KAKO DO BREZPLAČNEGA
OBISKA IN PAKETA?
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Odločitev za obisk
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Po pošti prejmete obvestilo, kdaj
vas energetski svetovalec pokliče
in se dogovorita za datum obiska
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Obiskna vašem domu, kjer poleg
svetovanja brezplačno prejmete še
spodnji paket naprav in materialov

Oddaja prijavnice
na pošto skupaj s kopijo
odločbe CSD o
redni/izredni denarni
socialni pomoči,
varstvenem dodatku
ali kopijo potrdila o
prejemanju denarne
socialne pomoči

Z BREZPLAČNIM
OBISKOM IN
PAKETOM
DO NIŽJIH RAČUNOV

DRUGE SPODBUDE
EKO SKLADA
100 % subvencija za zamenjavo stare kurilne peči
za prejemnike redne denarne socialne pomoči ali varstvenega
dodatka, ki so:
lastniki/solastniki/etažni lastniki ALI
člani gospodinjstva lastnika/solastnika/etažnega lastnika,
ki je naveden na odločbi CSD ALI
najemniki v stavbi, katere lastnica/solastnica/etažna
lastnica je občina ali RS in so tu stalno prijavljeni ALI
člani gospodinjstva najemnika eno ali dvo stanovanjske
stavbe, katere lastnica/solastnica/etažna lastnica je
občina ali RS, ki je naveden v odločbi CSD ter so tu stalno
prijavljeni.

DO 100 EUR

Zakaj brezplačni obisk energetskega svetovalca?

zmanjšanja letnih

Z enostavnimi ukrepi in brezplačnim paketom naprav,

stroškov za energijo

ki ga prejmete med obiskom, lahko zmanjšate porabo

in vodo.

enegije in vode ter letno prihranite do 100 EUR!

100 % subvencija pri obnovi bloka (izolacija fasade,
strehe, kleti ipd.) za vaš delež v okviru prenove bloka.
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Namenjena je prejemnikom redne denarne socialne
pomoči in/ali varstvenega dodatka, ki so hkrati:
lastniki ali solastniki stanovanja v starejšem bloku.

EKO SKLAD, j. s.

URADNE URE

Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana
01 241 48 20, 080 16 69
ekosklad@ekosklad.si

V ponedeljek, sredo in
petek po telefonu med
12. in 14. uro, osebno
vsak delovni dan med 8.
in 14. uro.

W W W.EKOSK L A D. SI

perete perilo, posodo, koliko je star vaš hladilnik, pralni

bodo ničesar

za izklop, varčevalni nastavki za pipo in tuš, tesnila za

stroj ipd. (predlagamo, da si zapišete).

zaračunali ali

okna ipd.

poizkušali prodati. Več
si lahko preberete na
ekosklad.si.

Razmislite; vas pozimi zebe, je poleti zelo vroče.
Pojasnila in pomoč pri namestititvi enostavnih naprav in
materialov iz paketa brezplačne opreme.

Poiščite načrte ali skice stanovanja/hiše v kateri živite, če
jih hranite.

Nasvet o ukrepih za večjo energijsko učinkovitost vašega
doma ter za izboljšanje bivalnih razmer.

Spomnite se, kdaj ste menjali okna, obnavljali fasado,
streho ipd.

Informiranje o možnostih pridobivanja subvencij za
izboljšanje energetske učinkovitosti vašega bivališča (npr.
kako izboljšati način ogrevanja ipd.).

Eko sklad, j. s. bo pridobljene osebne podatke obdeloval za namene izvajanja dejavnosti energetskega svetovanja ENSVET in dodelitve
paketa naprav za varčevanje z energijo in vodo. S podpisom prijavnice soglašam, da Eko sklad, j. s. moje osebne podatke uporabi tudi
za namen komunikacije glede izvedbe energetskega svetovanja na domu. Vse dodatne informacije o obdelavi in varstvu pridobljenih
osebnih podatkov so zagotovljene v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki je dostopen na spletni strani ekosklad.si.

vodo, kot so: led sijalke, podaljški za elektriko s stikalom

svetovalci vam ne

Podpis

Spremljajte, koliko časa so luči pri vas prižgane, kdaj

brezplačni, energetski

Kraj, datum

Brezplačen paket naprav za varčevanje z energijo in

svetovalcev ENSVET so

Telefon in/ali elektronska pošta

(priporočamo za eno leto nazaj).

Naslov

vode ter s tem stroškov v vašem gospodinjstvu.

Vsi nasveti energetskih

Ime in priimek

Pripravite položnice za elektriko, vodo in ogrevanje

Izpolnjeno prijavnico skupaj s kopijo odločbe CSD o denarnih socialnih prejemkih (izredni/redni denarni pomoči ali
varstvenem dodatku) ali potrdilom o prejemanju denarne socialne pomoči, ki vam ga izda CSD, pošljite po navadni
pošti na naslov Eko sklad, j. s., Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana ali skenirano po elektronski pošti na naslov
ekosklad@ekosklad.si.

Nasvete za zmanjševanje porabe električne energije in

varčevanje z energijo in vodo.

BREZPLAČNO

NA OBISK SE PRIPRAVITE
PRIJAVNICA
za brezplačno energetsko svetovanje ENSVET na domu in paket naprav za

KAJ PRIDOBITE?

