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GEOTERMALNA ENERGIJA 

 Geotermalna energija je toplota notranjosti Zemlje.  
 V globini je temperatura stalna in z globino narašča.  
 S primerno tehnologijo jo lahko koristno izrabimo.  
 Povprečna temperatura zemlje je 10°C  
 Ločimo: 
  zaprte sisteme, pri katerih toplota prehaja direktno iz zemlje na medij 

  odprte sisteme s pretokom talne vode skozi vmesni prenosnik toplote 

 Zaprti sistemi so: 
  zemeljska sonda  
  globinski zemeljski kolektor 
  površinski zemeljski kolektor 
 Odprti sistemi so: 
  talna voda  
  vodnjaška voda (pretočni vodnjaki) 
  tekoča voda 
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ENERGETSKO UČINKOVIT PROJEKT  

    

 Optimalna raba obnovljivih virov energije za 
ogrevanje in hlajenje poslovne stavbe 
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Cilji projekta:  

 pridobiti poslovne prostore za potrebe podjetja 

 zgraditi energetsko varčno poslovno stavbo ob upoštevanju 
sodobne arhitekture in sodobnih sistemov ogrevanja 

 izkoristiti  obnovljive vire energije  

 uporabiti sodobne materiale pri gradnji 

 moč kotlovnice omejiti pod 50kW zaradi stroškov pri izgradnji, 
vzdrževanju in upravljanju 

  izdelati referenčni objekt za promocijo URE in OVE  

 zaposlenim nuditi prijazno delovno okolje 
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 Včasih: 
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Danes: 
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Zasnova stavbe 

 Armirana betonska konstrukcija s stekleno fasado  

 Steklene površine z barvnim steklom 

 Uporaba OVE in URE s toplotno črpalko  

 Učinkovito prezračevanje z rekuperacijo 

 Aktiviranje betonskega jedra 

 Izolirani parapeti 

 Uporaba penjenega stekla  

 za izolacijo 

 Zunanja senčila 

 



BAHČ d.o.o. Kostak d.d. 

 
 

 



Kostak d.d. 

 
 

 

 

Shema ogrevanja in hlajenja 
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A B C D

 Legenda 

 
1. Zemeljska sonda 

2. Toplotna črpalka 

3. Hranilnik toplote 

4. Hranilnik hladu 

5. Grelnik sanitarne vode 

6. Kondenzacijski kotel  

7. Klimatska naprava 

A. Radiatorji 

B. Talno ogrevanje 

C. Konvektorji 

D. temperiranje 
betonskega jedra 
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Ogrevanje stavbe 

Ogrevanje s toplotno 
črpalko.  
 
Podpora ogrevanju s 
kondenzacijskim  
kotlom. 
 
Temperiranje zraka in 
prezračevanje s 
klimatsko napravo z 
rekuperacijo do 80%. 
 
Akumulacija  
toplote v jedru 
betona. 
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Hlajenje stavbe s toplotno črpalko 

Hlajenje s toplotno 
črpalko.  
 
Temperiranje zraka 
in prezračevanje s 
klimatsko napravo z 
rekuperacijo do 
75%.  
 
Akumulacija hladu 
v jedru betona. 
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 Pasivno hlajenje 

Pasivno hlajenje 
direktno iz  
zemeljskih sond.  
 
Obratuje obtočna 
črpalka. Menjava  
zraka preko 
klimatske naprave. 
 
Rekuperacija 
glede na razliko 
zunanje in notranje 
temperature. 
 
Akumulacija hladu v 
jedru betona 
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 Investicija in stroški 

                                   Energ. varčna gradnja      Klasična gradnja 
 

 Strošek investicije ogrevanje in hlajenje: 134.000 € 134.000 € 
 Plinska kotlovnica z opremo      14.800 € 
 Zemeljska sonda z opremo                       52.957 €    

  
 Skupaj     186.957 € 148.800 € 

 
 Razlika v investiciji      38.157 €   

 
 Toplotne izgube stavbe     105.076  kWh  112.276  kWh 
 Poraba zem. plina za ogrevanje       11.856  Sm3

  
 Toplotni dobitki stavbe       28.039  kWh    36.451  kWh 
 Poraba el. energije za hlajenje  (έ = 2,6)          14.020  kWh
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Specifična poraba energije 

 Ogrevanje 

 Specifična poraba energije starega objekta   151,0 kWh/m2  

 Specifična poraba energije novega objekta brez URE in OVE   82,1 kWh/m2  

 Specifična poraba energije novega objekta z URE in OVE   26,7 kWh/m2  

 Dejanska specifična poraba energije izmerjena v letu 2009  33,0 kWh/m2  

 Hlajenje 

 Specifična poraba energije starega objekta  Ni hlajenja 

 Specifična poraba energije novega objekta brez URE in OVE    21,9 kWh/m2  

 Specifična poraba energije novega objekta z URE in OVE   3,35 kWh/m2  

 Dejanska specifična poraba energije izmerjena v letu 2009  1,48 kWh/m2  
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Prihranki in vračilna doba 

Ogrevanje stavbe - zima 2009/10 
Toplotna črpalka, kondenz. kotel     

     

 Letna potrebna energija za ogrevanje po izračunu  105.076 kWh 

 Dejanske izmerjene vrednosti  

 Poraba primarnih virov za ogrevanje    50.837 kWh  5.079 €  
 Dobljeno toplotne energije  106.040 kWh   
 Razmerje med porabljeno in dobljeno energijo 2,06    
 Prihranek pri energetsko varčni gradnji   61.439 kWh 4.068 €  

 
Hlajenje stavbe - poletje 2010      
Toplotna črpalka, pasivno hlajenje      

 Letna potrebna energija za hlajenje po izračunu  28.039 kWh  
 Dejanske izmerjene vrednosti  

 Poraba primarnih virov za hlajenje    2.707 kWh    325 €  
 Dobljeno hladilne energije   12.720 kWh   
 Razmerje med porabljeno in dobljeno energijo 4,70    
 Prihranek pri energetsko varčni gradnji 26.972 kWh  3.237 €  
 
Prihranek v sezoni 2009/10   88.411 kWh  7.304 €  
Vračilna doba    5,22 let    
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Energetsko učinkovit projekt 2008 

   Energetska izkaznica 



URE 

 22.12.2010 smo kot prva družba v Sloveniji postali lastniki certifikata 
za sistem upravljanja z energijo po standardu EN 16001:2010 

 

 Aktivnosti na področju URE: 

      Ozaveščanje zaposlenih o učinkoviti rabi energije 

      izvajanje manjših posegov v sistemih porabe energije za  

          zmanjšanje porabe 

 Večji projekti: 

            Postavitev še ene toplotne črpalke in zemeljskih sond 

            Prenova poslovnih objektov 

Kostak d.d. 



Kostak d.d. 

 
 

Zaključek 

 Za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje porabimo le približno tretjino 
primarnih virov energije, kot bi jih porabili s klasičnim načinom.  

 Toplotne izgube pokrivamo s toplotno črpalko toplotne moči 39,5 kW, 
razen ob konicah. To pomeni samo tretjino moči od izračunane za 
klasično ogrevanje. 

 Za hlajenje pokrijemo do 80 % potreb z energijo iz zemlje preko 
zemeljskih sond s pasivnim hlajenjem, ostalo dobimo iz toplotne 
črpalke. 

 Ob opisanih energetskih učinkih, ki pomenijo zmanjšanje potrebne 
primarne energije za ogrevanje in hlajenje iz 110.000 kWh/letno na 
38.500 kWh, je potrebno poudariti tudi ekološke učinke, in sicer 
zmanjšano emisijo CO2 za 20 ton na leto, CO in NOx pa za 35 kg na 
leto. 

 


