OGLJIČNI ODTIS
OGREVANJA
V slovenskih gospodinjstvih porabimo približno 61 % energije za ogrevanje prostorov in 17 %
energije za pripravo tople sanitarne vode (skupaj torej skoraj 80 %). Pri tem uporabljamo
različne energetske vire.

ENERGETSKI VIRI
Energetski viri se uporabljajo za proizvodnjo električne energije, za ogrevanje in ohlajanje
prostorov, prevoz, kuhanje, osvetlitev in številne druge dejavnosti v našem življenju.
Obnovljivi viri energije
To so viri energije, ki se nenehno obnavljajo. Hkrati pa so zanje
značilne določene naravne omejitve: sonce sije samo podnevi,
hitrost vetra se spreminja itd.
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Ti viri so omejeni, se ne obnavljajo oziroma jih
ljudje izrabljamo hitreje kot uspejo nastajati, zato
jih zmanjka v določenem časovnem obdobju.
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Kje v gospodinjstvu izgubljamo največ toplote?
25 % toplote se
izgublja skozi
streho.

V kolikor s solarnim sistemom pokrijemo
okrog 65 % potreb po topli vodi letno,
bomo prihranili 400 litrov kurilnega olja.

10 % toplote se
izgublja skozi
okna.

Z menjavo oken v gospodinjstvu
zmanjšamo izgubo energije do 50 % in
prihranimo do 180 kg CO2 letno.

35 % toplote se
izgublja skozi
stene.

Če termostat nastavimo na 3 °C nižjo
temperaturo za 12 ur dnevno, lahko v
gospodinjstvu letno prihranimo 225 kg
CO2.
Prihranek energije zaradi izboljšane
izolacije strehe, tal in zidov je ocenjen na
več kot 50%. Z izolacijo doma letno
lahko prihranimo več kot 850 kg CO2.

15 % toplote se
izgublja skozi tla
slabo izolirane
stavbe.

Vir: https://focus.si

Letni izpust CO2 glede na vrsto kuriva za ogrevanje hiše
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Z ZNIŽANJEM OGREVANJA ZA 1 °C ZMANJŠAMO PORABO ENERGIJE
ZA 6 % IN OGLJIČNI IZPUST ZA 160 KG CO2 LETNO.
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Vir: https://www.maison-travaux.fr

KAJ LAHKO STORIŠ?
PREVZEMI NADZOR NAD
TEMPERATURO .

Temperaturo v razredu in v domačih prostorih je najlažje
uravnati s časovno nastavljivim termostatom. Večina učilnic
termostata nima, lahko pa si pomagaš s termometrom, ki ga
pritrdiš na steno. S pomočjo ventilov na radiatorjih uravnaj
temperaturo razreda na 21°C. Če te zebe, se najprej topleje obleci.

ZATESNI OKNA. PRAVILNO
ZRAČI.

Če vam slabo tesnijo okna, prosi hišnika, da naj jih zatesni s
tesnilnimi trakovi. V kurilni sezoni prostore zrači v najtoplejšem
delu dneva. Za kratek čas na stežaj odpri okna in vrata, saj je
dolgotrajno zračenje s priprtimi okni manj učinkovito. Čim nižja
je zunanja temperatura, tem krajše naj bo prezračevanje. V
hladnih mesecih, kot so december, januar in februar, ne zračite
več kot 5 minut. V prehodnih obdobjih (november, marec) pa ne
več kot 10 do 15 minut.

SPUŠČAJ ROLETE.

V zimskih mesecih ob koncu pouka v učilnici zastri okna z
roletami, saj bodo le-te pomagale zadrževati toploto. V poletnih
mesecih bodo spuščene rolete pomagale razred ohranjati
hladen, zato vam ne bo potrebno prižigati klimatskih naprav.

NE ZASTIRAJ RADIATORJEV.

Če na radiatorju sušiš svoja oblačila ali izdelke, povečaš porabo
energije do 10 %.

Kolikšen je ogljični odtis
ogrevanja vaše učilnice?
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