
ENERGETSKI 
SVETOVALEC



Učinkovit je tisti, ki z manj energije 
doseže enak ali boljši učinek.

Z zmanjšano rabo energije  
znižamo stroške za energijo,  
pripomoremo k ohranjanju  
čistega okolja in trajnostnemu  
razvoju.

Preberi 
in bodi 
učinkovit/a!
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OPIS PROJEKTA 
Knjižica je natisnjena v okviru projekta 
IMPULSE PLUS – Vključevanje novih 
območij v uporabo celostnih uprav-
ljavskih podpornih orodij za energetsko 
učinkovitost javnih stavb na območju 
Sredozemlja (Reaching new territories 
in the use of Integrated Management 
Support for Energy efficiency in Medi-
terranean Public Buildings), programa 
Interreg Mediteran, ki ga sofinancira 
Evropski sklad za regionalni razvoj. 
Namen projekta je prenesti že oblikova-
na orodja za pripravo načrtov energet-
ske prenove javnih stavb in za oceno 
stroška investicij na območja novih 
partnerjev. 

Pilotno območje v Sloveniji je Mestna 
občina Koper, kjer je bilo popisanih 48 
javnih stavb, ki še niso bile energetsko 
prenovljene. Za pet izmed njih je bil 
izdelan razširjen energetski pregled in 
pripravljen investicijski dokument za 
energetsko prenovo. To so stavbe vrtca 
v Bertokih, telovadnice osnovne šole v 
Pradah, italijanskega konzulata v Kopru, 
zgradbi na Trgu Brolo št. 3 in 4 (nekda-
nja upravna enota in nekdanje skladišče 
žita Fontico) ter Arena Bonifika.  

Projekt
IMPULSE
PLUS

Energetska 
prenova
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Pripravljen je tudi predlog načrta pre-
nove stavb, ki bo občini lahko v pomoč 
pri rezervaciji sredstev za energetsko 
prenovo stavb v letnem proračunu. 

Vodilni partner projekta je Inštitut  
za gradnje iz španske Valencie (IVE),  
partnerji pa poleg Regionalnega razvoj- 
nega centra Koper še italijanska družba 
ART-ER iz Bologne, ki se ukvarja s pro- 
mocijo trajnostnega razvoja, Regija 
Zahodna Grčija, Fundacija za podnebje 
in energijo (VCE) iz Valencije in Mestni 
svet španskega mesta Elche. Mestna 
občina Koper je pridružena partnerka. 

Partnerji
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RAZSVETLJAVA 
• Ugasnimo luč, ko je ne potrebujemo. 

Ugašanje luči zmanjša porabo elek-
trične energije za 10 %. 

• Kadar pri delu potrebujemo več svet-
lobe, uporabimo usmerjeno svetlobo 
z namizno svetilko.

• Za več svetlobe v prostoru uporabimo 
prosojne zavese, ki jih lahko podnevi 
odgrnemo. Naravna svetloba ugodno 
vpliva na naše počutje.

• Svetle barve stropov in sten vplivajo 
na ugodnejše bivalne pogoje in znižu-
jejo stroške električne energije. 

• S pogostim čiščenjem svetlobnih 
teles privarčujemo do 10 % stroškov 
električne energije. 

• Omogočimo zaposlenim, da občasno 
delajo od doma. Poraba energije v 
poslovnih prostorih bo tako manjša. 

• Zastarele svetilke zamenjajmo z 
novejšimi LED svetilkami, ki lahko 
porabijo tudi do 85 % manj električne 
energije, obenem pa so bistveno bolj 
vzdržljive.  

• 	Varčnost	novejših	LED	svetilk	potrju-
jejo	tudi	ocenjeni	prihranki	v	poročilih	

Več 
ugašaš, 
manj 
plačaš.
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razširjenih	energetskih	pregledov,	
opravljenih	v	petih	izbranih	stavbah	 
v	Mestni	občini	Koper.	

• 	V	vrtcu	v	Bertokih	bi	z	zamenjavo	
starih	svetilk	letno	privarčevali	 
783	EUR,	v	telovadnici	osnovne	šole	
Prade	pa	1.459	EUR.	Privarčevana	
sredstva	bi	lahko	namenili	nakupu	
dodatne	opreme,	igral	in	knjig.	Otro-
kom	bi	tako	ponudili	bogatejše	učne	
vsebine.	

• 	V	upravnih	stavbah	na	Trgu	Brolo	 
številka	3	in	4	bi	z	zamenjavo	dotra- 
jane	razsvetljave	letno	prihranili	 
2.231	EUR,	v	prostorih	Generalnega	
konzulata	Italije	598	EUR,	v	Areni	
Bonifika	pa	kar	19.091	EUR.	

VODA
• Preverimo tesnila na pipah.

• Nastavljena temperatura ogrevane 
vode v bojlerju naj ne bo višja od 
60°C.

• Vgradimo nastavke za pipe (perlatorji) 
za zmanjšanje porabe vode. Prihranek 
vode je lahko do 50 %.

Manj 
porabiš, 
več 
privarčuješ.
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• 	Vgradnja	bojlerske	toplotne	črpalke	
v	vrtcu	v	Bertokih	bi	letno	prispevala	
k	prihranku	1.042	EUR	pri	ogrevanju	
tople	sanitarne	vode	namenjene	
predvsem	kuhinji.	

• V	Areni	Bonifika	se	predlaga	dodatno 
	izolacijo	cevi	za	toplo	sanitarno	vodo, 
	kar	bi	prineslo	letni	prihranek	v	zne-
sku	178	EUR.

LOČEVANJE  
ODPADKOV
• Vedno sortirajmo in ločeno zbirajmo 

papir, embalažo, steklo, biološke  
odpadke, blago, baterije, električno  
in elektronsko opremo, sijalke.

• Enkrat letno je posebej organizira-
no zbiranje nevarnih odpadkov kot 
so akumulatorji, zdravila, jedilno in 
motorno olje, barve, laki, škropiva, 
kosovni material in drugo.

• Ločevanje omogoča reciklažo, kjer na-
stanejo surovine in materiali za nove 
izdelke. V Centrih ponovne uporabe 
so na voljo obnovljeni in preurejeni 
predmeti, ki ji lahko ponovno upora-
bimo.

Več 
ločuješ,
manj 
smetiš.
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OGREVANJE 
• Optimalna temperatura v dnevnih 

prostorih je 20°C ali 21°C.

• S termostatskimi ventili nastavimo 
sobno temperaturo. V ogrevanem 
prostoru vsaka stopinja nad 20°C 
pomeni do 6 % večjo porabo energije. 

• Oblačimo se toplo, oprijeto, v plasteh, 
saj tako bolje zadržujemo telesno 
temperaturo.

• Ne zastirajmo ogrevalnih teles.  
Zastiranje poveča porabo energije 
tudi do 10 %. 

• V zimskih mesecih okna ponoči zas-
tirajmo s polknicami ali roletami ter 
termostat nastavimo na minimum. 

• Ko ogrevamo, pravilno prezračujmo: 
okna popolnoma odpremo na prepih v 
najtoplejšem delu dneva, čas zračenja 
naj bo do 5 minut.

• 	Zamenjava	obstoječih	ventilov	na	
radiatorjih	z	dinamičnimi	ventili	s	
termostatskimi	glavami	bi	v	upravnih	
stavbah	na	Trgu	Brolo	omogočila	 
1.314	EUR	letnega	prihranka	pri	stro-
ških	za	ogrevanje,	v	bertoškem	vrtcu	
pa	239	EUR.

Manjša 
poraba, 
večji 
izkoristek.
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HLAJENJE
• Preprečimo vdor toplote v stavbe 

(sončna zaščita za okna, izklapljanje 
nepotrebne razsvetljave). 

• Premislimo, če klimatsko napravo res 
potrebujemo in jo uporabimo samo 
po potrebi.

• Pravilno izberimo temperaturo in ko-
ličino zraka prezračevalnih in klimat-
skih naprav. Z vsako stopinjo več na 
termostatu lahko prihranimo med 1 in 
3 % električne energije.

• Redno vzdržujmo klimatske naprave! 

• Če imamo možnost, na južno stran 
hiše posadimo listopadno drevo, ki 
nam bo nudilo poleti senco.

• Klimatsko napravo nastavimo tako, 
da se v času malice ali kosila, ko so 
prostori prazni, samodejno izklopi. 

• 	Toplotna	črpalka	lahko	prispeva	k	 
nižjim	stroškom	ne	le	ogrevanja,	
temveč	tudi	hlajenja.	V	telovadnici	
osnovne	šole	v	Pradah	bi	z	vgradnjo	
reverzibilne	toplotne	črpalke	zrak/
voda	letno	prihranili	do	1.881	EUR.	

Rolete 
zaprimo, 
hlad 
zadržimo.
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NAKUPOVANJE
• Pripravimo si točen seznam izdelkov 

in ne nakupujmo, česar ne potrebu-
jemo. V izdelavo vsakega izdelka je 
potrebno vložiti določeno količino 
energije.

• Za nakupe uporabljajmo bombažno 
vrečko ali nakupovalno košaro, pla- 
stične vrečke za nakupovanje pa 
uporabimo večkrat.

• Postanimo samooskrbni. S pridelavo 
hrane na domačem vrtu bomo prihra-
nili veliko denarja.

• Kupujmo sezonsko in lokalno pride-
lano hrano, saj tako zmanjšamo rabo 
energije potrebno za shranjevanje in 
prevoz živil, poleg tega pa skrbimo za 
zdravo prehrano.

• Uživajmo čim več nepredelane hrane, 
saj tako jemo zdravo in ob tem pri- 
hranimo kar nekaj energije in denarja, 
na primer jejmo sveže sadje in pijmo 
vodo iz pipe, raje kot da pijemo sadni 
sok.

Ne pozabi:
nakupovalni 
seznam 
in vrečka.
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TELEVIZIJA, RADIO  
IN RAČUNALNIK
• Aparati porabljajo električno energijo 

tudi takrat, ko so v stanju pripravlje-
nosti (»stand by«), zato jih ugasnimo, 
ko jih ne potrebujemo.

• Ko so naprave napolnjene, iz električ-
nega omrežja izklopimo polnilce za 
telefone in druge aparate.

• Pri nastavitvah ohranjevalnika za-
slona nastavimo »spanje« ekrana na 
primer na 10 minut.

• Enako velja za nastavitev »spanja« 
računalnika – namesto, da je prižgan 
cel dan, naj »zaspi« (sleep) po uri 
brezdelja. Vsi programi nas bodo ob 
ponovni uporabi pričakali odprti.

• Ko ugasnemo računalnik, ugasnimo 
tudi monitor (s tipko spredaj).

• Prenosni računalnik porabi v stanju 
delovanja okoli 30 % manj energije 
kot stacionarni računalnik.

• Pri nakupu aparatov bodimo pozorni 
na oceno njihove energetske potrat-
nosti. Najugodnejša cena naj ne bo 
najpomembnejši dejavnik pri odločitvi 
za nakup. 

Bye-bye
stand by
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TOPLOTNA IZOLACIJA 
STAVBE
• Skozi zunanje stene stavbe, streho in 

tla stavba izgubi kar do 75 % toplote.

• Z vgradnjo toplotne izolacije lahko 
bistveno zmanjšamo toplotne izgube 
ter izboljšamo energijsko učinkovitost. 

• Klasični materiali za toplotno izolacijo 
stavb so steklena in mineralna volna, 
poliuretan, polistiren. Alternativni 
materiali pa so celuloza, pluta, perlit, 
ovčja volna, bombaž, lesna vlakna ipd. 

• Pri vgradnji toplotne izolacije velja, da 
je učinkovitejša, če je material debe-
lejši, njegova toplotna prevodnost pa 
čim manjša. 

•  V	vrtcu	Bertoki	bi	s	toplotno	izolacijo	
fasade	in	strehe	letno	privarčevali	
2.182	EUR,	v	telovadnici	osnovne	šole	
Prade	pa	892	EUR.	V	Areni	Bonifika	
bi	z	investicijo	letno	prihranili	kar	
20.969	EUR.	Znesek	predstavlja	dve	
tretjini	zneska,	ki	ga	je	občina	v	letu	
2023	predvidela	za	izdelavo	projektne	
dokumentacije	za	novo	večnamensko	
dvorano.	Arena	Bonifika	namreč	ne	
zadostuje	več	potrebam	dvoranskih	
športov.

Velika
investicija, 
vendar velik 
prihranek. 
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ZATESNITEV OKEN

• Slabo zatesnjena okna prispevajo k 
višjim računom za gretje. Hitra reši-
tev je namestitev tesnilnih trakov. 

• Boljši so gumijasti kot penasti tra-
kovi, saj so prožnejši in se sčasoma 
manj deformirajo. 

• Tesnila moramo na okna oziroma 
vrata namestiti po celotni stični 
površini.

• Dolgoročni ukrep pa je zamenjava 
starih oken. Energijsko učinkovita 
okna zmanjšajo toplotne izgube. 

• 	Zamenjava	zunanjega	stavbnega	
pohištva	predstavlja	veliko	investi-
cijo,	vendar	pa	občutno	pripomore	k	
zmanjšanju	toplotnih	izgub.	V	ber-
toškem	vrtcu	bi	na	ta	način	prihranili	
1.032	EUR	letno,	v	stavbah	na	Trgu	
Brolo	številka	1.452	EUR,	v	italijan-
skem	konzulatu	206	EUR,	v	Areni	
Bonifika	pa	5.152	EUR.

Stop
hladnemu 
zunanjemu
zraku. 
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Rolete 
zaprimo, 
hlad 
zadržimo.

Več 
ločuješ,
manj 
smetiš.

Manjša 
poraba, 
večji 
izkoristek.

Več 
ugašaš, 
manj 
plačaš.

Stop
hladnemu 
zunanjemu
zraku. 

Manj 
porabiš, 
več 
privarčuješ.

Ne pozabi:
nakupovalni 
seznam 
in vrečka.

Bye-bye
stand by

Velika
investicija, 
vendar velik 
prihranek. 




