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Kaj pomeni energetska revščina in koga prizadane? 
Čeprav EU sodi med najbolj razvita področja na svetu, je ocenjeno, da se od 50 do 125 milijonov Evropejcev in Evropejk 
sooča z energetsko revščino (oz. 10 – 25 % prebivalcev EU). Stanje je še slabše v vzhodnoevropskih državah članicah. V 
večini novih držav članic se z energetsko revščino sooča 30 % ali več gospodinjstev. Energetska revščina pomeni situacijo, 
ko gospodinjstvo težko, ali pa sploh ne zmore pokrivati svojih osnovnih energetskih potreb. Energetska revščina 
najpogosteje prizadane gospodinjstva z nizkimi prihodki – upokojenci, brezposelni ali slabo plačani, odvisni od socialne 
pomoči. Ekonomska stiska ponavadi sovpada s slabo energetsko učinkovitostjo domov.  
 

Kako lahko projekt REACH pomaga? 
Projekt REACH želi ljudem, ki se soočajo s problemom energetske revščine, pokazati, da lahko prihranijo veliko skozi 
varčevanje z energijo in vodo. Cilj projekta REACH je prispevati k izkoreninjenju energetske revščine na praktični in 
strukturni ravni. S projektom želimo opolnomočiti gospodinjstva, ki se soočajo z energetsko revščino, da spremenijo svoje 
navade pri ravnanju z energijo in vodo ter tako zmanjšajo svoje račune. Obenem projekt želi problematiko energetske 
revščine vzpostaviti kot temo, ki zahteva strukturne rešitve na lokalni, nacionalni in EU ravni. 
 

Kakšne dejavnosti prinaša REACH? 
Projekt bo najprej skušal ugotoviti, kdo je najbolj podvržen tveganjem za energetsko revščino, tako na lokalni, kot na 
nacionalni ravni. Na osnovi ugotovitev bo oblikovano komuniciranje z gospodinjstvi, ki jim bo na voljo obisk 
energetskega svetovalca. Energetski svetovalci bodo dijaki poklicnih šol, ki jih bomo v okviru projekta REACH usposobili 
za energetski pregled domovanj in svetovanje gospodinjstvom. Dijaki bodo gospodinjstva obiskali dvakrat: ob prvem 
obisku bodo ugotovili, kje gospodinjstvo po nepotrebnem porablja največ energije in vode, ob drugem pa bodo v 
gospodinjstvo prinesli brezplačne naprave za varčevanje z energijo in vodo ter stanovalcem pojasnili, katere navade 
spremeniti. Ker pa je energetska revšščina strukturen problem in zahteva zelo dobro prikrojene rešitve, bo del projektnih 
dejavnosti namenjen temu, da motivira odločevalce na lokalni, nacionalni in EU ravni, da problem pripoznajo in oblikujejo 
ukrepe, s katerimi bi lahko rešili strukturne probleme energetsko revnih gospodinjstev.  
  

Ciljne skupine 
Ciljne skupine, ki jih projekt naslavlja, so:  
Energetsko revna gospodinjstva: Energetska revščina najpogosteje prizadane gospodinjstva z nizkimi prihodki – 
upokojenci, brezposelni ali slabo plačani, odvisni od socialne pomoči. Projekt bo energetsko revnim gospodinjstvom 
pomagal razumeti, kje in kako lahko varčujejo z energijo in vodo ter tako znižajo svoje stroške.  
Lokalni deležniki, ki lahko pomagajo nasloviti energetsko revščino: Čeprav gre za raznoliko skupino, je tej ciljni skupini 
skupno to, da lahko odigra pomembno vlogo pri boju proti energetski revščini na lokalni ravni. V to skupino sodijo centri 
za socialno delo, občine in krajevne skupnosti, šole, dobavitelji energije, upravniki stavb ali ostali deležniki. Projekt bo te 
deležnike usposobil za sodelovanje pri reševanju problema energetske revščine na lokalni ravni. 
Lokalni, nacionalni in EU odločevalci: Odločevalci lahko vplivajo na politike in ukrepe v zvezi z energetsko revščino. 
Projekt bo zato poglobil njihovo razumevanje problema energetske revščine in jih angažiral za oblikovanje strukturnih 
ukrepov za naslavljanje problema.  
 

Zasavska in Pomurska regija 
Regiji sta bili izbrani kot pilotni regiji v Sloveniji zato, ker se soočata z najbolj perečimi socialnimi in ekonomskimi 
težavami. Na ta način bo projekt pomagal regijama, ki sta najbolj podvrženi tveganju za energetsko revščino v Sloveniji.  
 

Sofinancirano s strani Evropske komisije v okviru programa ''Intelligent Energy Europe''  
Projekt REACH se izvaja s finančno podporo Evropske komisije. Za vsebino te publikacije so izključno odgovorni 
avtorji. Vsebina te publikacije ne odraža nujno stališča Evropske komisije. 
Za več informacij o Evropski komisiji: www.ec.europa.eu  

 


