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2. glasilo projekta TRECE 
 

TRECE- drugo projektno srečanje 
 
V okviru programa ERASMUS+ Evropske unije, se projekt TRECE- Usposabljanje za 
opolnomočenje končnih energetskih potrošnikov, nadaljuje tudi med pandemijo Covid-19. 
Konec novembra 2020 je bilo izvedeno drugo transnacionalno srečanje. 
 
Projekt izvaja konzorcij 5 organizacij iz 5 različnih evropskih držav: 
SGS TECNOS (Španija) kot vodilni partner skupaj s: 
- CRES - Center za obnovljive vire energije in varčevanje, Grčija. 
- ENERO - Center za promocijo čiste in učinkovite energije, Romunija. 
- SOFENA - Sofijska energetska agencija, Bolgarija. 
- LEAG - Lokalna energetska agencija Gorenjske, Slovenija 
 
Na sestanku, ki je zaradi omejitev potovanja potekal na spletu, smo razpravljali o stanju in 
nadaljnjih korakih projekta. SGS je začel sestanek s pregledom že izvedenih aktivnosti 
projekta. 
 
Naslednja točka na dnevnem redu je bila razvoj programa usposabljanja: “Opolnomočenje 
energetskih porabnikov in spremembe navad”, ki ga vodi SOFENA. Module razvijamo vsi 
partnerji, z upoštevanjem ciljnih skupin. Razviti program usposabljanja bomo predstavili 
zainteresiranim deležnikom, da se zagotovi, da usposabljanje ni preveč zapleteno za 
določene ciljne skupine. Vsi partnerji bodo v naslednjih mesecih sodelovali pri oblikovanju 
scenarijev, da bi zagotovili dostopnost informacij za večjo populacijo, od katerih so neka-
teri v stanju energetske revščine.  
Drugi član konzorcija, CRES, je predstavil odprto platformo- TRECE MOOC Training De-
velopment in možne funkcije, ki jih je treba vključiti na platformo, o katerih se je med part-
nerji razvila dolga razprava, da bi izbrali najprimernejšo. 
 
Ker projekt traja že eno leto, je ENERO predstavil načrt razširjanja in komuniciranja, ki naj 
bi podprl in zagotovil boljše razširjanje projekta in njegovih rezultatov prek družabnih medi-
jev, predstavitvenih materialov (digitalnih in tiskanih), sodelovanja z specializirani mediji in 
glasila zainteresiranim deležnikom. 
 
Naslednji projektni sestanek naj bi potekal marca 2021 v skladu s priporočili za socialno 
distanciranje in omejitvami potovanja.  
 
Za več informacij o projektu kontaktirajte vodilnega partnerja projekta SGS, kontaktna 
oseba je gospa Mercedes Rodriguez.  Pošljite sporočilo na elektronski naslov:  
mercedes.rodriguez@sgs.com ali obiščite spletno stran projekta TRECE. 
 
Ta projekt je financirala Evropska komisija. Ta publikacija odraža samo stališča avtorja in 
Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 

  

http://www.cres.gr/
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https://sofena.com/en/
https://www.sgs.es/
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Novice iz konzorcija 
____________________________________________________________________ 
 
Slovenija - LEAG: 
 

ZERO500: Podpora za obnovo stavb v slabem stanju  

 
Od poletja 2020 ima slovenska vlada z Eko skladom nov program ZERO500, za pre-
prečevanje ali zmanjševanje energetske revščine v Sloveniji. 
 
Na voljo je 5,9 milijona EUR za obnovo energetsko neučinkovitih stanovanjskih stavb do 
leta 2023 oziroma do porabe sredstev. Program ZERO500 izvaja Eko sklad v sodelovanju 
s centri za socialno delo, energetskimi svetovalci in drugimi zainteresiranimi stranmi za 
podporo gospodinjstvom, ki ne morejo ali imajo velikih težav pri plačilu računov za el-
ektriko, vodo in ogrevanje prostorov. Za energetsko revščino obstajajo trije razlogi: visoke 
cene energije, nizki dohodki gospodinjstev in energetska neučinkovitost stanovanjskih 
stavb. 
 
Cilj projekta je izvesti vsaj 500 projektov energetske prenove stanovanjskih stavb socialno 
ogroženih državljanov. Socialno ogroženi državljani lahko zaprosijo za subvencijo za za-
menjavo oken, obnovo fasade, izolacijo strehe, namestitev prezračevanja. Najvišji znesek 
subvencij na posamezno socialno ogroženo gospodinjstvo je 9.600 EUR. 
 
V okviru programa Zero500 je Eko sklad objavil pilotni poziv v začetku julija 2020. Konec 
decembra 2020 je poziv predčasno zaprl, saj so bila vsa predvidena sredstva poziva pora-
bljena. Program je bil namenjen tudi socialno ogroženim državljanom, ki svojih življenjskih 
razmer ne morejo popraviti in izboljšati. Če je bilo njihovo prebivališče zgrajeno pred 
31.12. 1967 so lahko socialno ogroženi državljani, ki so zadnjih 12 mesecev prejemali so-
cialno pomoč in/ali varstveni dodatek, lahko zaprosili za 100% subvencijo za obnovo 
stanovanjske stavbe, v kateri živijo in so lastniki ali solastniki. Več kot 200 energetsko 
revnih gospodinjstev je zaprosilo za subvencije za 100-odstotno obnovo domov, vendar 
skoraj polovica iz različnih razlogov ni izpolnjevala pogojev. Od teh so nekateri prosilci že 
dobili pozitivne odgovore, nekateri še čakajo na odločbe, ki jim bodo poslane, drugi pa 
čakajo na predhodni pregled stavbe s strani energetskega svetovalca.  
 
Gospodinjstvom, vključenim v ta program, se bodo izboljšale življenjske razmere, saj jim 
bodo energetske prenove prinesle resnične prihranke; zmanjšala se bo poraba energentov 
in električne energije, kar za gospodinjstva z nizkimi dohodki predstavlja velik odstotek ži-
vljenjskih stroškov. Izboljšali se bodo tudi življenjski pogoji (zmanjšanje vlage, plesni), kar 
lahko pozitivno vpliva na zdravje in psihološki status članov gospodinjstva.  
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V letu 2021 se pričakuje objava novega razpis programa ZERO500, ki naj bi trajal dve leti 
in pol, oziroma do razdelitve razpoložljivih sredstev. Omejitve upravičenosti in pogoji pro-
grama bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani Eko sklada.

                                                               
 
 
         
Slovenija- LEAG in Romunija- ENERO 

 
Energetska revščina - slabo obravnavana v slovenskem 
nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V novem poročilu "Reševanje energetske revščine z nacionalnimi energetskimi in podneb-
nimi načrti: prednostna naloga ali prazna obljuba?", objavljenem decembra 2020, ocenju-
jejo politike in ukrepe za odpravo energetske revščine na Hrvaškem, Češkem, 
Madžarskem, Poljskem, Slovaškem in v Sloveniji. Preučujejo tudi ukrepe za energetsko 
revščino v NEPN teh držav in dajejo priporočila za njihovo okrepitev. V uvodu poročilo 
navaja, da je energetska revščina pereče vprašanje, saj si skoraj 34 milijonov ljudi ne 
more privoščiti dovolj ogrevanja, hlajenja ali svetlobe v svojem domu in 15% Evropejcev 
živi v neprimernih razmerah. 
 
Zakonodaja EU od držav članic zahteva, da določijo definicije, kazalnike, časovne okvire in 
politike za zmanjšanje energetske revščine s svojimi nacionalnimi energetskimi in podneb-
nimi načrti (NECP) ter dolgoročnimi strategijami prenov stavb. Poročilo ugotavlja, da 
Hrvaška, Češka, Madžarska, Poljska, Slovaška in Slovenija niti v svojih nacionalnih ener-
getskih in podnebnih načrtih niso jasno opredelile energetske revščine, kar je minimalno, 
kar zahteva EU, kot so poudarili v društvu Focus, ki je sodelovalo v raziskavi. Poročilo 
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kaže, da orodja, politike in ukrepi v vseh šestih analiziranih nacionalnih energetskih in pod-
nebnih načrtih ne zadostujejo za odpravljanje temeljnih vzrokov za energetsko revščino. 
 
 
S krizo Covid-19 je vse našteto postalo še bolj dramatično in ukrepi in politike so bili v 
središču pozornosti.  
 
Viri: 
https://www.sta.si/2839044/porocilo-slovenija-v-nepn-ni-ustrezno-naslovila-energetske-
revscine 
https://focus.si/kljub-zahtevam-eu-slovenija-v-nepn-ni-ustrezno-naslovila-energetske-revs-
cine/  
http://www.caneurope.org/docman/energy-union-governance/3681-energy-poverty-report-
final-december-2020/file  
 
Španija - SGS: 
 

Svetovni dan energetske učinkovitosti 
 
5. marca 2021 bo svetovni dan energetske učinkovitosti, katerega glavni namen je 

ozaveščanje javnosti o 
pomenu racionalne rabe 
energije v dobro 
človeštva, saj naj bi z  
nadaljevanjem potratne 
porabe imeli nepoprav-
ljive posledice na ce-
loten planet. Energetska 
učinkovitost nima nič 
skupnega s tem, kot si 
večina ljudi predstavlja, 
da življenje prikrajša za 
udobje. Nasprotno, en-
ergetska učikovitost 
skuša izboljšati kakovost 
življenja, vendar brez 
škodljivih vplivov na 
okolje. V tem smislu je 

najpomembnejše čim bolj optimizirati energijo z drugimi veliko bolj trajnostnimi viri, kot so 
uporaba obnovljivih virov energije, uvedba prakse recikliranja, uporaba čistih virov energije 
npr. uporaba sončne in vetrne energije za svetovno povečanje energetske učinkovitosti. 
 
V SGS Tecnos iz Španije se zavedajo, da je poraba energije postala vprašanje narašča-
jočega interesa v celotnem industrijskem sektorju, ne samo zaradi neposrednega vpliva na 
proizvodne stroške, temveč tudi zaradi pomembnega vpliva na okoljsko trajnost. Iz-
boljšanje energetske učinkovitosti podjetij jim lahko potencialno prinese velike poslovne 
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koristi. Med energetskimi pregledi bi bilo mogoče najti najprimernejše informacije za is-
kanje priložnosti za izboljšanje in prvi korak v strategiji za celovito upravljanje z energijo. 
 
Energetski pregledi vsem MSP ali velikim panogam omogočajo jasno razumevanje porabe 
energije v njihovih stavbah in objektih. Kvantitativni rezultati jim lahko dajo pomembne 
praktične smernice za: 

· doseganje nenehnega izboljševanja učinkovitosti proizvodnje, 
· prepoznavanje možnosti za prihranek stroškov, ki jih prinaša energetska učinkovi-

tost.  
 
Na podlagi izračuna porabe energije se izvajajo podrobni pregledi stavb s posebnim pou-
darkom na racionalizaciji njihovih energetskih profilov. Z določitvijo profila porabe energije 
je mogoče ugotoviti možnosti za prihranke energije. Glede na rezultate energetskega 
pregleda je mogoče načrtovati in organizirati strategijo upravljanja z energijo in programe 
za zmanjšanje porabe energije. Rezultati energetskega pregleda so lahko dobra referenca 
za upravljanje katere koli družbe v smislu gospodarskih prihrankov in okoljske trajnosti. 
 
Grčija - CRES: 
 

Trenutni program financiranja energetske učinkovitosti v gos-
podinjstvih v Grčiji 
 
Od leta 2007 poteka program »Varčevanje doma«, ki spodbuja ukrepe za nadgradnjo en-
ergije v stanovanjskih naseljih (stanovanja, stanovanjske bloke in hiše). Program želi pov-
ečati varčevanje z energijo po vsej državi, zmanjšati emisije ogljikovega dioksida, nadgra-
diti urbano krajino, spremeniti življenjske pogoje v bivalnih prostorih in doseči nekatere do-
datne koristi, kot je energetska varnost, ustvarjanje zaposlitvenih možnosti, boj proti ener-
getski revščini in zajezitev škodljivih učinkov na zdravje in dobro počutje državljanov [1]. 
 
Program poteka v fazah, »Varčevanje doma I« poteka od 2007-2013 in »Varčevanje doma 
II« od leta 2018.  
 
Cilj programa je [2]: 
• zmanjšanje energetskih potreb stavb in emisij, ki prispevajo k poslabšanju učinka tople 
grede, 
• gospodarske koristi za državljane, izboljšanje vsakdanjega bivanja in ugodnih razmer ter 
izboljšanje varnostnih in zdravstvenih razmer uporabnikov teh stavb (energetska revščina), 
• doseganje čistejših okoljskih pogojev. 
 
Postopki se skozi faze spreminjajo, da bi bili učinkovitejši, saj so prvi različici programa 
očitali preveč birokracije. 
Letos (2020–2021) se je program preimenoval v »Varčevanje - Samooskrba«, tako, da je 
upravičencem zagotovil več možnosti, saj je prijaznejši kot prejšnji. 
 
Skupni proračun znaša 900 milijonov EUR in je namenjen za obnovo stavb energetskega 
razreda C ali nižje, da se z energetsko sanacijo stavbe izboljšajo vsaj za tri energetske 
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razrede. Energetski inšpektor bi moral izdelati energetsko izkaznico in predlagati ustrezne 
posege. Na koncu del energetski inšpektor po pregledu zagotovi novo energetsko izkaz-
nico stavbe.  
 
Upravičeni posegi so: 
1. Zamenjava oken 
2. Montaža / nadgradnja toplotne izolacije 
3. Nadgradnja sistema ogrevanja / hlajenja 
4. Sistem ogrevanja sanitarne vode z uporabo obnovljivih virov energije (OVE) 
5. Drugi varčevalni - samooskrbni ukrepi (fotovoltaika, pametni dom, nadgradnja dvigala 
itd.) 
 
Odstotek subvencije se razlikuje glede na letni dohodek upravičenca: 

  

Osebni 

dohodek 

(€) 

Družinski 

dohodek 

(€) 

Odstotek 

subvencije* 
COVID-19 

premija 
Energetska 

premija 

Največji od-

stotek 

nadomestila 

Najvišji odstotek 

nadomestila za 

premogovna po-

dročja 

1 ≤ 10.000 ≤ 20.000 65% 10% 10% 85% 95% 

2 > 10.000 – 

20.000 
> 20.000 – 

30.000 55% 10% 10% 75% 85% 

3 > 20.000 – 

30.000 
> 30.000 – 

40.000 50% 10% 10% 70% 80% 

4 > 30.000 – 

50.000 
> 40.000 – 

70.000 45% 10% 10% 65% 75% 

5 > 50.000 – 

90.000 
> 70.000 – 

120.000 35% 10% 10% 55% 65% 

  
 
* Za občine s premogovnega področja: Kozani, Voio, Velventou.  
[1] Heinrich Böll Stiftung, Energy Policy in Greece, 2020 
[2] https://exoikonomo2020.gov.gr/to-programma 
 
 
 
 
 
 
 
Ta projekt je financirala Evropska komisija. Ta publikacija odraža samo stališča avtorja in 
Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 
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