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Ključne ugotovitve raziskaveKljučne ugotovitve raziskaveKljučne ugotovitve raziskaveKljučne ugotovitve raziskave    na temo na temo na temo na temo osveščenosti o energetski učinkovitostiosveščenosti o energetski učinkovitostiosveščenosti o energetski učinkovitostiosveščenosti o energetski učinkovitosti: : : :     

• 10,7 % anketiranih je v zadnjem času v medijih, na spletu ali kje drugje zasledilo 

informacije o projektu Varčna soseska; 

• 88,3 % anketiranih je mnenja, da bi bilo smiselno podoben projekt, v smislu 

prizadevanje za bolj učinkovito rabo energije v gospodinjstvih ter iskanja možnosti za 

večje prihranke na področju porabe energije, zagnati tudi v njihovi občini; 

• stopnja osveščenosti in informiranosti glede učinkovite rabe električne energije v 

gospodinjstvih je po samooceni anketiranih srednje dobra (ocena 3,05 na 5-stopenjski 

lestvici); v povprečju anketirani v praksi izvajajo 7 od 10-ih ukrepov, po katerih smo jih 

spraševali. Največ jih skrbno ravna pri odpiranju vrat hladilnika in/ali zamrzovalnika 

(90,0 %), sproti ugaša luči, ko jih ne potrebuje (88,7 %), poskrbi za to, da se pomivalni 

in/ali pralni stroji vklopi le, ko je primerno poln (83,5 %) ter da se pri nakupu novega 

stroja ali naprave odloči za takega, ki spada med energijsko varčne (82,4 %); 

• da bi bili anketirani motivirani upoštevati vse ukrepe in načine varčevanja v 

gospodinjstvu in bi jih redno izvajali, bi moral po pričakovanjih največ anketiranih (24,0 

%) prihranek pri računu za električno energijo znašati več kot 30 % njihove trenutne 

porabe, 24,7 % bi jih bilo pripravljeno bolj dosledno varčno ravnati za prihranek med 

21 in 30 %, preostalih 40 % pa še za nižjo stopnjo prihranka. Primerjava glede na 

stopnjo osveščenosti in informiranosti glede učinkovite rabe energije pokaže, da tisti, 

ki so manj osveščeni pričakujejo višjo stopnjo prihranka kot bolj osveščeni; 

• med tremi motivi za to, da posamezniki v njihovem gospodinjstvu poskušajo omejiti 

svojo porabo električne energije kot najbolj pomemben izstopa prihranek denarja; ta 

je najbolj pomemben za 66,0 % vprašanih. Skrb za okolje je poglavitni motiv za 24,6 % 

anketiranim, to da so dober zgled ostalim pa 8,1 %. Primerjava glede na stopnjo 

osveščenosti in informiranosti glede učinkovite rabe energije pokaže, da so manj 

osveščeni nadpovprečno motivirani s prihrankom denarja, bolj osveščeni pa s skrbjo za 

okolje. 
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Osnovni podatki o raziskavi:Osnovni podatki o raziskavi:Osnovni podatki o raziskavi:Osnovni podatki o raziskavi:    

Interstat je med 18. 08. in 25. 8. 2014 na nacionalno reprezentativnem vzorcu izvedel spletno 

raziskavo na temo osveščenosti o energetski učinkovitosti. V raziskavi je sodelovalo 494 

anketirancev iz celotne Slovenije. 

V skladu s standardi, ki jih priporoča ESOMAR*, je pri objavi rezultatov iz tega poročila potrebno 

navesti naslednje podatke: 

• Izvajalec: INTERSTAT d.o.o. 

• Zajeta populacija: splošna javnost, osebe stare 18+ 

• Velikost vzorca: n=494 

• Maks. napaka cenilke na vzorcu: +/- 4,4% 

• Datum izvedbe: 18.08. – 25.8. 2014 

• Vzorčenje: spletni panel podjetja Interstat d.o.o. 

• Metoda zbiranja podatkov: Računalniško podprto spletno anketiranje (CAWI) 

• Analiza podatkov: univariatna in bivariatna** 
 

* ESOMARR/WAPOR GUIDE TO OPINION POLLS, ESOMAR 2003. 

** Pred obdelavo so bili podatki še obteženi po spolu, starosti, izobrazbi, delovni aktivnosti in statistični regiji, 

tako da je vzorec približan strukturi populacije. Zaradi postopka obteževanja lahko skupni odstotek odstopa od 

100, vendar ne za več kot za 0,1%. Tudi frekvence lahko odstopajo za -/+ 1 enoto. 
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RezultatiRezultatiRezultatiRezultati    

V1. Ali ste v zadnjem času mogoče v medijih, na spletu, ali kje drugje zasledili kaj informacij o 

projektu VARČNA SOSESKA, ki ga izvajata Mestna občina Maribor in Energetska agencija za 

Podravje, s katerim bodo poskušali vzpodbuditi občane k bolj varčni in učinkoviti rabi energije 

v gospodinjstvih? 

  f % 

Da, sem že slišal nekaj o tem 53 10,7 

Ne, prvič slišim za ta projekt 441 89,3 

Skupaj 494 100,0 
    

V2. Ali menite, da bi bilo smiselno podoben projekt, v smislu prizadevanj za bolj učinkovito 

rabo energije v gospodinjstvih ter iskanje možnosti za večje prihranke na področju porabe 

energije, zagnati tudi v vaši občini? 

  f % 

Da 436 88,3 

Ne 58 11,7 

Skupaj 494 100,0 

 

V3. Kako ocenjujete svojo stopnjo osveščenosti in informiranosti glede učinkovite rabe 

električne energije v gospodinjstvih? 

  f % 
Povprečna  

ocena 

Zelo slaba 25 5,1 

3,05 

Slaba 133 26,9 

Niti slaba niti dobra 153 31,0 

Dobra 155 31,4 

Zelo dobra 28 5,6 

Skupaj 494 100,0  
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V4. Katere od spodaj navedenih ukrepov upoštevate v vašem gospodinjstvu? 

 
Odgovori v % 

Vrat hladilnika in zamrzovalnika ne odpirate po 
nepotrebnem ter pazite da vrata niso predolgo odprta 

90,0 

Luči sproti ugašate, ko jih ne potrebujete 88,7 

Pomivalni in-ali pralni stroj vklopite le, ko je primerno 
poln 

83,5 

Se pri nakupu novega stroja-naprave odločite za takega, 
ki spada med energijsko varčne in ima vgrajen varčni 
program delovanja 

82,4 

Namesto uporabe sušilnega stroja perilo obešate na 
svežem zraku 

79,8 

Električne naprave vedno popolnoma izklopite, ko se 
odpravite na dopust 

74,4 

Uporabljate le varčne žarnice 67,1 

Pri kuhanju hrano narežete na majhne kose, pazite da 
količina vode ni prevelika in posodo pokrijete s 
pokrovko, tako da se jed skuha hitreje 

63,4 

pomivalni in-ali pralni stroj vklopite le v času cenejše 
električne energije (nočni tok) 

50,5 

Električne naprave vedno popolnoma izklopite, ko jih ne 
potrebujete, in jih ne puščate v stanju pripravljenosti 

41,9 

Drugo* 3,9 
*Drugo: varčno ravnanje nasploh, tudi pri porabi ostalih dobrin (prehrana, topla voda, ipd.); lastna elektrarna; 

energetsko varčno stanovanje; ločevanje odpadkov, recikliranje, ipd. 

V5.  Kakšen bi moral znašati prihranek v gospodinjstvu na LETNI RAVNI, da bi bili motivirani 

dosledno upoštevati vse ukrepe in načine varčevanja in v gospodinjstvu in bi jih redno izvajali? 

  f % 

Do 10 % 89 18,0 

11 - 20 % 107 21,7 

21 - 30 % 103 20,9 

Več kot 30 % 118 24,0 

Ne morem oceniti 76 15,4 

Skupaj 494 100,0 
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V6.  Kateri od naštetih je za vas ključen motiv za to, da v vašem gospodinjstvu poskušate (bi 

poskušali) omejiti vašo porabo električne energije? 

  f % 

Prihranek denarja 327 66,1 

Skrb za okolje 122 24,6 

Zgled ostalim članom gospodinjstva 40 8,1 

Drugo* 6 1,1 

Skupaj 494 100,0 
*Drugo: nimam potrebe po dodatnem varčevanju, red in doslednost pri vseh gospodinjskih opravilih, vse našteto 

mi je enako pomembno. 

 


