
 

 

 

ENSVET: Energetsko svetovanje za občane 
 

Na območju Slovenije se že vrsto let izvaja program brezplačnega energetskega svetovanja za občane, kateri 

deluje v obliki mreže ENSVET. Mreža ENSVET nudi individualno, strokovno, brezplačno in neodvisno svetovanje 

občanom v lokalnem okolju.  

Individualno svetovanje pomeni, da se energetski svetovalec posveti samo enemu svetovancu in enemu ali več 

primerih o katerih želi svetovanec pridobiti ustrezne informacije, katere lahko pridobi skozi pogovor v 30 do 45 

minutah. 

Strokovno svetovanje pomeni, da vam svetuje energetski svetovalec, kateri je za energetsko svetovanje 

ustrezno usposobljen za kakovostno pomoč pri informiranju in podajanju energetskih nasvetov. 

Brezplačno svetovanje pomeni, da vas obisk v energtesko svetovalni pisarni nič ne stane, nasveti so popolnoma 

brezplačni. 

Neodvisno svetovanje pomeni, da vam energetski svetovalci svetujejo neodvisno glede na različne proizvajalce 

opreme in materiala, kateri so na trgu na razpolago. 

 

Mreža ENSVET ima zakonsko podlago v prvem in tretjem odstavku 352. člena EZ-1, katero organizira  Eko sklad 

skupaj z zainteresiranimi lokalnimi skupnostmi - občinami. Eko sklad je tudi koordinator mreže ENSVET, vodi 

delovanje občinskih energetsko svetovalnih pisarn ENSVET in vanjo vključenih energetskih svetovalcev. 

 

V energetsko svetovalnih pisarnah mreže ENSVET, katere se razpršene po celi Sloveniji, delujejo strokovno 

usposobljeni in neodvisni energetski svetovalci, kateri z brezplačnimi nasveti in razgovori pomagajo pri izboru, 

načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov v 

stanovanjskih stavbah, tako pri novo gradnjah kot tudi pri prenovah obstoječih stavb. Svetovanje povečuje 

energetsko ozaveščenost občanov, povečuje prihranke energije in zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in s 

tem olajšuje uresničevanje nekaterih ukrepov in programov energetske politike. 

 

Eneregtsko svetovalne pisarne ENSVET delujejo v 48 občinah po celotni Sloveniji, v katerih deluje več kot 50 

strokovno usposobljenih in neodvisnih energetskih svetovalcev. Za nasvet se lahko prijavite v kateri koli 

energtesko svetovalni pisarni, morda najbljžje svojemu kraju prebivališča ali pa morda želite k določenemu 

energetskemu svetovalcu kjerkoli v Sloveniji. 

 

V energetskih svetovalnih pisarnah je mogoče skozi individualni razgovor z strokovno usposobljenimi 

energetskimi svetovalci pridobiti strokovne, brezplačne in neodvisne infomracije energetski sanaciji stavb ali 

energetski zasnovi novogradenj, toplotni zaščiti zunanjega toplotnega ovoja stavb, izbiri ustreznih oken, 

zasteklitve ter ostalega stavbnega pohištva, izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav, regulaciji 

ogrevalnih naprav, izbiri sistema za prezračevanje stavbe ali sistema za hlajenje, uporabi obnovljivih virov 

energije pri oskrbi stavbe z energijo, izbiri ustreznega energenta glede na danosti lokacije in značilnosti stavbe, 

zmanjšanju porabe goriva, uporabi varčnih gospodinjskih aparatov, pripravi tople sanitarne vode, vodenju 

energetskega knjigovodstva, možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov za URE ter uporabo OVE in o 

vseh drugih vprašanjih, ki se nanašajo na URE in OVE v gospodinjstvih. 

 
Pot do energetskega svetovalca je zelo preprosta. Ko se odločite za obisk v energetsko svetovalni pisarni, 
pokličite po telefonu na kontaktno številko, katera je za za posamezno svetovalno pisarno v določnem okolju 
dosegljiva na spletni strani www.ensvet.si in se prijavite za razgovor.  
 
Priporočamo vam, da se za obisk v ENSVET pisarni pripravite. S seboj prinesite potrebne podatke o stavbi, 
ogrevalnih napravah, porabi goriva, projekte, skice, ponudbe za izvajanje del in predračune. Skupaj s 
svetovalcem boste vaše težave osvetlili tako s teoretične, kot tudi s praktične plati. Po opravljenem razgovoru 

https://ensvet.ekosklad.si/pisarna/imenik


 

 

 
vam bo svetovalec poslal domov povzetek razgovora, z vsemi pomembnejšimi podatki. Nasvet bo uspešen 
takrat, ko ga boste upoštevali in ga sami ali s pomočjo usposobljenih strokovnjakov uresničili v vašem domu.  
 
V letu 2016 so trenutno za občane aktualni javni pozivi v obliki kreditov in v obliki nepovratnih finančnih 
spodbud.  
 
Več informacij glede javnih pozivov lahko pridobite z obiskom v Energetsko svetovalnih pisanah in na spletnih 
straneh Ekosklada www.ekosklad.si. 
 
 

 
 
 
 Energetski svetovalec: 

Goran Dervarič, univ.dipl.inž.str. 
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