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Energetsko svetovanje 

- Začetek delovanja ENSVET pisarne v Sevnici v letu 2012 

 

- Lokacija: v središču mesta Sevnica 

 

- Koordinacija nad delovanjem pisarne – skrbi koordinator. 

 

- Za uspešen pričetek delovanja ključno najprej dobro obveščanje in 

vključevanje javnosti: 

 
• Seznanitev Občinskega sveta Občine Sevnica, jesen 2012. 

• Obveščanje preko regionalnih in lokalnih medijev. 

• Spletno obveščanje preko http://www.obcina-sevnica.si/obcina-

sevnica/energetska-pisarna 

• Večkratno obveščanje zborov lastnikov v večstanovanjskih stavbah, 

pomlad 2013. Vključitev upravljavca stanovanj – Terca d.o.o. 

Šentrupert  
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Energetska pisarna v Sevnici 

Energetska pisarna deluje v Sevnici, in sicer v 

pisarni podjetniškega inkubatorja v prostorih 

Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica. 

 

Izvajanje svetovanja za občane sofinancira Eko 

sklad – slovenski okoljski javni sklad, svetovanje 

pa že skoraj dve desetletji izvaja Gradbeni 

inštitut ZRMK z usposobljenimi energetskimi 

svetovalci z ustreznimi licencami.  

 

Svetovalna mreža ENSVET povezuje že 36 

energetskih pisarn po vsej Sloveniji, kar je 

rezultat dobrega sodelovanja z občinami. 



Energetska pisarna v Sevnici 
Opis poteka svetovanja : 

 

• Stranka si rezervira termin - dan in uro svetovanja in 

opiše področja interesa, 

• na svetovanje naj občan prinese vso dokumentacijo o 

objektu, 

• na osnovi podatkov naredimo analizo rabe energije 

vašega gospodinjstva, 

• ocenimo možne prihranke z določenimi ukrepi, 

• preveri se ekonomičnost izvedbe možnih ukrepov ter 

vračilna doba investicije, 

• pri svetovanju se naredi zapisnik na osnovi katerega 

svetovalec izdela pisno poročilo, katerega izvod pošlje 

stranki na dom, drugega pa vodstvu ENSVET na GI 

ZRMK v arhivo in strokovno presojo. 
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Bistvena področja svetovanja 
 

1. ogrevanje:  

-   izbira energenta  

-   zamenjava kotla 

-   priprava tople vode 

2 .toplotna izolacija objekta:  

-   toplotno izolacijske fasade 

-   izolacija podstrešje, mansarde 

-   izbira energetsko učinkovitih oken 

3. obnovljivi viri energije:  

-   sončna energija 

-   geotermalna energija 

-   lesna biomasa 

-   veter 

4. informacije o možnostih pridobitve  finančnih vzpodbud:  

-   državne subvencije za OVE 

-   ekološki krediti 





Pričetek energetskih sanacij 

večstanovanjskih stavb 

- Pomlad 2014 

 

- Pisno soglasje vseh lastnikov (100 %) 

 

- Prijava za sofinanciranje na EKO sklad 

 

- Upravljavec, Terca d.o.o. Šentrupert, vodi postopek  
 

 



NHM 26 - prej 



NHM 26 - potem 



NHM 27 - prej 



NHM 27 - potem 



NHM 21 - prej 



NHM 21 - potem 



NHM 20 - prej 



NHM 20 - potem 



NHM 17 - prej 



NHM 17 - potem 



NHM 16 - prej 



NHM 16 - potem 



NHM 15 - prej 



NHM 15 - potem 



NHM 10 - prej 



NHM 10 - potem 



NHM 8 - prej 



NHM 8 - potem 



NHM 7 - prej 



NHM 7 - potem 



NHM 5 - prej 



NHM 5 - potem 



NHM 1 - prej 



NHM 1 - potem 



Krmelj 52 - prej 



Krmelj 52 - potem 



Krmelj 86a - prej 



Krmelj 86a - potem 



 

 

 

HVALA ZA POZORNOST. 

 
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor  


