
 
 

Energija doma 
vaša eko-energetska vstopnica v vsak slovenski dom 

 

Od leta 2010 ima Energetika.NET d.o.o. v lasti tudi portal Energija 
doma, plod lastnega znanja, ki danes beleži več kot dva milijona 
obiskov letno, obiskujejo pa jo posamezniki – člani gospodinjstev, ki 
jim je blizu področje trajnostnega bivanja z učinkovito rabo energije in 
obnovljivimi viri energije na čelu, prav tako pa mali obrtniki in 

podjetniki.  
Spletna skupnost za trajnostno bivanje Energija doma je v letu 2013 doživela tudi 
prvo celostno prenovo. V okviru prenove se je na Energiji doma vzpostavila 
Energetika.NET TV, kjer so zbrani video prispevki in reportaže s področja energetike. 
Ena izmed najbolj obiskanih rubrik tega spletnega portala je tudi energetska 
svetovalnica, ki je z novo podobo dobila tudi novo ime CER-ova (Center energetskih 
rešitev) svetovalnica, kjer tedensko objavljajo nove nasvete s področja energetske 
učinkovitosti predvsem doma. Energijo doma sestavlja še rubrika En.občina, ki je 
namenjena v prvi vrsti informiranju lokalnih skupnosti o OVE in URE, blog, 
energetske nagradne igre in novo rubriko Eko junaki.  
Pomemben sestavni del vseh treh portalov Energetike.NET, Energetike.NET/SEE in 
Energije doma pa je tudi koledar dogodkov, kjer zbiramo vse najpomembnejše 
dogodke s področja energetike doma in po svetu.   
 
Energija doma je brezplačno  
dostopen portal.  

 

 

 

 

 
Pojavnost in oglaševanje na Energiji doma 

 
Pasica velikosti (šxv) 160x600     700 eur/mesec 
Pasica velikosti (šxv) 180x150     400 eur/mesec 
Pasica velikosti (šxv) 728x90     400 eur/mesec 
Pasica v tedenskem mailingu Energije doma  200 eur/mailing 

(velikost 160x600 ali 180x150)  
Kratko besedilno sporočilo v mailingu    50 eur/mailing  

 
 



 
POSTANITE PARTNER ENERGIJE DOMA! 

 
Vsako leto ponudimo tudi priložnost, da postanete partner Energije doma. V letu 
2014 sta bila to Center energetskih rešitev in ljubljanski BTC, še pred tem se je za 
tovrstno sodelovanje odločil Eko sklad.  

 
Celoletno partnerstvo vam omogoča naslednje storitve uredništva: 
- 2 članka mesečno na Energiji doma z vašo vsebino 
- Izvedbo dveh celomesečnih nagradnih iger v letu  
- Celoletna objava bannerja na portalu Energija doma  
- Možnost vzpostavitve rubrike z našo vsebino tudi na vašem portalu 

Cena: samo 8.000 eur/leto 


