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5. Električna energija 

5.1 Delež različnih virov pri proizvodnji električne energije v Sloveniji  

V Sloveniji je bila leta 2018 (vir: Agencija za energijo RS) električna energija proizvedena v:  

 jedrski elektrarni (22,45 %),  

 termoelektrarnah (30,32 %),  

 hidroelektrarnah (36,20 %),  

 soproizvodnji toplote in električne energije (2,83 %),  

 elektrarnah na distribucijskem omrežju (večinoma OVE) (8,20 %).  

 

V Sloveniji znaša povprečna mesečna poraba električne energije v gospodinjstvih 290 kWh, vendar nam ta 

podatek pove bolj malo, ker se gospodinjstva med seboj zelo razlikujejo. Poraba je namreč odvisna od velikosti  

gospodinjstva, opremljenosti z električnimi aparati ter od kakovosti in intenzivnosti rabe električnih aparatov.  

5.2 Poraba električne energije in izračun stroškov električne energije  

Poraba električne energije v gospodinjstvih je odvisna od:  

 števila ljudi v gospodinjstvu;  

 tega, ali gospodinjstvo uporablja električne grelne naprave; 

 tega, ali vodo segreva električni grelnik;  

 tega, na kakšen način gospodinjstvo pripravlja hrano;  

 števila svetil in razreda razsvetljave;  

 števila naprav v načinu pripravljenosti;  

 starosti naprav. 
Račun za električno energijo 

Praviloma se poraba električne energije meri in računa za vsako stanovanje posebej. Teoretično bi torej moralo 
biti mogoče izračunati stroške za elektriko za vsako posamezno gospodinjstvo.  

 
Stroški električne energije so razdeljeni med različne stroškovne komponente: obračunsko moč, omrežnino, 
prispevke, predpisane z Energetskim zakonom, mesečno nadomestilo, porabljeno energijo ter trošarino. 

Osnovna cena odraža stroške dobavitelja električne energije za namestitev merilnika, vzdrževanje, odčitavanje in  
administrativno delo.  Ta cena je določena na letni  ali mesečni ravni in  ni odvisna od količine porabljene 
električne energije. Cena porabe odraža stroške na porabljeno kilovatno uro in je sestavljena iz različnih 
stroškovnih komponent, ki so lahko posamično navedene, vendar je to odvisno od dobavitelja. To lahko povzroči 

težave pri razumevanju računa za električno energi jo, saj dejanska cena porabe na prvi pogled ni vedno jasna.  
 
V letu 2018 je bila povprečna cena električne energije okoli 15 centov na kilovatno uro.  

Določitev porabe električne energije 

Po tem, ko energetski svetovalec z računa za električno energijo pridobi bistvene informacije, lahko določi, ali  
gospodinjstvo energijo uporablja varčno ali pa je v primerjavi z drugimi gospodinjstvi porabi preveč.  
 

Raven porabe je odvisna predvsem od števila oseb v gospodinjstvu. Specifična poraba električne energije na 
osebo je v gospodinjstvu z večjim številom članov manjša kot na primer poraba v gospodinjstvu z le enim ali  
dvema članoma, ki ima hladilnik enake velikosti.  

 
Še eno pomembno vprašanje je, ali se topla voda ogreva z električno energijo ali s sistemom centralnega 
ogrevanja. V prvem primeru je poraba električne energije bistveno višja kot v enako velikih gospodinjstvih, ki 
vode ne ogrevajo z elektriko.  
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Pri enodružinskih hišah je potrebno upoštevati, da je električna energija, ki jo porabi sistem ogrevanja – še 
posebej poraba črpalke ogrevalnega sistema – vključena v skupno porabo. Raven dodatne porabe je odvisna od 

moči in jo v splošnem lahko ocenimo na okrog 300–500 kWh na leto. 
 
Osebe, ki kuhajo na plinskem štedilniku, v  primerjavi s povprečnim gospodinjstvom, ki kuha z električnim 
štedilnikom, prihranijo električno energijo.  

 
Tabela 7: Povprečna poraba električne energije v gospodinjstvih glede na število članov g ospodinjstva 

Št. 
oseb 

Klasifikacija porabe 
električne energije 

Poraba v kWh na leto 
Odbitki oz. dodatki 

v kWh/leto 

 

  od do Plinski štedilnik Brez črpalke 
Gretje vode z 

elektriko  

1 zelo varčna 0 700 

–220 –100 700 

varčna  701 1.050 

povprečna  1.051 1.350 

visoka 1.351 1.700 

zelo visoka 1.701 ∞ 

2 zelo varčna 0 1.190 

–330 –200 1.100 

varčna  1.191 1.790 

povprečna  1.791 2.300 

visoka 2.301 2.890 

zelo visoka 2.891 ∞ 

3 zelo varčna 0 1.610 

–440 –200 –1.500 

varčna  1.611 2.420 

povprečna  2.421 3.110 

visoka 3.111 3.910 

zelo visoka 3.911 ∞ 

4 zelo varčna 0 1.960 

–500 –300 –1.900 

varčna  1.961 2.940 

povprečna  2.941 3.780 

visoka 3.781 4.760 

zelo visoka 4.761 ∞ 

5 zelo varčna 0 2.240 

–500 –300 2300 

varčna  2.241 3.360 

povprečna  3.361 4.320 

visoka 4.321 5.440 

zelo visoka 5.441 ∞ 

Vir: Caritas Frankfurt  

Menjava dobavitelja električne energije 

Med svetovalnim pogovorom se pogosto pojavi vprašanje, kateri ponudnik električne ene rgije ponuja najnižje 

tarife. Energetski svetovalec naj stranko napoti na centre za pomoč uporabnikom, ki ji lahko svetujejo na to 
temo, ali na internet.  

5.3 Merjenje porabe električne energije  

Merilnik električne energije omogoča preproste meritve električne energije, ki jo porabijo električni aparati. Na 
trgu so različne oblike merilnikov električne energije. Za domačo uporabo praviloma zadošča preprosta naprava 
za meritve do 4 kW. Upoštevati moramo največjo dovoljeno obremenitev merilne naprave, saj p rekomerna 

obremenitev lahko povzroči požar.  
 
Na kaj moramo biti pozorni pri nakupu novega merilnika?  
Merilno območje naj se začne pri 0,5 W, saj so sicer meritve izgub zaradi stanja pripravljenosti in nepopolnega 

izklopa zelo nenatančne ali pa celo nemogoče. Žal velike trgovine pogosto ponujajo sicer cenovno ugodne 
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merilnike, ki pa tega kriterija ne izpolnjujejo. Merilnik električne energije naj bo kar se da natančen, naj ima 
pregleden zaslon, rokovanje z njim pa naj bo preprosto. Poraba električne energije na j bo podana neposredno v 
vatih. 

Preprostejše in cenejše naprave, ki opravljajo manj natančne meritve, lahko uporabljamo za merjenje porabe 
hladilnika. Poleg prikaza trenutne moči mora merilna naprava za hladilnik nujno imeti tudi funkcijo za 
shranjevanje podatkov dolgoročnih meritev. Interna merilna naprava meri čas in porabo energije od namestitve 
naprave naprej. Vedno se prepričajte, da je ob pričetku merjenja pomnilnik naprave nastavljen na ničlo. Merilna 

naprava mora prav tako omogočati, da lahko po njeni  odstranitvi ponovno preberemo shranjene podatke o času 
merjenja in porabi energije.  
 

Večina merilnih naprav prikazuje tudi strošek električne energije, ki nastaja ob izmerjeni porabi. Osnovna cena 
električne energije je običajno nastavljena vnaprej, vendar jo je mogoče ročno prilagoditi.  
 

  
Slika 10: Primer naprave za merjenje električne energije z merilno natančnostjo 1 W, ki stane 30 EUR. Vir: 

www.no-e.de.  
 

 
Slika 11: Primer naprave za merjenje električne energije z merilno natančnostjo 0,2 W, ki sta ne 50 EUR. Vir: 
www.no-e.de.  
 

Spodaj je navedenih nekaj preprostih korakov za izračun porabe električne energije v gospodinjstvih:  

1. korak: vati na dan 

Če želite izračunati stroške porabe energije, preprosto pomnožite nazivno moč enote s številom ur uporabe 
naprave na dan, da dobite število vatnih ur, ki jih porabite vsak dan. Recimo, da tri ure na dan uporabljate 
televizor s 125 vati. Če pomnožimo nazivno moč naprave s številom ur na dan, ugotovimo, da uporabljate 375 
vatnih ur na dan. 

 
125 vatov x 3 ure = 375 vatnih ur na dan  

 

2. korak: pretvorba v kilovate 

Toda poraba električne energije se na vašem računu za elektriko meri v kilovatih. Ker vemo, da 1 kilovat znaša 
1.000 vatov, računanje porabe določene naprave v kilovatih ni nič težje kot deljenje s 1.0 00. 

 
375 vatnih ur na dan / 1.000 = 0.375 kWh na dan 

 

3. korak: mesečna in letna poraba 

 
Če želite zdaj izvedeti, koliko vas bo uporaba televizorja stala ne računu za elektriko, boste morali enačbo še 
nekoliko razdelati. Najprej morate ugotoviti, koliko kWh porabi televizor na mesec.  
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375 vatnih ur na dan x 30 dni = 11,25 kWh na mesec  

11,25 kWh na mesec x 12 mesecev = 135 kWh na leto  

 

4. korak: izračun stroškov 

 
Najdite svoj zadnji račun za elektriko in preverite, koliko plačujete z kWh. Cena električne energije v Sloveniji je 
okoli 15 kWh. Če želite ugotoviti , koliko vas v enem mesecu stane televizor, pomnožite tarifo za električne 

energije s kilovati na leto, ki ste jih izračunali zgoraj.  
 
 

 
135 kWh na leto x 0,15 na kWh = 20,25 EUR na leto  
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V spodnji tabeli  je prikazan primer izračuna letne porabe električne energije in stroškov električne energije za 

tipične gospodinjske aparate glede na njihov energijski razred.  

 

Električna 
naprava 

Moč naprave *v vatih+ 
Enote 

Ure 
obratovanja 
na dan [h/d] 

meseci 
obratovanja 
[mesec/leto] 

Letna poraba električne 
energije [kWh/leto] 

Letni stroški za električno 
energijo [EUR/leto] 

G - E D - B A - A++ G - E D - B A - A++ G - E D - B A - A++ 

Grelnik vode 3000 2200 1800 1 1 12 1080 792 648 162 118,8 97,2 

Pečica 
3500 3000 2500 1 1 12 1260 1080 900 189 162 135 

Žar  2100 1800 1000 1 0,06 12 45 39 22 6,75 5,85 3,3 

Žarnice 80 40 10 10 3 12 86 43 11 12,9 6,45 1,65 

Elekt rična odeja  120 80 60 1 2 4 29 19 14 4,35 2,85 2,1 

Elekt rični grelnik  4000 1200 / 1 3 4 1440 432 / 216 64,8 / 

Kotliček za vodo 1800 1500 1200 1 0,3 12 194 162 130 29,1 24,3 19,5 

Aparat za kavo  1000 200 60 1 0,1 12 36 7 2 5,4 1,05 0,3 

Klimatsk a naprava  / 1800 1200 2 3 6 / 972 648 / 145,8 97,2 

Računalnik  300 150 60 1 2 12 216 108 43 32,4 16,2 6,45 

Svetilka v  dnevni 
sobi 100 50 12 1 3 12 108 54 13 16,2 8,1 1,95 

Mikrovalovna 
pečica 1000 800 600 1 0,1 12 36 29 22 5,4 4,35 3,3 

Nočna lučka 100 50 12 2 1 12 36 18 4 5,4 2,7 0,6 

Pralni stroj              250 220 150 37,5 33 22,5 

Predvajalnik  80 50 10 1 1 12 29 18 4 4,35 2,7 0,6 

Sesalnik  2400 1800 1400 1 0,2 12 173 130 101 25,95 19,5 15,15 

Usmerjev alnik  8 7 6 1 24 12 69 60 52 10,35 9 7,8 

Sušilnik za lase 2000 1500 1000 1 0,05 8 24 18 12 3,6 2,7 1,8 

Sušilni stroj        1     649 581 235 97,35 87,15 35,25 

Pomivalni stroj  1800 1200 800 1 0,5 12 324 216 144 48,6 32,4 21,6 

TV sprejemnik  500 125 60 1 3 12 540 135 65 81 20,25 9,75 

Opekač  1000 800 600 1 0,05 12 18 14 11 2,7 2,1 1,65 

Stereo si stem  600 200 100 1 1 12 216 72 36 32,4 10,8 5,4 

Zamrzovalnik        1     431 323 157 64,65 48,45 23,55 

Hladilnik       1   12 520 200 80 78 30 12 

Likalnik 1200 1000 800 1 0,1 12 43 36 29 6,45 5,4 4,35 

Tabela 8: Tabela za izračun porabe električne energije za različne naprave v gospodinjstvih  
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Meritve porabe hladilnika 

Kot smo že omenili, bi bila za veliko gospodinjstev zamenjava hladilnika zelo pomembna. Hladilnik je zelo 
priporočeno zamenjati, kadar bi lahko s tem porabo električne energije v  gospodinjstvu zmanjšali za več kot 200 

kWh na leto. 
 
Kdaj je potrebno opraviti meritev porabe hladilnika?  
Meritve so nujne, kadar je hladilnik starejši od 10 let in/ali ima obrabljena tesnila, poševno vi seča vrata ali  

zamrzovalni del, ki  je popolnoma prekrit z ledom. Takrat lahko predvidevamo, da je poraba hladilnika višja od 
povprečne. Starost hladilnika lahko ugotovimo bodisi tako, da jo razberemo s ploščice na hladilniku, ali pa po 
njegovi starosti povprašamo. Zamenjava novejšega hladilnika verjetno ne bo zmanjšala porabe za potrebnih 200 

kWh na leto. 
 
Postopek merjenja za samostoječe hladilnike  
Namestite merilno napravo. Oseba, ki z njo upravlja, se mora prepričati , da je pomnilnik merilne naprave praz en. 

Stranko prosite, naj se med meritvijo ne dotika gumbov na merilni napravi. Meritev naj traja en teden ali vsaj 2 –3 
dni. 
 

Kako lahko meritve porabe hladilnika vključimo v analizo?  
Pri dolgoročnih meritvah se pojavi težava, kako energetskemu svetovalcu posredovati izmerjene podatke, da bi  
jih lahko upošteval pri analizi. Na voljo so naslednje možnosti:  

 Stranka po nekaj dnevih razbere podatke in energetskega svetovalca o njih obvesti po telefonu. 

Dogovorita se za drugi obisk gospodinjstva, na katerem svetovalec prevzame merilno napravo.  

 Stranka merilno napravo pred drugim obiskom osebno prinese k izvajalcu projekta.  

 Stranka merilno napravo pred drugim obiskom pošlje izvajalcu projekta po pošti .  

 Med analizo energetski svetovalec oceni predvideno porabo in ob drugem obisku gospodinjstva 

predstavi rezultate, nastale na podlagi ocene. Med drugim obiskom prevzame merilno napravo, razbere 
podatke in rezultat vnese v Excel tabelo, rezultat pa shrani v bazo podatkov.  

 
Postopek merjenja za vgradne hladilnike ali hlad ilnike, pri katerih električni vtikač ni dostopen  

V primeru, ko porabe električne energije ni mogoče izmeriti, ker je vtikač za električno omrežje zakrit in  
nedostopen, razberite podatke s ploščice s podatki, ki je najpogosteje nameščena v notranjem levem spodnjem 
kotu hladilnika. Pomembni so podatki o proizvajalcu, imenu naprave, letu izdelave ter prostornini hladilnega in 

zamrzovalnega dela. Dodatne informacije lahko dobimo tudi z meritvijo temperature v hladilnem in 
zamrzovalnem delu hladilnika.  
 
Zamenjava dveh starih aparatov z enim novim 

Ko sta v  gospodinjstvu tako star hladilnik kot tudi  stara zamrzovalna skrinja, lahko stranki predlagamo, da kupi le 
en nov aparat in oba stara odvrže. Z vidika prostornine hladilnega in zamrzovalnega dela dva ločena ap arata 
pogosto nista potrebna. Pogled v hladilnik bo hitro pokazal, ali je tako tudi v vašem primeru.  

5.4 Osvetlitev 

Povprečno gospodinjstvo za osvetlitev porabi okrog 10 odstotkov električne energije. Kljub temu je potencial za 
varčevanje pri osvetlitvi zelo visok. Samo z uporabo energijsko varčnih sijalk lahko porabo 300 kWh na leto 
zmanjšamo na manj kot 100 kWh na leto, ne da bi  to občutili pri udobju. Učinkovita osvetlitev je veliko več kot le 

stvar zamenjave žarnic z varčnimi sijalkami. Cilj učinkovite osvetlitve je doseči potrebno raven osvetlitve območja 
ali prostora ob porabi minimalne količine energije. Za dosego potrebnih rezultatov so na voljo številne tehnike in  
ukrepi. 

Izrazi, ki jih uporabljamo v povezavi z osvetlitvijo 

Mnogi izrazi, ki jih uporabljamo v povezavi z osvetljevanjem, so lahko nadvse nejasni. V tem poglavju zato na 
kratko predstavljamo in pojasnjujemo najpomembnejše izraze, ki se uporabljajo pri energetskem svetovanju.  
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Svetilo je vir svetlobe. Je svetlobni element, ki proizvaja svetlobo. Danes sta v uporabi predvsem dva tipa svetil: 
žarnice z žarilno nitko in fluorescentne sijalke. Zaradi prepovedi prodaje žarnic z žarilno nitko in rastočih cen 
elektrike se v gospodinjstvih vse pogosteje uporabljajo energijsko varčne sijalke.  

 
Svetilka je žarnica skupaj z ogrodjem, v katerega je nameščena. Praviloma je svetilka sestavljena iz podnožja, 
ohišja (ščit, vir svetlobe) in senčnika. Pogosto je za usmerjanje svetlobe dodan še reflektor. Svetilka ima 
osvetljevalne in optične funkcije, kot na primer zaščito proti ble ščanju ali porazdelitev svetlobe. Poleg tega naj bi  

izpolnjevala tudi estetske in arhitekturne zahteve.  
 
Razredi energetske učinkovitosti svetil: Uvrstitev v razred učinkovitosti je odvisna od moči in svetlobnega toka. 

Običajne žarnice z žarilno nitko spadajo v razrede D, E, F in G. Nizkonapetostne halogenske žarnice, ki običajno 
delujejo pod napetostjo 12 voltov, so pogosto uvrščene v razreda B in C. Visokonapetostne halogenske žarnice, ki  
se napajajo neposredno iz omrežja z napetostjo 230 voltov, so sicer bolj kompaktne, a v primerjavi z običajnimi 
žarnicami pogosto ne svetijo nič bolj in niso nič bolj energetsko varčne. To je razvidno tudi iz njihove uvrstitve v 

energijske razrede med D in F. LED in energijsko varčne sijalke se uvrščajo v razred A.  
 
Svetlobni tok  je količina svetlobe, ki  jo proizvede žarnica. Svetlobni tok merimo v  lumnih (lm). Višje kot je število 
lumnov, ki jih proizvede žarnica, močneje žarnica sveti. Od leta 2010 mora biti svetilnost energijsko varčnih sijalk  

navedena, in danes jo praviloma najdemo na embalaži.  
 
Osvetljenost: Osnovni parameter za načrtovanje sistema osvetlitve je potrebna osvetljenost. Osvetljenost je 

količina svetlobe, ki pada na določeno površino. Merimo jo v luksih (lx). Luks je lumen na kvadratni meter.  
 
Glede na namen uporabe so za delovne prostore določene različne minimalne osvetljenosti. Gibljejo se od 50 
luksov na hodnikih in 200–500 luksov v tipičnih delovnih območjih do 1.500 luksov na območjih za nadzor 

kakovosti. Za površino operacijske mize je potrebna osve tljenost od 20.000 do 100.000 luksov. 
 
Svetlobni izkoristek žarnice pomeni količino proizvedene svetlobe v razmerju do energije, ki jo je potrebno 

dovesti. Izračunan je kot razmerje med svetlobnim tokom (v lumnih) in dovedeno električno močjo (v vatih). 
Svetlobni izkoristek je enak številu lumnov na vat.  
 
Višja kot je »vrednost lumnov na vat« (lm/W) svetila, večja je njegova energetska učinkovitost. Ta vrednost je 

torej merilo učinkovitosti žarnice.  
 
Tabela 9: Pregled svetlobnih izkoristkov posameznih tehnologij svetil 

Vrsta svetila Svetlobni izkoristek  
v lumnih na vat 

Žarnica  12 

Halogenska žarnica  15–25 

Visoko zmogljivo LED svetilo  80 

Energijsko varčna sijalka  60–70 

Fluorescentna sijalka z elektronskim balastom 100 

Vir: Ministrstvo za okolje zvezne dežele Baden-Württemberg, brošura o varčevanju z energijo za starejše občane, 
september 2008 
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Slika 12: Učinkovitost različnih vrst svetil  

 
Učinkovitost LED svetil se je v zadnjih letih zelo povečala, tako da so trenutno najboljša izbira za osvetlitev  
prostorov. 
 

Barva svetlobe: Barva svetlobe je rezultat spektralne sestave svetlobe, ki jo oddaja vir svetlobe. Barva svetlobe je 
lahko sestavljena iz diskretnih posameznih barv z določeno valovno dolžino, iz mešanice več valovnih dolžin ali pa 
iz valovnih dolžin v razponu določenega spektralnega območja. Sveče, žarnice z žarilno nitko in sonce so 

pomembni viri svetlobe v našem življenju, ki imajo skupno lastnost: barva njihove svetlobe je odvisna od 
temperature. Ta pojav nam je dobro znan, hitro se spomnimo n a primer na železo, ki žari , ko je segreto na visoko 
temperaturo. Najprej žari rdeče, ko se temperatura povišuje, postane rumeno, na koncu pa belo. Barvno 
temperaturo svetlobe izražamo v Kelvinih (K). 

 
Slika 13: Lestvica barvnih temperatur  

 
 

Spodnji seznam prikazuje barvne temperature drugih virov svetlobe. Navadna žarnica ima nižjo barvno 
temperaturo kot fluorescentna žarnica. Višja kot je vrednost, »hladnejša« je svetloba, ki jo zaznamo.  
 

 Sveča – 1.500 K 



IDEA           2017-1-CY01-KA204-026725 

9 

Projekt financira: Erasmus+ / Key Action 2 – Sodelovanje za inovacije 

in izmenjava dobrih praks, Strateška partnerstva za izobraževanje 

odraslih (Evropska komisija, EACEA). 

 

 Žarnica z žarilno nitko (60 W) – 2.680 K 

 Halogenska žarnica – 3.000 K 

 Fluorescentna sijalka (hladna bela) – 4.000 K 

 Jutranje sonce, večerno sonce, sijalka D50 (za tiskarne) – 5.000 K 

 Opoldansko sonce, oblačno nebo – 5.500–5.800 K 

 Sijalka s polnim spektrom dnevne svetlobe – 6.500 K 

 Oblačno nebo – 6.500–7.500 K 

 Megla, gosta meglica – 7.500–8.500 K 

 Modro nebo (npr. v senci), kmalu po sončnem zahodu ali malo pred sončnim vzhodom – 9.000–12.000 

K 
 Svetloba na jasnem severnem nebu – 15.000–27.000 K 

 
Različne barvne temperature na različne načine vplivajo na naše počutje in  opravilno sposobnost. Zato je 
pomembno, da imamo v bivalnih prostorih glede na potrebe različne barvne temperature: »hladna« ali »modra« 

svetloba nas spodbuja in  poživlja, po drugi strani pa »topla svetloba« (rdečkasta) deluje sproščujoče in 
uspavalno. 
 

Pri svetlobni terapiji se hladna svetloba uporablja za zdravljenje zimskih depresij. Poleg tega izboljšuje 3D vid in 
vizualno motorično koordinacijo ter poveča kontraste. Hladnejša svetloba (4.000 K do 8.000 K) je torej zelo 
primerna za delovni prostor, medtem ko je topla svetloba ( ≈ 2.700 K) bolj primerna za dnevne in predvsem 
spalne prostore. Sijalke s polnim spektrom dnevne svetlobe proizvajajo še posebej naravno svetlobo, podobno 

dnevni svetlobi (6.500 K) in so zelo priporočljive za ohranjanje zdravja. 
 
Tabela 10: Klasifikacija energijsko varčnih svetil glede na tri tipe barvnih temperatur  

Oznaka  Opis Temperaturno območje Zaznavanje  

Topla bela Topla bela svetloba do 3.300 K dojemamo jo kot toplo in 
prijetno 

Nevtralna bela Nevtralna bela svetloba od 3.300 do 5.300 K ustvarja najbolj nevtralno, 

resno vzdušje 

Dnevna bela Svetloba, podobna dnevni 
svetlobi  

nad 5.300 K za notranje prostore, 
vendar samo nad močjo 
1.000 luksov 

 
Barvna reprodukcija: Indeks barvne reprodukcije (Ra) opisuje kvaliteto barvne reprodukcije. Lestvica Ra ima 

maksimalno vrednost 100. Svetloba običajne žarnice ima enakomeren barvni spekter, kakor tudi sončna 
svetloba. Žarnica z žarilno nitko z brezbarvnim steklom ima vrednost Ra skoraj 100, zato ima odlične sposobnosti  
barvne reprodukcije. Po drugi strani fluorescentne cevne sijalke oddajajo individualne spektralne linije, ki so 
rezultat fluorescentnih materialov, s katerimi je prevlečena notranjost steklenih cevi. Posledično so nekatere 

barve pod svetlobo teh sijalk videti nekoliko drugačne. Fluorescentne sijalke imajo vrednost Ra med 50 in 90.  
 
Viri svetlobe, pri katerih je svetloba sestavljena iz ene same valovne dolžine, kot na primer nizkotlačne natrijeve 

sijalke, ne dopuščajo diferenciacije barv in imajo zato zelo nizko  ali celo negativno vrednost Ra. Vendar pa imajo 
glede na model sodobne energijsko varčne sijalke dobro do zelo dobro barvno reprodukcijo in se uporabljajo 
celo v muzejih in galerijah. Ker je bila za definiranje indeksa barvne reprodukcije v 30 -ih letih 20. stoletja 
referenčnemu viru svetlobe dodeljena vrednost 100, standardni fluorescentni žarnici iz tistega časa pa vrednost 

50, je mogoč tudi negativni indeks reprodukcije.  
 
Tabela 11: Indeks barvne reprodukcije za različna svetila  

Svetilo Indeks Ra 

Navadna žarnica  do 100 

Fluorescentna sijalka, ekstra bela  85–100  

Fluorescentna sijalka, bela 70–84  

LED, bela 70–95  

Fluorescentna sijalka 50–90 

Metal halidna sijalka  60–95  

Visokotlačna natrijeva sijalka, topla bela  80–85 

Visokotlačna živosrebrna sijalka 45 
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Visokotlačna natrijeva sijalka, standardna  18–30  

Nizkotlačna natrijeva sijalka  –44 

Vir: Leksikon svetlobe in svetlobne tehnike. Založba Technik, Berlin 1989. 

Tipi svetil 

Žarnice z žarilno nitko  je izumil in patentiral Thomas Edison pred več kot 125 leti (1879), takrat je bila narejena iz 
zoglenelih bambusovih ali ogljikovih vlaken. Še danes je prodanih na milijone žarnic, ki delujejo po istem 
principu: spiralno navita volframova žica se z dovedeno električno energijo segreje do razbeljenosti , pri  tem 
oddaja vidno svetlobo, na žalost pa tudi toploto. 95 % dovedene energije se pretvori v toploto.  

 

 
Slika 14: Žarnice  

 

V običajnih ambientalnih pogojih bi  žarilna nitka zaradi  prisotnosti zraka in visoke temperature takoj zgorela v  
volframov oksid. Iz tega razloga se za zaščito žarilne nitke uporablja steklen balon. Ker iz žarilne nitke med 
delovanjem kovina nenehno izpereva, je velikost žarilne nitke v največji meri odvisna od materiala žice. 

Konvencionalne žarnice in žarnice velike moči potrebujejo vel ik steklen balon, da se lahko obloge, ki nastajajo, 
razporedijo po večji površini in v življenjski dobi žarnice ne poslabšajo bistveno prosojnosti stekla.  
 
Žarnica z žarilno nitko (v tehničnem žargonu znana tudi kot navadna žarnica oziroma žarnica za splo šno 

razsvetljavo) dosega svetlobni izkoristek okrog 12 do 15 lm/W (lumnov na vat). S povečevanjem temperature se 
povečuje tudi  svetlobni izkoristek, a se bistveno skrajša življenjska doba. Standardne žarnice pri  2.700 Kelvinih 
dočakajo življenjsko dobo okrog 1000 ur, medtem ko imajo studijske žarnice pri 3.400 Kelvinih življenjsko dobo le 
nekaj ur.  

 
Zaradi varčevanja z energijo in zaščite podnebja je prodaja žarnic v nekaterih državah (tudi v EU) prepovedana.  

Halogenske sijalke so rezultat nadaljnjega razvoja navadne žarnice, v njih žarilno nitko obdaja halogeni plin. S 
temperaturo delovanja okrog 3.000 K dosežejo svetlobni izkoristek okrog 25 lm/W (za primerjavo – navadna 
žarnica doseže okrog 15 lm/W, energijsko varčna sijalka pa okrog 60 lm/W). Halogenske žarnice so torej za 20–

30 % učinkovitejše od navadnih žarnic. Njihova življenjska doba je približno 2.000 ur. Poleg tega so na voljo tudi 
izboljšane, tako imenovane IRC halogenske žarnice, pri katerih je steklo na notranji  strani premazano s posebnim 
infrardečim slojem, ki odbija infrardeče sevanje svetila nazaj na žarilno nitko. Zaradi tega učinka imajo IRC 
halogenske žarnice za okrog 30 % boljši svetlobni izkoristek kot konvencionalne halogenske žarnice. Z življenjsko 

dobo okrog 4.000 ur so tudi uporabne bistveno dlje. Kljub temu pa tudi IRC halogenske žarnice niso niti pol toliko 
učinkovite kot standardne energijsko varčne si jalke.  
 

Poleg (visokonapetostnih) halogenskih sijalke, ki delujejo pod običajno omrežno napetostjo (230 V), obstajajo 
tudi nizkonapetostne halogenske žarnice, ki delujejo pod napetostjo 12 ali 24 voltov. Te žarnice so opremljene s 
transformatorjem, ki napetost zmanjša na primerno nizko raven. Pri  tovrstnih sistemih je potrebno poskrbeti , da 
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stikalo za luč izklopi tudi transformator, saj bi sicer prihajalo do izgub zaradi nenehnega stanja pripravljenosti  
transformatorja.  
 

 
Slika 15: halogenska žarnica  

 
Halogenske sijalke dosegajo barvno reprodukcijo, podobno barvni reprodukciji navadnih žarnic. Izrabljene 
halogenske žarnice lahko odvržemo skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ker je UV sevanje, ki ga oddajajo, nevarno 

za očesno veznico in lahko celo povzroči opekline, morajo imeti halogenske žarnice vedno steklen pokrov. Višje 
temperature, ki jih  oddajajo halogenske žarnice, ob neupoštevanju minimalne razdalje predstavljajo tudi  
tveganje za požar.  
 

Fluorescentne sijalke: Struktura fluorescentne sijalke je sestavljena iz cevi, napolnjene s plinom, in elektrode na 
vsakem koncu. Pogosto jo imenujemo neonska cev, čeprav namesto neona dejansko up orablja hlape živega 
srebra, kot inertni plin pa veliko dostopnejši in cenejši argon. Za vklop je potrebna začetna napetost, ki ionizira 

plinsko polnilo fluorescentne sijalke. Plin nato postane električno prevoden in oddaja svetlobo, deloma v 
nevidnem območju ultravijolične svetlobe. Da bi povečali  izkoristek vidne svetlobe, je notranjost cevi prevlečena 
s fluorescentnim materialom, po katerem so fluorescentne sijalke dobile ime.  
 

Fluorescentna sijalka potrebuje zaganjalnik in dušilko, ki omeji tok, ki teč e skozi sijalko. Dušilko imenujemo tudi 
balast, prisotna je v vseh fluorescentnih izdelkih. Razlikujemo klasični balast, balast z nizko izgubo – nadgradnja 
klasičnega balasta – ter elektronski  balast. Slednji je najbolj učinkovit in ga lahko prepoznamo po tem, da sijalka, 

ko jo prižgemo, ne utripa. Odvisno od zasnove se svetlobni izkoristek giblje med 45 in 100 lumni na vat (za 
primerjavo: navadna žarnica ima svetlobni izkoristek 10 –15 lm/W) – tovrstne sijalke so torej visokoenergetske. V 
primerjavi z navadnimi žarnicami fluorescentne sijalke za delo potrebujejo 70–85 % manj energije.  
 

 
Slika 16: Fluorescentne sijalke  

 
Premer cevi fluorescentnih sijalk je standardiziran. Premer v osminah palca (25,4 mm/8 = 3,175 mm) je zapisan 

za črko 'T', ki pomeni »tube«, cev. Tako ima na primer cev T5 premer 5/8 palca ali približno 16 milimetrov. 
Standardne fluorescentne sijalke (T8) s klasičnim balastom imajo življenjsko dobo 6.000 –8.000 ur. Sodobne 



IDEA           2017-1-CY01-KA204-026725 

12 

Projekt financira: Erasmus+ / Key Action 2 – Sodelovanje za inovacije 

in izmenjava dobrih praks, Strateška partnerstva za izobraževanje 

odraslih (Evropska komisija, EACEA). 

 

fluorescentne sijalke (T5) z elektronskim balastom dosegajo življenjsko dobo do 25.000 ur, posebne izvedbe pa 
celo do 80.000 ur. Fluorescentne sijalke je potrebno odvreči na posebnih zbirnih mestih (centrih za recikliranje).  
 

Verjetno je največja slabost fluorescentnih sijalk, da v nasprotju z žarnicami z žarilno nitko ne proi zvajajo 
enakomernega barvnega spektra. Tripasovne fluorescentne sijalke predstavljajo bistveno izboljšanje v smislu 
barvne reprodukcije in svetlobnega toka. Pri teh sijalkah je fluorescentni premaz sestavljen iz mešanice treh 
fluorescentnih materialov, ki oddajajo svetlobo v rdečem, zelenem in modrem območju vidnega spektra. 

Najboljšo barvno reprodukcijo nudijo tako imenovane fluorescentne sijalke s polnim spektrom svetlobe, pri  
katerih prihaja do najmanjše distorzije barv. Spekter je podoben dnevni svetlob i in je skoraj tako enakomeren. To 
dosežejo z uporabo vsaj štirih različnih fluorescentnih materialov (petpasovne fluorescentne sijalke).  

 
LED svetila: Svetlobna dioda (angl. Light-Emitting Diode – LED) je polprevodniška elektronska komponenta. Ko 
tok teče v prevodni smeri, glede na material oddaja svetlobo. Svetloba je skoraj popolnoma monokromatična, 
kar pomeni, da je enobarvna.  

 
Slika 17: Makro fotografija svetlobne diode (premer 5 mm)  

 
 
Da bi dobili belo svetlobo, moramo uporabiti bodisi posamezne diode različnih barv bodisi kombinirati LED s 

fotoluminiscenčnim materialom, podobno kot pri fluorescentni sijalki. Za potrebe osvetlitve se skoraj vedno 
uporablja druga možnost, saj je cenejša. Mnoga LED svetila, ki so trenutno na voljo na trgu, imajo svetlo bni 
izkoristek 30–60 lm/W. Izkoristek je torej boljši kot pri navadnih in halogenskih žarnicah, vendar nekoliko manjši  

kot pri drugih fluorescentnih in energijsko varčnih sijalkah.  
 
Vrednost v  lumnih je močno odvisna od barve svetlobe in je pri toplih belih  LED diodah bistveno nižja kot pri  
hladnih belih LED diodah. Dodatni parameter je svetilnost na enoto: višja kot je svetilnost posamezne LED diode, 

slabši je izkoristek. Praviloma svetlobne diode sčasoma postanejo šibkejše in  se ne iztrošijo nenadoma. 
Življenjska doba (degradacija svetlobe) svetlobne diode je čas, po katerem svetlobni izkoristek pade pod polovico 
svoje prvotne vrednosti . Svetlobne diode z nizkim tokom imajo lahko življenjsko dobo do 100.000 ur. Visoke 

temperature (največkrat zaradi visokega toka) drastično zmanjšajo življenjsko dobo svetlobnih diod. LED diode z 
visoko svetilnostjo, ki so trenutno na voljo, imajo življenjsko dobo 15.000 do 30.000 ur. Življenjska doba LED 
svetil, ki so na trgu na voljo v obliki navadnih žarnic, prav tako presega 10.000 ur. 
  

Zaradi svoje dolge tehnične življenjske dobe, neobčutljivosti na udarce in strnjenega snopa svetlobe so LED 
svetila posebej primerna za uporabo v avtomobilski osvetlitvi, prometni signalizaciji, zunanji osvetlitvi in za 
svetlobne efekte, raste pa tudi zanimanje za druge načine uporabe.  
 

Od leta 2007 se LED svetila na trgu pogosteje pojavljajo v obliki, ki je enaka splošno razširjenim podnožjem E27 in 
E14 za navadne žarnice. Vendar pa do danes mnoge izmed teh žarnic proizvajajo le svetlobo, ki je primerljiva s 
svetlobo 20-vatne navadne žarnice.  

 
LED žarnice trenutno predstavljajo najbolj ekonomično rešitev na trgu. Odlikuje jih zelo dolga življenjska doba, 
20.000–50.000 delovnih ur. Pogosto vklapljanje in izklapljanje LED žarnic ne vpliva na njihovo življenjsko dobo. 
Povprečna donosnost naložbe v LED žarnico je pri povprečni dnevni uporabi 5 ur manjša od enega leta.  
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Slika 18: 2,5 vatni LED reflektor s podnožjem GU10, ki je približno enakovreden 20 -vatni navadni žarnici z žarilno 
nitko 

 

Tipi podnožij 

Podnožje svetila je mehanski nosilec svetila, ki zagotavlja električni stik. Svetil s podnožjem ni mogoče zamenjati  

brez orodja. Svetila brez podnožja imajo proste kontakte in jih namestimo bodisi z neposrednim spajkanjem ali  
vpenjanjem bodisi z dodatnim elementom, kar pogosto zasledimo na svetlobnih verigah. Najbolj pogosto 
podnožje navadnih žarnic je običajen Edisonov navoj. Tudi standardne gospodinjske energijsko varčne sijalke 
imajo značilno podnožje E27 ali E14. Črka E pomeni Edisonov navoj, številka pa podaja premer navoja v  

milimetrih. Obstajajo tudi druga podnožja te oblike, vendar niso vključena v projekt energetskega svetovanja.  
 
Bajonetno podnožje (znano tudi kot bi-pin) je standardno podnožje halogenskih žarnic, označeno s črko G. 

Številka za črko pomeni razmik med zatičema v milimetrih. Energijsko varčne sijalke z bajonetnim podnožjem, ki 
so vključene v projekt energetskega svetovanja, imajo podnožja GU10 in GU9. Črka U označuje različico z 
mehanskim nosilcem svetila v sistemu podnožja. Podnožje svetila ima dve reži , v kateri se prilegata vzmeti, 
vgrajeni v grlo svetila. Obstajajo tudi številne drugačne oblike tovrstnega podnožja, ki pa niso tako pogoste.  

 
Slika 19: Primer podnožij E27, E14 in GU10  

 
 

Cevasta žarnica je električni vir svetlobe cilindrične oblike z dvema kontaktoma na nasprotnih koncih. Primer te 
kategorije je podnožje R7s, ki je pogosto uporabljeno v stropnih reflektorjih.  
 

Senzorji gibanja in zatemnilniki 
 
Senzorji gibanja in zatemnilniki so del sistemov za upravljanje osvetljevanja. Sistemi za nadzor osvetljevanja 
igrajo pomembno vlogo pri  zmanjšanju porabe energije za osvetlitev, hkrati  pa povečujejo udobje in  

produktivnost uporabnikov. Upravljanje osvetljevanja zagotavlja fleksibilen nadzor nad razsvetljavo v  prostorih in  
omogoča prihranke energije, tako da zmanjšuje količino porabljene energije ali časa uporabe svetlobnega 
sistema. 

LED in energijsko varčne sijalke 

Skoraj povsod, kjer se uporabljajo navadne žarnice z žarilno nitko, jih je mogoče nadomestiti z LED si jalkami in  

energijsko varčnimi sijalkami. Na voljo so energijsko varčne sijalke z različnimi navoji (E27 in E14), različne 
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svetilnosti , različnih oblik in različnih barv svetlobe. Na voljo so tudi energi jsko varčne sijalke z izboljšanimi 
začetnimi značilnostmi (topli zagon), ki sijalki omogočajo, da doseže polno svetilnost v kratkem času, ter sijalke, 
ki dobro prenašajo pogosto vklapljanje in izklapljanje (na primer za hodnike z detektorji gibanja). Poleg tega 

obstajajo tudi energijsko varčne sijalke s posebnimi elektronskimi balasti, ki omogočajo zatemnitev in  
uravnavanje osvetlitve.  
 
Čeprav je nakupna cena energijsko varčnih sijalk višja od cene primerljivih navadnih žarnic, moramo upoštevati  

strošek skozi celotno življenjsko dobo svetila – nakup in ceno električne energije. V primerjavi z navadnimi 
žarnicami so energijsko varčne sijalke veliko bolj stroškovno učinkovite. V večini primerov se višji  strošek nakupa 
amortizira v enem ali dveh letih.  

 
Primer: 

Varčevanje z energijsko varčnimi sijalkami  

60-vatno navadno žarnico lahko nadomestimo z 11-vatno energijsko varčno sijalko. Tipična življenjska doba 
navadne žarnice je 1.000 ur, tipična življenjska doba energijsko varčne sijalke pa 10.000 ur.  
 

Če je žarnica prižgana 10.000 ur, dobimo naslednjo potrošnjo el ektrične energije: 
 
Energijsko varčna sijalka: 11 W x 10.000 h = 110.000 Wh = 110 kWh  

 
Navadna žarnica: 60 W x 10.000 h = 600.000 Wh = 600 kWh  
 
Če predvidevamo, da je cena kilovatne ure električne energije 20 centov, pri ceni električne energije v tem času  

privarčujemo  
 
(600 kWh – 110 kWh) x 0,2 €/kWh = 98 evrov.  
 

Nakupna cena energijsko varčnih sijalk je okrog 6,50 €, za navadno žarnico pa bomo odšteli okrog 75 centov. 
Vendar pa moramo za življenjsko dobo 10.000 ur kupiti  10 navadnih žarnic. Pri investicij i v en ali drugi tip svetila 
bomo torej dobili naslednji rezultat:  

 
navadna žarnica: (10.000 h / 1.000 h) x 0,75 € = 7,50 €; 
 
energijsko varčna sijalka: 6,50 €. 

 
Celoten prihranek v življenjski dobi energijsko varčne sijalke je torej  
 
 (7,50 € – 6,50 €) + 98 € = 99 €. 

Merila kakovosti za nakup varčnih sijalk 

Niso vse energijsko varčne sijalke enake. Ne le v smislu cene, temveč tudi glede na določena merila kakovosti so 

med različnimi energijsko varčnimi sijalkami pogosto bistvene razlike. Najpomembnejši kri teriji kakovosti so: 
 
Življenjska doba – življenjska doba do popolne odpovedi.  
 

Uporabna življenjska doba  – doba, ko sijalka oddaja več kot 80 odstotkov začetnega svetlobnega toka.  
 
Svetlobni izkoristek – izkoristek sijalke. Ta kriterij pomeni delež električne energije, ki je pretvorjen v svetlobo, 
podan pa je v lumnih na vat (lm/W). Višji kot je svetlobni izkoristek, bolj učinkovita je sijalka. Pri večini sijalk pri  

tem kriteriju ni bistvenih razlik v kakovosti.  
 
Barvna reprodukcija – indeks kakovosti barvne reprodukcije.  

 
Svetilnost po vklopu – opredelitev svetilnosti kmalu po vklopu v primerjavi s končno svetilnostjo.  
 
Stabilnost ob vklapljanju/izklapljanju – število vklopov in izklopov, preden se sijalka okvari.  
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Vsebnost živega srebra – merilo okoljske ustreznosti.  
 
Glede na prostor in namen uporabe nas zanimajo različne lastnosti sijalk. Na stopniščih in hodnikih, kjer se luči 

pogosto prižigajo in ugašajo, je pomembna dobra stabilnost ob vklapljanju in izklapljanju ter dobra svetilnost po 
vklopu, medtem ko je dolga uporabna življenjska doba manj pomembna. Na splošno je pomembna dobra barvna 
reprodukcija, vendar pa obstajajo tudi prostori (npr. kleti in sanitarije), kjer barvna reprodukcija nima tako 
velikega pomena. Vse sijalke naj imajo zelo dobro oceno življenjske dobe in svetlobnega izkoristka.  

Branje oznak na embalaži svetil 

Na stranicah embalaže svetil so navedene naslednje informacije:  
 Moč sijalke je 11 W, kar ustreza svetilnosti 60-vatne navadne žarnice.  

 Življenjska doba sijalke je 8.000 ur.  

 Podnožje sijalke je tipa E27. 

 Sijalka deluje na temperaturi  med -10 °C in +40 °C.  

 Barva svetlobe sijalke ustreza 2.700 K, kar je topla bela svetloba.  

 Barvna reprodukcija sijalke je Ra 82. 

Poleg tega mora biti od septembra 2010 na embalaži naveden tudi svetlobni tok. 

5.5 Izgube v stanju pripravljenosti 

Izraz izgube v stanju pripravljenosti opisuje energijo, ki jo tehnični sistemi in naprave porabijo v stanju 
pripravljenosti (vključno z vzdrževalnim načinom). Praviloma so naprave deaktivirane le začasno in jih lahk o 
kadar koli ponovno zaženemo brez nepotrebnega čakanja. V primerjavi s porabo v normalnem načinu delovanja 
je poraba v stanju pripravljenosti res veliko manjša, vendar se sčasoma nakopiči, posebej pri napravah, ki so več 

časa v stanju pripravljenosti kot v normalnem načinu delovanja.  
 
Izgube v stanju pripravljenosti se pri električnih napravah dogajajo predvsem v naslednjih načinih delovanja:  

 Standby (stanje pripravljenosti za daljinsko upravljanje) – na primer televizije, video predvajalniki in DVD 

predvajalniki. 
 Pseudo-off (»navidezni izklop«; naprave porabljajo energijo, čeprav se zdi, da so izklopljene) – na primer 

nizkonapetostna svetila z napajanjem, ki je izklopljeno iz nizke napetosti, ne pa tudi iz glavnega 
električnega omrežja.  
 

Z aktualno pobudo Evropske komisije, tako imenovano Direktivo ES o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, ki rabijo 
energijo z dne 1. decembra 2008, so bili uveljavljeni  novi predpisi za električne in elektronske gospodinjske in  
pisarniške naprave z namenom izboljšanja njihove energetske učinkovitosti. Predpisi vključujejo zahtevo po 
maksimalni porabi 0,5–2 vata električne energije za vse zadevne gospodinjske naprave v  stanju pripravljenosti in  

izklopa, kar naj bi bilo doseženo po korakih. To velja za vse nove električne naprav e. 

Načini delovanja elektronskih naprav 

Stanje brez obremenitve je čas, v katerem je naprava vklopljena, vendar ne obratuje. Obstajajo štirje različni 
načini delovanja, vsak izmed njih  pa povzroča drugačno porabo energije. Nekatere naprave so v  neprestanem  

stanju pripravljenosti za delovanje, kakor hitro jih vklopimo, zato porabijo prav toliko energije kot med 
normalnim delovanjem. 
 
Način standby je značilen predvsem za televizorje. Naprava je v nenehnem stanju pripravljenosti, zato da jo je 

mogoče vklopiti, izklopiti in izbirati programe z daljinskim upravljalnikom. Pri starejših televizorjih se hkrati  
ogreva slikovna cev, posledično pa je potrebna povprečna vhodna moč tri do osem vatov. Nekatere naprave se 
po določenem času neuporabe avtomatsko preklopijo v način mirovanja (ta funkcija je posebej pogosta pri  

računalnikih in monitorjih).  
 
Izgube v stanju pripravljenosti vključujejo tudi izgube stanja pseudo-off v tako imenovanem načinu izklopa. Zdi  
se, da je naprava izklopljena in da ne opravlja nobenih funkcij, vendar pa kljub temu porablja električno energijo. 

V to skupino naprav spadajo tiskalniki, skenerji, računalniki, halogenske žarnice, zvočniki, CD predvajalniki, 
satelitski sprejemniki in številne druge naprave. Pri teh napravah je napajanje še vedno aktivno, saj je stikalo za 
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izklop nameščeno na nizkonapetostni strani. To proizvajalcu prihrani nekaj centov proizvodnih stroškov, vendar 
pa na dolgi rok povzroča stroške za električno energijo zaradi  načina delovanja pseudo-off, ki jih  ne pričakujemo, 
saj je naprava izklopljena in na njej ne gori nobena lučka ali LED dioda. Le izklop naprave iz električnega omrežja 

ali izklop priključka na električno omrežje zagotavlja, da naprava ne porablja več električne energije.  

Prepoznavanje izgub v stanju pripravljenosti 

Videti  izgube v stanju pripravljenosti. Če na napravi  še vedno gori  lučka ali  LED dioda ali pa naprava prikazuje 
kakršne koli informacije, je to vidni pokazatelj, da je naprava še vedno priključena v električno omrežje in da zato 
povzroča izgube v stanju pripravljenosti, ki bi se jim lahko izognili.  

 
Občutiti izgube v stanju pripravljenosti : Naprave, ki porabljajo električno energijo (in tudi njihovi napajalniki – 
znani tudi kot napetostni pretvorniki), lahko prepoznamo po tem, da so na otip še vedno  tople, tudi ko izklopimo 

naprave, ki so povezane z njimi. Preprosto položite roko na napajalnik ali napravo in občutite, ali proizvaja 
toploto. 
 
Slišati izgube v stanju pripravljenosti : Če transformator ali napajalnik po izklopu še naprej »brnita«, porabl jata 

električno energijo.  
 
Izmeriti izgube v stanju pripravljenosti : Tudi naprave, pri kateri ni vidnih, čutnih ali slišnih indicev za izgube v 

stanju pripravljenosti, lahko kljub temu porabljajo energijo. Če na napravi ni znakov delovanja, pa kljub temu 
sumimo, da prihaja do izgub v stanju pripravljenosti, je potrebno to izmeriti z ampermetrom. Prepričajte se, da 
uporabljate primeren ampermeter, saj pri nizkih vrednostih moči niso vse merilne naprave dovolj natančne.  

Gospodinjski aparati in druge naprave z izgubami v stanju pripravljenosti 

Če predvidevamo, da je televizor v uporabi štiri ure dnevno in da je sicer v stanju pripravljenosti, v tem času 

naprava porabi okrog 70 kWh na leto, kar pomeni strošek okrog 7 evrov. V naših gospodinjstvih je še veliko 
drugih naprav, ki v stanju pripravljenosti na skrivaj porabljajo električno energijo – tiskalniki, halogenske žarnice s 
pretvorniki napetosti za stikalom za vklop in izklop, avdio oprema, polnilniki za mobilne telefone in mnoge druge 
naprave. 

 
Tabela 12: Naprave v stanju pripravljenosti 365 dni na leto pri ceni 10 centov na kWh  

 Moč v stanju 
pripravljenosti (W) 

Povprečen čas stanja 
pripravljenosti na dan  

Stroški 
(zaokroženo) 

LCD televizor, 80–94 cm 1 20 0,5 € 

Starejši TV DVB-T sprejemnik 6 20 4 € 

DVD snemalnik s trdim diskom 10 20 7 € 

Hi-fi sistem 8 22 6 € 

Radio 2 20 1 € 

Osebni računalnik z 
monitorjem in tiskalnikom 

10 20 7 € 

DSL modem + usmerjevalnik 7 20 5 € 

Brezžični telefon  2 23 1,5 € 

Telefonski odzivnik 3 24 2,5 € 

Igralna konzola 3 22 2,5 € 

Avtomat za kavo 3 23 2,5 € 

 

Strošek naprav z izgubami v stanju pripravljenosti lahko ocenimo z naslednjim izračunom.  
 
V enem letu je 8.760 ur. Za vsak vat vhodne moči naprava torej porabi 8.760 vatnih ur (Wh) ali 8,76 kilovatnih ur 

(kWh) električne energije. Pri ceni električne energije 10 centov na kilovatno uro to pomeni 0,9 evra stroškov za 
električno energijo na leto (ob predpostavki, da napravo uporabljamo vse leto).  
 
Poenostavljeno pravilo: priključna moč 1 W povzroči stroške električne energije okrog  1 evro na leto (ob 

predpostavki, da napravo uporabljamo skozi vse leto).  
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Do značilnih izgub v stanju pripravljenosti prihaja tudi pri drugih napravah.  
 

Avtomati za kavo so priročna dobrina, vendar lahko povzročajo občutne izgube v stanju pripravljenosti , saj so 
takšne naprave v stanju pripravljenosti tudi tedaj, ko ne pripravljajo kave. Da bi prihranili pri stroških električne 
energije, je pri tovrstnih napravah smiselna uporaba stikal za zakasnitev vklopa.  
 

V stalnem stanju pripravljenosti je tudi večina telefaksov. Da bi  zmanjšali porabo električne energije, obstajajo 
»inteligentne« naprave za varčevanje z energijo, ki se na pošiljanje in sprejemanje nemudoma odzovejo. V 
preostalem času te posebne naprave za varčevanje z energijo poskrbijo, da telefaks ne porablja skoraj nič 

električne energije, temveč se vklopi vsaj vsakih 12 ur, da poskrbi, da se v napravi ne izgubijo podatki.  
 
Pri pripravljenosti za delovanje v primeru računalnikov ločimo več korakov deaktivacije, za vsakega je značilna 
drugačna poraba električne energije: 

 zmanjšanje sistemskih sredstev (nižja frekvenca procesorja, zmanjšana osvetlitev LCD monitorjev, izklop 

trdih diskov v daljših obdobjih med dostopi),  
 izklapljanje monitorja,  

 stanje pripravljenosti (standby), 

 stanje mirovanja. 

 
Za te korake lahko poskrbi energetski upravitelj operacijskega sistema. Če je računalnik priklopljen na električno 
omrežje, aktivacija stanja mirovanja v nastavitvah za varčevanje z energijo nima nobenega učinka. Računalnik 

lahko pošilja in sprejema podatke preko električnega omrežja in se kljub neuporabi ne preklopi v stanje 
mirovanja. V tem primeru je računalnik, ko ni v uporabi, bolje izklopiti .  

Naprave za varčevanje z energijo 

Načeloma bi morale biti naprave, ko jih ne uporabljamo, popolnoma izključene iz električnega omrežja in  

neodvisne od stalnega napajanja z električno energijo. Zato je pomembno, da poskrbimo, da je stik z omrežjem 
dejansko prekinjen. Najvarnejši način je, da vtikač preprosto izvlečemo iz vtičnice. To napravo popolnoma izolira 
od električnega omrežja. Enak učinek ima razdelilnik s stikalom. Na voljo so tovrstni  razdelilniki različnih oblik. 
Najpreprostejši imajo stikalo za izklop, ki se aktivira s pritiskom prsta. Stikalo je običajno opremljeno še z lučko, 

da je stanje delovanja vtičnice enostavno prepoznati. Lučka porablja zanemarljivo količino električne energije, 
okrog 0,1 W. 
 
Za primere, ko so naprave priklopljene na razdelilnike, ki jih ni enostavno doseči z roko, obstajajo tudi razdelilniki 

s stikalom na kablu, na katerega je mogoče pritisniti na primer z nogo. Poleg tega obstajajo tudi brezžične 
izvedbe za daljinsko upravljanje v primerih, kadar so vtičnice v težko dostopnih kotih.  
 

Na voljo so tudi tako imenovani prekinjevalniki električnega toka v stanju pripravljenosti, ki zelo znižajo izgube v 
stanju pripravljenosti, pri čemer še vedno vzdržujejo stanje pripravljenosti naprave. Napravo preprosto 
namestimo med vtičnico in napravo, krmilimo jo lahko daljinsko. Poraba električne energije teh balastov je manj 
kot 1 W in je torej manjša od porabe televizorjev ali radijskih sprejemnikov v stanju pripravljenosti.  

 
Za pisarniške delovne prostore ali situacije, v katerih je v uporabi več naprav hkrati (na primer računalniki, 
monitorji , tiskalniki, napajalniki za namizne svetilke, polnilniki za mobilne telefone itd.) , so možnost razdelilniki 

»master/slave«. Vse odvisne naprave (»slave«) se avtomatsko izklopijo, ko izklopimo glavno napravo (»master«), 
kot je na primer računalnik. Obstajajo tudi razdelilniki s prenapetostno zaščito. Prednost tov rstnega sistema je, 
da so z njim televizorji in radijski sprejemniki zaščiteni pred strelami, ki povzročijo prenapetosti v električnem 
omrežju. 

Neizogibne izgube v stanju pripravljenosti 

Nekatere naprave, na primer telefonski odzivniki, programirani DVD ali VHS snemalniki ali satelitski sprejemniki, 
brez električne energije ne morejo shranjevati nastavitev, saj bi se podatki sicer izgubili (na primer ura ter 
programirani časi  snemanja). Kadar potrebujemo tovrstne nastavitve, pri preprečevanju izgub v stanju  
pripravljenosti  pomaga le uporaba novejših modelov. Praviloma imajo novejše naprave veliko manjše izgube v  

stanju pripravljenosti. Poleg tega pametno zasnovane naprave s pomočjo različnih tehnik shranjevanja podatkov, 
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kot je na primer pomožna baterija, shranjujejo informacije o sprejemnem kanalu, datumu, času ipd. To nam 
omogoča, da te naprave popolnoma izključimo, ko jih dalj časa ne uporabljamo.  
 

Ne pozabite, da nekateri  brizgalni tiskalniki po popolnem izklopu iz omrežja zahtevajo zapleten ponovni zagon  in  
samočistilni postopek, ki pogosto porabi ogromne količine črnila. Zato takšnih tiskalnikov ne izklapljajmo 
prepogosto. Nekaterih gospodinjskih naprav sploh ni mogoče izklopiti. Takšen primer je na primer telefonsko 
omrežje in v nekaterih primerih telefonski odzivniki in faksi. Ko kupujemo tovrstne naprave, moramo torej 

ugotoviti, katera naprava ima manjšo porabo v načinu pripravljenosti .  
 
V nekaterih primerih je stalna pripravljenost naprav zaželena ali neizogibna (na primer video ali DVD snemalniki). 

V teh primerih je ob nakupu potrebno preizkusiti porabo v času pripravljenosti . Učinkovita naprava med 
obratovanjem porabi okrog 20 W, v času pripravljenosti pa manj kot 1 W. Z uvedbo evropske direktive se lahko 
prodajajo le naprave, ki imajo porabo v času pripravljenosti manjšo od 1–2 W. V nemških gospodinjstvih so video 
snemalniki v uporabi povprečno eno uro na dan. V preostalih  23 urah so v  stanju pripravljenosti. Skupaj torej 

video snemalnik porabi veliko več električne energije v času pripravljenosti kot v dejanskem času delovanja. 
Nastavitve v DVB-T adapterjih (STB), dekoderjih in DVD predvajalnikih se lahko izgubijo, ko napravo izklopimo, če 
nastavitve niso shranjene na baterijskem pomnilniku. Zato je pomembno, da kupimo napravo, ki ne postane 
neuporabna, če jo popolnoma izklopimo.  

 
 


