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Ali ste v svojem gospodinjstvu  
STROKOVNJAKI  ali LAIKI na 
področju UČINKOVITE RABE 
ENERGIJE?  

Z odgovori na 
zastavljena 
vprašanja boste 
ugotovili, kakšen je 
energetski profil 
vašega doma.

OPOMNIK ZA SAMOSTOJEN  
ENERGETSK I  PREG L ED 
VAŠEGA GOSPODINJSTVA



Z OPOMNIKOM ZA SAMOSTOJEN ENERGETSKI PREGLED boste poiskali področja in vsakodnevna opravila v svojem 
domu, ki imajo velik vpliv na rabo energije v gospodinjstvu. Po svojih najboljših močeh odgovorite na vsako od 
vprašanj in nato s preprostim izračunom ugotovite, ali ste STROKOVNJAK, VAJENEC ali ZAČETNIK PRI VARČEVANJU 
Z ENERGIJO.

Ponujamo vam tudi nasvete za varčevanje z energijo, ki vam bodo pomagali izboljšati rezultat in vas usmerili k 
energetsko učinkovitejšim bivalnim navadam.

Toplotna zaščita in prezračevanje da ne

1
Prostore prezračujemo tako, da pustimo okna ves dan ali vsaj daljši čas priprta oz. 
odprta na nagib.

0 2

2 Vrata ogrevanih prostorov imamo zaprta. 2 0

3 Toplotno smo izolirali streho ali strop proti podstrešju. 3 0

4 Toplotno smo izolirali zunanje stene. 3 0

5
V stavbi imamo odprto stopnišče, ki ni zaprto z vrati ali ustrezno pregrajeno in ki se 
nahaja v ogrevani coni.

0 2

6 Imamo odprt dimnik. 0 2

7 Vgrajena imamo okna z navadno dvojno ali enojno zasteklitvijo. 0 3

8 Okna in zunanja vrata ne tesnijo dovolj dobro, zato je na teh mestih prepih. 0 2

9 Na vseh oknih ogrevanih prostorov so nameščene težke zavese. 2 0

10 Zavese prekrivajo radiatorje ali konvektorje. 0 2

Skupaj

Ogrevanje da ne
11 Ogrevalni kotel je starejši od 15 let. 0 3

12 Več kot eno leto je minilo, odkar smo nazadnje nastavili temperaturo na kotlu in ga 
očistili. 0 2

13 Radiatorji imajo vgrajene termostatske ventile. 2 0

14 V vseh ogrevanih prostorih so postavljeni termostati. 2 0

15 Sobni termostat je nastavljen na temperaturo višjo od 21°C. 0 2

16 Ogrevanje je neprekinjeno tako ponoči kot tudi takrat, ko je stanovanje prazno. 0 3

17 Vsi prostori so ogrevani ne glede na pogostost njihove uporabe. 0 3

18
Poleti popolnoma izklopimo ogrevalni sistem oz. preklopimo na nastavitve, ki jih 
predpisuje proizvajalec.

2 0

19 Radiatorje redno odzračujemo. 2 0

20 Na stenah za radiatorji imamo nameščeno toplotno odbojno folijo. 2 0

21 Prostore, v katerih ni radiatorjev, ogrevamo z električnimi grelniki. 0 3

22 Za ogrevanje uporabljamo elektriko. 0 3

Skupaj

Topla voda da ne
23 Cevi s toplo vodo v neogrevanih prostorih so toplotno izolirane. 3 0

24 Hranilnik tople vode je toplotno izoliran. 3 0

25 Raje se okopamo v kadi kot tuširamo. 0 2

26 Na pipah imamo nameščene nastavke za varčevanje z vodo. 3 0

27 Uporabljamo enoročne mešalne baterije. 2 0

Skupaj



Kuhinja in elektrika da ne
28 Polnilnike puščamo v vtičnicah, tudi ko z njimi ne napajamo nobene električne naprave. 0 2

29 Naprave kot npr. TV, DVD ali glasbeni stolp puščamo v načinu pripravljenosti (stand-by). 0 2

30 Plast ledu v zamrzovalniku je debela več kot 2mm. 0 2

31 Pri kuhanju uporabljamo pokrovke. 2 0

32 V gospodinjstvu uporabljamo energetsko varčne sijalke. 3 0

33 Stene v stanovanju so obarvane s svetlimi barvami. 2 0

34 Računalnik pustimo prižgan, tudi ko ga dalj časa ne uporabljamo. 0 2

35 Televizor je prižgan, tudi ko nihče ne gleda programa. 0 2

36 V zimskem času uporabljamo električne odeje. 0 3

Skupaj

VAŠ REZULTAT
Število točk po posameznem opisu pove, koliko energije lahko prihranite: 3 točke kažejo na velik 
potencial varčevanja z energijo, 2 točki pa na nekoliko manjšega.  

IZRAČUN KONČNEGA REZULTATA:
 * Seštejte svoje točke in jih vpišite v vrstico A.

 * Skupno število možnih točk je v vrstici B.

 * Za rezultat v odstotkih delite vrednost iz vrstice A z vrednostjo iz vrstice B in dobljeno vrednost 
pomnožite s 100. Končni rezultat vpišite v vrstico C.

A Seštevek vaših točk

B Skupno število možnih točk 85

C Rezultat (%) =
Seštevek vaših točk

x 100 =
Možne točke 85

80-100%

STROKOVNJAK ZA VARČEVANJE Z 
ENERGIJO

Vaš življenjski način je že zdaj energetsko učinkovit, zato vam navad 
ni treba bistveno spreminjati. Čeprav bo za vas doseganje dodatnih 
prihrankov energije težje, lahko veliko pripomorete z nasveti drugim 
članom vaše soseske.

 60-80%

VAJENEC PRI VARČEVANJU Z ENERGIJO
Poznate kar nekaj ukrepov za varčevanje z energijo, vendar te 
dejavnosti še niso stalnica v vašem življenju. Poskusite upoštevati 
spodnje nasvete in nad rezultati boste presenečeni.

 0-60%

ZAČETNIK PRI VARČEVANJU Z ENERGIJO

Varčevanje z energijo je za vas novo. Z upoštevanjem spodnjih 
nasvetov in informacij, ki jih boste prejeli v projektu Energetsko 
učinkovite soseske, boste dosegli velik prihranek energije že zgolj z 
ukrepi, ki ne zahtevajo investicij.

Za vsak problem obstaja nasvet. Če boste upoštevali spodnje nasvete, lahko izboljšate svoj rezultat in s tem 
povečate možnosti za zmago na tekmovanju. 



NASVETI
1. Če okna občasno oz. po potrebi popolnoma odprete za 5-15 minut, namesto da jih 

pustite priprta ali odprta na nagib ves dan, lahko s tem prihranite do 16% energije 
za ogrevanje.

2. Če vrata redno zapirate, lahko prihranite do 6% energije za ogrevanje.

3. Dodatna toplotna zaščita stropa proti podstrešju praviloma ni velik strošek, prihranite 
pa lahko do 24% energije za ogrevanje.

4. V slabše toplotno zaščitenih stavbah se približno tretjina toplote izgubi skozi stene. 
Dodatna toplotna zaščita sten je eden najboljših ukrepov za zmanjšanje rabe energije 
v vašem domu.

5. Kjer je to mogoče, pregradite stopnišče ali ga vsaj zaprite z zaveso.

6. Ko dimnik ni v uporabi, lahko skozenj izgubljate toploto. V trgovinah lahko kupite 
balon za dimnik, s katerim preprečite dodatne toplotne izgube, vendar ga ne pozabite 
odstraniti, ko boste ponovno zakurili.

7. Skozi okna se izgublja v povprečju 15% vse toplote. Zamenjava oken ali vsaj zasteklitve 
z energetsko učinkovitejšo ni nezanemarljiv strošek, vendar bo to bistveno pripomoglo 
k zmanjšanju vaših računov za ogrevanje.

8. Zatesnite špranje v stavbnem ovoju in tako preprečite nepotrebne toplotne izgube.

9. Če pred okna obesite težke zavese, lahko prihranite do 10% energije za 
ogrevanje. 

10. Spodnji rob zavese naj bo poravnan z okensko polico. Zavese naj bodo čim 
bližje oknu.

11. Stari kotli za ogrevanje rabijo do 40% več energije kot sodobni kondenzacijski kotli.

12. Z letnim vzdrževanjem kotla in dimnika lahko prihranite do 10% energije za ogrevanje.

13. Z uporabo termostatskih ventilov lahko zmanjšate račune za ogrevanje tudi za 5%.

14. Z uporabo in primerno namestitvijo sobnih termostatov lahko zmanjšate račune za 
ogrevanje za 15%.

15. Znižanje temperature v stanovanju za samo 1°C lahko vaše stroške ogrevanja zmanjša za 6 do 
10%. Vendar ne pozabite na toplotno ugodje: primerna temperatura v bivalnih prostorih je med 
18 in 21°C.

16. Obratovalne stroške lahko pomembno zmanjšate s časovno regulacijo ogrevanja 
in hlajenja. 

17. Razmislite, ali je smiselno ogrevati shrambo, hodnik in druge pomožne prostore.

18. V toplem obdobju leta preklopite regulacijo ogrevanja na nastavitve, ki jih 
priporoča proizvajalec. 

19. Najprej odzračite radiatorje v spodnjih etažah, nato še v zgornjih.

20. Z namestitvijo 1 m2 odbojne folije na steno za radiatorjem lahko prihranite do 
10 m3 zemeljskega plina za ogrevanje.



21. Če boste za ogrevanje uporabljali električne grelnike, lahko kar pozabite na to, 
da bi dosegli želen prihranek 9% v projektu Energetsko učinkovite soseske.

22. Ogrevalni sistemi na elektriko rabijo 2,5-krat več energije od tistih na zemeljski 
plin ali olje. Vsekakor zamenjava sistema ni enostavna, vendar lahko z uporabo 
termostatov in pravilno nastavitvijo temperatur prihranite energijo in si s tem 
povrnete stroške investicije.

23. S toplotno izolacijo cevi za toplo vodo lahko prihranite do 10% energije. Seveda 
morate izolirati tudi cevi centralnega ogrevanja v neogrevanih prostorih.

24. Toplotna izolacija hranilnika tople vode je enostaven ukrep, s katerim lahko znatno 
zmanjšate rabo energije.

25. Pri tuširanju se porabi za polovico manj vode kot pri kopanju v kadi.

26. Z nastavkom za varčevanje z vodo na pipi boste rabili manj energije in vode.

27. Z enoročnimi mešalnimi baterijami lahko enostavneje in hitreje nastavite želeno 
temperaturo.

28. Polnilnik, ki je vključen v vtičnico, rabi električno energijo, tudi kadar ni nanj 
priklopljena nobena naprava. Ko je naprava napolnjena, izvlecite polnilnik iz vtičnice.

29. Ko lučka na napravi medlo sveti (npr. ura na DVD predvajalniku, lučka pri monitorju…), 
pomeni, da je naprava v stanju pripravljenosti. Če naprave izklopite, namesto da 
jih pustite v stanju pripravljenosti, lahko privarčujete celo do 400 kWh električne 
energije na leto.

30. Z rednim čiščenjem zamrzovalnika (od 2 do 3-krat na leto) lahko prihranite do 10% 
električne energije za njegovo delovanje.

31. Če posode pokrijete s pokrovkami, lahko prihranite do 25% energije za kuhanje.

32. Energetsko varčne sijalke rabijo do 80% električne energije manj od tradicionalnih 
žarnic, vendar kljub temu proizvedejo enako količino svetlobe. Na tržišču je velika 
ponudba energetsko varčnih sijalk različnih velikosti in oblik.

33. Temne barve vpijejo od 2 do 3-krat več svetlobe, zato je potrebne več umetne 
razsvetljave.

34. Izklopite trdi disk, če računalnika ne uporabljate več kot 15 minut (nastavite v: 
Nadzorna plošča -> Možnosti porabe energije).

35. Kadar televizije ne gledate, izklopite TV sprejemnik iz vtičnice.

36. Električna odeja rabi približno 1000 kWh.



Projekt Energy Neighbourhoods2 sofinancira Evropska 
komisija v okviru programa »Intelligent Energy Europe«.

Kontaktni podatki:
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.
Center za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo
Dimičeva 12, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 280 84 01
http://www.energetsko-ucinkovite-soseske.si
http://www.energetsko-ucinkovite-soseske.eu
mag. Miha Tomšič, univ.dipl.inž.grad.
E-pošta: miha.tomsic@gi-zrmk.si
Mihael Mirtič, univ.dipl.inž.grad.
E-pošta: miha.mirtic@gi-zrmk.si

Energetsko učinkovite soseske v EU

Slovenske energetske soseske ne bodo tekmovale le med seboj, ampak tudi s soseskami iz petnajstih sodelujočih držav:

Avstrija

Belgija

Bolgarija

Francija

Nemčija

Grčija

Madžarska

Irska

Italija

Latvija

Poljska

Romunija

Slovenija

Španija

Švedska

Velika 
Britanija

Za vsebino tega dokumenta so odgovorni izključno njegovi avtorji. Stališča, navedena v tem dokumentu, niso nujno enaka stališčem Evropske komisije. Evropska komisija ne prevzema odgovornosti 
za posledice, ki bi nastale zaradi uporabe informacij, zapisanih v tem dokumentu. Če ni navedeno drugače, so avtorske pravice za tekstovno in grafično vsebino dokumenta last izdajatelja.

Manjša raba 
e n e r g i j e

=
nižji računi


