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Občinska energetska agencija Frankfurt in Caritas Frankfurt 
sta razvila t.i. “Energiesparservice” (storitev za varčevanje 
energije). Ta projekt je bil razširjen na državno raven po vsej 
Nemčiji skozi t.i. “Stromspar-Check PLUS”. Sedaj je storitev 
na voljo za gospodinjstva z nizkimi dohodki v več kot 140 
mestih po Nemčiji. Od samega začetka projekta je prvi cilj 
energetska učinkovitost v gospodinjstvih z nizkimi prihodki. 

Skozi evropske projekte ACHIEVE, EC-LINC in INTERREG 
se je ideja o tem, da lahko dolgoročno brezposelni ljudje 
pomagajo gospodinjstvom z nizkimi prihodki pri varčevanju z 
energijo, razširila na vsaj 12 drugih evropskih držav. Rast cen 
energije in nuja po zaščiti podnebja postavljata varčevanje z 
energijo v središče ukrepanja v prihajajočih letih. Izkušnje iz 
projekta kažejo, da gospodinjstva z nizkimi prihodki ta tema 
zanima in da želijo sodelovati v akciji. Da bi jim to omogočili, 
je potrebno prilagoditi energetsko politiko v Evropi:   

• Energetski prihranki in učinkovita proizvodnja energije 
skozi kogeneracijo in obnovljive vire energije morajo biti 
tesno povezani.  
• Potrebno se je izogniti izklapljanju energije. 
Gospodinjstvom, ki si ne morejo privoščiti zadosti energije 
za življenje brez zdravstvenih in socialnih problemov, 
je treba pomagati. Zato je potrebno vzpostaviti dialog 
med deležniki in oblikovati jasne dogovore o tem, kako 
nasloviti energetsko revščino.  
• Socialn pogled mora biti vključen v evropsko energetsko 
politiko. Pomemben korak je praktična definicija 
energetske revščine.  
• Za lažji prehod na obnovljive vire energije in vključitev 
vseh delov prebivalstva je potrebno podpirati javno 
financirane programe za varčevanje z energijo v 
gospodinjstvih z nizkimi prihodki.   
• Varčevanje z energijo je najbolj ekonomična, ekološka 
in družbeno odgovorna usmeritev energetske politike.  
• Potrebujemo pametne svetovalce, ne pa pametnih 
merilcev.  

Uvodnik

Lekcije ACHIEVE za prihodnje 
Tri leta po začetku projekta lahko ponosno poročamo, da smo razvili usposabljanje 
za energetske svetovalce, usposobili več kot 90 energetskih svetovalcev, oblikovali 
orodja za obiske gospodinjstev in obiskali več kot 1700 gospodinjstev v Bolgariji, 
Franciji, Nemčiji, Sloveniji in Veliki Britaniji. V spodnji tabeli so doseženi prihranki 
na ravni projekta. 

Povprečni prihranki na gospodinjstvo na leto doseženi med izvajanjem projekta: 
Elektrika (v EUR) 48,96

Elektrika (v kWh) 331,04

Elektrika (v kg CO2) 139,74

Voda (v EUR) 53,15

Voda (v m3) 21,07

Ogrevanje (v EUR) 41,52

Ogrevanje (v kWh) 592,11

Ogrevanje (v kg CO2) 160,16

• Povprečna skupna investicija na gospodinjstvo: 44,08 EUR;
• Skupni prihranki na gospodinjstvo na leto: 147,83 EUR;
• Skupni prihranki na gospodinjstvo na leto: 229,9 kg CO2. 

Ob izvajanju projekta smo se partnerji načili nekaterih lekcij. Prvo spoznanje je bilo to, da 
je potrebno pri usposabljanju energetskih svetovalcev poudarjati poznavanje socialnih 
stisk, da bi svetovalci lahko prepoznali socialne probleme v gospodinjstvih. Pomembno 
je tudi utrditi komunikacijske sposobnosti, saj je pravilna komunikacija velikega pomena. 
Energetski svetovalci morajo tudi jasno poznati domet svojih pristojnosti, saj to zmanjša 
možnost frustracije tako pri svetovalcu, kot tudi pri gospodinjstvu (gospodinjstva pogosto 
pričakujejo več, kot lahko svetovalec ponudi, ali pa svetovalec želi ponuditi več, kot je 
zmožen). 

Pri izbiri in usposabljanju svetovalcev je najbolj pomembno, da se osredotočimo 
na družabne in komunikacijske sposobnosti svetovalcev: čeprav je velik del obiska 
tehnične narave, so obiski tudi možnost za medčloveške stike. Da bi preprečili kasnejše 
razočaranje nad delom, je priporočljivo bodočim svetovalcem najprej predstaviti delo 
(bodisi skozi spremljanje na enem obisku bodisi skozi filmček o obiskih, ki je nastal v 
okviru projekta).   

Pri obiskovanju gospodinjstev je pomemebno, da svetovalec posveti pozornost 
okoliščinam gospodinjstva. Energetska revščina pogosto sovpada s splošno revščino, 
kar pomeni, da so nekatera gospodinjstva zelo občutljiva na svojo situacijo in zato tudi 
zadržana pri prošnjah za pomoč in podporo. Priporočljivo je imeti svetovalski par (ženska 
in moški), saj je takšna kombinacija ponavadi bolj sprejemljiva za gospodinjstva. Pri 
delu v soseskah, kjer je veliko priseljencev, je priporočljivo delati s svetovalci, ki govorijo 
jezik(e) priseljencev. Čas enega obiska je lahko bistveno daljši, kot je načrtovano, saj so 
ljudje veseli, da imajo obiskovalce in se radi pogovarjajo (ni nujno, da o temah, ki se tičejo 
obiska). Ker se svetovalci pogosto soočajo s kritičnimi situacijami (neprimerno bivališče 
ali izjemna revščina), je potrebna vnaprejšnja priprava odgovorov na takšne situacije – 
kako reagirati, kako pomagati v takšnih situacijah.  

Glede lokalnih mrež je potrebno poudariti, da je ustvarjanje in vzdrževanje takšnih mrež 
(s socialnimi in zdravstvenimi akterji) lahko bistveno bolj časovno zahtevno, kot deluje 
na prvi pogled, razen tega pa je treba mreženje nenehno spodbujati. Enkratni stiki ne 
prinesejo dolgoročnih rezultatov. Podobno lekcijo smo se naučili pri delu z odločevalci 
pri oblikovanju strukturnih rešitev za problem energetske revščine: enkratni dogodki in 
srečanja ne prinesejo spremembe. Potrebna je vztrajnost, ki lahko prinese primerne 
dolgoročne odgovore na energetsko revščino.  

V središču
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Pregled po državah

stranstran

Projekt ACHIEVE se končuje v aprilu 2014. Za partnerje je bil zelo dobra izkušnja in vsi so žalostni, da se evropska pustolovščina zaključuje. Projekt ACHIEVE je ustvaril dobro osnovo za nadaljevanje z aktivnostmi. Tako se bo projekt nadaljeval v partnerskih državah.
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? V Bolgariji je bilo izvajanje projekta težko, 
vendar pa smo s pomočjo lokalnih partnerjev 
zainteresirana gospodinjstva dosegli veliko lažje, 
kot smo pričakovali. Najtežje je bilo koordinirati 
veliko število dijakov, ki so nastopali v vlogi 
energetskih svetovalcev in zagotavljati kakovost 
njihovih poročil o obiskih. Sodelovanje z lokalnimi 
partnerji bi ponovili, če bi lahko projekt izvedli 
znova, bi pa večjo vlogo namenili učiteljem pri 
nadzoru dijakov. Najbolj osrečujoč del projekta 
je bilo to, da so bila obiskana gospodinjstva 
zadovoljna. Najbolj smo ponosni na to, da smo 
ustvarili medgeneracijsko sodelovanje, saj so mladi 
ljudje obiskovali predvsem starejša gospodinjstva 
in tiste, ki so bili v največji stiski. To nam je pomenilo 

veliko.  

V Nemčiji je ACHIEVE predstavljal le delček 
širše slike naslavljanja energetske revščine skozi 
praktične ukrepe. Energetske svetovalce je bilo 
zato zelo lahko motivirati za delo. Bili so veseli, da 
so lahko nudili podporo gospodinjstvom in v svojem 
delu so videli užitek in smisel. V določenem trenutku 
pa je bilo težko zagotavljati dovolj svetovalcev, saj 
je zaposlitveni center spremenil svoj program za 
dolgotrajno brezposelne osebe in nismo mogli 
dobiti dovolj svetovalcev. Če bi projekt izvajali 
znova, bi znova uporabili naprave za varčevanje pri 
ogrevanju in izboljšali bazo podatkov, da bi jo bilo 
lažje uporabljati. 

Najbolj zanimiv del projekta je bil prenos nemških 
izkušenj v druge države EU in prenos naših znanj 
na partnerje. Uživali smo tudi pri obiskih, saj so res 
veliko pomenili za gospodinjstva. Ponosni smo, da 
smo lahko energetskim svelovalcem skozi projekt 
ponudili delo.  

V nasprotju s pričakovanji ob začetku projekta 
se je ob izvajanju izkazalo, da je lažje izvajati obiske, 
kot motivirati gospodinjstva, da se za obisk prijavijo. 
Menili smo, da se bodo gospodinjstva prijavila za 
obisk in inštalacijo brezplačnih naprav v velikem 
številu, vendar pa smo za to morali investirati veliko 
več časa in energije, kot smo načrtovali. V bodoče 
bi zato promocijo obiskov zasnovali drugače – 
preko partnerjev, ki delajo z gospodinjstvi z nizkimi 
prihodki in tudi preko oglaševanja od ust do ust. 
Kljub opisanim težavam je projekt uspel in prinesel 
veliko zadovoljstva tako energetskim svetovalcem, 
kot tudi obiskanim gospodinjstvom. Veselilo nas je, 
da so tisti, ki smo jim projekt predstavili, idejo dobro 
sprejeli in pogosto pomagali pri realizaciji. Ponosni 
smo, da je večina gospodinjstev zelo zadovoljna s 
storitvijo, in da so energetski svetovalci zadovoljni s 
svojimi dosežki.

Lokalni partnerji so hitro pokazali interes za 
projekt, vendar pa je trajalo nekoliko dlje, da smo 
izgradili zaupanje v gospodinjstvih. Postopoma, s 
pomočjo centrov za socialno delo in drugih lokalnih 
akterjev, nam je uspelo pritegniti tudi gospodinjstva. 
Všeč nam je bila angažiranost svetovalcev, ki so 
bili res pomemben del projekta. Po koncu projekta 
bomo nadaljevali obiske kot del širše storitve za 
gospodinjstva, da le-ta dobijo dostop do udobnih 
bivališč z nizkimi računi za energijo in vodo. Uživali 
smo v iskanju praktičnih rešitev in ko smo videli 
učinke obiskov po gospodinjstvih, čeprav je bil to 
le prvi korak za oblikovanje celovite rešitve za boj 
proti energetski revščini.  

Vidik, ki se nam je zdel najbolj zahteven med 
izvajanjem projekta, je potreba po večji podpori in 
nadzoru svetovalcev, kot pa smo to sprva pričakovali. 
Veliko naših svetovalcev je pričelo z delom na 
projektu po dolgem obdobju brezposelnosti; kar 
je pomenilo, da smo morali vložiti veliko časa v 
zagotavljanje izobraževanja in treninga o osnovnih 
poklicnih spretnostih in veščinah. Poseben izziv je 
bil tudi pokrivanje geografskega področja, ki smo 
ga izbrali za projekt, ter razdalje od naše pisarniških 
prostorov. To je pomenilo, da so svetovalci morali 
delati na daljavo, kar je s seboj pripeljalo nove 
izzive – v idealnem primeru bi zaradi praktičnosti 
svetovalci bili bazirani v naših pisarnah. Posebej 
smo zadovoljni z osebnim razvojem, ki smo mu 
bili priča pri svetovalcih, s katerimi smo delali, 
ter z njihovo zavezanostjo, navdušenjem in 

zadovoljstvom z opravljenim delom.
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Energetska agencija Plovdiv (EAP) je 
sodelovala pri pripravi predloga projekta za IEE, 
ki gradi na dejavnostih ACHIEVE. Projekt REACH 
je bil izbran za financiranje s strani IEE in kot 
partner projekta, bo EAP nadaljeval z aktivnostmi 
za zmanjševanje energetske revščine. REACH 
aktivnosti se bodo pričele v aprilu 2014, njegov 
cilj pa je implementacija ACHIEVE metodologije 
v štirih balkanskih državah – Bolgarija, Hrvaška, 
Makedonija in Slovenija. V velikem delu bo 
REACH uporabil pristop, ki ga je uveljavil EAP v 
sklopu projekta ACHIEVE – izobraževanje dijakov 
poklicnih šol za energetske svetovalce. Tako 
bo EAP moral prenesti svoje izkušnje ostalim 
partnerjem projekta. Dodatne značilnosti projekta 
REACH v primerjavi z ACHIEVE-om so: vključitev 
dijakov v vseh državah, vključitev učiteljev, uvajanje 
energetske revščine v kurikulume poklicnih šol in 
implementacija več obiskov v gospodinjstvih. Na 
ta način bo zagotovljeno nadaljevanje ACHIEVE v 

Bolgariji.

Karitasova ‘Storitev za varčevanje z energijo 
– Energiesparservice’ je v kontaktu s socialnim 
oddelkom mesta Frankfurt, da bi skupaj ugotovili na 
kakšen način bi lahko v prihodnje podpirali storitev 
za varčevanje s toplotno energijo. Ravno toplotna 
energija omogoča gospodinjstvom, da se na eni 
strani v svojih domovanjih počutijo prijetneje, po 
drugi strani pa omogoča varčevanje občini, saj 
ta plačuje za stroške ogrevanja v tej ciljni skupini. 
Možnost za testiranje te storitve je ponudil ravno 
projekt ACHIEVE, kar je pripomoglo k mnogim 
argumentom v prid izvajanja storitve, ki bodo sedaj 
predstavljeni občini. Za ‘Energiesparservice’ bi ta 
del predstavljal odlično dopolnilo k nacionalnemu 
projektu varčevanja z električno energijo. Preko te 
storitve smo v kontaktu tudi s skladom za socialna 
stanovanja, saj bodo tudi oni podpirali delo enega 
energetskega svetovalca, ki bo izvajal storitev pri 
gospodinjstvih v njihovih večstanovanjskih stavbah. 

Projekt Achieve je bil predstavljen mnogim 
odločevalcem, institucijam in organizacijam, ki 
bi lahko pripomogle k nadaljevanju izvajanja 
aktivnosti energetskega svetovanja v takšni obliki. 
Vendar se je do sedaj vedno zataknilo pri financah, 
kar se je izkazalo za ključno oviro. Zato je bilo 
potrebno poiskati finančno izvedljive možnosti, kar 
je rezultiralo v pripravi novega projekta. Skupaj s 
partnerji iz Bolgarije, Hrvaške in Makedonije smo 
na IEE prijavili projekt REACH, ki predstavlja 
nadaljevanje projekta ACHIEVE, ter bili na razpisu 
uspešni. Aktivnosti se bodo izvajale v Zasavski in 
Pomurski regiji, ki se soočata s težko gospodarsko 
situacijo. Energetsko svetovanje v gospodinjstvih 
bodo opravljali dijaki, ki bodo vključeni v posebno 
izobraževanje, ta izkušnja pa jim bo pomagala pri 
praktičnem spoznavanju tehničnih, energetskih in 
komunikacijskih kvalitet, ki jim bodo prišle prav v 
nadaljnjem poklicnem življenju. 

Za GERES je projekt ACHIEVE predstavljal 
dobro zgodbo, ki je v popolnem skladju s cilji 
te organizacije: trajnostna energija za vse in 
podpora gospodinjstvom z nizkimi prihodki preko 
praktičnega projekta. Po končanju projekta bo 
GERES nadaljeval s promocijo storitve obiskov 
energetskih svetovalcev v Provence-Alpes-
Cote d’Azur. Storitev bodo predstavljali lokalnim 
oblastem, s finančno podporo regije in Državne 
agencije za upravljanje z energijo (ADEME). 
Splošni cilj GERES-a je podpora lokalnim oblastem 
in drugim akterjem (skladi socialnih stanovanj 
ipd.) pri razvoju in prilagoditvi storitve obiskov na 
njihovem področju: identifikacija organizacij, ki 
bi lahko izvajale storitve, vključevanje ključnih 
akterjev za dostop do gospodinjstev, izobraževanje 
svetovalcev in podpora implementaciji ter evalvaciji 
storitve. GERES namerava tudi nadaljevati z 
obiski energetskih svetovalcev na lokalni ravni. 
V partnerstvu bodo izvajali dodatno podporo za 
gospodinjstva z nizkimi prihodki, da bi izboljšali 
njihovo udobje ter zmanjšali rabo energije in vode. 
Nameravajo testirati nove dejavnosti: majhni posegi 

v nujnih situacijah.

Projekt ACHIEVE je bi dobra priložnost za 
testiranje metodologije, ki bo pomagala pri razvoju 
prihodnjih projektov s podobnimi nameni in cilji. 
SWEA bo v sodelovanju s ponudnikom socialnih 
stanovanj pričela z izvajanjem podobnega projekta, 
kjer bodo uporabili ACHIEVE metodologijo za 
analiziranje in svetovanje. Z namenom pokazati 
kolikšni merljivi prihranki lahko nastanejo kot rezultat 
energetskega svetovanja. Razvita metodologija 
je uporabna ravno zaradi njenega neposrednega 
načina prikaza ocenjenih energetskih prihrankov, 
ki nastanejo zaradi vgradnje določenih naprav. 
To bodo kombinirali z dodatnimi nasveti glede 
spreminjanja vedenja in cen energentov ter orodjem, 
ki ga bodo gospodinjstva lahko sama uporabljala za 
nadzor porabe. Pogovori z nekaterimi uporabniki 
socialnih stanovanj kažejo, da bi takšen koncept 
bil zanje zelo zanimiv. Veliko dobaviteljev energije 
je že izvedlo določene energetske izboljšave, ki so 
bile stroškovno učinkovite, in se sedaj obračajo k 
ozaveščevalnim in svetovalnim projektom. SWEA 
vidi  takšne storitve kot pomemben del njenega 

delovanja.

B O L G A R I J A

N E M Č I J A
S L O V E N I J A

F R A N C I J A

V E L I K A  B R I T A N I J A



page 4

Zaključna konferenca ACHIEVE v Bruslju – Evropo še ved-
no čaka dolga pot pri odpravljanju energetske revščine…

5. marca 2014 smo partnerji projekta ACHIEVE skupaj z 
Evropskim ekonomsko-socialnim odborom organizirali 
zaključno konferenco projekta ‘’Nadaljnje ukrepanje v boju 
z energetsko revščino na EU ravni’’. Namen dogodka, kjer 
se je zbralo več kot 90 udeležencev iz različnih strokovnih 
področij in držav, je bil v prvem delu predstaviti okvir 
trenutnega poznavanja tematike energetske revščine 
na EU ravni in v različnih državah članicah (dejstev in 
številk, programov, nacionalnih politik ter kako. Sledila je 
predstavitev projekta ACHIEVE ter izvedenih aktivnosti 
znotraj projekta, rezultatov ter tudi omejitev in ovir, na katere 
smo naleteli. Predvsem univerzitetni raziskovalci so se v 
svojih predstavitvah osredotočili na pomen iskanja splošne 
definicije energetske politike in energetske revščine na 
ravneh od EU do lokalnih skupnosti, na različne možnosti 
ukrepanja ter na strukturne in zakonodajne rešitve za boljše 
ukrepanje zoper energetsko revščino v Evropi. Svoj pogled 
na problematiko in nadaljnje ukrepanje pa so v panelni 
razpravi podali tudi predstavniki Evropske komisije (DG 
SANCO in DG Energija), civilne družbe (članica Evropskega 
parlamenta, predstavnik EESO ter predstavnica potrošniške 
organizacije) in dobaviteljev energije (predstavnik podjetja 
EDF).
Povzetek predstavitev in zaključkov konference ter PPT 
predstavitve nastopajočih so dostopne na spletni strani pro-
jekta ACHIEVE.
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CLER - Réseau pour la transition énergétique (koordinator), 
Francija 
www.cler.org 
Marie Moisan,  
marie.moisan@cler.org
 
CARITAS - Energiesparservice Caritasverband Frankfurt 
e.V., Nemčija 
www.caritas-frankfurt.de 
Marlene Potthoff, 
Marlene.Potthoff@caritas-frankfurt.de
 
EAP - Energy Agency of Plovdiv, Bolgarija  
www.eap-save.eu 
Vasil Zlatev,  
vasil.zlatev@eap-save.dir.bg

FOCUS - društvo za sonaraven razvoj, Slovenija 
www.focus.si 
Tomislav Tkalec, 
tomi@focus.si

GERES - Groupe Energies Renouvelabes, 
Environnement et Solidarités, Francija  
www.geres.eu
Marie-Maud Gerard,  
mm.gerard@geres.eu 

Croix-Rouge Insertion - IDEMU, Francija 
www.idemu.org 
Julie Solenne,  
julie.solenne@idemu.org

SWEA - Severn Wye Energy Agency, 
Velika Britanija 
www.swea.co.uk. 
Jon Clarke,  
JonClarke@swea.co.uk

Partnerji

Zadnje iz Achieve-a

Ocena učinkov projekta ACHIEVE
Ob koncu projekta smo želeli oceniti rezultate našega dela zadnjih treh let in povzeti izkušnje projekta. Evalvacija projekta, katerega 
metodologija je bila natančno opredeljena od začetka, se je nanašala po eni strani na kvalitativne učinke (Kdo so bili ljudje, ki jim je 
projekt nudil storitev svetovanja? Koliko so stari? Kako živijo? Kakšne navade imajo?) in kvantitativne učinke (analiza prihrankov). 
Podatke o ciljni skupini ter izhodiščnem stanju smo pridobili ob prvem obisku gospodinjstva in jih zabeležili v orodje za zbiranje 
podatkov. Orodje vključuje podatke o porabi energije v gospodinjstvu, obstoječe naprave v gospodinjstvu in navade prebivalcev. 
Na osnovi teh podatkov so svetovalci oblikovali predloge ukrepov za gospodinjstva in svetovali vgradnjo naprav za varčevanje z 
energijo in vodo. Podatke o napravah so svetovalci vnesli v orodje, ki je avtomatično izračunalo prihranke v gospodinjstvu. 

Primer izračuna prihranka:  
Če navadno 60W žarnico nadomestimo z energetsko varčno sijalko 11 W, ob čemer gospodinjstvo uporablja luč dve uri na dan, 
lahko prihranke izračunamo po naslednji enačbi: [(60-11)W x 2h x 365d]/1000].Prihranki so 35,77 kWh na leto. Da bi izračunali 
finančne prihranke uporabimo ceno elektrike, ki jo najdemo na računu za elektriko. Tudi prihranek izpustov se da izračunati, če 
uporabimo emisijske faktorje za različne države.  

Evalvacija je v naslednjem koraku ocenila zadovoljstvo gospodinjstev s storitvami in napravami projekta. Da bi pridobili podatke 
o zadovoljstvu gospodinjstev smo oblikovali vprašalnik, na katerega so gospodinjstva odgovarjala preko telefona. Na anketo so 
se gospodinjstva odzvala v zadovoljivi meri, tako da smo pridobili statistično zadostno količino povratnih informacij. Da bi dobili 
podrobnejšo sliko smo izvedli še nekaj poglobljenih intervjujev (preko telefona ali neposredno v gospodinjstvu) v vsaki državi. 

Evalvacija se je dotaknila tudi učnih učinkov projekta. Ocenili 
smo, kakšen učinek je projekt imel na sodelujoče energetske 
svetovalce. Ocenili smo njihove izkušnje, pridobitve in nadaljnje 
poti po projektu. Podatke smo pridobili skozi intervjuje s svetovalci.  

Poleg učinkov evalvacija ocenjuje tudi celoten proces projekta. 
V tem delu gre predvsem za kvalitativno analizo. Opisali bomo, 
kako je projekt potekal v praksi – kaj je bilo enostavno, kaj je 
predstavljalo težave, kako smo razvili celovito storitev in kako smo 
širili idejo. Evalvacija bo povzela izkušnje, ki smo jih pridobili skozi 
projekt. Ocenila bo delo lokalnih partnerstev in mrež, organizacijo 
obiskov, iskanje svetovalcev, module za usposabljanje. Tako bo 
projekt lahko služil kot osnova za učenje in  nadaljnje dejavnosti na 
področju praktičnih in strukturnih ukrepov za boj proti energetski 
revščini.  

 Iz projekta


