Brezplačno energetsko svetovanje za občane – MREŽA ENSVET
Energetsko svetovalne pisarne mreže EN SVET organizira,
koordinira in vodi EKO SKLAD – Slovenski okoljski javni sklad
skupaj z lokalnimi skupnostmi – občinami.
Glavni namen delovanja EKO SKLADA je spodbujanje okoljskih
naložb in izvajanje okoljske politike. Ključni finančni mehanizmi za
spodbujanje naložb so:
-

nepovratne finančne spodbude
ugodni krediti
ozaveščanje javnosti o učinkoviti rabi energije
brezplačna energetska svetovanja za občane

Energetsko svetovalne pisarne mreže ENSVET

V energetsko svetovalnih pisarnah delujemo neodvisni energetski svetovalci, ki nudimo

strokovna, neodvisna in brezplačna svetovanja. Z individualnimi nasveti pomagamo pri
načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe
obnovljivih virov v stanovanjskih stavbah z namenom zmanjševanja rabe energije, povečanje
rabe energije obnovljivih virov in s tem zmanjšanje negativnih vplivov v okolje.

Teme svetovanja:










Finančne spodbude EKO SKLADA
Energetsko učinkoviti ukrepi ovoja stavbe (fasada, stavbno pohištvo, toplotna izolacija
strehe,..)
Zamenjava starejših kurilnih naprav
Vgradnja energetsko učinkovitega sistema prezračevanja
Uporaba obnovljivih virov energije
Zmanjševanje rabe energije v gospodinjstvu
Nakup novega ali predelanega električnega ali hibridnega vozila
Vgradnja sončne elektrarne za lastne potrebe
Itd,..

KAKO DO NASVETA
Občani občine Črenšovci lahko ob predhodni najavi obiščete energetsko svetovalno pisarno v
Lendavi ali Beltincih oz. se oglasite v kateri koli drugi pisarni.
Kontakt:
Svetovalna pisarna: LENDAVA
Naslov: Kranjčeva 4, 9220 Lendava
Svetovalci: Miran Kreslin, gsm: 031 305 328, mail: miran.kreslin@ensvet.si
Evgen Gömböš, gsm: 041 354 919, mail: evgen.gombes@ensvet.si

Tel. naročanje: 02 577 25 00
Svetovanje: po predhodnem dogovoru, v sredo od 14.00 do 16.00

Svetovalna pisarna: BELTINCI
Naslov: Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci
Svetovalci: Matej KRAMAR , gsm: 031 588 490, mail: matej.kramar@ensvet.si
Miran Kreslin, gsm: 031 305 328, mail: miran.kreslin@ensvet.si
Valentin ODAR, tel: 02 583 11 40, mail: valentin.odar@ensvet.si
Tel. naročanje: 02 54 13 553 od 8.00 do 15.00, obcina@beltinci.si
Svetovanje: po predhodnem dogovoru, v torek od 14.00 do 16.00

Splošna brezplačna telefonska številka 080 1669, nudi osnovne informacije in podatke o
posameznih temah, svetovalnih pisarnah in omogoča tudi naročanje.
Več o sami mreži si lahko preberete na spletni strani Eko sklada oz. na naslednji povezavi:
https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/en-svet

Pripravil:
Miran Kreslin, dipl.inž.grad., energetski svetovalec mreže ENSVET

