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v območnem centru 
za socialno delo.
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Projekt podpirajo:

Na podlagi brezplačnega  
obiska energetskega 
svetovalca lahko z 
enostavnimi ukrepi in 

brezplačnim paketom naprav zmanjšate         
porabo energije in    vode ter letno  
prihranite do 100 €!

Brezplačno svetovanje energetskih 
svetovalcev ENSVET je namenjeno*:

Gospodinjstvom v 
Sloveniji, ki so prejemniki 
redne denarne socialne 
pomoči.

Kako do svetovanja na domu: 

Energetski svetovalec 
vas bo poklical in se 
dogovoril z vami za 
termin obiska pri vas 
doma. 

Vprašal vas bo tudi po 
številu žarnic, pip, 
oken in radiatorjev, 
ki jih imate v vašem 
gospodinjstvu.

Za obisk energetskega svetovalca 
na domu priporočamo, da:

1. Pripravite položnice za elektriko, vodo in ogrevanje 
vsaj za eno leto nazaj.
2. Opazujte in napišite, koliko časa gorijo luči pri vas, 
kdaj perete perilo, posodo, koliko je star vaš hladilnik, 
pralni stroj… 
3. Razmislite, ali vas pozimi zebe, je poleti zelo vroče.
4. Če jih imate, pripravite načrte ali skice stanovan-
ja/hiše, v kateri živite.
5. Razmislite, ali ima hiša, v kateri živite, novo fasado, 
okna, streho ipd..

*Vsi nasveti energetskih svetovalcev 
ENSVET so brezplačni, svetovalci 
pa vam ne bodo poizkušali prodati 
svetovanja ali naprav. 

Še več informacij o energetskem 
svetovanju ENSVET na brezplačni
telefonski številki ali na www.ensvet.si. 080 1669

Pom
em
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el svetovanja so naprave za varčevanje z električno energijo,

toploto in vod
o, kot so: varčne sijalke, pod

aljški za električno energijo
s stikalom

 za izklop, varčevalni nastavki za pipo in tuš ter tesnila za okna. 
Paket naprav boste prejeli brezplačno.

Prijavite se za brezplačni obisk energetskega svetovalca in privarčujte
d

o 100 € na leto pri stroških za električno energijo, ogrevanje in vod
o.

Paket naprav za varčevanje z energijo in vodo

Slika je sim
bolična (vir vseh slik d

ruštvo Focus).

SVETOVANJE
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Ali so stroški za 
električno energijo, 
goriva in 
vodo v vašem domu 
previsoki?

Ali razumete vsebino 
mesečnih računov 
za energente?

ZAKAJ brezplačno energetsko    
svetovanje na domu?

Ali se doma pozimi in 
poleti srečujete s 
težavami, povezanimi z 
bivalnim ugodjem? 

Kakšne so temperature, 
vlažnost in kakovost 
zraka, se mestoma 
pojavlja plesen?

Za gospodinjstva, ki prejemajo redno denarno 
socialno pomoč in bodo oddala izpolnjeno 
prijavnico za energetsko svetovanje na domu, 
so na razpolago brezplačni paketi enostavnih 
naprav za varčevanje z energijo in vodo. Z 
njimi lahko zmanjšate stroške brez vaših 
vlaganj. 

Ali iztrošenost gradbenih 
elementov 
vašega doma terja 
razmišljanje o 
prihodnjem 
vzdrževanju in prenovi?

V kakšnem stanju so 
instalacije za ogrevanje in 
za pripravo tople vode? 

Kolikšna je njihova 
učinkovitost?

KAJ PRIDOBITE z obiskom 
energetskega svetovalca?

Hitro analizo porabe 
energijo, vode in 
letnih stroškov zanje.

Preučitev možnosti za 
zmanjševanje 
porabe in stroškov v 
vašem gospodinjstvu 
z ostalimi 
enostavnimi ukrepi.

Brezplačen paket naprav za varčevanje z energijo 
in vodo, kot so: varčne sijalke, podaljški za elektriko s 
stikalom za izklop, varčevalni nastavki za pipo in tuš, 
tesnila za okna… 
Gospodinjstvo prejme zanj ustrezne naprave in 
količine.

Pojasnila za namestitev 
enostavnih naprav iz 
paketa brezplačne 
opreme.

Zmanjšanje letnih 
stroškov za energijo in 
vodo do 100 EUR.

Ob obisku na vašem domu 
lahko na vašo željo 
poiščemo smiselne ukrepe 
za večjo energijsko
učinkovitost vašega doma 
ter za izboljšanje bivalnih 
razmer, ob sočasni 
preučitvi različnih možnosti 
pridobivanja nepovratnih 
finančnih sredstev za 
izvedbo del, v kolikor bi se 
zanje v prihodnosti 
odločali.
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