje@ekosklad.si, kkafadar@ekosklad.si


