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Porabimanj tudi na partnerskih straneh
Spletna aplikacija Porabimanj.si - moj energetski svetovalec vam omogoča izračun
možnih prihrankov tudi pri električni energiji. Svetovalec je nepogrešljiv pri vsakem
nakupu računalnika, televizijskega sprejemnika, gospodinjskega aparata ali svetil.
Energetskega svetovalca Porabimanj lahko odslej obiščete tudi na partnerskih
straneh.

Izračunajte si možne prihranke pri elektriki
Ne glede po kakšni ceni plačujete električno energijo pri vašem dobavitelju še vedno lahko
prihranite s pravilno izbiro naprav in ustreznim ravnanjem. Pri tem vam bo v veliko pomoč
spletni energetski svetovalec Porabimanj.si. S pomočjo svetovalca Porabimanj si lahko
izračunate stroške porabe električne energije vaših gospodinjskih aparatov, elektronskih
naprav in razsvetljave ter jih primerjate z energetsko učinkovitejšimi modeli.
Svetovalec Porabimanj vam bo prikazal tudi možne prihranke pri smotrnemu ravnanju z
električno energijo, koliko energije porabi izbrana naprava in koliko izpustov CO2 ustvari.
Ponudil vam bo nasvete, kako z varčnim ravnanjem prispevate k ohranjanju okolja in
koliko gospodinjstev te nasvete že upošteva. Svetovalec pa je uporaben tudi za podjetja in
ustanove, ki uporabljajo veliko računalnikov in druge informacijsko komunikacijske
opreme, ki je ob razsvetljavi pogosto največji porabnik električne energije.

Koliko lahko prihranim?
Povprečno slovensko gospodinjstvo za električno energijo porabi 600 € na leto. Z
gospodinjskimi aparati razreda A+++ in z učinkovitejšo uporabo le-teh lahko prihranite do
100 € na leto pri tem pa zmanjšamo emisije CO2 za 0.4 tone. Podjetje s 15 zaposlenimi pa
z zamenjavo namiznih računalnikov za prenosne in z vsemi drugimi možnimi ukrepi lahko
prihrani do 1.600 € na leto.
Stroški za električno energijo so v večini gospodinjstev glavni motiv za učinkovito ravnanje.
Kljub temu, da so stroški za elektriko za povprečno slovensko gospodinjstvo dosti manjši
kot za prevoz niso zanemarljivi. Največja porabnika med gospodinjskimi aparati sta
hladilnik in zamrzovalna skrinja, ki sta konstantno priključena na omrežje. Pri uporabi
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električnih aparatov in svetil lahko prihranimo pri energiji z izbiro varčnejših aparatov kljub
temu, da so nekoliko dražji. Kolikšni so ti prihranki in v kolikšnem času se povrne
investicija lahko hitro in enostavno izračunamo s pomočjo energetskega svetovalca.
Svetovalec Porabimanj vam omogoča, da izračunate prihranek za posamezno napravo ali
za celoten prihranek vseh vaših naprav v primeru menjave in v primeru upoštevanja
varčevalnih ukrepov.

Porabimanj obiščite pred vsakim nakupom
Odslej vam ne bo treba več izgubljati toliko časa po trgovinah ali pregledovati številne
spletne strani ponudnikov, da bi ugotovili kateri gospodinjski aparat je najmanj potraten in v
kolikšnem času se vam bo povrnila višja cena energetsko učinkovitejšega aparata
(naprimer A++). Neodvisen energetski svetovalec Porabimanj vam bo v pomoč tudi v
primeru menjave računalnikov, televizijskih sprejemnikov in žarnic. Konkretni izračuni vam
bodo omogočili primerjavo porabe energije različnih razredov električnih naprav. V
sorazmerju z okvirno ceno naprave pa uporabnik hitro ugotovi kaj se mu splača. Zato
svetovalca Porabimanj obiščite pred vsakim nakupom računalnika, televizijskega
sprejemnika, gospodinjskega aparata ali svetil.
Zaradi pomanjkanja informacij se pri investicijah v energetsko učinkovitost lahko napačno
odločimo, pri tem pa se stroški povečajo. Porabniki energije se velikokrat ne zavedamo, da
bi s primernim ravnanjem lahko znatno zmanjšali porabo in stroške za energijo. Vse to je
spodbudilo razvojni tim Informa Echo, ki vodi kampanjo »Energija si, bodi učinkovit«, da je
v program kampanje uvrstil aplikacijo Porabimanj - moj energetski svetovalec.
Svetovalec Porabimanj.si je brezplačno dostopen na prenovljenem spletnem portalu
www.pozitivnaenergija.si. Namenjen je vsem, ki želijo zmanjšati stroške za energijo.

Porabimanj tudi na partnerskih straneh
Raziskava REUS 2012 je pokazala, da dobra polovica porabnikov ni seznanjenih s tem, da
bi jih morali dobavitelji energije in goriv po zakonu najmanj enkrat letno informirati o
možnostih za znižanje stroškov energije. Za boljšo informiranost o možnih prihrankih so se
v agenciji Informa Echo odločili, da dostop do energetskega svetovalca omogočijo tudi
preko ponudnikov energije ter drugih podjetij, ki želijo obiskovalce svojih spletnih strani
spodbujati k varčevanju z energijo. Družba Petrol je svetovalca Porabimanj že uvrstila na
svojo spletno stran in ga bo predstavila na otvoritvi Centra energetskih rešitev 25. oktobra
ob 18.00 v hali 2, BTC v Ljubljani.
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Pri načrtovanju in izvedbi aplikacije so združili svoja znanja agencija Informa Echo, ki je
pobudnik projekta, Center za energetsko učinkovitost pri Institutu Jožef Stefan, Citadela,
Enki, Kolektiv, Tango-on.net in Valicon. Izvedba aplikacije Porabimanj modul električna
energija se je delno financirala s pomočjo sredstev Petrolovega programa zagotavljanja
prihrankov energije pri končnih odjemalcih.
Rajko Dolinšek

Več informacij:
Rajko Dolinšek, Informa Echo
Tel. 031 688 423, 01 583 93 23
rajko.dolinsek@informa-echo.si
www.pozitivnaenergija.si
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