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Energetska revščina 

DEFINICIJA 

ko gospodinjstvo težko ali je nezmožno zagotoviti ustrezno ogrevanje stanovanja po 
dostopni ceni in nima dostopa do storitev, povezanih z energijo po dostopni ceni 
(Uradni list EU, 2011/C 44/09).  

• Najbolj ranljive skupine so upokojenci, samohranilci, velike družine,družine z 
velikim številom otrok, etične manjšine, povezovanje s slabim zdravstvenim 
stanjem. 

• Vzroki: nizki dohodek, energetsko neučinkovit dom, cene energentov. 

• Učinkovita raba energije v stavbah: potencial zmanjšanja emisij TGP in 
zmanjšanje stroškov ogrevanja.  

Kompleksen in več dimenzionalen pojav (učinki na socialo in energetiko). 
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ENERGETSKA REVŠČINA 

• Podnebno ogledalo 2018: Ukrep v središču; IJS, dr. Cirman (Ekonomska 
fakulteta), dr. Primc, dr.Slabe Erker, dr. Majcen (IER) 

• 5,6% gospodinjstev (leto 2015 v SLO) nezmožnih zagotoviti primerno ogrevano stanovanje (EU 
28=9,4%) 

• 20 % gospodinjstev z najnižjimi dohodki je izdatek za energijo v stanovanju predstavljal dobrih 17 % 
njihovih razpoložljivih sredstev (2015) 

• 27% populacije (2015) živelo v stanovanju v katerm pušča streha, vlažne stene,trhla tla… 

• Delavnica 17.5.2018; srečanje akterjev Eko sklad, MZI, Focus, MDDSZ, MOP, 
IJS, CSD-ji 

• prepoznali občine kot pomemben akter - prepoznavanje upravičencev (težko dostopna skupina), 
osveščanje 
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ENERGETSKA REVŠČINA 

• Projekt v izvajanju ZERO-Eko sklad (0,10 milj evrov/leto, obdobje 2016-2020) in 
druge spodbude. 

• 5 milijonov kohezijskih sredstev – MZI (subvencioniranje URE ukrepov, cilj 500 
gospodinjstev, obdobje do 2023). 

• Postavitev ciljev v okviru priprave Nacionalnega energetsko-podnebni načrt 
(NEPN), cilji  do 2030. 
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Vodilni partner projekta LIFE Climate Path 2050:  

Partnerji projekta LIFE Climate Path 2050:  

www.PodnebnaPot2050.si 

http://www.PodnebnaPot2050.si
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Hvala! 
katarina.trstenjak@ijs.si 
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