
Kolikšen je
ogljični odtis

ogrevanja vaše
učilnice?

Projekt EKOŠOLA MERI ODTIS CO   je financiran s sredstvi Sklada za podnebne spremembe.2 



Za izračun ogljičnega odtisa ogrevanja
boste potrebovali energetsko izkaznico
vaše izobraževalne ustanove. Kako do
spletne energetske izkaznice, si lahko
pogledate na spletni strani ekošolskega
Kalkulatorja CO2 v sklopu Ogrevanje. V
kolikor ugotovite, da vaša ustanova
energetske izkaznice še  nima izdelane,
lahko uporabite tudi podatek o ogrevanju,
ki vam ga posreduje računovodstvo
(podatek iz računa, števca).

Pri izračunu s spletnim Kalkulatorjem
CO2 bodite pozorni, da izberete pravo
možnost izračuna, glede na to, ali
boste uporabili podatke iz energetske
izkaznice ali iz računa za ogrevanje.

Za ohranjanje toplote v šolskih prostorih, medtem ko je zunaj hladno, uporabljamo veliko
energije, kar posledično ustvarja tudi velike ogljične izpuste. Merjenje teh izpustov in
iskanje načinov njihovega zmanjšanja sta velik izziv in sta odvisna od številnih dejavnikov,
kot so vrsta goriva, ki se uporablja za pridobivanje toplote, število oken v učilnici, kakovost
izolacije šolskega poslopja, starost in lokacija šole ... Nad nekaterimi spremenljivkami
nimamo neposrednega nadzora in možnosti vplivanja. Spremenljivka, na katero lahko
vplivamo, je temperatura v učilnici, ki jo uravnavamo z zapiranjem oziroma odpiranjem
oken in vrat. 

Raziščite načinogrevanja vaše šole. Seogrevate s pomočjo  zemeljskega plina,elektrike, kurilnega olja?Ugotovite, katera jeprimarna vrsta goriva,ki se uporablja zaogrevanje šole in kakonjegova poraba vpliva navaš ogljični odtis. 

OGREVANJE

Koliko energije prihranite, če
na ustanovi povprečno

temperaturo znižate za 2 °C?

Namig: Po ASHARAE-standardu nam
1 °C prinese 4 % prihranek energije.



ENERGETSKA IZKAZNICA

Energetska izkaznica stavbe je javna listina, na kateri najdemo podatke, ki nam povedo, v kakšnem
energetskem stanju je stavba (energetska učinkovitost stavbe), kakšna je raba energije in  kakšna
so priporočila za povečanje energetske učinkovitosti.

Kaj je energetska izkaznica?

Vrste energetskih izkaznic

Poznamo dve vrsti energetskih izkaznic: računsko in merjeno energetsko izkaznico. Merjena
energetska izkaznica se lahko izda samo za obstoječo nestanovanjsko stavbo (šole, zdravstveni
domovi ...). Računska energetska izkaznica pa se lahko izda za vse stavbe. Na vsaki energetski
izkaznici je že na začetku označeno, za katero vrsto izkaznice gre –  računsko ali merjeno
energetsko izkaznico.

Kje najdemo energetsko izkaznico?

Energetska izkaznica je javna listina, zato je dostopna na spletnem mestu Ministrstva za okolje
in prostor na strani:  http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl. Video navodila najdeš na
ekošolskem spletnem kalkulatorju CO2, v poglavju Ogrevanje. Edini podatek, ki ga potrebuješ za
dostop do energetske izkaznice, je naslov vaše ustanove.

Računska energetska izkaznica

Vir: https://www.energetska-izkaznica.eu/vrste-
izkaznic/racunska-energetska-izkaznica-stavbe/

Merjena energetska izkaznica

Vir: https://www.energetska-izkaznica.eu/vrste-
izkaznic/racunska-energetska-izkaznica-stavbe/

letna potrebna toplota za ogrevanje
stavbe, 
letna dovedena energija, potrebna
za delovanje stavbe,
letne emisije CO2 v ozračju zaradi
delovanja stavbe.

V računski energetski izkaznici so
prikazani trije vidiki energijske
učinkovitosti:

letna raba energije, namenjene za
pretvorbo v toploto, 
letna raba električne energije,
letne emisije CO2 v ozračju zaradi
delovanja stavbe.

V merjeni energetski izkaznici so
prikazani trije vidiki energijske
učinkovitosti:



RAČUNSKA ENERGETSKA IZKAZNICA
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podatek, ki
ga vpišete v
tabelo popisa

predlogi ukrepov 
komentarji – tu najdete podrobnejši
opis načina ogrevanja

v komentarjih lahko  najdete vrsto
energenta, ki se uporablja za ogrevanje

Pozor! Izkaznice se lahko vizualno med seboj nekoliko razlikujejo (zaradi različnih izdelovalcev), a vse vsebujejo
ključne podatke, ki jih potrebujete.



v komentarjih lahko  najdete vrsto
energenta, ki se uporablja za ogrevanje

MERJENA ENERGETSKA IZKAZNICA
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Pozor! Izkaznice se lahko vizualno med seboj nekoliko razlikujejo (zaradi različnih izdelovalcev), a vse vsebujejo
ključne podatke, ki jih potrebujete.
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POPIS OGREVANJA - podatki iz energetske izkaznice

Učilnica, za katero računate ogljični odtis:

Na ekošolski spletni strani Kalkulator CO2 si oglejte film, ki vam bo
prikazal pot do energetske izkaznice vaše ustanove. Po navodilih iz
filma poiščite vašo energetsko izkaznico. Podatek o letni porabi
energenta, s katerim se ogrevate na vaši ustanovi, prepišite v
spodnjo levo tabelo. 

Letna poraba energenta

Imena raziskovalcev:                                    

Datum:

Dovedena energija za
ogrevanje ustanove 
(podatek iz energetske

izkaznice)

Električna
energija [kWh]

Rjavi premog
[kWh]

Daljinska toplota/
ogrevanje [kWh]

Ekstra lahko
kurilno olje [kWh]

Utekočinjen
naftni plin [kWh]

Zemeljski plin
[kWh]

Sonce

Voda

Biomasa (les)

Izmerjena temperatura v učilnici
[°C]

Prvi dan

Drugi dan

Tretjii dan

Četrti dan

Peti dan

Začetno
stanje

Prvi dan

Drugi dan

Tretjii dan

Četrti dan

Peti dan

Povprečna temperatura v
učilnici [°C]

V času kurilne sezone opravite 5 meritev temperature v učilnici in
jih zabeležite v levo tabelo. S pomočjo opravljenih meritev
izračunajte povprečno temperaturo v učilnici.

Začetno
stanje

Končno
stanje

Stanje pred izvedbo
dejavnosti za
zmanjšanje
ogljičnega izpusta.

Stanje po izvedbi
dejavnosti za
zmanjšanje
ogljičnega izpusta.
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POPIS OGREVANJA – podatki iz računov, števcev ...

Učilnica, za katero računate ogljični odtis:

Letna poraba energenta

Imena raziskovalcev:                                    

Datum:

Dovedena energija za
ogrevanje ustanove 
(podatek iz energetske

izkaznice)

Električna
energija [kWh]

Rjavi premog
[kg]

Daljinska toplota/
ogrevanje [kWh]

Ekstra lahko
kurilno olje [l]

Utekočinjen
naftni plin [kg]

Zemeljski plin
[m3]

Sonce

Voda

Biomasa (les)

Izmerjena temperatura v učilnici
[°C]

Prvi dan

Drugi dan

Tretjii dan

Četrti dan

Peti dan

Začetno
stanje

Prvi dan

Drugi dan

Tretjii dan

Četrti dan

Peti dan

Povprečna temperatura v
učilnici [°C]

Če vaša ustanova energetske izkaznice še nima izdelane, podatek
o načinu ogrevanja in letni porabi energenta pridobite v
računovodstvu šole.
Pridobljeni podatek vpišite v spodnjo tabelo.

V času kurilne sezone opravite 5 meritev temperature v učilnici in
jih zabeležite v levo tabelo. S pomočjo opravljenih meritev
izračunajte povprečno temperaturo v učilnici.

Začetno
stanje

Končno
stanje

Stanje pred izvedbo
dejavnosti za
zmanjšanje
ogljičnega izpusta.

Stanje po izvedbi
dejavnosti za
zmanjšanje
ogljičnega izpusta.



NAČRT ZA ZMANJŠANJE OGLJIČNEGA ODTISA OGREVANJA

Cilj : Kako vemo, da je bil cilj dosežen?        

Predlogi in ukrepi za zmanjšanje
ogljičnega odtisa ogrevanja:      

Naš akcijski načrt:      

Odgovorni:
Sodelujoči:
Morebitni stroški:
Rok za izvedbo: 

Doseženi zmanjšan letni
izpust [kg CO2]:      

na osebo:      na učilnico:      na ustanovo:      



a. Podatke, zbrane na delovnih listih: Popis ogrevanja – podatki iz energetske izkaznice ALI Popis
ogrevanja – podatki iz računov, števcev, zapišite v ustrezne stolpce delovnega lista Ogrevanje –
izračuni s podatki iz energetske izkaznice ALI Ogrevanje – izračuni s podatki iz računov,
števcev ... Podatke lahko vnesete tudi v ekošolski Kalkulator CO2.

V primeru, da ste podatke vstavili v spletni kalkulator, vam ta poda rezultate letnega izpusta CO2 na
učenca, učilnico in ustanovo, zato nadaljne računanje ni več potrebno (rezultate izračunov si zabeležite
na ustrezno mesto na zadnjem učnem listu). Kalkulator lahko uporabite tudi za ugotavljanje pravilnosti
izračunanih rezultatov. Ponuja vam tudi vrsto namigov, nasvetov, spletnih povezav ..., ki vam
pripomorejo pri raziskovanju teme, izračunih in načrtovanju ukrepov za zmanjšanje ogljičnega izpusta. 

OGREVANJE - navodila za izračune

b. Izračunajte, koliko kilogramov CO2 dnevno ustvari ogrevanje vaše USTANOVE. To storite tako,
da podatek o specifičnem izpustu CO2 za posamezno vrsto energenta (imate ga v tabeli na učnem
listu Izračuni) pomnožite s podatkom o letni porabi energenta na ustanovi.

Kolikšen je ogljični odtis ogrevanja na učenca/učilnico/ustanovo? Ob koncu izziva primerjajte količino
ogljičnega izpusta začetnega in končnega stanja, da ugotovite, za koliko ste uspeli zmanjšati vaš
razredni ogljični odtis.

Pozor! V kolikor boste vstavljali podatke v spletni kalkulator, bodite pozorni, da izberete možnost
izračuna glede na vir podatka, ki ga imate o ogrevanju:

1.možnost izračuna: uporabite, če imate podatke iz energetske izkaznice. Tu vstavljate podatke o
porabi, ki je izražena v kWh.

2. možnost izračuna: uporabite, če imate podatke iz računov, števcev ... Tu vstavljate podatke o
porabi, ki so v različnih merskih enotah (te so odvisne od energenta npr. ekstra lahko kurilno olje v
litrih, zemeljski plin v kubičnih metrih ...).

Ocena ogljičnega izpusta ogrevanja

podatek o specifičnem izpustu CO2 za
posamezne vrste energentov 

letna poraba energenta na
USTANOVOx

podatek imate zapisan v tabeli na delovnem listu Ogrevanje – izračuni s podatki iz energetske
izkaznice/Ogrevanje – izračuni s podatki iz računov, števcev.

Dnevni izpust
CO2 na

USTANOVI 
(kg CO2 ) 

=

Raziskovalni izziv

c. Izračunajte, koliko kilogramov CO2 dnevno ustvari ogrevanje vaše UČILNICE. To storite tako, da
izračunan podatek o dnevnem izpustu CO2 na ustanovo delite s številom učilnic na ustanovi.

dnevni izpust CO2 na ustanovi število učilnic na ustanovi:
Dnevni izpust

CO2 na
UČILNICO 
(kg CO2 ) 

=







Kolikšen je ogljični odtis
ogrevanja vaše učilnice?

Ustanova

Začetno stanje Končno stanje

LETNI IZPUST [kg CO2]

Zmanjšan izpust

Oseba

Učilnica

REZULTATI

Vam je uspelo doseči zastavljene cilje?

Predlogi za nadaljne delo in zmanjševanje ogljičnega odtisa ogrevanja na ravni posameznika/razreda/ustanove :

Opombe :


