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Donosimo vam niz savjeta pomoću kojih će vaši računi za struju biti nešto 
manji nego inače.  
Grijanje, topla voda i kuhanje stoje nas između 70 i 80 posto ukupne 
mjesečne potrošnje struje, pod uvjetom da grijanje nije priključeno na 
toplanu. Donosimo vam niz savjeta pomoću kojih će vaši računi za struju 
biti nešto manji nego inače. 
Topla voda 
– Tuširanje, ne kupanje u kadi 
– Pranje ruku i umivanje iznad umivaonika, a ne kade 
– Prije miješanja vode prvo pustiti hladnu pa toplu vodu 
– Pri ručnom pranju posuđa prati u začepljenom sudoperu, a ne pod 
mlazom tople vode 
– Ne zagrijavati više vode nego što je potrebno 
– Bojler postaviti čim bliže mjestu na kojem se topla voda troši 
– Postaviti regulator na temperaturu od 60 ºC 
– Bojler uključivati u periodu niže tarife (noću) 
– Provjeravati gumice na slavinama, naročito za toplu vodu 
Grijanje/hlađenje prostora 
– Ostaviti slobodan prostor oko uređaja 



– Održavati uređaj po uputama proizvođača 
– Povremeno očistiti uređaj 
– Temperaturu u stanu namjestiti po načelu «prostorija po prostorija», 
ugodno gdje se boravi, manje ugodno gdje se ne boravi 
– Kad se u stanu ne boravi, isključiti uređaj 
– Povećanje temperature 1ºC povećava potrošnju energije do 6% 
– Na uređaju za hlađenje programirati temperaturu 5 do 6°C nižu od 
vanjske 
Pranje posuđa i rublja 
– Dobro proučiti mogućnosti uređaja 
– Smjestiti uređaj po uputama 
– Puniti uređaj do dopuštene količine: 
1. – kod rublja razvrstavati prema vrstama pranja 
2. – kod posuđa pažljivo slagati 
– Ne zaustavljati perilicu prilikom pranja 
– Koristiti ekonomične programe 
– Koristiti razdoblje niže tarife (noću) 
– Redovito čistiti dijelove koji to zahtijevaju 
Elektronički uređaji 
– TV, radio, računalo i slično te mali kućanski uređaji (mikser, toster, 
mikrovalna pećnica, sušilo za kosu...) isključiti čim se ne upotrebljava 
Rasvjeta 
– U većoj prostoriji veći broj malih svjetiljki 
– Uključiti prije korištenja, isključiti nakon boravka u prostoriji 
– Ako se koristi luster s više žarulja, priključiti ga na serijsku sklopku 
– Tijekom gledanja TV-a isključiti rasvjetu 
– Svjetliji zidovi u stanovima 
– U prostoru malih vidnih zahtjeva žarulje manje snage 
– Redovito čistiti žarulje i druge dijelove svjetiljki 
Priprema hrane 
– Ploču štednjaka uključiti tek kad se posuda stavi na nju 
– Početak zagrijavanja do vrenja na najviši položaj sklopke 
– Ravno i stabilno dno posude u kojoj se hrana priprema 
– Promjer posude jednak ili malo manji od ploče 
– Poklopac koji dobro pokriva posudu 
– Ploču ili pećnicu isključiti malo prije nego što je jelo gotovo 
Održavanje hrane 
– Hladnjak ili zamrzivač postaviti na mjesto na kojem nema sunca i malo 
odmaknuti od zida 
– Udaljiti od izvora topline (štednjak, pećnica, ne zatvarati u ormar) 



– Postavite termometar na zadovoljavajuću temperaturu 
– Što manje i što kraće otvarati uređaj 
– Ne stavljati topla jela u uređaj 
– Namirnice dobro i uredno složiti (ne natrpavati namirnice i hranu) 
– Održavati čistoću i izvan (prašina na rešetkama) i unutar hladnjaka 
(održavati ga suhim) 
– Češće provjeriti vrata 
Usisavanje 
– Prije uključenja i početka čišćenja pripremite površinu za rad 
– Isključite uređaj tijekom drugog rada uz usisavanje 
– Redovito mijenjajte vrećice 
Glačanje 
– Prije uključivanja glačala pripremite rublje za glačanje (razvrstajte ga po 
vrsti tkanine) 
– Izbjegavajte glačati često i manje količine 
– Ako je rublje prevlažno, prethodno ga  osušite, ako je presuho, malo ga 
ovlažite 
– Ako prekidate glačanje, isključite glačalo, savjetuje večernji.hr 
 


