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članov Mreže poslovno-družbene koristnosti 
Sinergija 

November, 2012, št. 19 

Vsebina: 

 Blaž Košorok o energiji osebno. 

 Porabimanj.si moj energetski svetovalec na partnerskih straneh. 

 Zabavno in koristno – Porabimanj energije, poučni nagradni kviz.  

 

Porabimanj - moj energetski svetovalec   
tudi na vaši spletni strani 

Spletna aplikacija Porabimanj - moj energetski svetovalec vam omogoča enostaven in 

hiter izračun možnih prihrankov pri energiji. Svetovalec je nepogrešljiv pri nakupu 

avtomobila, računalnika, televizijskega sprejemnika, gospodinjskih aparatov, pri menjavi 

ogrevalnega sistema, vgradnji klimatske naprave, itd. Izračuna pa vam tudi možne 

prihranke pri smotrnem ravnanju z energijo ter koliko energije porabi neka 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.  

 

Za boljšo informiranost o možnih prihrankih smo se v agenciji Informa Echo odločili, da 

dostop do energetskega svetovalca omogočimo tudi preko ponudnikov energije ter drugih 

podjetij, ki želijo obiskovalce svojih spletnih strani spodbujati k varčevanju z energijo. V ta 

namen smo pripravili paket - Partner pri prihrankih energije. Družba Petrol in Holding 

  
Brez energije smo nič.«   
 
Blaž Košorok, direktor Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) 

o energiji osebno. Ekskluzivno za portal Pozitivna energija. 

http://www.pozitivnaenergija.si/arhiv-osebno/brez-energije-

smo-nic-blaz-kosorok 

http://www.pozitivnaenergija.si/arhiv-osebno/brez-energije-smo-nic-blaz-kosorok
http://www.pozitivnaenergija.si/arhiv-osebno/brez-energije-smo-nic-blaz-kosorok
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Slovenske elektrarne - HSE sta svetovalca Porabimanj že uvrstili na svoje spletne strani. 

V kolikor bi  tudi vi želeli omogočiti obiskovalcem svojih spletnih strani izračun prihrankov 

pri energiji nam sporočite. 

 

 

Svetovalec Porabimanj.si je brezplačno dostopen na prenovljenem spletnem portalu 

www.pozitivnaenergija.si. Namenjen je podjetjem in gospodinjstvom, ki želijo zmanjšati 

stroške za  energijo.  

 

 

Porabimanj energije in osvoji nagrado 
 

Varčevanje z energijo se splača. Prihranki, ki jih omogočajo preudarne nakupne odločitve 

in učinkovito ravnanje z energijo so lahko veliki. Zato je pomembno, da vemo kje in kako 

jih lahko dosežemo. V pomoč pri izračunih možnih prihrankov, ki za 86 % gospodinjstev 

predstavljajo osnovni namen varčevanja z energijo, nam je spletni energetski svetovalec 

Porabimanj.si.  

 

http://www.pozitivnaenergija.si/
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Poraba energije je v veliki meri odvisna od našega ravnanja zato preverite svoje znanje o 

učinkoviti rabi energije na nagradnem kvizu »Porabimanj energije«. Kviz bo izpopolnil 

vaše poznavanje ukrepov učinkovitega ravnanje z energijo na področju prevoza, električne 

energije in ogrevanja s toplotnimi črpalkami. 

 

Do 5. Decembra lahko na nagradnem kvizu »Porabimanj energije« pridobite eno od 

številnih učinkovitih nagrad. Med nagradami je Gorenjeva stenska toplotna črpalka, ki 

nadomesti električni grelec za toplo vodo. Big Bang je prispeval sušilni stroj BEKO, ki 

deluje po principu toplotne črpalke. Petrol je prispeval zanimivo napravo MonitEL, ki 

omogoča nadzor nad porabo električne energije, Danfoss pa termostatske radiatorske 

ventile. Ob navedenih so vključene še druge uporabne nagrade. Nagradna igra 

»Porabimanj energije«, ki jo je omogočil HSE, je dostopna na portalu pozitivnaenergija.si 

in na Facebook skupnosti Energija si. 

 

 
Vključite se v skupnost »Energija si« na Facebook-u: https://www.facebook.com/energija.si 

 

Aktivnosti kampanje »Energija si, bodi učinkovit«, Raziskave REUS in Mreže Sinergija lahko 

spremljate na portalu http://www.pozitivnaenergija.si/ 

 

Kontakt: Rajko Dolinšek rajko.dolinsek@informa-echo.si tel. 01 583 93 23 

 

V kolikor ne želite prejemati novic mreže Sinergija nam prosim sporočite. 

http://www.pozitivnaenergija.si/
https://www.facebook.com/energija.si
http://www.pozitivnaenergija.si/
mailto:rajko.dolinsek@informa-echo.si

