




• Ugotoviti želimo, koliko energije 
lahko privarčujemo že z enostavnimi 
ukrepi, kot so ugašanje luči, ko le te 

niso več potrebne (prostori niso 
zasedeni ali je dovolj naravne 

svetlobe).



• V vsaki svetilki 
so tri 36 W 

neonske žarnice, 
ki so dolge 120 

cm.

• Izmerili smo učilnice

• Narisali tlorise učilnic s programom 
za modeliranje Pro/ENGINEER

• Z lux-metrom smo v vsaki učilnici 
izmerili osvetljenost na delovnih 
površinah v oblačnem vremenu pri 
naravni in mešani svetlobi.

• Merili smo osvetljenost pri oknu,
osvetljenost na sredini, osvetljenost
pri steni in osvetljenost table v vsaki 
učilnici.

• Izračunali porabljeno energijo na dan
in moč svetilk  na kvadratni meter za 
vsako učilnico.



Glede na zahteve, ki jih  definira Evropski 
standard za notranja delovna mesta

(EN 12464-1) smo zapisali ugotovitve za 
vsako učilnico.

Definirani so naslednji parametri razsvetljave:

• povprečna osvetljenost v učilnici: 300 lx

• povprečna osvetljenost računalniških učilnici: 500 lx

• povprečna osvetljenost učilnic za praktični pouk: 500 lx

• povprečna osvetljenost hodnika: 100 lx

• povprečna osvetljenost na tabli: 500 lx

• povprečna moč vgrajenih svetilk na enoto uporabne 
površine in za izobraževalne ustanove znaša 13W/m2.
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Mešana svetloba - lxNaravna svetloba -lx

Dimenzije učilnice:

769 cm x 966 cm
• Poraba el. energije na dan

9x3x36Wx6h = 5832 Wh

• Moč svetilk na kvadratni meter

972W/74.3m2 = 13W/m2

Ugotovitve: Osvetlitev je na vseh delovnih površinah 

pri mešani svetlobi ustrezna. Osvetljenost table ni 

ustrezna. Moč svetilk na kvadratni meter je enaka  

predlagani vrednosti.
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Mešana svetloba - lxNaravna svetloba - lx

Dimenzije učilnice:

661 cm x 550 cm
• Poraba el. energije na dan

6x3x36Wx6h = 3888 Wh

• Moč svetilk na kvadratni meter

648W/45.2m2 = 14.3W/m2

Ugotovitve: Osvetlitev je na vseh delovnih površinah 

pri mešani svetlobi ustrezna. Osvetljenost table ni 

ustrezna. Moč svetilk na kvadratni meter je nad  

predlagano vrednostjo.



UČILNICA 
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• Poraba el. energije na dan

3x3x36Wx6h = 1944 Wh

• Moč svetilk na kvadratni meter

324W/27.5m2 = 11.8W/m2

Ugotovitve: Osvetlitev delovnih površin pri mešani 

svetlobi ni ustrezna pri steni in pri oknu. Osvetljenost

table ni ustrezna. Moč svetilk na kvadratni meter je pod  

predlagano vrednostjo.

Dimenzije učilnice:

750 cm x 367 cm



 Osvetlitev je na vseh delovnih površinah pri mešani svetlobi nad 
predpisano vrednostjo. Pri oknu in na sredini je nad zahtevano 

vrednostjo.
Predlog: namestiti manj potratne žarnice tam, kjer je to mogoče

(razporediti moč žarnic - pri oknu in na sredini, pri steni pa bi pustili 
enako).

 Osvetljenost tabel ni ustrezna.
Predlog: potrebno je osvetliti table (učenci bi  

sami izdelali nosilce za luči).
 Moč svetilk na kvadratni meter je v nekaterih učilnicah pod 

predlagano vrednostjo.
Predlog: Z osvetlitvijo table, bi se tudi povečala  

moč svetilk na kvadratni meter.
 Namestitev luči na senzor na hodnik.

 Lokalno osvetliti stroje.
 Izdelali bomo nalepke, ki jih bomo namestili na vrata učilnic.

 Seznaniti učence in vse zaposlene s projektom.
 Določiti skrbnike za ugašanje luči in en mesec beležiti porabljeno 

energijo. Za skrbnike za ugašanje luči: 
smo v  razredih določili  učitelje, na hodnikih pa dežurnega učenca.

 Očistiti je potrebno žarnice in svetilke.



Pri predmetu mehatronike smo pri 
obravnavi el. energije in dela 

izračunali porabljeno energijo na 
dan

• V učilnicah in hodnikih je 305 svetilk, 
vsaka ima moč 36 W. Če vse svetilke 
svetijo hkrati 6 ur na dan, bi potrošile 
65,880 kWh, kar pomeni 1976,4 kWh na 
mesec (30 dni).



NALEPKE, KI SMO JIH 
IZDELALI PRI INFORMATIKI
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TEDEN IZKLJUČI STIKALO
OD 22.3.2010 DO 26.3.2010

• Dne 22.3.2010 smo nalepke namestili pod 
stikala in na vrata učilnic.



Dne 23.3.2010 smo 
POPISALI ŠTEVEC in 

PRIČELI  
SPREMLJATI
PORABLJENO 

ENERGIJO

Vestno smo ugašali luči 
in dne  15.4.2010

zopet popisali števec.



Primerjava porabe el.           
energije za mesec marec in april

mesec poraba VT- kWh poarba MT- kWh

marec 1705 558

april 1254 384
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• Primerjali smo porabljeno 
energijo in ugotovili, da 

smo z enostavnimi ukrepi

prihranili

• 26,45 % pri VT in  

• 31,18% pri MT.



PORABA EL. ENERGIJE PO MESECIH ZA 
LETI 2009 IN DO 15.4. 2010 

Če primerjamo prve širi mesece letošnjega leta s 
prvimi štirimi

meseci lanskega leta:
• ugotovimo, da smo v letu 2009 porabili na mesec    

2121,75 kWh el. energije,
• v letu 2010 pa 1884,25 kWh el. energije, kar je 

za 11,2% manj.



PREDVIDEVANJA

Glede na kazalce prvih štirih mesecev in
glede na to, da smo v času spremljanja

privarčevali 26,45 % električne energije pri
visoki tarifi - VT in 31,18% pri mali tarifi –

MT ocenjujemo, da bi lahko na leto
privarčevali od 15% do 20% energije in s
tem zmanjšali izpuste CO2. Ocenjujemo,
da bi v zimskih mesecih lahko privarčevali
okrog 10% in v spomladanskih okrog 30%

električne energije.



Naloge za prihodnost
• Od predlogov moramo realizirat še:

• namestitev luči na senzor na hodnik,

• lokalno osvetliti stroje,

• očistiti je potrebno žarnice in svetilke,

• namestiti manj potratne žarnice tam, kjer je to 
mogoče (razporediti moč žarnic - pri oknu in na 

sredini, pri steni pa bi pustili enako),

• osvetliti table,

• PRIDNO BOMO UGAŠALI LUČI IN SPREMLJALI 
PORABLJENO ENERGIJO.



IZDELALI SMO ZGIBANKO





IZDELALI SMO TUDI PLAKAT
IZKLJUČI STIKALO



AKTIVNOSTI V ČASU PROJEKTA
• PREDSTAVITEV PROJEKTA NA NA 

SEJMU ALTERMED V CELJU
DNE 19.3.2010



PREDSTAVITEV PROJEKTA



Na tekmovanju za 

Evropsko nagrado za energetsko 

učinkovitost 

(EESA - European Energy Saving Awards) 
smo dosegli drugo mesto 

v kategoriji šol.

Projekt je objavljen na spletni strani: 
http://sites.google.com/site/ekosolakotnacinzivljenja/Home/projekt-

varcevanje-z-energijo
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