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Raziskava REUS 2012 –
Pri energiji postajamo var neji razen pri
prevozu
4. val Raziskave energetske uinkovitosti Slovenije – REUS 2012 razkriva, da
postajamo varneji pri rabi energije v gospodinjstvih. Najveji premik je narejen pri
delitvi strokov v vestanovanjskih stavbah. Na podroju prevoza pa so glede na
lansko leto predvsem rdee tevilke.
V torek, 02.10.2012 so bili na GZS v Ljubljani predstavljeni rezultati etrtega vala
Raziskave energetske u inkovitosti Slovenije – REUS 2012. V sklopu terenske raziskave
je bilo anketiranih 1022 gospodinjstev. Ob rezultatih raziskave so prikazane tudi
spremembe glede na lansko leto ter vplivi teh sprememb na okolje. Na za etku
predstavitve je g. Julijan Fortunat, v.d. direktor Direktorata za energijo na Ministrstvu za
infrastrukturo in prostor, poslualcem predstavil strateke usmeritve na podro ju u inkovite
rabe energije. Rezultate in trende raziskave je predstavil Rajko Dolinek, direktor agencije
Informa Echo, ki je v sodelovanju s konzorcijem podjetij in ustanov nosilec raziskave
REUS. Sledila je okrogla miza z naslovom Porabi manj, na kateri je sodelovalo deset
govorcev iz dravne uprave, proizvajalcev in ponudnikov energije ter drugih podjetij in
ustanov. Okroglo mizo je vodil Niko Martinec, direktor Energetske zbornice Slovenije.
Zbornica in agencija Informa Echo sta soorganizirali predstavitev.
Predstavljena je bila tudi spletna aplikacija Porabimanj.si – moj energetski svetovalec, ki
uporabnikom omogo a izra un prihrankov pri energiji v primeru menjave vozila,
gospodinjskega aparata, ra unalnika ali televizijskega sprejemnika. Velika prednost
aplikacije je v monosti izra una prihrankov pri spremembi ravnanja z energijo.
Oglejmo si nekaj rezultatov iz raziskave REUS 2012:
tiri petine gospodinjstev razmilja o tem, kako bi u inkoviteje ravnali z energijo. Za dve
tretjini je pri tem znianje strokov najpomembneje. Zmanjanje vplivov na okolje pa je
najpomembneje za 7 % gospodinjstev.
Pri razporejanju gospodinjstev v 5 skupin (Entuziasti, Realisti, Skeptiki, Pasivni in
Ravnoduni) je zabeleen premik iz skupine ravnodunih v skupino pasivnih, kar pa nima
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vejega vpliva na prihranke pri energiji. Ostaja dejstvo, da ima ve kot polovica
gospodinjstev o svoji stopnji uinkovitosti bolje mnenje, kot pa kae njihovo dejansko
ravnanje z energijo.
V Sloveniji je e vedno ve kot tretjina stanovanjskih hi brez izolacije, kar predstavlja zelo
velik potencial prihranka energije v gospodinjstvih. 10% enodruinskih hi je zamenjalo
streho, 8% vseh stanovanjskih stavb pa je izoliralo podstreja, od tega priblino enak dele
v enodruinskih in v vestanovanjskih stavbah. Glede na lansko meritev je tudi ve menjav
oken v vestanovanjskih stavbah. V enodruinskih hiah se je za 6 % povealo tevilo
gospodinjstev, ki nartujejo spremembo ogrevalnega sistema.
V vestanovanjskih stavbah se je tevilo gospodinjstev, ki plaujejo stroke ogrevanja po
dejanski porabi, povealo za petino, kar je rezultat zakonske uredbe, komunikacijske
kampanje Direktorata za energijo in subvencij Eko Sklada. Zanimivo pa je, da je v
vestanovanjskih stavbah upadel odstotek tistih, ki nameravajo navadne radiatorske
ventile zamenjati za termostatske. Med tistimi gospodinjstvi v vestanovanjskih stavbah, ki
e imajo radiatorske termostatske ventile, je zabeleena 13 odstotna rast zapiranja
radiatorskih ventilov med prezraevanjem. To predstavlja enega od pozitivnih trendov pri
uinkovitem ravnanju z energijo, kar je bil tudi namen lanskoletne kampanje Uvajanja
delitve in obrauna strokov za toploto po dejanski porabi. Pri ogrevanju je ponovno
zabeleen porast uporabe drv in opazen upad daljinske toplote.
Pri elektrini energiji je opazen trend veje ozaveenosti glede varnega ravnanja. 9 od
sto gospodinjstev bo v naslednjih 12 mesecih verjetno kupilo nov tedilnik, med njimi
velika veina zagotavlja, da bo energetsko varen, zanj pa so v povpreju pripravljeni
plaati za 20% vijo ceno od navadnega. Ve kot petina gospodinjstev pazi, da je as
odpiranja vrat hladilnika ali zamrzovalnika im kraji, hlajenju na maksimalni stopnji pa se
je odrekla dobra polovica uporabnikov. Pri pranju perila se je tevilo tistih, ki so e lansko
leto prali na maksimalni moni temperaturi, zmanjalo za petino. Polovica pralnih strojev
ima vgrajene eko programe. Polovica od teh, ki imajo napravo s to funkcijo, pa jo tudi
uporablja. Veina gospodinjskih aparatov sodi v energijski razred A.
Skoraj polovica elektrine naprave izklopi iz stanja pripravljenosti, ko jih ne uporablja, kar
je smiselno, saj nekateri aparati v stanju pripravljenosti e zmeraj porabijo do 60 %
energije, kot med obratovanjem. Petina gospodinjstev ima TV in raunalnike vklopljene
tudi, ko jih ne gleda ali uporablja. Kljub temu je iz rezultatov razvidno, da Slovenci poasi
postajamo varneji.
Pri prevozu pa so al trendi negativni. Osebni avto je e vedno najpogosteja izbira za vse
potrebe po prevozu. Zmanjal se je dele gospodinjstev z enim avtom, poveal se je dele
s tremi avtomobili. 6 % jih bo v naslednjih 12 mesecih kupilo nov avto, isti odstotek pa jih
razmilja o nakupu elektrinega avtomobila, ki bo zmoen prevoziti 300 km. Povealo se je
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tevilo prevoenih kilometrov v zadnjem letu, za hojo in avtobus pa je verjetnost izbire
manja, kot je bila lani
Ve informacij o raziskavi REUS najdete na spletni povezavi
http://www.pozitivnaenergija.si/raziskava/raziskava-reus/predstavitev-rezultatov
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