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II 

 

POVZETEK 
Namen diplomskega dela je na podlagi domače in tuje literature predstaviti priporočila za 

zmanjševanje porabe energije doma in preveriti, kako varčevalne ukrepe upoštevajo 

anketiranci. V anketi je sodelovalo 100 udeležencev. Zanimalo nas je, ali udeleženci 

upoštevajo varčevalne nasvete, kako pogosto uporabljajo izbrane gospodinjske aparate in 

v kateri energijski razred sodijo. Zanimalo nas je tudi, na podlagi česa se odločijo za 

nakup izbranega gospodinjskega aparata. Z anketnim vprašalnikom, ki so ga rešili 

udeleženci, smo  ugotovili, da večina udeležencev upošteva nasvete za zmanjševanje 

porabe energije in da gospodinjski aparati, ki jih udeleženci uporabljajo, spadajo 

predvsem v razred A++. Za nakup gospodinjskega aparata pa se v prvi vrsti odločijo na 

podlagi cene, saj jim finančno stanje ne dopušča nakupa dražjega gospodinjskega aparata. 

KLJUČNE BESEDE: poraba energije, zmanjševanje porabe, energijska nalepka. 

 

ABSTRACT  

The purpose of the thesis is on the domestic and foreign literature to present 

recommendations for reducing energy consumption at home and check how austerity 

measures take into account the respondents. The survey was attended by 100 participants. 

We where interested in  whether participants comply saving tips, how often they use the 

selected household appliances and in which energy class they belong. We where also 

interested on what basis they decide to purchase selected household appliance. The 

questionnaire, which was solved by the participants, we found out that most of the 

participants take into account the advice to reduce energy consumption and household 

appliances which participants used essentially belong to the class A++. When buying a 

household appliance is first and foremost decision on the basis of price, because their 

financial situation does not allow them to purchase a more expensive household 

appliance. 

KEYWORDS: energy consumption, reducing consumption, energy label.  
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1 UVOD 

Učinkovita raba energije je povezana z znanjem in osveščenostjo o pametni rabi različnih 

vrst energije v gospodinjstvu. Nepremišljena raba energije ne vpliva samo na družinski 

proračun, ampak močno vpliva tudi na okolje, saj že tako obremenjeno z nepremišljeno 

rabo energije samo dodatno obremenjujemo. Zato se moramo posvetiti večji 

izobraževalni dejavnosti uporabnikov, ne smemo pa pozabiti na otroke, saj jih moramo 

zgodaj začeti učiti varčevati z energijo oziroma varčno uporabljati energijo, pomembna 

pa je tudi večja raba obnovljivih virov energije. 

K izboru teme za diplomsko delo me je spodbudilo zanimanje za zmanjševanje porabe 

energije v gospodinjstvu. Pri pregledu domače in tuje literature sem  zasledila, da je tema 

zelo aktualna, saj smo postali zaradi segrevanja Zemlje veliko bolj pozorni na vpliv 

človeka na okolje. Poleg tega pa tudi vsak odstotek manjše porabe energije na leto vsaj 

malo razbremeni okolje. Iz tega razloga sem se odločila, da v svojem diplomskem delu 

predstavim, kako zmanjšati porabo energije doma. 
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I. TEORETIČNI DEL 

2 Proizvodnja in poraba električne energije 

Za proizvodnjo električne energije v Sloveniji uporabljamo vse oblike primarnih virov 

(premog, naftne derivate, zemeljski plin, jedrsko energijo, vodno energijo, biomaso itd.).  

Največji delež električne energije se proizvaja v konvencionalnih elektrarnah 

(termoelektrarnah, hidroelektrarnah in jedrskih elektrarnah) (Viri in proizvodnja 

električne energije, 2011). 

Poleg proizvodnje v velikih elektrarnah, ki so priključene v prenosno omrežje, so v 

slovenski elektroenergetski sistem na prenosno in distribucijsko omrežje priključeni tudi 

objekti razpršene proizvodnje. Med razpršeno proizvodnjo spada proizvodnja v malih 

hidroelektrarnah in industrijskih objektih za soproizvodnjo toplote in električne energije. 

Poleg malih sončnih oziroma fotonapetostnih elektrarn se je povečalo tudi število novo 

izgrajenih, v omrežje vključenih elektrarn, ki električno energijo proizvajajo iz drugih 

obnovljivih virov (biomase, bioplina, lesne biomase, odlagališčnega plina in podobno) 

(Viri in proizvodnja električne energije, 2011). 

Gospodinjstva so v letu 2013 porabila 48.474 TJ energije, kar je 2 % manj energije kot 

leta 2012. Glavni razlog za to je manjša poraba energije za ogrevanje in ohlajanje 

prostorov. Na drugi strani pa se je poraba energije za ogrevanje sanitarne vode, kuhanje in 

druge namene (razsvetljava in električne naprave) nekoliko povečala (Poraba energije in 

goriv v gospodinjstvih – končni podatki 2013, 2014). 

Če pogledamo, kako je bila porabljena energija, je še vedno največji del porabljen za 

ogrevanje prostorov, in sicer 29.524 TJ ali okoli 61 %. Za ogrevanje sanitarne vode je 

bilo porabljenih 20 %, za razsvetljavo in električne naprave 14 %, za kuhanje 5 %, za 

hlajenje prostorov pa manj kot 1 % vse porabljene energije  (Poraba energije in goriv v 

gospodinjstvih – končni podatki 2013, 2014). 

Med energenti, porabljenimi v gospodinjstvih, so največji delež predstavljala lesna goriva 

(polena, lesni ostanki, sekanci, peleti in briketi), kar 41 %. Poraba električne energije je 

predstavljala 24 % vse v gospodinjstvih porabljene energije, poraba ekstra lahkega 

kurilnega olja 13 %, zemeljskega plina 10 %, daljinske toplote 7 %, ostali energenti pa so 
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bili porabljeni v manjših deležih (Poraba energije in goriv  gospodinjstvih – končni 

podatki 2013, 2014). 

V primerjavi z letom 2012 se je poraba obnovljivih virov energije (lesnih goriv, sončne in 

geotermalne energije) ter električne energije povečala. Poraba ekstra lahkega kurilnega 

olja se je zmanjšala za 18 %. Poraba geotermalne energije (uporaba toplotnih črpalk) se je 

povečala za 26 %, vendar je delež porabe te energije med vsemi vrstami energije znašal le 

1,6 %. Še manjši pa je bil delež energije, proizvedene s pomočjo sončnih kolektorjev, ki 

je predstavljal le  0,8 % (Poraba energije in goriv v gospodinjstvih – končni podatki 2013, 

2014). 

Na podlagi literature (Energetska bilanca RS, 2013) vidimo (Graf 1), da so v strukturi 

porabe končne energije v Sloveniji v letu 2013 prevladovali naftni proizvodi, sledijo: 

električna energija, zemeljski plin, obnovljivi viri energije (OVE), toplota, trda goriva in 

industrijski neobnovljivi odpadki (NIO). 

 

Graf 1: Struktura porabe končne energije po virih v letu 2013 – skupaj (v %) (Vir: 

Energetska bilanca RS, 2013) 

3 Poraba električne energije v gospodinjstvih 

Danes si težko predstavljamo gospodinjstvo brez gospodinjskih aparatov in razsvetljave. 

Večina gospodinjstev je opremljena s štedilnikom, hladilnikom, z zamrzovalnikom, s 

pralnim in sušilnim strojem, vse pogosteje tudi s klimatskimi napravami (Energijske 

nalepke in označevanje učinkovitosti gospodinjskih strojev, 2003). 

Naftni proizvodi

49,6%

Električna energija

22,5%

Zemeljski plin

12%

Toplota

3,6%

OVE

10,6%

NIO

0,6%
Trda goriva

1,1%



Grmek, L. Zmanjševanje porabe energije doma. 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2015   

 

4 

sušilni stroji 2%
osebni računalniki 

in monitorji 3,33% pralni stroji 4,03%

zamrzovalne skrinje 

in omare 6,80%

razsvetljava 7,30%

ogrevanje prostorov 

11,60%

ogrevanje sanitarne 

vode 19,64%

hlajenje prostorov 

3,04%

pomivalni stroji 

4,15%

televizija 6,59%

kuhanje 8,43%

hladilniki in 

kombinirani 

hladilniki 8,28%
drugo 14,68%

3.1 Letna poraba električne energije v gospodinjstvih  

V Sloveniji je bilo leta 2011 (Statistični urad RS, 2011) okoli 813.531 gospodinjstev, ki 

letno porabijo 3.211 GWh električne energije, kar predstavlja kar četrtino vse porabljene 

električne energije. 

 

Graf 2: Letna poraba električne energije (Vir: Statistični urad RS, 2013) 

Leta 2013 se je v gospodinjstvih največji delež električne energije porabilo za: velike 

gospodinjske aparate (hladilne in zamrzovalne naprave, pralne, sušilne in pomivalne 

stroje) – 820 GWh (25 %), ogrevanje sanitarne vode – 634 GWh (skoraj 20 %), ogrevanje 

in hlajenje prostorov – 473 GWh (15 %), osebne računalnike, monitorje in televizijske 

sprejemnike – 320 GWh (skoraj 10 %), kuhanje – 272 GWh (8 %) in za razsvetljavo – 

236 GWh (7 %) (Poraba energije in goriv v gospodinjstvih – končni podatki 2013, 2014). 

gospodinjstva  

25%

ostali porabniki 

75%
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Graf 3: Končna poraba električne energije po namenih gospodinjstva (Statistični 

urad RS, Poraba energije in goriv v gospodinjstvih, 2013) 

3.2 Kako izračunamo porabo električne energije 

Za izračun okvirne porabe električne energije gospodinjskega aparata potrebujemo: ceno 

električne energije, ocenjeno življenjsko dobo aparata in porabo energije na leto oziroma 

pri enkratni uporabi aparata. Za izračun se glede na vrsto podatka o porabi energije 

uporabljata dva načina (Energijske nalepke in označevanje učinkovitosti gospodinjskih 

strojev, 2003). 

1. Izračun stroška porabe električne energije v življenjski dobi za hladilnike in 

klimatske naprave: 

Strošek = A x B x E 

2. Izračun stroška porabe električne energije v življenjski dobi za hladilnike, 

zamrzovalnike, pralne in sušilne stroje ter pečice: 

Strošek = A x C x D x 52 x E      (52 = št. tednov v letu) 

Tabela 1: Pomen posameznih oznak  

Pomen Enota Oznaka 

Povprečna cena električne energije €/kWh A 

Letna poraba energije kWh/leto B 

Poraba energije na uporabo kWh/uporabo C 

Število uporab na teden uporaba/teden D 

Življenjska doba aparata let E 

(Energijske nalepke in označevanje učinkovitosti gospodinjskih strojev, 2003) 

Za primer vzemimo dva povprečno velika hladilnika z zamrzovalnikom (prostornina 

hladilnika okoli 205 L). Predpostavimo povprečno ceno električne energije 0,07293 

€/kWh in povprečno življenjsko dobo aparatov 15 let (tabela 2). 
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Tabela 2: Primer izračuna porabe električne energije za hladilnik z zamrzovalnikom 

 Aparat št 1. Aparat št. 2 Razlika 

Energijski razred A+++ C  

Letna poraba električne 

energije (kWh/leto) 

156 

kWh/leto 

307 

kWh/leto 

151 

kWh/leto 

Strošek energije v življenjski 

dobi (15 let) 
170,6 € 335,8 € 165 € 

Cena aparata 900 € 800 € 100 € 

 

V gospodinjstvih so stari hladilniki največkrat energijskega razreda G, zato so prihranki 

pri njihovi zamenjavi lahko tudi večji. Poleg tega hladilnik predstavlja okoli 15 % porabe 

vseh aparatov v gospodinjstvu. To pomeni, da so pri zamenjavi vseh starih gospodinjskih 

aparatov z energetsko učinkovitimi možni veliki prihranki (Energijske nalepke in 

označevaje učinkovitosti gospodinjskih strojev, 2003). 

4 Priporočila za zmanjšanje porabe električne energije 

Kako naj varčujemo z energijo v gospodinjstvu, če moramo imeti ogrevano hišo, toplo 

vodo za kopanje in pomivanje posode? Hladilnika in zamrzovalnika ne moremo 

izklapljati, razsvetljavo potrebujemo, kosilo in večerjo pa je tudi treba skuhati. Na prvi 

pogled se zdi, da z energijo res ne moremo boljše ravnati. Toda v resnici marsikatera 

kWh energije (in z njo naš denar) gre skozi slabo izolirana okna, vrata, se izgubi skozi 

premalo izolirane stene, izhlapi iz loncev in gre v nič v odvečno prižganih lučeh in starih 

gospodinjskih aparatih (Guštin, 1999). 

4.1 Razsvetljava 

Skoraj 8 % električne energije v gospodinjstvu porabimo za razsvetljavo. Pogosto so 

veliki  računi za elektriko posledica nepravilne in nevarčne izrabe luči. Zato je pomembna 

pravilna in kakovostna osvetlitev prostorov in delovnih površin. Kaj nam pomaga velika 

moderna luč, če je postavljena tako, da si sami mečemo senco ravno tja, kjer bi svetlobo 

potrebovali. In čemu služi razsvetljena soba, v kateri že več ur ni nikogar (Guštin, 1999)? 
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4.1.1 Naravna svetloba 

Očem najbolj prijazna je naravna dnevna svetloba. Umetna svetloba nima enakega 

spektra kot sončna svetloba, zato je ne moremo enakovredno nadomestiti. Naravna 

svetloba pa ima še eno veliko prednost pred umetno – do nas prihaja v velikih količinah 

in brezplačno. Ponoči je ni, zato pa jo moramo podnevi dobro izkoristiti v naših bivalnih 

prostorih (Guštin, 1999):  

 prostori, v katerih se podnevi najdlje zadržujemo (kuhinja, dnevna soba), naj 

imajo okna proti jugu oziroma zahodu; 

 delovne površine (pisalna miza, kuhinjski pult) naj bodo čim bližje okna; 

 kletne prostore uporabljamo le za dejavnosti, ki niso povezane z dolgotrajnim 

bivanjem v njih; 

 pri novogradnjah načrtujmo prostorsko razporeditev tako, da bo v prostore prišlo 

čim več dnevne svetlobe; 

 velike in visoke omare razporejamo čim dlje od okna, da nam ne bodo po 

nepotrebnem zastirale svetlobe; 

 zavese na oknih naj bodo tanke in prosojne. Odvečne svetlobe se raje znebimo z 

dodatnimi senčili. 

4.1.2 Navadna žarnica 

Navadna žarnica je zgrajena tako, da je v stekleni bučki kovinska žička, navadno iz 

volframa, ki se zaradi električnega toka segreje in začne svetiti. Svetloba, ki jo oddaja 

navadna žarnica, je podobna sončni svetlobi, zato je za človeka prijetna. Življenjska doba 

navadne žarnice je 1.000 ur. Z energijskega stališča pa ima veliko pomanjkljivost – 

majhen svetlobni izkoristek. V takih žarnicah se manj kot 10 % električne energije 

pretvori v koristno svetlobo, preostanek energije pa se izgubi v obliki toplote. Ker pa 

navadne žarnice niso namenjene ogrevanju prostorov, jih uvrščamo med energetsko 

potratne porabnike (Guštin, 1999). 

4.1.3 Fluorescenčna cev 

Fluorescenčne cevi oziroma neonke delujejo na drugačnem principu kot navadne žarnice. 

V fluorescenčnih ceveh električni tok vzbuja plin, ki potem sveti. Ta način 

»pridobivanja« svetlobe pa porabi veliko manj električne energije kot navadna žarnica. 

Fluorescenčne cevi imajo 5-krat boljši svetlobni izkoristek kot navadne žarnice. To 

pomeni, da ima 20 W fluorescenčna cev enako svetlobno moč kot navadna 100 W 
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žarnica. Svetloba običajnih fluorescenčnih cevi je bolj bela kot pri navadnih žarnicah. 

Njihova tipična življenjska doba pa je daljša od 10.000 ur, kar je desetkrat več, kot traja 

povprečno življenje navadne žarnice (Guštin, 1999). 

4.1.4 Kompaktna fluorescenčna sijalka – varčna sijalka 

Varčne sijalke porabijo 80 % manj energije v primerjavi z običajnimi žarnicami. Varčna 

sijalka sveti, ko elektroni vzbudijo pare živega srebra, ki oddajajo UV-svetlobo, ta pa 

aktivira fosforjeve soli na obodu steklene cevi, ki oddajajo svetlobo. Sijalke sijejo in ne 

žarijo, zato jih imenujemo sijalke (Breskvar, 2011). 

Samo ena varčna 11 W sijalka je enakovredna navadni žarnici s 60 W. Povprečna doba 

žarnice je 1.000 ur. Življenjska doba dobrih energetsko varčnih sijalk je 10–15-krat višja 

od navadnih žarnic (Pro.motion sustainable mobility at home, 2012). 

Tabela 3: Prihranki energetsko varčnih sijalk 

 Navadne žarnice Energetsko varčne sijalk 

Moč 60 W 11 W 

Cena 1 €/kom 14.95 €/kom 

Življenjska doba 1.000 13.000 

Poraba električne energije 

(13.000 ur) 
780 kWh 143 kWh 

Stroški električne energije 140,4 € 25,74 € 

Stroški življenjske dobe 

delovanja žarnice 
153,4 € 40,59 € 

Prihranek  112.71 € (–74 %) 

(Pro.motion sustainable mobility at home, 2012) 

4.1.5 Halogenska žarnica 

Halogenska žarnica je pravzaprav nadgrajena navadna žarnica. V steklenem balonu je 

plinu dodan halogeni element (jod ali brom), ki »obnavlja« žarilno nitko, to podaljša 

življenjsko dobo žarnice in omogoča uporabo tanjše žičke, ki ob enaki porabi energije 

žari močneje. Halogenske žarnice so res učinkovitejše od običajnih žarnic, saj je zaradi 

višje delovne temperature njihova svetloba bolj bela kot pri navadnih žarnicah, vendar je 

energija spremenjena v toploto. Tako halogenske svetilke niso energetsko varčne 

(Breskvar, 2011; Guštin, 1999; Pro.motion sustainable mobility at home, 2012). 
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4.1.6 LED-sijalka 

LED-sijalke vsebujejo polprevodne kristale, ki jih električni tok vzbudi, da oddajajo 

svetlobo. Trenutno so najučinkovitejše, vendar tehnologija še ne omogoča, da bi en sam 

element sprostil veliko svetlobno moč, zato se jih mora združevati v skupine. Izkoristek 

LED-sijalk se izboljšuje in bo čez nekaj let edini in najboljši vir notranje razsvetljave. Za 

zunanjo uporabo pa so popolnoma neprimerne, ker oddajajo preveč bele svetlobe in zato 

preveč svetlobno onesnažujejo okolje. LED-sijalke pa morajo nujno imeti razpršilec 

svetlobe, saj drugače zelo neprijetno bleščijo (Mohar, 2011). 

4.1.7  Predpisi 

Od 1. septembra 2009 morajo neprosojna (mat) svetila, ki so naprodaj v Evropski uniji 

(EU), dosegati razred A energetske učinkovitosti. Tako energetsko učinkovitost pa lahko 

dosežejo samo kompaktne fluorescenčne sijalke in žarnice s svetlečimi diodami (LED). 

Vse manj učinkovite vrste neprosojnih svetil se zato umikajo s polic (Energijsko varčna 

svetila, 2014). 

S trga se umikajo tudi neučinkovite prosojne žarnice. Od 1. septembra 2009 velja, da 

morajo svetila, enakovredna prosojnim navadnim žarnicam z močjo 100 W ali več, 

izpolnjevati standard razreda C, kar pomeni odpravo 100 W žarnic z žarilno nitko. 

Zahteva se je do leta 2012 postopno razširila na svetila manjše vatne moči (75 W leta 

2010, 60 W leta 2011, 40 W in manj leta 2012) (Energijsko varčna svetila, 2014). 

4.1.8 Nasveti za varčno rabo razsvetljave 

Nasveti za varčno rabo razsvetljave so (Guštin, 1999; Učinkovita raba energije – kako 

varčevati z električno energijo?, 2007): 

 Najbolj varčna je ugasnjena žarnica, zato luči ugašamo povsod tam, kjer jih ne 

potrebujemo. 

 Izogibajmo se pogostim vklopom in izklopom. 

 Pravilna razporeditev svetil pomembno vpliva na porabo električne energije. 

 Za osvetlitev delovnih površin uporabljamo usmerjena svetila. 

 Fluorescenčno cev gospodarno namestimo samo v prostorih, kjer potrebujemo 

svetlobo vsaj še 15 minut po vklopu, in tam, kjer ne bomo pogosto prižigali in 

ugašali luči. 
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 V večjih prostorih, ki zahtevajo večje število svetlobnih teles, raje uporabimo 

manjše število močnejših žarnic kot pa večje število manjših žarnic, saj so 

svetlobni viri z večjo močjo bolj gospodarni. 

 Svetloba, ki jo dobimo iz svetilke, je odvisna od njene oblike. Več svetlobe 

dobimo iz odprtih in prosojnih svetilk. 

 Varčne sijalke uporabljamo tam, kjer dolgo časa potrebujemo umetno 

razsvetljavo. 

4.2 Hlajenje in zamrzovanje 

Za hlajenje in zamrzovanje porabimo približno 15 % električne energije. V hladilniku 

zaradi nizke temperature ostanejo živila dalj časa sveža, pijača pa se primerno ohladi. Še 

dlje pa se hrana obdrži v zamrzovalnikih, v katerih je temperatura do –25 °C. Pri tako 

nizki temperaturi se namreč razkroj živil močno upočasni. Kljub ugodnostim, ki nam jih 

nudijo hladilniki in zamrzovalniki, pa ne smemo pozabiti, da so to veliki porabniki 

električne energije, ki so stalno vključeni. Poraba energije pa je v veliki večini odvisna od 

našega ravnanja s temi napravami (Guštin, 1999). 

4.2.1 Hladilnik 

Hladilnik je sestavljen iz dveh glavnih enot: hladilne omare – izoliranega prostora, v 

katerem je temperatura nižja od okolice (+2 °C do +10 °C), in toplotne črpalke – sistema 

električnega kondenzatorja in hladilne snovi, ki omogoča izčrpavanje toplote iz hladilne 

omare. Kondenzatorji delujejo z relativno majhno močjo, saj mora razen pri vklopu 

odvajati relativno malo toplote, ki je vdrla v hladilni prostor. Majhna moč naprave pa 

pomeni tudi majhno rabo energije (Guštin, 1999). 

Raba energije je odvisna od številnih dejavnikov, na katere imamo lahko večji ali manjši 

vpliv (Guštin, 1999): 

 Raba energije je odvisna od temperature, ki jo želimo vzdrževati v hladilniku. 

Drugače povedano – večja kot je temperaturna razlika med zunanjim prostorom in 

temperaturo v hladilniku, večja je poraba energije. 

 Poraba električne energije je odvisna od prostornine hladilne omare, večji kot je 

hladilnik, večja je poraba. 
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 Dobra izoliranost hladilne omare pomembno vpliva na rabo energije. Šibka točka 

predvsem hladilnikov so tesnila na vratih. Slabo tesnjenje vrat lahko poveča 

porabo električne energije, tudi do 2-krat. 

 Pri hladilnikih gre večji del rabe energije na račun odpiranja vrat, ki ima za 

posledico odtekanje hladnega zraka iz hladilnika. 

4.2.2 Zamrzovalnik 

Zamrzovalnik je zgrajen na enak način kot hladilnik, vendar zmore hladilni prostor 

shladiti na –18 °C in hladneje. Temperatura okrog –20 °C je primerna za dolgotrajno 

shranjevanje živil. Poraba energije pa je odvisna od podobnih dejavnikov kot pri 

hladilniku, vendar je zaradi veliko nižje temperature raba električne energije večja kot pri 

navadnem hladilniku. V gospodinjstvih najdemo dve osnovni izvedbi zamrzovalnikov: 

zamrzovalno skrinjo in omaro (Guštin, 1999). 

Sodobne zamrzovalne omare so opremljene z »no frost« funkcijo, ki s kroženjem zraka 

preprečuje nastajanje ledu in sreža na živilih in v notranjosti aparata. Pri tem porabijo 

nekaj energije, a je še več prihranijo, saj z ledom obložene stene in živila povzročijo še 

večjo porabo energije. Zelo pomembno je, da živila ostajajo kakovostna in ni več potrebe 

po zamudnem odtajevanju zamrzovalnikov (Breskvar, 2010). 

Zamrzovalna skrinja zavzema več prostora kot omara, zato jo najdemo v gospodinjstvih z 

več prostora in večjimi potrebami po shranjevanju hrane. Skrinja je po navadi energijsko 

varčnejša od omare, saj je hladen zrak gostejši od toplega zraka, ta pa pri odpiranju vrat 

ne odteče iz skrinje (Guštin, 1999). 

4.2.3 Kombiniran hladilnik 

V gospodinjstvih prevladujejo kombinirani hladilno-zamrzovalni aparati, ki stojijo v 

kuhinji, saj želimo imeti živila čim bolj pri roki. Kombiniran hladilnik pa je v primerjavi 

z navadnim (ki nima zamrzovalnega dela) z enako prostornino energijsko bolj potraten. 

Porabi namreč kar za tretjino več energije, zato je pomembno, da izberemo takega, ki 

porabi čim manj energije (Breskvar, 2010). 

4.2.4 Poraba hladilnikov in zamrzovalnikov 

Največji vpliv na porabo hladilnikov in zamrzovalnikov imajo (Nasveti za učinkovito 

rabo energije, 2013): 
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 razred energetske učinkovitosti, 

 starost in stanje aparata, 

 temperatura hlajenja in zamrzovanja, 

 izkoriščenost hladilnega oziroma zamrzovalnega prostora, 

 vrsta (hladilnik, kombiniran hladilnik, zamrzovalnik) in velikost aparata ter 

 naše navade (shranjevanje še ne popolnoma ohlajenih jedi). 

Tabela 4: Poraba električne energije pri različnih vrstah  hladilnikov  

 Vrsta hladilnika 

Starost 

hladilnika 

Majhen 

hladilnik brez 

zamrzovalnega 

dela 

Majhen 

hladilnik z 

zamrzovalnim 

delom 

Velik 

hladilnik z 

zamrzovalnim 

delom 

Kombiniran 

hladilnik z 

dvojnimi vrati 

15 let in več 390 kWh 560 kWh 700 kWh 770 kWh 

10–15 let 280 kWh 400 kWh 500 kWh 550 kWh 

5–10 let 220 kWh 320 kWh 400 kWh 440 kWh 

Manj kot 5 let 170 kWh 240 kWh 300 kWh 330 kWh 

(Nasveti za učinkovito rabo energije, 2013) 

4.2.5 Nasveti za varčno rabo hladilnikov in zamrzovalnikov 

Nasveti za varčno rabo hladilnikov in zamrzovalnikov (Nasveti za učinkovito rabo 

energije 2013; Učinkovita raba energije – kako varčevati z električno energijo?, 2007): 

 Ko načrtujemo razporeditev opreme v kuhinji, pazimo, da hladilnika ne postavimo 

neposredno v bližino štedilnika, pečice, radiatorja ali pomivalnega stroja. Prav 

tako ga ne izpostavljamo neposrednim sončnim žarkom. 

 Poskrbimo, da bo aparat dovolj oddaljen od zadnje stene in upoštevajmo navodila 

proizvajalca. Tako omogočimo kroženje zraka za aparatom in s tem zagotovimo 

hlajenje kondenzatorja na zadnji strani hladilnika. Manjša bo poraba energije, 

življenjska doba aparata pa bo daljša. 

 S pomočjo energijske nalepke se odločimo za nakup hladilnika vsaj razreda A, A+ 

ali A++. 

 Ob nakupu novega aparata upoštevamo, da hladilna omara v sklopu hladilnika 

porabi manj energije kot samostojna zamrzovalna skrinja. 
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 Večji hladilniki porabijo več energije. Enako velja za prazne hladilnike. 

Prenapolnjen hladilnik pa onemogoča kroženje hladnega zraka – poskrbimo za 

pravilno prerazporeditev živil. 

 V hladilnik shranjujmo le ohlajena in primerno embalirana živila. 

 Poskrbimo za tesnjenje vrat. 

 Obloge ivja in ledu moramo redno odtajevati, če hladilnik nima samodejnega 

odtajevanja. 

 Načeloma velja: kolikor hladnejši je prostor, toliko manj energije porabijo 

električni aparati za hlajenje. 

 Optimalna temperatura v hladilniku je približno 4 °C. V zamrzovalnih skrinjah in 

omarah je potrebna temperatura za zamrznjena živila –18 °C. Vsaka stopinja manj 

pomeni večjo porabo energije. 

 Zamrznjena živila pravočasno vzamemo iz zamrzovalnika in jih nato počasi 

talimo v hladilniku. Tako hladilnik porabi manj energije. 

 V hladilnik nikoli ne shranjujemo živil ali jedi, ki imajo višjo temperaturo od 

sobne. Pri trajnem zamrzovanju uporabimo zamrzovalni predal v hladilniku. Ko 

bo živilo zamrznjeno, ga shranimo v zamrzovalno skrinjo ali omaro. 

4.3 Pranje in sušenje 

Za pranje in sušenje porabimo skoraj 6 % električne energije. Pranje in sušenje perila je 

eno od gospodinjskih opravil, ki se jim ne moremo izogniti. Dobra stran uporabe pralnega 

in sušilnega stroja je, da je perilo oprano in posušeno, vendar poraba energije in vode 

lahko bistveno vpliva na družinski proračun (Breskvar, 2012). 

4.3.1 Pralni stroj 

Pralni stroj je velik porabnik električne energije, saj je treba za kakovostno pranje perila 

vodo segreti. Pralni stroji imajo zato, grelnike, ki vodo segrejejo na želeno temperaturo. 

Temperaturo izbiramo s pomočjo programa, ki je odvisen od vrste perila in njegove 

umazanosti. Pri izbiri temperature pranja pa je pomembna tudi vrsta pralnega praška. S 

kakovostnim praškom lahko perilo dobro operemo že pri nižji temperaturi. Manjši del 

energije gre na račun vrtenja bobna oziroma centrifugiranja. Poleg električne energije so 

pralni stroji tudi veliki porabniki vode, zaradi kemičnih sredstev pa veliki onesnaževalci 

okolja. Poraba vode je sicer odvisna od tipa pralnega stroja in izbire pralnega cikla, toda 

poraba električne energije je neposredno povezana s temperaturo vode med pranjem. 
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Tako pranje pri 60 °C pomeni polovično porabo energije v primerjavi s pranjem pri 90 °C 

(Guštin, 1999). 

4.3.2 Nasveti za varčno rabo pralnega stroja 

Nasveti za varčno rabo pralnega stroja so (Guštin, 1999; Učinkovita raba energije – kako 

varčevati z električno energijo?, 2007): 

 Perimo takšne količine perila, ki jih proizvajalec priporoča kot optimalne. 

Polovični programi, ki jih imajo nekateri novejši pralni stroji, ne porabijo za 

polovico manj energije, ampak komaj za četrtino. 

 V strojih, v katerih se centrifuga vrti s 500 vrt/min, ostane v perilu skoraj 100 % 

vlage, pri 1000 vrt/min pa približno 65 %. Tako prihranimo 20–25 % energije pri 

sušenju. 

 Če pralni stroj nima posebnega programa, je polovično pranje potrata energije. 

 Če nimamo pretirano umazanega perila, opustimo program predpranja. Prihranili 

bomo 20 % energije. 

 Če pri pralnem stroju uporabljamo varčevalni program, lahko prihranimo do 15 % 

energije. 

 Izberimo kakovostnejši pralni prašek, ki omogoča pranje pri nižji temperaturi. 

 Uporabljamo le toliko pralnega oz. čistilnega sredstva, kot ga zahteva trdota 

uporabljene vode. Bolj kot je voda trda, več čistilnega sredstva potrebujemo. V 

mislih imejmo, da večja količina praška ne bo naredila perila bolj čistega, 

vsekakor pa bo po nepotrebnem bolj obremenila okolje. 

 Z uporabo primernih kemičnih sredstev lahko sami preprečimo nastajanje 

vodnega kamna na grelnikih. 

 Izberimo stroj, ki je energetsko učinkovit. Čeprav je morda nekoliko dražji kot 

energijsko manj učinkovit, se nam bo nakup zaradi prihrankov energije že v nekaj 

letih dobro obrestoval. 

4.3.3 Sušilni stroj 

S sušenjem v stroju prihranimo čas, ki bi ga drugače porabili za obešanje in pobiranje, 

perilo je mehkejše (ne da bi uporabili mehčalec) in primerno posušeno oziroma ravno 

prav vlažno, da ga lahko lažje likamo. Če oblačila sušimo na zraku, smo odvisni od 

vremena, še bolj moteča pa je onesnaženost zraka. Sušilni stroji so po zmogljivosti 

večinoma usklajeni s pralnimi stroji, zato je tudi pri razvoju sušilnikov cilj doseganje 



Grmek, L. Zmanjševanje porabe energije doma. 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2015   

 

15 

večje zmogljivosti. Sušilniki, ki jih lahko kupimo danes, so nekoliko varčnejšim kot 

njihovi predhodniki. Sušilniki s toplotno črpalko so na energijski lestvici uvrščeni v 

razred A. Proizvajalcem pa je uspelo zmanjšati porabo energije tudi pri klasičnih 

kondenzacijskih modelih. Kljub temu so sušilni aparati še vedno med najbolj potratnimi 

gospodinjskimi aparati, zato jih vklopimo le, če so polni do vrha (Breskvar, 2010; 

Breskvar, 2011). 

4.3.4 Nasveti za varčno rabo sušilnega stroja 

Nasveti za varčno rabo sušilnega stroja so (Učinkovita raba energije – kako varčevati z 

električno energijo?, 2007): 

 Najpomembnejši prihranek pri sušenju perila je dobro ožeto perilo, zato je 

priporočljivo, da je zmogljivost centrifuge pralnega stroja vsaj 800–1000 vrt/min. 

Strojno sušenje premalo ožetega perila je skrajno potratno. 

 Vedno popolnoma izkoristimo sušilnik in ga napolnimo tako, kot v navodilu 

priporoča proizvajalec. 

 Skupaj sušimo le take kose perila, ki imajo podobne lastnosti. Na ta način bomo 

perilo najbolj enakomerno posušili. 

 Po vsakem sušenju očistimo filter na vratih bobna. 

 Pazimo, da bodo reže za hlajenje vedno odprte in čiste. 

4.4 Kuhanje in pečenje 

Priprava jedi zahteva velike količine energije, saj se za kuhanje in pečenje porabi 8 % 

električne energije. Poleg tega se pri kuhi uporablja najbolj pestro paleto energijskih 

virov. Nekatera gospodinjstva uporabljajo električno energijo, ki se v kuhalnih ploščah, 

pečicah in mikrovalovnih pečicah pretvarja v toploto, spet drugi uporabljajo plin. Največ 

kuhinj je opremljenih s kombiniranimi štedilniki. Pri takih potrošnikih pa se poraba pri 

kuhanju skrije med stroške za druge porabnike električne energije in plina. Na prvi pogled 

se zdi, da v kuhinji ne moremo kaj veliko varčevati z energijo, vendar lahko s 

pametnejšim pristopom privarčujemo marsikateri kW energije (Guštin, 1999). 

4.4.1 Kuhanje 

Pri kuhi največkrat uporabljamo vodo. Pomembna lastnost vode je, da je pri normalnih 

pogojih ne moremo segreti na višjo temperaturo od vrelišča (100 °C). Lahko še tako 

privijamo plin pod loncem, pa se voda ne bo nič bolj segrela. Izgube energije zaradi 

izparevanja vode lahko delno zmanjšamo tako, da posodo pokrijemo. Če hočemo vreti 
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vodo pri višji temperaturi, moramo nad njo povišati tlak. Zato uporabljamo ekonom 

lonce, v katerih se zaradi vodne pare poveča tlak, ta pa prisili vodo, da vre pri višji 

temperaturi, zato se hrana prej skuha. Na tak način lahko privarčujemo do polovico 

potrebne energije za kuhanje. Če pri kuhanju uporabljamo prevelike količine vode, pri 

tem izgubljamo veliko energije za segrevanje odvečne vode (Guštin, 1999). 

4.4.1.1 Električni štedilnik 

Električni štedilnik najdemo v skoraj vsakem gospodinjstvu, največkrat v kombinaciji s 

plinskimi gorilniki. K pestremu izboru različnih principov izrabe električne energije, ki 

jih lahko najdemo pri sodobnih štedilnikih, je pripomogla predvsem njena učinkovita raba 

(Guštin, 1999). 

Poznamo več izvedb električnih kuhališč. 

4.4.1.1.1 Klasični električni štedilnik 

Pri klasičnem električnem štedilniku se električna energija pod ploščami iz zlitine 

pretvarja v toploto. Poraba tovrstnih kuhalnikov znaša okoli 15 % celotne porabe 

električne energije v gospodinjstvu, kjer se zanaša predvsem na kuhanje z elektriko. 

Izkoristek klasičnih električnih plošč je komaj 50 %. Težava klasičnih grelnih plošč je 

tudi groba nastavitev njihove temperature. Izbiramo lahko le med tremi ali štirimi 

stopnjami grelne moči. Zato se pogosto zgodi, da pri preveliki izbrani moči hrana 

premočno vre, pri manjši nastavitvi pa se le greje (Guštin, 1999). 

4.4.1.1.2 Steklokeramična plošča s sevalnimi greli 

Steklokeramična plošča s sevalnimi greli je dobila ime po grelni spirali, ki ob vklopu 

zažari, pri tem pa nastane toplota, ki jo uporabimo za kuhanje. Žareča spirala seva toploto 

posredno prek kuhalnega polja, steklokeramične površine, do posode. To zagotavlja 

enakomerno porazdelitev toplote, vendar je kuhanje počasnejše kot pri uporabi 

indukcijskega grela ali plina (Breskvar, 2012). 

4.4.1.1.3 Steklokeramična plošča z indukcijskimi greli 

Pod steklokeramično površino je indukcijska tuljava, ki spreminja električno energijo v 

magnetno polje in inducira električni tok, ki ustvari toploto neposredno v dnu posode. 

Dno posode mora biti zato iz magnetno prevodnega materiala (železo, emajlirano železo, 

jeklo). Pri indukciji toplota nastaja neposredno v posodi, kuhalno polje pa ostane hladno 
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oziroma se posredno segreva zaradi toplote posode, ki je na njem. Indukcijska kuhališča 

imenujejo tudi »hladna kuhališča« (Breskvar, 2012). 

4.4.1.2 Plinski štedilnik 

Kuhanje s plinom ob uporabi primernega gorilnika in ustrezne posode velja za zelo hitro 

in učinkovito. Značilno zanj je, da tako rekoč ni izgube toplote, če plamen ne uhaja mimo 

posode. Slaba stran plina pa je nekontrolirana regulacija toplote (Razlike med kuhališči, 

2009). 

Poznamo več izvedb plinskih kuhališč. 

4.4.1.2.1 Klasični gorilniki na površinah iz nerjavne pločevine ali emajlirane kovine 

Klasičen plinski štedilnik ima velik izkoristek toplote, zato je kuhanje na plinu precej 

hitro. Pomanjkljivost plina pa je nenatančna regulacija, ki povzroča težave predvsem pri 

kuhanju pri nizki temperaturi. Težavno pa je tudi čiščenje klasičnih plinskih štedilnikov 

(Razlike med kuhališči., 2009). 

4.4.1.2.2 Plinski gorilniki nad steklokeramično ploščo 

Na voljo so tudi plinski gorilniki nad steklokeramično ploščo v kombinaciji z električnimi 

greli, običajno s sevalnimi. Lastnosti steklokeramičnih plinskih kuhališč so enake kot pri 

klasičnih plinskih kuhališčih, čiščenje pa je lažje (Breskvar, 2010). 

4.4.2 Nasveti za varčno rabo štedilnikov 

Nasveti za varčno rabo štedilnikov so (Nasveti za učinkovito rabo energije, 2013): 

 Velikost kuhalne plošče izberemo glede na premer posode. Majhna posoda na 

veliki plošči pusti povsem neizkoriščen obod, od koder energija uhaja v zrak. 

 Kuhajmo v čim manjši količini vode in izklapljajmo grelno ploščo 3–5 minut pred 

koncem kuhanja. Tako prihranimo do 15 % energije. 

 Premera lonca in grelne plošče se morata ujemati. Najugodneje je, če je premer 

dna posode malo večji ali enak premeru grelne plošče. Posoda naj ima močno in 

ravno dno. 

 Ogrevalno ploščo pravočasno preklopimo z visoke temperature za doseganje 

vrelišča na nižjo temperaturo za kuhanje. 

 Pri kuhanju uporabljajmo pokrovko. 

 Lonec na pritisk je zelo varčen. Prihrani tudi do 50 % energije, zlasti pri jedeh, ki 

zahtevajo dolgotrajno kuhanje. 
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 Štedilnik s steklokeramično ploščo sicer ni tako energetsko učinkovit kot 

indukcijski, vendar porabi 20–25 % manj energije kot štedilnik s klasičnimi 

grelnimi ploščami. 

4.4.3 Pečenje 

Tako kot štedilniki in kuhalniki so tudi pečice prisotne v skoraj vsakem gospodinjstvu, saj 

marsikatere jedi ne moremo pripraviti drugače kot v vroči pečici. Najbolj razširjene so: 

električne, mikrovalovne in kombinirane pečice, nekoliko manj pa plinske. Razen za 

mikrovalovno pečico, bi za vse ostale lahko rekli, da so velike porabnice električne 

energije (Guštin, 1999). 

4.4.3.1 Električna pečica 

Tudi električne pečice so veliki porabniki električne energije. Zaradi velike prostornine, 

ki jo moramo segreti, so v pečicah na spodnji in zgornji strani  vgrajeni grelci z močjo od 

2 do 3 kW. Od velikosti in izolacije pečice pa je odvisno, kako hitro jo lahko segrejemo 

na želeno temperaturo in kako pogosto se morajo grelci vključiti, da nadomestijo 

izgubljeno toploto. Pri starih pečicah se pogosto dogaja, da z njo nikakor ne moremo 

doseči najvišje temperature. Sodobnejše pečice pa imajo vgrajene ventilatorje, ki 

omogočajo kroženje in mešanje zraka v pečici. Zaradi stalnega dotoka vročega zraka do 

jedi se pečejo pri od 20 do 40 °C nižji temperaturi kot pri klasičnih pečicah. Ker se te 

pečice hitreje segrejejo, je prihranek energije velik (Guštin, 1999). 

4.4.3.2 Plinska pečica 

Plinske pečice so bolj varčne kot električne. Imajo samo en gorilnik na dnu pečice z 

močjo 3,5 kW. Te pečice ni treba predhodno segrevati. Hrana gre lahko v pečico še 

hladna, saj se pečica po vklopu zelo hitro segreje. Novejše plinske pečice so opremljene 

še z ventilatorji, ki omogočajo kroženje vročega zraka in pečenje tako poteka pri nižji 

temperaturi (Guštin, 1999). 

4.4.3.3 Mikrovalovna pečica 

V mikrovalovni pečici mikrovalovi prodirajo skozi hrano, ki se ne segreva le na površju, 

temveč tudi v notranjosti. Pri tem vse snovi, ki ne vsebujejo vode, ostanejo hladne. Zato 

se posoda v mikrovalovni pečici ne segreva, topla postane le ob stiku s hrano. Pri tem 

načinu segrevanja je potrebne manj energije za peko ali pogrevanje hrane kot pri 

klasičnih pečicah (Guštin, 1999). 
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V mikrovalovni pečici živila s pomočjo mikrovalov toplotno obdelamo, pečemo pa le, če 

je pečica nadgrajena z žarom ali s sistemom vročega zraka. Prednosti mikrovalovnih 

pečic je več: hitro odmrzovanje, pogrevanje ostankov hrane brez priokusa po pogretem, 

tudi kuhanje in pečenje naj bi bilo hitrejše kot na kuhališčih ali v klasični pečici 

(Breskvar, 2009). 

4.4.4 Nasveti za varčno rabo  pečic 

Nasveti za varčno rabo pečic so (Nasveti za učinkovito rabo energije, 2013 ; Pro.motion 

sustainable mobility at home, 2012): 

 Električno pečico izklopimo približno 10 minut pred koncem peke, saj je v njej 

dovolj toplega zraka, ki bo jed spekel do konca. 

 Novejše pečice potrebujejo zelo malo ali nič predgrevanja pred peko. 

 Pečice z ventilatorji omogočajo peko pri nižjih temperaturah in na več ravneh. 

 Med peko odpiramo vrata pečice le za kratek čas. Vsakokratno odpiranje pomeni 

izgubo 20 % toplote. 

 Pečice niso ekonomične za majhne količine. Uporabimo raje opekač, 

mikrovalovno pečico ali žar, ki so v tem primeru bolj varčni. 

 Mikrovalovna pečica prihrani do 80 % električne energije. Zlasti je primerna za 

segrevanje že pripravljenih ali zmrznjenih jedi. 

4.5 Pomivanje posode 

Za pomivanje posode porabimo približno 4 % električne energije v gospodinjstvu, vendar 

se poraba razlikuje od gospodinjstva do gospodinjstva, saj ni odvisna le od števila 

gospodinjskih članov, temveč tudi od prehranjevalnih navad. Dokler ne primerjamo 

porabe vode in energije pri ročnem in strojnem pomivanju posode, se nam zdi, da je 

pomivalni stroj le razvada. Toda izkazalo se je, da je uporaba pomivalnega stroja 

prijaznejša do okolja kot ročno pomivanje s tekočimi pralnimi sredstvi, saj uporabljena 

pralna sredstva predstavljajo manjšo ekološko obremenitev. Pri ročnem pomivanju 

vsakršno varčevanje z vodo in s pralnimi sredstvi pomeni tudi slabše pomito posodo 

(Nasveti za učinkovito rabo energije, 2013; Učinkovita raba energije – kako varčevati z 

električno energijo, 2007; Guštin, 1999). 



Grmek, L. Zmanjševanje porabe energije doma. 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2015   

 

20 

4.5.1 Pomivalni stroj 

Uporaba pomivalnega stroja ni razkošje, ampak prispeva k varčevanju energije in vode v 

gospodinjstvu. Pri nas ima pomivalni stroj skoraj vsako drugo gospodinjstvo, kar je v 

primerjavi z razvitimi državami malo (Breskvar, 2011). 

Novejši pomivalni stroji so še varčnejši kot starejši. V obdobju od leta 1990 do 2009 je 

proizvajalcem uspelo zmanjšati porabo elektrike za okrog 37 %, porabo vode pa celo za 

52 %. Podatki veljajo za uporabo programa, ki je namenjen vsakodnevnemu pomivanju 

različne vrste posode. Če bi izbrali varčni program, bi bila poraba še manjša. Pri ročnem 

pomivanju enake količine posode porabimo tudi do šestkrat več vode in približno trikrat 

toliko energije. Ne smemo pa pozabiti, da za ročno pomivanje porabimo tudi več časa kot 

za strojno. Za to, da odložimo posodo v stroj in jo po končanem pomivanju pospravimo v 

omare, potrebujemo  

15 minut, medtem ko z ročnim pomivanjem porabimo 80 minut (Breskvar, 2011). 

4.5.2 Nasveti za varčno rabo pomivalnega stroja 

Nasveti za varčno rabo pomivalnega stroja so (Učinkovita raba energije – kako varčevati 

z električno energijo, 2007; Nasveti za učinkovito rabo energije, 2013): 

 Pri nakupu pomivalnega stroja se odločimo za takega, ki spada med energijsko 

varčne in ima vgrajen varčni program pomivanja. 

 Pomivalni stroj vklopimo le takrat, ko je primerno poln. 

 Izogibajmo se predpranju s toplo tekočo vodo. 

 Za manj umazano posodo uporabimo varčevalni program z nižjo temperaturo 

vode. 

 Kakovostnejši pomivalni praški omogočajo pranje pri nižjih temperaturah vode. 

 Zaradi lastne toplote posode lahko sušenje po koncu pranja poteka že pri priprtih 

vratih. 

 Pri nakupu manjšega pomivalnega stroja (do 9 pogrinjkov) se odločimo za stroj, 

ki bo pri običajnem programu porabil največ 11 litrov vode. Pomivalni stroj 

običajnih dimenzij pa naj ne bi porabil več kot 13 litrov vode. 

4.6 Zabavna elektronika 

Električno energijo uporabljamo tudi, ko se tega sploh ne zavedamo. To je najbolj očitno 

pri stalno vključenih aparatih, kot so: računalnik, glasbeni stolp, telefon, faks, alarmne 

naprave, videonadzor, daljinsko odpiranje vrat in drugi aparati v stanju pripravljenosti (t. 
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i. stand-by), ki porabljajo električno energijo tudi, ko ne delujejo (Učinkovita raba 

energije – kako varčevati z električno energijo, 2007). 

Televizor, ki je drugače izklopljen, vendar je v stanju pripravljenosti, porablja 9 kWh 

električne energije na mesec. Če to pomnožimo s številom vseh naprav v svojem 

gospodinjstvu, na katerih vedno gori kakšna lučka ali pa imajo uro, dobimo količino 

električne energije, ki jo porabimo in tudi plačamo, pa se sploh ne zavedamo, da jo 

porabljamo (Učinkovita raba energije – kako varčevati z električno energijo, 2007). 

4.6.1 Nasveti za varčno rabo zabavne elektronike 

Nasveti za varčno rabo zabavne elektronike so (Pro.motion sustainable mobility at home, 

2012): 

 Aparate po vsaki uporabi izklopimo iz stikala. 

 Aparate vklopimo le po potrebi. 

 Izklopimo računalnik med večjimi odmori. Kadar imamo možnost, uporabimo 

prenosni računalnik. 

 Trend velikih ekranov za TV-sprejemnike lahko poveča porabo energije za dva- 

do trikrat. Pri nakupu ekranov bodimo pozorni na porabo v stanju pripravljenosti 

(stand- by). Posebej ekonomični porabijo le 0,1 W. 

 Navadni tiskalnik porabi veliko manj energije v primerjavi z laserskim. To velja 

za funkcijo pripravljenosti (stand-by) kot tudi za tiskanje formata A4. Zato 

navadni tiskalnik porabi le desetino zahtevane energije laserskega tiskalnika. 

 Izklopimo modem in DSL-usmerjevalnik tudi po izklopu računalnika, da bi se 

izognili porabi električne energije v stanju pripravljenosti. 

 Raven zaslon (LCD) porabi do 75 % manj energije od običajnih CRT-zaslonov. 

 Prenosni računalnik porabi približno 70 % manj energije kot namizni. 

5 Energijske nalepke 

5.1 Kaj je energijska nalepka 

Energijska nalepka je namenjena zagotavljanju točnih, prepoznavnih in primerljivih 

informacij o gospodinjskih aparatih glede porabe energije, zmogljivosti in drugih 

bistvenih značilnosti. To potrošniku omogoča, da ugotovi energijsko učinkovitost izdelka 

in oceni zmožnosti za zmanjšanje stroškov energije (Nova EU energijska nalepka, 2014). 
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Nalepka je enotna za vse proizvode v posamezni kategoriji. Tako lahko potrošniki zlahka 

primerjajo značilnosti posameznih vrst izdelkov, kot so poraba energije ali vode oziroma 

kapaciteta stroja (Nova EU energijska nalepka, 2014). 

5.2 Kako so razdeljeni razredi 

Nalepka je sprva razvrščala izdelke od razreda A do razreda G, kjer je A najbolj in G 

najmanj energijsko učinkovit razred. 

Nova zakonodaja uvaja razrede do A+++ ter tako upošteva tehnološki razvoj in omogoča 

nadaljnje razlikovanje izdelkov glede na energijsko učinkovitost (Nova EU energijska 

nalepka, 2014). 

5.3 Pravne osnove 

Evropska zakonodaja je sestavljena iz okvirne direktive, ki določa splošna načela in 

obveznosti glede energijske nalepke. Okvirno direktivo dopolnjuje vrsta prenesenih 

predpisov, ki tako podajajo potrebne informacije, specifične za posamezne vrste izdelkov. 

Vsak preneseni dokument ustreza kategoriji izdelkov, ki je pokrita z evropsko zakonodajo 

(Nova energijska nalepka, 2014). 

V letu 2003 sta bila v evropsko zakonodajo uvedena dva nova energijska razreda za 

hladilne aparate, A+ in A++ kot nadgraditev razreda A in kot odziv na tržno 

povpraševanje po energijsko učinkovitih proizvodih ter za spodbudo proizvajalcem pri 

razvoju še bolj učinkovitih. To je hkrati pomenilo, da je pregled 15 let stare zakonodaje 

neizbežen. Energijska nalepka je vsa leta spodbujala proizvodnjo vse bolj energijsko 

učinkovitih proizvodov in prišel je čas, da se postavijo novi okviri, ki bodo omogočali 

ponovne cilje k inovativnim spodbudam pri energijski učinkovitosti (Nova energijska 

nalepka, 2014). 

Evropski parlament je 19. maja 2010 odobril novo Okvirno direktivo. Uvedli so novo 

energijsko nalepko, ki je ohranila svojo enotno in preprosto zasnovo ter značilnosti 

kategorij. 

Osnovni elementi nalepke, ki prispevajo k njeni razumljivosti, so ostali nespremenjeni: 

 razvrstitev med A in G, 

 sedem energijskih razredov, 
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 barve od temno zelene (visoka energijska učinkovitost) do rdeče (nizka energijska 

učinkovitost). 

Za prikaz tehničnih izboljšav so bili dodani novi elementi, ki so skupni vsem kategorijam 

izdelkov (Nova EU energijska nalepka, 2014): 

 Obstoječi lestvici od A do G se, odvisno od kategorije, dodajo do trije energijski 

razredi A+, A++ in A+++. 

 Nova nalepka je enotna v vseh državah članicah EU-28. 

 Nova energijska nalepka je jezikovno nevtralna in ne zahteva prevodov v uradne 

jezike. Besedila so zamenjana s piktogrami, ki potrošnika informirajo o 

karakteristikah danega proizvoda. 

 Vsak posamezen izdelek je na voljo s celotno nalepko. Prakso v mnogih državah, 

kjer so dobavljali nalepke in podatkovne trakovne posebej, je bilo treba opustiti. 

 Podatek o glasnosti je obvezen za vse aparate, kjer je glasnost znatna. 

 Letna poraba energije v kWh. 

 Nove obveznosti v smislu oglaševanja in promocijskega materiala. 

5.4 Energijske nalepke za posamezne aparate 

5.4.1 Razsvetljava 

5.4.1.1 Žarnice 

Značilnosti energijske nalepke žarnic (Guide for the application of the commission 

regulation (EU) No. 874/2012, 2013): 

 ime proizvajalca, 

 oznaka izdelka (alfanumerična koda), 

 7 razredov: A++ do E, 

 poraba energije v 1000 urah. 



Grmek, L. Zmanjševanje porabe energije doma. 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2015   

 

24 

 

Slika 1: Energijska nalepka za žarnice (Lighting Europe, 2014) 

5.4.1.2 Svetila 

Značilnosti energijske nalepke svetil (Guide for the application of the commission 

regulation (EU) No. 874/2012, 2013): 

 ime proizvajalca, 

 oznaka izdelka (alfanumerična koda), 

 stavek: To svetilo je združljivo z žarnicami energetskih razredov: 

 Razpon razredov energetske učinkovitosti žarnice, s katerimi je svetilo združljivo.  

 Če svetilka vsebuje žarnice, ki so zamenljive, mora biti to zapisano na dnu 

nalepke (npr. Svetilka se prodaja z žarnico energijski razred B). 

 

Slika 2: Energijska nalepka za svetila (Lighting Europe, 2014) 
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5.4.1.3 Hladilniki 

Značilnosti energijske nalepke hladilnikov (Nova EU energijska nalepka, 2014):  

 7 razredov: A+++ do D. 

 10 razredov:   

- A do G, 

- A+ do F, 

- A++ do E, 

- A+++ do G.  

 Letna poraba energije. 

 Piktogram namesto besedila za: 

- skupno prostornino vseh hladilnih predelov v litrih, 

- skupno prostornino vseh predelkov za zamrznjeno hrano v litrih, 

- raven zvočne moči v decibelih. 

 Energijska razporeditev je določena na osnovi indeksa energijske učinkovitosti 

(EEI), ki upošteva: 

- letno porabo energije 

- prostornino aparata 

- najnižje temperature v različnih predelkih 

- ostalo, kar vpliva na indeks, kot sta vrsta zasnove (vgradni ali samostojno 

stoječi aparat) in možnost hlajenja brez tvorbe ledu. 

 

Slika 3: Energijska nalepka za hladilnik (7 razredov) (Nova EU energijska nalepka, 

2014) 
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Slika 4: Energijska nalepka za hladilnik (10 razredov) (Nova EU energijska nalepka, 

2014) 

5.4.2 Pranje in sušenje 

5.4.2.1 Pralni stroj 

Značilnosti energijske nalepke pralnih strojev (Nova EU energijska nalepka, 2014): 

 Nalepka za pralne stroje ne vsebuje več lastnosti pralnega učinka, ker je pralni 

učinek razreda A obvezen za vse pralne s kapaciteto nad 3 kg. 

 Letna poraba energije v kWh (ne več na pralni cikel). 

 Piktogrami namesto besedila za: 

- raven zvočne moči v decibelih, 

- razred učinkovitosti ožemanja,  

- kapaciteto v kilogramih in 

- letno porabo vode v litrih. 

 Letna poraba energije in vode ter razred ožemalnega učinka, navedeni na nalepki, 

so izračunani pri: 

- 60 °C pri programu za bombaž s polno in delno naložitvijo, 

- 40 °C pri programu za bombaž pri delni naložitvi, 

- v stanju pripravljenosti in v stanju izklopa. 

 Vrednosti za letno porabo vode in razred ožemalnega učinka so določene pri 

enakih pralnih ciklih kot za porabo energije. 
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 Vsi pralni stroji z nazivno zmogljivostjo več kot 3 kg morajo imeti razred A 

pralnega učinka, zato se ta več ne podaja. 

 

Slika 5: Energijska nalepka za pralni stroj (Nova EU energijska nalepka, 2014) 

5.4.2.2 Sušilni stroj 

Značilnosti energijske nalepke sušilnega stroja (Nova EU energijska nalepka, 2014): 

 Vsak tip sušilnega stroja ima svojo energijsko nalepko. 

 Letna poraba energije v kWh (ne več na program). 

 Piktogrami namesto besedila za: 

- raven zvočne moči v decibelih (pranje, ožemanje), 

- kapaciteto v kg, 

- čas, potreben za en cikel, 

- tip sušilnega stroja in 

- razred učinkovitosti (pri kondenzacijskem sušilnem stroju). 
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Slika 6: Energijska nalepka za odzračevalni sušilni stroj (Nove EU energijske 

nalepke, 2014) 

 

Slika 7: Energijska nalepka za kondenzacijski sušilni stroj (Nove EU energijske 

nalepke, 2014)  
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Slika 8: Energijska nalepka za plinski sušilni stroj (Nove EU energijske nalepke, 

2014) 

5.4.3 Kuhanje in pečenje 

5.4.3.1 Štedilnik in pečica 

Značilnosti energijske nalepke za štedilnike in pečice (Nova energijska nalepka, 2014): 

 Nalepka se nanaša na pečice, čeprav so vgrajene v štedilnike. 

 7 energijskih razredov: od A+++ do D. 

 Nalepka mora biti na voljo za vsako votlino pečice. 

 Piktogrami namesto besedila za: 

- vir energije pečice (električni, plin), 

- uporabna prostornina notranjosti v litrih, 

- poraba energije na cikel za funkcijo gretja (navadna, konvekcijska), ki 

temelji na standardni obremenitvi, izražena v MJ/cikel (plinska pečica) in 

kWh/cikel. 

 



Grmek, L. Zmanjševanje porabe energije doma. 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2015   

 

30 

 

Slika 9: Energijska nalepka za električno pečico (Nove EU energijske nalepke, 2014) 

 

Slika 10: Energijska nalepka za plinsko pečico (Nove EU energijske nalepke, 2014) 

5.4.4 Pomivanje posode 

5.4.4.1 Pomivalni stroj 

Značilnosti energijske nalepke za pomivalni stroj (Nove EU energijske nalepke, 2014): 

 Letna poraba energije v kWh (ne več na pomivalni cikel). 

 Piktogrami namesto besedila za: 

- raven zvočne moči v decibelih, 



Grmek, L. Zmanjševanje porabe energije doma. 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2015   

 

31 

- kapaciteto v številu pogrinjkov, 

- razred sušilnega učinka in 

- letno porabo vode v litrih. 

 Energijski razred se določi iz: 

- letne porabe energije standardnega pomivalnega cikla, napolnjenega z 

deklariranim številom pogrinjkov, 

- moči in časa v stanju pripravljenosti, 

- moči in časa v izklopljenem stanju. 

 Informacija o pomivalnem ciklu na osnovi standardnega programa: 

- ustreznega za normalno onesnažen pribor, 

- optimalnega glede porabe energije in vode. 

 Vsi pomivalni stroji morajo imeti razred A pomivalnega učinka, zato lastnosti 

pomivalni učinek ni več na nalepki. 

 

Slika 11: Energijska nalepka za pomivalni stroj (Nove EU energijske nalepke, 2014) 

5.4.5 Zabavna elektronika 

5.4.5.1 Televizor 

Značilnosti energijske nalepke za pomivalni stroj (Nove EU energijske nalepke, 2014): 

 Letna poraba v delovanju. 

 Piktogram označuje in podaja naslednje karakteristike: 

- letno porabo energije v kWh, 

- velikost vidne diagonale zaslona v centimetrih in palcih, 
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- priključno moč v vatih (W), 

- možnost popolnega izklopa iz omrežja. 

 

Slika 12: Energijska nalepka za televizor (Nove EU energijske nalepke, 2014) 
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6 Umestitev obravnavane vsebine v učnem razredu 

gospodinjstva v osnovni šoli 

 

6.1 Vsebine, ki se povezujejo z obravnavano tematiko 

V 6. razredu osnovne šole, pri pouku gospodinjstva, v modulu Bivanje in okolje, učence 

seznanimo z vplivom človeka na okolje, v katerem živimo. Učencem predstavimo 

različne vire onesnaževanja okolja (industrija, kmetijstvo, gospodinjstvo) in posledice, ki 

jih imajo onesnaževalci na vodo, zrak, zemljo ter posledično na živali, rastline in človeka. 

Učence usmerimo v razmišljanje o njihovih navadah in nato jih usmerimo še v razmislek, 

kako deluje njihovo celotno domače gospodinjstvo. 

V povezavi z varčevanjem z energijo se učenci pri pouku gospodinjstva v osnovni šoli 

učijo o tem, kaj je energija, vrstah in virih energije (obnovljivi, neobnovljivi). Tako 

učitelj: 

 učencem predstavi, koliko električne energije porabijo gospodinjski aparati, ki 

delujejo neprestano oziroma so neprestano vklopljeni, 

 učence nauči brati energijske nalepke, ki jih najdemo na gospodinjskih aparatih, 

 učencem obrazloži pomen energijskih nalepk, 

 učencem predstavi nasvete za varčno porabo energije doma, 

 učencem predstavi vpliv porabe energije doma na okolje, 

 učence spodbuja k varčni rabi energije. 

S tematiko, povezano z okoljem, pa se bolj poglobljeno seznanijo tudi učenci 7., 8. in 9. 

razreda pri izbirnem predmetu okoljska vzgoja.  

Pomembno vlogo pri ozaveščanju in razvijanju dobrih praks z vidika varčevanja z 

energijo ima tudi tako imenovana Ekošola. Ekošola je mednarodno uveljavljen program 

celostne okoljske vzgoje in izobraževanja. Njen namen je spodbujanje in večanje 

ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki. To dosegajo prek 

vzgojnih in izobraževalnih programov ter aktivnega udejstvovanja v lokalni skupnosti in 

širše (Predstavitev Ekošole, 2014). 
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6.2 Poraba energije in trajnostni razvoj 

Eden od osrednjih ciljev evropske energetske politike do leta 2020 je zmanjšati rabo 

primarne energije za 20 %. Najučinkovitejši način zmanjševanja porabe je energetska 

učinkovitost. V Sloveniji smo sprejeli Nacionalni akcijski načrt za energetsko 

učinkovitost za obdobje 2008–2016, ki predvideva tudi ukrepe za izboljšanje 

učinkovitosti rabe električne energije. Predvidene so finančne spodbude za izboljšanje 

energetske učinkovitosti v industriji, gospodinjstvih, terciarnem sektorju in prometu 

(Učinkovita raba energije, 2014; Sodobne tehnologije za spodbujanje URE, 2014; 

Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost 2008–2016, 2008). 

K izboljšanju energetske učinkovitosti in zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov lahko 

pomembno pripomore uporaba sodobnih tehnologij, vendar večina sodobnih tehnologij za 

spodbujanje učinkovite rabe energije predvideva menjavo primarnih virov energije z 

električno energijo, kar bo povečalo porabo električne energije. Zato je pomembno, da je 

električna energija proizvedena iz konkurenčnih in okolju prijaznih virov, ki jih 

imenujemo tudi trajnostni viri (Učinkovita raba energije, 2014; Sodobne tehnologije za 

spodbujanje URE, 2014). 

V zadnjem času se veča pomembnost posledic na okolje zaradi proizvodnje in porabe 

električne energije iz neobnovljivih virov in še posebej izzivov, ki jih prinašajo podnebne 

spremembe. Po nedavni evropski raziskavi večina evropskih državljanov trdi, da so 

sprejeli osebne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam, na primer že z zmanjšanjem 

porabe energije doma. Kljub večanju zavedanja javnosti o problemih, povezanih z našo 

rabo energije, ki temelji na neobnovljivih virih, poraba električne energije v domovih 

narašča po vsem svetu. To kaže na to, da je varčevanje z elektriko v zasebnih domovih 

težko, ne nazadnje tudi zato, ker so dobički zaradi večje tehnološke učinkovitosti, ki jih 

kompenzirajo s pridobitvijo večjega števila gospodinjskih aparatov, s povečanjem 

velikosti, zmogljivosti in moči teh naprav. Še en razlog zakaj je varčevanje z energijo v 

zasebnih gospodinjstvih zahtevno, je nevidnost porabe električne energije. Električna 

energija je potrebna za izvajanje vsakdanjih dejavnosti v modernem gospodinjstvu, 

vendar pa se ne porablja zaradi sebe same, ampak je »pridobljeno povpraševanje«, ki 

ostaja skrito za večino potrošnikov. Poleg tega, če so odjemalci električne energije 

motivirani za zmanjšanje porabe električne energije in so pripravljeni za to sprejeti 

določene ukrepe, so običajno opremljeni s slabimi povratnimi informacijami o rezultatih 
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svojih prizadevanj za varčevanje, zaradi česar se težko naučijo, kako učinkovito 

privarčevati energijo. Večina električnih pripomočkov potrošnikom še vedno ne 

zagotavlja povratnih informacij o porabi v času porabe, ampak po njej in pogosto s 

precejšnjo zamudo (Gronhoj in Thorgesen, 2011). 

Študija Gronhoj in Thorgesen (2011) je v prid trditvi, da pravočasne in priročne povratne 

informacije o porabi električne energije doma zmanjšujejo eno od najpomembnejših ovir, 

zaradi katerih je varčevanje z električno energijo težko. Te strukturne ovire omejujejo 

možnosti gospodinjstev za varčevanje z električno energijo ali otežujejo in tudi 

zmanjšujejo njihovo motivacijo za prizadevanje omejevanja porabe. Ta študija še dodatno 

dokazuje, da so potrošniki postali bolj motivirani za varčevanje z električno energijo, ko 

so lahko spremljali, kako je poraba električne energije povezana z vsakodnevnim 

vedenjem članov gospodinjstva. Izboljšuje občutek lastne učinkovitosti prek (Gronhoj in 

Thorgesen, 2011):  

 povečanja in izboljšanja znanja posameznih potrošnikov in gospodinjstev o svoji 

porabi električne energije in predvsem o tem, kako je njihova poraba energije 

povezana z njihovim individualnim in kolektivnim vedenjem; 

 ustvarjanja izkušenj, ko so posamezniki lahko videli rezultate svojih prizadevanj; 

 zagotavljanja dodatne socialne spodbude in podpore pri tem prizadevanju. 
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II. EMPIRIČNI DEL 

7 Metodologija 

7.1 Namen in cilji diplomskega dela 

V svetu in pri nas potekajo številne razprave o varovanju okolja. K varovanju okolja 

lahko s smotrnim trošenjem virov pripomorejo tudi gospodinjstva. Z zmanjšanjem porabe 

energije ohranjamo naravne vire, s katerimi proizvajamo energijo, in omogočamo, da jih 

bodo lahko izkoriščali tudi v prihodnosti. 

Namen diplomskega dela je na podlagi literature in anketnega vprašalnika predstaviti 

porabo električne energije in načine, kako jo lahko zmanjšamo. 

7.2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

Raziskovalna vprašanja in hipoteze so: 

 Ali poraba električne energije zaradi uporabe gospodinjskih aparatov predstavlja 

znaten delež v porabi celotne energije v gospodinjstvu? 

 Ali anketiranci upoštevajo priporočila za zmanjšanje porabe električne energije? 

- H1: Večina anketirancev upošteva priporočila za zmanjševanje porabe 

električne energije. 

- H2: Večina anketirancev se pri nakupu električnega gospodinjskega aparata 

za nakup odloči na podlagi cene. 

- H3: Večina anketirancev pri nakupu ne razmišlja o vplivu nakupa na 

okolje. 

- H4: Socioekonomski status vpliva na izbor varčnih aparatov. 

7.3 Raziskovalna metoda 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno kvantitativno metodo. Za tehniko raziskovanja 

smo  uporabili anketo, kot instrument pa anketni vprašalnik. Za upoštevanje nasvetov za 

zmanjševanje porabe energije, pogostost uporabljanja določenih gospodinjskih aparatov 

smo  uporabili Likertovo lestvico. 

Podatke, pridobljene s pomočjo anketnega vprašalnika, smo obdelali v Wordu, Excelu in 

SPSS-u.  
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Anketa, ki smo jo izvedli med anketiranci, je usmerjena v rabo energije doma. Z anketo 

smo  poskušali izvedeti, koliko in kakšne nasvete za zmanjšanje porabe energije ljudje 

upoštevajo in na kakšen način ogrevajo hišo. V povezavi z vprašanji, v katerih 

sprašujemo, katere gospodinjske aparate uporabljajo, koliko so stari in v kateri energijski 

razred sodijo, lahko zaključimo, zakaj imajo nekateri višje oziroma nižje mesečne stroške 

za električno energijo. Z anketo skušamo tudi izvedeti, ali anketiranci vedo, kaj je 

energijska nalepka. Anketa tudi pomaga izvedeti, na podlagi česa se anketiranci odločijo 

za nakup električnega gospodinjskega aparata in ali morda vedo, koliko električne 

energije v gospodinjstvu porabijo gospodinjski aparati, ki jih uporabljamo. 

Anketni vprašalnik (priloga 3) je vseboval 14 vprašanj. 

8 Rezultati 

8.1 Splošni demografski podatki 

V raziskavi je sodelovalo 100 odraslih oseb, od tega je bilo 74 % žensk in 26 % moških. 

Povprečna starost je bila približno 33 let (Tabela 5). 

Tabela 5: Spol in starost anketirancev  

Spol f % 
Povprečna 

starost 

Ženski 74 74,0 

32,57 Moški 26 26,0 

Skupaj 100 100 

 

46 udeležencev ankete je bilo iz mest in 54 s podeželja (Tabela 6). 

Tabela 6: Kraj bivanja  

Kraj bivanja f % 

Mesto 46 46,0 

Podeželje 54 54,0 

Skupaj 100 100 
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V hiši živi 67 % anketirancev, 20 % anketirancev v bloku, 11 % v večstanovanjski hiši in 

2 sta zapisala, da živita na vikendu oziroma v stolpnici (Tabela 7). 

Tabela 7: Kraj bivanja 

Bivališče f % 

Hiša 67 67,0 

Blok 20 20,0 

Večstanovanjska hiša 11 11,0 

Drugo 2 2,0 

Skupaj 100 100 

 

Namen raziskave je bil ugotoviti, ali je upoštevanje nasvetov za varčno porabo energije 

doma povezano z izobrazbo. V ta namen smo anketirance zaprosili za podatke o doseženi 

izobrazbi. Kot je razvidno iz Tabele 8, v vzorcu prevladujejo osebe s srednješolsko 

izobrazbo (60 %), z 22 % sledijo osebe z univerzitetno izobrazbo, 10 % je oseb z 

višješolsko ali visoko izobrazbo, 5 % oseb ima osnovnošolsko izobrazbo, 3 % pa 

magisterij ali doktorat. 

Tabela 8: Stopnja izobrazbe 

Stopnja izobrazbe f % 

Osnovnošolska 5 5,0 

Srednješolska 60 60,0 

Višješolska ali 

visoka 
10 10,0 

Univerzitetna 22 22,0 

Magisterij, doktorat 3 3,0 

Skupaj 100 100 

 

Na odločitev o nakupu določenega energijsko varčnega modela bi lahko vplivalo tudi 

finančno stanje posameznika/družine, zato so bili pridobljeni tudi podatki o povprečnem 

mesečnem dohodku anketirancev. Večina anketirancev (29 %) sodi v skupino oseb z 
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osebnim dohodkom od 731 do 1100 €, 28 % anketirancev ima osebni dohodek med 366 

in 730 €. 26 % jih ima mesečni dohodek do vključno 365 €, 13 % pa jih ima povprečni 

mesečni dohodek med 1100 in 1460 €. 4 % anketirancev ima povprečni mesečni dohodek 

večji kot 1460 € (Tabela 9).  

Tabela 9: Povprečni osebni dohodek 

Osebni dohodek f % 

Do vključno 365 € 26 29,0 

366–730 € 28 28,0 

731–1100 € 29 29,0 

1100–1460 € 13 13,0 

Več kot 1460 € 4 4,0 

Skupaj 100 100 

 

8.2 Ravnanje anketiranih z energijo 

Preudarnemu trošenju energije je namenjenih več nasvetov, ki jih poznajo že 

osnovnošolci v okviru predmeta Gospodinjstvo v 6. razredu. Iz rezultatov (Tabela 10) je 

razvidno, da je nasvet »Ugašanje luči, ko nas ni v prostoru« najbolj pogost nasvet, ki ga 

anketiranci upoštevajo. Nasvet, ki ga anketiranci najmanj upoštevajo, pa je »Električne 

naprave ne puščamo v stanju pripravljenosti«. Z vprašanjem »Katere nasvete za 

zmanjševanje porabe energije upoštevate?« smo želeli preveriti hipotezo H1 »Večina 

anketirancev upošteva priporočila za zmanjševanje porabe električne energije«. Rezultati 

so pokazali, da anketiranci posamezna priporočila upoštevajo tudi v 91 %, zato na podlagi 

dobljenih rezultatov hipotezo potrdim. 
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Tabela 10: Upoštevanje nasvetov za zmanjševanje porabe energije 

Nasveti 
1 2 3 4 5 

M SD 
f % f % f % f % f % 

Ugašanje luči, ko nas 

ni v prostoru. 
0 0 0 0 9 9,0 32 32,0 59 59,0 4,50 0,659 

Uporaba pomivalnega 

stroja in pralnega 

stroja, ko sta primerno 

polna. 

5 5,0 2 2,0 6 6,0 28 28,0 59 59,0 4,34 1,037 

Hladilnika in 

zamrzovalnika ne 

odpiramo po 

nepotrebnem. 

2 2,0 3 3,0 11 11,0 38 38,0 46 46,0 4,23 0,908 

Kuhamo v pokritih 

posodah. 
0 0 8 8,0 15 15,0 33 33,0 44 44,0 4,13 0,950 

Hladilnik in 

zamrzovalnik ni 

prazen. 

7 7,0 6 6,0 9 9,0 23 23,0 55 55,0 4,13 1,228 

Uporaba varčnih 

žarnic. 
0 0 6 6,0 18 18,0 42 42,0 34 34,0 4,04 0,875 

Električne naprave, ki 

jih trenutno ne 

uporabljamo, 

izklopimo 

4 4,0 15 15,0 22 22,0 24 24,0 35 35,0 3,71 1,209 

Uporaba energijsko 

varčnejših naprav. 
1 1,0 9 9,0 34 34,0 40 40,0 16 16,0 3,61 0,898 

Električne naprave ne 

puščamo v stanju 

pripravljenosti. 

8 8,0 20 20,0 29 29,0 21 21,0 22 22,0 3,29 1,241 

Legenda: 1: nikoli, 2: redko, 3: včasih, 4: pogosto, 5: zelo pogosto. 

Kot lahko razberemo iz Tabele 11, so najpogostejša goriva za ogrevanje hiš lesna goriva 

in kurilno olje, nekateri udeleženci pa uporabljajo kombinacijo obeh. 
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Tabela 11: Ogrevanje hiše 

Ogrevanje hiše f % 

Zemeljski plin 20 20,0 

Kurilno olje 32 32,0 

Električna 

energija 
13 13,0 

Lesna goriva 42 42,0 

Drugo 11 11,0 

Skupaj 118 118 

 

Za električno energijo večina (42 %) nameni med 51 in 100 € (Tabela 12). 

Tabela 12: Povprečni mesečni strošek za električno energijo v zadnjem letu 

Mesečni 

strošek za el. 

energijo 

f % 

Do 50 € 29 29,0 

51 € - 100 € 42 42,0 

Več kot 100 € 13 13,0 

Ne vem 16 16,0 

Skupaj 100 100 

 

Iz Tabele 13 razberemo, da je najpogosteje uporabljani gospodinjski aparat pralni stroj, 

sledijo kombiniran hladilnik z zamrzovalnikom, štedilnik s pečico, pomivalni stroj, 

mikrovalovna pečica, palični mešalnik, zamrzovalna omara, grelnik vode, sušilni stroj, 

najredkeje uporabljana pa je indukcijska plošča. 
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Tabela 13: Najpogostejša uporaba naštetih gospodinjskih aparatov 

Gospodinjski 

aparati 

1 2 3 4 5 
M SD 

f % f % f % f % f % 

Pralni stroj 0 0 2 2,0 3 3,0 34 34,0 61 61,0 4,54 0,658 

Kombiniran 

hladilnik z 

zamrzovalnikom 

8 8,0 0 0 2 2,0 19 19,0 71 71,0 4,45 1,123 

Štedilnik s 

pečico 
2 2,0 4 4,0 12 12,0 38, 38,0 44 44,0 4,18 0,936 

Pomivalni stroj 30 30,0 3 3,0 13 13,0 21 21,0 33 33,0 3,24 1,652 

Mikrovalovna 

pečica 
35 35,0 10 10,0 13 13,0 24 24,0 18 18,0 2,8 1,563 

Palični mešalnik 14 14,0 25 25,0 35 35,0 19 19,0 7 7,0 2,8 1,119 

Zamrzovalna 

omara 
46 46,0 6 6,0 8 8,0 9 9,0 31 31,0 2,73 1,786 

Grelnik vode 48 48,0 9 9,0 9 9,0 12 12,0 22 22,0 2,51 1,673 

Sušilni stroj 50 50,0 8 8,0 13 13,0 16 16,0 13 13,0 2,34 1,532 

Indukcijska 

plošča 
70 70,0 7 7,0 2 2,0 6 6,0 15 15,0 1,89 1,524 

Legenda: 1: nikoli, 2: redko, 3: včasih, 4: pogosto, 5: zelo pogosto. 
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Tabela 14: Energijski razred gospodinjskih aparatov, ki so najbolj v uporabi 

Gospodinjski 

aparati 

A+++ A++ A+ A B C D E F G 
Ne 

uporabljam M SD 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Indukcijska 

plošča 
9 9,0 8 8,0 11 11,0 11 11,0 4 4,0 0 0 1 1,0 0 0 0 0 2 2,0 54 54,0 7,43 4,118 

Zamrzovalna 

omara 
5 5,0 13 13,0 22 22,0 14 14,0 1 1,0 2 2,0 0 0 0 0 1 1,0 2 2,0 40 40,0 6,39 4,037 

Grelnik vode 6 6,0 9 9,0 12 12,0 28 28,0 4 4,0 2 2,0 2 2,0 0 0 0 0 1 1,0 36 36,0 6,24 3,801 

Sušilni stroj 6 6,0 17 17,0 17 170 17 17,0 4 4,0 1 1,0 0 0 0 0 0 0 1 1,0 37 37,0 6,02 4,005 

Mikrovalovna 

pečica 
4 4,0 10 10,0 21 21,0 25 25,0 6 6,0 1 1,0 2 2,0 0 0 0 0 1 1,0 30 30,0 5,77 3,648 

Pomivalni stroj 9 9,0 17 17,0 21 21,0 23 23,0 1 1,0 1 1,0 0 0 0 0 0 0 2 2,0 26 26,0 5,15 3,745 

Palični mešalnik 6 6,0 6 6,0 18 18,0 36 36,0 17 17,0 4 4,0 3 3,0 0 0 0 0 2 2,0 8 8,0 4,54 2,443 

Štedilnik s 

pečico 
7 7,0 16 16,0 28 28,0 36 36,0 4 4,0 5 5,0 1 1,0 1 1,0 0 0 1 1,0 1 1,0 3,53 1,642 

Kombiniran 

hladilnik z 

zamrzovalnikom 

7 7,0 36 36,0 31 31,0 19 19,0 0 0 1 1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6,0 3,2 2,184 

Pralni stroj 14 14,0 30 30,0 36 36,0 15 15,0 4 4,0 1 1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,68 1,081 
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Anketiranci uporabljajo aparate slabših energijskih razredov, kar posledično pomeni 

večjo porabo energije. Izpostaviti pa je treba, da nekaterih aparatov ne uporabljajo 

(indukcijske plošče, zamrzovalne omare, grelnika vode itd.), pri tistih, ki jih uporabljajo, 

pa prevladujejo energijski razredi A, A+ in A++. Uporabljati moramo aparate, ki so bolj 

varčni, saj gospodinjski aparati, ki imajo energijska razreda A in A+, niso tako varčni kot 

aparati z energijskima razredoma A++ in A+++. 
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Tabela 15: Starost gospodinjskih aparatov, ki jih uporabljajo anketirani 

Gospodinjski 

aparati 

0–1 leto 2–3 leta 4–5 let 6–7 let 8–9 let 10+ let 
Ne 

uporabljam M SD 

f % f % f % f % f % f % f % 

Indukcijska plošča 15 15,0 12 12,0 13 13,0 3 3,0 0 0 3 3,0 54 54,0 5,01 2,476 

Zamrzovalna 

omara 
9 9,0 20 20,0 15 15,0 6 6,0 4 4,0 5 5,0 41 41,0 4,55 2,333 

Grelnik vode 22 22,0 17 17,0 12 12,0 3 3,0 2 2,0 6 6,0 38 38,0 4,16 2,549 

Sušilni stroj 17 17,0 17 17,0 18 18,0 6 6,0 2 2,0 1 1,0 38 38,0 4,14 2,433 

Mikrovalovna 

pečica 
16 16,0 19 19,0 18 18,0 6 6,0 7 7,0 5 5,0 29 29,0 4,00 2,305 

Pomivalni stroj 13 13,0 21 21,0 23 23,0 11 11,0 2 2,0 5 5,0 25 25,0 3,83 2,174 

Palični mešalnik 16 16,0 27 27,0 19 19,0 10 10,0 8 8,0 12 12,0 8 8,0 3,35 1,898 

Štedilnik s pečico 14 14,0 24 24,0 23 23,0 13 13,0 8 8,0 17 17,0 1 1,0 3,32 1,693 

Kombiniran 

hladilnik z 

zamrzovalnikom 

13 13,0 32 32,0 25 25,0 10 10,0 8 8,0 7 7,0 6 6,0 3,14 1,668 

Pralni stroj 23 23,0 24 24,0 36 36,0 14 14,0 1 1,0 2 2,0 0 0 2,52 1,141 
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Anketiranci v večini uporabljajo gospodinjske aparate, ki so stari od 1 do 5 let, vendar je 

tudi nekaj izjem, saj so nekateri gospodinjski aparati stari tudi do 10 let (Tabela 16). 

Poudariti pa je treba, da aparati, ki so starejši od 10 let, porabijo tudi do 60 % več energije 

kot novi aparati. 
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Tabela 16: Strinjanje anketiranih s trditvami 

Trditev 
1 2 3 4 5 

M SD 
f % f % f % f % f % 

Za nakup električnega gospodinjskega aparata se 

odločim na podlagi informacij na energijski 

nalepki. 

2 2,0 4 4,0 15 15,0 67 67,0 12 12,0 3,83 0,766 

Za nakup električnega gospodinjskega aparata se 

odločim na podlagi cene. 
5 5,0 17 17,0 15 15,0 58 58,0 5 5,0 3,41 0,996 

Za nakup električnega gospodinjskega aparata se 

odločim na podlagi dejstva, da bo imela moja 

odločitev o nakupu določenega aparata tudi 

posledice za okolje. 

5 5,0 17 17,0 29 29,0 42 42,0 7 7,0 3,29 0,998 

Za nakup električnega gospodinjskega aparata se 

odločim na podlagi informacij prijateljev. 
6 6,0 26 26,0 19 19,0 47 47,0 2 2,0 3,13 1,022 

Za nakup električnega gospodinjskega aparata se 

odločim na podlagi blagovne znamke. 
7 7,0 33 33,0 12 12,0 44 44,0 4 4,0 3,05 1,104 

Za nakup električnega gospodinjskega aparata se 

odločim na podlagi zunanjega videza aparata.  
13 13,0 35 35,0 13 13,0 35 35,0 4 4,0 2,82 1,167 

Legenda: 1: se nikakor ne strinjam, 2: se ne strinjam, 3: ne vem, 4: se strinjam, 5: se popolnoma strinjam
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Iz Tabele 16 razberemo, da se anketiranci močno (M = 3,83, SD = 0,766) strinjajo s 

trditvijo »Za nakup električnega gospodinjskega aparata se odločim na podlagi informacij 

na energijski nalepki.« Čeprav največ anketiranih sicer navaja, da se za nakup odločajo na 

podlagi informacij na energijski nalepki, velik delež anketiranih (63%) navaja kot 

pomemben dejavnik za nakup aparata tudi ceno oziroma trenutno finančno stanje. Z 

vprašanjem, koliko se strinjajo s trditvami, med katerimi je »Za nakup električnega 

gospodinjskega aparata se odločim na podlagi cene«, smo  želela preveriti hipotezo H2 

»Večina anketiranih se pri nakupu električnega gospodinjskega aparata odloči na 

podlagi cene.« 

Rezultati so pokazali, da se s to trditvijo strinja kar 63 % anketirancev, zato hipotezo 

potrdimo. S trditvijo »Za nakup električnega gospodinjskega aparata se odločim na 

podlagi dejstva, da bo imela moja odločitev o nakupu določenega aparata tudi posledice 

za okolje«, smo želeli preveriti hipotezo H3 »Večina anketiranih pri nakupu ne razmišlja 

o vplivu nakupa na okolje«. Rezultati so pokazali, da se le 49 % anketirancev strinja s to 

trditvijo, zato hipotezo zavrnemo. Preveriti pa smo želeli tudi hipotezo H4 

»Socioekonomski status vpliva na izbor varčnih aparatov«. Ta hipoteza je povezana z 

mesečnim prihodkom anketirancev in če povzamemo, 54 % anketirancev zasluži manj kot 

731 €, preostalih 46 % pa več kot 731 €. Ker se 63 % anketirancev strinja s trditvijo »Za 

nakup električnega gospodinjskega aparata se odločim na podlagi cene«, hipotezo 

potrdimo. 
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Na vprašanje »Kaj je energijska nalepka?« je 75 % udeležencev pravilno odgovorilo, da 

je enostaven grafični prikaz najpomembnejših podatkov o rabi energije in ostalih 

standardiziranih podatkov za posamezne gospodinjske aparate (Tabela 17). 

Tabela 17: Energijska nalepka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namen anketiranja je bil tudi pridobiti podatek o zaznavanju anketiranih, koliko energije 

v gospodinjstvu porabijo gospodinjski aparati. Kot je razvidno iz Tabele 18, večina 

anketirancev pravilno meni, da je delež energije, ki jo porabijo gospodinjski aparati, v 

razponu 16–25 %.  

Tabela 18: Delež energije v gospodinjstvu, ki ga porabijo gospodinjski aparati, ki jih 

uporabljajo anketirani 

Delež energije v 

gospodinjstvu 
f % 

Do 10 % 9 9,0 

11–15 % 22 22,0 

16–25 % 61 61,0 

Drugo 8 8,0 

Skupaj 100 100 

Trditev f % 

Enostaven grafični prikaz najpomembnejših 

podatkov o rabi energije in ostalih 

standardiziranih podatkov za posamezne 

gospodinjske aparate. 

75 75,0 

Pomoč pri izbiri varčnega in poceni aparata. 

 
5 5,0 

Enostaven grafični prikaz najpomembnejših 

podatkov o rabi energije in ostalih 

standardiziranih podatkov za vse 

gospodinjske aparate enako. 

20 20,0 

Skupaj 100 100 
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Kot je razvidno iz Tabele 19, je najpogostejši razlog za menjavo gospodinjskega aparata, 

da aparat ne deluje več, sledita starost aparata in energijska poraba; le 2 % anketirancev 

pa gospodinjski aparat zamenja zaradi estetskega vidika. 

Tabela 19: Razlogi, zaradi katerih se anketirani odločijo za zamenjavo 

gospodinjskega aparata 

Razlog za 

zamenjavo 

gospodinjskega 

aparata 

f % M SD 

Aparat ne deluje 

več 
92 92,0 

3,68 1,091 

Starost 35 35,0 0,35 0,479 

Energijska 

poraba 
17 17,0 

0,34 0,755 

Estetski vidik 2 2,0 0,06 0,422 

Drugo 0 0 0 0 
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9 Razprava 

 

Kot je bilo predstavljeno, poraba električne energije v gospodinjstvih lahko predstavlja 

problem z vidika racionalne potrošnje energije (Guštin, 1999; Gronhoj in Thorgesen, 

2011). 

Poraba električne energije zaradi uporabe gospodinjskih aparatov predstavlja velik delež 

v porabi celotne energije v gospodinjstvu. Za velike gospodinjske aparate (hladilne in 

zamrzovalne naprave, pralne, sušilne in pomivalne stroje) se je v letu 2013 porabilo kar 

25 %  celotne električne energije v gospodinjstvu (Poraba energije in goriv v 

gospodinjstvih – končni podatki 2013, 2014). Če zraven prištejemo še gospodinjske 

aparate, ki jih uporabljamo za kuhanje, predstavlja delež porabe električne energije, ki jo 

porabijo gospodinjski aparati v gospodinjstvu, 33 %. Rezultati predstavljene raziskave so 

pokazali, da večina anketiranih upošteva izbrana priporočila za zmanjševanje porabe 

električne energije. Pri tem pa so se pokazala tudi področja, ki bi jim bilo treba 

preventivno posvetiti več pozornosti tudi pri pouku gospodinjstva, npr.: izklapljanje 

električnih naprav, vklapljanje aparatov po potrebi itd. Rezultati so pokazali tudi vpliv 

cene na odločitev pri nakupu gospodinjskega aparata, saj se je večina anketiranih (63 %) 

strinjala s trditvijo »Za nakup električnega gospodinjskega aparata se odločim na podlagi 

cene, saj mi moje finančno stanje ne dovoljuje nakupa dražjega in bolj varčnega aparata«.  

Pomemben podatek za učitelje je, da se le 49 % anketiranih pri nakupu odloča na podlagi 

dejstva, da bo imela njihova odločitev o nakupu določenega aparata tudi posledice za 

okolje. V okviru predmeta Gospodinjstvo bi bilo tako smiselno izpostaviti tudi vpliv 

nakupnih odločitev na trajnostni razvoj. 
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10 Zaključek 

Statistične raziskave kažejo, da se poraba energije leto za letom zmanjšuje. V 

gospodinjstvih se je poraba energije samo od leta 2012 do leta 2013 zmanjšala za 2 %, k 

čemur naj bi veliko pripomogli z upoštevanjem nasvetov za zmanjševanje porabe 

energije. 

V empiričnem delu diplomskega dela smo si zastavili 4 hipoteze, 3 hipoteze smo potrdili, 

eno pa zavrnili. Ugotovili smo, da veliko ljudi že upošteva nasvete za zmanjševanje 

porabe energije. Razlog za to je, da varčevanje z energijo prinaša številne prednosti, saj 

lahko prihranimo denar in pomagamo okolju. Za proizvajanje energije uporabljamo 

neobnovljive (premog, zemeljski plin, nafto) in obnovljive vire (lesno biomaso, biomaso, 

sončno in geotermalno energijo). Zmanjšanje porabe energije pomaga ohranjati 

neobnovljive vire in omogoča, da bodo trajali dlje. Ugotovili smo tudi, da ljudje kupujejo 

gospodinjske aparate le v okviru svojih finančnih zmožnosti, saj jim finančno stanje ne 

dopušča, da bi si privoščili dražje in varčnejše gospodinjske aparate. Tako je ob nakupu 

takoj za podatki na energijski nalepki, ki nam povedo, kako varčen aparat kupujemo, 

pomembna cena gospodinjskega aparata. Na podlagi tega bi lahko sklepali, da ljudje ob 

nakupu ne razmišljajo, ali bo ta vplival na okolje.   

V raziskavi smo zaznali, da bi bilo treba posvetiti več pozornosti praktičnim primerom. 

Če se bodo otroci samo naučili zmanjšati porabo, ne bodo pa tega udejanjali, potem 

nismo naredili nič. Zato menim, da bi morali pri pouku nameniti več pozornosti 

praktičnim vajam, kjer bi otroci prišli do spoznanja, da če upoštevajo nasvete za 

zmanjševanje porabe, ima to tudi učinek, ki ga v prvi vrsti vidijo kot manjši znesek na 

položnici, ki jo starši plačajo. Vloga učiteljev gospodinjstva pri doseganju namena 

varčnejše rabe energije je, da predstavimo pomen in vpliv varčne rabe energije na okolje. 

To dosežemo z različnimi didaktičnimi metodami (opazovanje, razgovor, praktično delo 

itd.). Učence naučimo, kako pridobljeno znanje o porabi energije uporabiti tudi doma. 
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12 Priloge 
Priloga 1 – Učna priprava 

UČNA PRIPRAVA 

ŠOLA: 

OŠ ŠKOFLJICA 

ŠTUDENT/UČITELJ: 

Lea Grmek 

MENTOR: 

RAZRED: 6. a DATUM: 

PREDMET: Gospodinjstvo 

UČNA TEMA: Bivanje in okolje UČNA ENOTA: Zmanjševanje porabe energije 

OPERATIVNI UČNI CILJI: 

Učenci: 

- Vedo, kaj je električna energija. 

- Vedo,  kako se proizvaja električna energija. 

- Vedo, kakšna je poraba električne energije (v gospodinjstvu). 

- Poznajo priporočila za zmanjševanje porabe električne energije. 

- Poznajo namen in sestavo energijskih nalepk. 

- Predlagajo ukrepe za izboljšanje ravnanja z energijo v gospodinjstvu. 

DIDAKTIČNE OBLIKE: frontalna, samostojno delo, delo v skupinah 

METODE DELA:  

- razlaga, 

- razgovor, 

- demonstracija. 

 

UČNA SREDSTVA:  

Učila: učbenik, elektronske prosojnice, delovni 

list 

Učni pripomočki: računalnik, projektor, 

energijske nalepke 

UREDITEV DELOVNEGA MESTA (skica):  
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VSEBINSKA PRIPRAVA 

1. UVOD 

Ali učenci doma varčujejo z energijo? 

Kako varčujejo z energijo? 

2. NOVO ZNANJE (predstavitev s pomočjo Power Pointa) 

ENERGIJA 

Energija je sposobnost za delo ali opravljanje nalog. Naša telesa vsak dan potrebujejo 

energijo za opravljanje različnih dejavnosti, kot so npr. hoja v šolo, pisanje, igranje itd. 

Energijo nenehno potrebujemo, kjerkoli smo: v šoli, doma, v trgovini. Potrebujemo jo za 

ogrevanje in hlajenje prostorov, za razsvetljavo, pripravo tople vode ali za delovanje 

električnih gospodinjskih aparatov. 

V gospodinjstvih uporabljamo različne vrste energije. Najbolj razširjena je električna 

energija. 

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Električno energijo pridobivamo v elektrarnah iz različnih virov:  

- jedrskih goriv, 

- fosilnih goriv, 

- vode, 

- vetra, 

- biomase in  

- sonca.  

Električna energija je uporabna vrsta energije, saj jo enostavno prenašamo na velike 

razdalje in pretvarjamo v druge vrste energije za uporabo doma in v industriji.  

 

Zaradi učinkovitejšega prenosa električne energije na daljše razdalje je treba njeno 

napetost povišati v transformatorskih postajah. Visokonapetostni daljnovodi jo prenašajo 

do razdelilnih  transformatorskih postaj, ki napetost znižajo glede na potrebe uporabnikov 

(gospodinjstva, šole, bolnišnice, tovarne) in jo po nizkonapetostnem omrežju distribuirajo 

do njih.  
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Osnovna enota za energijo je joule (J). V praksi pa uporabljamo kilovatno uro (kWh), ki 

je sestavljena enota za energijo: 1 kWh – 3.600.000 J. 

PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Gospodinjstva približno: 64 % energije porabijo za ogrevanje, 18 % za pripravo tople 

vode,  

4 % za kuhanje, 2 % za razsvetljavo, 7 % veliki gospodinjski aparati, 5 % ostala raba. 

Gospodinjstva porabijo 25 % proizvedene energije na leto. 

PRIPOROČILA ZA ZMANJŠANJE PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Pri ogrevanju in hlajenju:   

- dobra toplotna izolacija stavb, 

- natančna regulacija temperature v prostorih, 

- primerna razdelitev grelnih teles, 

- kakovostna okna in vrata, 

- dodatna zatesnitev oken, 

- uvajanje obnovljivih virov energije. 

Pri razsvetljavi: 

- primerna razporeditev luči, 

- uporaba varčnih žarnic, 

- izkoriščanje dnevne svetlobe, 

- primerna ureditev prostorov. 

V kuhinji: 

- izbira optimalnega energijskega vira, 

- uporaba sodobnejših energijsko varčnih naprav, 

- sprememba nekaterih kuharskih navad. 

V kopalnici: 

- smotrna uporaba hladne in tople vode, 

- vzdrževanje naprav, 

- nakup energijsko varčnih strojev, 

- izbira perilu primernih in varčnih programov pranja, 

- uporaba kakovostnih pralnih praškov. 
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Zabavna elektronika: 

- aparate po uporabi izklopimo iz stikala. 

 

ENERGIJSKA NALEPKA 

Energijska nalepka je namenjena prepoznavanju točnih, prepoznavnih in primerljivih 

informacij o gospodinjskih aparatih glede porabe energije, zmogljivosti in drugih 

bistvenih značilnosti. To potrošniku omogoča, da ugotovi energijsko učinkovitost izdelka 

in oceni zmožnosti za zmanjšanje porabe energije. 

Nalepka je enotna za vse proizvode v posamezni kategoriji. Tako lahko potrošniki zlahka 

primerjajo značilnosti posameznih vrst izdelkov (o porabi energije ali vode oziroma 

kapaciteti stroja). 

Sestava nalepke: 

1. proizvajalec 

2. model 

3. energijski razred, v katerega je aparat 

uvrščen 

4. letna poraba energije v kWh 

5. raven zvočne moči v decibelih  

6. razred učinkovitosti ožemanja 

7. kapaciteta v kilogramih 

8. letna poraba vode v litrih                                                         
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3. REŠEVANJE DELOVNEGA LISTA 

 

4. DIDAKTIČNE IGRE ZA UTRJEVANJE SNOVI 

KVIZ 

 

Na spletni strani http://www.seai.ie/Schools/Energy_Game rešimo kviz o varčevanju z 

energijo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seai.ie/Schools/Energy_Game
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Priloga 2 – Delovni list 

 

Delovni list: ZMANJŠEVANJE PORABE ENERGIJE 

 

1. Križanka 

V spodnje povedi na prazna mesta vpiši pravo besedo in jo prepiši pod ustrezno 

številko v križanki. 

1. Uporabi naprave, ki porabljajo _ _ _ _ energije. 

2. Izključi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, če ga ne boš uporabljal več kot 2 uri. 

3. Enota za energijo je _ _ _ _ _. 

4. Uporabljaj _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, da lažje izklopiš več naprav. 

5. V gospodinjstvih največ električne energije porabimo za _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

6. Ugasni _ _ _ _ vsakič, ko greš iz prostora. 

         5.   

  2.          

            

1.            

            

            

      6.      

4.            

   3.         
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2. Osmerosmerka 

V osmerosmerki poišči dane besede: PLIN, BIOMASA, ELEKTRIKA, PORABA, 

PREMOG, JOUL, ENERGIJA, VARČUJ, NALEPKA, LUČ 

L P Ž S N M D K V C 

A G Č P D F H A T U 

R I T L J V P S B M 

M A B I O M A S A Ž 

A J G N A L E P K A 

K I J I Z U J H I Č 

A G O M E R P P R V 

J R P U I L O D T F 

H E M O N U P D K L 

A N V A R Č U J E N 

R E J T U A I O L P 

Š Ž A O S D B F E H 

G J K Č U L C A V B 

N M F O S L P Š C R 

 

3. Kako pogosto varčuješ z energijo? Označi z X! 

 Pogosto Redko Nikoli 

Ugasnem luči, ko jih nihče ne potrebuje.    

Izklopim naprave, ki jih ne uporabljam.    

Oblečem pulover, ko nas hladi.    

Zaprem vodo, medtem ko si umivam zobe.    

Hodim ali se vozim s kolesom.    

Pomagam reciklirati: papir, steklo, embalažo.    

Ugasnem računalnik, ko ga neham uporabljati.    
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4. Katere vire energije poznamo? Poveži besedo s sliko! 

premog                                     

jedrska 

veter 

sonce 

voda 

kurilno olje 

plin 
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Priloga 3 – Anketni vprašalnik 

ANKETNI VPRAŠALNIK O PORABI ENERGIJE DOMA 

Sem absolventka Pedagoške fakultete Ljubljana. Za dokončanje diplomske naloge 

potrebujem odgovore, vezane na porabo energije v posameznem gospodinjstvu, zato se na 

vas obračam s prošnjo, da izpolnite anketni vprašalnik. Anketa je anonimna. Odgovori 

bodo analizirani v okviru dodiplomskega študija na Pedagoški fakulteti. 

 

Hvala za vaš čas, ki ste si ga vzeli in pomoč, 

 

Lea Martinc 

 

SPLOŠNI PODATKI  

 

1. Spol (obkrožite):                                     2.  Starost (obkrožite): 

a.) M.                                                          a.)  18–24. 

      b.)  Ž.                                                           b.)  25–34. 

                                                                     c.)  35–44. 

                                                                     d.)  45–54. 

                                                                     e.)  55–64. 

                                                                     f.)  65+. 

  

3. Kraj bivanja (obkrožite):                     4.   Živite v (obkrožite): 

a.) Mesto.                                                    a.) Hiši. 

b.) Podeželje.                                              b.) Bloku. 

                                                                     c.) Večstanovanjski hiši. 

                                                                     d.) Drugo: _______. 
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5. Stopnja izobrazbe (obkrožite): 

a.) Osnovnošolska. 

b.) Srednješolska. 

c.) Višješolska ali visoka. 

d.) Univerzitetna. 

e.) Magisterij, doktorat. 

f.) Drugo:__________. 

 

6. Vaš povprečni osebni dohodek (obkrožite): 

a.) Do vključno 365 €. 

b.) 366–730 €. 

c.) 731–1.100 €. 

d.) 1.100–1.460 €. 

e.) Več kot 1.460 €. 

________________________________________________________________________ 

1. Katere nasvete za zmanjševanje porabe energije upoštevate (obkrožite)?  

Nasveti Stopnja strinjanja 

1 – nikoli 2 – redko 3 – včasih 4 – pogosto 5 – zelo 

pogosto 

Uporaba varčnih žarnic 1 2 3 4 5 

Ugašanje luči, ko nas ni v prostoru 1 2 3 4 5 

Uporaba energijsko varčnejših 

naprav 

1 2 3 4 5 

Uporaba pomivalnega in pralnega 

stroja, ko sta primerno polna 

1 2 3 4 5 

Kuhamo v pokritih posodah 1 2 3 4 5 

Hladilnika in zamrzovalnika ne 

odpiramo po nepotrebnem 

1 2 3 4 5 

Hladilnik ali zamrzovalnik ni 

prazen 

1 2 3 4 5 

Električne naprave, ki je trenutno 

ne uporabljamo, izklopimo 

1 2 3 4 5 

Električne naprave ne puščamo v 

stanju pripravljenosti 

1 2 3 4 5 
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2. Kako ogrevate stanovanje, hišo? 

a.) Zemeljski plin.                    d.)  Lesna goriva (polena, sekanci, peleti, briketi). 

b.) Kurilno olje.                        e.)  Drugo: ________. 

c.) Električna energija.              

 

3. Koliko je znašal vaš povprečni mesečni strošek za električno energijo v zadnjem 

letu? ____________ 

 

4. Katere izmed naštetih gospodinjskih aparatov uporabljate najpogosteje, njihova 

starost in v kateri energijski razred spadajo (obkrožite in dopišite)?  

Gospodinjski 

aparati 

Kako pogosto jih uporabljate Starost Energij-

ski 

razred 

1 – 

nikoli 

2– 

redko 

3 – 

včasih 

4 – 

pogosto 

5 – 

zelo 

pogost

o 

Kombiniran 

hladilnik z 

zamrzovalniko

m 

1 2 3 4 5   

Zamrzovalna 

omara 

1 2 3 4 5   

Pralni stroj 1 2 3 4 5   

Sušilni stroj 1 2 3 4 5   

Pomivalni stroj 1 2 3 4 5   

Mikrovalovna 

pečica 

1 2 3 4 5   

Štedilnik s 

pečico 

1 2 3 4 5   

Grelnik vode 1 2 3 4 5   

Palični mešalec 1 2 3 4 5   

Indukcijska 

plošča 

1 2 3 4 5   
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5. Kaj je energijska nalepka (obkrožite)?  

a.) Enostaven grafični prikaz najpomembnejših podatkov o rabi energije in ostalih 

standardiziranih podatkov za posamezne gospodinjske aparate. 

b.) Pomoč pri izbiri varčnega in poceni aparata. 

c.) Enostaven grafični prikaz najpomembnejših podatkov o rabi energije in ostalih 

standardiziranih podatkov za vse gospodinjske aparate enako. 

 

6. Kolikšen delež energije v gospodinjstvu po vaši oceni porabijo gospodinjski 

aparati, ki jih uporabljate (obkrožite)?  

a.) Do 10 %. 

b.) Od 11 do 15 %. 

c.) Od 16 do 25 %. 

d.) Drugo: ______. 

 

7. Navedite razloge, zaradi katerih se odločite za zamenjavo gospodinjskega 

aparata (obkrožite)! 

a.) Starost. 

b.) Energijska poraba. 

c.) Estetski vidik. 

d.) Aparat ne deluje več. 

e.) Drugo: ________. 
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8. Koliko se strinjate z naslednjimi trditvami (obkrožite)?  

Trditev 

Stopnja strinjanja 

1 – se 

nikakor ne 

strinjam 

2 –  se 

ne 

strinjam 

3 – ne 

vem 

4 – se 

strinjam 

5 – se 

popolnoma 

strinjam 

Za nakup električnega gospodinjskega aparata se odločim na podlagi cene, 

saj mi moje finančno stanje ne dovoljuje nakupa dražjega in bolj varčnega 

aparata. 

1 2 3 4 5 

Za nakup električnega aparata se odločim na podlagi zunanjega videza 

aparata. 
1 2 3 4 5 

Za nakup električnega gospodinjskega aparata se odločim na podlagi 

blagovne znamke. 
1 2 3 4 5 

Za nakup električnega gospodinjskega aparata se odločim na podlagi 

informacij na energijski nalepki. 
1 2 3 4 5 

Za nakup električnega gospodinjskega aparata se odločim na podlagi 

informacij prijateljev. 
1 2 3 4 5 

Za nakup električnega gospodinjskega aparata se odločim na podlagi 

dejstva, da bo imela moja odločitev o nakupu določenega aparata tudi 

posledice za okolje. 

1 2 3 4 5 

 


