


Le malo ljudi se zaveda, da običajno naprave v 

stanju pripravljenosti (t.i. stand-by mode) še vedno 

uporabljajo elektriko. Zato nam račun za elektriko 

narašča tudi takrat, ko naprav sploh ne uporabljamo, 

razen tega pa povsem po nepotrebnem prispevamo 

k prekomernim emisijam toplogrednih plinov, ki 

spreminjajo podnebje in ogrožajo naš planet.

Koliko porabijo naprave v stanju pripravljenosti?
Povprečno slovensko gospodinjstvo porabi 

povprečno za 40W elektrike za naprave v stanju  

pripravljenosti. Na letni ravni povprečno 

gospodinjstvo torej porabi okoli 308 kWh elektrike, 

ki ne prinese nobene koristi, zanjo pa plačamo 

približno 30 EUR.

Kako odkrijemo naprave v stanju pripravljenosti?
Enostavno. V temi ugasnimo vse luči in se 

sprehodimo po stanovanju. Kjer gori kakšna lučka 

ali vidimo uro, tam se skriva nepotrebno požiranje 

elektrike. Naslednji krog po stanovanju naredimo v 

svetlobi: tokrat iščemo naprave, ki so tople, čeprav jih 

trenutno nimamo prižganih. 

Običajno so v stanju pripravljenosti: računalnik, 

televizor, mikrovalovna pečica, pečica, polnilec za 

mobilni telefon, CD predvajalnik, DVD predvajalnik, 

video predvajalnik, sistem za ozvočenje, modem, 

ISDN adapter, tiskalnik, računalniški zaslon, naprave 

za satelitsko, kabelsko ali internetno televizijo, 

brezžični telefon, radio, električna zobna ščetka...

Kako lahko rešimo problem?
V celoti rabe elektrike v stanju pripravljenosti ne 

moremo izkoreniniti, lahko pa naredimo veliko. 

Pri uporabi

• Popolnoma izklopimo naprave s pritiskom na  

 gumb za izklop, kjer je to mogoče (npr. TV,  

 računalnik itd.). 

• Naprave popolnoma izklopimo iz stikala (kabel ni v  

 vtičnici).

• Naprave popolnoma izklopimo s pomočjo  

 razdelilcev s stikalom za vklop in izklop.

• Polnilcev in adapterjev ne puščamo v vtičnici.

• Tako, kot se obnašamo doma, se obnašajmo  

 tudi v službi ali šoli in svoje sošolce, sodelavce,  

 sosede, znance ali sorodnike informiramo, da lahko  

 zaustavijo nepotrebno rabo elektrike in s tem tudi  

 privarčujejo.

Ob nakupu 

• Pri nakupu novih naprav preverimo, koliko elektrike  

 porabi v stanju pripravljenosti in izberemo model,  

 ki nima porabe elektrike v stanju pripravljenosti ali  

 pa ima zelo majhno. 

• Ne kupujemo izdelkov z nepotrebnimi urami in  

 zaslončki.

• V trgovini prodajalcem razložimo, da bi bili veseli,  

 če naprave ne bi porabljale elektrike takrat, ko jih  

 ne rabimo. Sporočilo bo doseglo proizvajalce  

 naprav!

• Ne kupujmo nepotrebnih naprav, ki jih uporabimo  

 npr. dvakrat na leto, medtem pa požirajo elektriko v 

 stanju pripravljenosti.

• Pri prenovi ali gradnji stanovanja vgradimo 

 posebna stikala, ki z enim klikom izklopijo vse  

 naprave v sobi, ko nismo v njej. 

V zakonodaji

• Odločno zahtevajmo od odločevalcev v politiki in  

 gospodarstvu, da zahtevajo proizvodnjo naprav, ki  

 ne porabljajo elektrike v stanju pripravljenosti.

Več informacij o rabi elektrike v stanju pripravljenosti 

najdete na www.focus.si.
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