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9. Energetsko svetovanje v gospodinjstvih 

9.1 Glavne točke, na katere se osredotočimo med obiskom  

Električni aparati 

Hladilnik in zamrzovalnik  

Hladilnik/zamrzovalnik je priklopljen ves čas, skozi vse leto. Je najbolj potraten električni aparat v gospodinjstvu.  
Možnosti varčevanja pri uporabi hladilnika: 

 Temperature ni potrebno nastaviti prenizko: za hladilnik zadostuje temperatura 5 -7 °C, za 

zamrzovalnik pa –18 °C. 

 Redno čistite prah s kondenzatorja na zadnji strani hladilnika: prah je lahko krivec za do 10 % 
višjo porabo.  

 Redno odtajajte zamrzovalnik: le pol centimetra ledu lahko porabo zviša za kar 30 %.  

 Hladilne naprave postavite vsaj nekaj centimetrov stran od zidu, da zagotovite primerno 

kroženje in odvod toplega zraka.  
 Hladilne naprave postavite stran od virov toplote.  

 Če je to mogoče, se odločite za nakup bolj učinkovitih naprav razreda A+.  

Ogrevanje 

Med obiskom moramo biti pozorni na grelna telesa, ki bi bila lahko okvarjena in bi lahko povzročila emisi je 
ogljikovega monoksida. 

 
Problematične naprave: 

 ogrevalni kotli na les, premog, plin ali kurilno olje, 

 grelniki vode in kopalniški grelniki,  

 kamini in peči,  

 grelci prostorov, 

 peči na les, premog ali plin, 

 avtomobilski motorji v garažah,  

 generatorji in kakršni koli fiksni ali mobilni motorji .  

 
V večini primerov so nesreče posledica ogljikovega monoksida, ki se pojavi zaradi: 

 nepravilnega odvoda zgorevalnih plinov (zamašen dimnik ali odvod neprimerne velikosti) ,  

 pomanjkljivega prezračevanja v prostoru, kjer je naprava nameščena,  

 pomanjkljivega vzdrževanja sistema za ogrevanje in toplo vodo, kaminskih peči, pečic, 

štedilnikov, grelcev prostorov,  
 zastarelosti opreme, 

 nepravilne uporabe nekaterih naprav (neprekinjena uporaba infra peči, generatorjev in  

podobno), 
 nezdružljivosti različnih instalacij v istem stanovanjskem objektu (npr. kamin in ogrevalni kotel). 

 
Voda 

Uhajanje vode je lahko vzrok za bistveno preveliko porabo. Zato je pomembno, da puščanje odkrijemo dovolj 
zgodaj. Najpogostejši pojavi so kapljanje iz pipe, curljanje vode in stranišče, ki pušča. Pri opaznem puščanju 
pogosto zadošča preprosta zamenjava spojev. 

 

9.2 Naprave za varčevanje  

Naprave, ki jih je smiselno vključiti v standardni paket:  

 varčne sijalke različnih moči in oblik (več kosov na gospodinjstvo, odvisno od potreb – povprečno štiri),  
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 tesnila za okna in vrata (več metrov na gospod injstvo, odvisno od potreb),  

 podaljšek za električno energijo s stikalom za izklop (eden na gospodinjstvo),  

 varčevalni nastavki za pipo in prho (pri vseh gospodinjstvih to ne bo mogoče zaradi tehničnih omejitev),  

 termometer (s higrometrom) – smiselna izbira zaradi cene in inovativne možnosti uporabe je 

termometer iz tekočih kristalov (en termometer na gospodinjstvo).  

 

 

Slika 31: Stanovanje; spodaj naprave za varčevanje z energijo in vodo 

 

Poleg teh naprav se pri nekaterih gospodinjstvih pokaže potreba tudi  po drugih, ki v določenih primerih lahko 

znatno zmanjšajo porabo energije ali vode:  

- varčna ročna prha (glava prhe) (na zalogi je dobro imeti  tudi cev za prho, saj je možno, da se pri  

menjavi glave prhe poškoduje cev ali pa je tudi ta dotrajana);  

- termostatski ventil za radiator (problem je v tem, da ga mora vgraditi strokovnjak, primerni čas 

vgradnje pa je zgolj poleti, ko je sistem ogrevanja prazen);  

- enojni vtič za električno energijo s stikalom za izklop;  

- peščena ura za tuširanje (ob zavedanju porabnika lahko ta skrajša svoja čas tuširanja, s čimer 

privarčuje pri vodi in njenem ogrevanju);  

- termometer za hladilnik (opominja na (ne)primerno temperaturo v hladilniku/zamrzovalniku);  

- termoreflektivne folije za okna; 

- reflektor (aluminijasta folija) za radiator; 

- izolacija za cevi.  

 

Pri nakupu naprav dajemo prednost zadovoljivi kakovosti ter dolgi življenjski dobi pred ceno, predvsem zato, da 

bodo končni uporabniki zadovoljni, da bodo naprave zdržale dlje ter da bo resnično prišlo do pričakovanih 

varčevalnih učinkov. 
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Dobro je vedeti, da vgradnja naprav za varčevanje z vodo pomeni varčevanje tako pri vodi kot tudi pri energiji, 

potrebni za ogrevanje te vode.  

 

9.3 Dobre prakse varčevanja z energijo v gospodinjstvih  

Trenutni vzorci porabe energije so nevzdržni: svet porablja prevelike količine energije, količina neobnovljivih 

virov energije pa se hitro manjša. Energijo je mogoče varčevati na več načinov – eden izmed njih je izbira 

energetsko učinkovitih izdelkov.  

 

Potrošniki morajo biti pri nakupu električnih aparatov sposobni sprejemati informirane odločitve. Pri tovrstnih 

izbirah so lahko v pomoč informacije o energetskih izkaznicah in sistemih označevanja Evropske unije. 

Pomembno je tudi, da gospodinjstva vedo, koliko energije dejansko porabijo njihovi aparati . Na vo ljo so 

številna orodja, s katerimi lahko izračunate porabo energije in sprejmete ukrepe za varčevanje z energijo.  

 

Obstaja nekaj dobrih praks za zmanjšanje porabe energije v gospodinjstvih:  

 

– Analiza trenutne porabe energij  in  izračun stroškov s pomočjo seznama električnih naprav (predvsem 

energijsko učinkovitega izdelkov) v gospodinjstvu: 

 

Zaloga neobnovljivih virov energije, kot so surova nafta, zemeljski plin in premog, se bo za časa našega življenja 

bistveno zmanjšala. Njihove naraščajoče cene so le eden  izmed mnogih razlogov za to, da je nujno potrebno 

spremeniti naš način razmišljanja. Na splošno smo z energijo potratni in je porabimo več, kot je resnično 

potrebujemo, s tem pa ogrožamo oskrbo z energijo sedanjih in prihodnjih generacij.  Obstaja veliko koristnih 

orodij za merjenje trenutnih in prihodnjih vplivov porabe energije. Če so potrošniki ozaveščeni o tej 

problematiki, lahko varčujejo z energijo  in tako zmanjšajo vplive podnebnih sprememb, poleg tega pa lahko na 

ta način tudi prihranijo denar.  

 

 
 

 Pametni števci in priključki 

 

Možnost varčevanja potrošnikov z energijo je trenutno omejena zaradi pomanjkanja informacij, in sicer na 

dveh ravneh: potrošniki nimajo dovolj informacij o tem, koliko energije porabijo njihovi gospodinjski aparati, pa 

tudi o tem, kako je mogoče to porabo zmanjšati. Z uporabo pametnih priključkov in s povratnimi informacijami 

o vzorcih porabe posameznih naprav bodo potrošniki lahko na enostaven način ugotovili, koliko energije 

porabijo njihovi aparati. Pametni priključki potrošnikom omogočajo, da spremljajo energetske prihranke kot 

posledico spremembe načina uporabe posameznih naprav. Takšni  takojšnji  učinki so eden izmed najbolj 

učinkovitih načinov za spreminjanje navad.  
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 Namestitev programabilnega termostata 

 

Termostat je naprava, ki se samodejno odziva na spremembe v temperaturi okolice, tako da vklaplja ali izklaplja 

ogrevalni ali hladilni sistema za trajno vzdrževanje nastavljene želene temperature v zaprtem prostoru.  

Največja prednost uporabe termostata je možnost nastavitve različnih temperatur za vzdrževanje dnevne in 

nočne temperature. Z optimizacijo delovanja ogrevalnega ali hladilnega sistema ali naprav dolgoročno 

porabimo znatno manj energije, kar posledično pomeni precejšen (do 30 -odstotni) prihranek pri računih za 

energijo. 

 

Nadzor temperature – Mogoče je nastaviti nižjo temperaturo (ogrevanje) v delu dneva, ko nas ni doma (služba, 

šola, opravki), in obenem (pri digitalnih termostatih) nastaviti program za vzdrževanje primerne temperature, 

ko smo doma. Na ta način varčujemo z energijo v času, ko nas ni doma, hkrati pa nas ob povratku domov 

pričaka prijeten in topel dom.  

 

Večje udobje – Programabilni termoelementi omogočajo večje udobje v zimskih jutrih, tako da ponoči znižajo 

temperaturo in tako precej prihranijo, obenem pa nič lepšega od toplih prostorov, ko zjutraj vstanemo iz 

postelje. Temperaturo ter čas njenega ohranjanja je mogoče programirati s termostatom, ki  upošteva 

nastavljeni program. 

 

 
 

 

 

 


