OLIMPIJSKO
Z ENERGIJO
Slovenci smo pregovorno varčni in spadamo med najbolj varčne
narode v Evropi. S koronakrizo smo menda še bolj »zategnili pasove«
in povečali prihranke. To dobro značajsko lastnost lahko marsikje
obrnemo sebi v prid.

Dejstvo 1: Cene energentov so v drugi polovici letošnjega
leta močno narasle.
Dejstvo 2: Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije
(REUS) je pokazala, da okrog 80 % slovenskih gospodinjstev
aktivno razmišlja o učinkovitejši rabi energije.
Sklep: Statistično gledano ste med njimi najbrž tudi vi.

Torej, lahko računamo na dober odziv na naš
olimpijski energijski izziv?

Z optimizacijo ogrevanja in razsvetljave domačih prostorov ter smotrno uporabo
električne energije za vaše številne naprave lahko prihranite. Z upoštevanjem
spodnjih priporočil pa ne boste na boljšem le vi, pač pa vsi skupaj. Posameznik,
družba in narava, ki nas obdaja. Win-win situacija. Tek na dolge proge, odgovorna
naložba. Vsak korak šteje. Skupaj zmoremo!
Priporočila smo pripravili v sodelovanju s strokovnjaki Centra za energetsko
učinkovitost na Institutu »Jožef Stefan«

1.	Preverite kakšna je toplotna
izolacija vašega stanovanja
ali hiše.

	Relevantne podatke o stanju vašega objekta pridobite
z izdelavo t.i. energetske izkaznice. Kontaktirajte
neodvisnega strokovnjaka.

2.	Optimizirajte izolacijo.

	Na podlagi pridobljenih podatkov iz energetske
izkaznice, ki jo izdajajo pooblaščene pravne osebe,
optimizirajte toplotno izolacijo (izolacija stavb in
vgradnja kakovostnega stavbnega pohištva). Ko
boste razmišljali o zamenjavi ogrevalnega sistema
in energenta, si pomagajte s tem spletnim orodjem.
Dokončno odločitev sprejmite na podlagi posveta z
neodvisnim strokovnjakom.

3.	Poskrbite za pravilno
prezračevanje prostorov.

	Če prezračujete ročno, naj bodo okna večkrat na dan
odprta na stežaj. Popolnoma, torej! Odpiranje »na škarje«
naj ne bo (več) vaša navada. Če prezračujete avtomatsko,
potrebo po svežem zraku regulirajte z ustrezno nižjo
temperaturo. Stavbno pohištvo naj bo zatesnjeno, vsak
nepotreben, še tako majhen prepih, je odveč.

4.	P red nakupom posameznega
gospodinjskega aparata
preverite energijsko
porabo aparata.

	Z orodjem BELT, ki so ga razvili na Zvezi
potrošnikov Slovenije bo to enostavno. Energijski
razred orodje prevede v razumljive številke
o porabi električne energije, strošku električne
energije, izpustih CO2, številu dreves, potrebnih za
absorpcijo te količine CO2 in ekvivalentu kilometrov vožnje z avtomobilom.
Interpretacija energijskih nalepk (z letošnjim letom je bila uvedena nova) bo
tako enostavnejša.

5.	Hranite navodila vaših aparatov.

	Navodila, ki jih prejmete ob nakupu aparata ne zavrzite,
pač pa natančno preberite in po potrebi, za interpretacijo,
pomoč poiščite pri trgovcu ali neodvisnemu strokovnjaku.
Pravilna uporaba, skrb in vzdrževanje vaših aparatov jim
bodo življenjsko dobo dodobra raztegnili..

6.	S pravilnim pranjem in sušenjem
oblačil se lahko izognete
likanju.

	Za pranje izbirajte kakovostne pralne praške
in ustrezne programe, ki zagotavljajo manjšo
uporabo vode, energije in perejo hitreje. Izkoristite
centrifugiranje na visokih obratih, ki s perila izloči več
vlage. V sušilnem stroju naj se znajde le dobro ožeto
perilo. Takoj, ko »sušilec« opravi delo, perilo še toplo
zložite, pa se boste izognili likanju večine perila in prihranili
čas pri tem nepopularnem opravilu.
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7.	Naj vam elektrika “ne uhaja”.

	Danes baterije skrbijo za marsikateri aparat pri nas doma.
Njihova uporaba nam daje več svobode in udobja, pri
čemer skrbnost pokažemo, ko polnilce izklapljamo iz
vtičnic po vsakem polnjenju. Da pa za razsvetljavo doma
uporabljamo LED sijalke, ki imajo večji izkoristek in moč,
pa tako in tako že čivkajo vrabci na vseh strehah, kajne?
Če vam nad glavo sveti še kakšna “stara žarnica” je to le
priložnost, da v prihodnjih letih z varčno prihranite še kak evro.

Naj bo tvoj korak del štafete!
Povej naprej!

V poročilu Mednarodnega foruma za podnebne spremembe (IPCC avgust, 2021) je
jasno navedeno, da je segrevanje ozračja posledica človeške aktivnosti. Ne zatiskaj
si oči. Gre za moj, tvoj, naš problem. Deluj. Sprejmi ta izziv. Navduši še prijatelja,
soseda, mamo, znanca in sproži val sprememb. Skupaj lahko premikamo gore!
Še več vsebin najdeš na Facebooku in Instagramu za ključnikoma: #belivrhovi in
#misijaledenik

Olimpijski koraki so nastali v sodelovanju z:

Ta knjižica je elektronska. Z razlogom, da je ne bi natisnili. Raje jo prenesite na svojo napravo in delite naprej.

