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ZERO – zmanjšanje energetske revščine 
občanov 

1. Upravičene osebe-razširitev konec leta 2017-
poleg prejemnikov redne den. pomoči še 
prejemniki izredne den. pomoči in varstvenega 
dodatka-prijava preko obrazca pri pristojnem 
centru za socialno delo 

2. 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) 

3. Obisk svetovalca na domu na dogovorjen termin: 
pregled računov za elektriko, ogrevanje, vodo, 
analiza porabe le-teh, pregled ogrevalnega 
sistema, oken, meritve potratneža 

 
 

 



• Izročitev paketa brezplačnih materialov, montaža po potrebi 

• 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 letos spomladi, skupaj z nakupom novih 
materialov 

• LED sijalke - 3 (različnih moči) 

• Električni podaljšek s 3 vtičnicami – 2 , stikalo za izklop 

• Tuš ročka - 1 

• Perlator M24 - 2  

• Reflektivna folija za radiator – 1 rola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vsebina ZERO paketa 

Dodatna vsebina paketa ZERO – uporaba po potrebi: 

 

• Perlator F22 – 2 

• Termo folija za okna 

• Dvostranski lepilni trak 



Aktivnosti projekta ZERO v letu 2017 (veza Poročilo C4.1, Vol. 1, 
Zvezek 4, str. 21) 

• Izdelava zloženke s celotno ponudbo Eko sklada na področju subvencij in 
Ensveta 

• 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 



Aktivnosti projekta ZERO v letu 2017 (veza Poročilo C4.1, Vol. 1, 
Zvezek 4, str. 21) 

• Priprava odgovorov na novinarska vprašanja in člankov za časnike/revije 
Moje finance, Družina, Ogrevanje, Lublanske novice in z letošnjim letom 
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 izvedeno predavanje 
na temo Govorica telesa in komunikacija s strankami-posebnost 
komunikacije z upravičenci 

• V okviru rednega letnega dvodnevnega izobraževanja en. svetovalcev v 
Dobrni izveden pregled celoletnega delovanja na projektu ZERO, nabor 
pripomb  in pohval „ iz terena“- sledijo popravki v tekočem letu (dopis 
upravičencu, obrazec prijavnice, aplikacija, ponovitev obiska pri 
upravičencu, ?) 

• Vzpostavitev kontaktov, nato sestanki, info dopisi  ter posveti: Slov. 
filantropija, Karitas, SSRS, JSS MOL, društvo ODNOS in RKS-ni odziven).   

 



Podatki ZERO projekta po letih 

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 144 104 24 16 

2018 64 27 2 35 

2018 64 27 2 35 

Podatki po stanju na dan 
15.05.2018 



 

 
Hvala za pozornost. 
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