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CILJI:
- Zmanjšati rabo energije v sektorju podjetij

- Spodbuditev izdelave energetskih
pregledov v malih in srednje velikih
podjetjih

- Zasnovati, samozadostno izvedbo 
izobraževanj za MSP, in s tem spodbuditi 
izvajanje ukrepov za povečanje 
učinkovitosti in konkurenčnosti

http://innoveas.eu/
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Vloga malih in srednje velikih podjetij

- Poznamo podatek, da so stavbe odgovorne za 40% porabe 
energije

- V Sloveniji obratuje cca. 200.000 podjetij (od tega je 99% MSP)

- Sektor industrije porabi vsaj 25% celotne energije (v občinah s 
katerimi sodelujemo tudi do 40%)

- Veliko število mikro podjetij, kjer je zaposlenih manj kot 10 ljudi. 
Posledično veliko možnosti, da je podjetje energetsko 
neučinkovito
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Raba energije
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Energetska revščina v podjetjih? 

- Energetsko revščino največkrat
povezujemo s stanovanjskim sektorjem

- Številna MSP imajo težave s svojimi 
stroški energije

- Predvsem v zadnjih nekaj mesecih – cene 
energije rastejo – so podjetja prisiljena 
dvigniti cene svojih izdelkov

- To vodi tudi do večje finančne 
obremenitve prebivalstva – manj denarja 
za osnovne potrebe

- Energetska revščina vse bolj pogosta

- Kaj storiti?

- Energetski pregledi – široko dostopni

- Energetsko učinkoviti ukrepi

- Subvencije za energetsko učinkovite ukrepe

- Izobraževanje o porabi energije



6

Ključne dejavnosti

- Delavnice za ključne deležnike (podjetja, 
gospodarske zbornice, finančne institucije 
itd.)

- 4 dnevna, 16h izobraževanja za podjetja

- Izobraževanja v podjetjih

- Želimo vzpostaviti sistem izobraževanj, ki 
bodo potekala tudi po zaključku projekta
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Kratki filmi za podjetja

https://innoveas.eu/training-platform/slovenian/

https://innoveas.eu/training-platform/slovenian/
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Uspeh projekta in našega dela je v veliki meri odvisen od tega, koliko

podjetij dosežemo. Zato upamo, da bomo z vašo pomočjo dosegli čim

več podjetij in jih spodbudili k izvajanju različnih energetsko

učinkovitih ukrepov.

https://innoveas.eu/trainings/

Gradivo in vsebine za usposabljanje za podjetja bodo na voljo na

spletni strani projekta INNOVEAS

Join us


