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Celosten pogled na energetsko 

učinkovitost 

Andrej Pureber, univ.dipl.inž.str. 

Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o. 

protim@rzisnik-perc.si 

 

 

En.občina, 18. oktober 2011 
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• Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l.RS.:52/2010) 

• obvezna uporaba pri gradnji novih stavb in rekonstrukciji stavbe oziroma njenega 

posameznega dela, kjer se posega v najmanj 25 % površine toplotnega ovoja 

• z 31. decembrom 2010 se je končalo prehodno obdobje uporabe drugih dveh pravilnikov 

• 21. člen - določa prehodno obdobje do 31.12.2014 z milejšimi zahtevami 

• pravilnik določa tehnične zahteve, ki morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo energije 

• mejne vrednosti za javne stavbe so za 10% nižje od ostalih nestanovanjskih stavb 

• energijska učinkovitost stavbe je dosežena, če je poleg mejnih vrednostih učinkovite rabe 

energije najmanj 25 % celotne končne energije za delovanje sistemov v stavbi zagotovljeno 

z uporabo obnovljivih virov energije v stavbi. 

• pri izračunih je nujno potrebno sodelovanje projektantov arhitekture, strojnih instalacij in 

električnih instalacij 

En.občina, 18. oktober 2011 



           www.protim.si                               3 

Splošni cilji bivanja v današnjih zgradbah 

• Udobje 

• Zdravje 

• Energijska varčnost  

• Ekološka usmerjenost  

• Odpornost pred poškodbami oz. pred zobom časa 

• Ohranjanje vrednosti 

• Gospodarnost pri uporabi 
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Energetski pregled 

• glede na namen in obseg energetskih 

pregledov lahko energetske preglede 

razvrstimo v tri skupine: 

» preliminarni pregled 

» poenostavljeni energetski pregled 

» razširjeni energetski pregled 
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Analiza stanja pred sanacijo 
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Analiza stanja po sanaciji prezračevanja 

En.občina, 18. oktober 2011 



           www.protim.si                               7 

Primerjava rabe toplotne energije po letih 

dejanska raba in korigirana vrednost 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
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Diagram rabe toplote pred in po sanaciji 

1.1.2010 1.2.2010 1.3.2010 1.4.2010 1.5.2010 1.6.2010 1.7.2010 1.8.2010 1.9.2010 1.10.2010 1.11.2010 
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Študija izvedljivosti alternativnih sistemov 
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Študija izvedljivosti alternativnih sistemov 
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 Na podlagi energetskega pregleda objekta se 

pripravi načrt energetske sanacije.  

 Učinkovita energetska sanacija je rezultat sinergije 

strokovnjakov iz področja arhitekture, gradbenih 

konstrukcij ter strojnih in električnih inštalacij.  
 

Energetsko saniramo: 

• ovoj stavbe  

• ogrevalne, hladilne in prezračevalne sisteme 

• kotlovnice, hladilne strojnice in prezračevalne naprave  

• s postavitvijo sistemov kogeneracije ali trigeneracije  

• s postavitvijo zbiralnikov sončne energije  

• s postavitvijo fotonapetostnih elektrarn  

• s prenovo razsvetljave z regulacijo osvetljenosti  

• z integracijo sistema upravljanja in spremljanja porabe  

• z organizacijskimi ukrepi  

Le celostni pristop k reševanju problematike daje 

ustrezne učinke! 
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Energetska sanacija 

En.občina, 18. oktober 2011 
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Energetska sanacija objekta  

Možni prihranki potrebne energije za ogrevanje: 

• toplotna izolacija zunanjih sten  do 20 % 

• toplotna izolacija podstrešja     7-12 % 

• tesnenje oken    10-15 % 

• zamenjava oken    do 20 % 

• zamenjava starejšega kotla na kurilno olje 

• vgradnja termostatskih radiatorskih ventilov 

• posodobitev regulacije ogrevanja 

• vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso 

• vgradnja toplotne črpalke 

• vgradnja solarnega ogrevalnega sistema 

• vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote iz odpadnega zraka
   

 L. 2009 je bilo v Sloveniji 70 % stanovanjskih objektov starejših od 
30 let. Med njimi jih 70 % ni bilo nikdar obnovljenih. 

En.občina, 18. oktober 2011 
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Strojne inštalacije v nizkoenergijskih 

objektih 

En.občina, 18. oktober 2011 
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Visoko učinkovite prezračevalne naprave so en od 

osnovnih pogojev za kakovostno prezračevanje: 

• visoka stopnja učinkovitosti vračanja toplote iz zavrženega zraka 
(preko 80 %)  

• pred-ogrevanje in -hlajenje zraka z zemeljskim prenosnikom toplote 
ali s kolektorjem 

• visoka stopnja filtracije svežega in vtočnega zraka 

• v poletnem času se v zgodnjih jutranjih urah izkoriščajo relativno 
nizke zunanje temperature za hlajenje objekta (free cooling) 

 

En.občina, 18. oktober 2011 
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Batno prezračevanje 

Izpodrivno prezračevanje 

Učinkovit način prezračevanja prostorov 

En.občina, 18. oktober 2011 
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Praktični primeri vgradnje stolpnih difuzorjev 

En.občina, 18. oktober 2011 
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Struktura porabe vode v različnih vrstah objektov 
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Nadomestljivo z deževnico

V javnih objektih je v nasprotju s stanovanjskimi delež vode, ki jo lahko nadomesti 

deževnica, dosti večji.  
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Shema uporabe deževnice v poslovnem objektu 

Deževnico shranjujemo v med seboj povezanimi zbiralniki in jo uporabimo za 

splakovanje straniščnih školjk, pisoarjev ter za zalivanje okoliških zelenic.  

En.občina, 18. oktober 2011 
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CNS 
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CNS 
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Energetski management 
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• Učilnica v izobraževalnem objektu 

• Obdobje 20 let 

• 2000 h svetilnih ur na leto 

• Upoštevana zakonsko predpisana osvetlitev prostorov 

• Vir: Zumtobel 

Razsvetljava 
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Nov pogled na gradnjo ali prenovo objektov po končani 

gradnji dodaja še dve fazi: 

• načrtovanje 

• graditev 

• zaključek gradnje 

• vzpostavljanje načrtovanih parametrov (v prvem letu po 
končani gradnji) 

• racionalizacija projektnih rešitev (v drugem letu po 
končani gradnji)  

Šele po zaključeni racionalizaciji oziroma optimiranju je 

gradnja objekta tudi zares zaključena. Ne smemo pa 

pozabiti na redno in kakovostno vzdrževanje. 

En.občina, 18. oktober 2011 
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Energetski management 

• upravljanje z energetskimi sistemi 

• monitoring delovanja in rabe energije 

• primerjalne analize 

• izvajanje organizacijskih ukrepov 

• usposabljanje uporabnikov stavbe 

• finančni pregled nabavnih pogojev 

 

 

 

 

 

Učinkovita raba energije je konkurenčna prednost in 

pojem udobja! 

 
En.občina, 18. oktober 2011 
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Energetski management 
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Hvala za pozornost. 

En.občina, 18. oktober 2011 

Celosten pogled na energetsko učinkovitost 


