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Predgovor  

Gradbeni sektor je eden od glavnih ekonomskih gonilnikov in ključen vir zaposlitev v EU. Nedavna 
mednarodna kriza je ta sektor prizadela s posebno virulenco in je imela ogromen direkten in indirekten 
vpliv na izgubo delovnih mest v državah, kot so Španija in ostale države EU. 

Zaskrbljujoče področje za gradbeni sektor je v največji meri obstoj energijsko ne-učinkovitih stavb 
in pomanjkanje strokovne izobrazbe na področju okoljevarstva v gradbenem sektorju in njemu sorodnih 
strokah. 

Evropska strategija za bojevanje proti podnebnim spremembam ponuja dobro priložnost za 
poživitev gradbenega sektorja, zaradi velikega potenciala sanacij stavb in uvajanja novih tehnologij 
učinkovite gradnje. To nam predstavlja priložnost ustvarjanja novih delovnih mest. 

Poudarek je na specializiranih strokovnjakih, ki so sposobni zadostiti tehničnim in strokovnim 
potrebam, ki bi jih za posledico lahko imela "trajnostna gradnja". V ta namen bodo mnogi zaposleni v 
tem sektorju morali posodobiti svoje znanje, zato je konstantno izobraževanje bistvenega pomena.  

Zaradi teh potreb je fundacija San Valero, skupaj s skupino izkušenih evropskih partnerjev, izvedla 
projekt z naslovom "Efficiency Jobs" za "energetsko učinkovitost stavb in krepitev ključnih kompetenc". 

Ta projekt je na področje vseživljenjskega učenja uspel prenesti rezultate dveh mednarodnih 
projektov inovacij, razvitih v okviru programov "LIFE +", "Inteligentna energija za Evropo". Aplikacije, 
tehnike in metodologije projektov "LIFE + DOMOTIC" in "IEE MINUS 3 %" so pokazale visoko pedagoško 
dodano vrednost. 

Projekt "Efficiency Jobs" je izkoristil te dodane vrednosti, in je praktično pristopil pri odprtem 
izobraževanju, ustvarjanju določenih materialov ter pedagoških metod, ki so izdelani za krepitev 
poklicnih kompetenc delavcev v tem sektorju. Pospešujejo zaposljivost v ključnih poklicnih sektorjih v 
okviru novih evropskih standardov za "energetsko certificiranje stavb". 

Odlični rezultati in vsebina usposabljanja potrjeni v različnih jezikih in državah EU bodo sedaj na 
razpolago podjetjem, strokovnjakom, delavcem in brezposelnim v petih jezikih. Dodana vrednost 
izdelanih priročnikov bo v okrepitvi ustvarjanja novih delovnih mest ter koristi v zvezi z izboljšanjem 
okolja. 

Vpliv tega projekta, tako na nacionalni kot na mednarodni ravni, ne bi bil mogoč brez sodelovanja 
interesnih skupin s tehnično in strokovno usposobljenostjo na področju mednarodne inovativnosti, 
učinkovitosti in okoljskih zadev. Projekt je imel podporo več kot 70 organizacij, ki so se doslej pridružile 
pobudi, 200 študentov, ki so sodelovali na usposabljanju ter ne nazadnje podporo ljudi in strokovnjakov, 
ki so sodelovali v projektu, pokazali trdno zavezanost in predanost ter velikodušno prispevali k 
izboljšanju naše družbe in našega okolja. 

 

Hvala vsem. 

César Romero Tierno 

Generalni direktor organizacije San Valero Group  
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Projekt v okvirju EU programa “Vseživljenjsko učenje” 

Evropski projekt "Eficiency Jobs" je sofinanciran s strani programa “Vseživljenjsko učenje".  

Gre za “večstranski projekt prenosa inovacij” v sklopu “Leonardo da Vinci” podprograma. 
Koordinacijo projekta je izvajala fundacija San Valero (Španija). Projekt je trajal od oktobra 2013 do 
septembra 2015. Projekt je mednarodne narave in je temeljil na sodelovanju med naslednjimi partnerji: 
ENVIRONMENT PARK SPA (Italija), ECOVERSUM (Avstrija), STENG (Slovenija) in Europa Innovación y 
Desarrollo, SL (Španija). 

Cilji: 

Glavni cilji: 

Krepitev ključnih sposobnosti za zaposlitev v tradicionalnih poklicnih profilih, povezanih z 
gradbenim sektorjem, v skladu z določbami direktive 2010/31 / EU o "energetski učinkovitosti v 
stavbah". 

Ostali cilji projekta: 

- Na podlagi že izvedenih projektov izdelati priročnike in didaktične vsebine z visoko dodano 
vrednostjo za več poklicnih profilov ciljnega sektorja v skladu z novimi zahtevami in pristojnosti 
novega zakonodajnega okvirja na področju energetske učinkovitosti stavb. 

- Krepitev procesa teoretičnega izobraževanja z dostopom do "praktikuma" preko interaktivnega 
virtualnega laboratorija, ki bo omogočal poznavanje in interakcijo v povezavi z energetsko 
učinkovitimi aplikacijami, tehnikami in napravami, ki so že bile izvedene v stavbah.  

- S pomočjo usposabljanja (posrednega in neposrednega) preizkusiti prenos inovacij v različnih 
profesionalnih profilih. 

- Ovrednotenje proizvodov in doseženih rezultatov v različnih geografskih okoljih v štirih 
evropskih državah. 

- Razvoj strategije širjenja razvitega znanja. 
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Ukrepi: 

Da bi dosegli zastavljene cilje, je bil projekt razdeljen v različne delovne sklope: 

WP1…: Organizacijski vidiki. 

WP2…: Priprava "Pedagoškega priročnika" za okrepitev novih ključnih strokovnih znanj 
zaposlovanja v gradbenem sektorju, v 5 jezikih (es / en / de / it / sl). 

WP3…: Integracija "DEMO virov" v spletni platformi za usposabljanje, za okrepitev teoretičnega 
znanje, pridobljenega na področjih razsvetljave, izolacije, HVAC, itd. 

WP4…: Razvoj "usposabljanja" v obliki 
delavnice in spletnega načina 
usposabljanja v štirih sodelujočih 
evropskih državah. 

WP5…: Izvedba "seznama članstva 
podpornikov projekta" za 
mednarodno valorizacijo 
rezultatov. Ta seznam je odprt za 
udeležbo "ključnih zainteresiranih 
organizacij". 

WP6…: "Nadzor kakovosti in nenehno ocenjevanje projekta", z namenom da se zagotovi 
kakovost procesov in rezultatov. 

WP7…: Razširjanje projekta na mednarodni ravni med ključnimi deležniki za zaposljivost v 
gradbenem sektorju in z njimi povezanimi strokovnjaki. 

Preneseni projekti 

Projekt prenaša rezultate dveh mednarodnih projektov inovacij, razvitih v okviru evropskega programa, 

"LIFE +" in "Inteligentna energija za Evropo". Aplikacije, tehnike in metodologije projektov "LIFE + 

DOMOTIC" in "IEE MINUS 3%" imajo visoko pedagoško vrednost in prinašajo praktičen pristop za 

krepitev poklicnih kompetenc, v okviru novih evropskih standardov za "energetsko certificiranje stavb".  
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Projekt “LIFE+ DOMOTIC”: 

 S finančno podporo evropskega programa "LIFE +", finančnega 
instrumenta usmerjenega v spodbujanje razvoja inovativnih projektov v 
okviru okoljske politike evropske skupnosti. Projekt LIFE+ DOMOTIC 
(demonstracija modelov za optimiranje tehnologij za inteligentno 
gradnjo), je dokazal potencial zmanjšanja emisij CO2, ki izhajajo iz 
uporabe domotike in tehnologije za upravljanje z energijo (BMS: Sistemi 
za upravljanje zgradb), v zgradbah z visoko stopnja zasedenosti in porabe 
energije. 

Metode, tehnike in tehnologije energetske učinkovitosti so se zgledovale in uporabljale v okviru 
projekta, v treh javnih stavbah z visokimi "energijskimi potrebami" in "intenzivnostjo uporabe": center 
za poklicno usposabljanje, zasebna univerza in institucionalno interpretativni center. 

Razviti ukrepi so pokazali povprečno potencialno izboljšanje energetske učinkovitosti za 42,48 % na leto 
in za zmanjšanje emisij od 680 t CO2 / leto; z več kot 72 % prihranki na določenih področjih ukrepanja.  

 

 

V juniju 2015 je fundacija San Valero  prejela 

"Okoljsko nagrado  Aragonije" za ta projekt. 

Nagrado je podelila Aragonska vlada, za prispevek 

projekta k izboljšanju energetske učinkovitosti 

stavb v boju proti podnebnim spremembam.  
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Projekt “IEE Minus 3%”: 

 S finančno podporo evropskega programa "Inteligentna energija za 
Evropo" (IEE) (2003-2013) - finančni instrument, ki ga je nadomestil program 
"Obzorje 2020", ki še naprej podpira naložbe na področju energetske 
učinkovitosti v stavbah, industriji, ogrevanja, hlajenja, MSP in ostalih 
storitev, povezanih z energijo. Z izvedbo projekta je uspela spodbuda 
izvajanja evropske direktive 2006/32 / ES  "o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih 

storitvah " v šestih mestih šestih različnih držav 
(Dublin, Derry, Malacky, Maribor, Teruel in Graz). 

Med razvojem projekta "Minus 3%« je 
sodelujočim partnerjem uspelo stopiti na pot 
zmanjšanja končne porabe energije v svojih 
občinah za 3% vsako leto z namenom, da jo do 
leta 2020 zmanjšajo za 30%. Ta cilj je namen 
doseči s pomočjo naslednjih dejavnosti: 

- Vzpostavitev "energetskih akcijskih 
skupin" na občinski ravni. 

- Analiza začetnega stanja in priprava 
"osnovnih" energetskih porab. 

- Razvoj akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za vsako občino. 

- Opredelitev metodologije za spremljanje in ocenjevanje prihrankov energije. 

- Spodbujanje energetskih 
storitev z analizo razmer na 
trgu. 

- Izvajanje ukrepov za 
varčevanje z energijo v 
sodelujočih državah. 

- Zbrati izkušnje "primerov 
dobrih praks" v fazi izvajanja 
projekta. 

- Spodbujanje in krepitev 
"energetske zavesti" vseh 
zainteresiranih strani, 
vključenih v energetsko 
upravljanje občin. 
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Metodologija in pedagoški okvir 

Metodologija 

Projekt "Efficiency Jobs" predstavlja dva načina usposabljanja: Spletno usposabljanje in 
usposabljanje »v živo« z izvedbo delavnic. Intenzivnost vsakega izmed načinov znotraj delovanja 
projekta je definirana za vsakega partnerja projekta posebej, odvisno od zahtev in pravilnikov v njihovih 
državah. 

Tako pri metodologiji spletnega usposabljanja kot pri usposabljanja »v živo«, je bila uporabljena 
kombinacija teorije in prakse za oblikovanje pedagoških materialov. 

Usposabljanje je izvedeno tako, da se najprej obravnava splošna vsebina povezana z energijo in 
energetsko učinkovitostjo, ki je skupna za vse sodelujoče na usposabljanju. Temu sledijo specifična 
poglavja prilagojena različnim področjem del v gradbenem sektorju. 

Didaktični materiali so bili pripravljeni tako, da so kljub svoji tehnični naravi preprosti za razumeti. 
Didaktični viri in sredstva so bili skrbno izbrani. 

Udeležencem usposabljanja so na voljo mentorji, katerih namen je svetovati v zvezi z vsebino 
usposabljanja. Udeleženci si učenje organizirajo samostojno, glede na njihove zmožnosti in potrebe. S 
samostojnim učenjem imajo udeleženci usposabljanja možnost organiziranja usposabljanje glede na 
ostale njihove aktivnosti. 

Udeleženci usposabljanja so odgovorni za samostojno učenje in če je potrebno so jim na voljo 
mentorji, ki jih vodijo skozi učni proces. 

Usposabljanje ima pomembno mednarodno dimenzijo in v tem smislu je imela vsaka sodelujoča 
država (Španija, Avstrija, Italija in Slovenija) delež razmišljanja, ne le s tehničnega vidika, ampak tudi z 
usposabljanjem in poklicno realnostjo ciljne skupine, kateri je bilo namenjeno usposabljanje. Razlike 
med posameznimi državami so predvsem v izvajanju energetske učinkovitosti v vsaki državi, kot tudi v 
strokovnem razvoju gradbenega sektorja.  

Analizirani so bili tudi različni vidiki, povezani s tako imenovano "poklicno kvalifikacijo na področju 
energije in vode" in "strokovnim usposabljanjem na področju energetske učinkovitosti", z namenom 
zagotoviti ustrezno in prilagodljivo vsebino z ostalimi področji razvoja usposabljanja, ki potekajo v 
pristojnih izobraževalnih ustanovah. 

Glavni cilji 

Glavni cilji usposabljanja so: 

1. Okrepitev ključnih veščin za zaposlitev v tradicionalnih poklicnih profilih, povezanih z gradbenim 
sektorjem, v skladu z določbami nove direktive 2010/31 / EU o "energetski učinkovitosti stavb". 

2 Sposobnost strokovnjakov ugotoviti energetsko porabo stavbe in izvesti ukrepe za izboljšanje 
energetske učinkovitosti, kar ima za posledico pozitiven vpliv tako na gospodarstvo kot na okolje. 

3. Študij virov energije ter njihove proizvodnje in potrošnje. Spoznati gospodarske in okoljske koristi, 
ki izhajajo iz energetske učinkovitosti. 

4. Spoznati ustrezno zakonodajo na evropski in na nacionalni ravni namenjeno gradbenemu sektorju 
ter analizirati vplive zakonodaje na gradbeni sektor. 

5. Analizirati zahteve pravilnikov in tehničnih smernic s področja energetsko učinkovite gradnje. 

6. Na podlagi primerov dobre prakse spoznati praktične rešitve za energetsko učinkovitost. 
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7. Seznaniti se s sistemi za upravljanje z energijo in energetskim certificiranjem kot ključnimi orodji 
za doseganje energetske učinkovitosti. 

8. Pridobiti nova znanja in spretnosti povezana ne le z področjem dela posameznika, temveč tudi z 
ostalimi področji, ki so povezana z energetsko učinkovito gradnjo. 

9. Pridobiti splošen pogled na potrebe po energetski učinkovitosti v gradbenem sektorju v povezavi s 
trenutnimi pogoji varovanja okolja in udobja ter počutja prebivalstva. 

Ciljna skupina 

Cilj projekta je koristiti zaposljivosti in strokovnemu napredovanju tistih, ki delajo v ciljnem 
sektorju. Zato je usposabljanje namenjeno predvsem: 

- BREZPOSELNIM povezanimi s tradicionalnimi poklici s področja gradbeništva (zidarji, 
električarji, vodovodarji, monterji ogrevalnih sistemov, itd.). 

- SAMOZAPOSLENIM IN ZAPOSLENIM DELAVCEM s področja gradbeništva in sorodnih strok. 
 

Glavna strokovna področja in poklicni profili tistih, katerim je usposabljanje namenjeno: 

Ovoj stavbe 
- Zidarji 
- Izolaterji 
- Monterji stavbnega pohištva 
- Pleskarji, mizarji... 
Inštalacije 
- Električarji (vključno z monterji fotovoltaičnih sistemov in monterji pametnih inštalacij) 
- Monterji ogrevalnih sistemov 

o Monterji ogrevalnih naprav: kotlov, biomasnih kotlov, geotermalnih sistemov, 
solarnih sistemov 

o Monterji HVAC sistemov 
o Vodovodarji, itd... 

 

Priporočeno trajanje 

Priporočeno trajanje vsakega spletnega tečaja je 60 ur, medtem ko je predvideno trajanje delavnic 
okrog 20 ur. 

Struktura usposabljanja 

Usposabljanje je razdeljeno na več modulov tako, da je učenje bolj odprto in prilagodljivo. Na tak način 
se lahko študenti vpišejo v tečaj prilagojen njihovemu strokovnemu področju oz. poklicni usmeritvi. 
Dodan je bil praktični modul tako imenovani virtualni laboratorij z namenom izboljšanja strokovnega 
znanja in kompetenc študentov. Virtualni laboratorij prikazuje različne didaktične vire, kot so video 
posnetki, spletne strani ali povezave do vodnikov, študij ali člankov. 

Modul 1 Učiti se graditi energetsko učinkovito. 

Modul 2 Veljavna zakonodaja. Kdo izvaja in na kakšen način se izvajajo ukrepi energetske 
učinkovitosti? 

Modul 3 Pogoji in zahteve za energetske prihranke v stavbah. 

Modul 4 Kako graditi energetsko učinkovito. 

Modul 5 Zakonske zahteve energetske učinkovitosti v gradbenem sektorju, za izvajanje 
ukrepov za energetsko učinkovitost na področjih: 
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5.1 Ovoja stavbe (Zidarstvo in izolaterstvo) 
5.2 Elektrike 
5.3 HVAC in TSV 
5.4 Kotlovnic 
5.5 Ostalih gradbenih del (montaža stavbnega pohištva, pleskarstvo in ostalo) 

Modul 6 Ukrepi energetske učinkovitosti… za področja enaka prejšnjemu modulu. 

Modul 7 Sistemi upravljanja z energijo in energetsko certificiranje. 

Modul 8 Virtualni laboratorij 

- Toplotna zaščita ovoja stavbe 
- Tehnične inštalacije 

 
 Ob upoštevanju posameznih modulov, njihova kombinacija omogoča tečaje iz naslednjih področij:  

Energetska učinkovitot stavb 

Področje 
Modul 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

Ovoj stavbe ( Zidarstvo, 
fasaderstvo, izolaterstvo) 

        

5.1 6.1 

  

Toplotna zaščita ovoja 
stavbe 

Elektrika 5.2 6.2 

Tehnične inštalacije 

Ogrevanje, hlajenje in 
prezračevanje (HVAC) ter 
priprava tople sanitarne 

vode (TSV) 

5.3 6.3 

Kotlovnice 5.4 6.4 

Ostala gradbena dela 
(montaža stavbnega 

pohištva, pleskarstvo in 
ostalo) 

5.5 6.5 
Toplotna zaščita ovoja 

stavbe 

Sorodne spretnosti in sposobnosti 

Študenti lahko izboljšajo tiste spretnosti in sposobnosti, ki so neposredno povezane z njihovim 
poklicnim področjem.  

Strokovni kontekst 

- Razviti poklicno kariero, ki se nanaša na gradbeni sektor in področje energetske učinkovitosti 

- Pridobiti strokovno znanje za izboljšanje zaposljivosti udeležencev usposabljanja 

- Dokazati pridobljeno stopnjo znanja s pomočjo preizkusov znanja 

- Uporabiti pridobljeno znanje (teoretično in praktično) za namene izboljšanja energetske 
učinkovitosti stavb 

- Prepoznati energetsko učinkovitost kot priložnost za zaposlitev, samozaposlitev ali razširitve 
delovnega področja v podjetju 

Socialni in osebni kontekst študenta 

- Motivacija in aktivno sodelovanje pri usposabljanju 

- Namen zaključiti usposabljanje 

- Odgovorno ravnanje z učnimi pripomočki 
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- Ustrezna uporaba komunikacijskih sredstev  

- Ceniti, da lahko energetska učinkovitost prispeva k trajnostnemu razvoju 

- Spoštovanje do okolja in odgovorna poraba energije 

Učni viri 

Učna sredstva na voljo študentom, so: 

- Spletna učna platforma 

- Didaktične enote 

- Didaktični pripomočki po izbiri predavatelja 

- Preizkusi znanja 

- Anketni vprašalnik 

- Komunikacijska sredstva 

- Virtualni laboratorij 

Učilniška oprema zajema:  

- Tabla, avdiovizualna oprema, računalnik, projektor, dostop do interneta, itd. 
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Ocenjevanje 

 Postopek ocenjevanja je ključna faza procesa učenja. V splošnem postopek ocenjevanja temelji 
na tem v kolikšni meri udeleženci 
usposabljanja osvojijo teoretične in 
praktične vsebine ter dosežejo učne 
cilje. Prav tako so v oceno seveda 
vključena mnenja in predlogi 
študentov. Obe oceni sta primerni 
glede na družbene in strokovne vidike 
usposabljanja. 

  

 Prva ocena je namenjena 
udeležencom usposabljanja. Gre za 
spletni vprašalnik, ki se ga rešuje na 
koncu vsakega modula. Vprašalnik je 
sestavljen iz desetih vprašanj. Gre za 
obliko ocenjevanja, ki krepi idejo 
samostojnega učenega procesa. 
Vprašalnik odraža posebne cilje in 
merila za ocenjevanje. Rezultati vprašalnikov služijo preverjanju strokovnih kompetenc in spretnosti, ki 
jih udeleženci pridobijo skozi usposabljanje.  

 Druga vrsta ocenjevanja je 
anketni vprašalnik namenjen 
ocenjevanju procesa usposabljanja: 
organizacija, splošne informacije, vpis, 
didaktični materiali, itd. Vprašalnik 
vključuje vprašanja zaprtega tipa in 
eno do dve vprašanji odprtega tipa. 

Obe oceni temeljita na zavezanosti 
partnerjev kakovostnemu 
izobraževanju. 

 

Merila ocenjevanja: Udeleženec usposabljanja 

Rezultati učenja in raven usposobljenosti, ki jo dosežejo udeleženci, bodo ocenjeni po naslednjih 
merilih:  

1. Koriščenje pridobljenega znanja (teoretično in praktično) za analizo porabe energije stavbe 

in predlaga ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti v stavbah, s pozitivnim vplivom 

na gospodarstvo in okolje. 

2. Poznavanje virov energije, njihove proizvodnje in potrošnje. Cenjenje gospodarske in 

okoljske koristi, ki izhajajo iz energetske učinkovitosti.  

3. Poznavanje ustrezne zakonodaje na evropski ter nacionalni ravni s področja gradbeništva. 

4. Poznavanje vsebine pravilnikov in tehničnih smernic s področja energetske učinkovitosti. 
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5. Poznavanje učinkovite gradnje in primerov dobrih praks. 

6. Poznavanje sistemov za upravljanje z energijo ter energijskega certificiranja kot ključnih 
orodij pri razvoju energetske učinkovitosti. 

7. Pridobitev dodatnega znanja in spretnosti ne le z njihovega poklicnega področja, temveč s 
vseh področij, ki so pomembna za energetsko varčno gradnjo. 

8. Sprejemanje celovitega pogleda na potrebe energetske učinkovitosti v gradbenem sektorju 
v skladu s trenutnimi potrebami po udobju počutju prebivalstva. 

9. Uporaba razpoložljivih učnih materialov. 

10. Zanimanje za sodelovanje v forumu in vzdržuje dvosmerno komunikacijo z mentorjem. 

Merila za vrednotenje učnega procesa  

Da bi zagotovili kakovost procesa usposabljanja, se ocenjujejo naslednji vidiki: 

- Informacije, prejete na začetku tečaja. 

- Delo mentorja. Spremljanje študentov, jasen in pravočasen odziv. 

- Vsebina: razumljiva in posodobljena. 

- Raven uporabe dodatnih materialov, ki so na razpolago na platformi. 

- Vodenje in koordinacija. 

- Metodologija: učinkovita in primerna. 

- Pričakovanja in doseženi cilji. 

- Izboljšanje zaposljivosti in opravljanja novih nalog. 

Sklepi 

Glavne ugotovitve so:  

- Predlagano usposabljanje je modularne strukture, ki omogoča odprt in fleksibilen način 
usposabljanja. 

- Teoretične in praktične vsebine udeležencem omogočajo, da preučijo skupne zadeve in 
poenotijo znanje pri vprašanjih v zvezi z energetsko učinkovitostjo. Poleg tega udeleženci 
izberejo nekaj modulov povezanih z njihovim področjem dela. 

- Zaradi evropske razsežnosti projekta, so bile določene vsebine prilagojene za strokovno in 
družbeno okolje vsake sodelujoče države. 

- Metodologija temelji na samostojnem učnem procesu. 

- Metodologija ima dve različici: spletno usposabljanje in usposabljanje »v živo« na 
delavnicah. Spletni tečaj traja 60 ur in delavnica do 20 ur. 

- Postopek ocenjevanja je sestavljen iz dveh delov: 1) Vprašalnik za ocenjevanje ravni znanja, 
ki so jih udeleženci pridobili na usposabljanju  2) Vprašalnik za ocenjevanje kakovosti 
učnega procesa. 

- Certificiranje: spodbujati udeležbo, spodbujati študente in priznati njihov trud. Udeleženci 
prejmejo potrdilo, ki potrjuje, uspešno opravljeno usposabljanje ali sodelovanje na 
seminarju. 
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Rezultati projekta in pridobljena znanja 

Stopnja udeležbe tečajev 

Država 

Spletno usposabljanje po državah 
Učilnica 

(6 seminarjev) 

Udeleženci 

SKUPAJ Stavbni 

ovoj 
Elektrika 

HVAC & 

SHW 

Ogrevalne 

naprave 

Ostala 

področja 

Skupaj 

predavanj 

Udeleženci 

spletnega 

usposabljanja 

Udeleženci 

ES 7 5 9 5 9 35 17 29 46 

IT 11 5 6  4 26 15 12 27 

SL 2 3 1   6 6 62 68 

AT 1 1  1  3 2 38 40 

Ostali 2 3 1 2  8 6  6 

SKUPAJ 23 17 17 8 13 78 46 141 187 

 

Stopnja sodelovanja podpornikov projekta 

 

Sodelujoče organizacije 

ES 48 

IT 11 

SL 8 

AT 9 

Ostali 1 

Skupaj: 77 
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Pridobljena znanja 

Učni material v okviru nove evropske direktive, ki uravnava energetsko učinkovitost v gradbenem 
sektorju, je bil pripravljen v smislu transnacionalnosti, upoštevajoč multidisciplinarne tehnične kriterije. 
Tako je bilo storjeno zato, da je možno služiti čim večji strokovni skupini, povezani z gradbenim 
sektorjem (zidarji, električarji, monterji, itd.), ne glede na njihov status (brezposelni, samozaposleni, 
aktivni delavci) in raven poklicne kvalifikacije (usposobljene osebe, osebe z nižjo izobrazbo). 

Usposabljanje, izvedeno v okviru projekta, nam je omogočilo testirati in oceniti izdelani učni material. 
Ta material se šteje kot morebitni učni material za oblikovanje bodočega »evropskega učnega načrta«. 

Modularnost vsebine proti fleksibilnosti učenja 

- Ker je to usposabljanje namenjeno tudi strokovnjakom, ki že imajo zaposlitev, morajo ti biti sposobni, 
prilagoditi usposabljanje, glede na njihove ostale aktivnosti in obveznosti. 

-  V okviru usposabljanja ni določenega roka za dokončanje, zato je priporočljivo, da si udeleženci sami 
oblikujejo rok za dokončanje usposabljanja. 

- Modularnost vsebine in vsestranskost platforme omogočata organizacijo učnega procesa. Udeleženci 
lahko študirajo modul za modulom ali si pa sami organizirajo vrstni red po katerem bodo predelali 
snovi. 

Pomen mentorstva: 

- V dogovoru s ciljno skupino usposabljanja je kvalitetno in strokovno mentorstvo ključnega pomena 
tako iz tehničnega kot iz pedagoškega vidika. Namen mentorstva je zagotoviti učinkovitost študija: 

- Brezposelnih: zaradi njihovih težav s pomanjkanjem motivacije, kar izhaja iz njihovega položaja.  

- Samozaposlenih in aktivnih delavcev: dajati prednost razvoju njihove poklicne dejavnosti. 

 

"Profesionalna" Inter-kvalifikacija "(povratne informacije):  

 - V okviru usposabljanja je za udeležence omogočena uporaba foruma, ki bo pripomogel k 
izmenjavi idej, pridobivanju povratnih informacij itd. Na tak način bo vzpodbujalo sodelovanje med 
strokovnjaki, aktivnimi delavci in brezposelnimi 

- "Strokovnjaki": Njihovo aktivno sodelovanje in izmenjavanje izkušenj bo koristilo predvsem 
brezposelnim in tistim z nižjimi kvalifikaciji. 

- "Brezposelni in delavci z nižjimi kvalifikacijami": s sodelovanjem je ponujena možnost pridobiti 
dodatne informacije in znanja, kar posledično vpliva na zaposljivost. 

 

Evropski regulativni referenčni okvir  

- Vključitev "regulativnega referenčnega okvira evropske skupnosti" kot "skupnega modula" v učni 
načrt za usposabljanje, je ustvarila pomembno dodano vrednost, kar je zaradi svoje uporabnosti,  bilo 
zelo cenjeno s strani sodelujočih strokovnjakov. 

- Glede na posledice krize v gradbenem sektorju in geografske mobilnosti se vse bolj promovira 
»Evropska perspektiva«, ki temelji na transnacionalnosti usposabljanja in izobraževanja. Zaradi tega 
je bilo izvedeno usposabljanje prav tako zelo cenjeno s strani vseh, ki so bili vključeni v izvedbo 
usposabljanja.  
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Transnacionalni kontrast: 

- »Transnacionalni kontrast« vsebine usposabljanja je omogočil prikaz različnih načinov uporabe 
podobnih tehnik, metode in tehnologij, v državah z različnimi geografskimi, socialnimi, ekonomskimi 
in kulturnimi okolji. Ta vidik je bil zelo pozitivno ocenjen s strani udeležencev in priznan kot zelo 
koristen za povečanje njihove zaposljivosti in predstavlja strokovno promocijski potencial, v 
evropskem kontekstu trga dela. 

- Po vzoru, ki je naveden v zgornjem odstavku, je zaradi razlik v smislu učnih vsebin in kvalifikacij, vsaka 
država morala prilagoditi nekatere vidike "skupnega materiala" glede na njihovo lastno realnost; 
Dogovorjene vsebine, ki so transnacionalne narave omogoča, da se jih za različne sodelujoče države 
prilagodi, glede na razlike v njihovih zakonskih zahtevah glede energetske učinkovitost v gradbenem 
sektorju. 

Korist za okolje:  

- Izboljšanje in uporaba pridobljenega znanja ima za posledico številne okoljske koristi. Energetsko 
učinkovita gradnja ter uporaba obnovljivih virov pomeni zmanjšanje porabe neobnovljivih virov 
energije ter posledično zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v ozračje.   

Ti vidiki so bili upoštevani v okviru projekta z namenom spodbuditi udeležence, da spremenijo svojo 
miselnost v korist "boja proti podnebnim spremembam". 
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"Seznam podpornikov projekta" za mednarodno valorizacijo projekta 

V okviru mednarodne valorizacije projekta in spodbujanja zaposljivosti v gradbenem sektorju, ki 
temelji na krepitvi ključnih kompetenc poklicnih profilov, povezanih z gradbenim sektorjem. 

Partnerji projekta se zahvaljujemo naslednjim "organizacijam" za njihovo podporo: 

Št. Organizacija Država Logo 

1 

ACMA Consultancy on Sustainable 
Management 

Španija 

 

http://www.acmasostenible.es/ 

2 
ACUSTICO - Spandre srl 

Italija 

 

http://www.acustico.com 

3 

ADESOS 

Španija 

 

http://adesos.org/ 

4 

ADRA – Association for the 
Development of the Rioja Alta region 

Španija 

 

http://www.adriojaalta.org/ 

5 

AEICE – Efficient Building 

Španija 

 

http://www.aeice.org/ 

6 

Álvarez & Asociados Estudio 
Arquitectura 

Španija 

 

http://www.jfinteriorismo.es/index.ph
p/perfilcolaboradores 

7 
Animacija d.o.o. 

Slovenija 

 

http://www.animacija.si 

8 
APControl – Domotics and Immotics 

Španija 

 

http://www.apcontrol.es/ 

9 
Arquedomo Estudio – Energy Efficiency 

Španija 

 

http://www.arquedomo.com/ 

  

http://www.acmasostenible.es/
http://www.acustico.com/
http://adesos.org/
http://www.adriojaalta.org/
http://www.aeice.org/
http://www.jfinteriorismo.es/index.php/perfilcolaboradores
http://www.jfinteriorismo.es/index.php/perfilcolaboradores
http://www.animacija.si/
http://www.apcontrol.es/
http://www.arquedomo.com/
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Št. Organizacija Država Logo 

10 

Ase Ingenieros 

Španija 

 

http://www.aseingenieros.com/ 

11 
City Council of Logroño 

Španija 

 

http://www.logrono.es/ 

12 

City Council of Valladolid 

Španija 

 

http://www.valladolšt.es/ 

13 

City Council of Zaragoza 

Španija 

 

http://www.zaragoza.es/ciudad/medio
ambiente/ 

14 

be-eco for sustainable construction 

Italija 

 

http://www.be-eco.it/ 

15 

Bioma Consultores, SL 

Španija 

 

http://www.biomaconsultores.com/ 

16 

BIOSAR – Energy Consultants 

Španija 

 

http://www.biosar.es/ 

17 

Sermantero Winery 

Španija 

 

http://www.bodegasarmentero.com/ 

18 

BYTPOETS GmbH 

Avstrija 

 

http://www.bytepoets.com/ 

 

http://www.aseingenieros.com/
http://www.logrono.es/
http://www.valladolid.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/
http://www.be-eco.it/
http://www.biomaconsultores.com/
http://www.biosar.es/
http://www.bodegasarmentero.com/
http://www.bytepoets.com/
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Št. Organizacija Država Logo 

19 

CALENAE Qualification and Energy 
Saving in Buildings  

Španija 

 

http://www.calenae.es/ 

20 
Capetti Elettronica 

Italija 

 

http://www.capetti.it 

21 

Casa Service 

Italija 

 

http://www.empresite.it/CASA-
SERVICE-DI-LAZZARINI-SANDRO.html 

22 

Cenitsolar 

Španija 

 

http://www.cenitsolar.com/ 

23 

Official Association of Industrial 
Technical Engineers of La Rioja 

Španija 

 

http://www.coitir.org/ 

24 
CPA Salduie 

Španija 

 

http://www.cpaformacion.com/ 

25 
CUSTOMER EXPERTS Consulting GmbH 

Avstrija 
 

http://customer-experts.com/ 

26 

DEXMA Energy Management 

Španija 

 

http://www.dexmatech.com/ 

27 
ECO World Styria 

Avstrija 

 

http://www.eco.at/ 

28 
ECOTELIA 

Španija 

 

http://www.ecotelia.es/ 

 

http://www.calenae.es/
http://www.capetti.it/
http://www.empresite.it/CASA-SERVICE-DI-LAZZARINI-SANDRO.html
http://www.empresite.it/CASA-SERVICE-DI-LAZZARINI-SANDRO.html
http://www.cenitsolar.com/
http://www.coitir.org/
http://www.cpaformacion.com/
http://customer-experts.com/
http://www.dexmatech.com/
http://www.eco.at/
http://www.ecotelia.es/
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29 
Edil Fotia 

Italija 

 

http://www.edilfotia.it 

30 

EMADE, S.L. 

Španija 

 

http://www.escuelama.com 

31 
EMESA IT Solutions 

Španija 

 

http://www.emesa.com/ 

32 
Emmegi srl 

Italija 
 

http://www.emmegiservizi.com 

33 

ENACE – National Entity of Auditors 
and Energy Certificate Authorities  

Španija 

 

http://www.enace.es/ 

34 

Energie Center lipizzanerheimat 

Avstrija 

 

http://www.energie-center.at/ 

35 

energie:bewusst Kärtnen 

Avstrija 

 

http://www.energiebewusst.at/ 

36 

ESCI International Business 

Španija 

 

http://unescochair.esci.es/ 

37 

Felipe Romero Salvachúa – 
Architectural firm 

Španija 

 

http://www.iccl.es/ 

38 
Fundación CIDAUT 

Španija 

 

http://www.cidaut.es/ 

 

http://www.edilfotia.it/
http://www.escuelama.com/
http://www.emesa.com/
http://www.emmegiservizi.com/
http://www.enace.es/
http://www.energie-center.at/
http://www.energiebewusst.at/
http://unescochair.esci.es/
http://www.iccl.es/
http://www.cidaut.es/
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Št. Organizacija Država Logo 

39 

Patrimonio Natural Foundation 
(Government of Castilla y León) 

Španija 

 

http://www.patrimonionatural.org/ 

40 
FUNDOSVA Dominikan

ska 
Republika 

 

http://www.fundosva.com/ 

41 
GAMA gradnje, Matjaž Glaser s.p. 

Slovenija 

 

http://www.gamagradnje.si/ 

42 

Gerhard Moritz - Büro für 
Energieeffizienz 

Avstrija 

 

http://www.gerhardmoritz.com/ 

43 

Goriška Lokalna Energetska Agencija, 
Nova Gorica 

Slovenija 

 

http://www.golea.si/intro 

44 

Grazer Energieagentur 

Avstrija 

 

http://www.grazer-ea.at/ 

45 

I.E.S. Inventor Cosme García 

Španija 

 

http://iescosmegarcia.larioja.edu.es/ 

46 

IFOR-NET Innovation and Training in 
New Technologies  

Španija 

 

http://www.ifor-net.com/ 

47 
Impacta Comunicación 

Španija 

 

http://www.impactacomunicacion.com 

48 

Aragonese Water Institute – 
Government of Aragon 

Španija 

 

http://www.aragon.es/Departamentos
OrganismosPublicos/Organismos/Instit
utoAragonesAgua 

  

http://www.patrimonionatural.org/
http://www.fundosva.com/
http://www.gamagradnje.si/
http://www.gerhardmoritz.com/
http://www.golea.si/intro
http://www.grazer-ea.at/
http://iescosmegarcia.larioja.edu.es/
http://www.ifor-net.com/
http://www.impactacomunicacion.com/
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesAgua
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesAgua
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesAgua
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49 

Instituto de la Construcción de Castilla 
y León 

Španija 

 

http://www.iccl.es/ 

50 
JAB ARAGÓN DAM SL 

Španija 

 
 

http://www.grupojab.es 

51 

KNX 

Španija 

 

http://www.knx.org/knx-es/ 

52 
List Unternehmensberatung 

Avstrija 

 

http://www.ecoversum.at/ 

53 
LUXMATE – Lighting Control 

Španija 

 

http://www.luxmate.es/ 

54 
Midori srl 

Italija 

 

http://wwwmidorisrl.eu 

55 
Neodelis 

Italija 

 

http://www.neodelis.fr/it 

56 

OPENDOMO Services – Advanced 
Energy Management 

Španija 

 

http://www.opendomo.es/ 

57 

OTC – Engineering and Architecture 
Professionals 

Španija 

 

http://www.incicor.com/ 

58 

PIRENER Instrumentation and 
Measuring Equipments 

Španija 

 

http://www.equiposmedida.com/ 

59 
Proenergy 

Avstrija 

 

http://www.proenergy.at/ 

 

http://www.iccl.es/
http://www.grupojab.es/
http://www.knx.org/knx-es/
http://www.ecoversum.at/
http://www.luxmate.es/
http://wwwmidorisrl.eu/
http://www.neodelis.fr/it
http://www.opendomo.es/
http://www.incicor.com/
http://www.equiposmedida.com/
http://www.proenergy.at/


 

 

  

 

 

[ Energetska učinkovitost stavb ] [ 22 ] 
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60 

PROLUS Engineering Services 

Španija 

 

http://www.prolus.es/ 

61 

REHABITEF 

Španija 

 

http://www.rehabilitacioneficiente.co
m 

62 

REPRISE Printing Consultancy 

Španija 

 

http://www.reprise.es/ 

63 

Sarotto srl 

Italija 

 

http://www.sarotto.it 

64 
SEAS Estudios abiertos (Open Studies) 

Španija 

 

http://www.seas.es/ 

65 
SIEMENS - Building technologies 

Španija 

 

http://www.siemens.com/answers/es/
es/ 

66 

Smart 

Italija 

 

http://www.smart2t.it 

67 

Sphera – Information Technologies 

Španija 

 

http://www.sphera-ti.com/ 

68 
Termoservicio 

Španija 

 

http://www.termoservicio.com/ 

 

  

http://www.prolus.es/
http://www.rehabilitacioneficiente.com/
http://www.rehabilitacioneficiente.com/
http://www.reprise.es/
http://www.sarotto.it/
http://www.seas.es/
http://www.siemens.com/answers/es/es/
http://www.siemens.com/answers/es/es/
http://www.smart2t.it/
http://www.sphera-ti.com/
http://www.termoservicio.com/


 

 

  

 

 

[ Energetska učinkovitost stavb ] [ 23 ] 

Št. Organizacija Država Logo 

69 

U.K. Projektivni biro, projektiranje, 
Uroš Krajnc s.p. 

Slovenija 

 

https://www.facebook.com/U.K.Projek
tivniBiro?fref=nf 

70 

University of La Rioja 

Španija 

 

http://www.unirioja.es/ 

71 
University of Valladolid 

Španija 

 

http://www.uva.es/ 

72 
San Jorge University 

Španija 

 

http://www.usj.es/ 

73 

Xaluxi 

Italija 

 

http://www.xaluxi.com 

74 

Mednarodni Inštitut za energetsko 
bioniko 

Slovenija 

 

http://www.energy-bionics.com/ 

75 

Lokalna energetska agentura Spodnje 
Podravje 

Slovenija 

 

http://www.lea-ptuj.si/index.html 

76 

Lokalna energetska agencija Dolenjska 
- Posavje - Bela krajina 

Slovenija 

 

http://www.lea-d.si/Home.aspx 

77 

NADZOR IN PROJEKTIRANJE, Aleš 
Kolarič s.p. 

Slovenija 

 

http://www.bizi.si/ALES-KOLARIC-S-
P/maticno-podjetje/ 

 

 

https://www.facebook.com/U.K.ProjektivniBiro?fref=nf
https://www.facebook.com/U.K.ProjektivniBiro?fref=nf
http://www.unirioja.es/
http://www.uva.es/
http://www.usj.es/
http://www.xaluxi.com/
http://www.energy-bionics.com/
http://www.lea-ptuj.si/index.html
http://www.lea-d.si/Home.aspx
http://www.bizi.si/ALES-KOLARIC-S-P/maticno-podjetje/
http://www.bizi.si/ALES-KOLARIC-S-P/maticno-podjetje/
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Referenčne povezave 

Projekt "Efficiency Jobs"  http://www.efficiencyjobs.eu/ 

Partnerstvo projekta 

San Valero Foundation 

(Koordinator-Španija) 
http://ww.sanvalero.es/ 

ENVIRONMENT PARK SPA 

(Partner-Italija) 
http://www.envipark.com/ 

ECOVERSUM-netzwerk für nachhaltiges wirtschaften 

(Partner-Avstrija) 
http://www.ecoversum.at/ 

STENG-nacionalni center za čistejšo proizvodnjo d.o.o. 

(Partner-Slovenija) 
http://www.steng-nccp.si/en 

Europa Innovación y Desarrollo, SL 

(Partner-Španija) 
http://www.ešt.com.es/ 

Evropski organi in nacionalne organizacije 

Evropska komisija http://ec.europa.eu/index_es.htm 

Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo EU 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index

_en.htm 

Španska služba za internacionalizacijo 

izobraževanja (SEPIE) 
http://www.sepie.es/presentacion.html 

Evropska izobraževalna agencija (OAPEE) http://www.pap.sepie.es/oapee/inicio.html 

Programi evropske unije 

Program Vseživljenjsko učenje http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php 

Program Leonardo da Vinci - TOI 
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonardo-

da-vinci/proyectos-multilaterales-de-toi.html 

Program ERASMUS+  http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en 

Program Obzorje 2020  http://ec.europa.eu/easme/en/energy 

Program LIFE+  
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life

plus.htm 

Program Inteligentna energija za Evropo (IEE) http://ec.europa.eu/energy/intelligent/ 

  

http://www.efficiencyjobs.eu/
http://ww.sanvalero.es/
http://www.envipark.com/
http://www.ecoversum.at/
http://www.steng-nccp.si/en
http://www.eid.com.es/
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://www.sepie.es/presentacion.html
http://www.pap.sepie.es/oapee/inicio.html
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonardo-da-vinci/proyectos-multilaterales-de-toi.html
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonardo-da-vinci/proyectos-multilaterales-de-toi.html
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://ec.europa.eu/easme/en/energy
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
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Evropske direktive  

Direktiva 2010/31/EU 

"Energetska učinkovitost stavb" 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=URISERV:en0021 

Direktiva 2006/32/ES 

" O učinkovitosti rabe končne energije in o 

energetskih storitvah" 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=CELEX:32006L0032 

Projekti in dokumentacija prenesenih projektov 

Projekt "LIFE+ DOMOTIC"  http://www.lifedomotic.eu/ 

Zaključna publikacija projekta DOMOTIC [ es ] 
http://www.lifedomotic.eu/images/stories/FinalR

esults/FinalPublication_es.pdf 

Zaključna publikacija projekta DOMOTIC [ en ]: 
http://www.lifedomotic.eu/images/stories/FinalR

esults/FinalPublication_en.pdf 

Zaključna publikacija projekta DOMOTIC [ de ]: 
http://www.lifedomotic.eu/images/stories/FinalR

esults/FinalPublication_de.pdf 

Projekt "IEE Minus 3%"  http://www.minus3.org/ 

Po korakih do rezultatov - priročnik IEE Minus 3% [ 

es ] 

http://www.minus3.org/dokumenti/D7_1_EID_Ho

w_to_guide_Digital_Version_3_2_ES.pdf 

Po korakih do rezultatov - priročnik IEE Minus 3% [ 

en ] 

http://www.minus3.org/dokumenti/minus3_how_

to_guide.pdf 

Po korakih do rezultatov - priročnik IEE Minus 3% [ 

de ] 

http://www.minus3.org/dokumenti/D7_1_Graz_H

ow_to_guide_V4_DE.pdf 

Po korakih do rezultatov - priročnik IEE Minus 3% [ 

sl ]: 

http://www.minus3.org/dokumenti/how_to_guid

e_slo.pdf 

Po korakih do rezultatov - priročnik IEE Minus 3% [ 

sk ]: 

http://www.minus3.org/dokumenti/D7_1_ECB_Ho

w_to_Guide_SK.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:en0021
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:en0021
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32006L0032
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32006L0032
http://www.lifedomotic.eu/
http://www.lifedomotic.eu/images/stories/FinalResults/FinalPublication_es.pdf
http://www.lifedomotic.eu/images/stories/FinalResults/FinalPublication_es.pdf
http://www.lifedomotic.eu/images/stories/FinalResults/FinalPublication_en.pdf
http://www.lifedomotic.eu/images/stories/FinalResults/FinalPublication_en.pdf
http://www.lifedomotic.eu/images/stories/FinalResults/FinalPublication_de.pdf
http://www.lifedomotic.eu/images/stories/FinalResults/FinalPublication_de.pdf
http://www.minus3.org/
http://www.minus3.org/dokumenti/D7_1_EID_How_to_guide_Digital_Version_3_2_ES.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/D7_1_EID_How_to_guide_Digital_Version_3_2_ES.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/minus3_how_to_guide.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/minus3_how_to_guide.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/D7_1_Graz_How_to_guide_V4_DE.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/D7_1_Graz_How_to_guide_V4_DE.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/how_to_guide_slo.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/how_to_guide_slo.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/D7_1_ECB_How_to_Guide_SK.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/D7_1_ECB_How_to_Guide_SK.pdf
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Virtualni laboratorij 

Priporočamo, da obiščete "Modul 8” spletnega usposabljanja, ki vključuje naslednje video posnetke, 
povezave ter primere dobre in slabe prakse, namenjene krepitvi osvojenih teoretičnih vsebin. 

Država Področje Naslov Kratek opis Povezava 

AT 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Zasnova 
zimskega vrta 

4 – minutni posnetek o 
zasnovi zimskega vrta. 

https://www.youtube.com/watch
?feature=player_embedded&v=v

o2vbXrd8mo 

AT 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Energetsko 
učinkovita 

stavba  

3 – minutni posnetek o 
nizko energijskih 

stavbah, zahvaljujoč 
uporabi ukrepov 
pasivne gradnje. 

https://www.youtube.com/watch
?feature=player_embedded&v=h

1bGrxECHio 

ES 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Toplotna 
izolacija  

Številni posnetki 
različnih vrst toplotne 

izolacije. 

http://crewcuttv.com/search?sea
rchText=insulation&submit=Go# 

ES 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Toplotna 
izolacija fasade: 

Podjetje FCV 

Video posnetek 
prikazuje vrsto fasade z 

dobrimi lastnostmi 
zmanjšanja hrupa in 
novimi energetskimi 

prednostmi. 

https://www.youtube.com/watch
?v=xsj5ly1YYCI 

ES 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Toplotna 
izolacija 

podstrešja 

Kako izboljšati izolacijo 
podstrešja. 

http://crewcuttv.com/episode?e
pisodeId=253&searchBy=episode 

ES 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Toplotni ovoj 
stavbe 

2. konferenca o nič 
energijskih stavbah: 
Toplotna in zvočna 
izolacija s kameno 

volno. 

https://www.youtube.com/watch
?v=3-6MwVQYt1k 

ES 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Toplotni ovoj 
stavbe 

Posnetek prikazuje 
potrebo po ustrezni 

toplotni izolaciji stavb, 
tudi starejših, z 

namenom izboljšati 
energetsko 

učinkovitost naših 
mest. 

https://www.youtube.com/watch
?v=Q1PNi471mG8 

ES 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Toplotni ovoj 
stavbe 

Ogrevanje in 
klimatizacija porabita 

veliko energije. Zato je 
ustrezna toplotna 

smiselna naložba. Ne 
le, da prihranimo 

denar, ampak na tak 
način varčujemo z 

energijo in smo okolju 
prijazni. 

https://www.youtube.com/watch
?v=aBT3ecw9vBU 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vo2vbXrd8mo
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vo2vbXrd8mo
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vo2vbXrd8mo
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h1bGrxECHio
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h1bGrxECHio
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h1bGrxECHio
http://crewcuttv.com/search?searchText=insulation&submit=Go
http://crewcuttv.com/search?searchText=insulation&submit=Go
https://www.youtube.com/watch?v=xsj5ly1YYCI
https://www.youtube.com/watch?v=xsj5ly1YYCI
http://crewcuttv.com/episode?episodeId=253&searchBy=episode
http://crewcuttv.com/episode?episodeId=253&searchBy=episode
https://www.youtube.com/watch?v=3-6MwVQYt1k
https://www.youtube.com/watch?v=3-6MwVQYt1k
https://www.youtube.com/watch?v=Q1PNi471mG8
https://www.youtube.com/watch?v=Q1PNi471mG8
https://www.youtube.com/watch?v=aBT3ecw9vBU
https://www.youtube.com/watch?v=aBT3ecw9vBU
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Država Področje Naslov Kratek opis Povezava 

ES 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Toplotni ovoj 
stavbe: obnova 

fasade 

Pet osnovnih idej za 
toplotno izolacijo 

fasade. 

http://educacionenergeticavallalb
aida.blogspot.com.es/search/labe
l/eficiencia%20energ%C3%A9tica

%20edificios 

ES 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Izdelava 
energetsko 

učinkovitih oken 

Kako izvesti učinkovito 
zasteklitev. 

http://www.youtube.com/watch
?v=Nxm1-c32_aI 

ES 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Uvod v toplotne 
izolacije: 
prednosti 

Predstavitev prednosti 
toplotne izolacije . 

http://www.idae.es/index.php/re
lcategoria.3696/mod.videos/me

m.listado 

ES 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Vzdrževanje 
toplotne 
izolacije 

Dr. Theresa Weston 
govori o tem kako 

vzdrževati energetsko 
učinkovito toplotno 

izolacijo. 

http://www.dupont.com/product
s-and-services/construction-
materials/building-envelope-
systems/videos/r-value-of-

insulation.html 

ES 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Stena iz opečnih 
zidakov 

Ta video prikazuje 
prenos toplote opečne 

dvojne stene z 
vmesnim prostorom. 
Energetsko učinkovit 
dom dosega udobno 

temperaturo brez 
mehanskega ogrevanja 

in hlajenja. 

https://www.youtube.com/watch
?v=_quztRguw0U 

ES 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Energetsko 
učinkovita 

zunanja barva  

Video o znamki barve, 
ki spodbuja energetsko 

učinkovitost sten. 

http://www.youtube.com/watch
?v=zmMFU8GM9Ug 

ES 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Kaj je učinkovito 
stavbno 

pohištvo in kako 
ga izdelati 

Predstavitev kako 
zasteklitev deluje v 
smislu energetske 

učinkovitosti. 

http://www.youtube.com/watch
?v=yO7frJBlFV0 

ES 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Barve in 
premazi: 
prihranki 
energije 

Barve in premazi za 
zniževanje 

toplogrednih plinov. 

http://www.youtube.com/watch
?v=VWaYd2sdIyw 

ES 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Toplotno 
izolacijski 

sistemi 

Confort Block je 
izolacijski sistem, ki 

izboljšuje učinkovitost 
stanovanj in je poleg 

tega trajnosten. 

https://www.youtube.com/watch
?v=G11OUgsI_UY 

ES 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Zamenjava oken Zamenjava oken. 
http://crewcuttv.com/episode?e
pisodeId=45&searchBy=episode 

ES 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Premazi 
zasteklitve 

Prispevek tehnologije 
»Window film« k 

energetski učinkovitosti 
novih in obstoječih 

stavb. 

http://www.youtube.com/watch
?v=4EZps46gK24 

http://educacionenergeticavallalbaida.blogspot.com.es/search/label/eficiencia%20energ%C3%A9tica%20edificios
http://educacionenergeticavallalbaida.blogspot.com.es/search/label/eficiencia%20energ%C3%A9tica%20edificios
http://educacionenergeticavallalbaida.blogspot.com.es/search/label/eficiencia%20energ%C3%A9tica%20edificios
http://educacionenergeticavallalbaida.blogspot.com.es/search/label/eficiencia%20energ%C3%A9tica%20edificios
http://www.youtube.com/watch?v=Nxm1-c32_aI
http://www.youtube.com/watch?v=Nxm1-c32_aI
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3696/mod.videos/mem.listado
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3696/mod.videos/mem.listado
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3696/mod.videos/mem.listado
http://www.dupont.com/products-and-services/construction-materials/building-envelope-systems/videos/r-value-of-insulation.html
http://www.dupont.com/products-and-services/construction-materials/building-envelope-systems/videos/r-value-of-insulation.html
http://www.dupont.com/products-and-services/construction-materials/building-envelope-systems/videos/r-value-of-insulation.html
http://www.dupont.com/products-and-services/construction-materials/building-envelope-systems/videos/r-value-of-insulation.html
http://www.dupont.com/products-and-services/construction-materials/building-envelope-systems/videos/r-value-of-insulation.html
https://www.youtube.com/watch?v=_quztRguw0U
https://www.youtube.com/watch?v=_quztRguw0U
http://www.youtube.com/watch?v=zmMFU8GM9Ug
http://www.youtube.com/watch?v=zmMFU8GM9Ug
http://www.youtube.com/watch?v=yO7frJBlFV0
http://www.youtube.com/watch?v=yO7frJBlFV0
http://www.youtube.com/watch?v=VWaYd2sdIyw
http://www.youtube.com/watch?v=VWaYd2sdIyw
https://www.youtube.com/watch?v=G11OUgsI_UY
https://www.youtube.com/watch?v=G11OUgsI_UY
http://crewcuttv.com/episode?episodeId=45&searchBy=episode
http://crewcuttv.com/episode?episodeId=45&searchBy=episode
http://www.youtube.com/watch?v=4EZps46gK24
http://www.youtube.com/watch?v=4EZps46gK24
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Država Področje Naslov Kratek opis Povezava 

ES 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Energetska 
učinkovitost 

stavb: 
termografija  

Uporaba Infrardeče 
termografije: FLIR 

sistem. 

https://www.youtube.com/watch
?v=VWbGofMc7sk 

ES 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Energetska 
učinkovitost 

stavb: 
termografija 

Uporaba FLIR sistema 
za ugotovitev 

energetske 
učinkovitosti stavb. 

https://www.youtube.com/watch
?v=4uhz1rIaMj0 

ES 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Ekološki 
izolacijski sistem  

Trajnostna toplotna 
izolacija iz obnovljivih 

in organskih 
materialov. 

http://www.certainteed.com/vid
eolibrary/videoplayer.aspx?Keep
This=true&TB_iframe=true&Vide
oID=32&height=700&width=975 

IT 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Zvočna izolacija 
notranje stene 

Izdelava zvočne 
izolacije: notranja 

stena. 

http://www.rockwool.it/prodotti
+e+soluzioni/fai+da+te/contropar

eti+acustiche 

IT 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Toplotna 
izolacija 

mansarde 

Vgradnja kamene volne 
v mansardi. 

http://www.rockwool.it/prodotti
+e+soluzioni/fai+da+te/sottotetti

+abitabili 

IT 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Toplotna 
izolacija 

podstrešja: 
nebivalni 
prostori 

Vgradnja kamene 
volne. 

http://www.rockwool.it/prodotti
+e+soluzioni/fai+da+te/sottotetti

+non+abitabili 

IT 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Toplotna 
izolacija z 

notranje strani 

Toplotna izolacija z 
notranje strani. 

http://www.rockwool.it/prodotti
+e+soluzioni/fai+da+te/isolament

o+dall'interno 

IT 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Toplotna 
izolacija z 

notranje strani 

Pravilna vgradnja 
toplotne izolacije iz 

notranje strani. 

http://www.rockwool.it/prodotti
+e+soluzioni/fai+da+te/isolament

o+dall'interno 

IT 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Energetsko 
učinkovita 

lesena gradnja  

Kako izvesti toplotno 
izolacijsko leseno 

fasado: naravne barve. 

https://www.youtube.com/watch
?v=GpRFLWxb5TY 

IT 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Stavbni ovoj 
Kako izvesti izolacijo 

stropa. 

http://www.rockwool.it/prodotti
+e+soluzioni/fai+da+te/primo+sol

aio 

IT 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Zelene strehe in 
fasade  

Prikaz inovativnih 
rešitev zelenih streh in 

fasad. 

https://www.youtube.com/watch
?v=rF3g2tZscTo 

IT 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Vgradnja Isotec 
izolacijskih plošč 

Navodila za 
nameščanje izolacijskih 

plošč iz blaga. 

http://www.youtube.com/watch
?v=EQaJacyrad8 

IT 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Vgradnja 
strešnih oken 

Postopek vgradnje 
strešnega okna. 

https://www.youtube.com/watch
?v=iylaI8UkOIg 

IT 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Vgradnja 
okvirjev za 

strešna okna 

Postopek vgradnje 
okenskih senčil. 

https://www.youtube.com/watch
?v=Oa82N6CaEpg 

https://www.youtube.com/watch?v=VWbGofMc7sk
https://www.youtube.com/watch?v=VWbGofMc7sk
https://www.youtube.com/watch?v=4uhz1rIaMj0
https://www.youtube.com/watch?v=4uhz1rIaMj0
http://www.certainteed.com/videolibrary/videoplayer.aspx?KeepThis=true&TB_iframe=true&VideoID=32&height=700&width=975
http://www.certainteed.com/videolibrary/videoplayer.aspx?KeepThis=true&TB_iframe=true&VideoID=32&height=700&width=975
http://www.certainteed.com/videolibrary/videoplayer.aspx?KeepThis=true&TB_iframe=true&VideoID=32&height=700&width=975
http://www.certainteed.com/videolibrary/videoplayer.aspx?KeepThis=true&TB_iframe=true&VideoID=32&height=700&width=975
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/contropareti+acustiche
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/contropareti+acustiche
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/contropareti+acustiche
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/sottotetti+abitabili
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/sottotetti+abitabili
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/sottotetti+abitabili
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/sottotetti+non+abitabili
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/sottotetti+non+abitabili
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/sottotetti+non+abitabili
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/isolamento+dall'interno
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/isolamento+dall'interno
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/isolamento+dall'interno
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/isolamento+dall'interno
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/isolamento+dall'interno
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/isolamento+dall'interno
https://www.youtube.com/watch?v=GpRFLWxb5TY
https://www.youtube.com/watch?v=GpRFLWxb5TY
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/primo+solaio
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/primo+solaio
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/primo+solaio
https://www.youtube.com/watch?v=rF3g2tZscTo
https://www.youtube.com/watch?v=rF3g2tZscTo
http://www.youtube.com/watch?v=EQaJacyrad8
http://www.youtube.com/watch?v=EQaJacyrad8
https://www.youtube.com/watch?v=iylaI8UkOIg
https://www.youtube.com/watch?v=iylaI8UkOIg
https://www.youtube.com/watch?v=Oa82N6CaEpg
https://www.youtube.com/watch?v=Oa82N6CaEpg
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Država Področje Naslov Kratek opis Povezava 

IT 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Energetska 
sanacija stavb  

Pravilna vgradnja 
toplotne izolacije. 

https://www.youtube.com/watch
?v=H2ZGLLRceA8 

IT 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Okenski okvirji 
Pravilna vgradnja 

okenskega okvirja. 
https://www.youtube.com/watch

?v=1ZOAurB5ijw 

IT 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Okenski okvirji 
Opis okenskih 

elementov. 
https://www.youtube.com/watch

?v=exIEoVB2qeo 

IT 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Okenski okvirji Vgradnja okna. 
https://www.youtube.com/watch

?v=NCMOlWXB4WM 

IT 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Energetska 
sanacija stavb 

Energetska sanacija 
ovoja stavbe. 

https://www.youtube.com/watch
?v=nu7O-GqjMeE 

IT 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Toplotno 
izolacijski 

sistemi 

Pravilna vgradnja 
toplotno izolacijskega 

sistema. 

https://www.youtube.com/watch
?v=OlDj2nCPgmM 

IT 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Toplotno 
izolacijski 

sistemi 

Pravilna vgradnja 
toplotno izolacijskega 

sistema. 

http://www.cortexa.it/it/il-
sistema-a-cappotto/cosa-

e/video.html 

IT 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Toplotno 
izolacijski 

sistemi 

Vgradnja toplotno 
izolacijskega sistema iz 

kamene volne. 

http://www.rockwool.it/prodotti
+e+soluzioni/approfondimenti+te

cnici/cappotto 

IT 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Toplotno 
izolacijski 
sistemi: 

mineralna volna 

Vgradnja toplotno 
izolacijskega Sistema: 

tehnične lastnosti. 

http://www.rockwool.it/prodotti
+e+soluzioni/approfondimenti+te

cnici/cappotto/dettagli+tecnici 

IT 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Stavbni sistemi 
Tehnika vgradnje 

inovativne lesene talne 
obloge. 

https://www.youtube.com/watch
?v=4fQeQHL5iNI 

IT 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Stavbni sistemi 

Izdelava prototipa 
pasivne stavbe v okviru 

izobraževalnega 
programa. 

https://www.youtube.com/watch
?v=u7ip9ZRCO6o#t=33 

IT 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Zamenjava oken Zamenjava oken. 
https://www.youtube.com/watch

?v=nxMTsYeIuX4 

IT 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Toplotno 
izolacijske 

tehnike 

Pogoste napake pri 
vgradnji toplotne 

izolacije. 

https://www.youtube.com/watch
?v=kWoHnUydNUc 

IT 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Zelene fasade 

Gospodarske, kulturne 
in fizikalno-kemijske 

zahteve za zelene 
fasade. 

https://www.youtube.com/watch
?v=DRbbCWXRjGA 

https://www.youtube.com/watch?v=H2ZGLLRceA8
https://www.youtube.com/watch?v=H2ZGLLRceA8
https://www.youtube.com/watch?v=1ZOAurB5ijw
https://www.youtube.com/watch?v=1ZOAurB5ijw
https://www.youtube.com/watch?v=exIEoVB2qeo
https://www.youtube.com/watch?v=exIEoVB2qeo
https://www.youtube.com/watch?v=NCMOlWXB4WM
https://www.youtube.com/watch?v=NCMOlWXB4WM
https://www.youtube.com/watch?v=nu7O-GqjMeE
https://www.youtube.com/watch?v=nu7O-GqjMeE
https://www.youtube.com/watch?v=OlDj2nCPgmM
https://www.youtube.com/watch?v=OlDj2nCPgmM
http://www.cortexa.it/it/il-sistema-a-cappotto/cosa-e/video.html
http://www.cortexa.it/it/il-sistema-a-cappotto/cosa-e/video.html
http://www.cortexa.it/it/il-sistema-a-cappotto/cosa-e/video.html
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/approfondimenti+tecnici/cappotto
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/approfondimenti+tecnici/cappotto
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/approfondimenti+tecnici/cappotto
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/approfondimenti+tecnici/cappotto/dettagli+tecnici
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/approfondimenti+tecnici/cappotto/dettagli+tecnici
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/approfondimenti+tecnici/cappotto/dettagli+tecnici
https://www.youtube.com/watch?v=4fQeQHL5iNI
https://www.youtube.com/watch?v=4fQeQHL5iNI
https://www.youtube.com/watch?v=u7ip9ZRCO6o#t=33
https://www.youtube.com/watch?v=u7ip9ZRCO6o#t=33
https://www.youtube.com/watch?v=nxMTsYeIuX4
https://www.youtube.com/watch?v=nxMTsYeIuX4
https://www.youtube.com/watch?v=kWoHnUydNUc
https://www.youtube.com/watch?v=kWoHnUydNUc
https://www.youtube.com/watch?v=DRbbCWXRjGA
https://www.youtube.com/watch?v=DRbbCWXRjGA
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Država Področje Naslov Kratek opis Povezava 

SL 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Toplotno 
izolacijski 
sistemi: 

polistiren 

Opis toplotne izolacije 
NEOPOR; toplotna 

izolacija iz 
ekspandiranega 

polistirena s dodanim 
grafitom.  

https://www.youtube.com/watch
?v=rVV9ucuaczA 

SL 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Toplotno 
izolacijske 

fasade 

Vgradnja toplotno 
izolacijskega sistema. 

https://www.youtube.com/watch
?v=O_GqVNHk798 

SL 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

Toplotna 
izolacija strehe 

Vgradnja toplotne 
izolacije v spuščeni 

strop. 

https://www.youtube.com/watch
?v=8CNTYjAVaSM 

SL 
Toplotna 

zaščita ovoja 
stavbe 

RAL sistemi  
Vgradnja oken po 

sistemu RAL. 
https://www.youtube.com/watch

?v=cnImLgP8Ox0 

AT 
Tehnične 

inštalacije - 
elektrika 

Energijsko 
varčne sijalke 

3-minutni video 
posnetek o prednostih 

uporabe LED sijalk. 

https://www.youtube.com/watch
?feature=player_embedded&v=rF

UxHIy0ctc 

AT 
Tehnične 

inštalacije - 
elektrika 

Fotovoltaika 

4-minutni video 
posnetek o 

fotovoltaičnih sistemih: 
modularno delovanje, 

idealna lokacija in 
nagib, moč, itd. 

https://www.youtube.com/watch
?feature=player_embedded&v=d

UPJf0N91Ig 

ES 
Tehnične 

inštalacije - 
elektrika 

Analiza porabe 
energije v 
stavbah in 
ukrepi za 

izboljšanje 
energetske 

učinkovitosti 

Navodila za izračun 
energijskega razreda 

stavb. 

https://www.youtube.com/watch
?v=m7z8pEynbeo 

ES 
Tehnične 

inštalacije - 
elektrika 

Prispevek 
elektronskih 
sistemov k 
energestki 

učinkovitosti 
stavbe  

Prispevek elektronskih 
naprav k energetski 

učinkovitosti. 

http://www.idae.es/uploads/doc
umentos/documentos_Guia_AFM
E_Eficiencia_Energetica_e46d7e0

e.pdf 

ES 
Tehnične 

inštalacije - 
elektrika 

Deset izumov za 
izboljšanje 
energetske 

učinkovitosti  

Nekaj idej kako 
proizvesti energijo na 

učinkovit način. 

http://www.repsol.com/es_es/en
ergia-inteligente/zona-

inteligente/inventos-para-ser-
mas-eficientes.aspx 

ES 
Tehnične 

inštalacije - 
elektrika 

Uporaba 
domotike za 
izboljšanje 
energetske 

učinkovitosti  

Okrogla miza: 3. 
Seminar o graditvi 

objektov. 

https://www.youtube.com/watch
?v=DHTuN7V3NJ8 

https://www.youtube.com/watch?v=rVV9ucuaczA
https://www.youtube.com/watch?v=rVV9ucuaczA
https://www.youtube.com/watch?v=O_GqVNHk798
https://www.youtube.com/watch?v=O_GqVNHk798
https://www.youtube.com/watch?v=8CNTYjAVaSM
https://www.youtube.com/watch?v=8CNTYjAVaSM
https://www.youtube.com/watch?v=cnImLgP8Ox0
https://www.youtube.com/watch?v=cnImLgP8Ox0
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rFUxHIy0ctc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rFUxHIy0ctc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rFUxHIy0ctc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dUPJf0N91Ig
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dUPJf0N91Ig
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dUPJf0N91Ig
https://www.youtube.com/watch?v=m7z8pEynbeo
https://www.youtube.com/watch?v=m7z8pEynbeo
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Guia_AFME_Eficiencia_Energetica_e46d7e0e.pdf
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Guia_AFME_Eficiencia_Energetica_e46d7e0e.pdf
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Guia_AFME_Eficiencia_Energetica_e46d7e0e.pdf
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Guia_AFME_Eficiencia_Energetica_e46d7e0e.pdf
http://www.repsol.com/es_es/energia-inteligente/zona-inteligente/inventos-para-ser-mas-eficientes.aspx
http://www.repsol.com/es_es/energia-inteligente/zona-inteligente/inventos-para-ser-mas-eficientes.aspx
http://www.repsol.com/es_es/energia-inteligente/zona-inteligente/inventos-para-ser-mas-eficientes.aspx
http://www.repsol.com/es_es/energia-inteligente/zona-inteligente/inventos-para-ser-mas-eficientes.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=DHTuN7V3NJ8
https://www.youtube.com/watch?v=DHTuN7V3NJ8
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Država Področje Naslov Kratek opis Povezava 

ES 
Tehnične 

inštalacije - 
elektrika 

Energijsko 
varčne sijalke  

Vodnik o energetsko 
učinkovitih sijalkah.  

http://www.comunidadism.es/he
rramientas/guia-de-bombillas-de-

bajo-
consumo?utm_source=Comunida
d+ISM&utm_campaign=967d839

10e-
Newsletter_Comunidad_ISM_Sep
tiembre_1&utm_medium=email

&utm_term=0_a05b89d542-
967d83910e-312696925 

ES 
Tehnične 

inštalacije - 
elektrika 

Energetsko 
učinkovita 

razsvetljava  
OSRAM predstavitev.  

https://www.youtube.com/watch
?v=bamz2WVUDzQ 

ES 
Tehnične 

inštalacije - 
elektrika 

Energetsko 
učinkovita 

razsvetljava  

Raziskovalni projekt s 
področja energetske 

učinkovitosti: Organske 
LED sijalke. 

https://www.youtube.com/watch
?v=Mjt0v00aTHg 

ES 
Tehnične 

inštalacije - 
elektrika 

Javna 
razsvetljava 

Razsvetljava javnih 
prostorov je ena izmed 

področij, kjer 
tehnološke inovacije 
omogočajo ukrepe za 
izboljšanje energetske 

učinkovitosti. 

http://www.idae.es/index.php/re
lcategoria.3698/mod.videos/me

m.listado 

ES 
Tehnične 

inštalacije - 
elektrika 

Kontrolni sistemi 
za razsvetljavo 

Seminar o učinkovitosti 
in varčevanju z 

energijo: Primeri 
zamenjave razsvetljave 

koncertnih dvoran. 

https://www.youtube.com/watch
?v=1v-Byf3lO6M 

SL 
Tehnične 

inštalacije - 
elektrika 

Solarni paneli 
Vgradnja solarnih 

panelov.  
https://www.youtube.com/watch

?v=iT_BaZfcdpg 

AT 

Ogrevanje, 
hlajenje, 

prezračevanje 
ter priprava 

tople 
sanitarne 

vode 

Optimiranje 
ogrevalnih 
sistemov  

4-minutni video 
posnetek o optimizaciji 

ogrevalnih sistemov: 
vzdrževanje, 

dimenzioniranje, 
recirkulacija vode in 

izolacija. 

https://www.youtube.com/watch
?feature=player_embedded&v=Z

uf9HO00q-o  

AT 

Ogrevanje, 
hlajenje, 

prezračevanje 
ter priprava 

tople 
sanitarne 

vode 

Soproizvodnja 
toplote in 

elektrike na 
lesno biomaso 

10-minutni video 
posnetek o sistemih za 
soproizvodnjo toplote 

in elektrike (SPTE). 

https://www.youtube.com/watch
?v=xeTEWd7lo5k 

http://www.comunidadism.es/herramientas/guia-de-bombillas-de-bajo-consumo?utm_source=Comunidad+ISM&utm_campaign=967d83910e-Newsletter_Comunidad_ISM_Septiembre_1&utm_medium=email&utm_term=0_a05b89d542-967d83910e-312696925
http://www.comunidadism.es/herramientas/guia-de-bombillas-de-bajo-consumo?utm_source=Comunidad+ISM&utm_campaign=967d83910e-Newsletter_Comunidad_ISM_Septiembre_1&utm_medium=email&utm_term=0_a05b89d542-967d83910e-312696925
http://www.comunidadism.es/herramientas/guia-de-bombillas-de-bajo-consumo?utm_source=Comunidad+ISM&utm_campaign=967d83910e-Newsletter_Comunidad_ISM_Septiembre_1&utm_medium=email&utm_term=0_a05b89d542-967d83910e-312696925
http://www.comunidadism.es/herramientas/guia-de-bombillas-de-bajo-consumo?utm_source=Comunidad+ISM&utm_campaign=967d83910e-Newsletter_Comunidad_ISM_Septiembre_1&utm_medium=email&utm_term=0_a05b89d542-967d83910e-312696925
http://www.comunidadism.es/herramientas/guia-de-bombillas-de-bajo-consumo?utm_source=Comunidad+ISM&utm_campaign=967d83910e-Newsletter_Comunidad_ISM_Septiembre_1&utm_medium=email&utm_term=0_a05b89d542-967d83910e-312696925
http://www.comunidadism.es/herramientas/guia-de-bombillas-de-bajo-consumo?utm_source=Comunidad+ISM&utm_campaign=967d83910e-Newsletter_Comunidad_ISM_Septiembre_1&utm_medium=email&utm_term=0_a05b89d542-967d83910e-312696925
http://www.comunidadism.es/herramientas/guia-de-bombillas-de-bajo-consumo?utm_source=Comunidad+ISM&utm_campaign=967d83910e-Newsletter_Comunidad_ISM_Septiembre_1&utm_medium=email&utm_term=0_a05b89d542-967d83910e-312696925
http://www.comunidadism.es/herramientas/guia-de-bombillas-de-bajo-consumo?utm_source=Comunidad+ISM&utm_campaign=967d83910e-Newsletter_Comunidad_ISM_Septiembre_1&utm_medium=email&utm_term=0_a05b89d542-967d83910e-312696925
http://www.comunidadism.es/herramientas/guia-de-bombillas-de-bajo-consumo?utm_source=Comunidad+ISM&utm_campaign=967d83910e-Newsletter_Comunidad_ISM_Septiembre_1&utm_medium=email&utm_term=0_a05b89d542-967d83910e-312696925
http://www.comunidadism.es/herramientas/guia-de-bombillas-de-bajo-consumo?utm_source=Comunidad+ISM&utm_campaign=967d83910e-Newsletter_Comunidad_ISM_Septiembre_1&utm_medium=email&utm_term=0_a05b89d542-967d83910e-312696925
https://www.youtube.com/watch?v=bamz2WVUDzQ
https://www.youtube.com/watch?v=bamz2WVUDzQ
https://www.youtube.com/watch?v=Mjt0v00aTHg
https://www.youtube.com/watch?v=Mjt0v00aTHg
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3698/mod.videos/mem.listado
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3698/mod.videos/mem.listado
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3698/mod.videos/mem.listado
https://www.youtube.com/watch?v=1v-Byf3lO6M
https://www.youtube.com/watch?v=1v-Byf3lO6M
https://www.youtube.com/watch?v=iT_BaZfcdpg
https://www.youtube.com/watch?v=iT_BaZfcdpg
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Zuf9HO00q-o
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Zuf9HO00q-o
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Zuf9HO00q-o
https://www.youtube.com/watch?v=xeTEWd7lo5k
https://www.youtube.com/watch?v=xeTEWd7lo5k
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AT 

Ogrevanje, 
hlajenje, 

prezračevanje 
ter priprava 

tople 
sanitarne 

vode 

Ogrevanje na 
lesno biomaso 

4-minutni video 
posnetek o kotlih in 

pečeh na lesno 
biomaso. 

https://www.youtube.com/watch
?feature=player_embedded&v=

Mp_KzLJtOeU  

AT 

Ogrevanje, 
hlajenje, 

prezračevanje 
ter priprava 

tople 
sanitarne 

vode 

Solarni toplotni 
sistemi 

3-minutni video 
posnetek o solarnih 
ogrevalnih sistemih: 

opis, montaža, nagibi, 
itd. 

https://www.youtube.com/watch
?feature=player_embedded&v=a

NtDqPwcEGg  

ES 

Ogrevanje, 
hlajenje, 

prezračevanje 
ter priprava 

tople 
sanitarne 

vode 

Geotermalna 
energija in 

obnova stavb v 
Nemčiji 

Uporaba geotermalne 
energije v stavbah v 

Nemčiji. 

https://www.youtube.com/watch
?v=Hh4P9zgBh2I 

ES 

Ogrevanje, 
hlajenje, 

prezračevanje 
ter priprava 

tople 
sanitarne 

vode 

Ogrevalni 
sistemi na 

bimaso 

Energetsko 
pogodbeništvo. 

https://www.youtube.com/watch
?v=NaQsP6IbMBk 

ES 

Ogrevanje, 
hlajenje, 

prezračevanje 
ter priprava 

tople 
sanitarne 

vode 

Ogrevanje, 
hlajenje in 

prezračevanje 
ter priprava TSV 

Kratek posnetek o tem, 
kako združiti ogrevanje 

in hlajenje, pripravo 
tople sanitarne vode in 

sončno energijo. 

https://www.youtube.com/watch
?v=hXroWI9O2zQ 

IT 

Ogrevanje, 
hlajenje, 

prezračevanje 
ter priprava 

tople 
sanitarne 

vode 

Toplotne črpalke 
SAMSUNG ECO: 

ogrevanje s toplotno 
črpalko. 

http://www.youtube.com/watch
?v=nw9OosT7hWk  

IT 

Ogrevanje, 
hlajenje, 

prezračevanje 
ter priprava 

tople 
sanitarne 

vode 

Geotermalna 
toplotna črpalka 

Didaktična predstavitev 
toplotne črpalke. 

http://www.youtube.com/watch
?v=cgBKU5w4YEo  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Mp_KzLJtOeU
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Mp_KzLJtOeU
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Mp_KzLJtOeU
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aNtDqPwcEGg
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aNtDqPwcEGg
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aNtDqPwcEGg
https://www.youtube.com/watch?v=Hh4P9zgBh2I
https://www.youtube.com/watch?v=Hh4P9zgBh2I
https://www.youtube.com/watch?v=NaQsP6IbMBk
https://www.youtube.com/watch?v=NaQsP6IbMBk
https://www.youtube.com/watch?v=hXroWI9O2zQ
https://www.youtube.com/watch?v=hXroWI9O2zQ
http://www.youtube.com/watch?v=nw9OosT7hWk
http://www.youtube.com/watch?v=nw9OosT7hWk
http://www.youtube.com/watch?v=cgBKU5w4YEo
http://www.youtube.com/watch?v=cgBKU5w4YEo
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Država Področje Naslov Kratek opis Povezava 

IT 

Ogrevanje, 
hlajenje, 

prezračevanje 
ter priprava 

tople 
sanitarne 

vode 

Toplotne črpalke 
Video posnetek z 

opisom različnih vrst 
toplotnih črpalk.  

http://www.robur.it/area_tecnic
a/videoguide 

IT 

Ogrevanje, 
hlajenje, 

prezračevanje 
ter priprava 

tople 
sanitarne 

vode 

Toplotne črpalke 
Vgradnja toplotne 

črpalke.  
http://www.youtube.com/watch

?v=UeVJS_SK2fg 

IT 

Ogrevanje, 
hlajenje, 

prezračevanje 
ter priprava 

tople 
sanitarne 

vode 

Toplotne črpalke 
Postopek vgradnje 
toplotne črpalke. 

http://www.youtube.com/watch
?v=yqo8KVZtoEo  

IT 

Ogrevanje, 
hlajenje, 

prezračevanje 
ter priprava 

tople 
sanitarne 

vode 

Ogrevanje, 
hlajenje in 

prezračevanje 

Namestitev visoko 
učinkovitega sistema 
HVAC prilagojenega 

stanovanjem in 
pisarnam. 

http://www.youtube.com/watch
?v=csDUeIWoAbw  

IT 

Ogrevanje, 
hlajenje, 

prezračevanje 
ter priprava 

tople 
sanitarne 

vode 

Visoko 
učinkovite 
toplotne 
naprave 

Poenostavljena 
navodila za namestitev 

visoko učinkovitega 
ogrevalnega sistema. 

http://www.youtube.com/watch
?v=otvCL72zQ8M 

IT 

Ogrevanje, 
hlajenje, 

prezračevanje 
ter priprava 

tople 
sanitarne 

vode 

Talno ogrevanje 
Vgradnja talnega 

ogrevanja. 
https://www.youtube.com/watch

?v=wu-WFmNX3Eg 

IT 

Ogrevanje, 
hlajenje, 

prezračevanje 
ter priprava 

tople 
sanitarne 

vode 

Solarni toplotni 
sistemi 

Vgradnja solarnega 
toplotnega sistema: 

rezervoar. 

https://www.youtube.com/watch
?v=xRbz6iAnA14 

http://www.robur.it/area_tecnica/videoguide
http://www.robur.it/area_tecnica/videoguide
http://www.youtube.com/watch?v=UeVJS_SK2fg
http://www.youtube.com/watch?v=UeVJS_SK2fg
http://www.youtube.com/watch?v=yqo8KVZtoEo
http://www.youtube.com/watch?v=yqo8KVZtoEo
http://www.youtube.com/watch?v=csDUeIWoAbw
http://www.youtube.com/watch?v=csDUeIWoAbw
http://www.youtube.com/watch?v=otvCL72zQ8M
http://www.youtube.com/watch?v=otvCL72zQ8M
https://www.youtube.com/watch?v=wu-WFmNX3Eg
https://www.youtube.com/watch?v=wu-WFmNX3Eg
https://www.youtube.com/watch?v=xRbz6iAnA14
https://www.youtube.com/watch?v=xRbz6iAnA14
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Država Področje Naslov Kratek opis Povezava 

IT 

Ogrevanje, 
hlajenje, 

prezračevanje 
ter priprava 

tople 
sanitarne 

vode 

Ogrevalni 
sistemi na lesno 

biomaso 

Praktični nasveti za 
vgradnjo peči na 

pelete. 

http://www.youtube.com/watch
?v=LOAo0ajWhik  

IT 

Ogrevanje, 
hlajenje, 

prezračevanje 
ter priprava 

tople 
sanitarne 

vode 

Ogrevalni 
sistemi na lesno 

biomaso 

Vzdrževanje in čiščenje 
peči na pelete. 

http://www.youtube.com/watch
?v=vGKG5jr4dzg  

IT 

Ogrevanje, 
hlajenje, 

prezračevanje 
ter priprava 

tople 
sanitarne 

vode 

Ogrevalni 
sistemi z visokim 

izkoristkom 

Vgradnja 
kondenzacijskega kotla. 

http://www.youtube.com/watch
?v=GN888YuJbZU 

IT 

Ogrevanje, 
hlajenje, 

prezračevanje 
ter priprava 

tople 
sanitarne 

vode 

Solarni toplotni 
sistemi 

Pravilna postavitev 
solarnih panelov.  

http://www.youtube.com/watch
?v=kabYb9QrQHU  

IT 

Ogrevanje, 
hlajenje, 

prezračevanje 
ter priprava 

tople 
sanitarne 

vode 

Solarni toplotni 
sistemi 

Vgradnja povezav in 
armatur v solarnih 

ogrevalnih sistemih. 

https://www.youtube.com/watch
?v=JyRxDOWd-ss  

IT 

Ogrevanje, 
hlajenje, 

prezračevanje 
ter priprava 

tople 
sanitarne 

vode 

Solarni toplotni 
sistemi 

Vgradnja sprejemnikov 
sončne energije. 

https://www.youtube.com/watch
?v=LMVm2aop9mY  

IT 

Ogrevanje, 
hlajenje, 

prezračevanje 
ter priprava 

tople 
sanitarne 

vode 

Solarni toplotni 
sistemi 

Vgradnja sprejemnikov 
sončne energije. 

https://www.youtube.com/watch
?v=MX8sTu16GPI 

http://www.youtube.com/watch?v=LOAo0ajWhik
http://www.youtube.com/watch?v=LOAo0ajWhik
http://www.youtube.com/watch?v=vGKG5jr4dzg
http://www.youtube.com/watch?v=vGKG5jr4dzg
http://www.youtube.com/watch?v=GN888YuJbZU
http://www.youtube.com/watch?v=GN888YuJbZU
http://www.youtube.com/watch?v=kabYb9QrQHU
http://www.youtube.com/watch?v=kabYb9QrQHU
https://www.youtube.com/watch?v=JyRxDOWd-ss
https://www.youtube.com/watch?v=JyRxDOWd-ss
https://www.youtube.com/watch?v=LMVm2aop9mY
https://www.youtube.com/watch?v=LMVm2aop9mY
https://www.youtube.com/watch?v=MX8sTu16GPI
https://www.youtube.com/watch?v=MX8sTu16GPI
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Država Področje Naslov Kratek opis Povezava 

IT 

Ogrevanje, 
hlajenje, 

prezračevanje 
ter priprava 

tople 
sanitarne 

vode 

Geotermalni 
ogrevalni sistemi 

Tehnična 
dokumentacija. 

http://www.robur.it/documenti-
prodotto/  

IT 

Ogrevanje, 
hlajenje, 

prezračevanje 
ter priprava 

tople 
sanitarne 

vode 

Ogrevanje, 
hlajenje in 

prezračevanje  

HVAC sistem: Sistem z 
rekuperacijo toplote za 

domačo uporabo. 

http://www.youtube.com/watch
?v=1cmB4eDLUQs (IRSAP) 

IT 

Ogrevanje, 
hlajenje, 

prezračevanje 
ter priprava 

tople 
sanitarne 

vode 

Ogrevanje, 
hlajenje in 

prezračevanje 

Vzdrževanje visoko 
učinkovitih HVAC 

sistemov za uporabo v 
stanovanjih in pisarnah.  

http://www.youtube.com/watch
?v=2Q34Y_kd3v8&list=PL_LZyo9E

PzEsaEVlK1-
AwkCGRHaOo3B28&index=2 

IT 

Ogrevanje, 
hlajenje, 

prezračevanje 
ter priprava 

tople 
sanitarne 

vode 

Ogrevanje, 
hlajenje in 

prezračevanje 
Opis HVAC sistemov.  

http://www.youtube.com/watch
?v=OUsbZ_r2Psw&index=3&list=

PL_LZyo9EPzEsaEVlK1-
AwkCGRHaOo3B28 

IT 

Ogrevanje, 
hlajenje, 

prezračevanje 
ter priprava 

tople 
sanitarne 

vode 

Talno gretje 
Predstavitev vgradnje 
ogrevalnega Sistema: 

talno ogrevanje. 

http://www.youtube.com/watch
?v=2saY9CK72XQ  

SL 

Ogrevanje, 
hlajenje, 

prezračevanje 
ter priprava 

tople 
sanitarne 

vode 

Toplotne črpalke 
Princip delovanja 
toplotne črpalke. 

https://www.youtube.com/watch
?v=WUrgYZ5tSOs 

SL 

Ogrevanje, 
hlajenje, 

prezračevanje 
ter priprava 

tople 
sanitarne 

vode 

Ogrevalni sistem 
na pelete in 

lesne sekance 

Novi ogrevalni sistem 
KWB Multifire na 
pelete in sekance. 

https://www.youtube.com/watch
?v=WMrH-TaRlCo 

http://www.robur.it/documenti-prodotto/
http://www.robur.it/documenti-prodotto/
http://www.youtube.com/watch?v=1cmB4eDLUQs
http://www.youtube.com/watch?v=1cmB4eDLUQs
http://www.youtube.com/watch?v=2Q34Y_kd3v8&list=PL_LZyo9EPzEsaEVlK1-AwkCGRHaOo3B28&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=2Q34Y_kd3v8&list=PL_LZyo9EPzEsaEVlK1-AwkCGRHaOo3B28&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=2Q34Y_kd3v8&list=PL_LZyo9EPzEsaEVlK1-AwkCGRHaOo3B28&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=2Q34Y_kd3v8&list=PL_LZyo9EPzEsaEVlK1-AwkCGRHaOo3B28&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=OUsbZ_r2Psw&index=3&list=PL_LZyo9EPzEsaEVlK1-AwkCGRHaOo3B28
http://www.youtube.com/watch?v=OUsbZ_r2Psw&index=3&list=PL_LZyo9EPzEsaEVlK1-AwkCGRHaOo3B28
http://www.youtube.com/watch?v=OUsbZ_r2Psw&index=3&list=PL_LZyo9EPzEsaEVlK1-AwkCGRHaOo3B28
http://www.youtube.com/watch?v=OUsbZ_r2Psw&index=3&list=PL_LZyo9EPzEsaEVlK1-AwkCGRHaOo3B28
http://www.youtube.com/watch?v=2saY9CK72XQ
http://www.youtube.com/watch?v=2saY9CK72XQ
https://www.youtube.com/watch?v=WUrgYZ5tSOs
https://www.youtube.com/watch?v=WUrgYZ5tSOs
https://www.youtube.com/watch?v=WMrH-TaRlCo
https://www.youtube.com/watch?v=WMrH-TaRlCo
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Pedagoški priročnik 

V korist mednarodnega transferja in z namenom spodbujanja zaposljivosti v gradbenem sektorju, 
predstavljamo priročnike za usposabljanje, ki so bili izdelani v okvirju projekta "Efficiency Jobs". 

Pedagoški priročnik za krepitev ključnih strokovnih znanj in 
spretnosti za zaposlitev v gradbenem sektorju  

Energetska učinkovitist stavb 

Področja 
Moduli 

Preizkusi znanja 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

Ovoj stavbe ( Zidarstvo, 
fasaderstvo, izolaterstvo) 

        

5.1 6.1 

  

M1 M2 M3 

Elektrika 5.2 6.2 M4 M5.1 M5.2 

Ogrevanje, hlajenje in 
prezračevanje (HVAC) ter 

priprava tople sanitarne vode 
(TSV) 

5.3 6.3 M5.3 M5.4 M5.5 

Kotlovnice 5.4 6.4 M6.1 M6.2 M6.3 

Ostala gradbena dela (montaža 
stavbnega pohištva, 

pleskarstvo in ostalo) 
5.5 6.5 M6.4 M6.5 M7 

 

Modul 1 Učiti se graditi energetsko učinkovito. 

Modul 2 Veljavna zakonodaja. Kdo izvaja in na kakšen način se izvajajo ukrepi energetske 
učinkovitosti? 

Modul 3 Pogoji in zahteve za  energetske prihranke v stavbah. 

Modul 4 Kako graditi energetsko učinkovito. 

Modul 5 Zakonske zahteve energetske učinkovitosti v gradbenem sektorju, za izvajanje 
ukrepov za energetsko učinkovitost na področjih: 

5.1 Ovoja stavbe (Zidarstvo in izolaterstvo) 
5.2 Elektrike 
5-3 HVAC in TSV 
5.4 Kotlovnic 
5.5 Ostalih gradbenih del (montaža stavbnega pohištva, pleskarstvo in ostalo) 

Modul 6 Ukrepi energetske učinkovitosti… za področja enaka prejšnjemu modulu. 

Modul 7 Sistemi upravljanja z energijo in energetsko certificiranje. 

Preizkusi znanja... 
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 Cilji 

 Razlikovati med primarno energijo, pretvorbo energije in koristno 

(sekundarno) energijo. 

 Interpretirati slike in numerične podatke o porabi energije v različnih kontekstih. 

 Razumeti obsežnost porabe energije današnje družbe. 

 Razlikovati med obnovljivimi in neobnovljivimi viri energije. 

 Razumeti koncepte energetske učinkovitosti. 

 Razumeti možnosti povišanja energetske učinkovitosti v gradbenem sektorju. 

 Povezati porabo energije z ekonomskimi, okoljskimi in socialnimi vplivi. 
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 Uvod 

V tem prvem modulu, z naslovom Na poti k nižji porabi energije in višji energetski 

učinkovitosti, naredimo prvi korak k razumevanju konceptov energije in energetske 

učinkovitosti, ki jih uporabljamo v današnji družbi. 

Današnja poraba energije v družbi, naša odvisnost od fosilnih goriv, skupaj z 

napovedjo o izčrpavanju teh virov v ne tako daljni prihodnosti in stalno povečevanje 

cen energije, so problemi v takšnem obsegu, da lahko govorimo o "energetski krizi". 

V prvi lekciji o porabi energije in varčevanju le-te, bomo spoznavali koncepte primarne 

in sekundarne (koristne) energije, njune razlike in kako se na primer električna energija 

pridobiva iz različnih virov – obnovljivih ali neobnovljivih. Obnovljivi viri energije so 

velikega pomena za prihodnost naše družbe, saj so to viri energije, katerih vpliv na 

okolje je veliko manjši in katerih uporaba ne pomeni izčrpavanje neobnovljivih virov. 

V drugi lekciji, bomo poskrbeli za podatke o porabi energije na svetovni ravni in o 

porabi v razvitih državah, ki predstavljajo največji delež svetovne porabe. Iz teh 

podatkov bomo razumeli velik vpliv manjšine držav in nujne potrebe po zniževanju in 

nadzorovanju porabe energije v teh državah. Velik del te porabe je mogoče pripisati 

stanovanjskem sektorju, kar pomeni, da morajo zasebni potrošniki nositi velik del 

krivde. 

V lekciji 1.3, bomo iskali rešitve za energetsko krizo na konceptih energetske 

učinkovitosti. Ta izraz se nanaša na povečevanje in optimiranje porabe energije, 

vključno z vsemi fazami porabe, in tudi glede na razumno porabo s strani končnih 

uporabnikov. 

V zadnji lekciji tega modula, bomo pogledali širok spekter okoljskih, gospodarskih in 

socialnih vplivov, ki izhajajo iz energetske učinkovitosti. Obstaja še veliko drugih 

vplivov, povezanih z razsipno porabo energije, s tem pa do nepredvidljivih in 

medsebojno povezanih posledic, ki skupaj dajejo učinke večjega obsega, kot če so 

posamično upoštevani. 
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1.1. Predstavitev: poraba in prihranki 
energije 

Energy is what drives the Universe 

Energija je tisto, kar poganja vesolje 

V tej lekciji bomo preučevali pomen energije v našem vsakdanjem življenju in našo 

sedanjo odvisnost od električne energije za opravljanje večine naših nalog. Opredelili 

bomo porabo energije in dobili vpogled kaj pomenijo energetski prihranki. 

1.1.1. Odvisnost od električne energije 

Že od nekdaj so razvite družbe uporabljale naravne vire za pridobivanje energije, ki jo 

potrebujemo za opravljanje naših vsakdanjih nalog. Prvi primer uporabe zunanje 

energije je uporaba ognja za kuhanje in ogrevanje, v kasnejšem času pa so ga 

uporabili za izdelavo drugih materialov in spreminjanje naravnega okolja. V moderni 

dobi, 800.000 let po odkritju ognja, pa uporabljamo velike količine naravnih virov, da 

zadovoljimo enormno povpraševanje po energiji. 

Čeprav je res, da uporabljamo različne oblike energije za svoje delo, ogrevanje, 

hlajenje, je jasna prevlada ene vrste energije in sicer ta, ki jo uporabljamo za napajanje 

večino naših naprav in sistemov, ki zahtevajo energijo in to je električna energija. 

Zato je mogoče reči, da je naša trenutna družba zelo odvisna od električne energije. 

Električno energijo dobimo s pretvorbo primarne energije, iz različnih virov. To se pravi, 

da električne energije ne dobimo neposredno iz okolja ampak za to potrebujemo 

energijske vire, ki jih delimo v dve veliki skupini: neobnovljive in obnovljive vire 

energije. 
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Slika 1. Diagram pretvorbe energije v EE. 

 

1.1.2. Obnovljivi in neobnovljivi viri energije 

Kot lahko vidimo na Sliki 1, obstaja veliko različnih energetskih virov, iz katerih lahko 

proizvedemo električno energijo, vendar v mnogih primerih gre za porabo neobnovljivih 

virov, kot so premog, nafta, zemeljski plin ali jedrska energija. Teh virov bo sčasoma 

zmanjkalo, saj je njihov čas tvorbe veliko daljši, kot pa čas uporabe oziroma izrabe. Ti 

viri se imenujejo neobnovljivi viri energije. 

Drugi viri primarne energije so tisti, katerim pravimo obnovljivi viri, kot so na primer 

sončna energija, energija vetra, vodna energija, geotermalna energija in biomasa. Ti 

viri se uporabljajo za proizvodnjo električne energije, vendar ne more priti do njihovega 

izčrpanja, kar pomeni, da njihova stopnja porabe ne presega njihove regeneracije. Ti 

viri energije se zato štejejo kot obnovljivi viri. 
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Neobnovljivi viri energije 

Fosilna goriva 

Glavni viri energije, ki se porabljajo danes 

prihajajo iz fosilnih goriv: premog, kurilno 

olje, zemeljski plin. Izvirajo iz ostankov 

živih bitij pokopanih milijone let nazaj. 

Uporabljajo se v prometu, proizvodnji 

električne energije in ogrevanju stavb.  

 

 

 Nuklearna goriva 

Jedrska ali atomska energija je pridobljena iz 

atomskih reakcij. Najpogostejša od teh je 

jedrska cepitev, na katerih temeljijo jedrski 

reaktorji. Med kemijskimi elementi se 

najpogosteje uporabljata uran in plutonij.  

 

 

 

Obnovljivi viri energije 

 

Vetrna energija 

Se uporablja že od nekdaj. Veter je danes obnovljivi vir 

energije in se najpogosteje uporablja za proizvodnjo 

električne energije. Razvoj vetrnih turbin; to so naprave, ki 

pretvarjajo kinetično energijo vetra v električno energijo, je 

prinesel revolucijo v obliki čistega in neusahljivega vira 

energije.  
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Vodna energija 

Uporaba vodnih tokov kot vir energije je bila 

človeštvu znana že stoletja v obliki vodnih 

mlinov. Kasneje so prišle hidroelektrarne, ki 

pa so povezane z velikimi zajetji rek, iz 

katerih se električna energija pridobiva z 

izkoriščanjem moči vode. 

 

 

 

Sončna energija 

Je energija pridobljena z izkoriščanjem 

sončnega sevanja, ki doseže Zemljo. Sončna 

energija se trenutno uporablja za proizvodnjo 

električne energije in za ogrevanje prostorov in 

pripravo tople sanitarne vode. S pomočjo 

fotovoltaičnih panelov se lahko energija sonca 

pretvori v električno energijo.  

 

Ostali obnovljivi viri energije 

Obstajajo še drugi obnovljivi viri energije, ki so manj 

znani od zgoraj navedenih, a imajo veliko prednosti. 

Geotermalna energija se pridobiva z izkoriščanjem 

notranje toplote Zemlje. Biomasa je pridobljena iz 

organskih snovi (les, rastline, odpadki), ki se lahko 

uporablja kot gorivo. Biomasa zahteva ustrezno 

upravljanje, preden se lahko šteje med obnovljive vire 

energije, saj bi njena nenadzorovana poraba privedla 

do njenega izčrpanja.  
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Na Sliki 2 lahko vidimo svetovno porabo energije po virih. 

Svetovna poraba primarne energije (2010) 

 

Slika 2. Vir: Energy Information Administration (EIA) International Energy 

Outlook 2013. 

Kot lahko vidimo, so najpogosteje uporabljeni viri energije v svetu fosilna goriva in sicer 

premog, nafta in zemeljski plin. To so najbolj primitivni viri energije. Njihova velika 

uporaba je vzrok, da jih bo zmanjkalo v relativno kratkem času, saj se z njihovim 

izčrpavanjem višajo stroški pridobivanja. 

Obnovljivi viri energije se še vedno zelo malo uporabljajo na globalni ravni, čeprav se je 

njihov pomen občutno povečal v zadnjih letih in napovedi kažejo na veliko hitrejšo rast 

njihove uporabe v bližnji prihodnosti. Za obnovljive vire energije se pričakuje, da bodo 

predstavljali 15 % svetovne oskrbe do leta 2040 (v skladu z Energy Information 

Administration). Slika 3 prikazuje porabo od leta 1990 do napovedanega 2040. 
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Svetovana poraba primarne energije po vrsti goriva (1990-2040) 

 

Slika 3. Vir: EIA, International Energy Outlook, 2013 

Tako vidimo, da smo močno odvisni od fosilnih goriv, ki so omejeni in dragi vir. V 

mnogih primerih niso na voljo na lokalni ravni, zato jih uvažamo iz drugih držav. To pa 

vodi do visokih stroškov in tudi do medvladnih konfliktov. Na primer, Slovenija uvozi 

nad 50 % svojih potreb po primarni energiji, kar posledično pomeni visoke gospodarske 

in okoljske stroške, letni stroški samo pogonskih goriv so 3,5 milijarde EUR 

Poraba energije se lahko razdeli glede na uporabo, in sicer obstajajo tri glavna 

področja porabe: gospodinjstva, industrija in transport. Na Sliki 4 lahko vidimo 

ocenjeno porazdelitev porabe energije v Sloveniji.  
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Slika 4. Shema porabe energije v Sloveniji  

(vir: http://www.iea.org/Sankey/index.html#?c=Slovenia&s=Final%20consumption). 

Glede na trenutne razmere glede svetovne porabe in življenjskega sloga v družbi, 

skupaj z gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi stroški, obstajajo jasni cilji, ki temeljijo 

na treh osnovnih stebrih: 

1. Energija in ohranjanje virov. 

2. Neodvisnost od fosilnih goriv. 

3. Promocija obnovljivih virov energije. 

 

 

  

Več na spletnih straneh… 

- U.S. Energy Information Administration. www.eia.gov 

- International Energy Agencyhttp://www.iea.org/ 
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1.1.3. Prihranki energije 

 

Ohranjanje virov predvsem energije je skrb, ki izhaja iz povečane porabe in izčrpavanja 

fosilnih goriv ter onesnaževanja, višjih stroškov surovin, potrebnih za proizvodnjo 

energije in v današnjih časih skrb vzbujajoče dejstvo glede podnebnih sprememb. 

Ampak zavedanje glede prihrankov in ohranjanja okolja, kot ga poznamo danes, ni 

obstajalo vse do druge polovice 20. stoletja, ko so težave, povezane z energetskimi viri 

začele postajati očitne. 

 

Ohranjanje virov in okolja je postalo del našega življenja in tudi v izobraževalnem 

sistemu naših otrok so programi za spodbujanje in ozaveščanje o ohranjanju energije. 

 

 

Tudi zakonodaja Evropske unije o porabi energije in varčevanju se je pričela razvijati; 

to bomo natančneje preučili v naslednjih modulih. Če povzamemo, je cilj zakonodaje 

varčevanje z energijo in neodvisnost od fosilnih goriv. Če želimo to izvesti, moramo 

delati na vseh področjih, ki vključujejo porabo energije, med katerimi je tudi gradbeni 

sektor. 
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Nasveti o ohranjanju energije v gospodinjstvih in drugih sektorjih so podani na 

različnih spletnih straneh, kot je npr.:  

http://iee-promotion.eu/docs/1725/Microsoft_Word_-

_D3_3_Energysaving_tipps_en-households_slo.pdf 
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1.2. Poraba energije v stavbah po Evropi 

1.2.1. Razmere na področju energetike 

Svetovna poraba energije ni enakomerno porazdeljena. Manjšina svetovnega 

prebivalstva, večino predstavljajo zahodne države, porabi večino svetovnih energetskih 

virov. Na Sliki 5 lahko vidimo neenakomerno porazdelitev porabe energije. 

 

Poraba energije po regijah. 2011 

 

Slika 5.Vir: International Energy Agency. 

V Evropski uniji je poraba energije 3.357 TWh/leto (terawattnih ur). Ta poraba se 

porazdeli po posameznih državah, ko je prikazano na Sliki 6. 
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Slika 6.Vir: International Energy Agency. 

Glede na to, da je število prebivalcev v Evropski uniji 555 milijonov, lahko rečemo, da 

vsak državljan Evropske unije porabi 6,06 kWh energije na leto. Primerjavo z ostalimi 

prebivalci nam prikazuje Slika 7. 
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Poraba električne energije na prebivalca(2011). 

 

Slika 7.Vir: International Energy Agency. 

Vsak državljan Evropske unije porabi večjo količino energije in tako porabi več virov kot 

povprečen človek na svetu. 

Porabljena električna energija prihaja iz različnih virov, večino iz fosilnih goriv, kot so 

nafta in zemeljski plin. Iz obnovljivih virov je prihaja le 6,6 %. 
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Poraba primarne energije v EU(2011). 

 

Slika 8.Vir: EUROSTAT. 

Energijo porabljamo za štiri glavne sektorje in sicer: industrijo, transport, gospodinjstva 

in storitveni sektor. Od teh sektorjev je največji porabnik transport, čeprav so si porabe 

po sektorjih kar primerljive med seboj (slika 9).  

Poraba energije v EU(2011). 

 

Slika 9.Vir: EUROSTAT. 
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Kot smo videli že v prejšnjih lekcijah, je odvisnost od uvožene energije v državah 

Evropske unije zelo visoka. V povprečju 53,3 % energije uvozimo. To je predvsem 

posledica, ker prevladujejo kot vir fosilna goriva, ki pa niso na voljo v večini evropskih 

držav. Slika 10 prikazuje odvisnost držav EU od uvoza energije. 

Energetska odvisnost držav Evrope (2012). 

 

Slika 10. Vir: EUROSTAT. 

Ko je razvidno iz Slike 10, ima Danska negativno energetsko odvisnost; kar pomeni, da 

je samozadostna glede energije in da del energije tudi izvaža. Ostale  države v 

Evropski uniji pa so bolj ali manj energetsko odvisne od uvoza energije iz držav izven 

Evropske unije.  
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Več na… 

Več podatkov lahko najdete na spletu: 

- European Commission - EUROSTAT. http://epp.eurostat.ec.Europe.eu/ 
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1.2.2. Energija in stavbe 

Kot smo že videli, gospodinjstva in storitveni sektor predstavljata velik delež porabljene 

energije v Evropi, 41 % če smo natančni. V tem sektorju levji delež porabe odpade na 

stavbe, bodisi stanovanjske ali javne stavbe ali hotele in podobno. Iz tega razloga je 

pomembno, da veliko truda vložimo v znižanje porabe v gradbenem sektorju, tako da 

vzpostavimo standarde in predpise, ki urejajo okoljske zahteve. Pomembno je graditi 

energetsko varčne stavbe, ki bodo tudi trajnostne. Energetsko varčne stavbe temeljijo 

na štirih temeljnih stebrih: 

1. Oblikovanje stavbe mora biti čim bolj učinkovito. To pomeni, da je potrebno za 

oblikovanje upoštevati vidike okoljske učinkovitosti, kot je usmerjenost in 

značilnosti ovoja stavbe. Kot bomo kasneje videli je oblika stavb, zlasti v zvezi z 

ovojem (streho, fasado in okni), strateškega pomena za varčevanje z energijo.  

2. Omogočanje in spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije. Uporaba 

obnovljivih virov energije v majhnem obsegu (samozadostne napeljave v stavbi, 

kot so sončni kolektorji, geotermalne napeljave, ipd.), lahko pomeni velike 

prihranke. 

3. Spodbujanje uporabe inovativne in učinkovite opreme in materialov. Čedalje več je 

raziskav o proizvodnji novih in učinkovitejših materialov. To vključuje boljše 

izolacijske materiale za vrata in okna, učinkovitejšo porabo energije v 

gospodinjskih aparatih, ipd.  

4. Povečanje energetske ozaveščenosti državljanov. Ukrepi, ki so namenjeni za 

izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe ali naprave, ne bodo učinkoviti, če jih 

uporabnik ne bo pravilno uporabil. Iz tega razloga je v vsakem programu za 

energetsko učinkovitost izrednega pomena ozaveščanje državljanov.  
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1.3. Kaj je energetska učinkovitost? 

1.3.1. Meritve porabe energije 

Preden gremo naprej z učenjem o energetsko učinkovitost, moramo vedeti, kako se 

energija najpogosteje meri. 

V mednarodnem sistemu enot, se energija meri v joulih (J). Delo 1 J opravi sila 1 N, ko 

se premakne prijemališče sile za razdaljo 1 m v smeri sile. Enota je imenovana na čast 

angleškemu fiziku Jamesu Prescottu Joulu. To je zelo majhna vrednost za merjenje 

energije in se zato v praksi ne uporablja. Zato se bomo srečali z drugimi enotami za 

merjenje energije, odvisno od konteksta, v katerem se bomo znašli, in od vrednosti, ki 

jih želimo izraziti. V nadaljevanju je povzetek najbolj pogosto uporabljenih merskih 

enot: 

- toe. Tonnes of oil equivalent. Tona ekvivalentne nafte (toe) je enota, ki izraža 

količino sproščene toplote pri zgorevanju ene tone nafte. Toe je računska enota, ki 

se uporablja v glavnem za prikazovanje rabe energije v energetskih bilancah. 

1.000 toe = 41,868 TJ.  

- Wh. Watt-hour. Watt je izpeljana enota SI za moč, toplotni tok, svetlobni tok in 

druge oblike energijskega toka. 1 W je enak 1 J/s, kar pri električnih enotah 

ustreza 1 V·A. V praksi se bolj pogosto uporablja: kilovat (1 kW = 1000 W) za moči 

električnih naprav oziroma strojev in megavat (1 MW = 1.000.000 W), ki se 

tradicionalno največ uporablja v elektro in daljinski energetiki, redkeje se uporablja 

še gigavat (1 GW = 1.000.000.000 W) za navajanje moči velikih energetskih 

sistemov. 

1.3.2. Energetska učinkovitost 

Energetska učinkovitost je zelo širok pojem, ki se nanaša na znižanje porabe energije 

brez žrtvovanja dobrega počutja in optimalne uporabe virov, hkrati pa ima varovanje 

okolja prednost. 

Namen energetske učinkovitosti je doseči porabo energije, ki je združljiva s trajnostnim 

razvojem. Povedano z drugimi besedami, da s potrošnjo, ki omogoča potrebe sedanje 

generacije, ne bi ogrozili razvoj prihodnjih generacij. 

 

Energetska učinkovitost je pojem, ki se nanaša na vse predmete in naprave, ki 

potrebujejo energijo za delovanje (obratovanje), ne glede na vrsto energije, ki jo 
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potrebujejo. Manjša je poraba energije in njen vpliv na okolje, večja je energetska 

učinkovitost naprave. Na primer, če primerjamo dva hladilnika z enako kapaciteto in 

enako močjo, ki obratujeta enako dolgo in tako opravljata enako dela v smislu hlajenja, 

bo učinkovitejši tisti, ki porabi manj energije.  

Nižja poraba energije in čistejša poraba, z drugimi besedami, večja energetska 

učinkovitost, prinaša številne prednosti: 

- Neposredne prihranke zaradi nižje porabe električne energije ali vira energije.  

- Zmanjšanje emisij CO2 in drugih toplogrednih plinov.  

- Nižji obseg izpustov onesnaževal v ozračje.  

- Boljša kakovost zraka.  

- Omilitev globalnih problemov, povezanih s porabo energije.  

- Boljša kakovost življenja, še posebej v mestih, kjer je poraba energije najbolj 

intenzivna. 

 

Različne študije so pokazale zanimive številke, ki kažejo, kaj bi izvajanje učinkovitega 

sistema energetske učinkovitosti v Evropski uniji lahko povzročilo. V nadaljevanju 

navajamo nekaj teh številk: 

- V Evropski uniji bi lahko znižali porabo energije za vsaj 20 % glede na trenutno 

porabo, skupaj 60 milijard evrov na leto, kar predstavlja toliko energije, kot jo 

letno porabita Finska in Nemčija skupaj.  

- S temi 60 milijardami evrov bi lahko dosegli večjo konkurenčnost in boljše 

življenjske pogoje prebivalcev Evropske unije.  

- Zaradi naložb v večjo energetsko učinkovitost bi v Evropski uniji ustvarili vsaj 

milijon novih delovnih mest, ki bi bila posredno ali neposredno povezana z 

energetsko učinkovitostjo.  

- V Evropski uniji bi letno dosegli od 200 € do 1.000 € prihrankov na 

gospodinjstvo.  

Zavezanost k energetski učinkovitosti pa nosi s seboj precejšnje investicijske stroške. 

Ti stroški kažejo, da je treba pretehtati prihranke na novo razvitih sistemih v primerjavi 

s prejšnjimi napravami ali mehanizmi. Na ta način lahko ocenimo čas amortizacije; čas, 

ki je potreben za povrnitev naložbenega denarja iz prihrankov. 

Nemogoče je oceniti dejanske stroške energetske učinkovitosti, a lahko kljub temu 

izračunamo prihranke, dosežene z energetsko učinkovitostjo v sedanjosti. Vendar ne 

vemo, kako se bodo gibale cene energije in goriv v prihodnosti, tako da smo zelo 

verjetno podcenjevali potencial prihrankov energetske učinkovitosti. 
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Kot smo videli, poleg gospodarske koristi obstajajo številne druge prednosti, značilne 

za energetsko učinkovitost.  

 

Pomemben del energetske učinkovitosti je ozaveščenost porabnikov energije. Zato je 

potrebno povečati globalno zavedanje o učinkoviti rabi energije, izobraziti družbo, tako 

da bodo potrošniki pridobili navade, s katerimi bi lahko optimalno varčevali z energijo. 

 

Energetska učinkovitost je tema ključnega pomena, in v zakonodaji Evropske unije je 

ogromno predpisov, ki jih bomo podrobneje predstavili v modulu 2. 

 

Gradbeni sektor je ključni sektor za varčevanje z energijo in povečanje energetske 

učinkovitosti. Ocenjuje se, da je 40 % porabe vse energije mogoče pripisati stavbam in 

ocenjeni delež varčevanja v teh stavbah je nad 20 %.  

 

Energetska učinkovitost v stavbah je možna v sistemih, kot so ogrevanje in 

klimatizacija, ogrevanje vode, hlajenje, prezračevanje in razsvetljava (slika 11).  

 

 

Slika 11: Poraba energije v sistemih. 

Kot lahko vidimo na sliki 11, je možno optimirati porabo energije v stavbah na več 

različnih področjih: 

- Ovoju stavbe (fasadi, stavbnem pohištvu, strehi): Ocenjeno je, da  je 50 % 

porabe energije odvisno od ovoja stavbe. 

- Ostala poraba je odvisna od opreme stavbe: 

OVOJ STAVBE: 50 % 

HVAC: 42 % 

SANITARNA TOPLA VODA: 26 % 

GOSPODINSJKI APARATI IN OSTALA OPREMA: 23 % 

RAZSVETLJAVA: 9 % 
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o Ogrevanje in prezračevanje: 42 % celotne porabe energije. 

o Sanitarna topla voda: 26 %. 

o Gospodinjski aparati in ostala oprema: 23 %.  

o Razsvetljava: 9 % celotne porabe energije v stavbi. 

Energetsko učinkovitost stavbe označujemo s črkami, ki so dodeljene vsaki napravi, 

sistemu, kot bomo videli kasneje. Temu pravimo "energijski razred" in vsaka naprava, 

sistem ali stavba je ocenjena s črkami A, B, C, D, itd.. Najvišji razred učinkovitosti je 

"A".  

Ocenjevanje naprav, sistemov in stavb je pogojeno z ustrezno zakonodajo, kot je 

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10), ter pravilnik o 

energetskih izkaznicah stavb ipd. 

  



 

Učiti se graditi energetsko učinkovito 

  ENERGETSKA UČINKOVITOST V GRADBENEM SEKTORJU 

25 

1.4. Socialni, ekonomski in okoljski vidiki 
energetske učinkovitosti 

Gospodarstvo, družba in okolje so trije temeljni stebri, na katerih temelji trajnostni 

razvoj. Tako naj bi zagotovili trajnostni razvoj, za sedanje in prihodnje generacije: 

 

 Ohranjanje okolja. Okoljska trajnost je zagotovitev razpoložljivih virov za današnje 

generacije, ne da bi žrtvovali prihodnost naših zanamcev. Čeprav je najbolj znan 

dejavnik, ni edini dejavnik pri oblikovanju trajnostnega razvoja. 

 Ekonomska upravičenost. Razvoj mora biti ekonomsko upravičen. Gospodarska 

trajnost se nanaša tako na makroekonomijo (glede na regijo ali državo ali celo 

celoten planet) in na lokalna gospodarstva, ki izpolnjujejo potrebe velikih in malih 

podjetij, in na vsakega davkoplačevalca na individualni osnovi. 

 Socialno jamstvo. Zagotoviti je potrebno dobrobit družbe. Ta trajnost se nanaša 

na socialna jamstva: kot so zdravstvo, izobraževanje, enake možnosti, kultura, 

osnovne storitve, življenje v skupnosti in podobno. 

 

Na točki ravnotežja med temi tremi vidiki trajnostnega razvoja je le-ta tesno povezan s 

porabo energije in z energetsko učinkovitostjo (Slika 12). 

 

Slika 12. Diagram, ki kaže trajnostni razvoj. 



 

 

ENERGETSKA UČINKOVITOST V GRADBENEM SEKTORJU 

26 

Izkoriščanje naravnih virov za energetske namene ima posledice od samega začetka. 

Te posledice so predvsem lokalne spremembe, kot je krčenje gozdov, in svetovne 

spremembe, kot so podnebne spremembe, onesnaženje zraka in kisli dež. 

Energetska neučinkovitost negativno vpliva na trajnostni razvoj na vseh treh ravneh, in 

s tem je ogrožen vsak prebivalec planeta. To ponazarjajo naslednji vplivi: 

1. Okoljski vplivi. 

2. Socialni vplivi. 

3. Ekonomski vplivi. 

Vsi trije vplivi so med seboj tesno povezani, jih pa bomo spoznali v naslednjih 

poglavjih. 

 

 

  

Več na… 

Obstajajo številne študije in informacije o podnebnih spremembah, veliko jih je 

mogoče najti na internetu. Najpomembnejša delovna skupina o tem globalnem 

vprašanju je Medvladni forum o podnebnih spremembah (IPCC). Informacije o 

delu te komisije je mogoče najti na www.ipcc.ch 
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1.4.1. Okoljski vplivi 

To so najbolj neposredni vplivi; le-te najenostavnejše povezujemo s porabo energije. 

Okolje je tudi najbolj obremenjeno s prekomerno porabo energije. Lahko jih razčlenimo 

na: 

 Emisije toplogrednih plinov. 

Učinek tople grede je naraven pojav. Del sončnega sevanja, ki doseže Zemljo, je ujet v 

ozračju in ga zato ogreje, s tem pa omogoča življenje na planetu (pri povprečni 

temperaturi okoli 12 °C). Če tega pojava ne bi bilo, bi bila povprečna temperatura na 

Zemlji prenizka, da bi bilo življenje, kot ga poznamo, sploh mogoče. 

Učinek tople grede nastane zaradi prisotnosti tako imenovanih "toplogrednih plinov" 

(TGP) v ozračju, najpomembnejši med njimi pa je CO2.  

Povečanje emisij CO2 v ozračje je količina ujete toplote, ki je večja kot običajno, kar 

povzroči dvig povprečne temperature na Zemlji. Temu pravimo globalno segrevanje in 

posledica tega so podnebne spremembe. Med temi posledicami so dvig morske 

gladine zaradi taljenja ledu na obeh polih, spremembe padavinskih vzorcev, več suš, 

podnebne nestabilnosti, spremembe v oceanskih tokov ipd. Posledice teh sprememb 

so večplastne in njihovih vplivov na okolje in družbo je ogromno. 

 

 Onesnaževanje zraka. 

Raba energije je danes največji vir emisij v atmosfero. V Evropski uniji predstavljajo 

približno 90 % vseh emisij SO2 (žveplov dioksid), skoraj vse emisije dušikovih oksidov 

(NOx) v regiji, 50 % nemetanskih ogljikovodikov (NMHCs) in 85 % atmosferskih delcev. 

Te emisije imajo vrsto posledic, ki vplivajo na okolje in družbo: 

 Kisli dež: so kisle padavine, ki jih povzročajo predvsem emisije žveplovega 

dioksida in dušikovih oksidov v atmosfero. Omenjeni plini se raztapljajo v 

deževnici in jo naredijo kislo. Pomemben učinek kislega dežja je poškodba 

kemijskega ravnovesja v tleh, kar povzroča izpiranje rudnin na primer. 

magnezija in aluminija. Rastline, ki rastejo v takih tleh, posebno iglavci trpijo 

zaradi pomanjkanja rudninskih snovi in so bolj dovzetne za bolezni. Rudninske 

snovi iz tal se zato izpirajo v reke in jezera, kar zmoti vodno življenje, na primer. 

poškoduje škrge ribjih mladic in ubija rastline. Jezera, ki jih doseže kisli dež, so 

na pogled čista, kajti v njih ni rastlinskih planktonov. Jezera in reke trpijo bolj 

neposredno škodo, ker postanejo kisli zaradi deževnice, ki se izliva vanje iz 

neposredne okolice (vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Kisli_de%C5%BE).  

 Smog: Smog je pojav, ki izhaja iz onesnaženja zraka. Njegovo ime izvira iz 

kombinacije besed "dim" in "megle". To je posledica prisotnosti onesnaževalnih 
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snovi, ki so ujete v najnižji plasti atmosfere običajno v pogojih, ko ni vetra in ob 

temperaturni inverziji pri nizkih višinah. To je vzrok za zdravstvene težave, kot 

so draženje oči in dihalnih poti.  

 Rakotvorne snovi: Snovi, ki v človeškem organizmu sprožijo nastanek rakave 

rasti celic. To so poleg radioaktivnih snovi še ogljikovodiki in nitrozamini. 

Kancerogeni ogljikovodiki nastajajo pri nepopolnem izgorevanju organskih 

spojin in se kopičijo v zraku, tleh in vodi. 

 

 Ostali okoljski vplivi. 

Obstajajo tudi drugi negativni vplivi, povezani s proizvodnjo, transportom in porabo 

energije, ki jih je prav tako potrebno omeniti: 

 Onesnaževanje vode: 

o Izpusti olj in drugih izdelkov, ki so povezani z olji. Ti izpusti se lahko pojavijo 

pri prevozu goriv, kar povzroča negativni vpliv na okolje in lokalne 

ekosisteme. Pri prevozu goriv s tankerji so na udaru morski ekosistemi s 

pripadajočo floro in favno; od mikroorganizmov do višjih oblik življenja. 

Sanacija posledic zahteva ogromne gospodarske naložbe (poglejte: 

http://www.nafta.si/najvecja-razlitja-nafte/)  

o Emisije težkih kovin. Težke kovine so snovi z gostoto nad 5 g/cm3. Težke 

kovine so svinec, kadmij in živo srebro. Te so po navadi zelo toksične in 

zelo težko odstranljive iz tkiv, zato se tudi kopičijo v organizmih. Živali, ki se 

prehranjujejo z drugimi kontaminiranimi živalmi, kopičijo v svojih tkivih težke 

kovine. Ljudje so najvišje v prehranjevalni verigi, zato kopičijo nekatere 

najvišje ravni toksinov v svojem telesu. 

 Evtrofikacija. Je proces večanja količine biomase v vodi kot posledica 

povečane koncentracije anorganskih hranil (npr. nitratov in fosfatov) v 

ekosistemu. Fenomen je najočitnejši v stoječih ali počasi tekočih vodnih 

telesih (jezerih, ribnikih, obalnih morjih, počasnih potokih), kjer te snovi 

največkrat zastajajo. Večja količina hranilnih snovi omogoči hitro 

razmnoževanje alg, ki prerastejo površino vodnega telesa. Ta pojav 

imenujemo cvetenje vode. Ta množica alg tudi množično odmira in ob 

bakterijski razgradnji odmrlega organskega materiala se intenzivno porablja 

kisik. To povzroči znižanje koncentracije kisika v vodotoku, ki postane 

nezadostna za preživetje drugih organizmov (žuželk in rib). Njihovo 

odmiranje še pospeši evtrofikacijo. 

(vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Evtrofikacija). 
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Obstajajo pa še drugi vplivi, ki izhajajo iz infrastrukture, potrebne za proizvodnjo 

energije. Ti vplivi se razlikujejo, odvisno od vrste uporabljene infrastrukture in 

vključujejo degradacijo naravnih ekosistemov, neposredno smrt živalskih vrst, krčenje 

gozdov, onesnaženje tal ipd. 

 

1.4.2. Ekonomski vplivi 

Neposredni gospodarski vplivi na družbo kot celoto vključujejo izgubo velikih vsot 

denarja, še posebej v zadnjih letih, ko so se cene energentov zvišale zaradi velike 

energetske odvisnosti in povečane rabe energije, predvsem v prometu.  

Vsi se zavedamo stroškov zaradi razsipavanja z energijo za dejavnosti, ki zahtevajo 

njeno rabo: prevoz, ogrevanje, klimatizacija, sanitarna voda, gospodinjski aparati in 

razsvetljava. 

Posredno se pojavljajo še drugi vplivi: 

 Javna poraba za gradnjo naprav za izkoriščanje energije. 

 Javni izdatki za zdravstveno varstvo zaradi povečanja bolezni povezanih z 

onesnaženostjo.  

 Javna poraba za saniranje škode, v primeru nesreč, povezanih s pojavi podnebnih 

sprememb (poplave, neurja ipd.). 

 Javna poraba za sankcije za kršitev predpisov Evropske unije, ki urejajo emisije 

toplogrednih plinov in drugih predpisov v zvezi z emisijo škodljivih snovi.  

 Javna poraba zaradi naložb v nove infrastrukture za ublažitev lokalnih posledic 

podnebnih sprememb-izgradnja infrastrukture, namenjene za zaščito prebivalstva 

(na primer jezovi). 

 Izgube v kmetijstvu in živinoreji, katerih produktivnost je znižana zaradi podnebnih 

sprememb. 

 

 

1.4.3. Socialni vplivi 

Socialni vplivi energetske učinkovitosti so najmanj vidni vplivi družbe, vendar so kljub 

temu zelo pomembni in izhajajo iz ekonomskih in okoljskih vprašanj. Med temi učinki 

so: 

 Naraščanje stopnje umrljivosti ljudi. Nedavne študije kažejo, da v Evropski uniji 

približno 400.000 prezgodnjih smrti izhaja zaradi onesnaženja zraka (po podatkih 
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Evropske komisije, podatki iz leta 2010), če upoštevamo svetovno sliko pa se bo 

število teh smrti povzpelo na 7 milijonov, (WHO, podatki iz 2011). Mnoge od teh 

smrti bomo lahko povezali s prekomerno porabo energije.  

 Zdravstvene težave, ki jih povzroča onesnaženost zraka. Višanje stroškov v 

zdravstvu. 

 Vplivi na hrano, ker onesnažujemo naravne vire, ki so posledica globalnih 

sprememb. Te težave vplivajo tudi na cene hrane in proračun gospodinjstev. 

 Negotovost v zvezi s spremembo stroškov energijske učinkovitosti. Natančnosti 

višanja stroškov energetske neučinkovitosti je težko predvideti, vendar bodo 

nastajali. 

Zato lahko govorimo na splošno o izgubi kakovosti življenja zaradi energetske 

neučinkovitosti. 

 

 

Kot lahko razberemo, so vsi vplivi energetske neučinkovitosti med seboj tesno 

povezani in vplivajo na splošno škodo v vsakdanjem življenju. Slika 13 prikazuje 

različne medsebojne povezave med temi vplivi. 

  

Neprijetna resnica 

Dokumentarec iz leta 2006: Neprijetna resnica, kjer Al Gore 

predstavi pogled na učinke globalnega segrevanja na svet in na 

moderno družbo. Dokumentarec je osvojil Oskarja za najboljši 

dokumentarec, njegov avtor pa je dobil Nobelovo nagrado za mir 

leta 2007. 
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Slika 13. Diagram prikazuje medsebojne povezave med vplivi energetske neučinkovitosti. 
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 Povzetek 

 Moderna družba je zelo odvisna od porabe električne energije.  

 Električno energijo pridobivamo pri pretvorbi primarne energije, ki jo pridobimo 

iz različnih energetskih virov. 

 Primarna energija je lahko obnovljiva ali neobnovljiva. 

 Najpogostejši viri energije so fosilna goriva. 

 Gospodinjstva predstavljajo velik delež porabe energije.  

 Prihranki energije so zelo pomembni in veliko zakonodaje Evropske unije se 

ukvarja prav z energetsko učinkovitostjo in prihranki energije.  

 Velik delež svetovne porabe energije se porablja prav v Evropski uniji. 

 Večina držav v Evropski uniji je odvisna od uvoza energije – je energetsko 

odvisna od ostalega sveta. 

 Gospodinjstva in storitveni sektor porabi 41 % vse energije v Evropski uniji. 

 Energetska učinkovitost stavb pomeni, da so pravilno načrtovane, koristijo 

obnovljive vire energije, uporabljajo najnovejšo in energetsko učinkovito opremo, 

sisteme, materiale in naprave. 

 Za merjenje energije se uporabljajo različne enote. 

 Energetska učinkovitost pomeni znižanje rabe energije z optimalno rabo virov, 

ne da bi s tem znižali udobje bivanja. Pri tem pa je velik poudarek na ohranjanju 

okolja.  

 Energetska neučinkovitost ima pomembne socialne, ekonomske in okoljske 

vplive, ki so med seboj povezani in vodijo k zniževanju kvalitete življenja na 

Zemlji. 
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 Cilji 

 Seznanitev z različnimi direktivami o energetski učinkovitosti, ki so bile 

pripravljene v preteklih letih. 

 Seznanitev z najpomembnejšimi Evropskimi direktivami, ki obravnavajo 

energetsko učinkovitost v stavbah ter so bile pripravljene v preteklih letih. 

 Prenos zahtev veljavnih tehničnih smernic na energetsko učinkovitost stavb. 

 Način pospeševanja prenosa sprememb zakonodaje, ki so bile uvedene v 

zadnjem času, ter predstavitev novih spoznanj na področju energetske 

učinkovitosti stavb. 

 Razlaga najpogostejših posledic/težav, ki so posledica uporabe aplikacij in 

direktiv Evropske unije s področja energetske učinkovitosti. 

 Seznanitev z regulativnimi ukrepi in spodbudami, ki so zajeti v akcijskem 

načrtu za varčevanje z energijo (2011-2020). 
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 Uvod 

Kot že omenjeno v prvem modulu, je delež energije, ki se uporablja v gospodinjstvih 

in storitvenem sektorju ocenjen na 40 % celotne porabljene energije v Evropi. 

Znotraj tega sektorja je največje porabnike energije mogoče iskati v bivalnih 

zgradbah, ki zajemajo tako domove, kot tudi javne zgradbe ter nastanitvene 

objekte. 

Glede na to, da je to sektor, kjer je v zadnjih letih prišlo do obsežnih širitev, lahko v 

prihajajoči letih pričakujemo tudi povečanje porabe energije.  

Zaradi omenjenih dejstev se na ravni Evropske unije uvaja zakon, ki bo urejal in 

promoviral energetsko učinkovitost v stavbah. Vzpostavljenih je bilo večje število 

ukrepov, ki znižujejo porabo energije tako v stavbah kakor tudi na področju gradnje 

le-teh, na način večje uporabe energije iz obnovljivih virov. Cilj ukrepov je 

zmanjšanje energetske odvisnosti ter emisij toplogrednih plinov v Evropski uniji. 

Glavna težava stanovanjskih stavb v Sloveniji je, da so bile zgrajene v času, ko v 

veljavi še ni bilo direktiv in smernic, ki bi določevale kakovost gradnje in energetsko 

učinkovitost stavb.  

Razvilo se je razmišljanje o celostnem pristopu k sanaciji obstoječih objektov, kjer 

je nujno pravočasno in ustrezno ukrepati v smeri energetske učinkovitosti. Takšno 

razmišljanje pa hkrati zagotavlja še priložnosti za ustvarjanje delovnih mest v 

gradbenem sektorju in pripadajoči industriji. 

Zavedati se je potrebno, da je pri gradnji novih stavb nujno potrebno upoštevati 

določene zahteve in smernice načrtovanja in konstrukcije, ki morajo zajeti vse 

ukrepe za dosego maksimalne energetske učinkovitosti, že od samega začetka 

izvajanja dotičnega projekta.   

Glede na zgoraj navedena dejstva, so bili razviti različni predpisi in standardi, ki so 

neposredno povezani s promocijo učinkovite rabe energije v stavbah in izpolnjujejo 

zastavljene okoljske predpise.  

Osredotočiti se je tako potrebno na zagotavljanje znižanja porabe energije v 

gradbenem sektorju, ki pa se ga na žalost zaveda premalo odgovornih ljudi. Tako 

mora biti  končni cilj optimalno in energetsko učinkovite stavbe upoštevan že v 

začetni ideji in načrtu stavbe. 
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Mednarodna agencija za energijo (IEA) in mednarodna agencija, ki jo je ustanovila 

Organizacija za gospodarstvo in sodelovanje (OECD), navajata, da je energetska 

učinkovitost stavb eden izmed ključev za zmanjšanje globalne energetske ne 

odvisnosti, ki jo je potrebno doseči do leta 2050. Največ je potrebno postoriti prav v 

gradbenem sektorju, saj je tukaj na voljo največ rezerv v energetski učinkovitosti 

stavb. 

V pričujočem modulu, bodo predstavljene Evropske direktive, ki jih je uvedla 

Evropska unija. Z njimi je predstavila skupne okvirje za dosego energetske 

učinkovitosti v stavbah. Uvedene direktive tako služijo za doseganje glavnih ciljev 

Evropske unije za dosego energetske učinkovitosti v prihajajočih časih.  

Uvedene direktive, ki urejajo izboljšanje energetske učinkovitosti, omogočajo 

rehabilitacijo, regeneracijo in obnovo, obstoječih objektov v smislu energetske 

učinkovitosti, so bile prenesene tudi na nacionalno raven posameznih držav 

Evropske unije. Z idejo o izboljšavi obstoječih stavb, se je dodatno pojavila tudi 

možnost ustvarjanja novih delovnih mest in gospodarske dejavnosti v gradbenem 

sektorju. 

Vendar je vzporedno s tem potrebno poudariti tudi, kot že prej omenjeno, da je pri 

energetski učinkovitosti odločilni faktor ozaveščenost porabnikov. Ravno zaradi tega 

je potrebno globalno vzpodbujati o pravilni uporabi energije, dodatno izobraževati 

družbo in opozarjati na odgovorno porabo energije, s čimer bo omogočeno 

optimalno varčevanje z energijo v globalnem pogledu. 
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2.1. Predpisi upravljanja z energijo v 
stavbah 

Energetska učinkovitost, energetske izkaznice stavb in njihova gradnja so urejeni in 

nadzorovani s predpisanimi standardi, za izvajanje pa je zadolžena Evropska unija.   

Povedano natančneje, energetska učinkovitost je urejena s pomočjo različnih 

evropskih direktiv, ki zajemajo tako področje splošnih uredb kakor tudi uredbe s 

področja gradbeništva.  

 

Kakorkoli pa se je potrebno najprej osredotočeni na Kjotski protokol, tako imenovan 

mednarodni sporazum o podnebnih spremembah. Cilj protokola, ki je v veljavi od 

leta 2005 (obstaja pa vse od leta 1997), je zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. 

Tako spodbujanje energetske učinkovitosti zajema velik del zakonov in ukrepov, 

ki so potrebni za dosego ciljev Kjotskega protokola. Le-ta mora tako biti upoštevan 

pri vseh nadaljnjih sprejetih ukrepih, na način, da se izpolnijo vse nove zahteve.  

Te zahteve so tako že vključene v Evropski direktivi 2002/91/ES, direktiva o 

energetski učinkovitosti stavb. Direktiva znana pod imenom energetska 

učinkovitost stavb je glavna direktiva, ki regulira izpolnjevanje Evropske direktive 

za učinkovito energetsko gradnjo, ki zmanjšuje izpust toplogrednih plinov in rabo 

obnovljivih virov energije.  

19. maja 2010, je bila zgoraj omenjena direktiva nadomeščena z direktivo 

2010/31/EU, direktivo o energetski učinkovitosti stavb. Določbe te direktive so 

nadgradile prejšnje veljavne direktive in le-te je ponovno potrebno vnesti v veljavno 

zakonodajo države Slovenije. 

Sočasno s to direktivo, ki zajema tako energetsko učinkovitost kakor tudi gradbeni 

sektor, je bila uvedena bolj splošna direktiva o učinkoviti rabi končne energije in o 

energetskih storitvah.  

Kaj je Evropska direktiva?  

Evropske direktive se uporabljajo za določanje ciljev ali rezultatov, ki jih naj 
dosegajo države članice, kjer pa lahko vsaka izmed njih izbere način s katerim bo 
te cilje dosegla. Za dosego zastavljene Evropske direktive, je vsaka članica 
dolžna sprejeti nacionalno zakonodajo, v kateri so zajete evropske direktive, tak 
način sprejetja zakonodaje pa je poznan pod imenom ''prenos direktiv v 
nacionalno zakonodajo''.  
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Govora je o direktivi 2006/32/ES, sprejeta z 5 aprilom 2006, ki govori o učinkoviti 

rabi končne energije in energetskih storitvah. Namen direktive je izboljšava 

učinkovitosti končne rabe energije v državah članicah. V direktivi so zajeti splošni 

mehanizmi, spodbudni in splošni predpisi za njihovo doseganje.  

Veljavnost te direktive je bila spremenjena z uvedbo direktive 2012/27/EU, sprejete 

25 oktobra 2012. Direktiva pokriva področje energetske učinkovitosti, in nadgrajuje 

prejšnjo direktivo z določitvijo zahtev po spremembi načina uporabe energije pri 

končnih porabnikih.  

Med glavne cilje zgornje direktive sodijo: znižanje porabe energije v Evropski uniji za 

20 % do leta 2020, spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, povečanje 

energetske učinkovitosti z odpravo ne tehničnih ovir v prometu, storitvenem in 

stanovanjskem sektorju ter industriji.  

V zvezi s tem je zanimivo dejstvo, da se na tej točki razvoja podeljuje gospodarska 

pomoč v obliki sredstev za financiranje in posebnih subvencij, kar je navedeno prav 

v nacionalni akcijskih načrtih o energetski učinkovitosti.  

Prvi tak nacionalni akcijski načrt je bil pripravljen za obdobje med leti 2008-2016, 

kasneje pa ga je nadomestil trenutni nacionalni akcijski načrt o energetski 

učinkovitosti med leti 2010-2016. Spremembo akcijskega načrta je izvedlo 

Ministrstvo za gospodarstvo, direktorat za energijo.  

Nacionalni akcijski načrti, nadzorovani s strani avtonomnih institucij, tako 

zagotavljajo zraven vseh ostalih stvari še, reforme in obnovo stavb, napeljave in 

naprave za dosego energetske učinkovitosti stavb. Dodatno so vključeni še 

programi učenja in osveščanja končnih porabnikov. 

Lekcija 3 zajeta v tem modulu zajema opis značilnosti, ciljev in učinkov nacionalnih 

akcijskih načrtov energetske učinkovitosti za celotno področje Slovenije.  

Za lažjo predstavo, so na diagramu spodaj prikazane različne veje oblasti, vse od 

najvišje Evropske unije pa vse do lokalnih oblasti, ki jih predstavljajo mestni svetniki.  
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Slika 1. Diagram različnih vej oblasti v državi  

Prestavljeni bodo različni predpisi, ki urejajo energetsko učinkovitost stavb. 

Podrobnejša razlaga posameznih uredb in standardov direktiv je razložena v 

nadaljevanju:   

 

  

Predpisi, ki urejajo energetsko učinkovitost stavb 

 Evropska direktiva 

2002/91/ES,o učinkoviti 

rabi energije 

• Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 - uradno 

prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 10/12, 94/12 - ZDoh-

2L in 17/14 - EZ-1).  

• Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih 

izkaznic stavb, (Ur.l. RS št. 77/2009, dopolnitve v 2012).  

 

 Direktiva 2010/31/EU, 

o energetski 

učinkovitosti stavb 

• Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 - uradno 

prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 10/12, 94/12 - ZDoh-

2L in 17/14 - EZ-1).   

• Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah: Uradni list 

RS, št. 52/10. 

 

EVROPSKA  UNIJA 

DRŽAVNA UPRAVA 

OBČINE 

MESTNI SVETNIKI 

DRŽAVA 

MESTA 

AVTONOMNOST 

OBČINSKI 

SVETNIKI 

 Direktive 
 Odredbe 
 Odločitve 

 Akti 
 Smernice 
 Drugo 

 Pravo 
 Dekreti 
 Drugo 

 Občinski predpisi 
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2.2. Evropske direktive 

Kot že omenjeno v prejšnjem poglavju, je energetska učinkovitost pri gradnji stavb 

nadzorovana s strani Evropske unije, ki je za to izdala številne direktive.  

Kljub temu, da se nekatere izdane direktive splošne narave, se med seboj 

dopolnjujejo in so tako namenjene za nadzorovanje učinkovitejše rabe energije in 

energetske učinkovitosti stavb.  

Spodaj so prikazane najpomembnejše in največkrat uporabljene direktive s področja 

energetske učinkovitosti:  

 

Ne glede na interes, pomembnost in ob upoštevanju razlik med zgoraj naštetimi 

direktivami ter novimi spoznanji, ki jih predstavljajo, je najpomembnejši ravno vidik 

vsake izmed njih. Zato bo v nadaljevanju predstavljena vsaka izmed njih.   

Kot je že omenjeno v prejšnjih poglavjih so bile vse direktive prenesene v 

zakonodajo Republike Slovenije. S tem se je odprlo novo področje, ki določa 

ravnanje na področju gradnje in konstruiranja stavb, z upoštevanjem predvsem 

energetske učinkovitosti.  

V pričujočem modulu in naslednjem Modulu 3 ''Pogoji in zahteve za energetske 

prihranke v stavbah'' bodo tako razloženi in analizirani najpomembnejši vidiki 

energetske učinkovitosti. 

  

Evropske direktive o energetski učinkovitosti stavb 

 Direktiva  2002/91/ES o energetski učinkovitosti stavb 

 Direktiva  2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb 

Evropske direktive o energetski učinkovitosti  

 Direktiva 2006/32/ES o učinkovitost rabe končne energije in o energetskih 

storitvah 

 Direktiva  2012/27/EU o energetski učinkovitosti 
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2.2.1. Direktiva 2002/91/ES, o energetski učinkovitosti 
stavb 

Direktiva 2002/91/ES, je direktiva ki ureja področje energetske učinkovitosti stavb. 

Sprejeta je bila s strani evropskega parlamenta, 16. decembra 2002. Namen 

direktive je spodbujanje energetske učinkovitosti stavb v Evropski uniji. Direktiva 

upošteva lokalne klimatske pogoje in lokalne posebnosti ter okoljske zahteve v 

prostorih z ozirom na energetsko učinkovitost.  

Ideja izdane direktive je omejitev porabe energije, s tem pa posledično tudi 

zmanjšanje izpusta ogljikovega dioksida v gradbenem in storitvenem sektorju. 

Omenjeni sektor porabi 40 % vse proizvedene energije v Evropski uniji, zaradi tega 

mu je potrebno nameniti več pozornosti in stremeti k znižanju porabe energije, kar je 

bolj podrobno opisano že v uvodnem Modulu.  

V direktivi so določene številne zahteve, najpomembnejše izmed njih pa so: 

 Pravilnik o metodologiji izračunavanja energetske učinkovitosti stavb.  

 Določitev minimalnih zahtev za določitev energetske učinkovitosti novih stavb. 

 Določitev minimalnih zahtev za določitev energetske učinkovitosti obstoječih 

stavb, z upoštevanjem vseh sprejetih reform. 

 Energetske izkaznice stavb. 

 Določitev sistema rednih inšpekcijskih pregledov ogrevalnih in klimatskih 

sistemov, ter določitev pravilnika za oceno stanja ogrevalnih naprav starejših od 

15 let. 

V primeru novogradenj, z uporabno površino večjo od 1.000 m2, direktiva predlaga 

uporabo alternativnih tehničnih in okoljskih rešitev, kot so: decentralizacija sistemov 

za proizvodnjo energije z uporabo obnovljivih virov, kogeneracijske sisteme 

(soproizvodnjo toplotne in električne energije), daljinsko ogrevanje ali hlajenje in 

uporabo toplotnih črpalk.  

Direktiva predlaga državam članicam, da v primeru obnove oziroma zamenjave 

zunanjega ovoja stavb, ki odločilno vpliva na energetsko učinkovitost stavbe, 

sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev minimalnih zahtev za dosego energetske 

učinkovitosti. S tem bo zagotovljena optimalna stopnja donosnosti izvedene 

naložbe. 
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2.2.2. Direktiva 2010/31/EU, o energetski učinkovitosti 
stavb 

Direktiva 2010/31/EU, sprejeta 19. maja 2010, o energetski učinkovitosti stavb 

uvaja nove cilje za obdobje med leti 2010-2020. Določa pogoje za dosego 

minimalnih zahtev za energetsko učinkovitost, energetsko izkaznico ter ureja 

inšpekcijske preglede ogrevalnih sistemov stavb. 

Posplošeno lahko rečemo, da nova direktiva poostruje in dopolnjuje uredbe, ki so 

zajete v direktivi 2002/91/ES. Po drugi strani pa uvaja številne spremembe in 

zajema nove smernice nadaljnjega razvoja. Ena izmed teh sprememb je 

sprememba metodologije izračunavanja minimalne energetske učinkovitosti stavb in 

spodbujanje stavb z minimalno skoraj nično energijsko porabo.  

 Sistemi v stavbah 

Ko govorimo o optimiranju porabe energije v energetskih sistemih stavb, je najprej 

potrebno določiti zahteve, ki se nanašajo na splošno energetsko učinkovitost, skupaj 

s pravilno namestitvijo in dimenzioniranjem vgrajenih sistemov stavb, ter 

prilagoditvijo in nadzorom sistemov v obstoječih stavbah.  

Zahteve je potrebno prilagoditi za naprave v novih stavbah, za naprave, ki bodo 

nadomestile obstoječe in za naprave, ki jih je mogoče z minimalnimi stroški 

nadgraditi oziroma posodobiti. Prilagojene zahteve bodo tako zajemale sledeče 

naprave: ogrevalne sisteme, klimatske sisteme in sisteme prezračevanja. 

 Stavbe z minimalno skoraj nično energijsko porabo 

Z uveljavitvijo novih zahtev, ki so predstavljeni v direktivi, bodo v državah članicah 

začele veljati uredbe za gradnjo novih stavb, ki bodo morale biti stavbe z minimalno 

skoraj nično energetsko porabo. Rok za izvedbo zahtev direktive je 31. december 

2020.  

Dodatno je do 31. decembra 2018 potrebno stavbe, ki so v lasti in upravljanju 

države prilagoditi zahtevam, da bodo le-te dosegale minimalno skoraj nično 

energijsko porabo.   

Tukaj je potrebno opozoriti, da sprejeta direktiva omogoča državam članicam, da 

postopno finančno in z uvedbo zakonov omogočijo hitrejšo izvedbo sprememb z 

dosego energetske učinkovitosti stavb in prehoda na stavbe z minimalno skoraj 

nično energetsko porabo. Države članice morajo tako sprejeti metodologijo, po 

kateri  bo mogoče določiti najprimernejše ukrepe za dosego zastavljenih ciljev. 
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2.2.3. Direktiva 2006/32/ES, o učinkovitosti rabe končne 
energije in o energetskih storitvah 

5. aprila 2006 je evropski parlament sprejel direktivo 2006/32/ES, direktivo ki ureja 

učinkovitost končne rabe energije in energetske storitve. Namen direktive je 

spodbujanje stroškovno in energijsko učinkovito končno rabo energije z:   

 Vzpostavitvijo smernic in spodbud. 

 Vzpostavitvijo ustreznih pogojev za ustanavljanje in spodbujanje trga 

energetskih storitev, programe varčevanja z energijo in ukrepe za dosego 

energetske učinkovitosti končnih uporabnikov. 

 Splošni ukrepi za varčevanje z energijo  

Direktiva določa, da je potrebno v državah članicah do leta 2016, zagotoviti oziroma 

doseči znižanje porabe energije za 9 %. Ukrep je zajet tudi v nacionalnem akcijskem 

planu o energetski učinkovitosti.  

Za dosego zastavljeni ciljev in nadzor nad izvajanjem ter zakonodajo, je tako 

zadolženo eno ali več neodvisnih organizacij iz javnega sektorja. 

 Spodbujanje učinkovite rabe končne energije in energetske storitve  

Podjetja, kot so dobavitelji energije, družbe za opravljanje distribucijskega omrežja 

in podjetja, ki prodajajo električno energijo, zemeljski plin, kurilno olje (za 

ogrevanje), morajo končnemu porabniku zagotoviti: 

 Izogib vsem dejavnosti, ki bi lahko preprečila izvajanje dobave energetskih 

storitev, programov energetske učinkovitosti in drugih ukrepov za dosego 

energetske učinkovitosti. 

 Dostop do potrebnih informacij, da ima le-ta možnost pravilnega načrtovanja 

energetske učinkovitosti stavb. 

 Ponujati in spodbujati mora končnega porabnika s pripravo programov 

energetskih pregledov in ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti ter 

nuditi finančno pomoč za dosego zastavljenih ciljev energetske učinkovitosti.   
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2.2.4. Direktiva 2012/27/EU, o energetski učinkovitosti 

Direktiva 2012/27/EU, ki jo je Evropski parlament sprejel 25. oktobra 2012, je izničila 

številne do tedaj veljavne direktive, med katerimi je tudi direktiva 2006/32/ES. 

Direktiva tako uvaja skupne ukrepe za Evropsko unijo, ki urejajo spodbujanje 

energetske učinkovitosti, z namenom doseganja primarnega cilja energetske 

učinkovitosti, z 20 odstotnimi prihranki energije do leta 2020. 

Vsaka država članica bo na osnovi te direktive določila nacionalni cilj za dosego 

energetske učinkovitosti, ki bo temeljil ali na primarni ali končni porabi energije, ali 

na primarnem ali končnem prihranku, ali pa na področju intenzitete porabe energije.  

Direktiva, v primeru obnove stavb, za vsako izmed držav članic, določa razvoj 

dolgoročne strategije investicij v obnovo sektorja javnih in zasebnih stavb.  

Direktiva navaja, da morajo biti javne stavbe za vzgled vsem ostalim. Tako bodo 

morale države članice od leta 2014 vsako leto obnoviti 3 %  bruto tlorisne površine 

stavb, kjer je površina minimalno 500 m2 in je urejeno ogrevanje ali hlajenje, ter je v 

državni lasti. 

Po izvedeni prenovi, morajo stavbe izpolnjevati določene minimalne zahteve za 

energetsko učinkovitost, kot je bilo že omenjeno v direktivi 2010/31/EU. Pod 

pogojem, da je prenova izvedljiva, bodo prednostne stavbe tiste, ki imajo najslabšo 

energetsko učinkovitost.  

Z ozirom na zgoraj navedena dejstva mora vsaka izmed držav članic zagotoviti 

naslednje:  

 Popis potrebnega materiala za izvedbo prenove stavb.  

 Oblikovati strategijo za dolgoročno obnovo stanovanjskih in poslovnih stavb. 

 Vzpostavitev energetsko varčnih sistemov za odpravo velike energetske 

odvisnosti končnega porabnika.  
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2.3. Zakonodaja v Sloveniji 

Kot že omenjeno v uvodu prvega modula, imajo zgoraj omenjene evropske direktive 

odločilen vpliv na zakone v Sloveniji. Ti vplivi se kažejo predvsem na področju 

vnosa zahtev in novosti na področju načrtovanja in gradnje stavb. 

2.3.1. Prilagoditev zahtev direktiv na energetsko 
učinkovitost stavb 

Tako sta bili objavljeni dve evropski direktivi s področja energetske učinkovitosti 

stavb in sicer, kot prva Evropska direktiva 2002/91/ES, o energetski učinkovitosti 

stavb. Le-to je kasneje nadomestila Evropska direktiva 2010/31/EU prav tako o 

energetski učinkovitosti stavb.  

Vsebina obeh omenjenih direktiv, je bila prenesena na številne zakone v Republiki 

Sloveniji z uvedbo številnih zakonov, ki povzemajo zahteve in standarde povezane z 

energetsko učinkovitostjo stavb.  

Prenos in uporaba direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb  

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah določa tehnične zahteve, ki morajo 

biti izpolnjene za učinkovito rabo energije v stavbah na področju toplotne zaščite, 

ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove kombinacije, priprave tople vode in 

razsvetljave v stavbah, zagotavljanja lastnih obnovljivih virov energije za delovanje 

sistemov v stavbi ter metodologijo za izračun energijskih lastnosti stavbe v skladu z 

Direktivo 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o 

energetski učinkovitosti stavb. 

Ta pravilnik se uporablja pri gradnji novih stavb in rekonstrukciji stavbe oziroma 

njenega posameznega dela, kjer se posega v najmanj 25 odstotkov površine 

toplotnega ovoja, kjer je to tehnično izvedljivo. 

S tem pravilnikom smo pridobili pravni okvir za delovanje Tehnične smernice 

TSG – 1 – 004:2010. Tehnična smernica določa gradbene ukrepe oziroma rešitve 

za dosego zahtev iz tega pravilnika in določa metodologijo izračuna energijskih 

lastnosti stavbe. Uporaba tehnične smernice je obvezna. 



 

 

ENERGETSKA UČINKOVITOST V GRADBENEM SEKTORJU 

16 

2.3.2. Varčevanje z energijo in učinkoviti nacionalni 
akcijski načrti 

AN-URE 2008-2016: Slovenija se kot članica Evropske unije zaveda velike 

pomembnosti doseganja strateških ciljev Evropske unije na področju energije in 

zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (TGP). Povečanje učinkovitosti rabe končne 

energije v vseh sektorjih predstavlja pomemben potencial za zmanjšanje emisij TGP (v 

Evropski uniji to predstavlja prispevek v višini 40 % od celotnega potrebnega znižanja 

emisij TGP za izpolnitev obveznosti iz Kjotskega protokola). Poleg tega povečanje 

energetske učinkovitosti prispeva tudi k povečani zanesljivosti oskrbe z energijo, 

povečani konkurenčnosti gospodarstva, regionalnem razvoju, zaposlovanju ipd. Pri tem 

predstavlja pomemben mejnik zasedanje Evropskega sveta marca 2007, na katerem 

so bili, med drugimi sprejeti ambiciozni cilji Evropske unije do leta 2020 glede 

zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, povečanja uporabe obnovljivih virov energije 

in izboljšanja energetske učinkovitosti.  

 

Slovenija je že v 90. letih prejšnjega stoletja letih pripravila okvire za vključevanje 

ukrepov učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE) v strateške 

dokumente o energetiki, hkrati pa je začela pripravljati tudi ustrezno klimatsko politiko. 

Leta 2004 je bil sprejet Nacionalni energetski program, ki je določil cilje za učinkovito  

rabo energije, iz njega pa izhaja tudi razvojna prednostna naloga »Trajnostna 

energija«, ki je del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 

2007–2013, ki se bo v višini 85 % financiral iz Kohezijskega sklada.  

 

Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016 (AN-URE) 

je bil izdelan na osnovi 14. člena Direktive 2006/32/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta, z dne 5. aprila 2006, o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih 

storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS (v nadaljevanju: Direktiva 

2006/32/ES). To je prvi od treh akcijskih načrtov. Drugi je bil izdelan leta 2011. 

 

Direktiva 2006/32/ES zahteva od držav članic, da dosežejo 9 % prihranka končne 

energije v 9-ih letih, in sicer v obdobju 2008–2016, možno pa je uveljavljati tudi zgodnje 

aktivnosti od leta 1995 in v posebnih primerih od leta 1991. Kot izhodiščna raba končne 

energije za določitev ciljnega prihranka končne energije se upošteva povprečna letna 

raba v zadnjem petletnem statističnem obdobju brez porabe goriv v napravah, ki so v 

trgovanju s pravicami do emisij toplogrednih plinov. Za izhodiščno rabo končne 

energije je bilo vzeto obdobje 2001-2005 in znaša 47.349 GWh na leto.  

 

Z AN-URE bo Slovenija v obdobju 2008–2016 dosegla kumulativne prihranke v višini 

najmanj 9 % glede na izhodiščno rabo končne energije ali najmanj 4261 GWh. 

Prihranki bodo doseženi z raznimi sektorsko specifičnimi ter horizontalnimi in 

večsektorskimi ukrepi v vseh sektorjih (gospodinjstvih, široki rabi, industriji in prometu). 

Dejansko bodo doseženi večji kumulativni prihranki končne energije, saj se bo v okviru 
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AN-URE izvajala tudi vrsta ukrepov URE, predvsem horizontalnih, katerih učinke bo 

mogoče enoznačno ovrednotiti na osnovi enotne metodologije, ki bo pripravljena na  

nivoju Evropske unije.  

 

 

 

Več… 

Dokumenta AN-URE in AN-URE 2 sta na spletnih straneh vlade RS:  

http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/AN_U

RE_2008-2016.pdf  

http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/AN_U

RE_2_osnutek.pdf  



 

 

ENERGETSKA UČINKOVITOST V GRADBENEM SEKTORJU 

18 

2.4. Vplivi na gradbeni sektor 

Pričujoče poglavje govori o posledicah in vplivih, ki jih imajo sprejete direktive na 

gradbeni sektor. Poudarek bo predvsem na različnih uredbah, ki so sprejete in 

zajete v predstavljenih zakonih.  

V prvem delu bo govora o minimalnih zahtevah za dosego energetske učinkovitosti 

v stavbah, drugi del pa bo govoril o uredbah, ki so zajete v akcijskem načrtu za leto 

2010-2016.   

Minimalne zahteve za dosego energetske učinkovitosti stavb in preventivni 

pregledi ogrevalnih sistemov  

Z ozirom na minimalne zahteve za dosego energetske učinkovitosti, ki bodo 

obravnavane v tem poglavju, je najprej potrebno obravnavati zahteve, ki so zajete v 

Tehnični smernici TSG-1-004:2010, ki pa bo podrobneje predstavljena v Modulu 3: 

 Zmanjševanje potreb po energiji 

Prvo poglavje o varčevanju z energijo, z naslovom Zmanjševanje potreb po energiji 

pravi, da imajo stavbe ovoj, ki preprečuje in zmanjšuje porabo energije potrebne za 

dosego ugodne bivalne temperature v odvisnosti od podnebnih razmer ter uporabe 

stavbe v poletnih in zimskih mesecih.   

 Delovanje ogrevalnih naprav 

Drugi pomembni faktor, ki vpliva na energetsko učinkovitost stavb je sistem 

delovanja ogrevalnih naprav. 

Uredba narekuje, da morajo stavbe posedovati ustrezne ogrevalne sisteme, 

namenjene za zagotavljanje toplote in blaginje bivanja vsakemu izmed bivajočih v 

izbrani stavbi. Zahteve so navedene v uredbi Pravilnika o učinkoviti rabi energije v 

stavbah PURES-2  

 Energetska učinkovitost razsvetljave 

V omenjeni tehnični smernici je prav tako zajeta uredba o energetski učinkovitosti 

razsvetljave. Uredba določa, da mora biti razsvetljava v stavbi takšna, da zagotavlja 

in pokriva potrebe uporabnikov, hkrati pa je energetsko učinkovita. 

Stavba mora imeti nadzorni sistem, ki omogoča prilagoditev osvetlitve prostorov 

glede na realne potrebe in zasedenost prostorov. Dodatno je potrebno zagotoviti še 

sistem regulacije, ki omogoča optimalno uporabo naravne svetlobe, predvsem na 

območjih kjer je to realno izvedljivo. 
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 Minimalne zahteve za dosego sončnih dobitkov pri pripravi tople sanitarne 

vode 

Prispevek sončne energije glede na porabo energije v stavbah je le še ena izmed 

uredb, ki so zajeti v Tehnični smernici. Uredba govori o pričakovani porabi sanitarne 

vode v stavbah, ki jo je potrebno zagotavljati glede na potrebe z namestitvijo 

zalogovnikov toplote, uporabo nizko temperaturne solarne energije ter uporabo 

globalnega sončnega sevanja glede na lokacijo stavbe.  

 Minimalna uporaba fotovoltaike za dobavo električne energije  

Podobno, kot prejšnjem odstavku, Tehnična smernica določa uporabo fotovoltaičnih 

sistemov v stavbah. Osnovna zahteva uredbe je, da morajo stavbe uporabljati 

fotovoltaične sisteme, ki pokrivajo električne potrebe stavb, ter skrbijo za 

samooskrbo z električno energijo.  

 Energetske izkaznice stavb 

Neodvisno od zahtev Tehnične smernice, je bila pripravljena direktiva, ki ureja 

Energetske izkaznice stavb. Z upoštevanjem pravilnika o učinkoviti rabi energije v 

stavbah PURES-2 2010 in Energetskega zakona, se bo uredba uporabljala za 

certificiranje novogradenj, adaptacij in sanacij obstoječih stavbo. 

 

Vplivi in spodbude akcijskih načrtov za energetsko učinkovitost  

V akcijskem načrtu za varčevanje in učinkovito rabo energije za leta 2010-2016 so 

zajeti številni ukrepi za varčevanje z energijo v gradbene sektorju. Poudarek je 

predvsem na ovoju stavbe, ogrevalnih sistemih in energetski učinkovitosti 

razsvetljave.  

Vsebuje 7 ukrepov, ki posredno ali neposredno vplivajo na gradbeni sektor, in jih je 

ravno zato potrebno podrobno obravnavati. V okviru ukrepa se določeni regulativni 

mehanizmi, gospodarske spodbude in način usposabljanja, ki zajemajo:  

 

 

Glede na interes po energetskem certificiranju, bo le ta podrobneje zajet v 

Modulu 7, z naslovom ‘’Sistemi za energetsko certificiranje in upravljanje z 

energijo’’  
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 Ukrep 1: Energetska sanacija toplotnega ovoja obstoječih stavb 

Cilj ukrepa je spodbujanje energetske sanacije toplotnega ovoja obstoječih stavb, ki 

naj bi ustrezala minimalnim kriterijem zajetim v Tehnični smernici.  

Dejavnosti, zajete v tem ukrepu, so povezane z doseganjem zmanjševanja potrebne 

energije za ogrevanje in hlajenje stavb, ki jih je mogoče doseči z ureditvijo 

toplotnega ovoja stavb. 

 

 Ukrep 2: Izboljšanje energetske učinkovitosti ogrevalnih sistemov  

Cilj ukrepa je izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov za ogrevane v obstoječih 

stavbah. Obnovljeni sistemi morajo izpolnjevati minimalne zahteve, ki so določeni v 

veljavnih predpisih. Z dosego minimalnih zahtev pa bo mogoče znižati porabo 

energije stavb.  

Dejavnosti, zajete v tem ukrepu, so povezane z dosego zmanjšanja porabe energije 

konvencionalnih ogrevalnih sistemov, klimatskih in sistemov priprave sanitarne 

vode. 

 

 Ukrep 3: Izboljšanje energetske učinkovitosti notranje razsvetljave  

Namen tega ukrepa je izboljšanje energetske učinkovitosti notranje razsvetljave. Le-

ta mora biti prenovljena na način, da izpolnjuje minimalne zahteve zajete v tehnični 

smernici.  

Dejavnosti, zajete v tem ukrepu, so povezane z dosego zmanjšanja porabe energije 

notranje razsvetljave obstoječih stavb.  

 

 Ukrep 4: Gradnja novih stavb in integrirana sanacija obstoječih stavb z 

dosego visoke energetske učinkovitosti  

Dejavnosti zajete v tem ukrepu so povezane z doseganjem A ali B razreda 

učinkovitosti gradnje novih in obstoječih objektov. To bo mogoče doseči z 

upoštevanjem določil Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES-2 2010 

in avtonomno regijsko zakonodajo. Izračun energetske učinkovitosti se tako izvede z 

uporabo programov PHPP07, URSA 4 ali katerega koli drugega certificiranega 

programa za izračunavanje energetske učinkovitosti. 

 

 Ukrep 5: Gradnja ali obnova stavb s skoraj nično energijsko porabo  

Da bi vzpodbudili gradnjo stavb s skoraj nično porabo energije, ki jo spodbujata 

direktiva 2010/31/EU in akcijski načrt za učinkovito rabo energije, se bo na ravni 

države Slovenije razpisal projekt, ki bo poizkušal zbrati ideje in stavbe pri katerih bo 
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mogoče s sanacijo in obnovo doseči učinkovito rabo energije. Obravnavane stavbe 

so lahko v zasebni ali v javni lasti, in so namenjene gospodinjstvom ali kakšni koli 

drugi dejavnosti, dosegajo pa skoraj nično energijsko porabo. 

Te stavbe, morajo, poleg izpolnjevanja veljavnih predpisov, zagotavljati minimalne 

potrebe po energiji, porabi primarne energije in morajo imeti minimalne izpuste CO2, 

glede na sprejete zakone na izbranem območju. 

 

 Ukrep 6: Izboljšanje energetske učinkovitosti hladilnih/klimatskih sistemov  

Cilj tega ukrepa je spodbujanje izboljševanja energetske učinkovitosti obstoječih 

hladilnih/klimatskih sistemov. Sem spadajo vse naprave in sistemi, ki se uporabljajo 

za hlajenje zmrznjenih izdelkov oziroma živil, ki morajo biti ohlajena na predpisano 

temperaturo. 

 

 Ukrep 7: Izboljšanje energetske učinkovitosti gospodinjskih naprav  

Cilj tega ukrepa je zmanjševanje porabe energije z izboljševanjem energetske 

učinkovitosti porabe energije gospodinjskih aparatov ali druge gospodinjske opreme. 

Spodbuda bo osredotočena na zamenjavo obstoječih gospodinjskih aparatov z 

gospodinjskimi aparati boljšega razreda energetske učinkovitosti, ki bodo dostopni 

na tržišču. K zamenjavi bo pripomogla tudi finančna podpora uporabnika. 
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 Povzetek 

 Spodbujanje energetske učinkovitosti izhaja iz določb Kjotskega protokola, ki 

določa, da je potrebno energetsko učinkovitost upoštevati pri vseh sprejetih 

ukrepih, s čimer se bodo izpolnile vse nove zahteve in določbe. 

 Glavni predpis za zagotavljanje skladnosti z Evropsko zakonodajo je Evropska 

direktiva 2002/91/ES, direktiva o energetski učinkovitosti stavb. 

 Leta 2010 je bila direktiva nadomeščena z direktivo 2010/31/EU, o energetski 

učinkovitosti stavb. 

 Sprejete direktive so bile prenesene na nacionalno raven, predvsem v       

TSG – 1 - 004:2010, ki nadgrajuje vse ostale sprejete zakone v Republiki 

Sloveniji.  

 Evropska unija je sprejela direktivo, ki ureja področje energetske učinkovitosti, to 

je direktiva 2006/32/ES, direktiva o učinkoviti rabi končne energije in 

energetskih storitvah, ki jo kasneje nadomesti direktiva 2012/27/EU.  

 V zadnjih letih se je v Sloveniji začela pojavljati gospodarska pomoč v obliki 

sredstev namenjenih za financiranje, ki izhajajo iz sprejetih akcijskih načrtov. 

Trenutno je v veljavi akcijski načrt, ki je sprejet za leta od 2010 do 2016. 

 Večina zakonov gradbenega sektorja je zajeta v Tehnični smernici gradnje 

stavb, saj je s tem uspešno nadzorovana energetska učinkovitost stavb.  
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 Cilji 

 Razumevanje pogojev in zahtev, ki so zapisani v slovenski zakonodaji glede 

energetske učinkovitosti v stavbah. 

 Spoznati vsebino Tehnične smernice TSG – 1 – 004:2010 o gradnji stavb, ki je 

osnovana na trenutni zakonodaji. 

 Analiza strukture smernice TSG – 1 – 004:2010 in razumevanje področij 

gradnje, ki so predmeti za določitev osnovnih pogojev. 

 Spoznavanje vsebine dokumentov o učinkoviti rabi energije vključno s 

smernico TSG – 1 – 004:2010. 

 Glavna uporaba pravilnikov o učinkoviti rabi energije v stavbah, o 

metodologiji izdelave in izdaji energetske izkaznice, o zakonu o graditvi 

objektov in energetskem zakonu. 

 Spoznavanje o energetski učinkovitosti in varnostnih zahtevah pri vgrajevanju 

energetskih sistemov. 
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 Uvod 

Glede na pomen gradbenega sektorja v smislu globalne potrošnje, je zniževanje 

porabe energije v stavbah ena od prednostnih nalog zakonodaje Evropske 

Skupnosti v celotni Evropski uniji in tudi v slovenski zakonodaji. 

Kot smo podrobno preučili v modulu 2, so bili v zadnjih letih objavljeni različni 

predpisi, ki so neposredno povezani s spodbujanjem energetske učinkovitosti pri 

gradnji z namenom zadovoljevanja sedanjih zavez o ohranjanju okolja. 

V zvezi s tem je Evropska unija odigrala pomembno vlogo, ko je vzpostavila vrsto 

različnih direktiv, ki določajo in urejajo potrebne ukrepe za spodbujanje energetske 

učinkovitosti. Namen tega je zagotoviti, da se bodo glavni cilji o energetski 

učinkovitosti v prihodnjih letih tudi dosegli in izvajali. 

Evropska direktiva 2002/91/ES o energetski učinkovitosti stavb je bila 

najpomembnejša ureditev na področju učinkovite rabe energije, obvladovanju emisij 

toplogrednih plinov in rabe obnovljivih virov energije. 

Naslednica omenjene uredbe, Direktiva 2010/31/EU, je začela veljati nekaj let 

kasneje. Ta direktiva je naslovljena na energetsko učinkovitosti stavb in je uvedla 

vrsto sprememb in novih ciljev, kako povečati energetsko učinkovitosti v gradbenem 

sektorju. 

Z vstopom v Evropsko unijo, je Slovenija posledično sprejela pomembne zakone in 

pravilnike o energetski učinkovitosti pri gradnji in v stavbah, ki upoštevajo evropsko 

zakonodajo. Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES-2 2010; 

Energetski zakon (EZ); Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb; Pravilnik o 

metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb; Pravilnik o izobraževanju, 

licencah in vodenju registra licenc neodvisnih strokovnjakov izdajanje energetskih 

izkaznic stavb; Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti 

alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo; Pravilnik o rednih pregledih 

klimatskih sistemov in Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc 

neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov. 

 

 

 



 

Pogoji in zahteve za energetske prihranke v stavbah   

  ENERGETSKA UČINKOVITOST V GRADBENEM SEKTORJU 

5 

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo) 

je zakonska podlaga za izdajo Tehnične smernice TSG – 1 – 004:2010. Z vrsto 

izvršilnih predpisov, ki so izdani na podlagi tega zakona, se za posamezne vrste 

objektov določijo tehnične značilnosti tako, da ti objekti glede na svoj namen 

izpolnjujejo eno ali več zahtev, kot so mehanska odpornost in stabilnost, varnost 

pred požarom, higienska in zdravstvena zaščita in zaščita okolice, varnost pri 

uporabi, zaščita pred hrupom in varčevanje z energijo in ohranjanje toplote. 

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah določa tehnične zahteve, ki morajo 

biti izpolnjene za učinkovito rabo energije v stavbah na področju toplotne zaščite, 

ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove kombinacije, priprave tople vode in 

razsvetljave v stavbah, zagotavljanja lastnih obnovljivih virov energije za delovanje 

sistemov v stavbi ter metodologijo za izračun energijskih lastnosti stavbe v skladu z 

Direktivo 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o 

energetski učinkovitosti stavb. 

Ta pravilnik se uporablja pri gradnji novih stavb in rekonstrukciji stavbe oziroma 

njenega posameznega dela, kjer se posega v najmanj 25 odstotkov površine 

toplotnega ovoja, kjer je to tehnično izvedljivo. 

S tem pravilnikom smo pridobili pravni okvir za delovanje Tehnične smernice TSG 

– 1 – 004:2010. Tehnična smernica določa gradbene ukrepe oziroma rešitve za 

dosego zahtev iz tega pravilnika in določa metodologijo izračuna energijskih 

lastnosti stavbe. Uporaba tehnične smernice je obvezna. 
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3.1. Tehnična smernica TSG – 1 – 
004:2010 (Učinkovita raba energije) 

Tehnično smernico je izdal minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za 

gospodarstvo na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o graditvi objektov (UL 

RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) 

 

Pravna narava in uporaba tehničnih smernic je bolj podrobno obravnavana v 9. 

členu Zakona o graditvi objektov, kjer je določeno, da se z gradbenimi predpisi (to je 

vrsta izvršilnih predpisov, izdanih na podlagi zakona) za posamezne vrste objektov 

določijo tehnične značilnosti tako, da ti objekti glede na svoj namen izpolnjujejo eno, 

več ali vse naslednje bistvene zahteve: 

– mehansko odpornost in stabilnost; 

– varnost pred požarom; 

– higiensko in zdravstveno zaščito in zaščito okolice; 

– varnost pri uporabi; 

– zaščito pred hrupom; 

– varčevanje z energijo in ohranjanje toplote. 

Po 5. členu Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah Tehnična smernica za 

graditev TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije določa gradbene ukrepe 

oziroma rešitve za dosego zahtev iz tega pravilnika in določa metodologijo izračuna 

energijskih lastnosti stavbe. Uporaba tehnične smernice je obvezna. 

 

 

 

Kaj je tehnična smernica TSG – 1 – 004:2010?  

Po Zakonu o graditvi objektov je Tehnična smernica »dokument, s katerim se za 

določeno vrsto objekta uredi natančnejša opredelitev bistvenih zahtev, pogoji za 

projektiranje, izbrane ravni oziroma razredi gradbenih proizvodov in materialov, ki 

se smejo vgrajevati ter načini njihove vgradnje in način izvajanja gradnje z 

namenom, da se zagotovi zanesljivost objekta ves čas njegove življenjske dobe, 

kadar je to primerno, pa tudi postopke, po katerih je mogoče ugotoviti, ali so 

takšne zahteve izpolnjene«   
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3.1.1. Nastanek tehnične smernice TSG – 1 – 004:2010 

Pravni okvir delovanja Tehnične smernice TSG – 1 – 004:2010 je Pravilnik o 

učinkoviti rabi energije v stavbah. Ta pravilnik določa tehnične zahteve, ki morajo biti 

izpolnjene za učinkovito rabo energije v stavbah na področju toplotne zaščite, 

ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove kombinacije, priprave tople vode in 

razsvetljave v stavbah, zagotavljanja lastnih obnovljivih virov energije za delovanje 

sistemov v stavbi ter metodologijo za izračun energijskih lastnosti stavbe. 

Slovenska zakonodaja, ki je osnova za izdelavo tehnične smernice: 

– Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES-2 2010. 

– Energetski zakon (EZ). 

– Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb. 

– Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb. 

– Pravilnik o izobraževanju, licencah in vodenju registra licenc neodvisnih 

strokovnjakov izdajanje energetskih izkaznic stavb. 

– Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih 

sistemov za oskrbo stavb z energijo. 

– Pravilnik o rednih pregledih klimatskih sistemov. 

– Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih 

strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov. 

Evropska zakonodaja: 

– Direktiva 2002/91/ES 

– Direktiva 2006/32/ES 

– Direktiva 2010/31/EU 

 

 

 

 

 

TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije določa gradbene ukrepe oziroma 

rešitve za dosego zahtev iz tega pravilnika in določa metodologijo izračuna 

energijskih lastnosti stavbe. 
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3.1.2. Vsebina tehnične smernice TSG – 1 – 004:2010 

V Tehnični smernici je v uvodu zapisna zakonska podlaga ter referenčni dokumenti. 

Sledijo poglavja o posameznih tehničnih sistemih v stavbah. V metodologiji (9. 

poglavje) pa so opisani in prikazani izračuni energijskih lastnosti stavbe. Podani so 

izračuni za potrebno toploto/hlad, ki sta potrebna za ogrevanje/hlajenje; izračuni za 

kurilno napravo, pripravo tople vode; izračuni za solarni sistem, vgradnjo toplotne 

črpalke, daljinskega ogrevanja ipd. 

Metodologija za izračun energijskih lastnosti stavbe temelji na določbah veljavnih 

slovenskih standardov, ki so nastali s prevzemom mednarodnih evropskih ali tujih 

nacionalnih standardov, predvsem standarda SIST EN ISO 13790. Dopustna je tudi 

uporaba standardov drugih držav članic Evropskega gospodarskega prostora in 

Turčije, če ti standardi omogočajo doseganje vsaj enake ravni energijske 

učinkovitosti, obravnavajo enake parametre in omogočajo enako stopnjo 

natančnosti. 

V poglavjih o tehničnih sistemih (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, razsvetljava, 

priprava tople vode, toplotna zaščita) so opisane zahteve in priporočila, ki jih morajo 

graditelji in projektanti upoštevati.  

Za zagotavljanje učinkovite rabe energije v stavbah ta Tehnična smernica na 

področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, klimatizacije, priprave 

tople pitne vode in razsvetljave v stavbah določa: 

 elemente arhitekturne zasnove, ki vplivajo na učinkovito rabo energije; 

 dopustno toplotno prehodnost posameznih gradbenih elementov in sklopov; 

 načine pasivnega zmanjševanja pregrevanja zaradi sončnega obsevanja; 

 sestave takšnih gradbenih konstrukcij, da ne bo prišlo do poškodb ali drugih 

škodljivih vplivov zaradi difuzijskega prehoda vodne pare; 

 ravni in tehnične rešitve primerne zrakotesnosti stavbe; 

 energijske lastnosti generatorjev toplote in generatorjev hladu; 

 zahteve načrtovanja in izvedbe cevovodnega razvoda ogrevanja, hlajenja, 

prezračevanja in klimatizacije stavbe; 

 projektne temperature ogrevalnega sistema; 

 načine uravnoteženja in regulacije sistema ogrevanja; 

 energijske lastnosti klimatskih naprav in sistemov; 

 načine regulacije sistema klimatizacije; 

 ravni potrebnega vračanja toplote ali hladu iztočnega zraka; 

 elemente zagotavljanja učinkovite priprave tople pitne vode; 

 zahteve načrtovanja in izvedbe hranilnika in cevovodnega razvoda tople pitne 

vode; 

 energijske lastnosti elementov razsvetljave; 
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 stavbe oziroma njihove dele, v katerih je treba razsvetljavo regulirati v 

odvisnosti od dnevne svetlobe in prisotnosti uporabnikov. 

 

3.1.3. Področja uporabe tehnične smernice TSG – 1 – 
004:2010 

 

V Tehnični smernici so navedeni tudi snovni podatki za najbolj običajne materiale, ki 

se uporabijo v primerih, kadar podatki proizvajalca niso na voljo. 

V primeru, da gradnja ni skladna s tehničnimi smernicami oziroma da določeni 

elementi niso skladni z zahtevami gradbenega predpisa, mora projektant dokazati, 

da projekt, v katerem niso bili uporabljeni standardi oziroma tehnične smernice, 

temveč je pri svojem delu uporabil rešitve iz zadnjega stanja gradbene tehnike, 

zagotavlja vsaj enako stopnjo varnosti kot projekt, pripravljen z uporabo standardov 

ali tehničnih smernic. 

 
  

Zadnje stanje gradbene tehnike je stanje, ki v danem trenutku, ko se izdeluje 

projektna dokumentacija ali izvaja gradnja, predstavlja določeno stopnjo razvoja 

tehnične zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na 

priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve objektov, ob 

hkratnem upoštevanju razumnih stroškov. 

 

Tehnična smernica določa potrebne izračune, s katerimi preverjamo učinkovito 

rabo energije v stavbah. Razlikovati je treba med: 

– enostanovanjskimi stavbami; 

– večstanovanjskimi stavbami; 

– upravnimi in pisarniškimi stavbami; 

– stavbami za izobraževanje; 

– stavbami za zdravstvo; 

– gostinskimi stavbami; 

– športnimi dvoranami; 

– trgovskimi stavbami in stavbami za storitvene dejavnosti; 

– stavbami za druge namene, ki so porabniki energije, 

zato je treba za vsako stavbo ali njen del skladno s predpisom, ki ureja 

klasifikacijo objektov, uporabiti najbolj primerno metodologijo iz 9. poglavja te 

tehnične smernice. 
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3.1.4. Osnovne zahteve Tehnične smernice TSG – 1 – 
004:2010 

Gradbeni ukrepi oziroma rešitve, zapisane v tej Tehnični smernici, so obvezen način 

za izpolnitev v Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah predpisanih zahtev. 

Upoštevanje tehničnih ukrepov iz Tehnične smernice je podlaga za ustvaritev 

domneve o izpolnjenosti zahtev pravilnika.  

Pri tem je treba upoštevati dejstvo, da so ukrepi za zagotavljanje učinkovite rabe 

energije praviloma medsebojno povezani in njihovega končnega učinka ni mogoče 

obravnavati izključno na podlagi analize vsakega ukrepa posebej, torej brez 

upoštevanja rezultatov celotnega izbranega koncepta učinkovite rabe energije.  

Zato mora odgovorni projektant pri izbiri ukrepov po tej Tehnični smernici in 

njihovem kombiniranju z ukrepi, navedenimi v različnih referenčnih dokumentih, 

vedno poskrbeti za njihovo medsebojno usklajenost. 

Ta Tehnična smernica se sklicuje na slovenske standarde, ki so v besedilo 

umeščeni v različna poglavja. Vsi pa so zbrani v poglavju 0.2 Referenčni dokumenti, 

kar praviloma pomeni, da besedilo tehnične smernice standard navaja in določa 

kateri del ali celoto se uporabi.  

 

  

Zaradi obvezne uporabe tehnične smernice je obvezna tudi uporaba v njej 

navedenih podpornih dokumentov, tudi standardov, vključno z njihovimi 

alternativnimi metodami, izhodiščnimi vrednostmi in v njih opredeljenimi 

poenostavitvami. Od tega pravila se odstopi le v primerih, kjer ta Tehnična 

smernica vsebino določenega dela standarda na izrecen način ureja drugače. 
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Podani so podatki, ki jih  zahteva Tehnična smernica TSG – 1 – 004:2010: 

1. ARHITEKTURNE ZAHTEVE  

 Arhitekturne zahteve materialov 

2. TOPOTNA ZAŠČITA 

 Toplotna prehodnost 

  Toplotni mostovi 

  Stavbno pohištvo 

 Zmanjševanje pregrevanja 

  Zastekljene površine in senčila 

 Prehod vode pare 

  Zahteve za gradbene konstrukcije 

Zrakotesnost 

3. OGREVANJE 

 Generatorji toplote  

  Zahteve za izkoristek generatorja toplote 

 Cevovodni razvod ogrevanja 

  Toplotna izolacija cevovodnega razvoda 

  Ogrevala 

 Projektna temperatura ogrevalnega sistema 

 Uravnoteženje in regulacija sistema ogrevanja 

4. HLAJENJE 

 Klimatske naprave, regulacija, razvod 

5. PREZRAČEVANJE 

 Rekuperacija, nadzor vlage 

6. PRIPRAVA TOPLE VODE 

7. RAZSVETLJAVA 

8. METODOLOGIJA ZA IZRAČUN ENERGIJSKIH LASTNOSTI STAVBE 

Izračun letne potrebne toplote oziroma hladu; letna dovedena energija za 

delovanje stavbe; izračun mesečnih računskih obratovalnih ur 

ogrevalnega/hladilnega sistema; podsistem ogrevala; priprava tople vode; 

toplotna črpalka; solarni toplotni sistemi; HVAC sistemi, daljinsko ogrevanje. 

 

Osnovne zahteve prihrankov energije 

Varčevanje z energijo pomeni doseganje racionalne porabe energije, ki je potrebna 

v stavbi, zmanjšati porabo v vzdržne okvire in prav tako zagotovitev, da bo del te 

porabe prihajal iz obnovljivih virov energije. 

Da bi dosegli ta cilj, morajo biti stavbe zgrajene, uporabljene in vzdrževane tako, da 

izpolnjujejo osnovne pogoje učinkovite rabe energije. 
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1. Znižanje rabe energije 

Ovoj stavbe mora s svojimi lastnostmi v zadostni meri znižati porabo energije, 

potrebno za dosego toplotnega ugodja, ki je odvisno tudi od lokacije in rabe stavbe 

ter poletnih in zimskih režimov. Potrebno je upoštevati vrsto izolacije, prepustnost za 

zrak, izpostavljenost sevanju sonca ipd., da zmanjšamo tveganje za pojav vlage na 

površini, ki bi lahko škodovala stenam, pohištvu in zdravju uporabnikov. Ustrezno je 

potrebno odpravljati toplotne mostove za omejevanje toplotnih izgub ali dobitkov in 

za preprečevanje težav z vlago. 

2. Delovanje ogrevalnih sistemov 

Energijsko učinkovitost ogrevalnega sistema se zagotavlja z izborom energijsko 

učinkovitih generatorjev toplote, načrtovanja in izvedbe energijsko učinkovitega 

cevnega razvoda, izbora nizke projektne temperature ogrevalnega sistema in 

njegovega uravnoteženja ter regulacije temperature zraka v stavbi, njenem 

posameznem delu ali prostoru.  

3. Delovanje hladilnih sistemov 

S projektiranjem in vgradnjo pasivnih gradbenih elementov je treba zagotoviti, da se 

tudi v času sončnega obsevanja in visokih zunanjih temperatur zraka, prostori v 

stavbi zaradi sončnega obsevanja ne pregrejejo bolj, kot je določeno za temperaturo 

zraka v skladu s predpisom, ki ureja prezračevanje in klimatizacijo stavb. 

4. Energetska učinkovitost razsvetljave 

Razsvetljava v stavbi mora biti primerna za potrebe svojih uporabnikov in pri tem 

tudi energetsko učinkovita. Vgrajen mora biti nadzorni sistem, ki omogoča, da 

prilagodi osvetlitev glede na zasedenost stavbe, število uporabnikov in njihovih 

želja. Regulacijski sistem mora omogočati optimalno uporabo naravne svetlobe na 

območjih, ki izpolnjujejo pogoje. 

5. Izraba sonca za ogrevanje sanitarne vode (SSE) 

Topla voda se praviloma zagotavlja s sprejemniki sončne energije ali alternativnim 

sistemom z uporabo obnovljivih virov energije. Če bi faktorji usmerjenosti, naklona in 

zasenčenosti lahko predstavljali tehnološko in okoljsko omejitev za izpolnjevanje 

zahtev za uporabo SSE, je dovoljena popolna ali delna uporaba drugih obnovljivih 

virov energije. Če obnovljivi viri energije niso na voljo, je treba uporabiti najboljše 

možne tehnologije za proizvodnjo toplote, na primer kombinacijo z ogrevalnim 

sistemom.  
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1.2 Energetska izkaznica 

Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (2002/91/ES) (EPBD) je zahtevala 

uvedbo energetskih izkaznic stavb v državah EU in sicer najkasneje do leta 2006. 

Prenovljena direktiva EPBD (2010/31/EU) pa je prinesla zahteve po večji 

razširjenosti energetske izkaznice za stavbe v javnem sektorju, obvezno navedbo 

razreda energijske učinkovitosti pri trženju stavb ter večji poudarek na zagotavljanju 

kakovosti energetskega certificiranja. 

Energetsko izkaznico je v slovenski pravni red uvedel že Energetski zakon iz leta 

2006 ter nadalje v letu 2012 novela EZ-E (Ur.l. RS št. 10/2012). Z novim 

Energetskim zakonom pa je energetska izkaznica le še podrobneje urejena. 

Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, 

št. 77/09, 93/12 in 17/14 - EZ-1) določa podrobnejšo vsebino in obliko energetskih 

izkaznic stavbe, metodologijo za izdajo energetske izkaznice ter vsebino podatkov, 

način vodenja registra energetskih izkaznic in način prijave izdane energetske 

izkaznice za vpis v register. 

V pravilniku so zapisane vrste in oblike energetske izkaznice. Izdela se lahko tudi za 

samo del stavbe. Ta pravilnik določa tudi vrste stavb, za katere velja obveznost 

namestitve energetske izkaznice na vidno mesto, v skladu z 11. členom Direktive 

2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maj 2010 o energetski 

učinkovitosti stavb. 

Stavbo se uvrsti v razred energetske učinkovitosti glede na letno potrebo po 

toploti za ogrevanje (letna potreba po koristni toploti) stavbe na enoto uporabne 

površine stavbe – QNH/Au (kWh/m2a), in sicer: 

– razred A1:     od 0 do vključno 10 kWh/m2a, 

– razred A2:     nad 10 do vključno 15 kWh/m2a, 

– razred B1:     nad 15 do vključno 25 kWh/m2a, 

– razred B2:     nad 25 do vključno 35 kWh/m2a, 

– razred C:       nad 35 do vključno 60 kWh/m2a, 

– razred D:       od 60 do vključno 105 kWh/m2a, 

– razred E:       od 105 do vključno 150 kWh/m2a, 

– razred F:       od 150 do vključno 210 kWh/m2a, 

– razred G:       od 210 do 300 in več kWh/m2a. 
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Sledi vpis v register kjer se v elektronski obliki vnesejo naslednji dokumenti: 

– izdana energetska izkaznica, 

– poročilo o izračunu energijskih kazalnikov, na podlagi katerega je bila 

izdelana računska energetska izkaznica stavbe, ki mora vsebovati vse 

vhodne podatke, potrebne za preverjanje in ponovno določitev energetskih 

kazalnikov v energetski izkaznici, 

– priporočila, kadar morajo le-ta biti priložena energetski izkaznici. 

 

Iz Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 - uradno prečiščeno besedilo, 

70/08, 22/10, 10/12, 94/12 - ZDoh-2L in 17/14 - EZ-1): 

Energetska izkaznica stavbe mora vsebovati referenčne vrednosti, ki omogočajo 

primerjavo in oceno energetske učinkovitosti stavbe. Sestavni del energetske 

izkaznice so priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske 

učinkovitosti, razen pri novih stavbah in pri najemu. 

Veljavnost energetske izkaznice je deset let. Stranka lahko pridobi novo energetsko 

izkaznico pred potekom desetih let. 

Posamezna stavba ali posamezni del stavbe ne more imeti dveh ali več veljavnih 

energetskih izkaznic. Nova energetska izkaznica za posamezno stavbo ali 

posamezni del stavbe razveljavi prejšnjo. 
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 Zaključek 

 Pravni okvir delovanja tehnične smernice TSG – 1 – 004:2010 je Pravilnik o 

učinkoviti rabi energije v stavbah.  

 Zaradi obvezne uporabe Tehnične smernice je obvezna tudi uporaba v njej 

navedenih podpornih dokumentov, tudi standardov, vključno z njihovimi 

alternativnimi metodami, izhodiščnimi vrednostmi in v njih opredeljenimi 

poenostavitvami. Od tega pravila se odstopi le v primerih, kjer ta tehnična 

smernica vsebino določenega dela standarda na izrecen način ureja drugače. 

 TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije določa gradbene ukrepe oziroma 

rešitve za dosego zahtev iz tega pravilnika in določa metodologijo izračuna 

energijskih lastnosti stavbe. 

 Zadnje stanje gradbene tehnike je stanje, ki v danem trenutku, ko se izdeluje 

projektna dokumentacija ali izvaja gradnja, predstavlja določeno stopnjo razvoja 

tehnične zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na 

priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve objektov, ob 

hkratnem upoštevanju razumnih stroškov. 

 Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe 

s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti 

 Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic določa vrste 

stavb, za katere velja obveznost namestitve energetske izkaznice na vidno 

mesto, v skladu z 11. členom Direktive 2010/31/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 19. maj 2010 o energetski učinkovitosti stavb. 

 Varčevanje z energijo pomeni doseganje racionalne porabe energije, ki je 

potrebna v stavbi, zmanjšati porabo v vzdržne okvire in prav tako zagotovitev, 

da bo del te porabe prihajal iz obnovljivih virov energije. 
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 Cilji 

 Naučiti se osnov o energetski učinkovitosti v gradbenem sektorju. 

 Prepoznati glavne komponente in procese energetske učinkovitosti, ki jih 

moramo upoštevati v stavbi. 

 Opredeliti predpise, ki so osnova za energetsko učinkovitost v gradbenem 

sektorju. 

 Razumeti koncept in uporabnost bioklimatskega načrtovanja. 

 Prepoznati glavne značilnosti bioklimatskega načrtovanja. 

 Naučiti se delovanja pasivnih sistemov. 

 Spoznati parametre bioklimatskega načrtovanja. 

 Razlikovati med obnovljivimi viri energije, njihovo uporabo in prednosti in kako 

jih uporabiti v gradbenem sektorju. 

 Oceniti pomembnost toplotne izolacije na novih stavbah ali pri rekonstrukciji  

obstoječih stavb.  

 Spoznati vrste materialov, ki se uporabljajo kot toplotna izolacija. 

 Razumevanje energetskih nalepk na gospodinjskih aparatih. 

 Izvedeti o trenutnih EU projektih v gradbenem sektorju in prepoznati doseženi 

nivo prihrankov pri energiji in njihova praktična uporabnost pri energetski 

učinkovitosti. 
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 Uvod 

Že sam naslov v modulu 4 Kako biti energetsko učinkovit nam pove, da bomo 

spoznali uporabo in pomen energetske učinkovitosti v gradbenem sektorju. 

Teoretično obarvana prva lekcija bo približala vidike, povezane z učinkovito rabo 

energije v stavbah in dala poudarek na bioklimatskem načrtovanju in njegovih 

sestavnih delih. Bioklimatsko načrtovanje zajema energetsko učinkovitost v vseh 

fazah gradnje in vključuje pomembne vidike, kot so na primer klimatske značilnosti 

lokacije stavbe. Pregledani bodo vsi parametri, ki so pomembni za takšno vrsto 

načrtovanja, da bomo lahko razvili učinkovitejšo, trajnostno in okolju prijaznejšo 

gradnjo v obsegu, kot je dosežena pri nič-energijskih stavbah. Pri tem imamo v 

mislih stavbe, ki so neodvisne od zunanjih virov energije oziroma so energijsko 

samozadostne preko lastnih energijskih sistemov, prednost pri tem pa ima sončna 

energija. 

Druga, bolj praktična lekcija, bo proučila različne primere dobre prakse iz dejanskih 

projektov, ki so razvijali ali so v fazi razvoja energetsko učinkovite gradnje. Tako 

bomo lahko primerjali uspešnost energetske učinkovitosti v teh projektih, tako v 

Sloveniji kot v ostalih Evropskih državah. 

Po zaključku Modula 4 bomo imeli pregled nad zahtevami o energetski učinkovitosti 

v gradbenem sektorju. Tako se bomo začeli zavedati vseh posledic novega načina 

gradnje, za doseganje trajnostnega načina življenja in bivanja v skladu z veljavnimi 

zahtevami ne da bi ogrozili udobja in dobrega počutja uporabnikov stavb. 

Energetska učinkovitost v gradbenem sektorju je področje stalnega razvoja. 

Pričakuje se, da se bo s časom, z novimi raziskavami ter dodatno in strožjo 

zakonodajo, raba energije znižala na optimalno raven. 
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4.1. Učinkovita raba energije v 
gradbenem sektorju 

Za večino prebivalstva je nakup hiše ali stanovanja najpomembnejša investicija v 

življenju. Odplačevanje hiše ali stanovanja pa je načrtovano za 20 do 40 let, pri tem 

pa kredit predstavlja večje finančno breme v proračunu družine ali posameznika. 

Pri nakupu nepremičnine je za kupca pomembna starost, lokacija, velikost, udobje, 

bližina pomembnih transportnih povezav in ostalih storitev ipd.. Vedno bolj 

pomembna pa je tudi poraba energije in stanje energetskih sistemov nepremičnine, 

ker so stroški vzdrževanja in energije vedno višji. 

V preteklosti, ki niti ni tako daljna, je bil hitri dobiček prednostna naloga v 

gradbenem sektorju, in sicer s podporo naraščajočega povpraševanja nakupa 

nepremičnin. Hitrost prodaje je bila prioriteta in jamstva glede kakovosti in 

dolgoročne donosnosti nepremičnine, niso bili med pomembnimi faktorji. V 

preteklosti je bilo informiranje kupcev glede energetske učinkovitosti kupljene 

nepremičnine nepopolno ali pa sploh ni bilo podano. 

Zaradi naraščajočega zavedanja o rabi energije, zviševanju cen energentov ter 

vedno strožje zakonodaje na področju gradbenega sektorja, ohranjanja okolja in 

trajnostnega razvoja, je zgoraj opisano stanje že na poti popolne preobrazbe. V 

bližnji prihodnosti bo energetsko stanje nepremičnine postalo prioriteta tako za 

kupce, kot tudi za arhitekte in graditelje. 

Poraba energije v Sloveniji v gospodinjstvih in storitvenem sektorju je približno 

35 %. Možnost znižanja porabe energije je ocenjeno na približno 30 %. 

Povečevanje energetske učinkovitosti v gradbenem sektorju je zato tudi eden 

izmed faktorjev za zniževanje rabe energije. Pri tem ne smejo biti upoštevane samo 

novogradnje ampak tudi rekonstrukcije obstoječih stavb. 

V zvezi z energetskimi potrebami je stavba sestavljena iz več delov, ki tvorijo celoto 

med seboj povezanih elementov, ki bi morali delovati usklajeno za isti namen: da bi 

dosegli učinkovito porabo energije. Potrebno je upoštevati: 

- Ovoj stavbe: to je "koža" stavbe ki jo sestavljajo fasada, streha in stavbno 

pohištvo. Kar se tiče porabe energije, je to najpomembnejši del stavbe, kot 

bomo videli v nadaljevanju tega modula. 

- Notranja struktura stavbe: To je "okostje" stavbe, elementi, ki ga podpirajo in 

mu dajejo stabilnost. 

- Napeljave ogrevalnega in hladilnega sistema. 

- Razsvetljava. 
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- Vodovodna napeljava skupaj s sistemom ogrevanja sanitarne tople vode. 

Vsi ti elementi bi morali skupaj delovati, tako da se zagotovi racionalna raba energije 

in optimira okoljske vire, in s tem se znižuje zunanja odvisnosti od energije. Kot 

bomo videli kasneje, je potrebno upoštevati lokacijo in lego stavbe, da se pravilno 

dimenzionira vsakega izmed omenjenih elementov. 

Trenutno veljavna zakonodaja, ki je osnova za gradbeni sektor, je: 

– Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES-2 2010. 

– Energetski zakon (EZ). 

– Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb. 

– Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb. 

– Pravilnik o izobraževanju, licencah in vodenju registra licenc neodvisnih 

strokovnjakov izdajanje energetskih izkaznic stavb. 

– Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih 

sistemov za oskrbo stavb z energijo. 

– Pravilnik o rednih pregledih klimatskih sistemov. 

– Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih 

strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov 

Ob upoštevanju navedenega, lahko sklepamo, da energetska učinkovitost v 

gradbeništvu temelji na treh točkah: 

– Inteligentna zasnova ali "bioklimatsko načrtovanje". 

– Uporaba obnovljivih virov energije. 

– Uporaba inovativnih materialov in opreme. 

Preučili bomo vsako od teh točk ločeno. 
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4.1.1. Bioklimatsko načrtovanje 

Pri bioklimatskem načrtovanju se upošteva interakcija med stavbo in okoljem. 

Namen je, da kar najbolje izkoristimo zunanje pogoje, da se doseže trajnostna raba 

energije v stavbi. 

Bioklimatsko načrtovanje išče načine, ki bodo povzročili nižjo porabo virov z 

uporabo vseh sredstev v okolju, ne da bi pri tem žrtvovali udobje in dobro počutje. 

Ocenjujejo, da se lahko z dobro zasnovo porabo energije v stavbi zniža za najmanj 

60 %. V nekaterih primerih se lahko doseže "ničelna poraba" stavbe, kar pomeni, da 

je hiša samozadostna oziroma neodvisna od zunanjih virov energije. 

Ključ do bioklimatskega načrtovanja leži v uporabi pasivnih sistemov, to je orodij za 

krmiljenje spremenljivk znotraj doma, kot sta temperatura in vlažnost, z 

upoštevanjem same oblike stavbe in od zunanjih pogojev. Ovoj stavbe mora 

delovati kot inteligentni filter za temperaturo in vlažnost ter za doseganje svetlosti v 

notranjosti. Pasivni sistemi upoštevajo  naslednje dejavnike: 

 Sončno obsevanje: Poleg količine sevanja, je treba upoštevati različne 

značilnosti zimskega in poletnega sevanja. 

 Primerna izolacija stavbe. 

 Toplotna vztrajnost je količina toplote, ki jo lahko material shrani in hitrost, s 

katero lahko to toploto odvajamo. Večja je toplotna vztrajnost večja je 

odpornost za povečanje temperature. 

 

 

Bioklimatsko načrtovanje upošteva različne parametre, kot so lokacija, oblika in 

uporabnost stavbe, da bi tako dosegli optimalne pogoje uporabe energije. 

 

Več … 

Več informacij o bioklimatskem načrtovanju lahko najdete na spodnjih spletnih 

straneh: 

@http://www.gi-zrmk.si/Knjiznica/ZRMK%28bivalno%20okolje%29.pdf 

@http://www.proal.si/novice/objave-v-medijih/bioklimatske-zgradbe-aluk-fasada-

kristalne-palace-dokazuje-d 

@http://www.zveza-dgits.si/pasivna-hisa-proti-bioklimatski-hisi 
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4.1.1.1. Lokacija stavbe 

Vremenske razmere so na območju, kjer se nahaja stavba, ključnega pomena za 

pravilno bioklimatsko zasnovo. Računalniške aplikacije, ki se uporabljajo v fazi 

projektiranja z matematičnimi modeli, določajo odnose med podnebjem in 

arhitekturo. Upoštevati je potrebno dve glavni vrsti spremenljivk. 

 Makroklimatske spremenljivke. Splošne značilnosti podnebja v regiji, kjer se 

gradi. To so spremenljivke, ki določajo podnebne značilnosti: 

 

o Povprečne letne, maksimalne in minimalne temperature pozimi in 

poleti. 

 

o Količino deževnih dni in količino dežja. 

 

o Vlažnost. 

 

o Neposredno in difuzno sončno obsevanje. 

 

o Smer vetra in njegovo povprečno hitrost.  

 
 Mikroklimatske spremenljivke. Posebne razmere lege, kjer stavba stoji, ki 

spreminjajo makroklimatske pogoje. Najpomembnejše med njimi so: 

 

o Naklon tal. 

 

o “Ovire” kot so na primer skale, visoke fasade ipd., ki lahko vplivajo na 

svetlobo in vetrne razmere pri dotični stavbi.  

 

o Bližina vodnih virov, ki vplivajo na temperaturo in vlažnost. 

 

o Bližina dreves, ki so lahko toplotni blažilniki. 

Vse te spremenljivke je potrebno upoštevati pri načrtovanju in gradnji stavbe. 

 

4.1.1.2. Orientacija stavbe 

V energijsko bilanco stavbe so vključeni toplotni dobitki sončnega obsevanja. 

Količina dobitkov sončnega obsevanja je odvisna od orientacije stavbe, letnega 

časa in dnevnega gibanja sonca. Južna fasada je poleti obsijana manj kot vzhodna 

in zahodna, nasprotno pa je pozimi obsevanje na južni fasadi intenzivnejše kot na 

vzhodni in zahodni. Pri izbiri zemljišča za gradnjo je treba upoštevati, da je za 

stavbo najugodneje, če je umeščena na južno orientirano zemljišče.  
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 Vzhodna fasada je najintenzivneje obsevana zjutraj, zahodna pa popoldne. 

 Južna orientacija v hladnih delih leta omogoča maksimalno izrabo sončne 

energije in s tem kar do 40 % doprinos k ogrevanju zgradbe. Odklon zgradbe 

za 10° od južne orientacije energijsko število poslabša za 0,1 kWh/(m2K). 

Zaradi tega se priporoča odklon od juga največ za ±20°. Na južni fasadi se 

zaradi sončnih dobitkov priporočajo večje zastekljene površine. 

Okna na severni steni zgradbe niso priporočljiva, saj so toplotne izgube preko njih 

večje kot toplotni dobitki. Zato jih priporočajo samo toliko, da se zadosti potrebam po 

osvetlitvi, čeprav je najbolje, da jih sploh ni. Odsvetujejo se velike steklene površine 

na zahodu in vzhodu, saj v prehodnih obdobjih jeseni in pomladi prav čez ta okna 

lahko prihaja do pregrevanja. Po drugi strani pa je potrebno prostore v stavbi, ki ne 

zahtevajo toplotno stabilnosti, kot skladišča in garaže, namestiti obrnjene na sever. 

Ti prostori se imenujejo "vmesni prostori«. Po navadi se ti prostori manj uporabljajo 

in tako je njihovo povpraševanje po energiji nižje. Delujejo lahko kot izolacija med 

notranjostjo in zunanjostjo. 

 

 

Primer … 

Lahko opazujemo prihranke energije, ki jih je možno dobiti s pravilno 

usmerjenostjo stavbe, kar je pokazal projekt "LUCIA Building" univerze v 

Valladolidiin ki temelji na bioklimatskem načrtovanju:  http://lucia-

building.blogspot.com.es/p/el-edificio.html 
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Zasnova stavbe glede na orientacijo stavbe (vir: http://www.biroarhitekti.com/zasnova-pasivne-hise/) 

4.1.1.3. Raba stavbe 

Uporaba stavbe je tudi parameter, ki se upošteva pri bioklimatskem načrtovanju. 

Energetske zahteve niso enake za stanovanjsko stavbo in stavbo, v kateri so 

pisarne, oziroma za nestanovanjsko stavbo. Ogrevanje, hlajenje in sistem za toplo 

vodo so veliko bolj pomembni v stanovanjski stavbi. Večjo pozornost je treba 

nameniti toplotni izolaciji, prezračevanju in legi hiše. 

 

Po drugi strani pa se večina energije v pisarnah porabi za prezračevanje, hlajenje in 

razsvetljavo. Posebno pozornost je zato potrebno nameniti sončnemu obsevanju in 

naravni svetlobi. 

4.1.1.4. Prezračevanje 

Veliko pozornost moramo podati prezračevalnemu sistemu in njegovemu 

pravilnemu delovanju v stavbah, ker prispeva k izboljševanju bivalnih pogojev. 

Zaradi boljše izolacije stavbe je dober prezračevalni sistem bistvenega pomena za 

bioklimatsko načrtovanje. 

Zaradi nastanka nepravilnega delovanja prezračevalnih naprav prihaja do višje 

koncentracije škodljivih snovi, neprijetnih vonjav, vlage in kondenzacije, kar 

povzroča propadanje materialov v notranjosti in na nepravilno prezračevanje v 

stavbi. Posledica takšnega prezračevanja je prekomerna izguba toplote pozimi in 

posledično vodi do neželene porabe in višjih stroškov energije. 

Poznamo več vrst prezračevanja: 

 Naravno prezračevanje: je odvisno od temperaturne razlike in jakosti ter 

smeri vetra. Vendar takšna količina zraka ne omogoča zadostne količine 

svežega zraka. Najboljši način je zračenje z odpiranjem oken. Okno 

največkrat odpremo z zvračanjem v vertikalni položaj (nagib okna). 

Posledica so velike toplotne izgube. V času kurilne sezone se lahko tako 

površine sten orosijo in povzročijo nastajanje kondenzata ter plesni. Zato je 

bolje, da okna odpiramo na stežaj za kratek čas (od 5 min do 10 min). Stene 

se zaradi shranjene toplote le malo ohladijo, pri tem pa ne pride do nastanka 

plesni. 

 Prisilno prezračevanje: zagotavlja dobro delujoče in energijsko učinkovito 

zračenje bivalnih prostorov. Zato potrebujemo kanalski razvod od 

posameznih prostorov do centralne odvodne enote na podstrešju, kjer je 

vgrajen odvodni ventilator. To je tudi edini način, da lahko zagotovimo 

zadostno oziroma načrtovano število izmenjav zraka v bivalnih prostorih. 
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Predpogoj za izvajanje prisilnega prezračevanja pa je seveda učinkovito 

tesnjenje oken. V nizkoenergijskih hišah je takšen način edini učinkovit način 

prezračevanja. Sveži zrak lahko pozimi ogrevamo na temperaturo 

vpihovanja, ki je nekoliko višja od temperature v prostorih. Pri manjših 

obremenitvah prostorov lahko obratujemo tudi z obtočnim zrakom. Zrak 

lahko tudi filtriramo in ustrezno pripravimo in s tem preprečimo širjenje 

različnih bolezni in alergij.  

 Hibridno prezračevanje: naravno in prisilno prezračevanje. 

Tehnična smernica TSG – 1 – 004:2010 omenja, da morajo vgrajeni mehanski ali 

hibridni sistemi prezračevanja stavb zagotoviti učinkovito vračanje toplote zraka. 

 

Spalnice in dnevne sobe morajo biti opremljene s prezračevalnimi kanali. Kopalnice, 

stranišča in kuhinje morajo imeti odsesovalne odprtine, torej, mehanske naprave, ki 

črpajo odvodni zrak iz teh prostorov in ga odstranjujejo v okolico. Pri prezračevanju 

je potrebno upoštevati tudi zvočno onesnaženje in preprečevanje hrupa, ki se lahko 

prenašajo prek prezračevalnega kanala. 

 

Za zagotovitev zračenja v večstanovanjskih stavbah so speljani prezračevalni 

kanali, posebej za zračenje kopalnic in sanitarij, ki nimajo vgrajenih oken. Zrak za 

zračenje doteka iz okoliških prostorov in odteka skozi kanale na strehi. Pri tem 

zračenju je zelo pomembna temperaturna razlika, ki zagotovi potrebno tlačno razliko 

med vstopom v kanal in izstopom na prosto. 

 

 

Več … 

Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb določa tehnične zahteve za 

prezračevanje in klimatizacijo stavb ter tehnične zahteve za mehanske 

prezračevalne sisteme, če se ti vgradijo v stavbo. V okviru določanja tehničnih 

zahtev ta pravilnik obravnava notranje okolje v pogledu kakovosti zraka in 

toplotnega okolja, s tem da določa najnižjo, še dopustno kakovost tega dela 

notranjega okolja. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4223 
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Prototip, LOW3. Vir: Living Lab LOW3, UPC. www.low3.upc.edu 
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4.1.1.5. Naravna svetloba 

Ustrezna razsvetljava je zelo pomembna, še posebej v poslovnih stavbah. Uporabo 

naravne svetlobe je zato treba izboljšati s pravilno načrtovano gradnjo: velika, 

pravilno orientirana okna, uporaba svetlih predmetov, optimalne lastnosti zasteklitve, 

da omogočimo največjo količino zunanje svetlobe. 

Razsvetljava na delovnem mestu mora zagotoviti zadostno in enakomerno 

osvetljenost, pravilno usmerjenost in barvo svetlobe ter omogočati zadostne 

kontraste in sence. Paziti je potrebno na škodljivo bleščanje in utripanje, na 

zadostno naravno svetlobo in zasenčenost, kadar je to potrebno. 

Severna svetloba je skoraj brez senc, je mehkejša in hladnejša v primerjavi z južno 

svetlobo, ki ima močne sence, je bolj kontrastna in dinamična. Današnje pisarne 

imajo praviloma veliko steklenih površin in s tem tudi veliko naravne svetlobe. Zato 

je potrebno ob tem misliti tudi na uravnavanje svetlobe s senčili. 

 

V letu 2002, je Brazilec, Alfredo Moser, ustvaril sistem naravne svetlobe z uporabo 

plastenke, vode in klora. Fotografija: http://www.ecoosfera.com/ 
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Diagram “pasivne hiše”, v skladu z bioklimatskim načrtovanjem. Diagram: 

CreativeCommons. 
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4.1.2. Raba obnovljivih virov energije 

Najpogosteje se za distribucijo električne energije v domove in pisarne uporablja 

zastarela tehnologija, ki je še iz časa, ko so bila fosilna goriva poceni in je bila 

miselnost naravnana tako, kot da je ta vir neizčrpen. To je razlog, zakaj je 

distribucija električne energije tako draga in razvoj izboljšanih omrežij tako počasen. 

Veliko je še konvencionalnih elektrarn na premog ali olje, ki imajo nizko učinkovitost, 

oziroma je njihova produktivnost nizka. Pod nizko produktivnost se šteje tako 

pridobivanje, predelava in prevoz energenta, ki se uporablja, kot tudi distribucija 

električne energije. Na primer, radiator v domu potrebuje 1 kWh za ogrevanje 

prostora, v resnici pa se za  to porabi 6kWh surovin. Dodatna težava, ki vključuje še 

več zapravljanja z energijo, pa je nepravilna uporaba radiatorja. Končni uporabnik 

namreč dopusti, da so ob odprtem radiatorju tudi okna odprta ali pa ga zastira s 

pohištvom ali pa suši na njem perilo. 

Energetska učinkovitost v stavbah vključuje sisteme, pri katerih je uporaba energije 

optimalna, hkrati pa so povsem neodvisni od vira energije, ki temelji na fosilnih 

gorivih. Obnovljivi viri energije so temeljnega pomena v tem smislu. 
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4.1.2.1. Sončna energija 

Sončna energija je najpomembnejši vir, ki ga lahko uporabimo pri gradnji oziroma 

uporabi stavbe. Uporaba sončne energije s pomočjo pasivnih sistemov preko 

sevanja, izolacije in toplotne vztrajnosti je prednostna naloga v fazi bioklimatskega 

načrtovanja. 

Raba sončne energije: 

 Sončni kolektorji so naprave, ki sprejemajo sončno sevanje in ga shranjujejo 

v obliki toplotne energije v hranilniku. Njihov namen je zagotoviti toplo vodo, 

kot to zahteva hiša ali druga stavba (ogrevanje, sanitarna voda, ipd.). Te 

naprave so običajno vgrajene na streho stavbe v takšni smeri, da zajamejo 

največjo količino sončnega sevanja najdaljši možni čas. 

 Fotovoltaični sistemi uporabljajo sončno obsevanje za pridobivanje električne 

energije. Potreben je akumulator za shranjevanje električne energije. Tako 

kot sončni kolektorji, so fotovoltaični paneli vgrajeni na streho stavbe ali 

stene in sicer na področju, ki je najbolj izpostavljeno soncu. 

 

 

Segrevanje vode s pomočjo kolektorjev (levo). Vgradnja fotovoltaičnih sistemov 

(desno).Fotografija: CreativeCommons. 

 

Več ... 

Več informacij o sončni energiji si lahko pogledate po različnih spletnih straneh 

ali npr.: http://www.sončna.si/ 
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4.1.2.2. Vetrna energija 

Primer uporabe vetrne energije za pridobivanje električne energije s pomočjo turbine 

in generatorja za izrabo vetrne energije - aerogenerator. Čeprav ima ta energija 

velik potencial, je njena uporaba v stanovanjih zapletena zaradi kompleksnosti 

potrebne infrastrukture. Lahko se uporabljajo majhni aerogeneratorji, ki so bolj 

koristni izven mest, na podeželju. 

 

Vetrnice za domačo uporabo. Fotografija: www.energiadoblecero.com/. 
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4.1.2.3. Geotermalna energija 

Geotermalna energija je vir energije, ki nastaja zaradi vroče zemeljske notranjosti. 

Temperatura tal je konstantno okoli 14 ° C. Geotermalna energija se uporablja za 

ogrevanje oziroma za ogrevanje in hlajenje z uporabo toplotne črpalke. Takšni 

geotermalni sistemi so lahko sposobni prenašati toploto iz tal in v tla z minimalno 

porabo energije. Tako ne onesnažujejo okolja in je eden najučinkovitejših sistemov 

za ogrevanje in hlajenje. Ta vrsta energije se lahko uporablja na območjih, ki je 

bogato z geotermalno energijo (npr.:Pomurje:http://www.pri-ms.si/index.php/obnovljivi-viri-

energije/geotermalna-energija). 

Obstaja več metod vgradnje sistemov za izkoriščanje geotermalne energije. Več 

informacij je mogoče najti na različnih slovenskih in tujih spletnih straneh (npr.: 

http://www-f9.ijs.si/~golob/sola/fiz_en_virov/seminarji/geoterm_predst.pdf. 

 

Geotermalna napeljave v hiši. Vir: Trajnostna hiša:www.lacasasostenible.com. 
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4.1.2.4. Biomasa 

Pod biomaso spadajo odpadki trave, energetskih rastlin, rastlinska olja, lesnih 

odpadkov iz industrije ali sečne gozdov ipd., ki se uporabljajo za gorivo v kotlih na 

biomaso. Les z raznimi dodatki kot so na primer zaščitna sredstva, barvila in lepila 

ni primeren za pridobivanje energije. 

 

Z lesno biomaso v prvi vrsti pridobivamo toploto, ki jo lahko nato uporabimo za 

ogrevanje ali pa tudi za proizvodnjo električne energije. Popularni so tudi sistemi za 

daljinsko ogrevanje, kjer v skupni kotlovnici proizvajamo toploto za ogrevanje vseh 

objektov v določenem kraju. Toplo vodo pošiljamo po ceveh iz kotlovnice do 

vsakega posameznega objekta, nazaj pa se vrača ohlajena voda. 

 

 

Lesni peleti (levo), ki so lahko narejeni iz odpadkov rastlin (desno). 

 

Energetsko izkoriščanje lesne biomase pomeni manjšo rabo fosilnih virov energije in 

s tem čistejše okolje. Zaradi tega uvrščamo biomaso med obnovljive in ekološko 

neoporečne vire energije (vir: http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/PDFknjiznjicaAURE/IL5-01.PDF). 
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4.1.3. Uporaba inovativnih materialov in opreme 

4.1.3.1. Izolacija 

Kot smo se že naučili iz modulov št. 2 in št. 3, zakonodaja zahteva, da so hiše 

toplotno izolirane, da s tem znižamo toplotne izgube. 

V stanovanjskih stavbah ogrevanje predstavlja tudi več kot 70 % rabe energije. 

Preostanek energije pa je za pripravo tople sanitarne vode, kuhanje, razsvetljavo in 

druge električne aparate. Energijski prihranki so odvisni od starosti stavbe, 

tehnologije gradnje, kakovosti izvedbe in vzdrževanja. 

Stanovanjske stavbe v Sloveniji iz različnih obdobij so različno grajene in nimajo 

enakih energijskih izhodišč, zato je tudi poraba energije v njih različna. Večinoma je 

previsoka, saj imajo starejše stavbe slabše toplotno zaščiten, nezrakotesen ter 

povečini že dotrajan ovoj, slabše stavbno pohištvo, ogrevalne sisteme ipd. - zaradi 

česar prihaja do večjih toplotnih potreb. Pri teh stavbah je tudi energijska sanacija 

zahtevnejša, saj je hkrati potrebna še gradbena in arhitekturna sanacija. Pri novejših 

stavbah so elementi ovoja (fasade, stavbno pohištvo, streha) zasnovani pravilno, 

vendar zaradi pomanjkljivosti pri gradnji in izdelavi prihaja do prevelikih toplotnih 

izgub. 

Potrebno debelino toplotne izolacije na posameznih delih ovoja obstoječe stavbe 

optimiramo s pomočjo energetskega pregleda stavbe in s pomočjo predinvesticijskih 

študij predlaganih variant sanacije na različne energijske nivoje. Tako vidimo 

vračilno dobo in upravičenost izvajanja posameznih predlaganih ukrepov.  

 

Toplotna prevodnost in prenos 

toplote je lastnost materialov, ki 

nam pove kako dobro snov prevaja 

toploto. Izolacijski materiali imajo 

zelo nizko toplotno prevodnost. 

Tabela na desni prikazuje nekatere 

od najbolj pogosto uporabljenih 

izolacijskih materialov, skupaj z 

njihovimi povprečnimi vrednostmi 

toplotnih prevodnosti (λ). 

 

FAZNI ZAMIK TOPLOTNE IZOLACIJE: je čas, ki preteče med pojavom najvišje 

temperature na notranji površini konstrukcije (vir: http://www.ekoprodukt.si/toplotna-

stabilnost_fazni-zamik.html). 

Material 
Toplotna prevodnost 

 λ (W/m·K) 

Ekspandirani polistiren 0.025-0.045 

Ekstrudirani polistiren 0.033-0.036 

Poliuretan 0.018-0.025 

Kamena volna 0.05-0.031 
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Materiali, ki se uporabljajo kot izolatorji: 1- Ekspandirani polistiren. 2 -Ekstrudirani polistiren. 

3- Poliuretanska pena. 4 -Kamena volna. 

Bistveno je, da se pri gradnji stavbe odločimo za ustrezno izolacijo, pozorni pa 

moramo biti tudi pri izbiri steklenih delov in kakovosti vgradnje. Izguba energije skozi 

okna so večje kot preko izolirane stene. Energetsko učinkovita okna morajo imeti 

velik toplotni upor, zmanjšano nekontrolirano izmenjavo zraka in višjo površinsko 

temperaturo notranje šipe. Pri obravnavanju toplotne zaščite moramo poznati 

toplotno prehodnost oken. Ta nam pove, kakšen toplotni tok prehaja skozi 1 m2 

okna med obema stranema in je odvisna od toplotne prestopnosti in prevodnosti 

materialov. 

 

Prihranki energije z različnimi sistemi dvojne zasteklitve (levo: vir: FENERCOM). Primer 

dvojne zasteklitve (desno: vir: www.terra.org) 

1 2 

3 4 
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Toplotni mostovi so mesta v zunanjem ovoju stavbe, kjer je toplotni upor bistveno 

manjši od toplotnega upora na sosednjih mestih. To pomeni, da je na toplotnem 

mostu v zimskem času toplotni tok iz notranjega, ogrevanega okolja v zunanje 

okolje močno povečan. Na takem mestu je zato tudi temperatura notranje površine 

ovoja stavbe znižana. Glede na vzrok nastanka delimo toplotne mostove na 

konstrukcijske in geometrijske. Literatura navaja tudi toplotne mostove zaradi 

netesnosti (konvekcijski toplotni mostovi) ter zaradi bistveno različnih notranjih 

površinskih temperatur (na primer pri namestitvi grelnega telesa ob zunanji steni). V 

praksi zelo pogosto naletimo na kombinacijo konstrukcijskih in geometrijskih 

mostov, ki jih zato imenujemo kombinirani toplotni mostovi (vir: http://gcs.gi-

zrmk.si/Svetovanje/Clanki/PDFknjiznjicaAURE/IL2-11.PDF). 

 

Toplotni mostovi, področja toplotnih izgub. Slika: http://aceingenieros.com/ 

 

 

Okenski okvirji različnih materialov. Slika: www.ekoteknia.com/ 
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4.1.3.2. Učinkovita razsvetljava in gospodinjski aparati 

Približno 30 % vse porabljene energije v stavbah se uporablja pri razsvetljavi in 

uporabi gospodinjskih aparatov. Poraba je v primerjavi s stanovanjskimi stavbami v 

poslovnih stavbah pri razsvetljavi višja in pri gospodinjskih aparatih nižja. 

Vrsta razsvetljave je odvisna od prostora in uporabnosti le-tega, izbrati je potrebno 

najučinkovitejšo in najprimernejšo vrsto svetil. Navadne žarnice so bile zaradi 

njihove energetske neučinkovitosti umaknjene iz prodaje v letu 2009. 

Odločilno vlogo pri rabi energije v stavbah pa imajo tudi gospodinjski in drugi 

aparati. 

Energijska nalepka je ena od oblik označevanja energijske učinkovitosti 

gospodinjskih aparatov. Pri nas je obvezno označevanje določenih vrst 

gospodinjskih aparatov po Uredbi o navajanju porabe energije in drugih virov z 

energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki za proizvode, povezane z 

energijo (Ur. l. 50/12). 

Na nalepki so navedene tehnične lastnosti aparata, model aparata in proizvajalec 

oziroma dobavitelj. Podane so tudi obratovalne lastnosti stroja (npr. količina perila 

pri enkratnem pranju ali hitrost delovanja centrifuge ali prostornina hladilnika in 

zamrzovalnika) ter podatek o nivoju hrupa. 

Razred A pomeni energetsko najučinkovitejšo napravo, G pa energetsko najmanj 

učinkovito napravo. Naprave iz razreda A porabijo približno 55 % manj energije kot 

naprave iz razreda G. Naprave iz razreda D porabijo približno 30 % manj energije 

kot naprave iz razreda G. 

Več …  

Več lahko najdete na spletnih straneh Gradbenega inštituta ZRMK ali podobnih 

spletnih straneh: 

 http://www.gi-zrmk.si/ 

 http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija 

 Program Gradbena Fizika 4.0 za izračun rabe energije v stavbah: 

http://www.ursa.si/ 
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Energetska nalepka za A++napravo. Vir: http://energetsko-varcevanje.si/ 
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4.2. Učinkovite stavbe. Projekti v Sloveniji 

4.2.1. SAVE: ENERGIJSKE OZNAKE 

Da bi tudi na področju Slovenije povečali prepoznavnost označevanja energijsko 

učinkovitih izdelkov in stavb ter spodbudili 'zelene' odločitve pri naložbah, je potekal 

dvoletni (2003-2004) projekt SAVE »ENERGIJSKE OZNAKE – Spodbujanje 

okolju prijaznih odločitev«.  

Projekt je sofinancirala Evropska komisija, DG TREN v okviru programa SAVE, 

slovensko sodelovanje pri projektu pa je podpiralo Ministrstvo za okolje, prostor in 

energijo ter Agencija RS za učinkovito rabo energije in obnovljive vire.  

Namen projekta je bil:  

 povečati splošno ozaveščenost glede 'energijske kakovosti' pri proizvodnji in 

rabi ter povečati možnosti za porabnikovo argumentirano odločanje na 

podlagi informacije iz energijske nalepke,  

 povečati razumevanje in uporabo energijskih nalepk.  

 

 

Energetska izkaznica stavbe. 

Več o projektu: 

Spletna stran projekta: http://www.cyftb.net/ene/php/index.php?id=6.  
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4.2.2. GreenLabelsPurchase: Trajnostno naročanje 
na podlagi energijskih oznak 

Namen projekta je bil spodbuditi upoštevanje in uporabo energijskih oznak pri 

postopkih naročanja v javnih ustanovah in v terciarnem sektorju ter pri 

administracijah malih in srednjih podjetij oz. v industriji s pomočjo: 

– ozaveščanja, informiranja in izobraževanja; 

– razvoja standardiziranih orodij za podporo pri oblikovanju naročil; 

– opredelitve glavnih ovir in oblikovanja ciljnih akcij za njihovo odstranitev; 

– promocije pilotnih projektov; 

– ciljnih diseminacijskih dejavnosti. 

Proces ponuja večje možnosti za aplikacijo bolj energetsko učinkovitih produktov in 

naprav. Cilj IEE projekta je bil spodbuditi upoštevanje in uporabo energijskih oznak 

pri postopkih naročanja v javnih ustanovah in v terciarnemu sektorju ter pri 

administracijah malih in srednje velikih podjetij oz. v industriji  

 

Glavni cilji projekta so bili: 

– povečanje ozaveščenosti in znanja o energijskih oznakah; 

– razvoj in širjenje standardiziranega orodja za podporo širjenja 

energetskega zelenega javnega naročanja; 

– identifikacija glavnih ovir zoper izvajanje energetskega zelenega javnega 

naročanja in ciljne specifične aktivnosti za odstranitev le teh ovir; 

– izvedba pilotnih projektov zelenega javnega naročanja s poudarkom na 

energetskih temah; 

– z izborom ciljnih skupin, kot na primer informacijsko tehnologijo in 

gospodinjskimi aparati, je projekt nagovoril široko množico uporabnikov. 

 

 

 

Več o projektu … 

Več o projektu lahko najdete na spletni strani: http://www.gi-

zrmk.si/EUPROJEKTI/GreenLabelsPurchase/GLP.htm#Izdelki%20projekta 

Brošura: Kupujte zeleno:  

http://www.gi-zrmk.si/EUPROJEKTI/GreenLabelsPurchase/Kupujte%20zeleno.pdf 
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4.2.3. NewBEE 

Projekt je so-financiran s strani Evropske komisije v okviru 7. okvirnega programa 

(FP7: EeB.NMP.2012-3 Programme) 

Zaradi povečevanja stroškov tradicionalnih virov energije ter razpoložljivosti novih 

nastajajočih tehnologij gradnje tako glede razsvetljave, ogrevanja, prezračevanja, 

klimatizacije, izolacije, spremljanja energetske učinkovitosti in upravljanja stavb s 

pomočjo integriranih tehnologij obnovljivih energij, se pričakuje povečanje 

globalnega trga za rešitve, ki vodijo k nizkim emisijam ogljika. Vendar pa so za to 

nujno potrebne nekatere finančne, organizacijske in socialne inovacije za 

spodbuditev preoblikovanja v smeri bolj trajnostnih stavb in mest. Novi učinkoviti 

'zeleni' poslovni modeli bodo morali biti uvedeni s pomočjo povezovanja in 

sodelovanja poslovnih omrežij za pospešitev sprejetja najnovejših energetsko 

učinkovitih rešitev. Povezave bodo omogočile zgodnjo udeležbo vseh 

zainteresiranih členov vrednostne verige v procesu energetsko učinkovite gradnje 

oz. rekonstrukcije. Veriga vključuje na primer mala gradbena in obrtniška podjetja, 

ponudnike energetskih storitev, lastnike stavb (tako zasebnih, kot javnih), lokalne 

uprave in finančne institucije. 

 

  

Več o projektu … 

Več o projektu lahko najdete na spletnih straneh: http://www.gi-

zrmk.si/EUPROJEKTI/NewBEE/default.aspx 
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4.2.4. CEC5 

NamenprojektaCEC5 je bil:  

– Zagotoviti ukrepe, ki omogočajo gradnjo kakovostne energetsko učinkovitie 

stavbe. 

– Pomoč lokalnim oblastem pri zgledu o energetsko učinkovitih javnih stavbah. 

– Standardizacija energetske učinkovitosti o visoko  kakovostni ekološki 

gradnji. 

– Naložbe se morajo nanašati na proizvodnjo obnovljivih virov energije. 

– Pomoč pri doseganju cilja Evropske unije za zmanjšanje emisij CO2. 

– Spremeniti javno mnenje o javnih stavbah, ki so energetsko neučinkovite. 

 

Projekt CEC5 je bil transnacionalni projekt, kjer so projektni partnerji želeli najti 

skupno vrednotenje kriterijev za ocenjevanje ekoloških javnih stavb in razvoj 

ustreznega postopka certificiranja. Partnerji so opredelili model za trajnostno 

gradnjo. V 7 državah so bile hkrati zgrajene demonstracijske stavbe, ki so kazale 

pomembnost trajnostne gradnje. 

 

 

Več o projektu … 

Več o projektu lahko najdete na spletni strani: http://www.projectcec5.eu/strona-

2-about_us.html 
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 Povzetek 

 Poraba energije v stavbah nikoli do sedaj ni bila prioriteta pri nakupu 

nepremičnine. 

 Energetska učinkovitost je potrebna tako v obstoječih stavbah, kot tudi pri 

gradnji novih stavb. 

 Energetska učinkovitost v stavbah je osredotočena na ovoj stavbe, strukturo 

stavbe, sisteme prezračevanja, ogrevanja in priprave tople vode ter na 

razsvetljavo. 

 Energetska učinkovitost stavb je v gradbeništvu razdeljena na tri osnovne točke: 

bioklimatsko načrtovanje, rabo obnovljivih virov energije ter rabo 

inovativnih materialov in opreme. 

 Pri bioklimatskem načrtovanju se upošteva interakcija med stavbo in okoljem. 

Namen je, da kar najbolje izkoristimo zunanje pogoje, da se doseže trajnostna 

raba energije v stavbi. 

 Bioklimatsko načrtovanje upošteva različne parametre, kot so lokacija, oblika 

in uporabnost stavbe, da bi tako dosegli optimalne pogoje uporabe energije. 

 Pri izbiri zemljišča za gradnjo je treba upoštevati, da je za stavbo najugodneje, 

če je umeščena na južno orientirano zemljišče.  

 Optimiranje naravne svetlobe je pomemben dejavnik pri energetski učinkovitosti 

razsvetljave.  

 Sončna energija je glavni vir energije pri bioklimatskem načrtovanju. 

 Geotermalna energija je vir energije, ki nastaja zaradi vroče zemeljske 
notranjosti. 

 Med biomaso spadajo odpadki trave, energetskih rastlin, rastlinska olja, lesnih 

odpadkov iz industrije ali sečne gozdov ipd., ki se uporabljajo za gorivo v kotlih 

na biomaso..  

 Izolacija je osnovni del energetske učinkovitosti stavbe. 
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 Energijska nalepka je ena od oblik označevanja energijske učinkovitosti 

gospodinjskih aparatov. Pri nas je obvezno označevanje določenih vrst 

gospodinjskih aparatov po Uredbi o navajanju porabe energije in drugih virov z 

energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki za proizvode, povezane z 

energijo (Ur. l. 50/12).  
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 Cilji 

 Seznaniti se z zakonskimi zahtevami, ki jih določa veljavna zakonodaja v zvezi z 

zidarstvom in izolaterstvom. 

 Spoznati najpomembnejše vidike Tehnične smernice TSG-1-004:2010 s 

področja toplotne izolacije ovoja stavbe. 

 Upoštevati zahteve Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 2 pri 

novogradnji in sanacijskih delih 

 Natančno upoštevanje osnovnih določil Tehnične smernice, da stavbe 

zadovoljijo kvalitativne družbene zahteve. 

 Seznaniti se z vsebino posameznih poglavij Tehnične smernice, v katerih so 

opredeljene osnovne zahteve za posamezna področja. 

 Seznaniti se z določili vključenimi v poglavje TOPLOTNA ZAŠČITA  Tehnične 

smernice TSG-1-004:2010, katere je potrebno upoštevati pri toplotni izolaciji 

stavbe. 

 Ugotoviti, v katerih primerih je potrebno zahteve iz TSG-1-004:2010 upoštevati 

oziroma, v katerih primerih jih ni potrebno upoštevati.  
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 Uvod 

Potem, ko smo pridobili pregled nad obstoječimi predpisi v zvezi z energetsko 

učinkovitostjo (modul 2) ter ocenili najpomembnejše zahteve teh predpisov (modul 

3), se je treba poglobiti v pravne zahteve, ki vplivajo na vsako posamezno 

gradbeno področje.  

V zvezi s tem moramo omeniti, da so iz praktičnih razlogov, poklicni profili v 

gradbeništvu razdeljeni v pet večjih skupin oz. "sektorjev": 

 Ovoj stavbe (zidarji in izolaterji). 

 Povezana z gradbeništvom (monterji stavbnega pohištva, pleskarji in ostali). 

 Elektrika. 

 Ogrevalne napeljave. 

 HVAC sistemi (angl. Heating, Ventilation and Air-Conditioning) in topla 

sanitarna voda (TSV). 

 

Ta priročnik se ukvarja z najpomembnejšimi vidiki, ki se nanašajo na ovoj stavbe in 

s tem tudi na področje zidarstva in izolaterstva. Priročnik vključuje dva modula: 

 Modul 5. Zakonske zahteve za energetsko učinkovitost na področju zidarskih  

in izolaterskih del. 

 Modul 6. Ukrepi za energetsko učinkovitost ovoja stavbe (zidarska in 

izolaterska dela).  

Ta modul se ukvarja posebej z zakonskimi zahtevami, določenimi za zidarska in 

izolaterska dela, posebno pozornost namenja toplotni izolaciji ovoja stavbe, kjer 

lahko gradbeni izvajalci s področja izolacij dosežejo največji učinek energetske 

učinkovitosti stavb, tako pri novogradnji kot pri sanaciji stavb. 

Zakonske zahteve za vsa področja gradnje, vključno s tistimi, ki so pomembne za 

energetsko učinkovitost stavb, so bile določene s Pravilnikom o učinkoviti rabe 

energije v stavbah PURES 2. 

Kot smo videli v modulih 2 in 3, ta sklop pravil, ki je bil odobren leta 2010, sestavlja 

regulativni okvir osnovnih kakovostnih zahtev  za stavbe in njihove napeljave. 
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Obstajajo številni predpisi in zahteve glede energetske učinkovitosti na področju 

gradnje, ki se nanašajo na področje zidarskih in izolaterskih del zaradi njihovega 

pomena pri porabi energije. 

V zvezi s prejšnjo točko, je treba poudariti, da je potrebno približno polovico porabe 

energije stavbe pripisati toplotnemu ovoju stavbe. Ustrezna toplotna zaščita ovoja je 

ključnega pomena za doseganje skupne energetske učinkovitosti v stavbah. 

V tem modulu bomo analizirali trenutne zakonske zahteve s posebnim poudarkom 

na novih razvojih, vključenih v uredbe, s posebnim poudarkom na izolaciji stavb in 

izboljšanju toplotnega ovoja. 

Poznavanje različnih zahtev iz ustreznih predpisov bo odlično izhodišče za izvajanje 

potrebnih in najprimernejših ukrepov energetske učinkovitosti. 

Različni ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti stavb, ki se navezujejo na 

toplotno izolacijo ovoja stavb so podrobno predstavljeni v modulu 6. 
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5.1. Energetska učinkovitost na področju 
zidarskih in izolaterskih del 

Kot je že bilo ugotovljeno v prejšnjih modulih tega priročnika, je gradbeni sektor 

veliki porabnik energije tako na domači ravni kot po vsej Evropi. 

Nadzor pri porabi energije in večanje rabe energije iz obnovljivih virov, skupaj z 

varčevanjem z energijo in izboljšanju energetske učinkovitosti predstavljajo 

pomemben del ukrepov, potrebnih za izpolnitev ciljev in obveznosti v zvezi z 

energijo in podnebnimi spremembami na nacionalni ter na ravni Evropske skupnosti. 

Da zadovoljimo tem zahtevam, smo s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v 

stavbah pridobili pravni okvir za delovanje Tehnične smernice TSG-1-004:2010. 

Tehnična smernica določa gradbene ukrepe oziroma rešitve za dosego zahtev iz 

tega pravilnika, med katerimi so tudi zahteve glede energijskih prihrankov. 

Pravilnik upošteva zahteve energetske učinkovitosti iz evropske Direktive 

2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta, ki določa obveznost, da se te zahteve 

redno pregleduje ter pravilnik ustrezno prilagaja najnovejšim tehničnim napredkom s 

področja gradbeništva. 

Direktiva 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb je zamenjala Direktivo 

2002/91/EU. Nova direktiva je prinesla več zahtev vezanih na energetsko 

učinkovitost stavb ali njihovih delov z namenom, da se doseže optimalna raven 

delovanja. 

Med zahtevami, ki se nanašajo na energetsko učinkovitost na področju 

gradbeništva, jih je nekaj, ki se nanašajo neposredno ali posredno na področje 

zidarskih del, zaradi njegovega pomena pri porabi energije. 

Tako obstajajo različne zahteve, ki jih je treba upoštevati v ustreznih predpisih, ki  

bodo preučeni in ocenjeni v tem modulu. 
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5.1.1. Zidarska in izolaterska dela 

Med poklicnimi profili s področja gradbeništva, povezanimi s porabo energije, je bila 

pri pripravi tega priročnika posebna pozornost namenjena področju zidarskih in 

izolaterskih del. 

V tem modulu bodo podrobno preučene značilnosti toplotnega ovoja stavbe. 

Ocenjuje se, da okrog 50 % porabe energije predstavljajo toplotne izgube skozi ovoj 

stavbe. Ovoj stavbe predstavljajo streha, fasada in odprtine za stavbno pohištvo. 

Nepravilna izolacija teh elementov povzroča znatne izgube energije. Rezultati 

uspešno izvedenih energetskih obnov kažejo, da s primerno izolacijo toplotnega 

ovoja stavbe dosežemo tudi do 60 % prihrankov energije. 

Zato je nujno, da se izvedejo vsi možni ukrepi za energetsko učinkovitost in 

varčevanje z energijo, ki so povezani s toplotno izolacijo ovoja in sicer znotraj meja 

tehnične in ekonomske upravičenosti, z namenom znižanja stroškov energije v 

stavbah ali domovih. 

Različne zahteve določene z ustreznimi predpisi se štejejo kot osnova za 

posamezna dela s področja gradbeništva. Za izvajalce gradbenih del je pomembno, 

da so s temi zahtevami seznanjeni in jih lahko uporabljajo pri izvedbi različnih 

ukrepov za doseganje energetske učinkovitosti . 

 

 Poklicni profili povezani z zidarskimi in izolaterskimi deli 

V okviru strokovnega sektorja povezanega z zidarskimi in izolaterskimi deli obstaja 

veliko profilov, ki na tak ali drugačen način opravljajo poklicno dejavnost s področja 

gradbeništva. 

Med najpogostejše poklicne profile, ki se neposredno ali posredno nanašajo na 

zahteve določene v tem modulu spadajo: 
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Zahteve za zidarska in izolaterska dela, ki jih je potrebno upoštevati v gradbenem 

sektorju so tudi v interesu drugih strokovnjakov, kot so na primer arhitekti, inženirji in 

koordinatorji. 

  

 Izolater. 

 Zidar. 

 Gradbeni tehnik. 

 Gradbeni delovodja. 

 Fasader. 

 Nadzornik. 

 Projektant. 

 Strokovni sodelavec. 
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5.1.2. V smeri učinkovitejšega modela 

Danes smo skoraj vsi seznanjeni z idejo o energetski učinkovitosti oziroma 

ustreznim upravljanjem in varčevanjem z energijo na različnih področjih delovanja.  

Koncept, ki smo ga omenili v modulu 1 tega priročnika, izhaja od naraščajočega 

izčrpavanja neobnovljivih virov energije do vse večjih potreb po prihrankih stroškov 

in vse večjih skrbi za okolje. 

Vedno, ko izvajamo naše redne aktivnosti, porabljamo energijo. Kljub temu le redko 

razmišljamo, kako učinkoviteje upravljati z energijo ali znižati njeno porabo. 

Kljub temu je naloga vsakega izmed nas, da energijo učinkovito uporabljamo. Kot 

vemo, je energijo mogoče prihraniti pri vseh naših vsakodnevnih dejavnostih. Na 

tem področju je prišlo do velikih tehnoloških napredkov, katerih rezultate srečujemo 

že vrsto let. 

Ravno področje gradbeništva, zlasti stavbe in stanovanja je odgovorno za najvišjo 

porabo energije. Zato je doseganje višje energetske učinkovitosti na področju 

gradbeništva bistvenega pomena. 

Pravilna arhitekturna in konstrukcijska zasnova stavbe, v kateri imajo zidarska in 

izolaterska dela pomembno vlogo, je glavni dejavnik pri optimiranju energetske 

učinkovitosti stavbe. Kot smo že prej poudarili, je toplotna izolacija ovoja stavbe 

odgovorna za najvišji delež porabe energije. Zato je ustrezna toplotna izolacija ovoja 

ključnega pomena za znižanje porabe. 

Po arhitekturni zasnovi je gradnja ovoja stavbe prvi korak v procesu gradnje in, 

posledično prva točka na katero se nanašajo ukrepi za energetsko učinkovitost. 

Pomembno je imeti v mislih, da ukrepi, ki se izvajajo v tej fazi gradnje, vplivajo na 

celotno stavbo. Ukrepi na ovoju stavbe so tudi pomembni, ker se njihovi učinki 

prenašajo na ostale ukrepe zagotavljanja energetske učinkovitosti. 

Danes poznamo tehnologije, ki so potrebne za doseganje znatnih prihrankov 

energije. Posledično ta povečana učinkovitost pomeni tudi zmanjšanje emisij CO2, 

kar koristi tako okolju kot našemu zdravju. Z uporabo novih tehnologij in pravih 

materialov so doseženi tudi prihranki investicijskih in/ali obratovalnih stroškov. 
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5.2. Veljavne zakonske zahteve 

Zaradi pomena skupne porabe energije stavb, je znižanje porabe energije eden od 

prednostnih ciljev zakonodajnih prizadevanj v Evropski uniji kot celoti in posledično 

tudi v Sloveniji. 

Rezultat teh prizadevanj je vrsta direktiv, zakonov, predpisov in standardov 

izvedenih s strani Evropske unije in njenih članic. Cilj teh dokumentov je 

vzpostavitev nadzora nad izrabo naših neobnovljivih virov energije ter ocenjevanje 

in spodbujanje uporabe alternativnih virov energije, zlasti obnovljivih. 

Tako smo v zadnjih letih izdelali številne predpise v zvezi s promocijo energetske 

učinkovitosti stavb, z namenom dviga naše okoljske ozaveščenosti. 

Kot je bilo že navedeno v ostalih modulih tega priročnika, je Evropska unija odigrala 

ključno vlogo v tem procesu, z oblikovanjem in urejanjem potrebnih ukrepov za 

spodbujanje energetske učinkovitosti v Evropi. 

Evropska direktiva 2002/91/ES o energetski učinkovitosti stavb, je bila 

najpomembnejši sklop standardov na področju gradnje s poudarkom na porabi 

energije in učinkovitosti. Kasneje je to direktivo nadomestila Direktiva 2010/31/EU o 

energetski učinkovitosti stavb, ki je uvedla številne spremembe in postavila nove 

cilje energetske učinkovitosti s področja graditve objektov. 

Tako se je tudi v Sloveniji razvila vrsta standardov in predpisov, ki jih je potrebno 

upoštevati na področju graditve objektov in energetske učinkovitosti. Med 

najpomembnejšimi je Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 2), ki 

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

stavbah na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove 

kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah. S tem pravilnikom smo 

pridobili pravni okvir za delovanje Tehnične smernice TGS-1-004:2010. Tehnična 

smernica določa gradbene ukrepe oziroma rešitve za dosego zahtev iz tega 

pravilnika in določa metodologijo izračuna energijskih lastnosti stavbe. Uporaba 

Tehnične smernice je obvezna. 

 

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 2 določa osnovne zahteve, 

ki jih morajo objekti ter njihove naprave izpolnjevati, da izpolnjujejo osnovna 

določila glede varnosti in kakovosti bivanja. Tehnična smernica določa ukrepe za 

izpolnitev teh zahtev. Tehnična smernica razčlenjena na posamezna poglavja, ki 

pokrivajo posamezna področja pomembna pri doseganju energetske 

učinkovitosti. 
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Zakonska podlaga za izdajo Tehnične smernice 

V Zakonu o graditvi objektov je Tehnična smernica opredeljena kot »dokument, s 

katerim se za določeno vrsto objekta uredijo natančnejša opredelitev bistvenih 

zahtev, pogoji za projektiranje, izbrane ravni oziroma razredi gradbenih proizvodov 

oziroma materialov, ki se smejo vgrajevati, ter načini njihove vgradnje in način 

izvajanja gradnje z namenom, da zagotovimo zanesljivost objekta ves čas njegove 

življenjske dobe, kadar je to primerno, pa tudi postopki, po katerih je mogoče 

ugotoviti, ali so takšne zahteve izpolnjene« (Zakon o graditvi objektov, točka 3.2 

prvega odstavka 2. člena). 

5.2.1. Zahteve Tehnične smernice TSG-1-004:2010 

 

Pravna narava in uporaba tehničnih smernic je bolj podrobno obravnavana v 9. 

členu zakona (Zakon o graditvi objektov), kjer je določeno, da se z gradbenimi 

predpisi (to je vrsta izvršilnih predpisov, izdanih na podlagi zakona) za posamezne 

vrste objektov določijo tehnične značilnosti tako, da ti objekti glede na svoj namen 

izpolnjujejo eno, več ali vse naslednje bistvene zahteve: 

 mehanska odpornost in stabilnost; 

 varnost pred požarom; 

 higienska in zdravstvena zaščita in zaščita okolice; 

 varnost pri uporabi; 

 zaščita pred hrupom; 

 varčevanje z energijo in ohranjanje toplote. 

Za zagotavljanje učinkovite rabe energije v stavbah ta Tehnična smernica na 

področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, klimatizacije, priprave 

tople pitne vode in razsvetljave v stavbah določa: 

Tehnična smernica TSG-1-004:2010  

Tehnična smernica določa gradbene ukrepe oziroma rešitve za dosego zahtev iz 

Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, med katerimi so tudi zahteve glede 

energijskih prihrankov. 
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 elemente arhitekturne zasnove, ki vplivajo na učinkovitorabo energije; 

 dopustno toplotno prehodnost posameznih gradbenih elementov in sklopov; 

 načine pasivnega zmanjševanja pregrevanja zaradi sončnega obsevanja; 

 sestave takšnih gradbenih konstrukcij, da ne bo prišlo do poškodb ali drugih 

škodljivih vplivov zaradi difuzijskega prehoda vodne pare; 

 ravni in tehnične rešitve primerne zrakotesnosti stavbe; 

 energijske lastnosti generatorjev toplote in generatorjev hladu; 

 zahteve načrtovanja in izvedbe cevovodnega razvoda ogrevanja, hlajenja, 

prezračevanja in klimatizacije stavbe; 

 projektne temperature ogrevalnega sistema; 

 načine uravnoteženja in regulacije sistema ogrevanja; 

 energijske lastnosti klimatskih naprav in sistemov; 

 načine regulacije sistema klimatizacije; 

 ravni potrebnega vračanja toplote ali hladu odtočnega zraka; 

 elemente zagotavljanja učinkovite priprave tople in pitne vode; 

 zahteve načrtovanja in izvedbe hranilnika in cevovodnega razvoda tople ter 

pitne vode; 

 energijske lastnosti elementov razsvetljave; 

 stavbe oziroma njihove dele, v katerih je treba razsvetljavo regulirati v 

odvisnosti od dnevne svetlobe in prisotnosti uporabnikov. 

Ta Tehnična smernica določa potrebne izračune, s katerimi preverjamo učinkovito 

rabo energije v stavbah. Razlikovati je treba med: enostanovanjskimi, 

večstanovanjskimi, upravnimi in pisarniškimi stavbami, stavbami za izobraževanje, 

stavbami za zdravstvo, gostinskimi stavbami, športnimi dvoranami, trgovskimi 

stavbami in stavbami za storitvene dejavnosti ter stavbami za druge namene. Ker se 

potrošnja energije med temi vrstami stavb med seboj razlikujejo je treba za vsako 

stavbo ali njen del skladno s predpisom, ki ureja klasifikacijo objektov, uporabiti 

najbolj primerno metodologijo iz točke 9 Tehnične smernice. 

V Tehnični smernici so navedeni tudi snovni podatki za najbolj običajne materiale, ki 

se uporabljajo v primerih, kadar podatki proizvajalca niso na voljo.  

Na podlagi zahtev je Tehnična smernica razdeljena na naslednja poglavja: 
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 ARHITEKTURNE ZAHTEVE. 

 TOPLOTNA ZAŠČITA. 

 OGREVANJE. 

 HLAJENJE. 

 PREZRAČEVANJE. 

 PRIPRAVA TOPLE VODE. 

 RAZSVETLJAVA. 

 METODE ZA IZRAČUN ENERGIJSKIH LASTNOSTI. 

 

Med vsemi poglavji Tehnične smernice je za ovoj stavbe najbolj pomembno  

poglavje TOPLOTNA ZAŠČITA, ki določa zahteve glede toplotne prehodnosti, 

zmanjševanja pregrevanja, prehoda vodne pare in zrakotesnosti. 
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5.2.2. Poglavje: TOPLOTNA ZAŠČITA 

TOPLOTNA PREHODNOST in TOPLOTNI MOSTOVI 

To poglavje Tehnične smernice podrobneje obravnava ukrepe, ki jih je potrebno 

izvesti pri zidarskih in izolaterskih delih. 

S Pravilnikom o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah je določeno, da 

je s toplotno zaščito površine toplotnega ovoja stavbe in ločilnih elementov delov 

stavbe z različnimi režimi notranjega toplotnega ugodja potrebno: 

 zmanjšati prehod energije skozi toplotni ovoj stavbe; 

 zmanjšati podhlajevanje ali pregrevanje stavbe; 

 zagotoviti tako sestavo gradbenih konstrukcij, da ne prihaja do poškodb ali 

drugih škodljivih vplivov zaradi difuzijskega prehoda vodne pare; 

 nadzorovati (uravnavati) zrakotesnost stavbe. 

Tehnična smernica določa vrednosti toplotne prehodnosti določene po standardih 

SIST EN ISO 6946 in SIST EN ISO 10211, ki veljajo za zunanje površine stavbe in 

ločilne elemente stavbe z različnimi temperaturnimi režimi. Te vrednosti ne smejo 

biti presežene. V spodnji preglednici so predstavljene mejne vrednosti toplotne 

prehodnosti.  

 

 

 
Gradbeni elementi stavb, ki omejujejo ogrevane prostore Umax W/(m2K) 

1 Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom. 0,28 

2 
Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom - manjše 

površine, ki skupaj ne presegajo 10 % površine neprozornega dela 
zunanje stene. 

0,60 

3 Stene, ki mejijo na ogrevane sosednje stavbe 0,50 

4 
Stene med stanovanji in stene proti stopniščem, hodnikom in drugim 

manj ogrevanim prostorom. 
0,70 

5 
Notranje stene in medetažne konstrukcije med ogrevanimi prostori 
različnih enot, različnih uporabnikov ali lastnikov v nestanovanjskih 

0,90 



 

Zakonske zahteve za energetsko učinkovitost na področju zidarskih in izolaterskih del (stavbni ovoj) 

  ENERGETSKA UČINKOVITOST V GRADBENEM SEKTORJU 

15 

stavbah. 

6 Zunanja stena ogrevanih prostorov proti terenu. 0,35 

7 Tla na terenu (ne velja za industrijske stavbe). 0,35 

8 Tla nad neogrevano kletjo, neogrevanim prostorom ali garažo. 0,35 

9 Tla nad zunanjim zrakom. 0,30 

10 
Tla na terenu in tla nad neogrevano kletjo, neogrevanim prostorom 

ali garažo pri panelnem - talnem ogrevanju (ploskovnem gretju). 
0,30 

11 
Strop proti neogrevanemu prostoru, strop v sestavi ravnih ali 

poševnih streh (ravne ali poševne strehe). 
0,20 

12 Terase manjše velikosti, ki skupaj ne presegajo 5 % površine strehe. 0,60 

13 Strop proti terenu. 0,35 

14 
Vertikalna okna ali balkonska vrata in greti zimski vrtovi z okvirji iz 

lesa ali umetnih mas. 
1,30 

15 
Vertikalna okna ali balkonska vrata in greti zimski vrtovi z okvirji iz 

kovin. 
1,60 

16 Strešna okna, steklene strehe. 1,40 

17 Svetlobniki, svetlobne kupole (do skupno 5 % površine strehe). 2,40 

18 Vhodna vrata. 1,60 

19 Garažna vrata. 2,00 

 

Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah določa, da je stavbe  

treba projektirati in graditi tako, da je vpliv toplotnih mostov na letno potrebo po 

energiji za ogrevanje in hlajenje čim nižji in da toplotni mostovi ne povzročajo škode 

stavbi ali njenim uporabnikom. 

Toplotni most je mesto na zunanjem ovoju zgradbe, kjer je bistveno povečano 

prehajanje toplote, kot posledica nenatančnosti pri načrtovanju in gradnji stavbe. 

Največkrat se pojavljajo na vogalih, stikih in robovih, kjer je zmanjšan toplotni upor, 

ke se tu temperatura hitreje znižuje. 

Poznamo več vrst toplotnih mostov, ki jih delimo glede na vzrok nastanka:  

 Konvekcijski toplotni most nastane tam, kjer topel zrak brez ovire uhaja iz 

stavbe skozi špranje, odprtine,... 
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 Geometrijski toplotni most nastane, ker je površina na notranji strani 

gradbenega materiala manjša od površine na zunanji strani. Presek je 

povečan in zato se zviša tudi toplotna prevodnost. Tej obliki se je zelo težko 

izogniti, ker se pojavi vsakič ko se dve steni stikata pod nekim kotom (npr. 

vogali). 

 Konstrukcijski toplotni mostovi so najbolj težavni. Pojavijo se ob prekinitvi 

toplotnega ovoja zgradbe in so v veliki meri posledica nedoslednosti pri 

načrtovanju zgradbe. 

Tehnična smernica določa, da se pri računanju potrebne toplote za ogrevanje vpliv 

toplotnih mostov upošteva po standardih SIST EN ISO 13789, SIST EN ISO 14683 

oziroma SIST EN ISO 10211.  

Zelo pomemben vlogo pri pojavu toplotnih mostov ima stavbno pohištvo, zato je 

pomembno, da se držimo določil iz tehnične smernice, ki se navezujejo na zahteve 

glede stavbnega pohištva. 

PREHOD VODNE PARE 

Stavbe morajo biti projektirane in zgrajene tako, da se pri namenski uporabi vodna 

para, ki zaradi difuzije prodira v gradbeno konstrukcijo, ne kondenzira. Če pride do 

kondenzacije vodne pare v konstrukciji, se mora ta po koncu računskega obdobja 

difuzijskega navlaževanja in izsuševanja povsem izsušiti. 

Vse gradbene konstrukcije stavb morajo biti projektirane in zgrajene tako, da vodna 

para pri projektnih pogojih na njihovih površinah ne kondenzira. 

Vlaga, ki se kondenzira v konstrukciji, ne sme povzročiti škode na gradbenih 

materialih (na primer korozije, nastanka plesni, poslabšanja lastnosti izolacijskih 

materialov). 

Difuzija vodne pare se računa za zunanje gradbene konstrukcije in konstrukcije, ki 

mejijo na neogrevane prostore, razen za konstrukcije, ki mejijo neposredno na teren 

(tla, strop, stene). 

Tehnična smernica določa zahteve glede minimalnih vrednosti, ki jih je potrebno 

upoštevati pri preračunu prehoda vodne pare, da le ta ne povzroča kasnejših težav. 

Pri preračunu higrotermičnih lastnosti gradbenih konstrukcij se uporablja standard 

SIST EN ISO 13788. 

ZRAKOTESNOST 

Glede na geografsko lego Slovenije velja, da je objekt v večini leta toplejši kot 

okolica. Ker se zraku ob spremembi temperature spreminja tudi tlak, zrak začne 
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iskati netesne dele objekta in uhaja na prosto. Ob prehodu preko konstrukcijske 

sklope objekta se zrak ohlaja in na določeni točki v prehodu tudi kondenzira. Na 

dolgi rok lahko takšna »majhna« napaka povzroči konstrukcijski problem objekta. 

Problem zrakotesnosti se zelo jasno pokaže, ko se v obstoječem objektu, ki ni 

grajen zrakotesno, zamenja stavbno pohištvo in se s tem posegom bistveno 

zmanjša uhajanje zraka, ki je bilo prej v veliki meri omogočeno preko netesnih oken 

in vrat. Zaradi toplotnih mostov pri špaletah oken, na notranji strani balkonov,… se v 

več primerih pojavi plesen, ki je posledica kondenzacije vlage, ki jo zid absorbira. 

Vse to povzroča na dolgi rok konstrukcijske probleme in niža kvaliteto bivanja v 

takem prostoru. Naknadne sanacije toplotnih mostov so vedno problematične in 

posledično drage. 

Tehnična smernica določa mejne vrednosti, ki jih objekt ne sme presegati, da je 

zagotovljena njegova zrakotesnost. Za merjenje zrakotesnosti ovoja stavbe se 

uporablja standard SIST EN 13829. 

Pomembno vlogo pri zagotavljanju zrakotesnosti ovoja stavbe ima stavbno pohištvo. 

Pomembno je, da se uporablja stavbno pohištvo z izjavami o skladnosti po 

standardu SIST EN 12207.  
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 Povzetek 

 Ta modul o pravnih zahtevah, ki urejajo področje zidarskih in izolaterskih del, se 

osredotoča na pravne zahteve, ki vplivajo na toplotno izolacijo ovoja stavbe. 

 Tehnična smernica (TSG-1-004:2010) ureja skoraj vsa področja energetsko 

učinkovite gradnje. 

 Skozi ovoj stavbe izgubljamo skoraj 50 % vse dovedene energije. S primerno 

toplotno izolacijo ovoja lahko prihranimo preko 60 % te energije. 

 Za varčevanje z energijo je potrebna ustrezna izolacija ogrevalnih naprav, da 

preprečimo kondenzacijo in kvarjenje, zmanjšanje obremenjevanja okolja zaradi 

hrupa ter izboljšanje delovanja sistemov. 

 Tehnična smernica vsebuje poglavje TOPLOTNA IZOLACIJA, ki je posebnega 

pomena za doseganje energetske učinkovitosti. 

 Za področje zidarskih in izolaterskih del so določbe iz poglavja TOPLOTNA 

IZOLACIJA (TSG-1-04:2010) posebnega pomena. Sklicujejo se na značilnosti 

toplotnega ovoja, ki se osredotočajo na naslednje vidike: prehodnost toplote, 

zmanjševanje pregrevanja, prehod vodne pare in zrakotesnost. 

 Potreba po energiji za ogrevanje in hlajenje, ne sme presegati mejnih vrednosti, 

ki so odvisne glede na podnebno območje ter vrsto in uporabo stavbe 

 Omejitev neravnovesij je pogoj, ki se uporablja pri stanovanjski rabi stavb. Ta 

omejitev je določena na podlagi značilnosti ovoja stavbe. 

 Omejitev kondenzacije se uporablja za vse stavbe, ki trpijo zaradi tega 

problema. Mejna vrednost se ugotovi s, spremenljivko, ki ne sme biti presežena. 
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 Cilji 

 Seznaniti se z zakonskimi zahtevami, ki jih določa veljavna zakonodaja v zvezi z 

elektriko. 

 Spoznati najpomembnejše vidike Tehnične smernice TSG-1-004:2010 s 

področja elektrike. 

 Upoštevati zahteve Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 2 pri 

novogradnji in sanacijskih delih. 

 Natančno upoštevanje osnovnih določil Tehnične smernice, da stavbe 

zadovoljijo kvalitativne družbene zahteve. 

 Seznaniti se z vsebino posameznih poglavij Tehnične smernice, v katerih so 

opredeljene osnovne zahteve za posamezna področja. 

 V zvezi z notranjo razsvetljavo analizirati minimalne zahteve glede energetske 

učinkovitosti, določene v Tehnični smernici. 

 Ugotoviti, v katerih primerih je potrebno zahteve iz Pravilnika o učinkoviti rabi 

energije v stavbah PURES 2 upoštevati oziroma v katerih primerih teh zahtev ni 

potrebno upoštevati. 

 Reševanje tehnične opredelitve zahtev in se seznaniti s parametri, ki jih je treba 

upoštevati na področju razsvetljave. 

 Spoznati različne kontrolne in regulacijske sisteme, ki so na razpolago za 

urejanje osvetlitve ter energetske učinkovitosti razsvetljave. 

 Pregled predpisov, ki urejajo energijsko označevanje gospodinjskih aparatov 
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 Uvod 

Potem, ko smo pridobili pregled nad obstoječimi predpisi v zvezi z energetsko 

učinkovitostjo (modul 2) ter ocenili najpomembnejše zahteve in predpise (modul 3), 

se je treba poglobiti v pravne zahteve, ki vplivajo na vsako posamezno gradbeno 

področje.  

V zvezi s tem moramo omeniti, da so iz praktičnih razlogov, poklicni profili v 

gradbeništvu razdeljeni v pet večjih skupin oz. "sektorjev": 

 Ovoj stavbe (zidarji in izolaterji); 

 Povezana z gradbeništvom (monterji stavbnega pohištva, pleskarji in ostali);  

 Elektrika; 

 Ogrevalne napeljave; 

 HVAC sistemi (angl. Heating, Ventilation and Air-Conditioning) in topla 

sanitarna voda (TSV). 

 

Ta priročnik se ukvarja z najpomembnejšimi vidiki, povezanimi s področjem 

elektrike. Priročnik vključuje dva modula: 

 Modul 5. Zakonske zahteve za energetsko učinkovitost na področju elektrike. 

 Modul 6. Ukrepi za energetsko učinkovitost na področju elektrike. 

Ta modul se ukvarja posebej z zakonskimi zahtevami, določenimi za področje 

elektrike. Pozornost namenja osvetlitvi in razsvetljavi ter potrošnji energije 

gospodinjskih aparatov. 

Zakonske zahteve za vsa področja gradnje, vključno tiste, ki so pomembne za 

energetsko učinkovitost stavb določa Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah 

PURES 2.  

Kot smo videli v modulih 2 in 3, ta sklop pravil, ki je bil odobren leta 2010, sestavlja 

regulativni okvir osnovnih kakovostnih zahtev  za stavbe in njihove napeljave. 

Obstajajo številni predpisi in zahteve glede energetske učinkovitosti v gradbenem 

sektorju, ki se nanašajo na področje elektrike. 
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V zvezi s prejšnjo točko, je treba poudariti, da razsvetljava in gospodinjski ter ostali 

aparati v povprečju potrošijo več kot tretjino celotne potrošene energije v 

stanovanjih ali stavbah, kot bomo videli kasneje. 

V tem modulu bomo analizirali trenutne zakonske zahteve s posebnim poudarkom 

na novih razvojih, vključenih v uredbe, s posebnim poudarkom na razsvetljavi in 

potrošnji gospodinjskih aparatov. 

Poznavanje različnih zahtev iz ustreznih predpisov bo odlično izhodišče za izvajanje 

potrebnih in najprimernejših ukrepov energetske učinkovitosti. 

Različni ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti in varčevanje z energijo, ki so 

na voljo na področju elektrike v zvezi z razsvetljavo in porabo električnih naprav, so 

podrobno predstavljeni v modulu 6. 
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5.1. Energetska učinkovitost na področju 
elektrike 

Kot je že bilo ugotovljeno v prejšnjih modulih tega priročnika, je gradbeni sektor 

veliki porabnik energije tako na domači ravni kot po vsej Evropi. 

Nadzor pri porabi energije in večanje rabe energije iz obnovljivih virov, skupaj z 

varčevanjem z energijo in izboljšanju energetske učinkovitosti predstavljajo 

pomemben del ukrepov, potrebnih za izpolnitev ciljev in obveznosti v zvezi z 

energijo in podnebnimi spremembami na nacionalni ter na ravni Evropske skupnosti. 

Da zadovoljimo tem zahtevam, smo s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v 

stavbah pridobili pravni okvir za delovanje Tehnične smernice TSG-1-004:2010. 

Tehnična smernica določa gradbene ukrepe oziroma rešitve za dosego zahtev iz 

tega pravilnika, med katerimi so tudi zahteve glede energijskih prihrankov. 

Pravilnik upošteva zahteve energetske učinkovitosti iz evropske Direktive 

2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta, ki določa obveznost, da se te zahteve 

redno pregleduje ter pravilnik ustrezno prilagaja najnovejšim tehničnim napredkom s 

področja gradbeništva. 

Direktiva 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb je zamenjala Direktivo 

2002/91/EU. Nova direktiva je prinesla več zahtev vezanih na energetsko 

učinkovitost stavb ali njihovih delov z namenom, da se doseže optimalna raven 

delovanja. 

Med zahtevami, ki se nanašajo na energetsko učinkovitost na področju 

gradbeništva, jih je nekaj, ki se nanašajo neposredno ali posredno na področje 

elektrike, zaradi njegovega pomena pri porabi energije. 

Tako obstajajo različne zahteve, ki jih je treba upoštevati v ustreznih predpisih, ki  

bodo preučeni in ocenjeni v tem modulu. 

 

 

 

 



 

 

ENERGETSKA UČINKOVITOST V GRADBENEM SEKTORJU 

8 

5.1.1. Področje elektrike v gradbenem sektorju 

Med poklicnimi profili s področja gradbeništva, povezanimi s porabo energije, je bila 

pri pripravi tega modula posebna pozornost namenjena področju elektrike. 

V tem modulu se bomo podrobneje seznanili z vidiki povezanimi s: 

 

Še enkrat je treba poudariti pomen energije, porabljene v stavbah kot odstotek 

celotne porabe. Za razsvetljavo se ocenjuje, da predstavlja 10% celotne porabe 

energije. 

Ocenjuje se, da se skoraj četrtina vse porabljene energije znotraj doma lahko pripiše 

porabi električnih naprav, predvsem gospodinjskim aparatom v kuhinji. 

Zato je nujno, da se izvedejo vsi možni ukrepi za energetsko učinkovitost in 

varčevanje z energijo, ki so povezani z razsvetljavo ter porabo električnih aparatov 

in sicer znotraj meja tehnične in ekonomske upravičenosti, z namenom znižanja 

stroškov energije v stavbah ali domovih. 

Različne zahteve določene z ustreznimi predpisi se štejejo kot osnova za 

posamezna dela s področja gradbeništva. Za izvajalce je pomembno,  da so s temi 

zahtevami seznanjeni in jih lahko uporabljajo pri izvedbi različnih ukrepov za 

doseganje energetske učinkovitosti. 

 

  

 Potrošnja energije pri razsvetljavi v stavbah. 

 Potrošnja električnih naprav, ki se ponavadi uporabljajo v domovih. 



 

Zakonske zahteve za energetsko učinkovitost na področju elektrike 

  ENERGETSKA UČINKOVITOST V GRADBENEM SEKTORJU 

9 

 Poklicni profili povezani s področjem elektrike 

V okviru strokovnega sektorja, povezanega z električno energijo, obstajajo številni 

poklicni profili, ki na tak ali drugačen način opravljajo poklicno dejavnost s področja 

gradbeništva; na primer tehniki, ki delajo na električnih in/ali elektrotehničnih 

napravah ter tehniki, ki delajo z elektronsko potrošniško opremo, ali sodelujejo pri 

razvoju elektronskih izdelkov. 

To so strokovnjaki, ki se usposabljajo na različnih področjih, kot so elektronika, 

elektrotehnika, elektro inštalacije, distribucijske naprave, industrijska avtomatizacija, 

telekomunikacijska infrastruktura, pametne inštalacije, solarne fotovoltaične naprave 

ter električni stroji, itd. 

Med najpogostejše poklicne profile, za katere veljajo zahteve določene s tem 

modulom spadajo:  

 

Zahteve za elektro-storitvena dela, ki jih je potrebno upoštevati v gradbenem 

sektorju, so tudi v interesu drugih strokovnjakov, kot na primer arhitektov, inženirjev 

in na splošno podjetij za energetske storitve. 

  

 Elektroinštalater 

 Elektromonter 

 Električar 

 Elektro vzdrževalec 

 Elektroinštalater overovatelj 

 Tehnik za elektroenergetiko 

 Elektromehanik 
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5.1.2. V smeri učinkovitejšega modela 

Danes smo skoraj vsi seznanjeni z idejo o energetski učinkovitosti oziroma 

ustreznim upravljanjem in varčevanjem z energijo na različnih področjih delovanja.  

Koncept, ki smo ga omenili v modulu 1 tega priročnika, izhaja od naraščajočega 

izčrpavanja neobnovljivih virov energije do vse večjih potreb po prihrankih stroškov 

in vse večjih skrbi za okolje. 

Vedno ko izvajamo naše redne aktivnosti porabljamo energijo. Kljub temu le redko 

razmišljamo, kako učinkoviteje upravljati z energijo ali znižati njeno porabo. 

Kljub temu je naloga vsakega izmed nas, da energijo uporabljamo učinkovito. Kot 

vemo, je energijo mogoče prihraniti pri vseh naših vsakodnevnih dejavnostih. Na 

tem področju je prišlo do velikih tehnoloških napredkov, katerih rezultate srečujemo 

že vrsto let. 

Ravno področje gradbeništva zlasti stavbe in stanovanja je odgovorno za največjo 

porabo energije. Zato je doseganje višje energetske učinkovitosti na področju 

gradbeništva bistvenega pomena. 

Kot smo že omenili ima električna energija pomembno vlogo pri porabi energije. 

Poraba energije za razsvetljavo stavb in poraba električnih naprav ter 

gospodinjskih aparatov v naših domovih, predstavlja zelo pomemben odstotek 

celotne porabe energije. 

Danes poznamo tehnologije, ki so potrebne za doseganje znatnih prihrankov 

energije (kot je v primeru osvetlitve in razsvetljave). Posledično ta povečana 

učinkovitost pomeni tudi zmanjšanje emisij CO2, kar koristi tako okolju kot našemu 

zdravju. Z uporabo novih tehnologij in pravih materialov so doseženi tudi prihraneki 

investicijskih in/ali obratovalnih stroškov. 

Prispevek vsakega izmed nas je toliko pomemben kot vsi ostali ukrepi za 

energetsko učinkovitost, ki jih poznamo. To dejstvo je potrebno upoštevati v našem 

vsakdanjem življenju. 
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5.2. Veljavne zakonske zahteve 

Zaradi pomena skupne porabe energije stavb, je znižanje porabe energije eden od 

prednostnih ciljev zakonodajnih prizadevanj v Evropski uniji kot celoti in posledično 

tudi v Sloveniji.  

Rezultat teh prizadevanj je vrsta direktiv, zakonov, predpisov in standardov 

izvedenih s strani Evropske unije in njenih članic. Cilj teh dokumentov je 

vzpostavitev nadzora nad izrabo naših neobnovljivih virov energije ter ocenjevanje 

in spodbujanje uporabe alternativnih virov, zlasti obnovljivih.  

Tako smo v zadnjih letih izdelali številne predpise v zvezi s promocijo energetske 

učinkovitosti stavb, z namenom dviga naše okoljske ozaveščenosti. 

Vzporedno s tem so različni proizvajalci gospodinjskih aparatov razvili sisteme, 

katerih cilj je zmanjšanje porabe energije, hkrati pa ohranjanje učinkovitosti njihovih 

izdelkov. 

Kot je bilo že navedeno v ostalih modulih tega priročnika, je Evropska unija odigrala 

ključno vlogo v tem procesu, z oblikovanjem in urejanjem potrebnih ukrepov za 

spodbujanje energetske učinkovitosti v Evropi. 

Evropska direktiva 2002/91/ES o energetski učinkovitosti stavb, je bila 

najpomembnejši sklop standardov na področju gradnje s poudarkom na porabi 

energije in učinkovitosti. Kasneje je to direktivo nadomestila Direktiva 2010/31/EU o 

energetski učinkovitosti stavb, ki je uvedla številne spremembe in postavila nove 

cilje energetske učinkovitosti ns področja graditve objektov. 

Tako se je tudi v Sloveniji razvila vrsta standardov in predpisov, ki jih je potrebno 

upoštevati na področju graditve objektov in energetske učinkovitosti. Med 

najpomembnejšimi je Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 2), ki 

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

stavbah na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove 

kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah. S tem pravilnikom smo 

pridobili pravni okvir za delovanje Tehnične smernice TGS-1-004:2010. Tehnična 

smernica določa gradbene ukrepe oziroma rešitve za dosego zahtev iz tega 

pravilnika in določa metodologijo izračuna energijskih lastnosti stavbe. Uporaba 

Tehnične smernice je obvezna. 
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Med vsemi poglavji Tehnične smernice je za področje elektrike najbolj pomembno 

poglavje RAZSVETLJAVA, ki določa zahteve v zvezi z razsvetljavo v stavbah. 

Poleg Tehnične smernice TSG-1-004:2010, ki ureja učinkovito rabo energije, je za 

področje elektrike posebej pomembna Tehnična smernica TSG-N-002:2009 

NIZKONAPETOSTNE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE, ki v celoti ureja področje 

električnih inštalacij. 

Namen te Tehnične smernice je določitev tehničnih pogojev in jamstva glede 

ustreznosti električnih napeljav, tako da med drugim prispeva k tehnični zanesljivosti 

in ekonomski učinkovitosti električnih inštalacij”.  

“Ta Tehnična smernica se uporablja za električne inštalacije celotne stavbe, oziroma 

vsako zaključeno celoto električnega inštalacijskega sistema, ter tudi po 

spremembah, rekonstrukcijah in popravilih le dela električnega inštalacijskega 

sistema, če le-ta tvori zaključeno celoto oziroma je vezan na eno odjemno mesto.” 

Poleg regulatornih zahtev (in ostalih zahtev, s katerimi bomo imeli opravka v tem 

modulu), katerih namen je doseganje večje energetske učinkovitosti vseh električnih 

naprav vključno z razsvetljavo, obstajajo tudi merila kakovosti, zadovoljstva in 

udobja, ki jih je potrebno ves čas upoštevati. 

  

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 2 določa osnovne zahteve, ki jih 

morajo objekti ter njihove naprave izpolnjevati, da izpolnjujejo osnovna določila glede 

varnosti in kakovosti bivanja. Tehnična smernica določa ukrepe za izpolnitev teh zahtev. 

Tehnična smernica razčlenjena na posamezna poglavja, ki pokrivajo posamezna področja 

pomembna pri doseganju energetske učinkovitosti. 
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5.2.1. Zahteve Tehnične smernice 

 

Pravna narava in uporaba tehničnih smernic je bolj podrobno obravnavana v 9. 

členu zakona (Zakon o graditvi objektov), kjer je določeno, da se z gradbenimi 

predpisi (to je vrsta izvršilnih predpisov, izdanih na podlagi zakona) za posamezne 

vrste objektov določijo tehnične značilnosti tako, da ti objekti glede na svoj namen 

izpolnjujejo eno, več ali vse naslednje bistvene zahteve: 

 mehanska odpornost in stabilnost; 

 varnost pred požarom; 

 higienska in zdravstvena zaščita in zaščita okolice; 

 varnost pri uporabi; 

 zaščita pred hrupom; 

 varčevanje z energijo in ohranjanje toplote. 

Posledice izvajanja ukrepov na področju varčevanja z energijo in toplotno izolacijo 

določenih v Tehnični smernici so posebnega pomena za nas. 

V modulu 3 tega priročnika z naslovom "Pogoji in zahteve za energetske prihranke v 

stavbah«, smo že obravnavali vsebino in vidike Tehnične smernice. Zato se bomo v 

tem modulu osredotočili na tiste zahteve, ki vplivajo na področje povezano z 

električno energijo. 

Za zagotavljanje učinkovite rabe energije v stavbah ta Tehnična smernica na 

področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, klimatizacije, priprave 

tople pitne vode in razsvetljave v stavbah določa: 

 elemente arhitekturne zasnove, ki vplivajo na učinkovito rabo energije; 

 dopustno toplotno prehodnost posameznih gradbenih elementov in sklopov; 

Tehnična smernica TSG-1-004:2010 

Tehnična smernica določa gradbene ukrepe oziroma rešitve za dosego zahtev iz 

Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, med katerimi so tudi zahteve glede 

energijskih prihrankov. 
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 načine pasivnega zmanjševanja pregrevanja zaradi sončnega obsevanja; 

 sestave takšnih gradbenih konstrukcij, da ne bo prišlo do poškodb ali drugih 

škodljivih vplivov zaradi difuzijskega prehoda vodne pare; 

 ravni in tehnične rešitve primerne zrakotesnosti stavbe; 

 energijske lastnosti generatorjev toplote in generatorje v hladu; 

 zahteve načrtovanja in izvedbe cevovodnega razvoda ogrevanja, hlajenja, 

prezračevanja in klimatizacije stavbe; 

 projektne temperature ogrevalnega sistema; 

 načine uravnoteženja in regulacije sistema ogrevanja; 

 energijske lastnosti klimatskih naprav in sistemov; 

 načine regulacije sistema klimatizacije; 

 ravni potrebnega vračanja toplote ali hladu odtočnega zraka; 

 elemente zagotavljanja učinkovite priprave tople in pitne vode; 

 zahteve načrtovanja in izvedbe hranilnika in cevovodnega razvoda tople in 

pitne vode; 

 energijske lastnosti elementov razsvetljave; 

 stavbe oziroma njihove dele, v katerih je treba razsvetljavo regulirati v 

odvisnosti od dnevne svetlobe in prisotnosti uporabnikov. 

Ta Tehnična smernica določa potrebne izračune, s katerimi preverjamo učinkovito 

rabo energije v stavbah. Razlikovati je treba med: enostanovanjskimi, 

večstanovanjskimi, upravnimi in pisarniškimi stavbami, stavbami za izobraževanje, 

stavbami za zdravstvo, gostinskimi stavbami, športnimi dvoranami, trgovskimi 

stavbami in stavbami za storitvene dejavnosti ter stavbami za druge namene. Ker se 

potrošnja energije med temi vrstami stavb med seboj razlikujejo je treba za vsako 

stavbo ali njen del skladno s predpisom, ki ureja klasifikacijo objektov, uporabiti 

najbolj primerno metodologijo iz točke 9 Tehnične smernice. 

Na podlagi zahtev je Tehnična smernica razdeljena na naslednja poglavja: 

 ARHITEKTURNE ZAHTEVE. 

 TOPLOTNA ZAŠČITA. 

 OGREVANJE. 

 HLAJENJE. 

 PREZRAČEVANJE. 
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 PRIPRAVA TOPLE VODE. 

 RAZSVETLJAVA. 

 METODE ZA IZRAČUN ENERGIJSKIH LASTNOSTI. 

 

Med vsemi poglavji Tehnične smernice je za področje elektrike najbolj pomembno  

poglavje RAZSVETLJAVA. 

Kot že omenjeno je za področje elektrike pomembna Tehnična smernica TSG-N-

002:2009 NIZKONAPETOSTNE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE, ki v celoti ureja 

področje električnih inštalacij. Ta Tehnična smernica opredeljuje lastnosti električnih 

inštalacij, določa pogoje za projektiranje električnih inštalacij in njihovo izvedbo. 

Prav tako določa postopke preverjanja ustreznosti inštalacij ter označevanja opreme 

in električnih inštalacij. 
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5.2.2. Energetska učinkovitost razsvetljave 

Kot smo že omenili, je Tehnična smernica razdeljena na več poglavij, ki se ukvarjajo 

z zahtevami v zvezi z varčevanjem z energijo. 

Učinkovita raba energije za razsvetljavo se zagotavlja z naravno osvetlitvijo, če to ni 

mogoče, pa je treba uporabiti energijsko učinkovita svetila in pripadajoče elemente 

ter ustrezno regulacijo. Pri tem je treba upoštevati tudi velikosti prostora in število 

uporabnikov. 

Minimalne zahteve energetske učinkovitosti notranje razsvetljave 

Poglavje RAZSVETLJAVA določa osnovne zahteve, ki jih morajo stavbe izpolnjevati 

z namenom doseganja energetske učinkovitosti. Zahteve veljajo tako za 

novogradnje, kot za obstoječe stavbe, ki se jih sanira. 

Ta točka smernice obravnava samo energijske kriterije razsvetljave. Upoštevati je 

treba tudi zahteve posebnih predpisov s področja gradnje stanovanj in stanovanjskih 

stavb ter predpise s področja zdravja in varstva pri delu. 

Tehnična smernica določa vrsto in moč svetil, ki se lahko vgradi v posamezne vrste 

stavb. V naslednji tabeli je prikazana povprečna moč vgrajenih svetilk na enoto 

uporabne površine (W/m2), za posamezne vrste stavb. Te vrednosti ne smejo biti 

presežene. 

Oznaka po CC-SI Opis 
Gostota moči svetilk 

(W/m2) 

111, 112 Eno in večstanovanjske stavbe 8 

113, 12111, 1212, 
del 12201, 1241, 

1274 

Stanovanjske stavbe za 
posebne namene, hotelske 

in podobne stavbe, druge gostinske 
stavbe za kratkotrajno 

nastanitev, upravne in pisarniške 
stavbe, postaje, terminali, 

poboljševalni domovi, zapori, 
gasilske postaje 

11 

12112 Gostilne, restavracije, točilnice 15 

1251, 
del 1262, 

12721 

Industrijske stavbe, knjižnice, 
stavbe za opravljanje verskih 

obredov 
14 
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del 12201, 
del 12203, 
del 1261, 

1263, 
1264, 

Sodišča, kongresne in konferenčne 
stavbe, kinodvorane, 

paviljoni in stavbe za živali in 
rastline v živalskih in botaničnih 
vrtovih, stavbe za izobraževanje 

in znanstvenoraziskovalno 
delo, stavbe za zdravstvo 

13 

del 12201, 
del 12610, 
del 1262, 

1265, 

Pošte, dvorane za družabne 
prireditve, igralnice, plesne 
dvorane, diskoteke glasbeni 

paviljoni, muzeji, galerije, športne 
dvorane 

12 

del 12301 
Samostojne prodajalne in 

butiki, lekarne prodajalne očal, 
prodajne galerije 

16 

del 12301, 
12302 

Nakupovalni centri, trgovski 
centri, veleblagovnice, pokrite 

tržnice, sejemske dvorane, 
razstavišča 

9 

1242 Garažne stavbe 3 

del 1261 
Gledališča, koncertne dvorane, 

operne hiše 
17 

Določbe te točke Tehnične smernice se ne uporabljajo za prostore, kjer veljajo 

posebne zahteve za osvetljenost, odvisne od zahtev po osvetljenosti delovnega 

mesta, občasni rabi velikih moči svetilk, na primer laboratoriji, operacijske dvorane, 

gledališki odri. 
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5.2.3. Uredba o energijskem označevanju gospodinjskih 
aparatov 

Kot smo že omenili, lahko v okviru energetske učinkovitosti v stavbah prihranki 

energije, ki izhajajo iz porabe gospodinjskih aparatov in drugih električnih naprav, 

odigrajo odločilno vlogo. 

Kot je bilo že navedeno v modulu 4 tega priročnika, je v prizadevanjih za zmanjšanje 

porabe energije in povečanje energetske učinkovitost električnih naprav bilo 

uvedeno energijsko označevanje gospodinjskih aparatov. 

V Sloveniji je bil leta 2001 sprejet pravilnik o energijskih nalepkah za določene vrste 

gospodinjskih aparatov (UL RS, št.104/01), ki predpisuje za katere aparate velja 

predpis o označevanju in podatki, ki morajo biti navedeni na nalepkah. Osnova 

pravilnika je energetski zakon (UL RS, št. 79/99, popr. 8/00) ter direktiva EU s tega 

področja. 

Leta 2010 je obstoječo evropsko direktivo zamenjala Direktiva 2010/30/EU, ki je 

uvedla določene spremembe označevanja. Od 20. decembra 2010 dalje je v 

Sloveniji dovoljena uporaba novih energijskih nalepk, od 30. novembra 2011 dalje 

pa je uporaba teh obvezna. 

Zgoraj omenjeni pravilnik ureja podatke namenjene za končnega uporabnika, ki s 

pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov pridobi informacijo o porabi energije 

določenega izdelka. To velja za izdelke, katerih uporaba ima neposredni ali posredni 

vpliv na porabo energije. 

Kot obvezno informacijo mora nalepka vsebovati standardne podatke o izdelku. Ti 

podatki se nanašajo na porabo električne energije in na porabo ostalih virov. 

 

Uporaba električnih naprav in drugih aparatov najbolj učinkovitih razredov (A + + +, 

A + +, A +) lahko pomeni znaten prihranek pri porabi energije, ki seveda vključuje 

finančni prihranek. 

  

Nove nalepke 

Nove oznake, spremenjene leta 2011, vsebujejo informacije v zvezi z energijskim 

razredom (od A+++ do D, od bolj do manj učinkovitih naprav) in letno porabo 

energije ter druge obvezne podatke, ki smo jih videli v modulu 4. 
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 Povzetek 

 V tem modulu smo spoznali, kako se pravne zahteve, ki urejajo področje 

električne energije  ukvarjajo z dvema področjema: osvetlitev in razsvetljava ter 

poraba energije gospodinjskih aparatov in drugih naprav. 

 Tehnična smernica (TSG-1-004:2010) ureja skoraj vsa področja energetsko 

učinkovite gradnje.  

 Razsvetljava in potrošnja gospodinjskih aparatov ter drugih naprav, lahko v 

povprečju predstavljata več kot tretjino celotne porabe energije v domu oziroma. 

stavbi. 

 Tehnična smernica vsebuje poglavje RAZSVETLJAVA, ki je posebnega pomena 

za doseganje energetske učinkovitosti. 

 Na področju elektrike je Tehnična smernica TSG-N-002:2009 posebnega 

pomena, saj podrobno ureja področje nizkonapetostnih električnih inštalacij. 

 Poglavje RAZSVETLJAVA Tehnične smernice določa specifikacije, ki jih je 

potrebno upoštevati na področju razsvetljave v stavbah. 

 V tem poglavju so določene osnovne zahteve, ki morajo biti upoštevane pri 

novogradnjah in sanacijah stavb. Te zahteve se nanašajo na razsvetljavo, ki 

izpolnjuje zahteve uporabnikov in je hkrati energetsko učinkovita. 

 Tehnična smernica določa vrsto svetilk, ki se sme vgrajevati v stavbe. 

 Za prostore brez stalne prisotnosti se zahteva vgradnja osvetlitve z senzorji 

prisotnosti in nastavljivo zakasnitvijo  ugašanja sijalk. 

 V primeru ekonomske upravičenosti se za nestanovanjske prostore predlaga 

vgradnja sistema za regulacijo umetne osvetlitve v odvisnosti od naravne 

svetlobe in prisotnosti uporabnikov. 

 Evropska direktiva 2010/30/EU je uvedla spremembe energijskega označevanja 

aparatov 
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 Leta 2011 so v veljavo vstopila nove energijske oznake  (A+++, A++, A+, A, B, 

C, D) za gospodinjske aparate, ki so zamenjale obstoječe oznake energijskih 

razredov.  
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 Cilji 

 Seznaniti se z zakonskimi zahtevami, ki jih določa veljavna zakonodaja v zvezi z 

vodovodom, TSV (toplo sanitarno vodo) in HVAC sistemi (sistemi za 

prezračevanje in klimatizacijo). 

 Spoznati najpomembnejše vidike Tehnične smernice TSG-1-004:2010 s 

področja vodovoda, TSV in HVAC sistemov. 

 Upoštevati zahteve Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 2  pri 

novogradnji in sanacijskih delih. 

 Natančno upoštevanje osnovnih določil Tehnične smernice, da stavbe 

zadovoljijo kvalitativne družbene zahteve. 

 Seznaniti se z vsebino posameznih poglavij Tehnične smernice v katerih so 

opredeljene osnovne zahteve za posamezna področja. 

 Analizirati minimalne zahteve energetske učinkovitosti v zvezi z ogrevalnimi, 

TSV in HVAC sistemi, ki so določene v Tehnični smernici. 

 Ugotoviti, v katerih primerih je potrebno zahteve iz Pravilnika o učinkoviti rabi 

energije v stavbah PURES 2 upoštevati oziroma, v katerih primerih teh zahtev ni 

potrebno upoštevati. 

 Seznaniti se s tehnično opredelitvijo zahtev in parametrov, ki jih je treba 

upoštevati na področju ogrevalnih, TSV ter prezračevalnih in klimatizacijskih 

sistemov. 

 Spoznati različne vrste ukrepov za energetsko učinkovitost, ki so bili razviti v 

okviru TSV, HVAC sistemov in ogrevalnih napeljav. 
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 Uvod 

Potem, ko smo pridobili pregled nad obstoječimi predpisi v zvezi z energetsko 

učinkovitostjo (modul 2), in ocenili najpomembnejše zahteve teh predpisov (modul 

3), se je potrebno poglobiti v pravne zahteve, ki vplivajo na vsako posamezno 

gradbeno področje. 

V zvezi s tem moramo omeniti, da so iz praktičnih razlogov, poklicni profili v 

gradbeništvu razdeljeni v pet večjih skupin oz. "sektorjev": 

 Ovoj stavbe (zidarji in izolaterji). 

 Povezana z gradbeništvom (monterji stavbnega pohištva, pleskarji in ostali).  

 Elektrika. 

 Ogrevalne napeljave. 

 HVAC sistemi (angl. Heating, Ventilation and Air-Conditioning) in topla 

sanitarna voda (TSV). 

 

Ta priročnik se ukvarja z najpomembnejšimi vidiki, ki se nanašajo na področje 

vodovoda, priprave tople sanitarne vode in HVAC sistemov ter s tem področjem 

povezanimi solarnimi sistemi. Priročnik vključuje dva modula: 

 Modul 5. Zakonske zahteve za energetsko učinkovitost na področju vodovoda, 

tople sanitarne vode in HVAC sistemov. 

 Modul 6. Ukrepi za energetsko učinkovitost na področju vodovoda, tople 

sanitarne vode in HVAC sistemov. 

Ta modul se ukvarja z zakonskimi zahtevami, določenimi za področje vodovoda, 

TSV in HVAC sistemov. Posebno pozornost namenja ogrevalnim in hladilnim 

napeljavam, pokriva pa tudi področje solarne energije. 

Zakonske zahteve za vsa področja gradnje, vključno s tistimi ki so pomembne za 

energetsko učinkovitost stavb, so bile določene s pravilnikom o učinkoviti rabi 

energije v stavbah PURES 2. 

Kot smo videli v modulih 2 in 3, ta sklop pravil, ki je bil odobren leta 2010, sestavlja 

regulativni okvir osnovnih kakovostnih zahtev  za stavbe in njihove napeljave. 
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Obstajajo številni predpisi in zahteve glede energetske učinkovitosti na področju 

gradnje, ki se nanašajo na področje ogrevalnih, prezračevalnih in klimatizacijskih 

napeljav ter sistemov tople sanitarne vode. 

Treba je poudariti, da HVAC in TSV sistemi v povprečju potrošijo več kot dve tretjini 

celotne potrošene energije v stanovanjih ali stavbah. 

V tem modulu bomo analizirali trenutne zakonske zahteve s posebnim poudarkom 

na novih razvojih, vključenih v uredbe, s posebnim poudarkom na HVAC in TSV 

sistemih in njihovem prispevku k celotni porabi energije. 

Poznavanje različnih zahtev iz ustreznih predpisov, bo odlično izhodišče, za 

izvajanje potrebnih in najprimernejših ukrepov energetske učinkovitosti. 

Različni ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti in varčevanje energije, ki so 

na voljo na področju vodovoda, TSV in HVAC sistemov so podrobno predstavljeni v 

modulu 6. 
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5.1. Energetska učinkovitost na področju 
vodovodnih, TSV in HVAC sistemov 

Kot je že bilo ugotovljeno v prejšnjih modulih tega priročnika je gradbeni sektor veliki 

porabnik energije tako na domači ravni kot po vsej Evropi. 

Nadzor pri porabi energije in večanje rabe energije iz obnovljivih virov, skupaj z 

varčevanjem z energijo in izboljšanju energetske učinkovitosti predstavljajo 

pomemben del ukrepov, potrebnih za izpolnitev ciljev in obveznosti v zvezi z 

energijo in podnebnimi spremembami na nacionalni ter na ravni Evropske skupnosti. 

Da zadovoljimo tem zahtevam, smo s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v 

stavbah pridobili pravni okvir za delovanje Tehnične smernice TSG-1-004:2010. 

Tehnična smernica določa gradbene ukrepe oziroma rešitve za dosego zahtev iz 

tega pravilnika, med katerimi so tudi zahteve glede energijskih prihrankov. 

Pravilnik upošteva zahteve energetske učinkovitosti iz evropske Direktive 

2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta, ki določa obveznost, da se te zahteve 

redno pregleduje ter pravilnik ustrezno prilagaja najnovejšim tehničnim napredkom s 

področja gradbeništva. 

Direktiva 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb je zamenjala Direktivo 

2002/91/EU. Nova direktiva je prinesla več zahtev vezanih na energetsko 

učinkovitost stavb ali njihovih delov z namenom, da se doseže optimalna raven 

delovanja. 

Med zahtevami, ki se nanašajo na energetsko učinkovitost na področju 

gradbeništva, jih je nekaj, ki se nanašajo neposredno ali posredno na področje 

vodovodnih in HVAC inštalacij, zaradi njihovega pomena pri porabi energije. 

Tako obstajajo različne zahteve, ki jih je treba upoštevati v ustreznih predpisih, ki  

bodo preučeni in ocenjeni v tem modulu. 

5.1.1. Področje vodovodnih, TSV in HVAC sistemov v 
gradbenem sektorju 

Med poklicnimi profili s področja gradbeništva, povezanimi s porabo energije, je bila 

posebna pozornost pri pripravi tega priročnika namenjena področju ogrevalnih 

inštalacij, prezračevalnih in klimatizacijskih inštalacij ter področju tople sanitarne 

vode. 

V tem modulu bomo podrobneje obravnavali zahteve, ki se navezujejo na: 
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To so vidiki, ki so ključnega pomena pri celotni porabi energije v stavbah. Sistemi za 

pripravo tople sanitarne vode lahko predstavljajo več kot četrtino celotne porabljene 

energije v stanovanju, kar predstavlja zelo pomemben odstotek. 

Še bolj presenetljiv je podatek o porabi v zvezi z ogrevanjem in klimatizacijo. 

Ocenjuje se, da je več kot 40 % vse porabljene energije v stavbah povezane z 

ogrevanjem in klimatizacijo, tako da to področje predstavlja največji delež pri porabi 

energije v stavbah. 

Zato je nujno, da se uvedejo vsi možni ukrepi za energetsko učinkovitost in 

varčevanje z energijo povezanimi z TSV napeljavami in napeljavami ogrevalnih in 

klimatizacijskih sistemov in sicer znotraj meja tehnične in ekonomske upravičenosti 

z namenom znižanja stroškov energije v stavbah ali domovih. 

Različne zahteve določene z ustreznimi predpisi se štejejo kot osnova za 

posamezna dela s področja gradbeništva. Za izvajalce je pomembno, da so s temi 

zahtevami seznanjeni in jih lahko uporabljajo pri izvedbi različnih ukrepov za 

doseganje energetske učinkovitosti . 

 Strokovni poklicni profile povezani s pripravo TSV in HVAC sistemi 

Na področju povezanim s TSV in HVAC sistemi obstajajo številni poklicni profili, ki 

na tak ali drugačen način opravljajo poklicno dejavnost s tega področja. 

Med njimi bomo izpostavili monterje TSV in HVAC sistemov ter različne poklicne 

profile povezane z vodovodom. To so strokovnjaki, ki so osvojili različne spretnosti 

povezane z vgradnjo in vzdrževanjem toplotnih in vodovodnih napeljav, ogrevalnih 

in klimatskih sistemov, solarnih naprav in TSV sistemov na širokem področju visokih 

in nizkih gradenj. 

Med najpogostejše poklicne profile, na katere se nanašajo zahteve zajete v tem 

modulu, spadajo: 

  Energetska učinkovitost ogrevalnih naprav. 

  Učinkovitost inštalacij tople sanitarne vode (TSV). 

  Učinkovitost HVAC (prezračevalnih in  klimatizacijskih) sistemov. 
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Zahteve tovrstnih napeljav, ki jih je potrebno upoštevati v gradbenem sektorju so 

tudi v interesu drugih strokovnjakov, kot na primer arhitektov, inženirjev in na 

splošno podjetij za energetske storitve.  

5.1.2. V smeri učinkovitejšega modela 

Danes smo skoraj vsi seznanjeni z idejo o energetski učinkovitosti oziroma 

ustreznim upravljanjem in varčevanjem z energijo na različnih področjih delovanja.  

Koncept, ki smo ga omenili v modulu 1 tega priročnika, izhaja od naraščajočega 

izčrpavanja neobnovljivih virov energije, do vse večjih potreb po prihrankih stroškov 

in vse večjih skrbi za okolje. 

Vedno ko izvajamo naše redne aktivnosti, porabljamo energijo. Kljub temu le redko 

razmišljamo, kako učinkoviteje upravljati z energijo ali znižati njeno porabo. 

Kljub temu je naloga vsakega izmed nas, da energijo uporabljamo učinkovito. Kot 

vemo, je energijo mogoče prihraniti pri vseh naših vsakodnevnih dejavnostih. Na 

tem področju je prišlo do velikih tehnoloških napredkov, katerih rezultate srečujemo 

že vrsto let. 

Ravno področje gradbeništva, zlasti stavbe in stanovanja, je odgovorno za najvišjo 

porabo energije. Zato je doseganje višje energetske učinkovitosti na področju 

gradbeništva bistvenega pomena. 

Kot smo že omenili imajo sistemi za priprava tople sanitarne vode in HVAC sistemi 

pomembno vlogo pri porabi energije.  

Dve tretjini celotne porabljene energije v naših domovih gre pripisati TSV in HVAC 

sistemom, kar predstavlja pomemben odstotek porabe energije. 

 

 Monter ogrevalnih naprav. 

 Monter vodovodnih sistemov. 

 Monter prezračevalnih sistemov. 

 Monter klimatskih naprav. 

 Vzdrževalec ogrevalnih sistemov in sistemov za pripravo TSV. 
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Danes poznamo tehnologije, ki je potrebne za doseganje znatnih prihrankov 

energije. Posledično ta povečana učinkovitost pomeni tudi zmanjšanje emisij CO2, 

kar koristi tako okolju kot našemu zdravju. Z uporabo novih tehnologij in pravih 

materialov so doseženi tudi prihranki investicijskih in/ali obratovalnih stroškov. 

Zato je ključnega pomena, da se v največji možni meri posvetimo znižanju porabe 

energije zgoraj omenjenih sistemov. Tehnologija, ki je potrebna, da se dosežejo 

prihranki energije nam je že na voljo. Takšen primer je uporaba obnovljivih virov 

energije (npr. solarna energija in podobno) v sistemih TSV in HVAC. Obnovljivi viri 

vodijo k večji energetski učinkovitosti in bistvenem zmanjšanju emisij CO2, kar koristi 

tako okolju kot našemu zdravju. Upoštevati moramo tudi prihranke, ki se jih lahko 

doseže z uvajanjem novih tehnologij in uporabo primernih materialov. 
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5.2. Trenutne zakonske zahteve 

Zaradi pomena skupne porabe energije stavb, je znižanje porabe energije eden od 

prednostnih ciljev zakonodajnih prizadevanj v Evropski uniji kot celoti in posledično 

tudi v Sloveniji.  

Evropska direktiva 2002/91/ES o energetski učinkovitosti stavb, je bila 

najpomembnejši sklop standardov na področju gradnje s poudarkom na porabi 

energije in učinkovitosti. Kasneje je to direktivo nadomestila Direktiva 2010/31/EU o 

energetski učinkovitosti stavb, ki je uvedla številne spremembe in postavila nove 

cilje energetske učinkovitosti s področja graditve objektov. 

Tako se je tudi v Sloveniji razvila vrsta standardov in predpisov, ki jih je potrebno 

upoštevati na področju graditve objektov in energetske učinkovitosti. Med 

najpomembnejšimi je Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 2), ki 

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

stavbah na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove 

kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah. S tem pravilnikom smo 

pridobili pravni okvir za delovanje Tehnične smernice TGS-1-004:2010. Tehnična 

smernica določa gradbene ukrepe oziroma rešitve za dosego zahtev iz tega 

pravilnika in določa metodologijo izračuna energijskih lastnosti stavbe. Uporaba 

Tehnične smernice je obvezna. 

 

Tehnična smernica določa pogoje z namenom, da stavbe zadovoljijo kriterije 

dobrega počutja zaradi ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije ter obenem 

dosegajo racionalno raba energije. 

  

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 2 določa osnovne zahteve, 

ki jih morajo objekti ter njihove naprave izpolnjevati, da izpolnjujejo osnovna 

določila glede varnosti in kakovosti bivanja. Tehnična smernica določa ukrepe za 

izpolnitev teh zahtev. Tehnična smernica razčlenjena na posamezna poglavja, ki 

pokrivajo posamezna področja pomembna pri doseganju energetske 

učinkovitosti. 
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5.2.1. Zahteve Tehnične smernice 

 

Pravna narava in uporaba Tehničnih smernic je bolj podrobno obravnavana v 9. 

členu zakona (Zakon o graditvi objektov), kjer je določeno, da se z gradbenimi 

predpisi (to je vrsta izvršilnih predpisov, izdanih na podlagi zakona) za posamezne 

vrste objektov določijo tehnične značilnosti tako, da ti objekti glede na svoj namen 

izpolnjujejo eno, več ali vse naslednje bistvene zahteve: 

 mehanska odpornost in stabilnost; 

 varnost pred požarom; 

 higienska in zdravstvena zaščita in zaščita okolice; 

 varnost pri uporabi; 

 zaščita pred hrupom; 

 varčevanje z energijo in ohranjanje toplote. 

Posledice osnovnih zahtev, s področja varčevanja z energijo in toplotne izolacije, 

določenih v Tehnični smernici so posebnega pomena za nas. 

V modulu 3 tega priročnika z naslovom "Pogoji in zahteve za energetske prihranke v 

stavbah«, smo obravnavali vsebino in vidike Tehnične smernice. Zato se bomo v 

tem modulu osredotočili na tiste zahteve, ki vplivajo na področje ogrevalnih napelja, 

sisteme za pripravo tople sanitarne vode in prezračevalne ter klimatizacijske 

sisteme. 

Za zagotavljanje učinkovite rabe energije v stavbah ta Tehnična smernica na 

področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, klimatizacije, priprave 

tople pitne vode in razsvetljave v stavbah določa: 

 elemente arhitekturne zasnove, ki vplivajo na učinkovito rabo energije, 

 dopustno toplotno prehodnost posameznih gradbenih elementov in sklopov, 

Tehnična smernica TSG-1-004:2010 

Tehnična smernica določa gradbene ukrepe oziroma rešitve za dosego zahtev iz 

Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, med katerimi so tudi zahteve glede 

energijskih prihrankov. 
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 načine pasivnega zmanjševanja pregrevanja zaradi sončnega obsevanja; 

 sestave takšnih gradbenih konstrukcij, da ne bo prišlo do poškodb ali drugih 

škodljivih vplivov zaradi difuzijskega prehoda vodne pare; 

 ravni in tehnične rešitve primerne zrakotesnosti stavbe; 

 energijske lastnosti generatorjev toplote in generatorjev v hladu; 

 zahteve načrtovanja in izvedbe cevovodnega razvoda ogrevanja, hlajenja, 

prezračevanja in klimatizacije stavbe; 

 projektne temperature ogrevalnega sistema; 

 načine uravnoteženja in regulacije sistema ogrevanja; 

 energijske lastnosti klimatskih naprav in sistemov; 

 načine regulacije sistema klimatizacije; 

 ravni potrebnega vračanja toplote ali hladu odtočnega zraka; 

 elemente zagotavljanja učinkovite priprave tople in pitne vode; 

 zahteve načrtovanja in izvedbe hranilnika in cevovodnega razvoda tople in 

pitne vode; 

 energijske lastnosti elementov razsvetljave; 

 stavbe oziroma njihove dele, v katerih je treba razsvetljavo regulirati v 

odvisnosti od dnevne svetlobe in prisotnosti uporabnikov. 

Ta Tehnična smernica določa potrebne izračune, s katerimi preverjamo učinkovito 

rabo energije v stavbah. Razlikovati je treba med: enostanovanjskimi, 

večstanovanjskimi, upravnimi in pisarniškimi stavbami, stavbami za izobraževanje, 

stavbami za zdravstvo, gostinskimi stavbami, športnimi dvoranami, trgovskimi 

stavbami in stavbami za storitvene dejavnosti ter stavbami za druge namene. Ker se 

potrošnja energije med temi vrstami stavb med seboj razlikujejo, je treba za vsako 

stavbo ali njen del skladno s predpisom, ki ureja klasifikacijo objektov, uporabiti 

najbolj primerno metodologijo iz točke 9 Tehnične smernice. 

Tehnična smernica določa vrsto osnovnih ukrepov, ki pokrivajo več področij. Za 

namene tega priročnika so posebej zanimivi ukrepi, ki so zajeti v naslednjih 

poglavjih Tehnične smernice:  

 OGREVANJE. 

 HLAJENJE. 

 PREZRAČEVANJE. 
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 PRIPRAVA TOPLE VODE. 

 

 

  

Želite izvedeti več? 

Tehnična smernica TSG-1-004 je dostopna na spletnem naslovu: 

http://www.mzip.gov.si/fileadmin/mzip.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev/T

SG-01-004_2010.pdf 
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5.3. Energetska učinkovitost sistemov 
ogrevanja 

»Projektirani in izvedeni sistem ogrevanja stavbe mora ob najmanjših toplotnih 

izgubah zagotoviti takšno raven notranjega toplotnega ugodja, kot je določena s 

predpisi, ki urejajo prezračevanje in klimatizacijo stavb, oziroma je določena v 

projektni nalogi, če je ta strožja od predpisane. Energijsko učinkovitost ogrevalnega 

sistema se zagotavlja z izborom energijsko učinkovitih generatorjev toplote, 

načrtovanja in izvedbe energijsko učinkovitega cevnega razvoda, izbora nizke 

projektne temperature ogrevalnega sistema in njegovega uravnoteženja ter 

regulacije temperature zraka v stavbi, njenem posameznem delu ali prostoru.« (10. 

člen Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah). 

Tehnična smernica določa zahteve glede generatorjev toplote, cevovodnih razvodov 

ogrevanja in njihove toplotne izolacije ter zahteve glede uravnoteženja in regulacije 

sistema ogrevanja. 

5.3.1. Zahteve glede generatorjev toplote 

Tehnična smernica postavlja zahteve glede energetske učinkovitosti generatorjev 

toplote. Te zahteve so vezane na izkoristke in toplotne izgube generatorjev toplote 

ter toplotnih razvodov. 

Pri uporabi plinastih goriv zahteva Tehnična smernica vgradnjo kondenzacijskih 

kurilnih naprav, izjemoma pa tudi naprave z napredno plinsko tehniko z visokim 

izkoristkom. Takšne naprave so na primer toplotne črpalke. 

V stavbah z do dvema stanovanjema se generator toplote praviloma vgradi znotraj 

toplotnega ovoja. Izjema so naprave, ki so namenjene zunanji postavitvi, kot so na 

primer kompaktne toplotne črpalke zrak-voda. 

Za izkoristek generatorjev toplote na tekoča in plinasta goriva veljajo zahteve v 

skladu s tabelo 5. člena Direktive Sveta 92/42/EGS. Za vse tiste generatorje toplote, 

ki niso zajeti v tej tabeli se upoštevajo zahteve standarda SIST EN303. 

Za toplotne izgube generatorjev velja, da v fazi obratovanja ne smejo biti večje od 

2,5 % nazivne toplotne moči za generatorje do 100 kW moči. Za generatorje toplote 

s toplotno močjo nad 100 kW, morajo biti toplotne izgube manjše od 2 %. 

 



 

 

ENERGETSKA UČINKOVITOST V GRADBENEM SEKTORJU 

16 

5.3.2. Zahteve glede toplotne izolacije cevovodnih 
razvodov 

Cevovodni razvodi so sistemi, ki oskrbujejo posamezni prostor s toploto. Imeti 

morajo hidravlično uravnotežene pretoke ogrevnega medija, s čimer se zagotavljajo 

tlačne in pretočne razmere tudi pri delnih obremenitvah.  

Tehnična smernica določa zahteve glede toplotne izolacije teh sistemov. 

Za razvodni sistem so s Tehnično smernico določene izgube, ki ne smejo presegati 

5 %. 

Toplotni razvodi se morajo v neogrevanih prostorih izolirati, pri čemer velja: 

 Cevi z notranjim premerom do 100 mm se izolirajo s toplotno izolacijo 

debeline najmanj enake notranjemu premeru cevi, če je toplotna prevodnost 

manjša ali enaka 0,035 W/mK. 

 Cevi z notranjim premerom nad 100 mm se izolirajo s toplotno izolacijo 

debeline najmanj 100 mm. 

 Za toplotne izolacije s toplotno prevodnostjo večjo od 0,035 W/mK se 

potrebna debelina izračuna v skladu s standardom SIST EN ISO 12241. 

 Polovična debelina izolacije je dovoljena: pri ceveh in armaturah, ki oddajajo 

toploto v ogrevane prostore, pri prehodih cevi skozi stene ali strope, pri 

križanju cevovodov in pri priključkih vodnih grelnih teles do dolžine 8 m.  

 Cevi vgrajene v tla se izolirajo s toplotno izolacijo debeline najmanj 6 mm. 

 Pri centralnem ogrevanju s temperaturo dovodne vode pod 50° je debelina 

toplotne izolacije lahko tanjša, vendar toplotne izgube razvodnega sistema 

ne smejo presegati 5 %. 

5.3.3. Zahteve glede sistemov prezračevanja in 
klimatizacije 

Tehnična smernica obravnava sisteme prezračevanja in klimatizacije z vidika 

energetske učinkovitosti. Pri projektiranju in gradnji teh sistemov je potrebno 

upoštevati tudi zahteve iz Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb. 

V prvi vrsti si je potrebno prizadevati, da bi bile potrebe po klimatizaciji in s tem 

povezano porabo energije čim manjše. Zato je v prvi vrsti nujno, da preprečimo 

pregrevanje prostorov tako, da vsa okna izpostavljena sončnemu obsevanju 

opremimo z zunanjimi senčili oziroma drugimi gradbenimi elementi, ki zmanjšajo 

sončno obsevanje za vsaj 70 %. 
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Pri načrtovanju sistemov za prezračevanje je potrebno v čim večji meri izkoristiti 

potenciale nočnega ali jutranjega prezračevanja. Pri klimatskih napravah je 

pomembno izkoriščanje naravnega hlajenja 

Dovoljena je vgradnja generatorjev hladu z učinkovitostjo, ki je enaka ali večja 

vrednostim določenim v spodnji tabeli. 

Vrsta generatorja hladu (GH) EER COP ESEER COP(1) IPVL 

preizkus po: 
SIST EN 
14511 

SIST EN 
14511 

Euro 
vent 

ARI 550 
560/590 

ARI 550/ 
560/590 

Zračno hlajeni GH 2,9 3 3 2,8 3,1 

Zračno hlajeni GH s priključnimi kanali 2,5 2,8 3 - - 

Zračno hlajeni GH za ploskovno 
hlajenje/gretje 3,7 3,9 4,2 - - 

Vodno hlajeni GH – vsi do 1500 kW 
GH z batnimi kompresorji 4,7 4,2 4,3 

- 
4,5 

- 
5,1 

Vodno hlajeni GH – spiralni, vijačni 
kompr. do 500 kW - - 5 4,5 5,2 

Vodno hlajeni GH – vijačni kompr. od 
500 do 1000 kW - - 5 4,9 5,6 

Vodno hlajeni GH – centrif. kompresor 
do 500 kW 
od 500 do 1000 kW 
nad 1000 kW 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

5,2 
5,8 
6,3 

5,0 
5,6 
6,1 

5,3 
5,9 
6,4 

Zračno hlajeni GH za ploskovno 
hlajenje/gretje 4,9 4,2 5 - - 

GH z oddaljenim kondenzatorjem 3,4 
 

3,6 3,1 3,5 

Absorpcijski – zračno/vodno hlajeni, 
enostopenjski 
dvostopenjski 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

0,6/0,7 
1,0 

- 
1,0 

 

V zvezi z ogrevalnimi sistemi in klimatskimi napravami je treba upoštevati številne 

zahteve. Tehnična smernica določa, da morajo biti vse termične naprave opremljene 

z avtomatskim sistemom nadzora, s katerim se zagotavlja željeno stanje toplotnega 

udobja. 
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5.4. Energetska  učinkovitost inštalacij 
tople sanitarne vode: prispevek 
sončne energije 

Kot je bilo zapisano v drugem poglavju tega modula, Tehnična smernica določa 

zahteve vezane na energetsko učinkovitost, med katerimi so nekatere vezane tudi 

na pripravo tople sanitarne vode. 

Energetsko učinkovitost sistemov za pripravo tople sanitarne vode lahko zagotovimo 

z izborom energetsko učinkovitih hranilnikov toplote, energetsko učinkovitih 

razvodov, hidravličnim uravnoteženjem in regulacijo sistema. 

Priprava vode se izvaja centralno s hranilnikom vode. Tehnična smernica določa, da 

se lahko ob nesorazmernih stroških za pripravo tople sanitarne vode in občasni 

uporabi, topla voda lahko pripravlja tudi lokalno. V teh primerih imajo prednost 

grelniki s toplotno črpalko, hranilnikom toplote in pomožnim električnim grelnikom. 

Lokalna priprava tople vode ni dovoljena razen v nestanovanjskih stavbah, kjer se 

zadržuje manj kot 10 uporabnikov oz. je poraba tople vode manjša kot 65 l na dan. 

5.4.1. Namestitev sprejemnikov sončne energije 

Tehnična smernica navaja priporočila, ki jih je smotrno upoštevati pri namestitvi 

sprejemnikov sončne energije. Ta priporočila so vezana na usmerjenost in kot 

postavitve sprejemnikov sončne energije. 

Da se zagotovi čim večji izkoristek sistemov SSE, morajo biti sistemi obrnjeni proti 

jugu. Največje dovoljeno odstopanje znaša ± 10°. 

Za naprave, ki se bodo uporabljaje skozi vse leto se priporoča naklon postavitve 

35 – 40°, za naprave ki se bodo uporabljaje poleti 30 – 40° in za naprave, ki se bodo 

uporabljale predvsem pozimi se priporoča naklon 50 – 60°. 

Iz ekonomskih razlogov je priporočljivo, da se vgradi takšne sisteme, ki lahko 

zadovoljijo vsaj 60 % potreb po topli sanitarni vodi.  
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 Povzetek 

 V tem modulu so podrobno obravnavane zakonske zahteve, določene za 

področje vodovoda ter grelnih (vključno z TSV) in klimatskih naprav. 

 HVAC in TSV sistemi lahko skupaj predstavljajo približno dve tretjini celotne 

porabe energije znotraj doma ali stavbe, kar predstavlja zelo pomemben 

odstotek. 

 Zakonske zahteve za skoraj vsa področja povezana z varčevanjem ter 

energetsko učinkovitostjo v stavbah in učinkovito gradnjo določa Pravilnik o 

učinkoviti rabi energije v stavbah. 

 Tehnična smernica določa zahteve, ki se nanašajo na energetsko učinkovitost 

generatorjev toplote, med katere spadajo njihovi izkoristki in toplotne izgube. 

 V zvezi s toplotnimi napravami Tehnična smernica določa, da morajo biti 

cevovodi in pomožne naprave skupaj s pripadajočo opremo ustrezno toplotno 

izolirani. 

 Za HVAC sisteme so določene številne zahteve, ki jih je treba upoštevati. Med 

temi zahtevami je tudi ta, da morajo biti vse toplotne naprave opremljene s 

sistemi avtomatskega nadzora. 

 Poglavje PRIPRAVA TOPLE VODE določa minimalne vrednosti prispevka 

sončne energije za pripravo tople sanitarne vode v stavbah. Na ta način bo del 

energetskih potreb v stavbi sestal iz zbiranja sončne energije, skladiščenjem te 

energije in sistemov za uporabo. 

 Minimalni letni prispevek sončne energije potrebne za izpolnjevanje potreb TSV 

(izražen v odstotkih) se bo razlikoval glede na podnebno cono, v kateri se 

nahaja stavba in njeno potrebo po topli sanitarni vodi. Ta prispevek se giblje v 

razponu med 30% in 70%. 
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 Cilji 

 Seznaniti se z zakonskimi zahtevami, ki jih določa veljavna zakonodaja v zvezi z 

ogrevalnimi sistemi. 

 Spoznati najpomembnejše vidike Tehnične smernice TSG-1-004:2010 s 

področja ogrevalnih sistemov. 

 Upoštevati zahteve Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 2 pri 

novogradnji in sanacijskih delih. 

 Natančno upoštevanje osnovnih določil Tehnične smernice, da stavbe 

zadovoljijo kvalitativne družbene zahteve. 

 Seznaniti se z vsebino posameznih poglavij Tehnične smernice v katerih so 

opredeljene osnovne zahteve za posamezna področja. 

 Analizirati minimalne zahteve energetske učinkovitosti v zvezi z ogrevalnimi 

sistemi. 

 Ugotoviti, v katerih primerih je potrebno zahteve iz Tehnične smernice TSG-1-

004:2010 upoštevati oziroma, v katerih primerih teh zahtev ni potrebno 

upoštevati. 

 Seznaniti se s tehnično opredelitvijo zahtev in parametrov, ki jih je treba 

upoštevati na področju ogrevalnih sistemov. 

 Spoznati različne vrste ukrepov za energetsko učinkovitost, ki so bili razviti v 

okviru ogrevalnih sistemov. 
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 Uvod 

Potem, ko smo pridobili pregled nad obstoječimi predpisi v zvezi z energetsko 

učinkovitostjo (modul 2), in ocenili najpomembnejše zahteve teh predpisov (modul 

3), se je potrebno poglobiti v pravne zahteve, ki vplivajo na vsako posamezno 

gradbeno področje. 

V zvezi s tem moramo omeniti, da so iz praktičnih razlogov, poklicni profili v 

gradbeništvu razdeljeni v pet večjih skupin oz. "sektorjev": 

 Ovoj stavbe (zidarji in izolaterji); 

 Povezana z gradbeništvom (monterji stavbnega pohištva, pleskarji in ostali);  

 Elektrika; 

 Ogrevalne napeljave; 

 HVAC sistemi (angl. Heating, Ventilation and Air Conditioning) in topla 

sanitarna voda (TSV). 

 

Ta priročnik se ukvarja z najpomembnejšimi vidiki, povezanimi s področjem 

ogrevalnih sistemov, TSV in HVAC sistemov ter s tem področjem povezanimi 

solarnimi sistemi. Priročnik vključuje dva modula: 

 Modul 5. Zakonske zahteve za energetsko učinkovitost na področju ogrevalnih 

sistemov 

 Modul 6. Ukrepi za energetsko učinkovitost na področju ogrevalnih sistemov 

Ta modul se ukvarja z zakonskimi zahtevami, določenimi za področje ogrevalnih 

sistemov. Posebno pozornost namenja uporabi lesne biomase ter geotermalne in 

solarne energije. 

Zakonske zahteve za vsa področja gradnje, vključno s tistimi ki so pomembne za 

energetsko učinkovitost stavb, so bile določene z Tehnično smernico (TSG-1-

004:2010). 

Kot smo videli v modulih 2 in 3, ta sklop pravil, ki je bil odobren leta 2010, sestavlja 

regulativni okvir osnovnih kakovostnih zahtev  za stavbe in njihove napeljave. 

Obstajajo številni predpisi in zahteve glede energetske učinkovitosti v gradbenem 

sektorju, ki se nanašajo na področje ogrevalnih sistemov. 



 

Zakonske zahteve za energetsko učinkovitost na področju ogrevalnih sistemov 

  ENERGETSKA UČINKOVITOST V GRADBENEM SEKTORJU 

5 

Uporaba obnovljivih virov energije, med katerimi želimo poudariti pomen solarne 

energije, lesne biomase in geotermalnih sistemov nam nudijo edinstveno priložnost 

za znižanje porabe energije ogrevalnih sistemov.  

Za toplotne napeljave (med katere se vključuje tudi HVAC in TSV sisteme), se 

ocenjuje, da predstavljajo kar dve tretjini celotne porabe energije znotraj doma ali 

stavbe, kar je zelo pomemben odstotek. 

V tem modulu bomo analizirali trenutne zakonske zahteve s posebnim poudarkom 

na novih razvojih, vključenih v uredbe, s posebnim poudarkom na HVAC in TSV 

sistemih in njihovem prispevku k celotni porabi energije. 

Poznavanje različnih zahtev iz ustreznih predpisov, bo odlično izhodišče, za 

izvajanje potrebnih in najprimernejših ukrepov energetske učinkovitosti. 

Različni ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti in varčevanje energije, ki so 

na voljo na področju vodovoda, TSV in HVAC sistemov bodo podrobno predstavljeni 

v modulu 6. 
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5.1. Energetska učinkovitost na področju 
ogrevalnih sistemov 

Kot je že bilo ugotovljeno v prejšnjih modulih tega priročnika je gradbeni sektor veliki 

porabnik energije tako na domači ravni kot po vsej Evropi. 

Nadzor pri porabi energije in večanje rabe energije iz obnovljivih virov, skupaj z 

varčevanjem z energijo in izboljšanju energetske učinkovitosti predstavljajo 

pomemben del ukrepov, potrebnih za izpolnitev ciljev in obveznosti v zvezi z 

energijo in podnebnimi spremembami na nacionalni ter na ravni Evropske skupnosti. 

Da zadovoljimo tem zahtevam, smo s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v 

stavbah pridobili pravni okvir za delovanje Tehnične smernice TSG-1-004:2010. 

Tehnična smernica določa gradbene ukrepe oziroma rešitve za dosego zahtev iz 

tega pravilnika, med katerimi so tudi zahteve glede energijskih prihrankov. 

Pravilnik upošteva zahteve energetske učinkovitosti iz evropske Direktive 

2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta, ki določa obveznost, da se te zahteve 

redno pregleduje ter pravilnik ustrezno prilagaja najnovejšim tehničnim napredkom s 

področja gradbeništva. 

Direktiva 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb je zamenjala Direktivo 

2002/91/EU. Nova direktiva je prinesla več zahtev vezanih na energetsko 

učinkovitost stavb ali njihovih delov z namenom, da se doseže optimalna raven 

delovanja. 

Med zahtevami, ki se nanašajo na energetsko učinkovitost na področju 

gradbeništva, jih je nekaj, ki se nanašajo neposredno ali posredno na ogrevalnih 

sistemov, zaradi njihovega pomena pri porabi energije. 

Tako obstajajo različne zahteve, ki jih je treba upoštevati v ustreznih predpisih, ki  

bodo preučeni in ocenjeni v tem modulu. 
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5.1.1. Področje ogrevalnih sistemov v gradbenem 
sektorju 

Med poklicnimi profili s področja gradbeništva, povezanimi s porabo energije, je bila 

posebna pozornost pri pripravi tega modula namenjena področju ogrevalnih 

sistemov in uporabi obnovljivih virov energije. 

V tem modulu bomo podrobneje obravnavali zahteve, ki se navezujejo na: 

 

Toplotnih naprav, ki za svoje delovanje uporabljajo obnovljive vire energije (sončna 

energija, biomasa, geotermalna energija) imajo pomemben vpliv na celotno porabo 

energije v stavbah. Sistemi za pripravo tople sanitarne vode lahko predstavljajo več 

kot četrtino celotne porabljene energije v stanovanju, kar je zelo pomemben 

odstotek. 

Še bolj presenetljiv je podatek o porabi v zvezi z ogrevanjem in klimatizacijo. 

Ocenjuje se, da je več kot 40 % vse porabljene energije v stavbah povezane z 

ogrevanjem in klimatizacijo, tako da to področje predstavlja večino porabljene 

energije v stavbi. 

Zato je nujno, da se uvedejo vsi možni ukrepi za energetsko učinkovitost in 

varčevanje z energijo, ki so povezani z ogrevalnimi sistemi ter uporabljajo obnovljive 

vire energije in sicer znotraj meja tehnične in ekonomske sposobnosti z namenom 

znižanja stroškov energije v stavbah ali domovih. 

Različne zahteve določene z ustreznimi predpisi se štejejo kot osnova za 

posamezna dela s področja gradbeništva. Za izvajalce je pomembno, da so s temi 

zahtevami seznanjeni in jih lahko uporabljajo pri izvedbi različnih ukrepov za 

doseganje energetske učinkovitosti . 

 

  

  Koriščenje solarne energije v stavbah. 

  Uporaba lesne biomase za ogrevanje stavb. 
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 Strokovni poklicni profili povezani s sistemi za pripravo TSV in HVAC 

sistemi 

Obstajajo številni poklicni profili, ki na tak ali drugačen način opravljajo poklicno 

dejavnost s področja ogrevalnih sistemov. 

Med njimi bomo izpostavili monterje ogrevalnih, TSV in HVAC sistemov. To so 

strokovnjaki, ki so osvojili različne spretnosti povezane z vgradnjo in vzdrževanjem 

toplotnih in vodovodnih napeljav, ogrevalnih in klimatskih sistemov, solarnih naprav 

in TSV sistemov na širokem področju visokih in nizkih gradenj. 

Med najpogostejše poklicne profile, na katere se nanašajo zahteve zajete v tem 

modulu spadajo: 

 

Zahteve tovrstne inštalacije, ki jih je potrebno upoštevati v gradbenem sektorju so 

tudi v interesu drugih strokovnjakov, kot na primer arhitektov, inženirjev in na 

splošno podjetij za energetske storitve.  

 

  

 Monter ogrevalnih naprav. 

 Monter vodovodnih sistemov. 

 Monter prezračevalnih sistemov. 

 Monter klimatskih naprav. 

 Vzdrževalec ogrevalnih sistemov in sistemov za pripravo TSV. 
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5.1.2. V smeri učinkovitejšega modela 

Danes smo skoraj vsi seznanjeni z idejo o energetski učinkovitosti oziroma 

ustreznim upravljanjem in varčevanjem z energijo na različnih področjih delovanja.  

Koncept, ki smo ga omenili v modulu 1 tega priročnika, izhaja od naraščajočega 

izčrpavanja neobnovljivih virov energije do vse večjih potrebe po prihrankih stroškov 

in vse večjih skrbi za okolje. 

Vedno ko izvajamo naše redne aktivnosti, porabljamo energijo. Kljub temu le redko 

razmišljamo, kako učinkoviteje upravljati z energijo ali znižati njeno porabo. 

Kljub temu pa je naloga vsakega izmed nas, da energijo uporabljamo učinkovito. Kot 

vemo, je energijo mogoče prihraniti pri vseh naših vsakodnevnih dejavnostih. Na 

tem področju je prišlo do velikih tehnoloških napredkov, katerih rezultate srečujemo 

že vrsto let. 

Ravno področje gradbeništva, zlasti stavbe in stanovanja, je odgovorno za najvišjo 

porabo energije. Zato je doseganje višje energetske učinkovitosti na področju 

gradbeništva bistvenega pomena. 

Kot smo že omenili imajo ogrevalni sistemi pomembno vlogo pri porabi energije.  

Dve tretjini celotne porabljene energije v naših domovih gre pripisati ogrevalnim 

sistemom, kar predstavlja pomemben odstotek porabe energije. 

Danes poznamo tehnologije, ki so potrebne za doseganje znatnih prihrankov 

energije. Posledično ta povečana učinkovitost pomeni tudi zmanjšanje emisij CO2, 

kar koristi tako okolju kot našemu zdravju. Z uporabo novih tehnologij in ustreznih 

materialov so doseženi tudi prihranki investicijskih in/ali obratovalnih stroškov. 

Zato je ključnega pomena, da se v največji možni meri posvetimo znižanju porabe 

energije v zvezi z zgoraj omenjenimi sistemi. Tehnologija, ki je potrebna, da se 

dosežejo znatni prihranki energije nam je že na voljo. Takšen primer je uporaba 

obnovljivih virov energije (npr. solarna energija in podobno) v sistemih TSV in 

HVAC.  
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5.2. Trenutne zakonske zahteve 

Zaradi pomena skupne porabe energije stavb, je znižanje porabe energije eden od 

prednostnih ciljev zakonodajnih prizadevanj v Evropski uniji kot celoti in posledično 

tudi v Sloveniji.  

Evropska direktiva 2002/91/ES o energetski učinkovitosti stavb, je bila 

najpomembnejši sklop standardov na področju gradnje s poudarkom na porabi 

energije in učinkovitosti. Kasneje je to direktivo nadomestila Direktiva 2010/31/EU o 

energetski učinkovitosti stavb, ki je uvedla številne spremembe in postavila nove 

cilje energetske učinkovitosti na področju graditve objektov. 

Tako se je tudi v Sloveniji razvila vrsta standardov in predpisov, ki jih je potrebno 

upoštevati na področju graditve objektov in energetske učinkovitosti. Med 

najpomembnejšimi je Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 2), ki 

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

stavbah na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove 

kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah. S tem pravilnikom smo 

pridobili pravni okvir za delovanje Tehnične smernice TGS-1-004:2010. Tehnična 

smernica določa gradbene ukrepe oziroma rešitve za dosego zahtev iz tega 

pravilnika in določa metodologijo izračuna energijskih lastnosti stavbe. Uporaba 

Tehnične smernice je obvezna. 

 

Tehnična smernica določa pogoje z namenom, da stavbe zadovoljijo pogojem 

dobrega počutja zaradi ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije ter se obenem 

doseže racionalna raba energije. 

  

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 2 določa osnovne zahteve, 

ki jih morajo objekti ter njihove naprave izpolnjevati, da izpolnjujejo osnovna 

določila glede varnosti in kakovosti bivanja. Tehnična smernica določa ukrepe za 

izpolnitev teh zahtev. Tehnična smernica je razčlenjena na posamezna poglavja, 

ki pokrivajo posamezna področja pomembna pri doseganju energetske 

učinkovitosti. 

. 
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5.2.1. Zahteve Tehnične smernice 

 

Pravna narava in uporaba Tehničnih smernic je bolj podrobno obravnavana v 9. 

členu zakona (Zakon o graditvi objektov), kjer je določeno, da se z gradbenimi 

predpisi (to je vrsta izvršilnih predpisov, izdanih na podlagi zakona) za posamezne 

vrste objektov določijo tehnične značilnosti tako, da ti objekti glede na svoj namen 

izpolnjujejo eno, več ali vse naslednje bistvene zahteve: 

 mehanska odpornost in stabilnost; 

 varnost pred požarom; 

 higienska in zdravstvena zaščita in zaščita okolice; 

 varnost pri uporabi; 

 zaščita pred hrupom; 

 varčevanje z energijo in ohranjanje toplote. 

Posledice izvajanja ukrepov na področju varčevanja z energijo in toplote izolacije 

določenih v Tehnični smernici so posebnega pomena za nas. 

V modulu 3 tega priročnika z naslovom "Pogoji in zahteve za energetske prihranke v 

stavbah«, smo že obravnavali vsebino in vidike Tehnične smernice. Zato se bomo v 

tej lekcij osredotočili na tiste zahteve, ki vplivajo na področje povezano z ogrevalnimi 

sistemi. 

Za zagotavljanje učinkovite rabe energije v stavbah ta Tehnična smernica na 

področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, klimatizacije, priprave 

tople pitne vode in razsvetljave v stavbah določa: 

 elemente arhitekturne zasnove, ki vplivajo na učinkovito rabo energije; 

 dopustno toplotno prehodnost posameznih gradbenih elementov in sklopov; 

 načine pasivnega zmanjševanja pregrevanja zaradi sončnega obsevanja; 

Tehnična smernica TSG-1-004:2010 

Tehnična smernica določa gradbene ukrepe oziroma rešitve za dosego zahtev iz 

Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, med katerimi so tudi zahteve glede 

energijskih prihrankov. 
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 sestave takšnih gradbenih konstrukcij, da ne bo prišlo do poškodb ali drugih 

škodljivih vplivov zaradi difuzijskega prehoda vodne pare; 

 ravni in tehnične rešitve primerne zrakotesnosti stavbe; 

 energijske lastnosti generatorjev toplote in generatorje v hladu; 

 zahteve načrtovanja in izvedbe cevovodnega razvoda ogrevanja, hlajenja, 

prezračevanja in klimatizacije stavbe; 

 projektne temperature ogrevalnega sistema; 

 načine uravnoteženja in regulacije sistema ogrevanja; 

 energijske lastnosti klimatskih naprav in sistemov; 

 načine regulacije sistema klimatizacije; 

 ravni potrebnega vračanja toplote ali hladu odtočnega zraka; 

 elemente zagotavljanja učinkovite priprave tople in pitne vode; 

 zahteve načrtovanja in izvedbe hranilnika in cevovodnega razvoda tople in 

pitne vode; 

 energijske lastnosti elementov razsvetljave; 

 stavbe oziroma njihove dele, v katerih je treba razsvetljavo regulirati v 

odvisnosti od dnevne svetlobe in prisotnosti uporabnikov. 

Ta Tehnična smernica določa potrebne izračune, s katerimi preverjamo učinkovito 

rabo energije v stavbah. Razlikovati je treba med: enostanovanjskimi, 

večstanovanjskimi, upravnimi in pisarniškimi stavbami, stavbami za izobraževanje, 

stavbami za zdravstvo, gostinskimi stavbami, športnimi dvoranami, trgovskimi 

stavbami in stavbami za storitvene dejavnosti ter stavbami za druge namene. Ker se 

potrošnja energije med temi vrstami stavb med seboj razlikujejo, je treba za vsako 

stavbo ali njen del skladno s predpisom, ki ureja klasifikacijo objektov, uporabiti 

najbolj primerno metodologijo iz točke 9 Tehnične smernice. 

Tehnična smernica določa vrsto ukrepov, ki pokrivajo več področij. Za namene tega 

priročnika so posebej zanimivi ukrepi, ki so zajete v naslednjih poglavjih Tehnične 

smernice:  

 OGREVANJE. 

 HLAJENJE.  

 PREZRAČEVANJE. 
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 PRIPRAVA TOPLE VODE. 

 

 

5.2.2. Zahteve Pravilnika o učinkoviti rabi energije v 
stavbah glede doseganja energijske učinkovitosti 
stavbe 

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 2) določa pogoje za doseganje 

učinkovitosti stavbe, pri čemer velja, da je energijska učinkovitost stavbe dosežena, 

če se poleg zahtev iz 7. člena tega pravilnika najmanj 25 odstotkov celotne končne 

energije za delovanje sistemov v stavbi zagotavlja z uporabo obnovljivih virov 

energije. 

Energijska učinkovitost stavbe je dosežena, če je delež končne energije za 

ogrevanje in hlajenje stavbe ter pripravo tople vode pridobljen na enega od 

naslednjih načinov: 

 najmanj 25 odstotkov iz sončnega obsevanja; 

 najmanj 30 odstotkov iz plinaste biomase; 

 najmanj 50 odstotkov iz trdne biomase; 

 najmanj 70 odstotkov iz geotermalne energije; 

 najmanj 50 odstotkov iz toplote okolja; 

 najmanj 50 odstotkov iz naprav SPTE z visokim izkoristkom v skladu s 

predpisom, ki ureja podpore električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji 

toplote in električne energije z visokim izkoristkom; 

 najmanj 50 odstotkov oskrbovanja stavbe iz sistema energijsko učinkovitega 

daljinskega ogrevanja oziroma hlajenja. 

Energijska učinkovitost stavbe dosežena, če je dovoljena letna potrebna toplota za 

ogrevanje stavbe, preračunana na enoto kondicionirane površine oziroma površino 

stavbe za najmanj 30 odstotkov nižja od mejne vrednosti iz 7. člena (mejne 

vrednosti učinkovite rabe energije) tega pravilnika. 

Želite izvedeti več? 

Tehnična smernica TSG-1-004 je dostopna na spletnem naslovu: 

http://www.mzip.gov.si/fileadmin/mzip.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev/T

SG-01-004_2010.pdf 
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V enostanovanjskih stavbah je energijska učinkovitost dosežena, če je vgrajenih 

najmanj 6 m2 (svetle površine) sprejemnikov sončne energije z letnim donosom 

najmanj 500 kWh/(m2a). 
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5.3. Energetska učinkovitost sistemov 
ogrevanja 

»Projektirani in izvedeni sistem ogrevanja stavbe mora ob najmanjših toplotnih 

izgubah zagotoviti takšno raven notranjega toplotnega ugodja, kot je določena s 

predpisi, ki urejajo prezračevanje in klimatizacijo stavb, oziroma je določena v 

projektni nalogi, če je ta strožja od predpisane. Energijsko učinkovitost ogrevalnega 

sistema se zagotavlja z izborom energijsko učinkovitih generatorjev toplote, 

načrtovanja in izvedbe energijsko učinkovitega cevnega razvoda, izbora nizke 

projektne temperature ogrevalnega sistema in njegovega uravnoteženja ter 

regulacije temperature zraka v stavbi, njenem posameznem delu ali prostoru.« (10. 

člen Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah) 

Tehnična smernica določa zahteve glede generatorjev toplote, cevovodnih razvodov 

ogrevanja in njihove toplotne izolacije ter zahteve glede uravnoteženja in regulacije 

sistema ogrevanja. 

 

5.3.1. Zahteve glede generatorjev toplote 

Tehnična smernica postavlja zahteve glede energetske učinkovitosti generatorjev 

toplote. Te zahteve so vezane na izkoristke in toplotne izgube generatorjev toplote 

ter toplotnih razvodov. 

Pri uporabi plinastih goriv zahteva Tehnična smernica vgradnjo kondenzacijskih 

kurilnih naprav, izjemoma pa tudi naprave z napredno plinsko tehniko z visokim 

izkoristkom. Takšne naprave so na primer toplotne črpalke. 

V stavbah z do dvema stanovanjema se generator toplote praviloma vgradi znotraj 

toplotnega ovoja. Izjema so naprave, ki so namenjene zunanji postavitvi, kot so na 

primer kompaktne toplotne črpalke zrak-voda. 

Za izkoristek generatorjev toplote na tekoča in plinasta goriva veljajo zahteve v 

skladu s tabelo 5. člena Direktive Sveta 92/42/EGS. Za vse tiste generatorje toplote, 

ki niso zajeti v tej tabeli se upoštevajo zahteve standarda SIST EN303. 

Za toplotne izgube generatorjev velja, da v fazi obratovanja ne smejo biti večje od 

2,5 % nazivne toplotne moči za generatorje do 100 kW moči. Za generatorje toplote 

s toplotno močjo nad 100 kW, morajo biti toplotne izgube manjše od 2 %. 
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GENERATORJI TOPLOTE NA LESNO BIOMASO 

V tehnični smernici ni posebej omenjenih zahtev glede kotlov na lesno biomaso, 

vendar se priporoča in po nekaterih programih subvencioniranja vgradnje kotlov na 

lesno biomaso (EKO sklad) zahteva določene mejne vrednosti, ki morejo biti 

dosežene. Te mejne vrednosti so skladne z zahtevami standarda SIST EN 303-5. 

Kurilne naprave na pelete, polena ali sekance morajo imeti, skladno z zahtevami 

standarda SIST EN 303-5 naslednje toplotno tehnične karakteristike: 

 Izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 % 

 Vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3 

 Vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 500 mg/m3 

Za kamine na pelete, ki so priklopljeni na centralno ogrevanje veljajo zahteve 

standarda SIST EN 14785. Za te peči velja da morajo imeti izkoristek enak ali večji 

90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 20 mg/m3 in vrednost 

emisij ogljikovega monoksida manjša od 500 mg/m3. 

Vrednosti emisij kurilne naprave so določene pri temperaturi 273 K in tlaku 

101,3kPa ter računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih. 

Naprava z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni) mora imeti prigrajen vodni 

toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z 

gorivom, vodni toplotni zbiralnik pa mora imeti tudi prostornino najmanj 55 litrov na 

kW nazivne toplotne moči naprave. 

Naprava z avtomatskim polnjenjem goriva (npr. s peleti, sekanci), z izjemo peletne 

peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamina), mora imeti prigrajen vodni toplotni 

zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. 

Vodnega toplotnega zbiralnika ni potrebno prigraditi napravi z avtomatskim 

polnjenjem goriva in z možnostjo regulacije moči takrat, ko kurilna naprava dosega 

vrednosti emisij snovi v zrak skladno z zahtevami tega javnega poziva tudi pri 

najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave (nižja ali enaka 30 % nazivne moči), 

določene po standardu SIST EN 303-5. 

Za pridobitev nepovratnih sredstev in pomoči za vgradnjo kotlov na lesno biomaso 

se zahteva doseganje zgoraj navedenih vrednosti. 
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5.3.2. Zahteve glede sistemov prezračevanja in 
klimatizacije 

Tehnična smernica obravnava sisteme prezračevanja in klimatizacije z vidika 

energetske učinkovitosti. Pri projektiranju in gradnji teh sistemov je potrebno 

upoštevati tudi zahteve iz Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb. 

V prvi vrsti si je potrebno prizadevati, da bi bile potrebe po klimatizaciji in s tem 

povezano porabo energije čim manjše. Zato je v prvi vrsti nujno, da preprečimo 

pregrevanje prostorov tako, da vsa okna izpostavljena sončnemu obsevanju 

opremimo z zunanjimi senčili oziroma drugimi gradbenimi elementi, ki zmanjšajo 

sončno obsevanje za vsaj 70 %. 

Pri načrtovanju sistemov za prezračevanje je potrebno v čim večji meri izkoristiti 

potenciale nočnega ali jutranjega prezračevanja. Pri klimatskih napravah je 

pomembno izkoriščanje naravnega hlajenja 

Dovoljena je vgradnja generatorjev hladu z učinkovitostjo, ki je enaka ali večja 

vrednostim določenim v spodnji tabeli. 

Vrsta generatorja hladu (GH) EER COP ESEER COP(1) IPVL 

preizkus po: 
SIST EN 
14511 

SIST EN 
14511 

Euro 
vent 

ARI 550 
560/590 

ARI 550/ 
560/590 

Zračno hlajeni GH 2,9 3 3 2,8 3,1 

Zračno hlajeni GH s priključnimi kanali 2,5 2,8 3 - - 

Zračno hlajeni GH za ploskovno 
hlajenje/gretje 3,7 3,9 4,2 - - 

Vodno hlajeni GH – vsi do 1500 kW 
GH z batnimi kompresorji 4,7 4,2 4,3 

- 
4,5 

- 
5,1 

Vodno hlajeni GH – spiralni, vijačni 
kompr. do 500 kW - - 5 4,5 5,2 

Vodno hlajeni GH – vijačni kompr. od 
500 do 1000 kW - - 5 4,9 5,6 

Vodno hlajeni GH – centrif. kompresor 
do 500 kW 
od 500 do 1000 kW 
nad 1000 kW 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

5,2 
5,8 
6,3 

5,0 
5,6 
6,1 

5,3 
5,9 
6,4 

Zračno hlajeni GH za ploskovno 
hlajenje/gretje 4,9 4,2 5 - - 

GH z oddaljenim kondenzatorjem 3,4 
 

3,6 3,1 3,5 

Absorpcijski – zračno/vodno hlajeni, 
enostopenjski 
dvostopenjski 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

0,6/0,7 
1,0 

- 
1,0 
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V zvezi z ogrevalnimi sistemi in klimatskimi napravami je treba upoštevati številne 

zahteve. Tehnična smernica določa, da morajo biti vse termične naprave opremljene 

z avtomatskim sistemom nadzora, s katerim se zagotavlja željeno stanje toplotnega 

udobja. 
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5.4. Energetska  učinkovitost inštalacij 
tople sanitarne vode: prispevek 
sončne energije 

Kot je bilo zapisano v drugem poglavju tega modula, Tehnična smernica določa 

zahteve vezane na energetsko učinkovitost, med katerimi so nekatere vezane tudi 

na pripravo tople sanitarne vode. 

Energetsko učinkovitost sistemov za pripravo tople sanitarne vode lahko zagotovimo 

z izborom energetsko učinkovitih hranilnikov toplote, energetsko učinkovitih 

razvodov, hidravličnim uravnoteženjem in regulacijo sistema. 

Priprava vode se izvaja centralno s hranilnikom vode. Tehnična smernica določa, da 

se lahko ob nesorazmernih stroških za pripravo tople sanitarne vode in občasni 

uporabi, topla voda lahko pripravlja tudi lokalno. V teh primerih imajo prednost 

grelniki s toplotno črpalko, hranilnikom toplote in pomožnim električnim grelnikom. 

Lokalna priprava tople vode ni dovoljena razen v nestanovanjskih stavbah, kjer se 

zadržuje manj kot 10 uporabnikov oz. je poraba tople vode manjša kot 65 l na dan. 

5.4.1. Namestitev sprejemnikov sončne energije 

Tehnična smernica navaja priporočila, ki jih je smotrno upoštevati pri namestitvi 

sprejemnikov sončne energije. Ta priporočila so vezana na usmerjenost in kot 

postavitve sprejemnikov sončne energije. 

Da se zagotovi čim večji izkoristek sistemov SSE, morajo biti sistemi obrnjeni proti 

jugu. Največje dovoljeno odstopanje znaša ± 10°. 

Za naprave, ki se bodo uporabljaje skozi vse leto se priporoča naklon postavitve 

35 – 40°, za naprave ki se bodo uporabljaje poleti 30 – 40° in za naprave, ki se bodo 

uporabljale predvsem pozimi se priporoča naklon 50 – 60°. 

Iz ekonomskih razlogov je priporočljivo, da se vgradi takšne sisteme, ki lahko 

zadovoljijo vsaj 60 % potreb po topli sanitarni vodi.  
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 Povzetek 

 V tem modulu so podrobno obravnavane zakonske zahteve, določene za 

področje ogrevalnih sistemov (vključno z TSV) in uporabe obnovljivih virov 

energije. 

 HVAC in TSV sistemi lahko skupaj predstavljajo približno dve tretjini celotne 

porabe energije znotraj doma ali stavbe, kar je zelo pomemben odstotek. 

 Zakonske zahteve za skoraj vsa področja povezana z varčevanjem ter 

energetsko učinkovitostjo v stavbah in učinkovito gradnjo so določene v 

Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 2. 

 Tehnična smernica določa zahteve, ki se nanašajo na energetsko učinkovitost 

generatorjev toplote, med katere spadajo izkoristki in toplotne izgube teh 

generatorjev. Za kotle na lesno  biomaso se zahteva izkoristek vsaj 90 %. 

 V zvezi s toplotnimi napravami Tehnična smernica določa, da morajo biti 

cevovodi in pomožne naprave skupaj s pripadajočo opremo ustrezno toplotno 

izolirani. 

 Za HVAC sisteme so določene številne zahteve, ki jih je potrebno upoštevati. 

Med temi zahtevami je tudi ta, da morajo biti vse toplotne naprave opremljene s 

sistemi avtomatskega nadzora. 

 Poglavje PRIPRAVA TOPLE VODE določa minimalne vrednosti prispevka 

sončne energije za pripravo tople sanitarne vode v stavbah. Na ta način bo del 

energetskih potreb v stavbi sestal iz zbiranja sončne energije, skladiščenjem te 

energije in sistemov za uporabo. 

 Minimalni letni prispevek sončne energije potrebne za izpolnjevanje potreb TSV 

(izražen v odstotkih) se bo razlikoval glede na podnebno cono, v kateri se 

nahaja stavba in njeno potrebo po topli sanitarni vodi. Ta prispevek se giblje v 

razponu med 30 % in 70 %. 
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 Cilji 

 Seznaniti se z zakonskimi zahtevami, ki jih določa veljavna zakonodaja v zvezi s 

stavbnim pohištvom in ostalimi področji povezanimi z gradbeništvom. 

 Spoznati najpomembnejše vidike Tehnične smernice TSG-1-004:2010 na 

področju stavbnega pohištva in ostalih področjih povezanih z gradbeništvom. 

 Upoštevati zahteve Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 2 pri 

novogradnjah in sanacijskih delih 

 Natančno upoštevanje osnovnih določil Tehnične smernice, da stavbe 

zadovoljijo kvalitativne družbene zahteve. 

 Seznaniti se z vsebino posameznih poglavij Tehnične smernice v katerih so 

opredeljene osnovne zahteve za posamezna področja. 

 Seznaniti se z določili vključenimi v poglavje TOPLOTNA ZAŠČITA Tehnične 

smernice TSG-1-004:2010, katere je potrebno upoštevati pri montaži stavbnega 

pohištva. 

 Ugotoviti, v katerih primerih bo potrebno te zahteve upoštevati oziroma, v katerih 

primerih jih ne bo potrebno upoštevati.  
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 Uvod 

Potem, ko smo pridobili pregled nad obstoječimi predpisi v zvezi z energetsko 

učinkovitostjo (modul 2), in ocenili najpomembnejše zahteve teh predpisov (modul 

3), se je potrebno poglobiti v pravne zahteve, ki vplivajo na vsako posamezno 

gradbeno področje. 

V zvezi s tem moramo omeniti, da so iz praktičnih razlogov, poklicni profili v 

gradbeništvu razdeljeni v pet večjih skupin oz. "sektorjev": 

 Ovoj stavbe (zidarji in izolaterji). 

 Povezana z gradbeništvom (tesarji, pleskarji in ostali). 

 Elektrika. 

 Ogrevalne napeljave. 

 HVAC sistemi (angl. Heating, Ventilation and Air-Conditioning) in topla 

sanitarna voda (TSV). 

Ta priročnik se ukvarja z najpomembnejšimi vidiki, ki se nanašajo na ovoj stavbe in 

s tem tudi na področje stavbnega pohištva in drugima z gradbeništvom povezana 

področja. Priročnik vključuje dva modula: 

 Modul 5. Zakonske zahteve energetske učinkovitosti na področju stavbnega 

pohištva in ostalih področjih povezanih z gradbeništvom.  

 Modul 6. Ukrepi za energetsko učinkovitost na področju stavbnega pohištva in 

ostalih področjih povezanih z gradbeništvom 

Ta modul se ukvarja posebej z zakonskimi zahtevami, določenimi za stavbno 

pohištvo in ostala področja povezana z gradbeništvom. Posebno pozornost namenja 

stavbnemu pohištvu, zlasti oknom, ki imajo zelo velik vpliv na primerno izolacijo 

toplotnega ovoja. 

Ostala področja povezana z gradbeništvom imajo manj pomemben vpliv na 

energetsko učinkovitost stavb, tako da so obravnavani bolj na kratko, s priporočili in 

krajšimi pripombami. Zakonske zahteve za vsa področja gradnje, vključno s tistimi, 

ki so pomembne za energetsko učinkovitost stavb, so bile določene s Pravilnikom o 

učinkoviti rabe energije v stavbah PURES 2. 
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Kot smo videli v modulih 2 in 3, ta sklop pravil, ki je bil odobren leta 2010, sestavlja 

regulativni okvir osnovnih kakovostnih zahtev  za stavbe in njihove napeljave. 

Nekatere od teh zahtev in pogojev, ki se nanašajo na energetsko učinkovitost v 

okviru gradnje, imajo poseben pomen za področje stavbnega pohištva. Okna in 

vrata  pomembno vplivajo na toplotno izolacijo ovoja stavbe. 

Na področje stavbnega pohištva še posebej vplivajo ukrepi, katerih cilj je doseči 

ustrezno izolacijo toplotnega ovoja stavbe. Elementi, ki spadajo v področje uporabe 

tega modula so na primer vrata in okna, zlasti slednji kot bistveni elementi 

toplotnega ovoja stavbe. 

Pomembno je omeniti, da je potrebno približno polovico porabljene energije stavbe 

pripisati toplotnemu ovoju stavbe, pri kateri se glavni del, ki niha glede na značilnosti 

stavbe, izkazuje z izgubo energije prek svojih odprtin1. Zato ima primerna obdelava 

teh odprtin pomembno vlogo na področju energetske učinkovitosti. 

V tem modulu bomo analizirali trenutne zakonske zahteve in predvsem nove 

razvoje, vključene v uredbe s posebnim poudarkom na izolaciji stavb in stavbnih 

odprtin, predvsem oken. 

Poznavanje različnih zahtev iz ustreznih predpisov, bo odlično izhodišče, za 

izvajanje potrebnih in najprimernejših ukrepov energetske učinkovitosti. 

Različni ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti stavb, ki se navezujejo na 

področje stavbnega pohištva so podrobno predstavljeni v modulu 6. Čeprav ni 

nobenih posebnih zahtev z neposrednim učinkom na ostala področja povezana z 

gradbeništvom, kot so na primer slikopleskarska dela, obstajajo številna priporočila, 

s katerimi lahko optimiziramo energetsko učinkovitost stavb, ob upoštevanju 

nekaterih ukrepov s teh področij. 

                                                
 
1
Odprtina: vsak prozoren ali prosojen element stavbnega ovoja, vključno z okni, strešnimi 

okni, svetlobniki, steklenimi vrati s prosojno površino nad 50%. 
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5.1. Energetska učinkovitost na področju 
stavbnega pohištva 

Kot je že bilo ugotovljeno v prejšnjih modulih tega priročnika, je gradbeni sektor 

veliki porabnik energije tako na domači ravni kot po vsej Evropi.  

Nadzor pri porabi energije in večanje rabe energije iz obnovljivih virov, skupaj z 

varčevanjem z energijo in izboljšanjem energetske učinkovitosti predstavljajo 

pomemben del ukrepov, potrebnih za izpolnitev ciljev in obveznosti v zvezi z 

energijo in podnebnimi spremembami na nacionalni ter na ravni Evropske skupnosti. 

Da zadovoljimo tem zahtevam, smo s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v 

stavbah pridobili pravni okvir za delovanje Tehnične smernice TSG-1-004:2010. 

Tehnična smernica določa gradbene ukrepe oziroma rešitve za dosego zahtev iz 

tega pravilnika, med katerimi so tudi zahteve glede energijskih prihrankov. 

Pravilnik upošteva zahteve energetske učinkovitosti iz evropske Direktive 

2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta, ki določa obveznost, da se te zahteve 

redno pregleduje ter pravilnik ustrezno prilagaja najnovejšim tehničnim napredkom s 

področja gradbeništva. 

Direktiva 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb je zamenjala Direktivo 

2002/91/EU. Nova direktiva je prinesla več zahtev vezanih na energetsko 

učinkovitost stavb ali njihovih delov z namenom, da se doseže optimalna raven 

delovanja. 

Med zahtevami, ki se nanašajo na energetsko učinkovitost na področju 

gradbeništva, jih je nekaj, ki se nanašajo neposredno ali posredno na področje 

stavbnega pohištva, zaradi njegovega pomena pri porabi energije. 

Tako obstajajo različne zahteve, ki jih je treba upoštevati v ustreznih predpisih, ki 

bodo preučeni in ocenjeni v tem modulu. 
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5.1.1. Področje stavbnega pohištva v gradbenem sektorju 

Med poklicnimi profili s področja gradbeništva, povezanimi s porabo energije, je bila 

pri pripravi tega modula posebna pozornost namenjena področju stavbnega 

pohištva. 

V tem modulu bodo podrobno preučene značilnosti odprtin na ovoju stavbe. 

Ocenjuje se, da okrog 50 % porabe energije predstavljajo toplotne izgube skozi ovoj 

stavbe. Ovoj stavbe predstavljajo streha, fasada in stavbne odprtine namenjene 

stavbnemu pohištvu. Nepravilna izolacija teh elementov povzroča znatne izgube 

energije. Rezultati uspešno izvedenih obnov kažejo, da s primerno izolcijo ovoja 

stavbe dosežemo tudi do 60 % prihrankov energije. 

Stavbno pohištvo ima pomembno vlogo pri pravilni izolaciji stavb v zvezi z 

zapiranjem odprtin na ovoju, to je z vrati, strešnimi okni, svetlobniki, predvsem pa 

okni. Zato je nujno, da se izvedejo vsi možni ukrepi za energetsko učinkovitost in 

varčevanje z energijo, ki so povezani s področjem stavbnega pohištva in sicer 

znotraj meja tehnične in ekonomske upravičenosti, z namenom znižanja stroškov 

energije v stavbah ali domovih. 

Različne zahteve določene z ustreznimi predpisi se štejejo kot osnova za 

posamezna dela s področja gradbeništva. Za izvajalce gradbenih del je pomembno, 

da so s temi zahtevami seznanjeni, in jih lahko uporabljajo pri izvedbi različnih 

ukrepov za doseganje energetske učinkovitosti . 
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 Poklicni profili povezani s področjem stavbnega pohištva  

V okviru strokovnega področja, povezanega s stavbnim pohištvom, obstaja veliko 

profilov, ki na tak ali drugačen način opravljajo poklicno dejavnost s področja 

gradbeništva 

Med najpogostejše poklicne profile, ki se neposredno ali posredno nanašajo na 

zahteve določene v tem modulu, spadajo: 

 

Zahteve za stavbno pohištvo, ki jih je potrebno upoštevati v gradbenem sektorju, so 

tudi v interesu drugih strokovnjakov kot so na primer arhitekti, inženirji, koordinatorji. 

 

  

 Monter stavbnega pohištva. 

 Stavbni steklar. 

 Mizar. 

 Gradbeni delovodja. 

 Nadzornik. 

 Projektant. 

 Zidar 
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5.1.2. V smeri učinkovitejšega modela 

Danes smo skoraj vsi seznanjeni z idejo o energetski učinkovitosti oziroma 

ustreznim upravljanjem in varčevanjem z energijo na različnih področjih delovanja.  

Koncept, ki smo ga omenili v modulu 1 tega priročnika, izhaja od naraščajočega 

izčrpavanja neobnovljivih virov energije, do vse večjih potreb po prihrankih stroškov 

in vse večjih skrbi za okolje. 

Vedno, ko izvajamo naše redne aktivnosti, porabljamo energijo. Kljub temu le redko 

razmišljamo, kako učinkoviteje upravljati z energijo ali znižati porabo. 

Kljub temu je naloga vsakega izmed nas, da energijo učinkovito uporabljamo. Kot 

vemo, je energijo mogoče prihraniti pri vseh naših vsakodnevnih dejavnostih. Na 

tem področju je prišlo do velikih tehnoloških napredkov, katerih rezultate srečujemo 

že vrsto let. 

Ravno področje gradbeništva, zlasti stavbe in stanovanja, je odgovorno za najvišjo 

porabo energije. Zato je doseganje višje energetske učinkovitosti na področju 

gradbeništva bistvenega pomena. 

Zasnova in pravilna konstrukcija stavbe sta najpomembnejša dejavnika, ko gre za 

optimiziranje energetske učinkovitosti stavbe. Kot smo že prej poudarili, je toplotni 

ovoj stavbe odgovoren za najvišji delež porabljene energije. Zato je ustrezna 

toplotna izolacija ovoja ključnega pomena za znižanje porabe. Po arhitekturni 

zasnovi je gradnja ovoja stavbe prvi korak v procesu gradnje in posledično prva 

točka, na katero se nanašajo ukrepi za energetsko učinkovitost. Pomembno je imeti 

v mislih, da ukrepi, ki se izvajajo v tej fazi gradnje, vplivajo na celotno stavbo. Ukrepi 

na ovoju stavbe so tudi pomembni, ker se njihovi učinki prenašajo na ostale ukrepe 

za zagotavljanja energetske učinkovitosti. 

Danes poznamo tehnologije, ki so potrebne za doseganje znatnih prihrankov 

energije. Posledično ta povečana učinkovitost pomeni tudi zmanjšanje emisij CO2, 

kar koristi tako okolju kot našemu zdravju. Z uporabo novih tehnologij in pravih 

materialov so doseženi tudi prihranki investicijskih in/ali obratovalnih stroškov. 

Upoštevati je treba dobre prakse, ki jih lahko prispeva vsak posameznik, da se 

poveča učinkovitost izvedenih ukrepov. 
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5.2. Trenutne zakonske zahteve 

Zaradi pomena skupne porabe energije stavb, je znižanje porabe energije eden od 

prednostnih ciljev zakonodajnih prizadevanj v Evropski uniji kot celoti in posledično 

tudi v Sloveniji.  

Rezultat teh prizadevanj je vrsta direktiv, zakonov, predpisov in standardov 

izvedenih s strani Evropske unije in njenih članic. Cilj teh dokumentov je 

vzpostavitev nadzora nad izrabo naših neobnovljivih virov energije ter ocenjevanje 

in spodbujanje uporabe alternativnih virov, zlasti obnovljivih. 

Tako smo v zadnjih letih izdelali številne predpise v zvezi s promocijo energetske 

učinkovitosti stavb, z namenom dviga naše okoljske ozaveščenosti. 

Kot je bilo že navedeno v ostalih modulih tega priročnika, je Evropska unija odigrala 

ključno vlogo v tem procesu z oblikovanjem in urejanjem potrebnih ukrepov za 

spodbujanje energetske učinkovitosti v Evropi. 

Evropska direktiva 2002/91/ES o energetski učinkovitosti stavb je bila 

najpomembnejši sklop standardov na področju gradnje s poudarkom na porabi 

energije in učinkovitosti. Kasneje je to direktivo nadomestila Direktiva 2010/31/EU o 

energetski učinkovitosti stavb, ki je uvedla številne spremembe in postavila nove 

cilje energetske učinkovitosti s področja graditve objektov. 

Tako se je tudi v Sloveniji razvila vrsta standardov in predpisov, ki jih je potrebno 

upoštevati na področju graditve objektov in energetske učinkovitosti. Med 

najpomembnejšimi je Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 2), ki 

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

stavbah na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove 

kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah. S tem pravilnikom smo 

pridobili pravni okvir za delovanje Tehnične smernice TGS-1-004:2010. Tehnična 

smernica določa gradbene ukrepe oziroma rešitve za dosego zahtev iz tega 

pravilnika in določa metodologijo izračuna energijskih lastnosti stavbe. Uporaba 

Tehnične smernice je obvezna. 

 

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 2 določa osnovne zahteve, 

ki jih morajo objekti ter njihove naprave izpolnjevati, da izpolnjujejo osnovna 

določila glede varnosti in kakovosti bivanja. Tehnična smernica določa ukrepe za 

izpolnitev teh zahtev. Tehnična smernica je razčlenjena na posamezna poglavja, 

ki pokrivajo posamezna področja pomembna pri doseganju energetske 

učinkovitosti. 
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Zakonska podlaga za izdajo Tehnične smernice 

V Zakonu o graditvi objektov je Tehnična smernica opredeljena kot »dokument, s 

katerim se za določeno vrsto objekta uredijo natančnejša opredelitev bistvenih 

zahtev, pogoji za projektiranje, izbrane ravni oziroma razredi gradbenih proizvodov 

oziroma materialov, ki se smejo vgrajevati, ter načini njihove vgradnje in način 

izvajanja gradnje z namenom, da se zagotovi zanesljivost objekta ves čas njegove 

življenjske dobe, kadar je to primerno, pa tudi postopki, po katerih je mogoče 

ugotoviti, ali so takšne zahteve izpolnjene« (Zakon o graditvi objektov, točka 3.2 

prvega odstavka 2. člena). 

5.2.1. Zahteve Tehnične smernice TSG-1-004:2010 

 

Pravna narava in uporaba tehničnih smernic je bolj podrobno obravnavana v 9. 

členu zakona (Zakon o graditvi objektov), kjer je določeno, da se z gradbenimi 

predpisi (to je vrsta izvršilnih predpisov, izdanih na podlagi zakona) za posamezne 

vrste objektov določijo tehnične značilnosti tako, da ti objekti glede na svoj namen 

izpolnjujejo eno, več ali vse naslednje bistvene zahteve: 

 mehanska odpornost in stabilnost; 

 varnost pred požarom; 

 higienska in zdravstvena zaščita in zaščita okolice; 

 varnost pri uporabi; 

 zaščita pred hrupom; 

 varčevanje z energijo in ohranjanje toplote. 

Za zagotavljanje učinkovite rabe energije v stavbah ta Tehnična smernica na 

področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, klimatizacije, priprave 

tople pitne vode in razsvetljave v stavbah določa: 

Tehnična smernica TSG-1-004:2010  

Tehnična smernica določa gradbene ukrepe oziroma rešitve za dosego zahtev iz 
Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, med katerimi so tudi zahteve glede 
energijskih prihrankov. 
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 elemente arhitekturne zasnove, ki vplivajo na učinkovito rabo energije; 

 dopustno toplotno prehodnost posameznih gradbenih elementov in sklopov; 

 načine pasivnega zmanjševanja pregrevanja zaradi sončnega obsevanja; 

 sestave takšnih gradbenih konstrukcij, da ne bo prišlo do poškodb ali drugih 

škodljivih vplivov zaradi difuzijskega prehoda vodne pare; 

 ravni in tehnične rešitve primerne zrakotesnosti stavbe; 

 energijske lastnosti generatorjev toplote in generatorje v hladu; 

 zahteve načrtovanja in izvedbe cevovodnega razvoda ogrevanja, hlajenja, 

prezračevanja in klimatizacije stavbe; 

 projektne temperature ogrevalnega sistema; 

 načine uravnoteženja in regulacije sistema ogrevanja; 

 energijske lastnosti klimatskih naprav in sistemov; 

 načine regulacije sistema klimatizacije; 

 ravni potrebnega vračanja toplote ali hladu odtočnega zraka; 

 elemente zagotavljanja učinkovite priprave tople in pitne vode; 

 zahteve načrtovanja in izvedbe hranilnika in cevovodnega razvoda tople in 

pitne vode 

 energijske lastnosti elementov razsvetljave; 

 stavbe oziroma njihove dele, v katerih je treba razsvetljavo regulirati v 

odvisnosti od dnevne svetlobe in prisotnosti uporabnikov. 

Ta Tehnična smernica določa potrebne izračune, s katerimi preverjamo učinkovito 

rabo energije v stavbah. Razlikovati je treba med: enostanovanjskimi, 

večstanovanjskimi, upravnimi in pisarniškimi stavbami, stavbami za izobraževanje, 

stavbami za zdravstvo, gostinskimi stavbami, športnimi dvoranami, trgovskimi 

stavbami in stavbami za storitvene dejavnosti ter stavbami za druge namene. Ker se 

potrošnja energije med temi vrstami stavb med seboj razlikujejo, je treba za vsako 

stavbo ali njen del skladno s predpisom, ki ureja klasifikacijo objektov, uporabiti 

najbolj primerno metodologijo iz točke 9 Tehnične smernice. 

V Tehnični smernici so navedeni tudi snovni podatki za najbolj običajne materiale, ki 

se uporabljajo v primerih, kadar podatki proizvajalca niso na voljo.  

Na podlagi zahtev je Tehnična smernica razdeljena na naslednja poglavja: 
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 ARHITEKTURNE ZAHTEVE. 

 TOPLOTNA ZAŠČITA. 

 OGREVANJE. 

 HLAJENJE. 

 PREZRAČEVANJE. 

 PRIPRAVA TOPLE VODE. 

 RAZSVETLJAVA. 

 METODE ZA IZRAČUN ENERGIJSKIH LASTNOSTI. 

 

Med vsemi poglavji Tehnične smernice je za ovoj stavbe najbolj pomembno  

poglavje TOPLOTNA ZAŠČITA, ki določa tehnične zahteve glede toplotne 

prehodnosti, zmanjševanja pregrevanja, prehoda vodne pare in zrakotesnosti. 
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5.2.2. Poglavje: TOPLOTNA ZAŠČITA 

TOPLOTNA PREHODNOST in TOPLOTNI MOSTOVI 

To poglavje Tehnične smernice podrobneje obravnava ukrepe, ki jih je potrebno 

izvesti na področju stavbnega pohištva. 

S Pravilnikom o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah je določeno, da 

je s toplotno zaščito površine toplotnega ovoja stavbe in ločilnih elementov delov 

stavbe z različnimi režimi notranjega toplotnega ugodja potrebno: 

 zmanjšati prehod energije skozi toplotni ovoj stavbe; 

 zmanjšati podhlajevanje ali pregrevanje stavbe; 

 zagotoviti tako sestavo gradbenih konstrukcij, da ne prihaja do poškodb ali 

drugih škodljivih vplivov zaradi difuzijskega prehoda vodne pare; 

 nadzorovati (uravnavati) zrakotesnost stavbe. 

Tehnična smernica določa vrednosti toplotne prehodnosti določene po standardih 

SIST EN ISO 6946 in SIST EN ISO 10211, ki veljajo za zunanje površine stavbe in 

ločilne elemente stavbe z različnimi temperaturnimi režimi. Te vrednosti ne smejo 

biti presežene. V spodnji preglednici so predstavljene mejne vrednosti toplotne 

prehodnosti.  

 

 
Gradbeni elementi stavb, ki omejujejo ogrevane prostore Umax W/(m2K) 

1 Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom 0,28 

2 
Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom - manjše 

površine, ki skupaj ne presegajo 10 % površine neprozornega dela 
zunanje stene 

0,60 

3 Stene, ki mejijo na ogrevane sosednje stavbe 0,50 

4 
Stene med stanovanji in stene proti stopniščem, hodnikom in drugim 

manj ogrevanim prostorom 
0,70 

5 
Notranje stene in medetažne konstrukcije med ogrevanimi prostori 
različnih enot, različnih uporabnikov ali lastnikov v nestanovanjskih 

stavbah 
0,90 

6 Zunanja stena ogrevanih prostorov proti terenu 0,35 

7 Tla na terenu (ne velja za industrijske stavbe) 0,35 
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8 Tla nad neogrevano kletjo, neogrevanim prostorom ali garažo 0,35 

9 Tla nad zunanjim zrakom 0,30 

10 
Tla na terenu in tla nad neogrevano kletjo, neogrevanim prostorom 

ali garažo pri panelnem - talnem ogrevanju (ploskovnem gretju) 
0,30 

11 
Strop proti neogrevanemu prostoru, strop v sestavi ravnih ali 

poševnih streh (ravne ali poševne strehe) 
0,20 

12 Terase manjše velikosti, ki skupaj ne presegajo 5 % površine strehe 0,60 

13 Strop proti terenu 0,35 

14 
Vertikalna okna ali balkonska vrata in greti zimski vrtovi z okvirji iz 

lesa ali umetnih mas 
1,30 

15 
Vertikalna okna ali balkonska vrata in greti zimski vrtovi z okvirji iz 

kovin 
1,60 

16 Strešna okna, steklene strehe 1,40 

17 Svetlobniki, svetlobne kupole (do skupno 5 % površine strehe 2,40 

18 Vhodna vrata 1,60 

19 Garažna vrata 2,00 

 

Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah določa, da je stavbe  

treba projektirati in graditi tako, da je vpliv toplotnih mostov na letno potrebo po 

energiji za ogrevanje in hlajenje čim nižji in da toplotni mostovi ne povzročajo škode 

stavbi ali njenim uporabnikom. 

Toplotni most je mesto na zunanjem ovoju zgradbe, kjer je bistveno povečano 

prehajanje toplote, kot posledica nenatančnosti pri načrtovanju in gradnji stavbe. 

Največkrat se pojavljajo na vogalih, stikih in robovih, kjer je zmanjšan toplotni upor, 

ker se tu temperatura hitreje znižuje. 

Poznamo več vrst toplotnih mostov, ki jih delimo glede na vzrok nastanka:  

 Konvekcijski toplotni most nastane tam, kjer topel zrak brez ovire uhaja iz 

stavbe skozi špranje, odprtine,... 

 Geometrijski toplotni most nastane, ker je površina na notranji strani 

gradbenega materiala manjša od površine na zunanji strani. Presek je 

povečan in zato se zviša tudi toplotna prevodnost. Tej obliki se je zelo težko 

izogniti, ker se pojavi vsakič ko dve steni stikamo pod nekim kotom (npr. 

vogali). 
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 Konstrukcijski toplotni mostovi so najbolj težavni. Pojavijo se ob prekinitvi 

toplotnega ovoja zgradbe in so v veliki meri posledica nedoslednosti pri 

načrtovanju zgradbe. 

Tehnična smernica določa, da se pri računanju potrebne toplote za ogrevanje vpliv 

toplotnih mostov upošteva po standardih SIST EN ISO 13789, SIST EN ISO 14683 

oziroma SIST EN ISO 10211.  

Stavbno pohištvo 

Zelo pomembno vlogo pri pojavu toplotnih mostov ima stavbno pohištvo, zato je 

pomembno, da se držimo določil iz Tehnične smernice, ki se navezujejo na zahteve 

glede stavbnega pohištva. 

Tehnična smernica določa mejne prednosti toplotne prehodnosti za okna in njene 

posamezne dele (okvir, zasteklitev), ki jih morajo dosegati, da se zadovolji zahtevam 

pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah. 

Tehnična smernica določa, da se v ogrevanih prostorih stavbe lahko uporablja 

zasteklitev s toplotno prehodnostjo največ U = 1,1 W/(m2K). 

Za okna veljajo naslednje predpisane vrednosti: 

 Največ U = 1,3 W/(m2K), za okna z lesenim profilom, profilom iz umetne 

mase ali profilom iz kombinacije materialov, katerih osnova je  profil iz lesa 

ali umetne mase; 

 Največ U = 1,6 W/(m2K), za okna s kovinskimi okvirji; 

 Največ U = 1,4 W/(m2K), za strešna okna in steklene strehe. 

Za zunanja vrata določa Tehnična smernica mejno vrednost U = 1,6 W/(m2K), razen 

za garažna vrata, kjer je ta vrednost U = 2,0 W/(m2K). 

Zahteve Tehnične smernice v zvezi s stavbnim pohištvom ne veljajo za izložbena 

okna, ki omejujejo zaprt izložbeni prostor, in za steklena vrata, ki so del vetrolova. 

Uporaba steklenih prizem je dovoljena le v prostorih s temperaturo zraka pod 15°C. 

 

ZMANJŠEVANJE PREGREVANJA 

Pomemben vlogo pri zmanjševanju pregrevanja stavbe ima primerna arhitekturna 

zasnova, senčenje in naravno prezračevanje v nočnih in jutranjih urah. S tem se 

lahko znatno zmanjšajo potrebe po hlajenju. 
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Tehnična smernica določa zahteve v zvezi z zastekljenimi površinami stavbe in 

senčili, ki vplivajo na zmanjševanje pregrevanja zaradi sončnega obsevanja. 

 

PREHOD VODNE PARE 

Stavbe morajo biti projektirane in zgrajene tako, da se pri namenski uporabi vodna 

para, ki zaradi difuzije prodira v gradbeno konstrukcijo, ne kondenzira. Če pride do 

kondenzacije vodne pare v konstrukciji, se mora ta po koncu računskega obdobja 

difuzijskega navlaževanja in izsuševanja povsem izsušiti. 

Vse gradbene konstrukcije stavb morajo biti projektirane in zgrajene tako, da vodna 

para pri projektnih pogojih na njihovih površinah ne kondenzira. 

Vlaga, ki se kondenzira v konstrukciji, ne sme povzročiti škode na gradbenih 

materialih (na primer korozije, nastanka plesni, poslabšanja lastnosti izolacijskih 

materialov). 

Difuzija vodne pare se računa za zunanje gradbene konstrukcije in konstrukcije, ki 

mejijo na neogrevane prostore, razen za konstrukcije, ki mejijo neposredno na teren 

(tla, strop, stene). 

Tehnična smernica določa zahteve glede minimalnih vrednosti, ki jih je potrebno 

upoštevati pri preračunu prehoda vodne pare, da le ta ne povzroča kasnejših težav. 

Pri preračunu higrotermičnih lastnosti gradbenih konstrukcij se uporablja standard 

SIST EN ISO 13788. 

ZRAKOTESNOST 

Glede na geografsko lego Slovenije velja, da je objekt v večini leta toplejši kot 

okolica. Ker se zraku ob spremembi temperature spreminja tudi tlak, zrak začne 

iskati netesne dele objekta in uhaja na prosto. Ob prehodu preko konstrukcijske 

sklope objekta se zrak ohlaja in na določeni točki v prehodu tudi kondenzira. Na 

dolgi rok lahko takšna »majhna« napaka povzroči konstrukcijski problem objekta. 

Problem zrakotesnosti se zelo jasno pokaže, ko se v obstoječem objektu, ki ni 

grajen zrakotesno, zamenja stavbno pohištvo in se s tem posegom bistveno 

zmanjša uhajanje zraka, ki je bilo prej v veliki meri omogočeno preko netesnih oken 

in vrat. Zaradi toplotnih mostov pri špaletah oken, na notranji strani balkonov, … se 

v veliko primerih pojavi plesen, ki je posledica kondenzacije vlage, ki jo zid 

absorbira. Vse to povzroča na dolgi rok konstrukcijske probleme in niža kvaliteto 

bivanja v takem prostoru. Naknadne sanacije toplotnih mostov so vedno 

problematične in posledično drage. 
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Tehnična smernica določa mejne vrednosti, ki jih objekt ne sme presegati, da je 

zagotovljena njegova zrakotesnost. Za merjenje zrakotesnosti ovoja stavbe se 

uporablja standard SIST EN 13829. 

Pomembno vlogo pri zagotavljanju zrakotesnosti ovoja stavbe ima stavbno pohištvo. 

Pomembno je, da se uporablja stavbno pohištvo z izjavami o skladnosti po 

standardu SIST EN 12207.  
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5.3. Energetska učinkovitost ostalih 
področij povezanih z gradbeništvom 

 Steklarstvo 

Steklarski sektor ima pomembno vlogo pri konstrukciji stavbnega pohištva. 

Strokovnjaki, ki delajo na tem področju morajo izpolnjevati zahteve glede lastnosti 

stekla, ki se uporablja za okna in druge elemente. 

 Pleskarstvo 

Čeprav Tehnična smernica nima posebnih določil oziroma zahtev povezanimi s 

področjem pleskarstva, obstajajo nekatere dobre prakse, ki se lahko štejejo kot 

priporočila z namenom, da se na eni strani optimizira varčevanje z energijo v 

stavbah in na drugi strani prizadeva za bolj trajnostne gradnje, ki presegajo področje 

energetske učinkovitosti. V naslednjem modulu, ki govori o ukrepih, so omenjena 

nekatera od teh priporočil. 

 Področje notranje opreme 

Notranja oprema stanovanj in poslovnih prostorov neposredno ali posredno vpliva 

na porabo energije v zgradbi ter na lokalni in globalni ravni. Čeprav Tehnična 

smernica ne opredeljuje nobenih zahtev ali določil, ki bi vplivale na to področje, 

lahko ob uporabi nekaterih priporočil za opremljanje in dekoracijo pomagamo 

optimizirati energetsko učinkovitost v stavbah. V modulu 6 bodo nekatera od teh 

priporočil zajeta. 

 

Slika1:Izdelava pohištva iz palet. Vir: La Bioguia.  
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 Povzetek 

 Ta modul se osredotoča na glavne značilnosti pravnih zahtev, ki urejajo 

energetsko učinkovitost in posledično vplivajo na področje stavbnega pohištva, 

zlasti v zvezi z izolacijo odprtin ovoja stavbe. 

 Tehnična smernica (TSG-1-004:2010) ureja skoraj vsa področja energetsko 

učinkovite gradnje. 

 Skozi ovoj stavbe izgubljamo skoraj 50 % vse dovedene energije. S primerno 

toplotno izolacijo ovoja lahko prihranimo preko 60 % te energije. Ustrezna 

obdelava odprtin ima pomembno vlogo pri izolaciji ovoja.  

 Tehnična smernica vsebuje poglavje TOPLOTNA ZAŠČITA, ki je posebnega 

pomena za doseganje energetske učinkovitosti. 

 Za področje stavbnega pohištva so pomembna določila iz podpoglavja toplotna 

prehodnost. 

 Poglavje TOPLOTNA ZAŠČITA se sklicuje na značilnosti toplotnega ovoja, ki 

se osredotočajo na naslednje vidike: prehodnost toplote, zmanjševanje 

pregrevanja, prehod vodne pare in zrakotesnost. 

 Potreba po energiji za ogrevanje in hlajenje ne sme presegati mejnih vrednosti, 

ki so odvisne glede na podnebno območje ter vrsto in uporabo stavbe 

 Omejitev neravnovesij je pogoj, ki se uporablja pri stanovanjski rabi stavb. Ta 

omejitev je določena na podlagi značilnosti ovoja stavbe. 

 Omejitev kondenzacije se uporablja za vse stavbe, ki trpijo zaradi tega 

problema. Mejna vrednost se ugotovi s spremenljivko, ki ne sme biti presežena. 

 Za ostala področja gradbeništva obstajajo številna priporočila, vendar ni 

zakonskih predpisov, ki bi ta področja urejala. 
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 Cilji 

 Seznaniti se z najpomembnejšimi ukrepi energetske učinkovitosti, ki veljajo za 

področje zidarskih del, povezanih s toplotno izolacijo stavb. 

 Razumeti koncept “toplotne izolacije” in karakteristike glavnih toplotno 

izolacijskih materialov, ki se uporabljajo pri energetsko učinkoviti gradnji. 

 Povezati zahteve Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 2 z 

ukrepi energetske učinkovitosti, ki se izvajajo tako na novogradnjah kot 

obstoječih stavbah. 

 Izvedeti več o različnih možnostih energetske sanacije stavb, ki obravnavajo dva 

elementa stavbnega ovoja: fasado in streho. 

 Razlikovati med značilnostmi in priporočili v zvezi s toplotno izolacijo zunanjih in 

notranjih sten. 

 Spoznati tehnike vgradnje in prednosti ter lastnosti materialov, ki so 

najpogosteje uporabljeni pri energetski sanaciji fasade in strehe. 

 Naučiti se kako preveriti lastnosti toplotnih izolacij. 

 Pridobiti informacije o ustreznih programih pomoči in subvencij, ki so namenjeni 

naložbam za izboljšanje energetske učinkovitosti in sicer preko različnih 

nacionalnih programov (na primer EKO Sklad). 
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 Uvod 

Potreba po izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije na področju zidarskih in 

izolaterskih del, je postala nujna in je v večini primerov že uvedena z uredbami in 

predpisi. 

V prejšnjem modulu smo si podrobneje ogledali predpise in zahteve v zvezi s temi 

ukrepi. Posebej smo obravnavali vlogo Tehnične smernice, ki vzpostavlja zahteve, 

katere je potrebno upoštevati pri ukrepih energetske učinkovitosti in varčevanja v 

gradbeništvu. 

Menimo, da je bistvenega pomena, da najprej spoznate regulativne zahteve, tako da 

se lahko izvedejo ukrepi, ki so potrebni in ustrezni za vsak primer posebej. 

V modulu 5 Zakonske zahteve za energetsko učinkovitost na področju zidarskih in 

izolaterskih del smo pogledali, kako je zmanjšanje povpraševanja po energiji 

(ogrevanje in hlajenje) in omejitev kondenzacije ter neravnovesij treba obravnavati v 

skladu s Tehnično smernico, na kateri temeljijo zahteve za stavbe. Za reševanje teh 

zahtev, je treba izvajati različne tehnične ukrepe. Ti ukrepi bodo predmet obravnave 

v tem modulu. 

Zmanjšanje energetskih potreb pomeni zmanjšanje potrebe po ogrevanju in 

hlajenju. Energetske potrebe stavbe so odvisne od lokacije oziroma podnebne 

cone, v kateri se ta nahaja. 

Kot smo videli v modulu 5, je treba v skladu s Tehnično smernico zmanjšati potrebe 

po ogrevanju in hlajenju stavbe z namenom, da se zadovolji nizom vrednosti, ki so 

odvisne od vrste stavbe in podnebne cone, v kateri se ta stavba nahaja. 

Za zmanjšanje povpraševanja po energiji, je treba stavbe ustrezno toplotno izolirati, 

s poudarkom na treh glavnih področjih: fasadah, strehah in stavbnih odprtinah. V 

zvezi s predmetom obravnave tega modula bomo študirali toplotno izolacijo fasad in 

streh. Najprej bomo obravnavali lastnosti toplotno izolacijskih materialov, ki jih 

uporabljamo v energetsko učinkovitih stavbah. Kasneje bomo preučili različne 

rešitve izolacije fasad in streh.  
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6.1. Toplotno izolacijski materiali 

Toplotnoizolacijski materiali so proizvodi, ki kažejo visoko odpornost proti prehodu 

toplote skozi njih. To lastnost merimo v smislu toplotne prevodnosti; to je 

sposobnost prevajanja toplote materiala. Izolacijski materiali imajo zelo nizko 

toplotno prevodnost. V Preglednici 1 lahko vidimo povprečne koeficiente toplotne 

prevodnosti izolacijskih materialov, ki jih bomo obravnavali v tem modulu. Opozoriti 

je treba, da izolacijska zmogljivost ni odvisna samo od koeficienta toplotne 

prevodnosti, temveč tudi od debeline uporabljenega materiala. 

Preglednica 1.Vir: CTE WEB http://cte-web.iccl.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

V nadaljevanju si bomo ogledali materiale, ki se najpogosteje uporabljajo pri toplotni 

izolaciji ovoja stavbe. 

  

Material 
Koeficient toplotne prevodnosti (λ)  

[W/(m·K)] 

Ekspandiran polistiren (EPS) 0,039-0,029 

Ekstrudiran polistiren 0,039-0,029 

Mineralna volna (steklena in 

kamena volna) 

0,05-0,031 

Poliuretanska pena 0,024-0,04 
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Ekspandirani polistiren (EPS) 

EPS je toga plastična snov, pridobljena iz polistirena z zaprto celično strukturo, 

napolnjeno z zrakom. Ta material se uporablja v gradbeništvu in prav tako zelo 

pogosto pri embalaži (za zaščito vsebine pred zunanjimi vpliv) in pri pakiranju hrane 

(pladnji). Ima zelo nizko toplotno prevodnost in je odporen proti gnitju, plesni ali 

razpadanju. Je zelo lahki material in odporen proti vlagi. V gradbeništvu se uporablja 

za izolacijo vseh vrst gradbenih konstrukcij: fasad, streh, tal itd. Pojavlja se lahko v 

različnih oblikah, odvisno od namena uporabe. Za namen toplotne izolacije v 

gradbeništvu, se običajno uporablja v obliki ravnih plošč. 

 

Slika 1. EPS plošče in detajl EPS plošče. Vir: www.mwmaterialsworld.com 

Ekstrudirani polistiren (XPS) 

To je derivat iz polistirena, tog v strukturi, kar je posledica iztiskanja polistirena. 

Prvotni material (v tem primeru polistiren) stisnemo v napravi za iztiskanje, tako da 

dobi dokončno togo obliko. Polistiren ekstrudiramo v prisotnosti penilnega plina, ki 

se spreminja glede na tip XPS-a. Njegove lastnosti so zelo podobne tistim od EPS-a 

vendar je ključna razlika stiskanje, ki daje zaprto celično strukturo. XPS je edina 

toplotna izolacija, ki ohrani svoje lastnosti, ko je mokra. 

 

Slika 2. XPS plošča. Vir: www.proctorgroup.com/ 
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Brizgana poliuretanska pena (PU-pena) 

PU-pena je izolacija, ki je posledica kemične reakcije dveh tekočih komponent 

(poliola in izocianata) pri sobni temperaturi. Toplota se uporablja za sprožitev 

ekspandirnega sredstva, kar privede do končnega izdelka, ki je tog in voluminozen 

material z 90 % zaprtimi celicami. 

Uporablja se v industriji in pri gradnji kot toplotna ter zvočna izolacija in kot 

hidroizolacijsko sredstvo. PU peno vgrajujemo z brizganjem dveh komponent s 

posebno napravo, zaradi česar je material poznan tudi kot brizgana poliuretanska 

pena. Ta vrsta izolacije v Sloveniji ni običajna. Zadnje čase se vse pogosteje 

pojavlja toplotna izolacija iz poliuretana v obliki plošč. 

 

 

Slika 3. Vgradnja in vzorec brizgane poliuretanske pene. 

Vir: www.poliuretanoproyectadoalicante.com(levo); www.construccion-y-reformas.vilssa.com 

(desno) 

 

Mineralna volna 

Mineralne volne so proizvodi izdelani iz filamentov iz kamnitih materialov, ki se 

prepletajo, da tvorijo klobučevino. Mineralna volna je zelo lahek material, ki 

zagotavlja učinkovito zaščito pred toploto, hrupom in ognjem. Ta izdelek naravnega 

izvora, transformiran s proizvodnim procesom, uporabljamo kot toplotno in zvočno 

izolacijo. Njegova toplotna prevodnost je med 0,05 in 0,031 W/(mK). 



 

 

ENERGETSKA UČINKOVITOST V GRADBENEM SEKTORJU 

8 

 

Slika 4. Različni toplotno izolacijski izdelki iz mineralne volne. Vir: 

www.ratsa.com 
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6.2. Izolacija fasad 

S pravilno izolacijo fasad lahko dosežemo prihranke v višini med 5 % in 16 % 

celotne porabe energije v stavbi, in če upoštevamo samo HVAC sisteme, lahko 

porabo energije zmanjšamo tudi do 24 %. 

Izolacija fasad ima največji vpliv na potrebno energijo za ogrevanje stavb, zato je še 

posebej pomembna primerna izbira toplotne izolacije, predvsem v hladnejših 

geografskih območjih. 

Za energetsko sanacijo fasade se po navadi odločimo zaradi dotrajanosti obstoječe 

fasade in potrebe po znižanju stroškov za ogrevanje. Po navadi to opravimo skupaj 

z drugimi okrepi, kot je na primer menjava stavbnega pohištva. V primeru novih 

stavb je izvedba izolacijskih ukrepov obvezna, v skladu z veljavnimi predpisi, ki 

smo jih obravnavali na tem izobraževanju. 

Ko pride čas za prenovo fasade stare stavbe, obstaja več različnih načinov kako 

izbrati primerno toplotno izolacijo, odvisno od karakteristik stavbe in ciljev, ki jih je 

treba doseči. Pogosto se fasado prenavlja bodisi zato, ker potrebuje popravilo ali iz 

estetskih razlogov, ne pa zaradi energetske učinkovitosti. Vendar je obnova dobra 

priložnost za vgradnjo potrebne toplotne izolacije in dodatni investicijski stroški za 

vgradnjo toplotne izolacije so vzdržni. 

Toplotno izolacijo lahko vgradimo na različne načine: 

 Toplotna izolacija zunanjih sten z zunanje strani. 

 Toplotna izolacija zunanjih sten z notranje strani. 

 Toplotna izolacija z injektiranjem v votle medprostore. 

V nadaljevanju bomo preučili različne načine vgradnje toplotne izolacije. 

 

ENSVET je svetovalna dejavnost s področja URE in OVE 

občanov, na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor. 

Izvajanje svetovalne dejavnosti financira EKO SKLAD j.s. 

Svetovalno dejavnost URE in OVE občanov izvaja 

Gradbeni inštitut ZRMK iz Ljubljane, v sodelovanju z 

energetskimi svetovalci in lokalnimi skupnostmi. 

Na spletni strani http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/index-

projekt.html je na voljo več informacij o svetovalni mreži 

ENSVET. Prav tako so objavljeni številni članki na temo 

energetsko učinkovite gradnje. 
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6.2.1. Obnova fasad z uporabo toplotne izolacije vgrajene z 
zunanje strani (ETICS sistem) 

 

Ta vrsta sanacije vključuje dela na zunanjosti stavbe z naslednjimi prednostmi in 

slabosti: 

 Minimalne motnje stanovalcev v stavbah. 

 Uporabna površina stanovanja ali stavbe se ne zmanjšuje. 

 Toplotni mostovi se zlahka popravijo, saj se izognemo “hladnim stenam”, ker 

je toplotna izolacija vgrajena na zunanji strani. 

 Preprečimo nastajanje vlage in plesni. 

 Koristi se toplotna vztrajnost podpornih struktur (stene, nosilci itd.). 

 Toplotna izolacija z zunanje strani je bolj primerna rešitev za stavbe v redni 

uporabi (stanovanja, pisarne itd.) 

 Ta vrsta sanacije vključuje posege na celotnih stavbah, tako da morajo v 

primeru stanovanjskih blokov k sanaciji pristopiti vsi lastniki stanovanj. 

 Ta vrsta sanacije ni dopuščena na stavbah, ki so spomeniško zaščitene. 

 

Potem ko je sprejeta odločitev za toplotno sanacijo fasade z zunanje strani, 

obstajajo različne sanacijske izvedbe, ki vključujejo uporabo različnih materialov, kar 

je opisano v nadaljevanju. 

 
 
 

Želite izvedeti več? 

Vse informacije v zvezi z zahtevami za energetsko učinkovitost stavbnega ovoja 

so podane v Tehnični smernici TSG-1-004:2010. Tehnična smernica TSG-1-004 

je dostopna na spletnem naslovu: 

http://www.mzip.gov.si/fileadmin/mzip.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev/T

SG-01-004_2010.pdf 

 



 

Ukrepi energetske učinkovitosti toplotnega ovoja stavbe (zidarska in izolaterska dela) 

  ENERGETSKA UČINKOVITOST V GRADBENEM SEKTORJU 

11 

6.2.1.1. Toplotna izolacija z zunanje strani z uporabo 
ekspandiranega polistirena 

Ta vrsta toplotne izolacije je najpogostejša pri izolaciji fasade z zunanje stani. 

Stroški sanacije fasade so visoki, vendar vključujejo stroške toplotne zaščite. 

Posebno pozornost je treba nameniti tistim delom, kjer fasada meji na streho, 

balkone in delom okrog odprtin (okna, vrata). 

 

Slika 5. Sestava fasadnega sistema. Vir: http://www.weber-terranova.si/ 

Ekspandiran polistiren (EPS), ki ga uporabljamo kot toplotno izolacijski material, 

mora zadovoljiti naslednje minimalne zahteve (Prikazane v preglednici 2): 

Preglednica 2. Minimalne zahteve za EPS zunanjo izolacijo. Vir: FENERCOM 

Specifikacija Standard Minimalni nivo 

Tolerance dolžine SIST EN-822 L2 

Toleranca širine SIST EN-822 W2 

Toleranc debeline SIST EN-823 T2 

Pravokotnost SIST EN-824 S2 

Ploskost SIST EN-825 P4 

Dimenzijsko stabilnost pod normalnimi pogoji SIST EN-1603 DS(N)2 

Stabilnost pod določenimi pogoji 48 h, 23 °C 90 % 
HR  

SIST EN-1604 < 1% 

upogibna trdnost  SIST EN-12089 BS50 

Odziv na ogenj  SIST EN-13501-1 E 

Natezna trdnost v smeri debeline SIST EN-1607 TR100 
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6.2.1.2. Prezračevana fasada izolirana z mineralno 
volno 

V tem sistemu se kot izolacijski material uporabi mineralna volna, ki jo poznamo v 

izvedbi steklene volne ali kamene volne. Običajno se na zunanjo stran fasadne 

stene pritrdi podkunstrukcija, nato se s sidri položi izolacija in finalna zaključna 

obloga. Veliko pozornost je potrebno nameniti prezračevalnemu kanalu, ki mora na 

spodnji strani imeti odprtino za zajem zraka in na vrhu fasade omogočiti izpust zraka 

iz zračnega kanala. Ta vrsta fasadnega sistema se lahko uporabi za vse vrste stavb. 

 

Slika 6. Diagrami vgradnje mineralne volne v različne tipe fasade. Vir: FENERCOM 

 

Kamena volna je poltogi material, ki je na voljo v ploščah ali zvitkih. 

 

Slika 7. Primer vgradnje kamene volne. Vir: www.construible.es 
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6.2.1.3. Toplotna izolacija z zunanje strani z uporabo 
ekstrudiranega polistirena 

To je sistem zunanje izolacije, v katerem se kot izolacijski material uporabijo plošče 

ekstrudiranega polistirena (XPS), ki so nameščene neposredno na steno na katero 

se nanese zaključni sloj. 

XPS plošče nudijo dobro podlago za vgradnjo zaključnega sloja. Na trgu obstajajo 

rešitve z vnaprej vgrajenim zaključnim slojem 

 

Slika 8. Vgradnja toplotne izolacije XPS(levo). Vir: FENERCOM.  

XPS plošče (desno). Vir: www.archiexpo.es 

6.2.2. Sanacija fasade z uporabo  toplotne izolacije na 
notranji strani 

Sanacija fasade z notranje strani je rešitev, ki je priporočljiva v primerih ko izolacija 

iz zunanje strani ni mogoča. V teh primerih je posebej pomembno, da smo pozorni 

na toplotne mostove. Izolacija z notranje strani ima naslednje prednosti in slabosti: 

 Poveča se stopnja toplotne izolacije stene. 

 Omogoča izravnavo neravnih mest in ostalih napak v steni. 

 Ni potrebno pridobiti dovoljenj v zvezi s toplotno izolacijo. 
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 Delo lahko poteka samo na določenih stenah oz. stanovanjih kot na primer v 

primeru večstanovanjskih blokov. V tem primeru ni potrebno pridobiti 

soglasja od ostalih lastnikov stanovanj. 

 Izvedba takšnih sistemov toplotne izolacije je možno izvesti na vseh vrstah 

stavb. V primerih ko nam kulturno spomeniško varstvo ne dovoljuje posegov 

na zunanji strani, je takšna vrsta sistemov edina možna rešitev. 

 Izolacijski sloj na notranji strani povečuje nevarnost kondenzacije. Posebno 

pozornost je potrebno nameniti toplotnim mostovom. 

Ta vrsta izolacije je še posebej priporočljiva za stavbe, ki niso stalno zasedene, kot 

na primer vikendi. To je zato, ker notranja izolacija pomaga stavbi, da hitro in 

učinkovito doseže udobno temperaturo, čeprav bo doseženo temperaturo 

posledično hitreje izgubilo. Z zunanjo izolacijo bo ogrevanje trajalo dlje, vendar bo 

posledično trajalo dlje časa, da se toplota izgubi. 

V nadaljevanju bomo preverili rešitve, ki se jih lahko uporabi pri izolaciji sten z 

notranje strani.  

6.2.2.1. Izvedba notranje toplotne izolacije z uporabo 
ekspandiranega polistirena 

Pri tej rešitvi so EPS izolacijske plošče nameščene na notranji strani fasade in 

zaključene z zaključnim slojem. Zaključi se lahko z ometom ali mavčno-kartonskimi 

ploščami. 

V tem sistemu je najbolj kritična vgradnja izolacijskih plošč. Stene katere izoliramo 

morajo biti brez kakršnih koli težav z vlago ali kondenzacijo, saj tako preprečimo, da 

bi se lepilo odlepilo. Če obstajajo taki problemi, je najbolj priporočljivo, da se jih 

najprej odpravi, in če to ni mogoče, se namesto lepila uporabijo mehanskih sistemi 

pritrjevanja. Pomembno je, da se izognemo kondenzaciji in zato posebno pozornost 

namenimo toplotnim mostovom, predvsem na oknih, stebrih ter rolo škatlah. 
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 Figure 10. Toplotna izolacija stene z notranje strani. Vir: FENERCOM 

EPS, ki se uporabljajo kot izolacija mora ustrezati veljavnim predpisom v skladu z 

zahtevami, navedenimi v preglednici 3: 

Preglednica 3. Minimalne zahteve za EPS notranjo izolacijo. Vir: FENERCOM 

Specifikacija Standard Minimalni nivo 

Toleranca dolžine  SIST EN-822 L1 

Toleranca širine  SIST EN-822 W1 

Toleranca v debelini  SIST EN-823 T1 

Pravokotnost  SIST EN-824 S1 

Ploskost SIST EN-825 P3 

Dimenzijska stabilnost pri normalnih pogojih  SIST EN-1603 DS(N)5 

Stabilnost pod določenimi pogoji 48 h, 23 °C, 90 % 
HR  

SIST EN-1604 < 1% 

upogibna trdnost  SIST EN-12089 BS50 

Paropropustnost SIST EN-12086 MU 30-70 

6.2.2.2. Izvedba notranje toplotne izolacije z uporabo 
mineralne volne 

Ta sistem izolacije je sestavljen iz namestitve mavčno kartonskih plošč na kovinske 

profile s polnilom iz mineralne volne. Mineralno volno je najbolje uporabljati v obliki 

poltrdih plošč. Takšen sistem se lahko uporablja za vse vrste sten in je priporočljiv, 

če želimo izboljšati tako toplotno kot tudi zvočno izolacijo stene. 

Ta sistem izolacije z notranje strani je enostaven in hitro izvedljiv. V tem primeru gre 

za tako imenovano “suhomontažno gradnjo”, pri čemer ni potrebnega čakanja zaradi 

sušenja materiala. Pri takšnem načinu izolacije sten je pomembna pravilna vgradnja 
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parne zapore, ki preprečuje kondenzacijo vodne pare v izolaciji in nastanek plesni. 

Pomanjkljivost je zmanjšanje uporabne površine prostorov. 

 

Slika 11. Prikaz vgradnje 

Vir: www.certificadosenergeticosmalaga.es 

6.2.2.3. Toplotna izolacija z notranje strani z uporabo 
ekstrudiranega polistirena 

Pri tej vrsti izolacije, so XPS plošče pritrjene na notranji steni in pozneje prekrite 

bodisi z mavčno kartonskimi ploščami ali slojem ometa. 

XPS plošče so pritrjene na steno z uporabo različnih metod (lepila ali mehanskih 

sistemov pritrjevanja), nato se doda zaključni sloj, ki se razlikuje glede na 

uporabljene materiale. 
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Slika 12. Detajl vgradnje izolacije XPS (levo). Vir: FERNERCOM.  

Primer vgradnje (desno). Vir: http://building.dow.com 

6.2.2.4. Toplotna izolacija z injektiranjem poliuretanske 
pene v zidni medprostor 

 

Injektiranje poliuretanske pene je rešitev, ko so posegi na zunanji strani stavbe 

izključeni in ne želimo izgubiti uporabnega prostora v notranjosti stavbe ter imamo 

stene grajene kot dvojni zid z vmesnim prostorom. Izolacija iz poliuretanske pene 

zagotavlja togost takšne fasade. Da bi lahko izvedli to tehniko, moramo najprej 

ugotoviti, koliko prostora je na voljo v prostoru med stenama in kako dostopen je ta 

prostor. Iz tega razloga je uporaba brizgane PU pene precej omejena. 

Kot izolacijski material se uporablja brizgana PU pena z nizko gostoto (v začetku 12 

kg/m3, vendar lahko po vgradnji doseže 18 kg/m3) in z minimalno debelino 40 mm. 

Vgradnja izolacijskega materiala poteka skozi izvrtine razmaknjene na razdalji 

največ 50 cm. Med prostor se zapolnjuje od spodaj navzgor. 

 

Figure 14. Sestava in vgradnja brizgane poliuretanske pene 

Vir: www.aislaconpoliuretano.com 
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6.3. Izolacija strehe 

Zaradi svoje velike izpostavljenosti zunanjim dejavnikom, so strehe najbolj občutljiv 

konstrukcijski element stavbe in tisti, ki trpijo največjo stopnjo obrabe in kot 

rezultat, so predmet najpogostejših sanacijskih del. V primeru, da je na strehi 

potrebno izvesti sanacijska dela, je smiselno in ekonomsko upravičeno vgraditi 

toplotno izolacijo. 

Še enkrat je treba poudariti, da je pri novogradnjah potrebno upoštevati kriterije in 

zahteve Tehnične smernice, ki vključuje vgradnjo ustrezne izolacije. V tem poglavju 

se bomo osredotočili na sanacijo obstoječih stavb. 

Opisani sta dve različni tehniki izolacije strehe: izolacija z zunanje strani in izolacija 

z notranje strani. 

6.3.1. Sanacija streh z izdelavo zunanje toplotne izolacije 

Ta obnova zahteva dela na strehi. Po navadi se strehe sanirajo, ko se začnejo 

kazati znaki obrabe oziroma začne streha puščati. Izolacija strehe z zunanje strani 

ima naslednje prednosti in slabosti: 

 Uporabniki  v stavbi ostanejo v večji meri nemoteni. 

 Zgornja etaža ohrani svojo prvotno višino. 

 Plošča ravne strehe je razmeroma topla, ker je zaščitena z izolacijo. V 

kolikor se ravna streha izolira z zunanje strani se preprečijo prekinitve v 

izolaciji ter se tako lažje izognemo toplotnim mostovom. 

 Priporočljivo je, da se strehe stavb, ki so v redni uporabi, izolira z zunanje 

strani. Tako se prepreči hitro izgubo toplote. 

 Zunanja obnova vpliva na stavbo kot celoto, tako da je v primeru 

večstanovanjskih stavb potrebno pridobiti soglasje lastnikov posameznih 

stanovanj. 

Obrnjena streha je vrsta ravne strehe, v kateri je izolacija položena na plast 

hidroizolacije. Značilne so za vroča in suha podnebja. Te strehe kažejo nekatere 

posebnosti, glede na njihovo uporabo: 
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 V primeru ne-povoznih streh, se jih zaključi s prodom, pri čemer se pusti 

prevozna pot za vzdrževalna dela. 

 Povozne strehe se po navadi zaključijo s kamnitimi materiali, tako da je 

streha prezračevana 

 Druga vrsta streh so zelene strehe, ki imajo vgrajeni drenažni sistem. 

Glede na zgoraj omenjene spremenljivke, si bomo v nadaljevanju ogledali različne 

rešitve izolacije streh z zunanje strani. 
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6.3.1.1. Izolacija obrnjenih streh z uporabo 
ekspandiranega polistirena 

Ta vrsta izolacije je priporočljiva, ko se streho sanira zaradi vlage in puščanja. 

Za obrnjene strehe (kjer se izolacija položi na hidroizolacijo) je izolacijski material, ki 

se ga uporablja znan kot "hidrofobno ekspandirani polistiren" (EPS-H). To je 

material z nizko absorpcijo vode, ki zagotavlja mehansko zaščito strehe. Ta material 

se lahko uporablja tako za povozne kot nepovozne strehe. 

Za uskladitev z zahtevami mora EPS-h izpolnjevati nekatere minimalne 

specifikacije, ki so določene v spodnji tabeli: 

 

Specifikacija Standard Minimalni nivo 

Toleranca dolžine  SIST EN-822 L1 

Toleranca širine  SIST EN-822 W1 

Toleranca v debelini  SIST EN-823 T1 

Pravokotnost  SIST EN-824 S1 

Ploskost  SIST EN-825 P3 

Dimenzijska stabilnost pri normalnih pogojih  SIST EN-1603 DS(N)2 

Stabilnost pod določenimi pogoji 48 h, 23°C, 90% HR  SIST EN-1604 < 1% 

upogibna trdnost  SIST EN-12089 BS250 

Odziv na ogenj  SIST EN-13501-1 E 

Deformacije pod obremenitvijo in temperaturo  SIST EN-1605 DLT(2)5 

Tlačna napetost (10% deformacije)  SIST EN-826 CS(10)200 

Dolgo trajno vpijanje vode s potapljanjem  SIST EN-12087 WL(T)2 

Dolgo trajno vpijanje vode z difuzijo  SIST EN-12088 WD(V)5 

Lezenje pod tlačno obremenitvijo SIST EN 1606 CC(2/1,5/25)50 

Table 4. Minimalne zahteve EPS izolacije za obrnjene strehe. Vir: FERNERCOM  

 

Preden se lotimo to vrstnih obnov, je potrebno upoštevati stanje hidroizolacijskega 

sloja, nosilnost strešne konstrukcije, sistem odvodnjavanja, saj je priporočljivo, da se 

hkrati izvedejo vsa potrebna sanacijska dela.  
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6.3.1.2. Izolacija obrnjenih streh z uporabo 
ekstrudiranega polistirena 

Pri tej vrsti izolacije se uporabljajo XPS izolacijske plošče, ki jih lahko vgradimo na 

različne načine, odvisno od strehe. 

Pri nepovoznih ravnih strehah se XPS plošče položijo na hidroizolacijo brez 

sredstev za pritrjevanje in se obtežijo z gramozom debeline približno 5 cm in 

balastno maso 80 kg/m2. Priporočljiva je uporaba zaščite iz geotekstila med prodom 

in XPS ploščami, da se prepreči biološka rast na hidroizolacijskem traku. 

Za povozne ravne strehe je postopek polaganja XPS enak, vendar se namesto 

gramoza na vrh XPS plošč postavijo distančniki, na katere je položen pločnik, 

narejen iz hidravličnih plošč. Druga možnost je, da se doda plast povoznih plošč 

položenih na cementno malto. 

 

     

Figure 16. Detajl vgradnje izolacije na nepohodne (levo) in pohodne (desno) strehe.Vir: 

FENERCOM 
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6.3.1.3. Izolacija poševne strehe z uporabo kamene 
volne 

Ta vrsta izolacije zahteva odstranitev strešne kritine. Priporoča se vgradnja v 

primerih, ko se izvajajo druga sanacijska dela, ki zahtevajo odstranitev strešne 

kritine. 

Plošče kamene volne visoke gostote lahko polagamo neposredno na škarnike, 

uporabimo pa jih lahko tako pri novogradnji kot sanaciji. V škarnike jih prek 

vzdolžnih letev pritrdimo s posebnimi vijaki. 

Ta način izvedbe toplotne izolacije je dobra rešitev, saj toplotno izolativni sloj nad 

škarniki onemogoča izgube zaradi toplotnih mostov pozimi, poleti pa ustvarja 

idealne bivalne razmere brez pregrevanja 

 

Figure 17. Vgradnja kamene volne na poševno streho.  

Vir: http://www.hosekra.si 
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6.3.1.4. Izolacija poševne strehe z vgradnjo 
ekstudiranega polistirena pod strešno kritino 

Ta sistem je priporočljiv v primerih, kjer ni dostopa do spodnje strani strehe ali kadar 

se streha sanira zaradi drugih razlogov. Postopek sanacije poteka tako, da se 

odstrani strešna kritina in izdela konstrukcija na katero se vgradijo XPS plošče. 

Nova strešna kritina se namesti na vrh izolacije. 

V tem sistemu so XPS plošče nameščene na podporno konstrukcijo z utori 

paralelno z grebenom. Plošče se pritrdijo s sponami ali primernim lepilom. Za 

vgradnjo so primerne XPS plošče dimenzij 600 mm x 1250 ali 2000 mm. 

 

 

Figure 18.Diagram vgradnje (levo) Vir: http://www.texsa.com/ 

Prikaz vgradnje(desno). Vir: www.building.dow.com 
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6.3.2. Sanacija streh z izdelavo notranje toplotne izolacije 

Obnova streh z notranje strani stavb kaže drugačne lastnosti kot sanacija na zunanji 

strani strehe: 

 Izognemo se potrebi po odstranitvi strešne kritine. 

 Možno je izvesti estetsko preureditev notranje strani strehe, z možnostjo 

vključitve novih elementov, kot so na primer sistemi razsvetljave. 

 V kolikor se uporabijo mavčno kartonske plošče, poteka delo “suho”, hitro in 

brez potrebe po začasni preselitvi stanovalcev. 

 Posebej je priporočljivo kadar ni potrebno izvesti sanacijskih del strešne 

kritine. 

 Za stavbe, ki niso v redni uporabi se priporoča izolacija z notranje strani, saj 

se na tak način lahko hitreje ogrejejo. 

 Notranja izolacijska dela so lahko omejena samo na eno stanovanje, tako da 

ne vplivajo na celotno stavbo 

 Če zaradi zakonskih predpisov ni možno izvesti sanacije z zunanje strani je 

to edina možna rešitev. 

Ogledali si bomo različne vrste rešitev, ki so na razpolago za izolacijo streh z 

notranje strani. 
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6.3.2.1. Izolacija strehe z notranje strani z uporabo 
mineralne volne 

 

Mineralna volna je v obliki togih ali pol togih plošč oziroma v roli, kadar se uporablja 

za prostostoječe konstrukcije ali viseči strop. 

Toplotnoizolacijske plošče iz steklene volne je najbolje vgraditi v dveh slojih med 

škarniki in pod njimi. Tako zagotovimo ustrezno skupno debelino (od 25 do 35 

centimetrov, odvisno od toplotne prevodnosti), poleg tega se izognemo toplotnim 

mostovom na mestu škarnikov 

Vgradnja poteka tako, da izolacijske plošče narežemo glede na razdaljo med 

škarniki, pri čemer upoštevamo centimeter do dva nadmere zaradi boljšega 

vpenjanja med škarnike. Debelina prvega sloja izolacije je enaka višini škarnikov. 

Na škarnike nato pritrdimo suhomontažno konstrukcijo v katero vgradimo drugi sloj 

toplotne izolacije. Za tem na profile suhomontažne konstrukcije pritrdimo parno oviro 

in vgradimo mavčno kartonske plošče. 

 
Figure 24. Diagram vgradnje. Vir: FENERCOM 

 

6.3.2.2. Izolacija z uporabo ekstrudiranega polistirena 

Pri tej tehniki, je obloga XPS izolacije uporabljena na notranji strani strehe. To 

prevlečemo z mokrim mavčnim ometom ali mavčno kartonskimi ploščami, da 

dobimo končni izgled. 

Namestitev XPS plošč je odvisna od materiala, ki se bo uporabil kot zaključni sloj. 

Pomembno je da se to upošteva in se nakupi material, ki bo najbolj ustrezal končni 

obdelavi. 
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XPS plošče se pritrdi na strop in steno z uporabo različnih metod (lepilo ali 

mehanski sistemi pritrjevanja), nato se doda zaključni sloj, ki je različen glede na 

uporabljene materiale. 

 

Figure 25.XPS Plošče vgrajene na spodnji strani strehe.  
Vir: www.bricolaje.facilisimo.com 

  

Za več informacij: 

Svetovalci svetovalne mreže ENSVET so izdali številne članke na temo toplotne 

izolacije ovoja stavbe. Članke si lahko preberete na naslednji povezavi: 

http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Clanki.htm 
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6.4. Programi pomoči in subvencij 

V zadnjem poglavju tega modula bomo pregledali programe ustreznih shem pomoči 

in subvencij v Sloveniji, ki podrobno opredeljujejo zahteve, katere vplivajo na 

energetsko učinkovitost (modul 5) in najpomembnejše ukrepe za izvajanje 

energetske učinkovitosti (Modul 6). V tem poglavju bomo pregledali programe, ki so 

povezani s področjem toplotne izolacije ovoja stavbe. 

V tem poglavju si bomo ogledali vsebino programov, ki so opredeljeni na državni 

ravni:  

 Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020 

 Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost 2008–2016 

 EKO Sklad 

DIREKTIVA 2009/28/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, z dne 23. aprila 

2009, določa cilje s področja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije, ki 

jih morajo članice EU dosegati do leta 2020. V ta namen je Slovenija razvila Akcijski 

načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020, v katerega je implementirala 

zahteve EU.  

Direktiva 2006/32/ES zahteva od držav članic, da dosežejo 9 % prihranka končne 

energije v 9-ih letih, in sicer v obdobju 2008–2016. Z akcijskim načrtom AN-URE 

Slovenija določa ukrepe, s katerimi se bodo do leta 2016 dosegli prihranki končne 

energije, kot jih zahteva EU. 

EKO Sklad izvaja programe sofinanciranja ukrepov energetske učinkovitosti v okviru 

izvajanja Akcijskega načrta za obnovljive vire energije in izvajanja nacionalnega 

akcijskega načrta za energetsko učinkovitost. 

 

  

Glede na obseg potrebnih investicij v izgradnjo energetske učinkovitosti, je 

pomembno, da obstajajo sheme neposrednih ekonomskih pomoči, ki spodbujajo 

izvajanje različnih ukrepov. 
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6.4.1. Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 
2010 - 2020 

Cilje, ki jih določa DIREKTIVA 2009/28/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN 

SVETA z dne 23. aprila 2009 je Slovenija prevzela z Akcijskim načrtom za 

obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (AN OVE). 

AN OVE tako obsega: 

 nacionalno politiko obnovljivih virov energije, 

 pričakovano rabo bruto končne energije v obdobju 2010 – 2020, 

 cilje in usmeritve glede obnovljivih virov energije, 

 ukrepe za doseganje zavezujočih ciljnih deležev obnovljivih virov energije, 

 ocene prispevka posamezne tehnologije k doseganju ciljnih deležev 

obnovljivih virov energije in ocene stroškov izvedbe ukrepov, vplivov na 

okolje ter na ustvarjanje delovnih mest. 

Z Nacionalnim energetskim programom so določeni dolgoročni razvojni cilji in 

usmeritve energetskih sistemov ter oskrbe z energijo v Republiki Sloveniji. V 

programu so definirani cilji energetske politike in strateški ukrepi, ki jih bo Vlada 

Republike Slovenije izvajala za doseganje ciljev. AN OVE je izvedbeni akt, ki 

definira sektorske cilje in ukrepe za doseganje nacionalnega cilja deleža rabe 

bruto končne energije iz obnovljivih virov energije v letu 2020. 

AN OVE opredeljuje tudi številne programe spodbujanja in financiranja naložb v 

obnovljive vire energije. Med njih spadajo programi za spodbujanje upora 

električne energije pridobljene iz obnovljivih virov, programi za spodbujanje 

uporabe obnovljivih virov energije za ogrevanje in hlajenje, ter programi podpor 

za spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije v prometu. 

Za izvajanje programov pomoči in podpor, ki so namenjene za občane je 

zadolžen EKO Sklad. 
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6.4.2. Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost 
2008 – 2016 

Direktiva 2006/32/ES zahteva od držav članic, da dosežejo 9 % prihranka končne 

energije v 9-ih letih, in sicer v obdobju 2008–2016. Da bi dosegli zahtevan cilj 

evropske direktive, je Slovenija razvila Nacionalni akcijski načrt za energetsko 

učinkovitost 2008 – 2016 (AN-URE). Z izvajanjem ukrepov določenih v AN-URE bo 

Slovenija v obdobju 2008–2016 dosegla kumulativne prihranke v višini najmanj 9 % 

glede na izhodiščno rabo končne energije ali najmanj 4261 GWh. Prihranki bodo 

doseženi z raznimi sektorsko specifičnimi ter horizontalnimi in večsektorskimi ukrepi 

v vseh sektorjih (gospodinjstva, široka raba, industrija in promet). 

AN-URE sloni na izvajanju 29 sektorskih, večsektorskih oziroma horizontalnih 

instrumentov, ki bodo zagotovili izvajanje ukrepov, predlaganih v Direktivi 

2006/32/ES, priloga III. S temi instrumenti se odpravljajo številne ovire, ki so: 

institucionalne, zakonodajne, administrativne, ekonomske, finančne, kadrovske, 

ovire glede ozaveščenosti in informiranosti, idr. 

Instrumenti za doseganje prihrankov končne energije so: 

Gospodinjstva  

1. finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo 

stanovanjskih stavb  

2. finančne spodbude za energetsko učinkovite ogrevalne sisteme  

3. finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije  

4. shema učinkovite rabe energije za gospodinjstva z nizkimi prihodki  

5. energijsko označevanje gospodinjskih aparatov in drugih naprav  

6. obvezna delitev in obračun stroškov za toploto v večstanovanjskih in drugih 

stavbah po dejanski porabi  

7. energetsko svetovalna mreža za občane  

Terciarni sektor  

8. finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo stavb  

9. finančne spodbude za energetsko učinkovite ogrevalne sisteme  

10. finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije  

11. zelena javna naročila  

Industrija  

12. finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije  
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Promet  

13. promocija in konkurenčnost javnega potniškega prometa  

14. spodbujanje trajnostnega tovornega prometa  

15. povečanje energetske učinkovitosti osebnih vozil  

16. gradnja kolesarskih stez in podpornih objektov ter promocija kolesarjenja  

Večsektorski instrumenti v široki rabi in industriji  

17. predpisi za energetsko učinkovitost stavb  

18. zahteve za minimalno energetsko učinkovitost izdelkov  

19. sofinanciranje izvajanja energetskih pregledov  

20. sistem zagotovljenih odkupnih cen električne energije  

21. pogodbeno znižanje stroškov za energijo  

22. programi upravljanja rabe energije pri končnih porabnikih (t. i. Demand Side 

Management – DSM)  

Horizontalni instrumenti v široki rabi in industriji  

23. programi ozaveščanja, informiranja, promocije in usposabljanja, demonstracijski 

projekti  

24. izobraževalni programi  

25. informiranje porabnikov o porabi energije, preglednem obračunu in drugih 

informacijah  

26. okoljska dajatev za onesnaževanje zraka s CO2 

27. trošarine na goriva in električno energijo  

28. oprostitev plačila dajatve za onesnaževanje zraka s CO2 

29. finančne spodbude za podporo razvojno-raziskovalnih projektov 

 

Za izvajanje zgoraj omenjenih instrumentov povečanja učinkovite rabe energije je 

zadolžen EKO Sklad. 

6.4.3. EKO Sklad 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Ur. l. RS, 70/08) v 66.b 

in 67. členu določa, da morajo sistemski operaterji ter dobavitelji električne energije, 
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toplote iz distribucijskega omrežja, plina in tekočih goriv končnim odjemalcem 

zagotoviti prihranke energije pri končnih odjemalcih. Za doseganje teh prihrankov 

morajo zbirati z zakonom določen prispevek in dodatek ter izvajati programe za 

izboljšanje energetske učinkovitosti. Programe za izboljšanje energetske 

učinkovitosti namesto malih zavezancev naj bi izvajal Eko sklad. Prav tako naj bi 

Eko sklad izvajal programe izboljšanja energetske učinkovitosti za porabo sredstev, 

zbranih v skladu s petim in šestim odstavkom 67. člena tega zakona – subsidiarna 

obveznost ukrepanja namesto prvotno zavezanih nosilcev nalog. Eko sklad je začel 

izvajati te naloge v letu 2010.  

Po teh spremembah in dopolnitvah zakona je bila sprejeta Uredba o zagotavljanju 

prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Ur. l. RS, 114/09), s katero so se 

zagotovili tudi sistemski viri za financiranje programov in ukrepov izboljšanja 

energetske učinkovitosti. Eko sklad je že leta 2008 začel z izvajanjem programov 

sofinanciranja ukrepov energetske učinkovitosti v okviru izvajanja Nacionalnega 

akcijskega načrta za energetsko učinkovitost, sprejetega za obdobje 2008-2016. 

Tako je Eko sklad z uveljavitvijo sprememb energetskega zakona in po potrditvi 

ustreznega programa za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom v 

letu 2010 s strani Vlade RS dne 13. maja 2010, strokovno, kot tudi organizacijsko v 

celoti prevzel izvajanje novih programov spodbujanja ukrepov na področju 

učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. 

Za dodeljevanje nepovratnih sredstev Eko sklad razpisuje javne pozive za 

spodbujanje v naložbe v obnovljive vire energije in večje energetske učinkovitosti, ki 

vključujejo nekatere naslednje ukrepe: 

 Solarni ogrevalni sistemi 

 Vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjskih stavb na 

lesno biomaso 

 Vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje in/ali pripravo sanitarne 

tople vode 

 Vgradnja sistema centralnega ogrevanja pri obnovi stanovanjskih stavb v 

primeru priključitve na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije 

 Zamenjava stavbnega pohištva 

 Toplotna izolacija fasad 

 Toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja 

 Gradnja ali nakup nizkoenergijskih in pasivnih stanovanjskih stavb 

 Vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v 

stanovanjskih stavbah 
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 Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih 

sistemov 

Javni pozivi Eko sklada so namenjeni občanom. 

V sklopu svoje dejavnosti Eko sklad izvaja tudi promocijske aktivnosti z namenom 

informiranja in ozaveščanja občanov oz. gospodinjstev o pomembnosti izvajanja 

ukrepov in naložb v rabo obnovljivih virov energije in učinkovito rabo energije. 

 

 

 

  

Za dodatne informacije… 

Vse informacije glede EKO Sklada in njihovih 

programih finančnih spodbud so na razpolago na 

spletnem naslovu: http://www.ekosklad.si/ 

 

Vir: EKO Sklad 
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 Povzetek 

 Danes je izvajanje številnih ukrepov učinkovite rabe energije na področju 

gradnje postala obveza in je uvedena s pravilnikom. 

 Da bi izpolnili zakonske zahteve Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah 

PURES 2, morajo biti stavbe ustrezno izolirane, pri čemer je treba upoštevati tri 

temeljne elemente: fasada, streha in stavbne odprtine. 

 Na področju zidarskih del se bomo ukvarjali s toplotno izolacijo fasad in streh. 

 Tehnična smernica določa zahteve za energetsko učinkovitost toplotno 

izolacijskih materialov. Za te materiale je značilno, da imajo nizko toplotno 

prevodnost. 

 Najbolj pogosto uporabljeni toplotno izolacijski materiali v gradbeništvu so: 

ekspandirani polistiren (EPS), ekstrudirani polistiren (XPS) in mineralna volna 

(kamena in steklena volna). 

 Pri novogradnjah je toplotna izolacija zahtevana s pravilnikom, zato jo je treba 

upoštevati že pri projektni zasnovi.  

 V obstoječih stavbah je pri sanacijskih delih priporočljivo vključiti tudi vgradnjo 

toplotne izolacije. 

 Toplotna izolacija fasad in streh se lahko izvede z zunanje ali notranje strani. 

Izolacija z zunanje strani je priporočljiva za stavbe, ki so v redni uporabi, 

medtem ko je izvedba toplotne izolacije z notranje strani primerna za stavbe z 

neredno uporabo. 

 Za toplotno izolacijo fasad in streh so nam na razpolago različni materiali in 

načini vgradnje, tako da se lahko odločimo za tiste, ki so najbolj ustrezni za vsak 

posamezen projekt sanacije 

 V zadnjih letih so bile razvite različne sheme pomoči in subvencije za 

spodbujanje energetsko učinkovite gradnje. 

 V Sloveniji Eko Sklad izvaja program spodbujanja naložb v učinkovito rabo 

energije in obnovljivih virov energije. Eko Sklad za spodbujanje okoljskih naložb 

nudi ugodna posojila in nepovratna sredstva. Poleg finančnih naložb izvaja Eko 
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Sklad tudi dejavnost ozaveščanja javnosti s financiranjem brezplačnih 

energetskih svetovanj. 
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 Cilji 

 Seznaniti se z najpomembnejšimi ukrepi energetske učinkovitosti, ki veljajo 

za področje elektrike. 

 Analizirati obstoječe sisteme energetsko učinkovite razsvetljave: naprave, ki so 

bile razvite na podlagi veljavnih zakonskih zahtev za doseganje energetske 

učinkovitosti. 

 Pridobiti pregled nad obstoječimi kontrolnimi in regulacijskimi sistemi, ki temeljijo 

na zahtevah Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 2. 

 Proučiti delovanje naprav, ki so namenjene avtomatski kontroli razsvetljave, 

odvisne od prisotnosti oseb v prostoru. 

 Ugotoviti, kateri sistemi so najbolj primerni za prostore v stavbah, ki so redkeje v 

uporabi (hodniki, stopnišča, parkirišča, sobe za počitek). 

 Preučiti potrebe po izvedbi kontrolnih sistemov razsvetljave, ki se odzivajo na 

dnevno svetlobo. Gre za sisteme, ki delujejo samodejno v odvisnosti od količine 

naravne svetlobe. 

 Pregledati različne sisteme učinkovite razsvetljave, sijalk in svetilk. 

 Ugotoviti glavne prednosti in slabosti varčnih sijalk, kot so fluorescentne sijalke, 

LED sijalke ali izboljšane žarnice z žarilno nitko v primerjavi s klasičnimi 

žarnicami. 

 Pridobiti informacije o ustreznih programih pomoči in subvencij, ki so namenjeni 

naložbam za izboljšanje energetske učinkovitosti, preko različnih nacionalnih 

programov. 
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 Uvod 

Potreba po izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije na področju električnih 

inštalacij, je postala nujna in je v večini primerov predpisana z uredbami. 

V prejšnjem modulu smo si podrobneje ogledali predpise in zahteve v zvezi s temi 

ukrepi. Posebej smo obravnavali vlogo Tehnične smernice, ki vzpostavlja zahteve, 

katere je potrebno upoštevati pri ukrepih energetske učinkovitosti in varčevanja v 

gradbeništvu. 

Zato menimo, da je bistvenega pomena, da se najprej spoznajo te regulativne 

zahteve, tako da se lahko izvedejo ukrepi, ki so potrebni in ustrezni za vsak primer 

posebej.  

Na področju električne energije ima razsvetljava in poraba gospodinjskih aparatov 

ter drugih električnih naprav največji vpliv na porabo energije. Ocenjuje se, da je več 

kot tretjina porabljene energije v domovih in zgradbah odvisna od porabe 

razsvetljave in gospodinjskih aparatov. 

V stavbah, bodisi v domovih ali v pisarnah, je razsvetljava eden od 

najpomembnejših porabnikov energije. 

V fazi načrtovanja objekta je treba upoštevati različne dejavnike, kot so umestitev in 

velikost oken, položaj morebitnih strešnih oken ali drugih elementov, ki omogočajo 

vstop naravne svetlobe ter značilnosti stekla. Z upoštevanjem teh dejavnikov se 

zagotovi, da vstopi v stavbo največja možna količina svetlobe in tako se zmanjša 

potreba po umetni svetlobi. 

Sistemi nadzora razsvetljave imajo pomembno vlogo pri regulaciji umetne svetlobe 

glede na količino naravne svetlobe, ki vstopa v stavbo. Skupaj prispevajo 

pomembne prihranke pri porabi energije ter zagotavljajo optimalno udobje. 
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6.1. Ukrepi energetske učinkovitosti 
razsvetljave 

Obstaja veliko različnih sistemov, ki so na voljo za energetsko učinkovite 

razsvetljave. V mnogih primerih so bili ti sistemi in naprave razviti v okviru veljavnih 

predpisov in njihovih zahtev. Uporaba nekaterih naprav je obvezna in je določena s 

Tehnično smernico. 

Ti sistemi za varčevanje z energijo omogočajo znatne ekonomske prihranke, ki se 

jih pridobi z delovanjem in vzdrževanjem razsvetljave. 

V splošnem se priporoča uporaba senzorjev prisotnosti ali sistemov časovnih stikal 

v kombinaciji z učinkovitimi svetilkami (fluorescentne svetilke). Senzorji prisotnosti 

so namenjeni za prostore z višjo stopnjo prometa, kjer je pomemben tudi estetski 

vidik (na primer vhodi in stopnišča). Slednji pa so namenjeni vgradnji v prostorih, kot 

so na primer parkirišča in shrambe. 

V zvezi s svetlobnimi viri postajajo rešitve, ki predvidevajo uporabo LED (svetleče 

diode) tehnologije vse bolj pogoste. Kot bomo videli v nadaljevanju tega modula, je 

LED tehnologija vir svetlobe, ki prinaša pomemben napredek v smislu energetske 

učinkovitosti in življenjske dobe izdelkov za razsvetljavo. 

Različne vrste varčevalnih ukrepov za razsvetljavo so iz praktičnih razlogov združeni 

v naslednje glavne kategorije, ki so podrobno opisane na naslednjih straneh: 

 

Svetloba se šteje kot osnovna človekova potreba in je ključnega pomena za naše 

dobro počutje in zdravje. V zvezi s tem je treba opozoriti, da mora razsvetljava v 

stavbi izpolnjevati tri cilje, ki so določeni v nadaljevanju: 

 

 Priporočila vizualne kakovosti in udobja. 

 Ustvariti prijetni in udobni ambient za uporabnike. 

 Racionalizirati porabo energije z uporabo energetsko učinkovitih naprav. 

 Krmiljenje razsvetljave in regulacijski sistemi. 

 Sistemi izkoriščanja naravne svetlobe. 

 Učinkovitejša razsvetljava: vrste sijalk in svetilk. 
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Glavne značilnosti sistemov razsvetljave in njihova tehnična izvedba so zelo 

zapletene. Kot smo že omenili, je ključnega pomena, da se upoštevajo ter 

izpolnjujejo različni predpisi in standardi, ki urejajo sisteme razsvetljave. 

Svetlobne instalacije v objektih morajo biti opremljene s sistemi, ki zagotavljajo 

udobno vizualno okolje ter zadovoljujejo potrebe dejavnosti in nalog, ki se izvajajo v 

njih. Z uporabo ustreznih meril kakovosti za projektiranje, vgradnjo in vzdrževanje 

teh sistemov, bomo dosegli osvetlitev prostorov z zahtevano stopnjo udobja, hkrati 

pa zagotovili največjo mero energetske učinkovitosti, s čimer bomo posledično 

znižali obratovalne stroške. 
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6.1.1. Sistemi za nadzor razsvetljave in regulacijski sistemi 

 

Naprave za nadzor razsvetljave in regulacijski sistemi so potrebni za vsako cono 

posebej. Vsaka cona bi naj imela vsaj: 

 Ročni sistem za vklop-izklop, stikala za vklop-izklop niso dopustni kot edini 

nadzorni sistem. 

 Časovni preklopni sistem, centralno nadzorovan na vsaki posamezni električni 

plošči. 

 V conah, ki se le redko uporabljajo je treba namestiti stikalo za vklop-izklop s 

senzorjem prisotnosti ali časovno stikalo. 

Med naštetimi sistemi, bomo podrobneje obravnavali sisteme senzorjev prisotnosti. 

 Kaj je kontrolni in regulacijski sistem?  

Najprej je treba vedeti, kaj so ti kontrolni in regulacijski sistemi. To so naprave 

namenjene avtomatskemu ali ročnemu preklapljanju razsvetljave in za nadzor 

svetlobnega toka nameščene razsvetljave. 

Te naprave delimo na 4 tipe: 

a) Regulacija in nadzor razsvetljave, po potrebi uporabnika; z ročnimi stikali, 

gumbi, potenciometri (dimerji) ali daljinci. 

b) Regulacija umetne svetlobe v odvisnosti od naravne svetlobe; skozi okna, 

zastekljene stene ali svetlobnike. 

c) Nadzor vklapljanja v odvisnosti od prisotnosti ljudi v prostoru. 

d) Regulacija in nadzor z centralnim sistemom upravljanja. 

 

 

 

 

Krmilni in regulacijski sistemi, katerih uporaba je določena v Tehnični smernici, 

so vse bolj pogosti. Sestavljeni so iz nabora naprav za nadzor vklapljanja in 

izklapljanja, ali za nadzor svetlobnega toka nameščene razsvetljave. 
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 Sistem prisotnosti 

 

V glavnem obstajajo 4 vrste senzorjev prisotnosti: 

 infrardeči; 

 akustični;  

 mikrovalovni;  

 hibridni senzor.  

Kako delujejo?  

Senzorji prisotnosti, poimenovani tudi detektorji gibanja (ker zaznavajo gibanje), so 

povezani na električno omrežje in na napravo, ki jo želimo upravljati, v tem primeru 

na razsvetljavo.  

Praviloma ti detektorji zaznavajo človeško prisotnost ali gibanje s pomočjo 

infrardečih žarkov (s prekinitvijo žarka, ki ga detektor projicira). Naprave na trgu 

danes omogočajo različne ravni regulacije: 

Regulacija razdalje. To je regulacija območja, na katerem se zaznava prisotnost 

ljudi. 

Regulacija časa. Reguliramo in kontroliramo lahko tudi koliko časa bo razsvetljava 

vklopljena, potem ko je detektor zaznal gibanje. 

 

Na trgu obstaja število različnih sistemov, z različnimi lastnostmi in v različnih 

cenovnih razredih. Na naslednjih slikah je prikazanih nekaj teh sistemov.  

  

Ugotovljeno je bilo, da lahko prihranki ob uporabi teh naprav znašajo tudi do 

90 %. Z uporabo teh naprav, ki postajajo vedno bolj pogoste, se optimizira 

poraba energije. 

 

Gre za sklop naprav, napeljav in komponent namenjenih avtomatski kontroli 

vklopa-izklopa razsvetljave v odvisnosti od prisotnosti ljudi v prostoru. 
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Primeri detektorjev gibanja za razsvetljavo. Vir: www.servilight.com 

 

 Stikala s časovnim zamikom 

 

V skladu z zahtevami Tehnične smernice morajo cone, ki so redko v uporabi, 

(hodniki, stopnišča, parkirišča in sanitarije) biti opremljene bodisi s sistemom za 

zaznavanje prisotnosti (glej prejšnjo točko), ali s stikali s časovnim zamikom. 

Stikala s časovnim zamikom so preprosta, vendar učinkovita rešitev za optimizacijo 

razsvetljave v stavbah in pisarnah. Ta stikala temeljijo na uporabi samostojnih 

elektronskih komponent, ki omogočajo preproste avtomatske sisteme. 

Kako delujejo?  

Obstaja več vrst stikal s časovnim zamikom. Med najpogostejšimi so:  

 Sistemi kjer je časovnik vgrajen med stikalo vklopa in svetilko. Časovnik izklopi 

razsvetljavo po preteku nastavljenega časa. 

 Sistem pri katerem je vtičnica povezana z merilnikom časa in se aktivira ob 

vnaprej določenem času, ko je ta preklopljen na funkcijo časovnika. 

Ti sistemi so še posebej uporabni v prostorih, ki so redko v uporabi, kjer se z njimi 

prepreči, da bi razsvetljava ostala vklopljena, kar se sicer pogosto dogaja. 

Prihranki, ki jih lahko dosežemo z vgradnjo teh sistemov so lahko veliki, tudi brez 

vgrajene varčne razsvetljave. 

To je »niz naprav, napeljav in komponent, namenjenih za avtomatsko krmiljenje 

izklopa razsvetljave ob vnaprej določenem času«. 
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6.1.2. Sistemi izkoriščanja naravne svetlobe 

V skladu z določbami Tehnične smernice, in kot smo omenili v prejšnjem poglavju, 

spadajo sistemi izkoriščanja naravne svetlobe med najpomembnejše ukrepe za 

izboljšanje energetske učinkovitosti na področju razsvetljave. 

Ti sistemi uporabljajo svetlobne senzorje, tako da sorazmerno in samodejno 

uravnavajo raven osvetlitve svetilk glede na prispevek naravne svetlobe. 

V splošnem obstajata 2 vrsti sistemov izkoriščanja naravne svetlobe: 

 Kontrola “vse ali nič”. 

Luči se vklopijo oziroma izklopijo pod ali nad vnaprej določeno stopnjo osvetlitve. 

 Postopna regulacija. 

Osvetlitev se prilagaja postopoma glede na prispevek naravne svetlobe, dokler se 

ne doseže vnaprej določene stopnje osvetlitve. 

Ti sistemi, ki smo jih opisali, so še posebej uporabni v kombinaciji z uporabo 

energetsko učinkovite razsvetljave s pomočjo visoko zmogljivih svetilk. To so 

svetilke z nizko porabo energije in visokim svetlobnim izkoristkom (lumnov na vat). 

Ti sistemi nam omogočajo dobro raven udobja in doseganje visoke stopnje 

energetske učinkovitosti. 

 Cilji 

Med zastavljenimi cilji z vgradnjo kontrolnih sistemov odzivnih na dnevno svetlobo 

še posebej izstopajo: varčevanje z energijo, znižanje stroškov in udobje uporabnika. 

Varčevanje z energijo 

Čeprav do neke mere "nepredvidljiva", je naravna svetloba brezplačen in obnovljiv 

vir energije. Z uporabo naravne svetlobe lahko dosežemo pomembne prihranke 

energije.  

Ocenjuje se, da lahko z vgradnjo stikal s časovnim zamikom dosežemo prihranke 

do 50% glede na porabo pred njihovo montažo. Zato je ta sistem optimalen pri 

racionalizaciji rabe električne energije in optimizaciji stroškov energije. 
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Prav tako se doseže zmanjšanje hladilne obremenitve (če je stavba opremljena s 

klimatsko napravo) zaradi zmanjšanja proizvedene toplote, kot posledica nižje 

porabe energije komponent svetlobnih naprav. 

Znižanje stroškov 

Čeprav naložba v učinkovitejšo razsvetljavo in sisteme, kot so na primer sistemi za 

izkoriščanje naravne svetlobe, predstavlja precejšen strošek, je zagotovljena 

srednjeročna amortizacija. Poleg tega obstajajo še drugi argumenti, kot so 

prilagodljivost, udobje in kakovost. 

Te naprave zagotavljajo neposredno zmanjšanje porabe električne energije. Krmilni 

sistem odziven na dnevno svetlobo lahko pripomore k precej nižji potrebi po 

električni energiji, kar prinaša velike ekonomske prihranke. 

Udobje uporabnikov 

Namen teh sistemov je udobje uporabnikov stavb ali stanovanj. V zvezi s tem 

moramo poudariti, da lahko nadzorni sistemi razsvetljave poveča udobje 

uporabnikov in uravnoteženje razmerja osvetljenost v prostorih. Kontrolne sisteme 

razsvetljave lahko opremimo z dodatnimi funkcijami, kot so avtomatsko ali daljinsko 

upravljanje. 

 Kontrolni sistemi 

Poznamo različne kontrolne sisteme, ki urejajo razsvetljavo v odvisnosti od naravne 

svetlobe. Ti kontrolni sistemi so lahko ročni (preprosto stikalo ali daljinsko 

upravljanje) ali avtomatski (detektorji ali časovna stikala). 

Ti sistemi lahko delujejo tako, da vplivajo na različne parametre razsvetljave. Ti 

parametri so: raven razsvetljave (osvetljenost), razporeditev svetlobe (nadzor smeri) 

in spektralna porazdelitev (barva). 

Najpogostejši so kontrolni sistemi, ki določajo stopnjo osvetlitve. Avtomatsko 

krmiljenje razsvetljave lahko temelji na enem ali več meril za nadzor: 

 Prispevek naravne svetlobe. Umetna svetloba je nadzirana na podlagi količine 

naravne svetlobe. 

 Odsotnost ljudi. Razsvetljava se avtomatsko izklopi, ko v prostorih niso prisotni 

ljudje. 

 Čas. Razsvetljava se vklopi oziroma izklopi ob naprej določenem času. 
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Nadzor stopnje osvetlitve je mogoče doseči bodisi z brezstopenjsko regulacijo toka, 

stopenjsko regulacijo, ali preprostim sistemom vklopa-izklopa. Odvisno od položaja 

detektorja, se lahko sistemi za nadzor stopnje osvetlitve delijo v dve kategoriji: 

1. Nadzorni sistemi "Odprta zanka". Predhodno definirani nadzorni sistemi, ki merijo 

količino naravne svetlobe (osvetljenosti na streho ali fasado) ali svetlost naravne 

svetlobe. Ti sistemi nadzorujejo razsvetljavo glede na stopnjo naravne osvetljenosti. 

2. Nadzorni sistemi “Zaprta zanka”. Sistemi s povratnimi informacijami, ki merijo 

skupno stopnjo svetlosti v različnih mestih v prostoru (vsota naravne in umetne 

svetlobe). Na podlagi te vsote se ureja raven umetne razsvetljave. 

 

 Kontrolni sistemi razsvetljave v odvisnosti od dnevne svetlobe 

Kot je bilo že pojasnjeno, so to sistemi, ki nadzorujejo umetno razsvetljavo 

samodejno, v odvisnosti od količine naravne svetlobe, ki je na voljo v obravnavanem 

območju. 

Ti sistemi so sposobni ohraniti raven razsvetljave, ki jo izbere uporabnik brez 

njegovega posredovanja in brez njegovega zavedanja. Med tem ko so prostori 

zasedeni, ohranjajo primerno raven svetlobe. V primeru da prostori niso zasedeni, 

sistem izklopi razsvetljavo. 

 

Montaža svetilk z vgrajenimi detektorji 

Med različnimi sistemi, odvisnimi od naravne svetlobe, ki so na voljo, je montaža 

svetilk s tovarniško vgrajenimi detektorji ena od najpreprostejših in najbolj 

priporočljivih variant. 

Te naprave, ki se bistveno ne razlikujejo od običajnih svetilk, ne zahtevajo nobene 

dodatne nadzorne napeljave, za razliko od drugih rešitev. To je torej dober sistem 

za zamenjave in obnove. Ko je svetilka vgrajena je potrebno opraviti le še meritve 

osvetljenosti na delovni površini pod vsako svetilko ponoči in podnevi, da se preveri, 

ali je osvetljenost na želeni ravni. 

Te naprave so s strani proizvajalca predhodno nastavljene na povprečne vrednosti 

za tipični pisarniški prostor. Ko se sistem namesti je potrebno opraviti nekaj 

prilagoditev. To se lahko preveri z merjenjem ravni svetlobe na različnih mestih, da 

se preveri ali sistem zagotavlja zahtevano raven osvetlitve. 
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Vgradnja sistemov za stavbe 

Gre za sistema za stavbe, pri katerem se detektor naravne svetlobe, ki nadzoruje 

razsvetljavo, nahaja zunaj ali znotraj prostorov. 

Naslednji diagram regulacijskih sistemov prikazuje kompleksno ureditev krmiljenja 

razsvetljave, ki je odvisno od prispevka naravne svetlobe. Sistem prav tako ureja 

raven notranje osvetlitve z uporabo notranjih senzorjev osvetlitve, ki lahko 

vzdržujejo vnaprej določeno raven osvetlitve, ne glede na prispevek naravne 

svetlobe: 

 

Slika 1. Diagram regulacijskega sistema. Vir: IDAE  
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6.1.3. Učinkovitejša razsvetljava: vrste sijalk in svetilk 

Skupaj s kontrolnimi in regulacijskimi sistemi razsvetljave in kontrolnih sistemov 

odvisnih od ravni naravne osvetljenosti, je energetska učinkovitost sijalk še en 

izmed ključnih elementov za doseganje prihrankov energije. 

V zvezi z razsvetljavo je v letu 2009 Evropska unija sprejela posebno zakonodajo, ki 

zahteva postopno zamenjavo klasičnih žarnic in drugih neučinkovitih sijalk s sistemi 

razsvetljave z nizko porabo. 

V ta namen je Direktiva 2009/125/ES z dne 21. oktober 2009 vzpostavila okvir za 

določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo. Ta 

direktiva določa vrsto minimalnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati proizvodi, preden 

so lahko označeni z oznako ES, ki je potrebna za trženje v EU. Ta uredba je 

razširila področje uporabe na izdelke, povezane z energijo. Zahteve, ki veljajo za 

vsako skupino izdelkov so določeni v posebnih predpisih. 

S temi novimi zahtevami glede energetske učinkovitosti se do leta 2020 pričakuje, 

da bodo te sijalke proizvedle letni prihranek v višini 40.000 milijonov kWh, kar je 

enako porabi električne energije 11 milijonov evropskih gospodinjstev v istem 

obdobju. Ta ukrep bo imel zelo pozitiven vpliv na okolje, saj bi se izognili oddaji 15 

milijonov ton CO2 letno. 

Kljub temu pa se predvideva da bo zaradi interesov potrošniških organizacij in 

proizvajalcev trajalo več let, da se umakne manj učinkovite sijalke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaradi manjše porabe električne energije alternativnih sijalk, lahko v 

gospodinjstvu v povprečju prihranimo tudi do 15 % stroškov za elektriko. V 

ekonomskem smislu bi to pomenilo neto prihranek med 25 in 50 € letno, odvisno 

od velikosti gospodinjstva ter tipa in števila uporabljenih sijalk. 
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 Prednosti in slabosti 

Sodobne sijalke imajo številne prednosti pred tradicionalnimi žarnicami. Poleg 

omenjenih ekonomskih prihrankov ima uporaba fluorescentnih sijalk v 

gospodinjstvih ali podjetjih tudi pozitiven vpliv na podnebje. 

Novejše sijalke so dražje od starih sijalk na žarilno nitko. Vendar se ta razlika v ceni 

izravna z dejstvom, da porabijo le četrtino ali petino električne energije in je njihova 

življenjska doba 6 do 10 krat daljša.  

Ocenjuje se, da lahko na dolgi rok prihranimo okrog 60 € z vsako varčno sijalko 

posebej. Opozoriti je treba tudi, da so se cene teh sijalk v zadnjih letih precej 

znižale. 

 Vrste sijalk 

LED sijalke 

Sijalke, ki uporabljajo svetleče diode (LED), so ena izmed možnosti za znižanje 

porabe električne energije, ki ponuja številne prednosti. LED sijalke so prav tako 

učinkovite kot druge sijalke (na primer kompaktne fluorescentne sijalke), vendar ne 

vsebujejo živega srebra in njihova življenjska doba je veliko daljša. 

Izboljšane sijalke z žarilno nitko 

Po videzu so zelo podobne tradicionalnim žarnicam z žarilno nitko. Te tako 

imenovane "izboljšane žarnice z žarilno nitko" zagotavljajo enako količino in 

kakovost svetlobe od trenutka, ko se jih vklopi. 

Potrošniki lahko še naprej uporabljajo žarnice z žarilno nitko, čeprav so te izboljšane 

z uporabo halogenske tehnologije. 

V splošnem je zakonodaja, ki prepoveduje uporabo klasičnih žarnic na žarilno nitko 

omogočila širitev ponudbe sijalk. 

 

Graf na naslednji strani prikazuje različne energetske učinkovitosti za vsako vrsto 

sijalk (konvencionalno in izboljšano sijalko, varčno in LED). Opazimo lahko 

precejšnje razlike pri porabi energije med različnimi vrstami sijalk. 
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Slika 1.Vir:Evropska komisija (http://ec.europa.eu/energy/).  

 

 

  

Za več informacij: 

Na sledeči povezavi je objavljen vodnik s podrobnejšimi kriteriji za energijsko 
učinkovitost razvetljave: 

http://www.buy-smart.info/media/file/2126.Buy_Smart+_Vodnik_razsvetljava.pdf 
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6.2. Ukrepi varčevanja z energijo pri 
porabi gospodinjskih aparatov in 
ostalih naprav 

Ko se ukvarjamo z varčevanjem energije, povezane z gospodinjskimi aparati in 

drugimi električnimi napravami, ki jih pogosto najdemo v domovih in zgradbah za 

stanovanjsko rabo, je treba omeniti energijsko označevanje gospodinjskih aparatov. 

Zahvaljujoč preprosti energijski nalepki, ki je v Sloveniji bila uvedena leta 2001, je 

lažje primerjati energijsko učinkovitost najbolj pogostih gospodinjskih aparatov in 

naprav, ki jih najdemo v gospodinjstvih. 

Številne gospodinjske naprave že uporabljajo sistem energijskega označevanja. 

Med te naprave spadajo: hladilniki in zamrzovalniki, pralni stroji, pomivalni stroji, 

sušilni stroji, pralno-sušilni stroji, električne pečice in klimatske naprave. 

Med drugim energijska nalepka prikazuje porabo energije (kWh) na leto ali cikel, 

raven hrupa med delovanjem in v primeru pralnih ter pomivalnih strojev varčevanje z 

vodo in učinkovitost pranja ter sušenja. 

Vzpostavljenih je bilo 7 nivojev za označevanje energetske učinkovitosti, prikazanih 

z bravo in črkami. Zelena barva označuje najučinkovitejše naprave, rdeča barva pa 

označuje energetsko najbolj potratne naprave. 

Pred leti je lestvica, ki je potekala od črke A do G bila spremenjena. Najučinkovitejši 

razred A je bil nadgrajen, medtem ko so bili najslabši razredi ukinjeni. 

Naslednja preglednica prikazuje obstoječe energijske razrede razporejene glede na 

njihovo učinkovitost: 

Razred energetske 
učinkovitosti 

Ocena  

A+++ Bolj učinkovito 

A++  

A+  

A  

B  

C  

D Manj učinkovito 

Vir: IDAE.  
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6.2.1. Energijsko označevanje gospodinjskih aparatov 

Kot je bilo že navedeno, ima v okviru energetske učinkovitosti stavb poraba 

gospodinjskih aparatov in drugih električnih naprav odločilno vlogo pri varčevanju z 

energijo. 

V prejšnjih modulih smo spoznali razvoj označevanja energetske učinkovitosti 

gospodinjskih naprav. V Sloveniji je označevanje gospodinjskih naprav določeno s 

pravilnikom, ki prevzema določila evropskih direktiv. 

Zgoraj omenjeni pravilnik ureja podatke, namenjene za končnega uporabnika, ki s 

pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov pridobi informacije o porabi energije 

določenega izdelka. To velja za izdelke, katerih uporaba neposredno ali posredno 

vpliva na porabo energije. 

Vsak gospodinjski aparat mora imeti nalepko, ki vsebuje obvezne informacije, zlasti 

podatke o njegovi energetski učinkovitosti. Med drugim nalepka vsebuje podatke o 

porabi električne energije ter informacije o porabi drugih oblik energije. 

 

Na levi sliki je prikazan primer takšne nalepke, ki je 

bila leta 2011 spremenjena, kot smo že omenili v 

modulu 4. 

Med najpomembnejše podatke spada določitev 

energijskega razreda ( A+++ do D) ter letna poraba 

energije. 

V smislu energetske učinkovitosti velja uporaba 

gospodinjskih aparatov in ostalih naprav v 

najučinkovitejših razredih (A+++, A++) kot ukrep, ki 

prinaša znatne prihranke pri porabi energije in 

posledično precejšnje prihranke stroškov. 
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6.3. Programi pomoči in subvencij 

V zadnjem poglavju tega modula bomo pregledali programe ustreznih shem pomoči 

in subvencij v Sloveniji, ki podrobno opredeljujejo zahteve, katere vplivajo na 

energetsko učinkovitost (modul 5) in najpomembnejše ukrepe za izvajanje 

energetske učinkovitosti (Modul 6). V tem poglavju bomo pregledali programe, ki so 

povezani z področjem elektrike, predvsem z razsvetljavo. 

V tem poglavju si bomo ogledali vsebino programov, ki so opredeljeni na državni 

ravni:  

 Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020 

 Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost 2008–2016 

 EKO Sklad 

DIREKTIVA 2009/28/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, z dne 23. aprila 

2009, določa cilje s področja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije, ki 

jih morajo članice EU dosegati do leta 2020. V ta namen je Slovenija razvila Akcijski 

načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020, v katerega je implementirala 

zahteve EU.  

Direktiva 2006/32/ES zahteva od držav članic, da dosežejo 9 % prihranka končne 

energije v 9-ih letih, in sicer v obdobju 2008–2016. Z akcijskim načrtom AN-URE 

Slovenija določa ukrepe, s katerimi se bodo do leta 2016 dosegli prihranki končne 

energije, kot jih zahteva EU. 

EKO Sklad izvaja programe sofinanciranja ukrepov energetske učinkovitosti v okviru 

izvajanja Akcijskega načrta za obnovljive vire energije in izvajanja nacionalnega 

akcijskega načrta za energetsko učinkovitost. 

 

  

Glede na obseg potrebnih investicij v izgradnjo energetske učinkovitosti, je 

pomembno, da obstajajo sheme neposrednih ekonomskih pomoči, ki spodbujajo 

izvajanje različnih ukrepov. 
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6.3.1. Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 
2010 - 2020 

 

Cilje, ki jih določa DIREKTIVA 2009/28/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN 

SVETA z dne 23. aprila 2009 je Slovenija prevzela z Akcijskim načrtom za 

obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (AN OVE). 

AN OVE tako obsega: 

 nacionalno politiko obnovljivih virov energije, 

 pričakovano rabo bruto končne energije v obdobju 2010 – 2020, 

 cilje in usmeritve glede obnovljivih virov energije, 

 ukrepe za doseganje zavezujočih ciljnih deležev obnovljivih virov energije, 

 ocene prispevka posamezne tehnologije k doseganju ciljnih deležev 

obnovljivih virov energije in ocene stroškov izvedbe ukrepov, vplivov na 

okolje ter na ustvarjanje delovnih mest. 

Z Nacionalnim energetskim programom so določeni dolgoročni razvojni cilji in 

usmeritve energetskih sistemov ter oskrbe z energijo v Republiki Sloveniji. V 

programu so definirani cilji energetske politike in strateški ukrepi, ki jih bo Vlada 

Republike Slovenije izvajala za doseganje ciljev. AN OVE je izvedbeni akt, ki 

definira sektorske cilje in ukrepe za doseganje nacionalnega cilja deleža rabe 

bruto končne energije iz obnovljivih virov energije v letu 2020. 

AN OVE opredeljuje tudi številne programe spodbujanja in financiranja naložb v 

obnovljive vire energije. Med njih spadajo programi za spodbujanje upora 

električne energije pridobljene iz obnovljivih virov, programi za spodbujanje 

uporabe obnovljivih virov energije za ogrevanje in hlajenje, ter programi podpor 

za spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije v prometu. 

Za izvajanje programov pomoči in podpor, ki so namenjene za občane je 

zadolžen EKO Sklad. 
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6.3.2. Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost 
2008 – 2016 

Direktiva 2006/32/ES zahteva od držav članic, da dosežejo 9 % prihranka končne 

energije v 9-ih letih, in sicer v obdobju 2008–2016. Da bi dosegli zahtevan cilj 

evropske direktive, je Slovenija razvila Nacionalni akcijski načrt za energetsko 

učinkovitost 2008 – 2016 (AN-URE). Z izvajanjem ukrepov določenih v AN-URE bo 

Slovenija v obdobju 2008–2016 dosegla kumulativne prihranke v višini najmanj 9 % 

glede na izhodiščno rabo končne energije ali najmanj 4261 GWh. Prihranki bodo 

doseženi z raznimi sektorsko specifičnimi ter horizontalnimi in večsektorskimi ukrepi v 

vseh sektorjih (gospodinjstva, široka raba, industrija in promet). 

AN-URE sloni na izvajanju 29 sektorskih, večsektorskih oziroma horizontalnih 

instrumentov, ki bodo zagotovili izvajanje ukrepov, predlaganih v Direktivi 

2006/32/ES, priloga III. S temi instrumenti se odpravljajo številne ovire, ki so: 

institucionalne, zakonodajne, administrativne, ekonomske, finančne, kadrovske, ovire 

glede ozaveščenosti in informiranosti, idr. 

Instrumenti za doseganje prihrankov končne energije so: 

Gospodinjstva  

1. finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo 

stanovanjskih stavb  

2. finančne spodbude za energetsko učinkovite ogrevalne sisteme  

3. finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije  

4. shema učinkovite rabe energije za gospodinjstva z nizkimi prihodki  

5. energijsko označevanje gospodinjskih aparatov in drugih naprav  

6. obvezna delitev in obračun stroškov za toploto v večstanovanjskih in drugih 

stavbah po dejanski porabi  

7. energetsko svetovalna mreža za občane  

Terciarni sektor  

8. finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo stavb  

9. finančne spodbude za energetsko učinkovite ogrevalne sisteme  

10. finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije  

11. zelena javna naročila  

Industrija  

12. finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije  



 

 

ENERGETSKA UČINKOVITOST V GRADBENEM SEKTORJU 

22 

Promet  

13. promocija in konkurenčnost javnega potniškega prometa  

14. spodbujanje trajnostnega tovornega prometa  

15. povečanje energetske učinkovitosti osebnih vozil  

16. gradnja kolesarskih stez in podpornih objektov ter promocija kolesarjenja  

Večsektorski instrumenti v široki rabi in industriji  

17. predpisi za energetsko učinkovitost stavb  

18. zahteve za minimalno energetsko učinkovitost izdelkov  

19. sofinanciranje izvajanja energetskih pregledov  

20. sistem zagotovljenih odkupnih cen električne energije  

21. pogodbeno znižanje stroškov za energijo  

22. programi upravljanja rabe energije pri končnih porabnikih (t. i. Demand Side 

Management – DSM)  

Horizontalni instrumenti v široki rabi in industriji  

23. programi ozaveščanja, informiranja, promocije in usposabljanja, demonstracijski 

projekti  

24. izobraževalni programi  

25. informiranje porabnikov o porabi energije, preglednem obračunu in drugih 

informacijah  

26. okoljska dajatev za onesnaževanje zraka s CO2 

27. trošarine na goriva in električno energijo  

28. oprostitev plačila dajatve za onesnaževanje zraka s CO2 

29. finančne spodbude za podporo razvojno-raziskovalnih projektov 

 

Za izvajanje zgoraj omenjenih instrumentov povečanja učinkovite rabe energije je 

zadolžen EKO Sklad. 
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6.3.3. Javni razpisi 

Varčevanje z energijo in njena učinkovita raba se pričneta z zavedanjem, da 

energija ni dana sama po sebi in da je ni v neomejenih količinah, da njena 

proizvodnja zahteva ekološki davek in da je povezana z relativno visokimi stroški. 

Razvoj novih tehnologij prispeva k uporabi novih materialov in naprav, ki vplivajo na 

kvalitetnejšo in prijaznejšo porabo energije in s tem na učinkovitejšo energetsko 

intenzivnost. 

Javne razpise za pridobitev nepovratnih sredstev objavljajo tudi energetska podjetja. 

Takšen primer je javni razpis PURE 2014 – Nepovratne finančne spodbude za 

ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju. 

Predmet javnega razpisa: 

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v 

javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na 

območju Republike Slovenije za ukrepe: 

 Vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za 

proizvodnjo toplote iz OVE 

 Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave 

 Programi izvajanja energetskih pregledov 

 Sistemi za izkoriščanje odpadne toplote 

 Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov 

 Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali 

zemeljski plin 

 Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri 

upravljavcih 

 Obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb 

 

Za področje razsvetljave so sredstva po javnem razpisu namenjena sanacija 

notranje in zunanje razsvetljave: 

 Vgradnja CFL namesto navadnih svetil 

 Zamenjava fluorescenčnih svetil T8 s T5 
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 Vgradnja senzorjev prisotnosti 

 Zamenjava fluorescenčnih svetil za LED 

 Vgradnja LED namesto navadnih svetil 

 Vgradnja predstikalne naprave 

 

 

  

 

 

  

Za dodatne informacije… 

Podroben opis Javnega razpisa je dostopen na spletnem 
naslovu: 
http://www.energijaplus.si 

Vir: Energija plus 
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 Povzetek 

 Izvajanje številnih ukrepov energetske učinkovitosti s področja gradnje v 

splošnem in izvajanje ukrepov na področju elektrike je postalo obvezno, 

določeno z novim pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah. 

 Na področju elektroenergetike sta razsvetljava in poraba gospodinjskih ter 

ostalih naprav najbolj pomembna faktorja pri porabi energije. 

 Obstaja široka paleta varčevalnih ukrepov, ki se jih lahko izvede na področju 

razsvetljave. Pri večini teh ukrepov gre za sisteme in naprave, ki so bile razvite 

na podlagi uredb in njihovih zahtev. 

 Uporaba nadzornih in krmilnih sistemov postaja vedno bolj pogosta. Sestavlja 

jih nabor naprav, ki so namenjene upravljanju stikal razsvetljave in jakosti 

osvetlitve. 

 Med najpomembnejše sisteme spadajo senzorji prisotnosti, ki so namenjeni 

avtomatskemu upravljanju stikal razsvetljave v odvisnosti od prisotnosti ljudi. 

 Pogosta so tudi stikala s časovnim zamikom, ki avtomatsko vklopijo ali 

izklopijo razsvetljavo ob predhodno nastavljenem času. 

 V skladu z določbami Tehnične smernice, se te vrste sistemov namešča v redko 

uporabljenih conah (hodniki, stopnišča, parkirišč in shrambe). 

 Uporaba energijsko varčnih sijalk je eden izmed ukrepov za doseganje 

pomembnih energijskih prihrankov 

 Med različnimi vrstami sijalk spadajo med energijsko najučinkovitejše 

flourescentne sijalke, LED sijalke in izboljšane žarnice z žarilno nitko. 

 V vseh primerih nam zagotavljajo enako oziroma boljšo kvaliteto osvetlitve in 

nižjo porabo energije, kar zagotavlja znatne ekonomske prihranke.  

 V zadnjih letih so bili razviti različni programi pomoči in subvencij, povezanih z 

energetsko učinkovitostjo. 

 PURE 2014 je primer javnega razpisa za ukrepe energetske učinkovitosti za 

javne stavbe. Sredstva so namenjena tudi za sanacijo razsvetljave. 
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 Cilj 

 Seznaniti se z najpomembnejšimi ukrepi energetske učinkovitosti, ki se izvajajo 

na področju priprave tople sanitarne vode (TSV) ter področju klimatizacije. 

 Povezati ukrepe energetske učinkovitosti na področju tople sanitarne vode, 

klimatskih in ogrevalnih naprav z zahtevami, določenimi v veljavnih predpisih. 

 Analizirati ukrepe za energetsko učinkovitost naprav za pripravo tople sanitarne 

vode, predvsem pa tistih, povezanih s prispevkom sončne energije. Razlikovati 

med različnimi vrstami solarnih sistemov, kot je sistem s porazdeljenim 

shranjevanjem in sistem s centralnim hranilnikom toplote. 

 Oceniti učinkovitost in primernost posameznih vrst prosto hladilnih sistemov (z 

zrakom, vodo ali s hladilnim sredstvom) in ostalih razpoložljivih sistemov, kot je 

na primer evaporativno hlajenje. 

 Seznaniti se z novostmi na tržišču, kar se tiče energetsko učinkovitih klimatskih 

sistemov, med katerimi so najpomembnejše multisplit klimatske naprave. 

 Proučiti različne tipe visoko zmogljivih kotlov, kot so nizko temperaturni in 

kondenzacijski kotli. 

 Proučiti zahteve glede toplotne izolacije za cevne razvode tople in hladne vode. 

 Glede na zahteve Tehnične smernice določiti potrebno debelino izolacije, ki je 

odvisna od premera cevi, temperature vode (topla, hladna) in lokacije vodov 

(zunaj, znotraj. 

 Preveriti trenutne sheme pomoči in subvencij, ki so na voljo za spodbujanje 

naložb v energetsko učinkovite sisteme. 
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 Uvod 

Potreba po izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije na področju vodovodnih in 

klimatizacijskih sistemov, je postala nujna in je v večini primerov predpisana z 

uredbami. 

Ukrepi energetske učinkovitosti in ukrepi za varčevanje so posledica poznavanja 

najpomembnejših elementov in tehnološkega napredka na tem področju. Ti so 

omogočili optimizacijo porabe energije in boljši izkoristek razpoložljivih virov 

V prejšnjem modulu smo si podrobneje ogledali predpise in zahteve v zvezi s temi 

ukrepi. Posebej smo obravnavali vlogo Tehnične smernice, ki vzpostavlja zahteve, 

ki jih je potrebno upoštevati pri ukrepih energetske učinkovitosti in varčevanja v 

gradbeništvu. 

Zato menimo, da je bistvenega pomena, da se najprej preučijo regulativne zahteve, 

da se lahko izvedejo ukrepi, ki so potrebni in ustrezni za vsak primer posebej. 

V sklopu področja vodovodnih inštalacij in HVAC sistemov imajo klime in inštalacije 

tople sanitarne vode največji vpliv na porabo energije. Ocenjuje se, da se tem 

sistemom pripiše več kot dve tretjini porabljene energije stavbe. 

Če želimo zmanjšati porabo energije, ki jo ti sistemi potrošijo, bo treba uvesti 

številne ukrepe za vsako vrsto naprave: 

 

 

 Ukrepi za energetsko učinkovitost sistemov za pripravo tople sanitarne vode. 

 Ukrepi za energetsko učinkovitost klimatizacijskih sistemov. 

 Ukrepi za energetsko učinkovitost ogrevalnih sistemov. 

 Ukrepi za učinkovito izolacijo cevnih razvodov. 
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6.1. Ukrepi energetske učinkovitosti 
sistemov za pripravo tople sanitarne 
vode 

Naprave za pripravo tople sanitarne vode predstavljajo za znaten odstotek skupne 

porabljene energije v stavbah. 

V splošnem obstajata dve vrsti sistemov tople sanitarne vode: lokalni (pretočni 

grelniki) in centralni (hranilniki vode). 

V lokalnih sistemih pretočni grelniki segrevajo sanitarno vodo, takrat ko se ta 

zahteva. V centralnih sistemih s hranilniki vode se topla voda hrani, dokler se ta ne 

uporablja, tako da v času največje porabe stavba uporablja shranjene zaloge tople 

vode. Za takšen način priprave tople sanitarne vode je potrebno manj energije in 

delovanje sistema je bolj homogeno. 

Običajno je priprava tople sanitarne vode sestavni del ogrevalnega sistema stavbe. 

Tako se energija, ki se proizvede v kotlovnici uporablja za vse toplotne potrebe v 

stavbi. 

Voda, ki se ogreje v kotlu ni primerna za konzumacijo, zato so potrebni 

izmenjevalniki toplote, v katerem se toplota iz kotla (primarna) prenese na TSV 

(sekundarna). Ta dva kroga morata biti med seboj ločena. 

Glede na zgoraj omenjen vpliv TSV sistemov na porabo energije v stavbah so 
predpisani številni ukrepi, katerih cilj je doseči večjo energetsko učinkovitost teh 
sistemov. 

Tehnična smernica določa zahteve za energetsko učinkovitost sistemov za pripravo 

tople sanitarne vode in podaja priporočila glede namestitve sprejemnikov sončne 

energije. 
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6.1.1. Priprava tople sanitarne vode s sprejemniki sončne 
energije 

Sončna energija nam zagotavlja določen delež potrebne tople sanitarne vode. V 

kolikor solarna energije ne zagotovi dovolj TSV, preostanek vode ogrevamo s 

pomočjo ogrevalnega sistema stavbe. Ti solarni sistemi morajo biti povezani z 

ogrevalnim sistemom stavbe (razen nekaj izjem).  

Kot smo spoznali v prejšnjem modulu je iz ekonomskih vidikov priporočljivo, da se s 

takšnimi sistemi zagotovi okrog 60 % predvidenih potreb TSV. 

Solarni sistem pošilja vodo tradicionalnim inštalacijam, pri katerih se temperatura 

vode giblje od temperature vode omrežja, v času ko ni solarnega prispevka, do 

temperatur celo višjih od tistih, ki so potrebni za porabo. 

V centralnih napravah je vključevanje solarnih naprav dokaj preprosto, edina razlika 

je, da sistem za pripravo TSV ne prejema vode iz centralnega ogrevalnega sistema, 

temveč iz solarne naprave. 

 

 

Sistemi, ki se uporabljajo v solarnih toplotnih napravah za pripravo TSV, so 

navedeni spodaj: 

 Sistem zajemanja je sestavljen iz ogrevalnih solarnih kolektorjev, ki 

pretvorijo energijo sončnega sevanja v toplotno energijo, tako da se segreva 

delovna tekočina, ki kroži skozi njih. 

 Sistem shranjevanja je sestavljen iz enega ali več hranilnikov, ki shranjujejo 

toplo vodo, dokler je to potrebno. 

 Hidravlični krog je sestavljen iz cevi, črpalke, ventilov, itd., po katerih se 

topla voda prenaša v sistem za shranjevanje. 

Sprejemniki sončne energije 

Solarne naprave so opredeljene kot skupek komponent, namenjene za zajem 

sončnega sevanja, pretvorbo neposredno v uporabno toplotno energijo s 

segrevanjem tekočine, prenos zajete toplotne energije v izmenjevalnik ali 

hranilnik toplote, prenos te energije iz zbiralnega kroga v potrošni krog in 

shranjevanje toplotne energije na učinkovit način, tako da se jo lahko kasneje 

uporabi neposredno na mestu porabe. 
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 Sistem za izmenjavo toplote, prenaša toplotno energijo pridobljeno v 

kolektorskem ali primarnem krogu do tople vode, ki je primerna za uporabo 

 Regulacijski in nadzorni sistem, ki je odgovoren, da zagotavlja pravilno 

delovanje opreme za zagotavljanje največje možje toplotne energije, in da 

deluje kot zaščita pred učinkovanjem številnih različnih dejavnikov, kot so 

pregrevanje, tveganje zamrznjenih cevi, itd. 

 Pomožna konvencionalna oprema, ki se uporablja za zadostitev potreb po 

topli sanitarni vodi, ki jih s sončno energijo neposredno ni mogoče doseči. S 

tem se zagotavlja kontinuiteta dobave tople vode v času, ko je sončno 

sevanje manjše oziroma so potrebe po TSV višje. 

 Sistemi tople sanitarne vode v več stanovanjskih stavbah. 

Preučili bomo nekaj solarnih sistemov ogrevalnega sistema, ki se najpogosteje 

uporabljajo v več stanovanjskih stavbah. Opozoriti je treba, da obstaja več možnih 

konfiguracij pri oblikovanju nizko temperaturnega solarnega sistema za pripravo 

TSV. 

Za vsako konfiguracijo oziroma tip sistema bomo poudarili njegove glavne prednosti 

in slabosti. Diagram je predviden kot vizualna pomoč: 

 Porazdeljeno shranjevanje 

 Centralno shranjevanje z neodvisnimi izmenjevalniki toplote 

 Centralno shranjevanje z neodvisnim pomožnim sistemom 
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 Porazdeljeno shranjevanje 

To je sistem, pri katerem so hranilniki toplote nameščeni v vsakem stanovanju 

posebej. Hranilniki toplote so različnih velikosti, odvisni od velikosti stanovanja. 

Tekočina ki kroži skozi hranilnik toplote je povezana s tekočino, ki kroži skozi sistem 

SSE. Prenos energije se dogaja znotraj vsakega posameznega hranilnika toplote. 

Pri tej konfiguraciji je zelo pomembno, da je porazdelitveni krog pravilno 

uravnotežen, tako da se energija, pridobljena v SSE polju, primerno porazdeli. 

Obstaja več različnih načinov za nadzorovanje črpalk. 

Opozoriti je treba, da takšni sistemi shranjevanja toplote v stanovanjih zasedejo 

precej prostora. V primeru porazdeljenega shranjevanja so uporabniki bolj 

neodvisni, saj ima vsako stanovanje svoj hranilnik toplote. 

Torej, če povzamemo njihove glavne prednosti, lahko rečemo da: so uporabniki 

popolnoma neodvisni pri porabi energenta za ogrevanje TSV in vode; ni dodatnega 

upravljanja komunalne porabe energije; v skupnih prostorih stavbe ni zavzetega 

prostora, razen na strehi. 

In med največje slabosti tega sistema je treba omeniti da: nastanejo visoki stroški 

tako pri distribuciji kot pri skladiščenju; prihaja do visokih toplotnih izgub zaradi 

povečanja celotne površine za shranjevanje TSV; potreben je kompleksen sistem za 

regulacijo ogrevalnega sistema; za namestitev hranilnikov toplote je v vsakem 

stanovanju potrebno veliko prostora; vzdrževanje je zapleteno. Naslednji diagram 

prikazuje porazdeljen sistem za shranjevanje: 

 

 Centralni sistem shranjevanja toplote z neodvisnimi izmenjevalniki toplote 

Predstavljamo dva centralna sistema za shranjevanje toplote. Prvi (prikazani zgoraj) 

je sistem z neodvisnimi izmenjevalniki toplote. V tem sistemu mora vsako 
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stanovanje imeti zadostno izmenjavo moči med terciarnim krogom in krogom tople 

sanitarne vode. 

Temeljna točka, ki jo je treba upoštevati je dimenzioniranje izmenjevalnika toplote. 

Ti naj bi imeli dovolj moči, da ustrezajo najvišjim potrebam po topli vodi, ki jih je 

mogoče pričakovati, in koriščenje največje količine energije iz sončnega sistema. 

Distribucija poteka po zaprtem krogu. V tem krogu shranjena sončna energija kroži 

po primarju vsakega posameznega izmenjevalnika toplote. To pojasnjuje pomen 

hidravličnega uravnoteženja terciarnega kroga, tako da vsak izmenjevalnik toplote 

prejme primerni pretok. 

Med glavne prednosti tega tipa Sistema spadajo: neodvisnost pri porabi energenta 

za ogrevanje TSV in vode; nizke toplotne izgube pri shranjevanju; hranilnik lahko 

deluje kot nočno hladilni sistem; izmenjevalnik toplote in nadzorni sistem ne 

zahtevata velik namestitvenega prostora. 

Glavne pomanjkljivosti sistema so med drugim: večji stroški zaradi potrebe po 

sistemu za izmenjavo in nadzor za vsako stanovanje posebej; zapleteno 

vzdrževanje; kompleksen sistem za postavitev ogrevalnega sistema; večje skupne 

izgube sistema, saj so med proizvodnjo in porabo vključene dodatne postaje za 

izmenjevanje toplote. 

Na spodnji sliki je prikazan diagram postavitve te vrste TSV Sistema: 

 

  



 

 

ENERGETSKA UČINKOVITOST V GRADBENEM SEKTORJU 

10 

 Centralno shranjevanje toplote z neodvisnim pomožnim sistemom 

To je druga vrsta centralnega sistema za shranjevanje toplote. Pri tem sistemu se 

shranjevanje izvede v enem ali več hranilnikov toplote, povezanih vzporedno ali 

prednostno (za pomoč razslojevanja hranilnika). 

V tem primeru se hranilnik napaja s hladno vodo iz omrežja oziroma sanitarno vodo. 

Ogreta voda se razdeli v pomožni sistem, ki se nahaja v vsakem posameznem 

stanovanju. Vsako stanovanje mora biti opremljeno z merilnikom tople vode in 

glavnim vodomerom. 

Distribucijski krog je opremljen s črpalko nizke moči, katere naloga je, da se 

zagotavlja minimalna recirkulacija, ki omogoča neprestano kroženje tople sanitarne 

vode. Tako imamo toplo sanitarno vodo na voljo, takoj ko odpremo pipo. 

Obtočna črpalka v terciarnem krogu deluje neprekinjeno, razen v primeru 

načrtovane nočne zaustavitve. 

Med glavne prednosti tega sistema spadajo: majhne izgube toplote za 

shranjevanje; kompaktna in enotna namestitev solarnega sistema zaradi 

optimizacije površine solarnega kolektorja; ne zahteva prostora v vsakem 

stanovanju, bodisi za vgradnjo hranilnikov ali toplotnih izmenjevalnikov. 

Med slabosti sistema spadajo: namestitev merilnika TSV, ki je potrebna v vsakem 

stanovanju; potrebni so skupni prostori za vgradnjo hranilnika toplote; namestitev 

hranilnika mora biti zasnovana tako, da se omogoča sezonsko splakovanje naprav, 

s čimer se preprečuje nastanek nevarnih bakterij. 

Na spodnji sliki je prikazan diagram centralnega shranjevanja toplote z neodvisnim 

pomožnim sistemom. 
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6.1.2. Kontrolne naprave in regulacijski sistemi 

Ločeno, a hkrati v duhu dopolnjevanja solarnih naprav in sistemov za pripravo tople 

sanitarne vode obstajajo še drugi ukrepi za varčevanje z energijo in energetsko 

učinkovitost na tem področju, ki jih je potrebno upoštevati. 

Najpomembnejši od teh ukrepov so brez dvoma tisti, ki vplivajo na sisteme krmilne 

in regulacijske opreme z namenom doseganja višje stopnje varčevanja z energijo. 

Med te ukrepe spadajo: 

 Kontrolne naprave ter regulacijski sistemi in/ali naprave s katerimi se 

prihrani energija. To so regulacijski sistemi, ki se odzivajo na spremembe 

zunanje temperature, ali prisotnost in potrebe uporabnikov. 

 Daljinsko upravljanje sistemov za pripravo tople sanitarne vode. Z daljinskim 

upravljanjem je omogočen nadzor nad porabo tople sanitarne vode in energije, 

največji trenutni pretok in omejitev porabe. Lahko se celo prekine oskrba tople 

sanitarne vode celotnega stanovanja ali posameznega prostora. 

 Ukrepi za zmanjšanje porabe. Na primer, namestitev pip za kontrolo in 

upravljanje tople sanitarne vode na mestu porabe, ki omogočajo optimalno 

prilagoditev temperature in pretoka vode s strani uporabnika. Upravlja in 

nadzoruje se trenutna poraba, temperatura izstopne vode in največji obseg 

porabe. 

 Ukrepi, ki so potrebni za izvajanje meritev porabe energije in sistemov za 

upravljanje na daljavo. 

 

 

  

Želite izvedeti več?  

Tehnična smernica TSG-1-004:2010 

Tehnična smernica izdana s strani Ministrstva za okolje in 
prostor na podlagi 11. člena Zakona o graditvi objektov, 
vsebuje zahteve glede priprave tople sanitarne vode.  

Tehnična smernica je dostopna na naslednji povezavi:  

http://www.mzip.gov.si/fileadmin/mzip.gov.si/pageuploads/

zakonodaja/graditev/TSG-01-004_2010.pdf 
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6.2. Ukrepi za energetsko učinkovitost 
klimatskih naprav 

Klimatske naprave imajo pomembno vlogo pri ohranjanju udobja zasebnega, 

družbenega in poklicnega življenja uporabnikov. Zaradi njihove razširjene uporabe 

in njihove značilnosti, klimatske naprave predstavljajo velik delež skupne porabe 

energije. Ta delež znaša do 40 % celotne porabe energije v stavbi. 

Kot smo podrobneje spoznali v modulu 5, so bile vzpostavljene različne zahteve in 

ukrepi za izvajanje energetske učinkovitosti teh sistemov.  

Najprej se moramo zavedati, da obstajajo številni dejavniki, ki vplivajo na 

klimatizacijo. Med te dejavnike spadajo: potreba po energiji, proizvodnja in 

regulacija. Za vsakega od teh dejavnikov, se lahko določijo ukrepi z namenom 

doseganja večje energetske učinkovitosti. 

Za določitev najprimernejših ukrepov za zmanjšanje porabe energije, je najprej 

potrebno izračunati potrebe po energiji, načrtovati sisteme in naprave ter izboljšati 

stavbni ovoj. 

Na učinkovitost pasivnih sistemov lahko vplivamo z dejavniki, kot so usmerjenost 

stavbe, koriščenje sončne energije, zaščita pred prevladujočimi vetrovi in kontrolni 

sistemi senčil za okna. Ti sistemi lahko zagotovijo kar 10 % prihranka pri porabi 

energije. 

Vendar pa se glavnina ukrepov osredotoča na pridobivanje energije. Obstaja 

veliko različnih ukrepov, ki so povezani z zasnovo generatorskih sistemov; kotli, 

toplotne črpalke, sistemi za prosto hlajenje, sistemi za obnovitev odpadne toplote, 

absorpcijski sistemi ter sistemi, ki uporabljajo obnovljivih virov energije (solarni 

toplotni sistemi in kogeneracijski sistemi, ki bodo podrobneje opisani v posebnem 

priročniku). 

Na naslednjih straneh tega modula bomo podrobneje obravnavali nekatere izmed 

naštetih sistemov. Posebna pozornost bo namenjena sistemom za prosto hlajenje 

(free-cooling) in evaporativno hlajenje. 

6.2.1. Prosto hlajenje 

Novi predpisi, ki urejajo energetsko učinkovitost, zahtevajo vgradnjo prezračevalnih 

sistemov. Obstajajo tri glavne vrste prostega hlajenja z zračnimi sistemi: 
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 Prosto hlajenje z zrakom 

Prosto hlajenje z zunanjimi prezračevalnimi sistemi lahko prinese znatne prihranke 

energije. To so sistemi, ki izkoriščajo zunanji zrak, ki je po navadi samo filtriran, 

namesto recirkulacije odpadnega zraka. Zato imajo številne lastnosti, zaradi katerih 

so energetsko bolj učinkovite. 

Opozoriti je treba, da poleg prihrankov energije in stroškov uporaba hladnega 

zunanjega zraka prav tako izboljšuje kakovost zraka v zaprtih prostorih. 

Da bi lahko uporabljali prosto hlajenje z zrakom, je potreben nadzorni sistem klime. 

Klimatske naprave morajo biti opremljene z ustreznimi sistemi blažilnikov, 

ventilatorjev in nadzora, tako da se jih lahko primerno nadzira.  

Sistemi prostega hlajenja so priporočljivi v območjih z določenim temperaturnim 
območjem. Uporaba v krajih z visokimi povprečnimi temperaturami ni primerna. 
 
 Prosto hlajenje z vodo 

Druga vrsta hladilnih sistemih je z vodo. V primeru, da je temperatura zunanjega 

zraka hladnejša od vode, s katero se hladi, je možno, da se hladilno sredstvo ohladi 

z zunanjim zrakom. 

To so prosto hladilni sistemi, vendar z dodatno tuljavo. Njihova uporaba prav tako 

zahteva hladnejša podnebna območja. 

Praviloma so sestavljene iz kompaktnih naprav z dvema tuljavama, ena je zrak/voda 

in druga zrak/hladilno sredstvo. Glede na pogoje, oprema odloči, ali bo sistem 

deloval kot ventilator grelnika ali hladilnika ali kot oboje hkrati. 

Šteje se kot enostavna in učinkovita tehnologija, saj ne zahteva spremembe 

obstoječih inštalacij. Hladilna naprava že ima dve vzporedno vezani zunanji tuljavi in 

nadzorovati jih je mogoče tako, da se odloči ali prezračevati, prezračevati in hladiti 

ali samo hladiti. 

 Prosto hlajenje z migracijo hladilnega sredstva 

Uporabo prostega hlajenja z migracijo hladilnega sredstva v opremi zrak-voda (ali 

prostega hlajenja z neposredno širitvijo) omogoča tehnična rešitev, ki s pomočjo 

posebnega termodinamičnega procesa, hladi vodo z uporabo nizke zunanje 

temperature. 
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Za ta proces naprava uporablja toplotni izmenjevalnik (kondenzator in uparjalnik), 

brez potrebe po kompresorju. Ti sistemi izkoriščajo energijo okolice, tako da jo v 

obliki hladne vode vodijo v proces klimatskih naprav. 

Celoten postopek hlajenja z naravno migracijo hladilnega sredstva temelji na 

kompleksnem hladilnem ciklu. Za izvajanje tega procesa se uporabljajo nizke 

zunanje temperature kot naravni vir energije. 

6.2.2. Evaporativni hladilni sistemi 

Druga velika skupina hladilnih sistemov so takšni, ki vključujejo proces izhlapevanja. 

To so sistemi, ki združujejo konvencionalne naprave s tehnologijo izhlapevanja, ki 

bistveno zmanjšuje porabo energije. 

Enote za adiabatno (uporabljajo se tudi izrazi evaporativno, uparjalno in hlapilno) 

hlajenje lahko v nekaterih primerih omogočajo optimalne rešitve. Njihova osnovna 

prednost v primerjavi s klasičnimi sistemi je v bistveno (60-70%) nižji porabi energije 

in v manjših napravah za določen hladilni učinek. 

Poznamo neposredne in posredne sisteme evaporativnega hlajenja. 

Za neposredne sisteme evaporativnega hlajenja je značilno, da ne zagotavljajo 

stabilnega hladilnega učinka. Primerni so za vroče in suho podnebje, v bolj vlažnih 

poletnih dneh (kakršni v Sloveniji prevladujejo) pa se zaradi odvisnosti od možnosti 

izhlapevanja vode v soparnih dnevih, njihova učinkovitost bistveno zmanjša. Druga 

pomembna omejitev je, da občutno povišajo absolutno vlažnost klimatiziranega 

prostora, zato so neprimerne za prostore z občutljivo elektroniko, povišana vlažnost 

pa tudi privlači žuželke in že sama po sebi poslabšuje bivalne pogoje v prostoru. 

Za posredno evaporativno hlajenje je značilno, da ne navlažimo svežega 

zunanjega dovodnega zraka temveč odtočni zrak. S tako ohlajenim in navlaženim 

odtočnim zrakom v klima napravi posredno ohladimo sveži zunanji zrak. 

Proces hlajenja poteka v dvojnem ploščnem prenosniku toplote, v katerem se zrak 

»adiabatno hladi.« V nasprotni smeri se pretaka zunanji zrak, ki se hladi z vlažnim – 

ohlajenim zrakom, ne da bi se pri tem sam navlažil. Oba postopka v dvojnem 

ploščnem prenosniku potekata sočasno (adiabatno hlajenje odtočnega zraka + 

hlajenje zunanjega zraka). 

Z uporabo dvojnega ploščnega prenosnika v križno - protitočni izvedbi dosegamo 

visoke stopnje vračanja toplotne energije v zimskem režimu (temperaturni učinek 

med 70 in 80 %). Odtočni zrak se vlaži pred vstopom in izstopom v prvo stopnjo in 

tudi na vstopu v drugo stopnjo ploščnega prenosnika - rekuperatorja. Pri direktnem 
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vlaženju voda izhlapeva v ploščnem prenosniku in hladi odtočni zrak. V križnem 

protitoku odtočnega zraka teče sveži zrak in se na drugi strani ploščnega 

prenosnika intenzivno ohlaja. V zbirni posodi pod prenosnikom se zbira odvečna 

voda in se s pomočjo obtočne črpalke ponovno vrača v sistem vlaženja oziroma do 

brizgalnih šob. Vgrajeni fini vodni filter preprečuje zamašitev šob. Podhladitev 

zunanjega/vtočnega zraka se doseže vse do 10 K. Z ustreznim kaluženjem pa se 

prepreči povišana koncentracija mineralov v vodi. 

 

Vir: ZRMK: http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT145.htm 

6.2.3. Oprema za visok izkoristek energije in kontrolni 
sistemi 

V okviru ukrepov za energetsko učinkovitost klimatskih naprav so vse bolj pogoste 

naprave za proizvodnjo toplote in hladu. 

Današnje klimatske enote so večnamenske; praviloma se ne uporabljajo le za  

poletno hlajenje, temveč se uporabljajo tudi za ogrevanje, prezračevanje in 

razvlaževanje stavbe. 

 Multi-split klimatske naprave  

Klimatske naprave znane kot multi-split klimatske naprave, so še posebej uporabne 

v velikih stavbah (pisarnah, izobraževalnih ustanovah in zdravstvenih ustanovah). 

Multi-split klimatske naprave temeljijo na VRF (Variable Refrigerant Flow) 

tehnologiji. Ta tehnologija uporablja toplotno črpalko zrak/zrak, ki ne koristi zraka 

samo kot vir toplote, temveč tudi kot način za distribucijo te toplote. 

Med prednosti teh sistemov spada nezapletena in cenovno ugodna namestitev teh 

naprav. 
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Ti sistemi so sestavljeni iz zunanje enote, ki vsebuje kompresor in ene ali več 

notranjih enot. Zunanjo enoto, ki je nameščena na steno ali streho, poganja bodisi 

električni ali plinski motor, medtem ko notranje enote sprejemajo zrak iz prostora, ga 

filtrirajo in ohladijo. Napravi sta med seboj povezani s cevmi. 

To so klimatske naprave, ki lahko služijo dvojnemu namenu. Uporabljajo se lahko v 

kombinaciji s klasičnim sistemom ogrevanja ali pa služijo kot samostojen sistem za 

zagotavljanje toplote in hladu. 

Ena od značilnosti teh sistemov je njihova odlična učinkovitost pri delnih 

obremenitvah in njihova velika učinkovitost pri uporabi za ogrevanje in hlajenje. 

Uporaba visoko učinkovitih ventilatorjev in motorjev, skupaj s sistemi za rekuperacijo 

toplote, lahko znatno pripomorejo k zmanjšanju porabe energije, hkrati pa 

izboljšujejo udobje in higieno stavbe. 

 Krmilni in regulacijski sistemi 

Klimatske naprave so opremljene z različnimi vrstami kontrolnih in regulacijskih 

sistemov, ki so bili že omenjeni v prejšnjem poglavju. Nekatere izmed teh sistemov 

bomo opisali v nadaljevanju. 

Med najpreprostejše kontrolne sisteme spadajo ročni kontrolni sistemi. To so 

termostatski ventili, nameščeni na radiatorjih, ki lahko dosežejo prihranke med 6 % 

in 8 %. Omogočajo različne temperature za vsak prostor posebej in tako dosežejo 

toplotno ravnovesje. Ti ročni kontrolni sistemi vključujejo tudi termostatsko 

nadzorovane sisteme; to so vse ali nič (on-off) sistemi, ki jih nadzira termostat. 

Krožno coniranje je še en način za doseganje toplotnega ravnovesja. Ta zahteva 

neodvisne uporabniške cone, ki se oblikujejo glede na njihove obremenitve, časovni 

načrt in disipacije. Coniranje se lahko izvaja kot dopolnitev obstoječih nadzornih 

sistemov in lahko doprinese do 50 % prihrankov. 

Na podlagi različnih potreb po temperaturah v posameznih prostorih, je potrebno da 

sistem upravljanja nadzoruje ogrevalne in klimatske sisteme, ter distribucijske 

kroge. 

Uporaba teh regulacijskih sistemov lahko vodi do prihrankov energije v višini med 

20 % in 40 %. Ti sistemi so nadzorni sistemi, ki delujejo na podlagi ogrevalne 

krivulje in časovnega načrta. 
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Želite izvedeti več?  

Tehnična smernica TSG-1-004:2010 

Tehnična smernica izdana z strani Ministrstva za okolje in 
prostor na podlagi 11. člena Zakona o graditvi objektov, 
vsebuje zahteve glede klimatskih naprav.  

Tehnična smernica je dostopna na naslednji povezavi:  

http://www.mzip.gov.si/fileadmin/mzip.gov.si/pageuploads/z

akonodaja/graditev/TSG-01-004_2010.pdf 
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6.3. Ukrepi za energetsko učinkovitost 
ogrevalnih sistemov 

Ogrevalni sistemi se uvrščajo med elemente, ki namenjeni "klimatizaciji" stavb in 

predstavljajo znatno porabo energije na področju gradbeništva. 

Med ukrepi, katerih cilj je zmanjšanje porabe energije, se bomo v tem poglavju 

osredotočili na preučevanje različnih vrst kotlov in njihovih značilnosti z vidika 

energetske učinkovitosti. 

Uvodoma je treba opozoriti, da nam je na voljo sodobna tehnologija, ki je primerna 

za doseganje izjemnih prihrankov. V mnogih primerih se danes sistemi ogrevanja ne 

štejejo več kot samostojne napeljave, temveč kot integrirani in medsebojno 

prilagojeni sistemi. 

Ostala področja, med katerimi je najpomembnejši toplotni ovoj stavbe prispevajo k 

energetski učinkovitosti ogrevalnih sistemov. Primerna toplotna izolacija nam 

zagotavlja, da toplota, ki jo proizvedejo ogrevalni sistemi, ostane tam, kjer je to 

potrebno (znotraj stavbe). 

Splošna klasifikacija različnih sistemov ter vrst ogrevanja, ki se jih uporablja danes, 

bi bila naslednja: 

 Ogrevanje in hlajenje. Aktivni toplotni proizvodni sistemi (kotli), pasivni 

toplotni proizvodni sistemi (sončna svetloba, prosto-hlajenje), sistemi z visoko 

energetsko učinkovitostjo, ki uporabljajo obnovljive vire energije, itd. 

 Decentralizirani sistemi. Posamezni neodvisni sistemi za proizvodnjo in 

distribucijo energije, brez upoštevanja toplotne inercije. V širšem smislu so to 

najmanj učinkoviti sistemi, vendar se najpogosteje uporabljajo. 

 Centralizirani sistemi. To so integrirani sistemi, ki omogočajo uporabo 

bistveno bolj učinkovite opreme. Učinkovitost sistema se dosega, s centralno 

regulacijo, večjimi hranilniki toplote, manjšimi izgubami, in sistemom, ki 

uravnava število vklopov in izklopov. Prihranki teh sistemov napram 

decentraliziranim sistemom lahko znašajo do 20 %. 
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6.3.1. Vrste ogrevalnih kotlov 

V tej lekciji smo izbrali tri najbolj pogosto uporabljene vrste kotlov, ki jih bomo med 

seboj primerjali, da bomo videli kateri izmed njih so najbolj energetsko učinkoviti. Ti 

kotli so: tradicionalni ali standardni kotli, nizkotemperaturni kotli in kondenzacijski 

kotli. 

V naslednji preglednici so predstavljene glavne karakteristike izbranih tipov kotlov  

Primerjava prihrankov energije in energetske učinkovitosti različnih vrst kotlov 

Tip kotla 
Delovna 

temperatura 
(ºC) 

Razpon moči 
(%) 

Izkoristek (%) 
prihranki 

(%) 

Standardni 60-80 50-100 75-80 % --- 

Nizko 
temperaturni 

35-80 30-100 91-96 % 15 % 

Kondenzacijski 35-80 30-100 105-109 % 20 % 

  Preglednica 1. Primerjava kotlov.  

Standardnih kotlov v tem modulu ne bomo podrobneje obravnavali, ampak bomo 

le na kratko pregledali nekatere njihove splošne značilnosti. Kot je razvidno iz 

preglednice je njihov izkoristek nižji kot pri ostalih dveh vrstah kotlov. 

Te kotle se lahko opremi z različnimi gorilniki glede na vrsto goriva. Ti kotli imajo 

visoke povratne temperature, da se preprečuje kondenzacija. Lahko delujejo tudi pri 

nizkih temperaturah v sekundarnem načinu in imajo strmo "krivuljo staranja". 

 Nizkotemperaturni kotli 

Ta vrsta kotlov, kot že ime nakazuje, deluje pri nižjih temperaturah kot običajni kotli. 

Ta način delovanja jim omogočajo posebni sestavni deli 

 

Z uporabo posebej razvitih komponent je tem kotlom omogočeno delovanje pri 

nizkih temperaturah brez kondenzacije kisline znotraj njih. Mnogi proizvajalci 

uporabljajo več izmenjevalnih površin, z zračnimi komorami, ki urejajo prenos 

toplote na ogrevalno vodo. 

Opredeljeni so kot kotli z možnostjo neprekinjenega delovanja s temperaturo 
vode med 35 ° C in 40 ° C. Pod določenimi pogoji lahko povzročijo kondenzacijo. 
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Posamezne ogrevalne površine skrbijo, da je temperaturna razlika med vodo v kotlu 

in površini na strani zgorevalnih plinov majhna. Torej, če temperatura vode pade 

pod rosišče, lahko vodna para, ki jo vsebujejo dimni plini kondenzira. 

Več stenske ogrevalne površine omogočajo odpornost na prenos proizvedene 

toplote. Z optimizacijo zasnove, se lahko ta upor nadzoruje tako, da se tudi pri nizkih 

temperaturah vode v kotlu, temperatura zgorevalnega plina odvaja nad rosiščem 

vodne pare, s čimer se preprečuje kondenzacija. 

Ta tip kotla, za razliko od standardnih kotlov, omogoča delovno temperaturo, ki se 

prilagaja glede na potrebo po toploti; to je v skladu z dejanskimi potrebami. Navadni 

kotli imajo konstantno temperaturo delovanja, skozi vse leto, ne glede na zunanjo 

temperaturo in potrebe po toploti. Povprečna temperatura kotla je 80 °C. 

To pomeni, da lahko z uporabo nizkotemperaturnih kotlov namesto standardnih 

kotlov dosežemo znaten prihranek energije, ki se ocenjuje okrog 15 % ali več, 

odvisno od proizvajalca in modela kotla, ki ga uporabimo. 

 Kondenzacijski kotli 

Ti kotli, imenovani tudi plinski kondenzacijski kotli, prav tako delujejo na nižjih 

temperaturah kot standardni kotli. V tem primeru, delujejo z uporabo dimnih plinov. 

 

Kot smo omenili v prejšnji točki, nam uporaba nizkotemperaturnih kotlov omogoča 

zmanjšanje porabe energije za približno 15 %, s prilagajanjem delovne temperature 

glede na dejanske potrebe stavbe. 

Vendar pa ti sistemi še vedno zapravljajo določeno količino toplote skozi vodno 

paro, ki se proizvaja s procesom zgorevanja in odvaja navzven preko dimnika brez 

izkoriščanja latentne toplote, ki jo ta vodna para vsebuje. 

Latentne toplote ni preprosto obnoviti. Za to je potrebno, da ima kotel toplotno 

izmenjevalne površine odporne na kisli kondenzat, ki se proizvede v kotlu. Te 

površine morajo biti izdelane iz visoko legiranega nerjavečega jekla.  

Zato je bistvenega pomena, da so izmenjevalne površine tega tipa kotla posebej 

odporne na ta način delovanja. S titanom stabilizirano nerjaveče jeklo zagotavlja 

najvišjo raven zanesljivosti delovanja, ki omogoča prihranke energije in več kot 25 

let življenjske dobe teh kotlov. 

Kondenzacijski kotel je definiran kot "kotel konstruiran za trajno kondenzacijo 

vodne pare vsebovane v odpadnih plinih". 
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Skratka, visoka zmogljivost in odlična energetska učinkovitost teh kotlov je posledica 

obnovitve dodatne toplote s procesom kondenzacije. Uporaba kondenzacije 

omogoča tem kotlom doseganje večje sezonske učinkovitosti in tako prispevajo 

veliki del k doseganju energetske učinkovitosti in varčevanju stroškov ogrevanja. 

6.3.2. Sistemi daljinskega ogrevanja 

Nove naprave za daljinsko ogrevanje in hlajenje, ki oskrbujejo več zgradb, ter 

nadgradnja in razširitev obstoječih, vključno z opremo generacije, polaganjem cevi 

za prenos toplote, ki prevažajo tekočine, njihovi regulacijski in krmilni sistemi in 

gradbena dela je mogoče neposredno povezati s sistemi opisanimi v prejšnjih 

poglavjih tega modula. 
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6.4. Ukrepi za energetsko učinkovito 
izolacijo cevnih razvodov 

Med ukrepi, ki so predmet obravnave tega modula, se bomo nazadnje ozrli na 

področje vodovoda, predvsem na toplotno izolacijo cevnih inštalacij v stavbah. 

Toplotna izolacija cevnih razvodov, ki prevajajo toplo ali hladno vodo (cevi, kanali, 

hranilniki…), med drugim preprečuje: 

 

Uporaba izolacije na kanalih klimatskih in prezračevalnih sistemov prav tako 

preprečuje izgube energije  ter obenem nudi zaščito pred hrupom. 

Z ustrezno toplotno izolacijo se lahko doseže bistveno izboljšanje učinkovitosti 

sistemov. To je posledica dejstva, da s primerno toplotno izolacijo, delujejo vgrajeni 

sistemi pri temperaturah blizu načrtovanih in tako zagotavljajo prihranke pri porabi 

energije. V nekaterih primerih lahko vplivajo tudi na zmanjšanje potrebne moči 

opreme. 

V splošnem lahko rečemo, da so cevi za toplo vodo skoraj v vseh domovih 

neustrezno izolirane. V mnogih primerih se ne le izgublja energija, ampak se po 

nepotrebnem zapravlja tudi voda. Vse prepogosto se pusti vodo teči, dokler ta ne 

doseže primerne temperature. 

Večina starejših stavb nima ustrezne toplotne izolacije svojih sistemov. V teh 

stavbah nam izvedba sanacije z uporabo preprostih materialov, kot je na primer 

mehka pena, predstavlja preprosto in učinkovito rešitev. 

 

 

 

 izgube energije med transportom ali shranjevanjem tople vode; 

 kondenzacijo cevi za hladno vodo; 

 tveganje zamrznitve cevi. 
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6.4.1. Ukrepi in zahteve opredeljene v Tehnični smernici 

Pomen varčevanja z energijo, ki ga je mogoče doseči z izolacijo cevi, je takšen, da 

je vključen v Tehnični smernici, kot smo obravnavali v modulu 5 tega priročnika. 

Tehnična smernica določa, da je vse cevi skupaj z opremo, napravami in hranilniki 

toplote ogrevalnih naprav potrebno opremiti s toplotno izolacijo, kadar vsebujejo 

tekočine, bodisi s temperaturo nižjo od temperature okolice, kjer se nahajajo, ali s 

temperaturo nad 40 °C, če so nameščeni v neogrevanih prostorih. 

Za razvodni sistem so s Tehnično smernico določene izgube, ki ne smejo presegati 

5 %. 

Debelina izolacije bo odvisna od premera cevi, kot je določeno v Tehnični smernici. 

Največja prevodnost izolacijskega materiala, je 0,035 W/(m•K). Pri ceveh znotraj 

toplotnega ovoja stavbe znašajo minimalne potrebne debeline toplotne izolacije: 

 Cevi z notranjim premerom do 100 mm, se izolirajo s toplotno izolacijo 

debeline najmanj enake notranjemu premeru cevi, če je toplotna prevodnost 

manjša ali enaka 0,035 W/(mK). 

 Cevi z notranjim premerom nad 100 mm se izolirajo s toplotno izolacijo 

debeline najmanj 100 mm. 

 Za toplotne izolacije s toplotno prevodnostjo večjo od 0,035 W/(mK), se 

potrebna debelina izračuna v skladu s standardom SIST EN ISO 12241. 

 Polovična debelina izolacije je dovoljena: pri ceveh in armaturah, ki oddajajo 

toploto v ogrevane prostore, pri prehodih cevi skozi stene ali strope, pri 

križanju cevovodov in pri priključkih vodnih grelnih teles do dolžine 8 m.  

 Cevi vgrajene v tla se izolirajo s toplotno izolacijo debeline najmanj 6 mm. 

 Pri centralnem ogrevanju s temperaturo dovodne vode pod 50 °C je debelina 

toplotne izolacije lahko tanjša, vendar toplotne izgube razvodnega sistema 

ne smejo presegati 5 %. 
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6.5. Programi pomoči in subvencij  

V zadnjem poglavju tega modula bomo pregledali programe ustreznih shem pomoči 

in subvencij v Sloveniji, ki podrobno opredeljujejo zahteve, katere vplivajo na 

energetsko učinkovitost (Modul 5) in najpomembnejše ukrepe za izvajanje 

energetske učinkovitosti (Modul 6). V tem poglavju bomo pregledali programe, ki so 

povezani s sistemi za pripravo TSV, ogrevalnimi sistemi in HVAC sistemi. 

V tem poglavju si bomo ogledali vsebino programov, ki so opredeljeni na državni 

ravni:  

 Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020 

 Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost 2008–2016 

 EKO Sklad 

DIREKTIVA 2009/28/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, z dne 23. aprila 

2009, določa cilje s področja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije, ki 

jih morajo članice EU dosegati do leta 2020. V ta namen je Slovenija razvila Akcijski 

načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020, v katerega je implementirala 

zahteve EU.  

Direktiva 2006/32/ES zahteva od držav članic, da dosežejo 9 % prihranka končne 

energije v 9-ih letih, in sicer v obdobju 2008–2016. Z akcijskim načrtom AN-URE 

Slovenija določa ukrepe, s katerimi se bodo do leta 2016 dosegli prihranki končne 

energije, kot jih zahteva EU. 

EKO Sklad izvaja programe sofinanciranja ukrepov energetske učinkovitosti v okviru 

izvajanja Akcijskega načrta za obnovljive vire energije in izvajanja nacionalnega 

akcijskega načrta za energetsko učinkovitost. 

  

  

Glede na obseg potrebnih investicij v izgradnjo energetske učinkovitosti, je 

pomembno, da obstajajo sheme neposrednih ekonomskih pomoči, ki spodbujajo 

izvajanje različnih ukrepov. 
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6.5.1. Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 
2010 - 2020 

Cilje, ki jih določa DIREKTIVA 2009/28/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN 

SVETA, z dne 23. aprila 2009, je Slovenija prevzela z Akcijskim načrtom za 

obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (AN OVE). 

AN OVE tako obsega: 

 nacionalno politiko obnovljivih virov energije, 

 pričakovano rabo bruto končne energije v obdobju 2010 – 2020, 

 cilje in usmeritve glede obnovljivih virov energije, 

 ukrepe za doseganje zavezujočih ciljnih deležev obnovljivih virov energije, 

 ocene prispevka posamezne tehnologije k doseganju ciljnih deležev 

obnovljivih virov energije in ocene stroškov izvedbe ukrepov, vplivov na 

okolje ter na ustvarjanje delovnih mest. 

Z Nacionalnim energetskim programom so določeni dolgoročni razvojni cilji in 

usmeritve energetskih sistemov ter oskrbe z energijo v Republiki Sloveniji. V 

programu so definirani cilji energetske politike in strateški ukrepi, ki jih bo Vlada 

Republike Slovenije izvajala za doseganje ciljev. AN OVE je izvedbeni akt, ki 

definira sektorske cilje in ukrepe za doseganje nacionalnega cilja deleža rabe bruto 

končne energije iz obnovljivih virov energije v letu 2020. 

AN OVE opredeljuje tudi številne programe spodbujanja in financiranja naložb v 

obnovljive vire energije. Med njih spadajo programi za spodbujanje upora električne 

energije pridobljene iz obnovljivih virov, programi za spodbujanje uporabe 

obnovljivih virov energije za ogrevanje in hlajenje, ter programi podpor za 

spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije v prometu. 

Za izvajanje programov pomoči in podpor, ki so namenjene za občane je zadolžen 

EKO Sklad. 
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6.5.2. Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost 
2008 – 2016 

Direktiva 2006/32/ES zahteva od držav članic, da dosežejo 9 % prihranka končne 

energije v 9-ih letih, in sicer v obdobju 2008–2016. Da bi dosegli zahtevan cilj 

evropske direktive, je Slovenija razvila Nacionalni akcijski načrt za energetsko 

učinkovitost 2008 – 2016 (AN-URE). Z izvajanjem ukrepov določenih v AN-URE bo 

Slovenija v obdobju 2008–2016 dosegla kumulativne prihranke v višini najmanj 9 % 

glede na izhodiščno rabo končne energije ali najmanj 4261 GWh. Prihranki bodo 

doseženi z raznimi sektorsko specifičnimi ter horizontalnimi in večsektorskimi ukrepi v 

vseh sektorjih (gospodinjstva, široka raba, industrija in promet). 

AN-URE sloni na izvajanju 29 sektorskih, večsektorskih oziroma horizontalnih 

instrumentov, ki bodo zagotovili izvajanje ukrepov, predlaganih v Direktivi 

2006/32/ES, priloga III. S temi instrumenti se odpravljajo številne ovire, ki so: 

institucionalne, zakonodajne, administrativne, ekonomske, finančne, kadrovske, ovire 

glede ozaveščenosti in informiranosti, idr. 

Instrumenti za doseganje prihrankov končne energije so: 

Gospodinjstva  

1. finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo 

stanovanjskih stavb  

2. finančne spodbude za energetsko učinkovite ogrevalne sisteme  

3. finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije  

4. shema učinkovite rabe energije za gospodinjstva z nizkimi prihodki  

5. energijsko označevanje gospodinjskih aparatov in drugih naprav  

6. obvezna delitev in obračun stroškov za toploto v večstanovanjskih in drugih 

stavbah po dejanski porabi  

7. energetsko svetovalna mreža za občane  

Terciarni sektor  

8. finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo stavb  

9. finančne spodbude za energetsko učinkovite ogrevalne sisteme  

10. finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije  

11. zelena javna naročila  

Industrija  

12. finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije  
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Promet  

13. promocija in konkurenčnost javnega potniškega prometa  

14. spodbujanje trajnostnega tovornega prometa  

15. povečanje energetske učinkovitosti osebnih vozil  

16. gradnja kolesarskih stez in podpornih objektov ter promocija kolesarjenja  

Večsektorski instrumenti v široki rabi in industriji  

17. predpisi za energetsko učinkovitost stavb  

18. zahteve za minimalno energetsko učinkovitost izdelkov  

19. sofinanciranje izvajanja energetskih pregledov  

20. sistem zagotovljenih odkupnih cen električne energije  

21. pogodbeno znižanje stroškov za energijo  

22. programi upravljanja rabe energije pri končnih porabnikih (t. i. Demand Side 

Management – DSM)  

Horizontalni instrumenti v široki rabi in industriji  

23. programi ozaveščanja, informiranja, promocije in usposabljanja, demonstracijski 

projekti  

24. izobraževalni programi  

25. informiranje porabnikov o porabi energije, preglednem obračunu in drugih 

informacijah  

26. okoljska dajatev za onesnaževanje zraka s CO2 

27. trošarine na goriva in električno energijo  

28. oprostitev plačila dajatve za onesnaževanje zraka s CO2 

29. finančne spodbude za podporo razvojno-raziskovalnih projektov 

 

Za izvajanje zgoraj omenjenih instrumentov povečanja učinkovite rabe energije je 

zadolžen EKO Sklad. 

6.5.3. EKO Sklad 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Ur. l. RS, 70/08) v 66.b 

in 67. členu določa, da morajo sistemski operaterji ter dobavitelji električne energije, 
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toplote iz distribucijskega omrežja, plina in tekočih goriv končnim odjemalcem 

zagotoviti prihranke energije pri končnih odjemalcih. Za doseganje teh prihrankov 

morajo zbirati z zakonom določen prispevek in dodatek ter izvajati programe za 

izboljšanje energetske učinkovitosti. Programe za izboljšanje energetske 

učinkovitosti namesto malih zavezancev naj bi izvajal Eko sklad. Prav tako naj bi 

Eko sklad izvajal programe izboljšanja energetske učinkovitosti za porabo sredstev, 

zbranih v skladu s petim in šestim odstavkom 67. člena tega zakona – subsidiarna 

obveznost ukrepanja namesto prvotno zavezanih nosilcev nalog. Eko sklad je začel 

izvajati te naloge v letu 2010.  

Po teh spremembah in dopolnitvah zakona je bila sprejeta Uredba o zagotavljanju 

prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Ur. l. RS, 114/09), s katero so se 

zagotovili tudi sistemski viri za financiranje programov in ukrepov izboljšanja 

energetske učinkovitosti. Eko sklad je že leta 2008 začel z izvajanjem programov 

sofinanciranja ukrepov energetske učinkovitosti v okviru izvajanja Nacionalnega 

akcijskega načrta za energetsko učinkovitost, sprejetega za obdobje 2008-2016. 

Tako je Eko sklad z uveljavitvijo sprememb energetskega zakona in po potrditvi 

ustreznega programa za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom v 

letu 2010 s strani Vlade RS dne 13. maja 2010, strokovno, kot tudi organizacijsko v 

celoti prevzel izvajanje novih programov spodbujanja ukrepov na področju 

učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. 

Za dodeljevanje nepovratnih sredstev Eko sklad razpisuje javne pozive za 

spodbujanje v naložbe v obnovljive vire energije in večje energetske učinkovitosti, ki 

vključujejo nekatere naslednje ukrepe: 

 Solarni ogrevalni sistemi 

 Vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjskih stavb na 

lesno biomaso 

 Vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje in/ali pripravo sanitarne 

tople vode 

 Vgradnja sistema centralnega ogrevanja pri obnovi stanovanjskih stavb v 

primeru priključitve na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije 

 Zamenjava stavbnega pohištva 

 Toplotna izolacija fasad 

 Toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja 

 Gradnja ali nakup nizkoenergijskih in pasivnih stanovanjskih stavb 

Vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjskih 

stavbah 
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Javni pozivi EKO Sklada določajo zahteve, ki jih je potrebno izpolniti za pridobitev 

nepovratnih sredstev. Na področju ogrevalnih sistemov se te zahteve nanašajo na  

izkoristke sistemov, ki se jih zamenjuje. V javnem pozivu je določena višina 

priznanih stroškov. 

 

 
 
 

6.5.4. Javni razpisi 

Varčevanje z energijo in njena učinkovita raba se pričneta z zavedanjem, da 

energija ni dana sama po sebi in da je ni v neomejenih količinah, da njena 

proizvodnja zahteva ekološki davek in da je povezana z relativno visokimi stroški. 

Razvoj novih tehnologij prispeva k uporabi novih materialov in naprav, ki vplivajo na 

kvalitetnejšo in prijaznejšo porabo energije in s tem na učinkovitejšo energetsko 

intenzivnost. 

Javne razpise za pridobitev nepovratnih sredstev objavljajo tudi energetska podjetja. 

Takšen primer je javni razpis PURE 2014 – Nepovratne finančne spodbude za 

ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju. 

 

Predmet javnega razpisa: 

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v 

javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na 

območju Republike Slovenije za ukrepe: 

 Vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za 

proizvodnjo toplote iz OVE 

 Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave 

Za dodatne informacije… 

Vse informacije glede EKO Sklada in njihovih 

programih finančnih spodbud so na razpolago na 

spletnem naslovu: http://www.ekosklad.si/ 

 

Vir: EKO Sklad 
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 Programi izvajanja energetskih pregledov 

 Sistemi za izkoriščanje odpadne toplote 

 Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov 

 Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali 

zemeljski plin 

 Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri 

upravljavcih 

 Obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb 

Za področje priprave tople sanitarne vode in ogrevalnih sistemov so sredstva po 

javnem razpisu namenjena za: 

 Priprava tople sanitarne vode s toplotno črpalko zrak – voda; 

 Priprava toplote za ogrevanje objekta s toplotno črpalko zrak – voda; 

 Priprava toplote za ogrevanje objekta s toplotno črpalko zemlja – voda; 

 Priprava toplote za ogrevanje objekta s toplotno črpalko voda – voda; 

 Priprava tople sanitarne vode s sprejemniki sončne energije; 

 Sistemi za izkoriščanje odpadne toplote; 

 Zamenjava starih ogrevalnih naprav - nizkotemperaturni kotel na plin (ZP in 

UNP); 

 Zamenjava starih ogrevalnih naprav - kondenzacijski kotel na plin (ZP in 

UNP); 

 Zamenjava starih ogrevalnih naprav - kotel na biomaso. 
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 Povzetek  

 Izvajanje številnih ukrepov energetske učinkovitosti na področju gradnje v 

splošnem in izvajanje ukrepov na področju klimatizacijskih sistemov in sistemov 

za pripravo tople sanitarne vode je postalo obvezno z novim pravilnikom o 

učinkoviti rabi energije v stavbah. 

 HVAC sistemi in sistemi za pripravo tople sanitarne vode v stavbah imajo velik 

vpliv na porabo energije. 

 V okviru veljavnih predpisov in njihovih zahtev je bilo razvitih mnogo ukrepov za 

učinkovitost sistemov povezanih z sistemi za pripravo tople sanitarne vode, 

klimatizacijskimi in ogrevalnimi sistemi ter ostalimi sistemi povezanimi z 

vodovodnimi inštalacijami. 

 Med najpomembnejše ukrepe za energetsko učinkovitost sistemov za pripravo 

tople sanitarne vode spadajo zahteve Tehnične smernice v zvezi z minimalnim 

prispevkom sončne energije. 

 Poznamo različne vrste sistemov za pripravo tople sanitarne vode, s 

koriščenjem solarne energije za večstanovanjske stavbe. Kontrolne in 

regulacijske naprave so prav tako pomembne za varčevanje energije 

 Med ukrepi za povečanje učinkovitosti povezanimi s klimatskimi napravami, je 

treba omeniti različne vrste sistemov prostega hlajenja (z zrakom, z vodo ali z 

hladilnim sredstvom) ter ostalih sistemov, kot so evaporativni hladilni sistemi. 

 Trenutno imamo na tržišču veliko visoko učinkovitih klimatskih naprav, kot so 

npr. multisplit klimatski sistemi.  

 Ukrepi za energetsko učinkovitost ogrevalnih sistemov so osredotočeni na 

visoko zmogljive kotle, ki lahko dosegajo znatne prihranke energije. 

 Med visoko zmogljive kotle spadajo nizko temperaturni kotli, in kondenzacijski 

kotli, ki zagotavljajo visoko zmogljivost z koriščenjem toplote, ki nastane pri 

kondenzaciji plinov. 

 Pomembno vlogo pri energetski učinkovitosti in prihrankih energije imajo sistemi 

daljinskega ogrevanja. 
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 Med pomembne ukrepe energetske učinkovitosti spadajo ukrepi, ki so povezani 

z toplotno izolacijo razvodov za prenos tople ali hladne vode in hranilnikov tople 

vode. Ti ukrepi zmanjšujejo energijske izgube pri hranjenju in transportu tople 

vode, preprečujejo kondenzacijo in zmanjšujejo tveganje zamrzovanja cevi. 

 Tehnična smernica določa zahteve glede debeline toplotne izolacije za 

cevovodne razvode. Maksimalna dovoljena toplotna prevodnost izolacije znaša 

0,035 W/(mK). 

 Za cevi z notranjim premerom do 100 mm se izolira s toplotno izolacijo debeline 

najmanj enake notranjemu premeru cevi. Cevi z notranjim premerom nad 100 

mm se izolira s toplotno izolacijo debeline najmanj 100 mm. 

 Eko Sklad izvaja program spodbujanja naložb v učinkovito rabo energije in 

obnovljivih virov energije je v Sloveniji. Eko Sklad za spodbujanje okoljskih 

naložb nudi ugodna posojila in nepovratna sredstva. Poleg finančnih naložb 

izvaja Eko Sklad tudi dejavnost ozaveščanja javnosti s financiranjem brezplačnih 

energetskih svetovanj. 
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 Cilji  

 Seznaniti se z najpomembnejšimi ukrepi energetske učinkovitosti, ki veljajo za 

področje ogrevalnih sistemov, zlasti tistih, ki za svoje delovanje koristijo 

obnovljive vire energije 

 Povezati ukrepe energetske učinkovitosti na področju ogrevalnih sistemov z 

zahtevami, določenimi v veljavnih predpisih. 

 Seznaniti se s prednostmi sistemov, ki uporabljajo biomaso ter pridobiti pregled 

nad različnimi tipi kotlov na lesno biomaso in uporabo biomase v klimatskih 

sistemih. 

 Oceniti učinkovitost sončne energije na področju toplotnih naprav, predvsem 

ogrevalnih sistemov in sistemov za pripravo tople sanitarne vode (kratica TSV).  

 Proučiti ukrepe za energetsko učinkovitost, ki vključujejo naprave za koriščenje 

sončne energije, zlasti za pripravo tople sanitarne vode. Razlikovati med 

različnimi vrstami solarnih sistemov, kot sta sistem s porazdeljenim 

shranjevanjem in sistem s centralnim hranilnikom vode. 

 Proučiti kombinirane sisteme, ki za svoje delovanje koristijo dva obnovljiva vira 

energije (biomaso in sončno energijo). 

 Seznaniti se s sistemi, ki za svoje delovanje koristijo geotermalno energijo. 

Spoznati delovanje in glavne prednosti gotermalne toplotne črpalke (toplotna 

črpalka zemlja/voda) 

 Pridobiti informacije o ustreznih programih pomoči in subvencij, ki so namenjeni 

naložbam za izboljšanje energetske učinkovitosti in sicer preko različnih 

nacionalnih programov (npr.EKO Sklad). 
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 Uvod  

Potreba po izvajanju ukrepov energetske učinkovite rabe energije na področju 

ogrevalnih sistemov je postala nujna in je v večini primerov že predpisana z 

uredbami. 

Ukrepi energetske učinkovitosti in ukrepi za varčevanje so posledica poznavanja 

najpomembnejših elementov in tehnološkega napredka na tem področju. Ti so 

omogočili optimizacijo porabe energije in boljše izkoristke razpoložljivih virov. 

V prejšnjem modulu smo si podrobneje ogledali predpise in zahteve v zvezi s temi 

ukrepi. Posebej smo obravnavali vlogo Tehnične smernice, ki vzpostavlja zahteve, 

ki jih je potrebno upoštevati pri ukrepih energetske učinkovitosti in varčevanja v 

gradbeništvu 

Zato menimo, da je bistvenega pomena, da se najprej preučijo regulativne zahteve, 

da se lahko izvedejo ukrepi, ki so potrebni in ustrezni za vsak primer posebej. 

V sklopu področja vodovodnih napeljav in HVAC sistemov imajo klimatske naprave 

in sistemi za pripravo tople sanitarne vode največji vpliv na porabo energije. Tem 

sistemom se pripisuje več kot dve tretjini porabljene energije v stavbi. 

Če želimo zmanjšati porabo energije, ki jo ti sistemi potrošijo je potrebno uvesti 

številne ukrepe za posamezne vrste naprav. V tem modulu bomo podrobneje 

obravnavali sisteme za koriščenje sončne energije, biomase in geotermalne 

energije: 

 Biomasni ogrevalni sistemi; 

 Solarni sistemi; 

 Kombinirani sistemi; 

 Geotermalne toplotne črpalke. 
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1.1. Ogrevalni sistemi na lesno biomaso 

Na področju ogrevalnih sistemov so najbolj razširjene ogrevalne naprave na lesno 

biomaso.  

V okviru različnih regulativnih zahtev je potrebno čimbolj učinkovito zadovoljevati 

potrebe po energiji, z najmanjšim možnim vplivom na okolje. To pomeni, da je 

potrebno v stavbe vgrajevati sisteme, ki so najbolj ustrezni in izpolnjujeo potrebe po 

energiji na najčistejši možen način. 

Uporaba kotlov na biomaso je lahko odličen način za zadovoljitev povpraševanja po 

energiji v stavbah. To je moč doseči z uporabo goriv biološkega izvora (kot so drva, 

sekanci, živilsko-predelovalni odpadki kot so oljčne koščice, orehove lupine, vinske 

obreznine, itd). 

V tem modulu navajamo celovite praktične in zanimive informacije, ki so namenjene 

strokovnjakom na področju ogrevalne tehnike, kot so pooblaščeni monterji in 

vzdrževalni tehniki. V modul so vključeni tudi številni pogoji in priporočila, ki služijo 

kot neke vrste vodnik za najboljše prakse na področju ogrevanja in priprave tople 

sanitarne vode z uporabo lesne biomase. 

V nadaljevanju si bomo ogledali različne ogrevalne sisteme na lesno biomaso, ki so 

nam navoljo za uporabo v stavbah in stanovanjih. Vsi ti sistemi temeljijo na visoko 

učinkoviti tehnologiji, ki zagotavlja raven udobja podobno tisti pridobljeni s 

konvencionalnim sistemom na fosilna goriva. 

  
  Slika 1. Primer biomase. Vir: IDAE.  

 Nekatere prednosti sistemov na biomaso 

Sistemi za proizvajanje toplote iz biomase nudijo številne prednosti. Med glavnimi 

razlogi za uporabo sistemov na biomaso (za ogrevanje ali pripravo tople sanitarne 

vode) so: 

 Okoljski. Naprave, ki koristijo različne oblike biomase (peleti, lesni sekanci, 

olivne koščice, itd.) se štejejo kot okoljsko prijazne, ker njihovi izpusti vsebujejo 
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manj škodljivih snovi in ne prispevjo k učinku tople grede, saj se štejejo kot CO2 

nevtralni. 

 Preprostost. Tako delovanje kot vzdrževanje teh naprav je preprosto, saj so v 

večini primerov opremljene z avtomatskim sistemom nadzora. 

 Udobje. V večini primerov so kotli opremljeni z napredno tehnologijo, zato 

čiščenje poteka popolnoma avtomatsko in zaradi dobrih izkoristkov teh kotlov 

tudi manj pogosto.  

 Ekonomski razlogi. Praviloma so stroški obratovanja teh naprav, zaradi cene 

energenta, nižji kot pri kotlih na fosilna goriva. Vendar je ponavadi začetna 

investicija v tovrstno opremo nekoliko dražja kot pri ostalih kotlih. 

 Visoka učinkovitost. Biomasni kotli so zelo vzdržljivi in imajo dolgo življenjsko 

dobo. Najpomembneje je, da so zelo učinkoviti, saj njihovi izkoristki znašajo 

med 75 % in 90 %, odvisno od opreme. 

 Energetska učinkovitost. Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 

2 navaja, da je energetska učinkovitost stavbe dosežena če je najmanj 50 % 

končne energije za ogrevanje in hlajenje ter pripravo tople sanitarne vode v 

stavbi zagotovljeno z uporabo lesne biomase. 

Opozoriti je treba, da naprave za proizvodnjo toplote in tople sanitarne vode 

najpogosteje uporabljajo biomaso. Ta obnovljiv vir energije se uporablja tudi za 

proizvodnjo električne energije. 

Najbolj običajne naprave za proizvodnjo toplote, ki uporabljajo biomaso, so: 

 

Lesna biomasa ima zelo širok spekter uporabe, saj lahko z njo ogrevamo tako 

posamezne prostore kot tudi večje število stavb oz. celotna naselja. 

 Kotli manjših moči za uporabo v enostanovanjskih hišah. 

 Kotli namenjeni vgradnji v večstanovanjske stavbe oz. bloke.  

 Peči (na pelete ali drva), ki ogrevajo posamezne prostore in pogosto služijo 

tudi v dekorativne namene. 

 Daljinskski sistemi ogrevanja, s katerimi se ogreva večje število stavb ali 

celotna naselja 
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Kot smo omenili so kotli na lesno biomaso primerni za ogrevanje in pripravo tople 

sanitarne vode v stavbah in njihova zanesljivost je primerljiva s plinskimi kotli in kotli 

na kurilno olje. 

Razvoj trga biomase nam je ponudil številna biogoriva, ki jih lahko koristimo v 

ogrevalnih sistemih. Med ta goriva štejemo: 

 Lesni peleti so sestavljeni iz čistega naravnega lesa. Peleti nastanejo pod visokim 

tlakom, brez kemično-sintetičnih vezivnih materialov. 

 Lesni sekanci so kosi sesekanega lesa, veliki do 10 cm. Običajno sekance 

izdelujemo iz drobnega lesa (les z majhnim premerom: npr. droben les iz redčenja 

gozdov, veje, krošnje), lesa slabše kakovosti ali iz lesnih ostankov.  

 Kmetijski ostanki kot so olivne koščice, lupine orehov, mandljeve lupine, itd. 

 Polena, ki jih uporabniki proizvedejo sami oz. jih kupijo na trgu. 

1.1.1. Vrste biomasnih kotlov 

Kotlovnice so prostori v katerih so nameščeni kotli in pomožna oprema, ki 

zagotavljajo toplotno energijo, potrebno za ogrevanje objekta in večinoma tudi za 

zagotavljanje tople sanitarne vode. 

V nadaljevaju bomo razvrstili biomasne kotle glede na obliko biomasnega goriva in 

uporabljeno tehnologijo kotla. 

Delitev biomasnih kotlov glede na obliko biomasnega goriva 

 Kotli na pelete 

Kotli na pelete so ponavadi nižjih moči (do 40 kW), vendar se na tržišču pajavljajo  

tudi takšni z večjimi močmi (več sto kW). Prednosti peletov je, da je njihova 

kakovost standardizirana, gorivo je homogeno in ima višjo kurilno vrednost (4,9 

kWh/kg) v primerjavi s sekanci (3,7 kWh/kg). Ogrevanje s peleti je popolnoma 

avtomatizirano, transport je enostaven, zahtevajo manjši skladiščni prostor in so 

primerni za urbana naselja. Slabost je, ne omogočajo direktne rabe lesa iz lastnega 

gozda. Pomanjkljivost pa je tudi velika absorpcija vode (potrebno skladiščenje v 

suhem prostoru). 
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 Kotli na lesne sekance 

Moči teh kotlov variirajo med 25 kW do več sto kW. Kotli na sekance se lahko zaradi 

samodejnega doziranja goriva (polžast prenosni sistem), zanesljivosti in udobnosti 

primerjajo s kotli na olje ali plin. Pri izbiri kotla se moramo obvezno posvetovati s 

projektantom, da izberemo pravilno toplotno moč kurilne naprave. Kotli obratujejo 

optimalno pri nazivni moči, pri delni moči in prepogostih vklopih je izkoristek kotla 

nižji. Zato je vgradnja hranilnika toplote obvezna. Optimalno zgorevanje je v razponu 

30 do 100 odstotkov nazivne moči. Avtomatski vžig goriva omogoča tudi pripravo 

tople sanitarne vode izven kurilne sezone. Avtomatsko odstranjevanje pepela na 2 - 

4  tedne v času maksimalne obremenitve še dodatno povečuje udobje ogrevanja. 

 Kotli na polena 

Polena so najbolj tradicionalna oblika goriva iz lesa. Razcepljeni in razžagani kosi 

lesa so običajno dolgi 30 cm do 50 cm, ki jih pridobivamo direktno iz okroglega lesa 

slabše kakovosti. Pravilno skladiščenje in sušenje lesa vpliva na kurilno vrednost. 

Priporočljivo je naravno sušenje vsaj 6 mesecev na suhi sončni legi. 

Izkoristki starejših kotlov na polena z naravnim vlekom se gibljejo med 55 do 70 

odstotkov, medtem ko se izkoristki sodobnih kotlov na polena znašajo 90 odstotkov 

in tudi več. Kljub temu, da so kotli na polena z naravnim vlekom tehnološko 

zastareli, zaradi nizke cene in nezahtevne vgradnje še vedno prevladujejo. Kotli se 

običajno vgrajujejo brez hranilnika toplote, kar še poslabša letni ogrevalni izkoristek. 

Kombinirani kotli 

Za razliko od prej omenjenih vrst kotlov, lahko v teh uporabljamo različne oblike 

lesne biomase. Takšni kotli so na primer kotli na pelete in lesne sekance ter 

kombinirani kotli na polena in pelete. V glavnem so ti kotli srednjih (okrog 200 kW) in 

tudi večjih moči. 

Delitev biomasnih kotlov glede na uporabljeno tehnologijo 

 Navadni kotli prilagojeni za uporabo lesne biomase 

Ta vrsta kotlov je ena izmed cenovno najugodnejših variant, vendar so tudi 

energetsko najmanj učinkoviti. To so ponavadi kotli na premog, ki so bili prirejeni za 

uporabo lesne biomase ali kurilnega olja. Njihova učinkovitost je nizka saj znaša le 

okrog 75 %. Ti kotli niso bili razviti posebej za uporabo lesne biomase in tako tudi 

niso opremljeni s sitemi za čiščenje in vzdrževanje. 
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 Standardni biomasni kotli 

Za razliko od kotlov prilagojenih za uporabo lesne biomase so ti »standardni« 

biomasni kotli načrtovani za uporabo določene oblike lesne biomase (peleti, lesni 

sekanci, polena…). Njihovi izkoristki so visoki (90 % ali več). Vglavnem gre za 

avtomatizirane kotle z vgrajenimi dozirniki goriva ter sistemi za čiščenje in odvod 

pepela. 

 Kombinirani kotli 

Kot že ime pove ti kotli omogočajo uporabo dveh vrst biomasnega goriva. Ko se 

spremenijo pogoji ekonomičnosti ali dobave ene oblike energenta je možno te kotle 

preprosto preklopiti na drugi energent. Ti kotli zahtevajo vso opremo, kot jo imajo 

posamezni kotli (npr. na polena in pelete), zato je začetna investicija v te kotle 

nekoliko višja. Njihov izkoristek je tako visok kot pri sandardnih kotlih (v območju 

okrog 92 %). 

 Kondenzacijski kotli na lesne pelete 

To so manjši kotli primerni le za uporabo peletov. Ti kotli koristijo latentno toploto, ki 

jo vsebuje vodna para v dimnih plinih, ki pri nizkih temperaturah kondenzira. Z 

uporabo te tehnologije se lahko prihrani okrog 15 % peletov glede na porabo v 

standardnih kotlih. Zaradi tega so to vrstni kotli visoko učinkoviti z izkoristki do 103 

% na podlagi spodnje kalorične vrednosti energenta. 

Izbira kotla 

V skladu z določili in zahtevami Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah je 

energetska učinkovitost stavbe dosežena če je najmanj 25 odstotkov celotne 

končne energije za delovanje sistemov v stavbi zagotovljeno z uporabo obnovljivih 

virov. Energetska učinkovitost je dosežena tudi, če je delež končne energije za 

ogrevanje in hlajenje stavbe ter pripravo TSV pridobljen na enega od naslednjih 

načinov: 

 najmanj 25 odstotkov iz sončnega obsevanja; 

 najmanj 30 odstotkov iz plinaste biomase; 

 najmanj 50 odstotkov iz trdne biomase; 

 najmanj 70 odstotkov iz geotermalne energije; 

 najmanj 50 odstotkov iz toplote okolje; 
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 najmanj 50 odstotkov SPTE z visokim izkoristkom; 

 je stavba najmanj 50 odstotkov oskrbovana iz sistema energijsko 

učinkovitega daljinskega ogrevanja oz. hlajenja. 

Glede na zahteve Pravilnka o učinkoviti uporabi energije v stavbah je izbira 

sistemov za ogrevanje na lesno biomaso med ugodnejšimi in manj zahtevnimi za 

samo namestitev, zato se tudi najpogosteje odločimo za njihovo uporabo. Pri izbiri 

kotla na biomaso moramo biti pozorni na naslednje dejavnike: 

 Vrsta in kakovost goriva na katero bo obratoval kotel. Na tak način se lahko 

izbere najprimernejši tip kotla glede na vrsto biomase. 

 Zaželjeno je, da imajo ti kotli visoko stopnjo avtomatizacije, s čimer se 

zmanjšajo vzdrževalna dela. Takšni kotli so ponavadi učinkovitejši in dražji 

 Razpoložljivost sistemov, ki sproti prilagajajo moč kotla, da ti v vsakem 

trenutku zadovoljijo potrebe po toploti. Za razmisliti je tudi uporaba sistemov 

daljinskega krmiljenja, tako da lahko oseba zadolžena za vzdrževanje 

nastavlja parametre kotla. 

 Razpoložljivost distributerja in pooblaščenega monterja kotlov (s potrdilom, ki 

dokazuje, da je ustrezno usposobljen).  

 Stroški sistema in razpoložljivost subvencij za vgradnjo tovrstnih sistemov.  

 

1.1.2. Uporaba biomase v klimatizacijskih sistemih 

Izraz klimatska naprava se nanaša tako na proizvodnjo hladu kot tudi toplote. V 

prejšnji točki tega modula smo videli, da proizvodnja toplote iz biomase poteka v 

polavtomatskih in avtomatskih kotlih. Za proizvodnjo hladu pa je v proces potrebno 

vključiti tudi absorpcijski cikel. 

Proizvodnja hladu z uporabo absorbcijskega cikla potrebuje vir toplotne energije. V 

teh sistemih topla voda, ki je proizvedena s pomočjo lesne biomase nadomešča 

toploto, katero bi ustvarili drugi sistemi, ki jih poganjajo kurilno olje, plin, električna 

energija ali sončna energija. 

Na sliki 2 je prikazan poenostavljen diagram absorbcijskega cikla. 
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 Slika 2. Diagram absorbcijskega cikla. Vir: IDAE.  

 

 

Želite izvedeti več? 

Osnove uporabe lesne biomase 

Knjiga je namenjena vsem, ki se vsakodnevno srečujejo z 

energijskimi sistemi različnih velikosti in tudi tistim, ki jih 

lesna biomasa zaima oz. so se s tem področjem šele začeli 

ukvarjati. 

Knjigo je možno naročiti prek spleta na naslovu: 

http://www.e-m.si/knjige 
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1.2. Solarni toplotni sistemi 

Na področju obnovljivih virov energije v stanovanjskem sektorju spadajo solarni 

toplotni sistemi med pogosto uporabljene sisteme. 

Njihova največja prednost je preprostost delovanja. V bistvu te sisteme sestavljajo 

zajemanje sončnega sevanja, absorbiranje njene toplote, in prenos te energijo na 

sisteme ali naprave, ki jo potrebujejo. 

Solarni toplotni sistem služi za zbiranje sevalne sončne energije in za njeno 

pretvorbo v toplotno energijo, ki se jo potem lahko začasno hrani in uporabi za 

pripravo tople sanitarne vode, podporo sistemu ogrevanja, ogrevanju bazenske 

vode, proizvajanju procesne toplote itd. 

Sončna energija se najpogosteje uporablja za pripravljanje tople sanitarne vode. 

Temperature, ki se jih dosega pri pripravi TSV znašajo med 45 °C in 60 °C. 

Uporaba sončne energije je primerna tudi za ogrevanje bazenov. Ogrevanje 

bazenske vode na 24 °C do 26 °C je temperaturno območje, ki je najbolj primerno 

za učinkovito delovanje SSE. Pri ogrevanju notranjih bazenov, se sončna energija 

koristi skozi vse leto, enako kot pri pripravi tople sanitarne vode. 

Pri ogrevanju je uporaba sončne toplote še posebej primerna za nizko temperaturne 

ogrevalne sisteme, kot je na primer talno gretje kjer sistem deluje na nizko 

temperaturnem režimu med 30 °C in 40 °C. 

Uporaba solarnih sistemov za namene ogrevanja je primerna pri nizko energijskih in 

pasivnih hišah. Delež ogrevanja s solarnimi sistemi lahko znaša pri NEH in PH od 

30 do 70 odstotkov ali celo več (pri vgradnji sezonskih vodnih ali zemeljskih 

hranilnikov toplote). Solarne toplotne sisteme namenjene za ogrevanje uporabljamo 

v kombinaciji z drugimi sistemi. 

1.2.1. Uporaba solarne energije za ogrevanje 

Sončna energija je na razpolaga dejansko v neomejenih količinah. Razvoj solarne 

tehnologije nam nudi vedno nove tehnične rešitve na področju ogrevanja ter 

priprave tople sanitarne vode. Pri nizkoenergijskih hišah in pasivnih hišah v večini 

primerov sisteme za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode nadgradimo s 

solarnimi sistemi in hranilniki toplote posebne izvedbe, ki se odlikujejo z dobro 

izmenjavo toplote. Ker je količina sončne energije v ogrevalni sezoni bistveno 

manjša kot v letnem času, moramo sistem za ogrevanje s sončno energijo ustrezno 

povezati z obstoječim ogrevalnim sistemom, ki zagotavlja ogrevanje tudi tedaj, ko ni 
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na voljo dovolj sončne energije. Hranilniki toplote tako služijo kot povezava med 

dvema izvoroma toplote.  

Od kvalitete sprejemnikov sončne energije in hranilnikov toplote ter njihove izvedbe 

zavisi energijska učinkovitost solarnega sistema. Zato je nujno, da se uvedejo ukrepi 

s katerimi se potreba po energiji za ogrevanje zmanjša in se ta pridobi na čim bolj 

učinkovit in okolju prijazen način. Solarni toplotni sistemi so odlična rešitev za 

pridobivanje toplote iz obnovljivih in okolju prijaznih virov. 

Kot smo že omenili je takšen način ogrevanja primeren za nizke temperaturne 

režime. Posebej primeren je za sisteme talnega ogrevanja, saj ti sistemi delujejo na 

mnogo nižjih temperaturah kot pri radiatorskem ogrevanju. Zaradi nizkih temperatur 

ogrevalne vode lahko ti sistemi delujejo z visoko učinkovitostjo. 

V zadnjem času je prišlo do postopnega povečanja uporabe vakuumskih SSE, ki 

lahko dosežejo višje temperature (okoli 70 ° C) in so tako primerni kot podpora 

klasičnim sistemom ogrevanja ali pa za proizvodnjo hladu z absorbcijskimi 

klimatskimi napravami. Vendar pa so vakuumski sprejemniki sončne energije 

nekoliko dražji v primerjavi s panelnimi. 

 

1.2.2. Priprava tople sanitarne vode s sprejemniki sončne 
energije 

Sončna energija nam zagotavlja določen delež potrebne tople sanitarne vode. V 

kolikor solarna energije ne zagotovi dovolj TSV, preostanek vode ogrevamo s 

pomočjo ogrevalnega sistema stavbe. Ti solarni sistemi morajo biti povezani z 

ogrevalnim sistemom stavbe (razen nekaj izjem).  

Kot smo spoznali v prejšnjem modulu je iz ekonomskih vidikov priporočljivo, da se s 

takšnimi sistemi zagotovi okrog 60 % predvidenih potreb TSV. 

Za več informacij… 

Osnove uporabe solarnih toplotnih in fotonapetostnih 
sistemov 

V prvem delu knjige je podrobno obravnavana raba sončne 

energije kot vira toplote za pripravo TSV, kot podporo 

ogrevalnim sistemom in ogrevanje bazenske vode. Drugi del 

knjige pa obravnava možnosti izkoriščanja sončne energije za 

proizvodnjo elektrike s pomočjo fotonapetostnih sistemov. 

Knjigo je možno naročiti prek spleta na naslovu: 

http://www.e-m.si/knjige. 
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Solarni sistem pošilja vodo tradicionalnim inštalacijam, pri katerih se temperatura 

vode giblje od temperature vode omrežja, v času ko ni solarnega prispevka, do 

temperatur celo višjih od tistih, ki so potrebni za porabo. 

V centralnih napravah je vključevanje solarnih naprav dokaj preprosto, edina razlika 

je, da sistem za pripravo TSV ne prejema vode iz centralnega ogrevalnega sistema, 

temveč iz solarne naprave. 

 

Sistemi, ki se uporabljajo v solarnih toplotnih napravah za pripravo TSV, so 

navedeni spodaj: 

 Sistem zajemanja je sestavljen iz ogrevalnih solarnih kolektorjev, ki 

pretvorijo energijo sončnega sevanja v toplotno energijo, tako da se segreva 

delovna tekočina, ki kroži skozi njih. 

 Sistem shranjevanja je sestavljen iz enega ali več hranilnikov, ki shranjujejo 

toplo vodo, dokler je to potrebno. 

 Hidravlični krog je sestavljen iz cevi, črpalke, ventilov, itd, po katerih se 

vročo voda prenaša v sistem za shranjevanje. 

 Sistem za izmenjavo toplote, prenaša toplotno energijo pridobljeno v 

kolektorskem ali primarnem krogu do vroče vode, ki je primerna za uporabo 

 Regulacijski in nadzorni sistem, ki je odgovoren, da zagotavlja pravilno 

delovanje opreme za zagotavljanje največje možje toplotne energije, in da 

deluje kot zaščita pred učinkovanjem številnih različnih dejavnikov, kot so 

pregrevanje, tveganje zamrznjenih cevi, itd. 

 Pomožna konvencionalna oprema, ki se uporablja za zadostitev potreb po 

topli sanitarni vodi, ki jih s sončno energijo neposredno ni mogoče doseči. S 

tem se zagotavlja kontinuiteta dobave tople vode v času, ko je sončno 

sevanje manjše oziroma so potrebe po TSV višje. 

 

Sprejemniki sončne energije 

Solarne naprave so opredeljene kot skupek komponent, namenjene za zajem 

sončnega sevanja, pretvorbo neposredno v uporabno toplotno energijo s 

segrevanjem tekočine, prenos zajete toplotne energije v izmenjevalnik ali 

hranilnik toplote, prenos te energije iz zbiralnega kroga v potrošni krog in 

shranjevanje toplotne energije na učinkovit način, tako da se jo lahko kasneje 

uporabi neposredno na mestu porabe. 

 



 

 Ukrepi za energetsko učinkovitost na področju ogrevalnih sistemov 

  ENERGETSKA UČINKOVITOST V GRADBENEM SEKTORJU 

15 

 Sistemi tople sanitarne vode v več stanovanjskih stavbah. 

Preučili bomo nekaj solarnih sistemov ogrevalnega sistema, ki se najpogosteje 

uporabljajo v več stanovanjskih stavbah. Opozoriti je treba, da obstaja več možnih 

konfiguracij pri oblikovanju nizko temperaturnega solarnega sistema za pripravo 

TSV. 

Za vsako konfiguracijo oziroma tip sistema bomo poudarili njegove glavne prednosti 

in slabosti. Diagram je predviden kot vizualna pomoč: 

 Porazdeljeno shranjevanje; 

 Centralno shranjevanje z neodvisnimi izmenjevalniki toplote; 

 Centralno shranjevanje z neodvisnim pomožnim sistemom. 

 

 Porazdeljeno shranjevanje 

To je sistem, pri katerem so hranilniki toplote nameščeni v vsakem stanovanju 

posebej. Hranilniki toplote so različnih velikosti, odvisni od velikosti stanovanja. 

Tekočina ki kroži skozi hranilnik toplote je povezana s tekočino, ki kroži skozi sistem 

SSE. Prenos energije se dogaja znotraj vsakega posameznega hranilnika toplote. 

Pri tej konfiguraciji je zelo pomembno, da je porazdelitveni krog pravilno 

uravnotežen, tako da se energija, pridobljena v SSE polju, primerno porazdeli. 

Obstaja več različnih načinov za nadzorovanje črpalk. 

Opozoriti je treba, da takšni sistemi shranjevanja toplote v stanovanjih zasedejo 

precej prostora. V primeru porazdeljenega shranjevanja so uporabniki bolj 

neodvisni, saj ima vsako stanovanje svoj hranilnik toplote. 

Torej, če povzamemo njihove glavne prednosti, lahko rečemo da: so uporabniki 

popolnoma neodvisni pri porabi energenta za ogrevanje TSV in vode; ni dodatnega 

upravljanja komunalne porabe energije; v skupnih prostorih stavbe ni zavzetega 

prostora, razen na strehi. 

In med največje slabosti tega sistema je treba omeniti da: nastanejo visoki stroški 

tako pri distribuciji kot pri skladiščenju; prihaja do visokih toplotnih izgub zaradi 

povečanja celotne površine za shranjevanje TSV; potreben je kompleksen sistem za 

regulacijo ogrevalnega sistema; za namestitev hranilnikov toplote je v vsakem 

stanovanju potrebno veliko prostora; vzdrževanje je zapleteno. Naslednji diagram 

prikazuje porazdeljen sistem za shranjevanje: 
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Slika 3. Diagram porazdeljenega sistema za shranjevanje.  

 

 Centralni sistem shranjevanja toplote z neodvisnimi izmenjevalniki toplote 

Predstavljamo dva centralna sistema za shranjevanje toplote. Prvi (prikazani zgoraj) 

je sistem z neodvisnimi izmenjevalniki toplote. V tem sistemu mora vsako 

stanovanje imeti zadostno izmenjavo moči med terciarnim krogom in krogom tople 

sanitarne vode. 

Temeljna točka, ki jo je treba upoštevati je dimenzioniranje izmenjevalnika toplote. 

Ti naj bi imeli dovolj moči, da ustrezajo najvišjim potrebam po vroči vodi, ki jih je 

mogoče pričakovati, in koriščenje največje količine energije iz sončnega sistema. 

Distribucija poteka po zaprtem krogu. V tem krogu shranjena sončna energija kroži 

po primariju vsakega posameznega izmenjevalnika toplote. To pojasnjuje pomen 

hidravličnega uravnoteženja terciarnega kroga, tako da vsak izmenjevalnik toplote 

prejme primerni pretok. 

Med glavne prednosti tega tipa Sistema spadajo: neodvisnost pri porabi energenta 

za ogrevanje TSV in vode; nizke toplotne izgube pri shranjevanju; hranilnik lahko 

deluje kot nočno hladilni sistem; izmenjevalnik toplote in nadzorni sistem ne 

zahtevajo veliko prostora za namestitev. 

Glavne pomanjkljivosti sistema so med drugim: večji stroški zaradi potrebe po 

sistemu za izmenjavo in nadzor za vsako stanovanje posebej; zapleteno 

vzdrževanje; kompleksen sistem za postavitev ogrevalnega sistema; večje skupne 

izgube sistema, saj so med proizvodnjo in porabo vključene dodatne postaje za 

izmenjevanje toplote. 
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Na spodnji sliki je prikazan diagram postavitve te vrste TSV Sistema: 

Slika 4. Diagram centralnega sistema shranjevanja toplote z neodvisnimi izmenjevalniki 

toplote. 

 Centralno shranjevanje toplote z neodvisnim pomožnim sistemom 

To je druga vrsta centralnega sistema za shranjevanje toplote. Pri tem sistemu se 

shranjevanje izvede v enem ali več hranilnikov toplote, povezanih vzporedno ali 

prednostno (za pomoč razslojevanja hranilnika). 

V tem primeru se hranilnik napaja s hladno vodo iz omrežja oziroma sanitarno vodo. 

Ogreta voda se razdeli v pomožni sistem, ki se nahaja v vsakem posameznem 

stanovanju. Vsako stanovanje mora biti opremljeno z merilnikom tople vode in 

glavnim vodomerom. 

Distribucijski krog je opremljen s črpalko nizke moči, katere naloga je, da se 

zagotavlja minimalna recirkulacija, ki omogoča neprestano kroženje tople sanitarne 

vode. Tako imamo toplo sanitarno vodo na voljo, takoj ko odpremo pipo. 

Recirkulacijska črpalka v terciarnem krogu deluje neprekinjeno, razen v primeru 

načrtovane nočne zaustavitve. 

Med glavne prednosti tega sistema spadajo: majhne izgube toplote za 

shranjevanje; kompaktna in enotna namestitev solarnega sistema zaradi 

optimizacije površine solarnega kolektorja; ne zahteva prostora v vsakem 

stanovanju, bodisi za vgradnjo hranilnikov ali toplotnih izmenjevalnikov. 

Med slabosti sistema spadajo: namestitev merilnika TSV, ki je potrebna v vsakem 

stanovanju; potrebni so skupni prostori za vgradnjo hranilnika toplote; namestitev 

hranilnika mora biti zasnovana tako, da se omogoča sezonsko splakovanje naprav, 

s čimer se preprečuje nastanek nevarnih bakterij. 
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Na spodnji sliki je prikazan diagram centralnega shranjevanja toplote z neodvisnim 

pomožnim sistemom. 

Slika 5. Diagram centralnega shranjevanja toplote z neodvisnim pomožnim sistemom. 
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1.3. Kombinirani sistemi na biomaso in 
sončno energijo 

Ena izmed možnosti uporabe obnovljivih virov energije je kombinirani način, pri 

katerem se hkrati koristi biomaso in sončno energijo. 

Uporaba biomasnega kotla z solarnim sistemom nam v celoti izpolnjuje potrebe po 

toploti za ogrevanje in pripravi tople sanitarne vode. 

Uporaba sončne energije za ogrevanje je predvsem primerna za prehodna obdobja, 

ko so potrebe po toploti nekoliko nižje. Prav tako pa sončna energija ni konstantna 

in zato potrebujemo pomožni sistem. 

Obstajajo številne prednosti pri kombinirani uporabi dveh sistemov. Zamenjava 

klasičnih kotlov, ki uporabljajo fosilna goriva, s kotli na biomaso predvsem 

zmanjšujejo emisije CO2. 

Poleg omenjenih ekoloških prednosti, ta rešitev zmanjšuje stroške za pripravo tople 

sanitarne vode za enodružinske hiše. 

Solarni sistemi nam izpolnjujejo celotne potrebe po energiji v poletnih mesecih (za 

pripravo tople sanitarne vode) in takrat ni potrebe po delovanju biomasnega kotla. 

To nam zmanjšuje stroške vzdrževanja, emisije in toplotne izgube. 

V primeru absorpcijskih hladilnih sistemov, se lahko biomasa uporablja tudi v vročih 

poletnih mesecih. V zimskem času nam biomasa zagotavlja delež energije, ki ga ne 

moremo zagotoviti s sončno energijo. 

V prejšnjem poglavju smo ugotovili, da lahko sončno energijo uporabljamo za 

različne namene kot so na primer priprava tople sanitarne vode, ogrevanje, 

ogrevanje bazenske vode in v absorbcijskem ciklu klimatskih sistemov. 
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V nadaljevanju si bomo vrste kombiniranih sistemov, ki jih najdemo na tržišču. 

 

Slika 6. Kombinirani solarni sistem za pripravo TSV in podporo ogrevanju. Vir: 

http://www.solarix.si 

1.3.1. Vrste kombiniranih sistemov 

Za pripravo TSV in podporo sistemu ogrevanja so nam na tržišču na razpolago tri 

variante solarnih sistemov: 

 

 

 

 

 Sistem s kombiniranim hranilnikom; 

 Sistem s slojevitim hranilnikom in medhranilnikom; 

 Sistem samo z medhranilnikom. 
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 Sistem s kombiniranim hranilnikom 

Ta sistem se uporablja zelo pogosto, saj omogoča neodvisno in skupno delovanje 

obeh krogov za pripravo TSV ogrevanje. Praviloma deluje na tri načine: 

 dodatni vir toplote služi tudi za ogrevanje in za pripravo TSV; 

 dodatni vir toplote služi samo za ogrevanje, solarni pa za pripravo TSV; 

 solarni sistem služi za ogrevanje in pripravo TSV. 

Takrat, ko sončno sevanje ni zadostno za pokrivanje potreb po toploti za pripravo 

TSV ali kadar solarni sistem zaradi različnih vzrokov (okvara, servis) ne deluje, 

celotne potrebe po TSV in ogrevanju pokriva dodatni vir toplote (kotel na biomaso). 

Njegovo delovanje se upravlja preko signal iz tipala temperature TSV v hranilniku in 

povratnem vodu sistema ogrevanja ter tipala temperature v prostoru. 

Kadar je sončno sevanje zmerno, se potrebe po toploti za pripravo TSV pokrivajo s 

solarnim sistemom, za ogrevanje pa z dodatnim virom. Pri zadostnem sončnem 

sevanju, tako da se vzdržuje želena temperature TSV v hranilniku, ni potrebe po 

vključevanju dodatnega vira toplote, če pa temperature TSV pade pod želeno 

vrednost, se na osnovi signala iz temperaturnega tipala v hranilniku avtomatsko 

vključi dodaten vir toplote. Dodatni vir deluje neodvisno za pokrivanje potreb po 

toploti za ogrevanje. 

Ko je sončno sevanje resnično močno, se lahko potrebe po toploti za pripravo TSV 

in za ogrevanje pokrivajo samo s solarnim sistemom. Takrat je najverjetneje tudi 

zunanja temeratura visoka in so zato potrebe po toploti zmanjšane, lahko pa se 

zgodi, da so potrebe po TSV prav tako zmanjšane zaradi odsotnosti stanovalcev. V 

teh primerih deluje solarni sistem neodvisno od dodatnega vira toplote. 
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Slika 7. Shematski prikaz solarnega ogrevanja za pripravo TSV in podporo ogrevanju. Vir: 

http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT436.htm 
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 Sistem s slojevitim hranilnikom in vmesnim hranilnikom (medhranilnikom) 

Solarni sistem služi za pripravo TSV, ko pa je dosežena želena temperatura, se 

preostala toplota odvaja v medhranilnik, kjer se odda ogrevalnemu mediju 

ogrevalnega sistema. Kadar sončno sevanje ne zadošča za pokrivanje potreb po 

toploti za pripravo TSV, se del ogrevalnega medija iz kroga dodatnega vira toplote 

usmeri proti drugemu prenosniku toplote v solarnem hranilniku. 

Slika 8. Shematski prikaz solarnega ogrevanja z bivalentnim hranilnikom toplote in vmesnim 

hranilnikom toplote. Vir: http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje. 
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 Sistem z vmesnim hranilnikom 

Osnovna lastnost takšnega sistema je, da se v hranilniku pravzaprav nahaja 

ogrevalni medij in ne TSV, ter da se priprava TSV izvaja po pretočnem načelu 

oziroma s pomočjo zunanjega prenosnika toplote. 

Slika 9. Shema solarnega ogrevanja z vmesnim hranilnikom toplote in prenosnikom toplote 

za pripravo TSV. Vir: http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje. 
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1.4. Geotermalna toplotna črpalka 

 

Kljub ogromnemu potencialu geotermalne energije obstajajo razlogi zakaj je ta vir 

energije najmanj izkoriščen izmed vseh obnovljivih virov. 

Geotermalno energijo dobimo z koriščanjem toplote iz zemljine notranjosti. 

Razlikujemo različne vrste geotermalne energije, ki jih ločimo glede na temperaturne 

razpone: 

Visoko temperaturna geotermalna energija. Temperature se gibljejo od 150 °C do 

400 °C. Para se proizvaja na površini, ki s pomočjo turbine, proizvaja električno 

energijo. 

Srednje temperaturna geotermalna energija. Povezana z vodonosniki, v katerih teče 

voda pri višjih temperaturah (med 70 °C in 150 °C). Preoblikovanje pare v električno 

energijo, bi v tem primeru bilo manj učinkovito. Kljub temu je uporabna v sistemih 

daljinskega ogrevanja in hlajenja (s pomočjo absorpcijskih klimatskih naprav). 

Nizko temperaturna geotermalna energija. Ta oblika geotermalne energije je zaradi 

svoje razpoložljivosti mnogo bolj uporabna kot zgoraj omenjeni vrsti energije. 

Temperature znašajo med 50 °C in 70 °C in zahtevajo uporabo toplotnih črpalk. Ker 

ta način uporabe toplote zemlje ne zahteva posebnih značilnosti sestave tal, so 

takšni sistemi široko uporabni. 

Zaradi svoje uporabnosti in visoke učinkovitost se to poglavje osredotoča predvsem 

na sisteme, ki temeljijo na geotermalnih toplotnih črpalkah, ki so namenjeni uporabi 

v stanovanjskih stavbah in nudijo široko paleto prednosti. 

Geotermalna energija je zanesljiva, ker ni odvisna od vremenskih vplivov, kot so 

na primer solarni sistemi, ki ne zmorejo delati ponoči in so tudi podnevi odvisni 

od vremenskih pogojev. Energija se lahko iz geotermalnih virov proizvaja 24 ur 

na dan. Raba te vrste energije je okolju prijazna, obratovalni stroški so nizki, 

izkoristki visoki. 

Geotermalne toplotne črpalke so dober ukrep za energetsko učinkovitost, saj se 

z uporabo geotermalne energije zmanjšuje uporaba fosilnih goriv, zaradi tega se 

zmanjšujejo tudi emisije toplogrednih plinov. 
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1.4.1. Delovanje geotermalnih toplotnih črpalk 

Geotermalne toplotne črpalke prenašajo toploto iz stavbe v tla ali obratno. Ti sistemi 

imajo nižje zahteve po primarni energiji (elektrika ali plin), saj so v večini primerov 

temperaturni pogoji v tleh bolj ugodni kot v zraku. 

Ta večja učinkovitost temelji na preprostem načelu termodinamike in trajnostnem ter 

učinkovitem upravljanju tal kot vira energije. Vendar pa je trajnostno in učinkovito 

upravljanje bolj težavno kot v primeru zraka, saj ima zemlja bolj zapletene toplotne 

lastnosti. 

Vsak strokovnjak, ki se bo prvič podal na področje geotermalnih toplotnih črpalk se 

bo znašel na njemu neznanem področju. Najprej so potrebna gradbena dela (vrtanje 

in izkopavanje jarkov), potrebno pa je tudi znanje iz področja geologije. To pomeni, 

da je pri vsakem tovrstnem projektu potrebnen nadzor strokovnjaka, da se zagotovi 

njegova uspešna izvedba. 

V Sloveniji geotermalni sistemi še niso tako razširjeni, medtem ko so v državah ZDA 

in Severni Evropi te tehnologije že dobro uveljavljene. 

V zvezi z delovanjem geotermalnih toplotnih črplak obstaja več različnih sistemov za 

izmenjavo. Med njimi je glavna razlika med sistemi odprtega in zaprtega kroga. V 

prvem sistemu je voda zajeta iz vira (npr. vodonosnik, jezero, itd.) in toplota se 

izmenja ter vrne nazaj v njegov vir. V sistemu zaprtega kroga se toplota iz zemlje 

izmenja s pomočjo tekočine, ki se pretaka po cevi. 

Če povzamemo: toplotno črpalko lahko definiramo kot napravo, ki prenaša toploto iz 

hladnega rezervoarja v topli rezervoar ob uporabi relativno majhne količine dela. 

Tako med ostalimi prednostmi te toplotne črpalke koristijo energijo iz okolja (hladni 

rezervoar) tako zraka, vode ali tal in s pretvorbo te energije ogrevajo notranjost 

stavbe (topli rezervoar). Gre za vrsto ogrevanja z relativno nizko porabo električne 

energije 

Prenos toplote lahko poteka tudi v obratni smeri. To pomeni da toplotna črpalka 

ohlaja segreto notranjost tavbe in to toploto odvaja v okolje. Toplotna črpalka deluje 

v hladilnem načinu. 

Na naslednji sliki sta prikazana načina delovanja toplotne črpalke:  
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   Slika 10. Delovanje geotermalne toplotne črpalke. Vir: IDAE  

Geotermalne toplotne črpalke predstavljajo številne prednosti. Za delovanje 

uporabljajo obnovljiv vir energije in tako lahko dosegajo znatne prihranek energije 

(med 40-60% primarne energije, ki se uporablja v HVAC sistemih, odvisno od 

sistema s katerim primerjamo). So arhitekturno nevsiljive, enostavene za 

vzdrževanje in praktično brez hrupa. 

V splošnem je govora o že dobro poznanih tehnologijah, tako da izbira za takšne 

sisteme temelji na preverjenih sistemih, ki so nam na voljo na trgu. 

Ena izmed velikih prednosti geotermalnih toplotnih črpalk je njihova sposobnost 

povezovanja z drugimi obnovljivimi viri v duhu dopolnjevanja. Tako se bo zaradi te 

sposobnosti povečala tudi njihova uporaba.  

 

1.4.2. Namestitev sistemov geotermalnih črpalk 

 

Glavna značilnost geotermalnih toplotnih črpalk je vgradnja zemeljskih kolektorjev, 

ki zbirajo toploto zemlje. Na spodnji sliki so prikazanje osnovne izvedbe zemeljskih 

kolekotrjev. 

Namestitev geotermalne toplotne črpalke vključuje številne faze, med katere 

spadajo izkop in zakop jarkov, vrtanje, nameščanje zemeljskih kolektorjev, 

polnjenje sistema zemeljskih kolektorjev z mešanico vode in glikola, tlačni 

preizkus itd. 
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Slika 11. Osnovne izvedbe zemeljskih kolektorjev. Vir: http://www.energijadoma.si/novice/ 

Vgrajene zemeljske kolektorje ločimo na klasične zemeljeske kolektorje, kompaktne 

horizontalne kolektorje, spiralne kolektorje, kolektorje v zbiralnem jašku ter ertikalne 

kolektorje v vrtini. 

 Klasični zemeljski (horizontalni) kolektorji. Povprečni odvzem toplote iz 

zemlje na globini 1,5 do 2 m znaša 15 do 40 W/m2. Za 1 kW potrebne 

toplotne moči potrebujemo 20 do 40 m2 zemeljske površine. Osnovne 

smernice, ki jih je potrebni upoštevati: 

 idealna so vlažna ilovnata tla; 

 ne smemo narediti drenaže za odtok deževnice, saj bi s tem 

preprečili regeneracijo tal; 

  površina kjer je vgrajen zemeljski kolektor, ne sme biti asfaltirana 

(določeni odseki  so lahko); 

  izogniti se moramo nasadom z globokimi koreninami; 

 mešanica sredstva proti zamrznitvi mora biti približno 30 % in 

odporna do temperature -15 ºC. Če je v mešanice prevelik 

odstotek sredstva proti zamrznitvi, pade specifično oddajanje 

toplote. 
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 Kompaktni in zelo kompaktni vertikalni in horizontalni kolektorji. 

Toplotne odvzem  kompaktnega horizontalni kolektorja znaša od 100 do 130 

W/m (povprečna temperatura vira v zimskem času znaša +  2 °C). 

Značilnosti so sledeče: 

  globina polaganja 1,6 do 2,0 m; 

 širina kanala minimalno 0,8 m; 

 dolžina kanala - zanke 20 - 30 m; 

 cevi kolektorja PE 32 x 3, dolžina ene zanke 125 m; 

 razdalja med cevmi 3 m. 

 

Slika 12. Kompaktni kolektor v širokem kanalu. Vir: http://gcs.gi-

zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT273.htm 

 

 spiralni („slinky“ in „svec“ izvedba). Te kolektorje sestavljajo spiralno 

navite cevi, ki jih polagamo vertikalno v razmaku najmanj 4 m in v globino 

od 4,5 m do 6,5 m. Za izvedbo kolektorskega polja s spiralno zvitimi cevmi 

je potrebna ploščina tal, ki je približno enaka ogrevani površini stanovanja. 

Spiralne sonde je možno položiti tudi horizontalno na globini 2,5 m do 3 m. 

 Kolektorji v zbiralnem jarku. V primeru, ko nimamo dovolj prostora za 

položitev klasičnega horizontalnega kolektorja, se lahko vgradi tako 

imenovani kompaktni kolektor v zemeljski kanal. Upoštevati je treba globino 
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polaganja, razmike med cevmi, dolžine in dimenzije cevi, površino 

razpoložljivega zemljišča, način polaganja kolektorja ter polnjenje sistema z 

mešanico voda/glikol. 

 Vertikalni kolektorji v vrtini (energetske vrtine). Horizontalni zemeljski 

kolektorji so uporabni pri toplotnih črpalkah nizkih moči, saj se potrebna 

ploščina za namestitev kolektrojev z močjo TČ veča. Vertikalne zemeljske 

sonde (geosonde) so za družinske hiše predrage, zato je cenejša uporaba 

spiralnih kompaktnih kolektorjev v vrtini, ki se vgrajujejo v globino 3 do 5 m 

in izkoriščajo toploto tal in podtalnice. Takšne izvedbe so posebej primerne 

za področja, ko je talnica že na globini nekaj metrov. 

 

Pri načrtovanju in vgradnji zemeljskega kolektorja je treba upoštevati: 

 Globino polaganja. Globina polaganja klasičnega horizontalnega kolektorja 

znaša najmanj 1,2 m in največ 1,5 m. V primeru polaganja cevi v širok jarek 

je lahko globina 1,5 m. 

 Razmike med cevmi, dolžine in dimenzije cevi. Cona zamrznitve okrog 

cevi se širi navzven, zato je treba pri polaganju cevnih vodov zagotoviti 

minimalno razdaljo med njimi. Pri vlažni in kompaktni zemlji mora biti 

razdalja med cevmi od 0,7 – 1 m in pri pesku minimalno 0,5 m. 

 Ploščino razpoložljivega zemljišča. Potrebna ploščina tal je odvisna od 

skupne dolžine cevi in razmikom med njimi. Pri vgradnji horizontalnega 

zemeljskega kolektorja za ogrevanje družinske hiše s neto ogrevalno 

površino 200 m2 je potrebna ploščina tal za vgradnjo kolektorja približno 400 

m2. 

 Način polaganja kolektorja. Pri vgradnji vseh vrst kolektorjev je treba 

upoštevati: 

 zemeljski kolektor položiti vsaj en mesec pred kurilno sezono, da se 

prekrivna plast utrdi; 

 minimalni radij krivljenja cevi glede na zahteve proizvajalca; 

 na vsaki posamezni zanki mora biti vgrajen zaporni ventil; 

 enake dolžine zank, da se zagotovi enakomeren prostorninski tok in 

odvzem toplote; 

 odzračevalni ventil se vedno vgradi na najvišjem mestu; 
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 povezovalne cevi med toplotno črpalko in kolektorjem je treba izolirati na 

prehodu v stavbo, da se prepreči kondenziranje vlage iz zraka; 

 vse napeljave za delovni medij morajo biti iz korozijsko odpornega 

materiala; 

 dolžina posameznega cevnega voda ne sme preseči 100 m; 

 obtočno črpalko, razdelilnik, zbiralnik in ekspanzijsko posodo je najbolje 

vgraditi izven stavbe. Če se oprema vgradi znotraj stavbe jo je potrebno 

toplotno izolirati; 

 oddaljenost cevne napeljave z delovnim medijem naj znaša vsaj 1,5 m 

od vodovodnih napeljav, sten objekta ali jaškov, da se prepreči možnost 

zamrznitve. Če to ni možno izvesti, je treba napeljave toplotno izolirati; 

 ploščina, kjer je položen kolektor ne smebiti pozidana; 

 razdelilnik mora biti vgrajen na sesalni strani obtočne črpalke. 

 Polnjenje sistema z mešanico vode in glikola. Polnjenje delovnega 

medija v sistem poteka pod tlakom 2 bar in maksimalno 2,5 bar. Obvezno je 

treba izvesti kontrolo pripravljene mešanice vode in glikola glede na 

odpornost proti zmrzovanju. 

 

VGRADNJA VERTIKALNEGA PRENOSNIKA – ZEMELJSKE SONDE 

Ravno tako kot pri izvrtini moramo tudi pri zemeljski sondi pridobiti rudarsko 

dovoljenje in geološko poročilo. Vertikalna sonda je dober kompromis, kadar so 

pretoki podtalnice prenizki ali pa ob pomanjkanju prostora za zemeljski kolektor. Za 

zadostno količino toplote je potrebno izvrtati eno ali več vrtin z globino do 150 

metrov, toplotni dobitek na tekoči meter vrtine pa znaša okoli 55 vatov na dolžinski 

meter. Toplotni dobitek na podlagi predhodnega vrtanja določi geolog – vrtalec, s 

tem pa tudi potrebno globino vrtanja, ob upoštevani hladilni moči toplotni črpalke. V 

večini primerov se v vrtino vgradi dvojna »U« sonda iz cevi PE 1'' ali pa koaksialna 

sonda premera 60 milimetrov. Sistem mora biti napoljnjen s protizmrzovalnim 

sredstvom za temperature do petnajst stopinj minusa. Ob lociranju vrtanja pa je 

potrebno upoštevati tudi razmak med sondama, ki naj bo minimalno 5 m zaradi 

preprečevanja medsebojnega vpliva sond in boljše regeneracije. Priključitev na 

toplotno črpalko je pri zemeljski vertikalni sondi podobna kot pri zemeljskem 

kolektorju. 
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Želite izvedeti več?  

Praktična uporaba toplotnih črpalk 

Knjiga koristi vsem, ki so jim sistemi ogrevanja ter hlajenja in 

klimatizacije del vsakodnevnega dela in tistim, ki se zanimajo 

za uporabo obnovljivih virov in novih tehničnih rešitev v oskrbi 

z energijo. 

Knjigo je možno naročiti prek spleta na naslovu: 

http://www.e-m.si/knjige. 
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1.5. Programi pomoči in subvencij 

V zadnjem poglavju tega modula bomo pregledali programe ustreznih shem pomoči 

in subvencij v Sloveniji, ki podrobno opredeljujejo zahteve, katere vplivajo na 

energetsko učinkovitost (Modul 5) in najpomembnejše ukrepe za izvajanje 

energetske učinkovitosti (Modul 6). V tem poglavju bomo pregledali programe, ki so 

povezani s sistemi za pripravo TSV, ogrevalnimi sistemi in HVAC sistemi. 

V tem poglavju si bomo ogledali vsebino programov, ki so opredeljeni na državni 

ravni:  

 Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020. 

 Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost 2008–2016. 

 EKO Sklad. 

DIREKTIVA 2009/28/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, z dne 23. aprila 

2009, določa cilje s področja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije, ki 

jih morajo članice EU dosegati do leta 2020. V ta namen je Slovenija razvila Akcijski 

načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020, v katerega je implementirala 

zahteve EU.  

Direktiva 2006/32/ES zahteva od držav članic, da dosežejo 9 % prihranka končne 

energije v 9-ih letih, in sicer v obdobju 2008–2016. Z akcijskim načrtom AN-URE 

Slovenija določa ukrepe, s katerimi se bodo do leta 2016 dosegli prihranki končne 

energije, kot jih zahteva EU. 

EKO Sklad izvaja programe sofinanciranja ukrepov energetske učinkovitosti v okviru 

izvajanja Akcijskega načrta za obnovljive vire energije in izvajanja nacionalnega 

akcijskega načrta za energetsko učinkovitost. 

 

Glede na obseg potrebnih investicij v izgradnjo energetske učinkovitosti, je 

pomembno, da obstajajo sheme neposrednih ekonomskih pomoči, ki spodbujajo 

izvajanje različnih ukrepov. 
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1.5.1. Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 
2010 – 2020 

Cilje, ki jih določa DIREKTIVA 2009/28/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN 

SVETA, z dne 23. aprila 2009, je Slovenija prevzela z Akcijskim načrtom za 

obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (AN OVE). 

AN OVE tako obsega: 

 nacionalno politiko obnovljivih virov energije; 

 pričakovano rabo bruto končne energije v obdobju 2010 – 2020; 

 cilje in usmeritve glede obnovljivih virov energije; 

 ukrepe za doseganje zavezujočih ciljnih deležev obnovljivih virov energije; 

 ocene prispevka posamezne tehnologije k doseganju ciljnih deležev 

obnovljivih virov energije in ocene stroškov izvedbe ukrepov, vplivov na 

okolje ter na ustvarjanje delovnih mest. 

Z Nacionalnim energetskim programom so določeni dolgoročni razvojni cilji in 

usmeritve energetskih sistemov ter oskrbe z energijo v Republiki Sloveniji. V 

programu so definirani cilji energetske politike in strateški ukrepi, ki jih bo Vlada 

Republike Slovenije izvajala za doseganje ciljev. AN OVE je izvedbeni akt, ki 

definira sektorske cilje in ukrepe za doseganje nacionalnega cilja deleža rabe bruto 

končne energije iz obnovljivih virov energije v letu 2020. 

AN OVE opredeljuje tudi številne programe spodbujanja in financiranja naložb v 

obnovljive vire energije. Med njih spadajo programi za spodbujanje upora električne 

energije pridobljene iz obnovljivih virov, programi za spodbujanje uporabe 

obnovljivih virov energije za ogrevanje in hlajenje, ter programi podpor za 

spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije v prometu. 

Za izvajanje programov pomoči in podpor, ki so namenjene za občane je zadolžen 

EKO Sklad. 
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1.5.2. Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost 
2008 – 2016 

Direktiva 2006/32/ES zahteva od držav članic, da dosežejo 9 % prihranka končne 

energije v 9-ih letih, in sicer v obdobju 2008–2016. Da bi dosegli zahtevan cilj 

evropske direktive, je Slovenija razvila Nacionalni akcijski načrt za energetsko 

učinkovitost 2008 – 2016 (AN-URE). Z izvajanjem ukrepov določenih v AN-URE bo 

Slovenija v obdobju 2008–2016 dosegla kumulativne prihranke v višini najmanj 9 % 

glede na izhodiščno rabo končne energije ali najmanj 4261 GWh. Prihranki bodo 

doseženi z raznimi sektorsko specifičnimi ter horizontalnimi in večsektorskimi ukrepi v 

vseh sektorjih (gospodinjstva, široka raba, industrija in promet). 

AN-URE sloni na izvajanju 29 sektorskih, večsektorskih oziroma horizontalnih 

instrumentov, ki bodo zagotovili izvajanje ukrepov, predlaganih v Direktivi 

2006/32/ES, priloga III. S temi instrumenti se odpravljajo številne ovire, ki so: 

institucionalne, zakonodajne, administrativne, ekonomske, finančne, kadrovske, ovire 

glede ozaveščenosti in informiranosti, idr. 

Instrumenti za doseganje prihrankov končne energije so: 

Gospodinjstva  

1. finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo 

stanovanjskih stavb;  

2. finančne spodbude za energetsko učinkovite ogrevalne sisteme;  

3. finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije;  

4. shema učinkovite rabe energije za gospodinjstva z nizkimi prihodki;  

5. energijsko označevanje gospodinjskih aparatov in drugih naprav;  

6. obvezna delitev in obračun stroškov za toploto v večstanovanjskih in drugih 

stavbah po dejanski porabi; 

7. energetsko svetovalna mreža za občane; 

Terciarni sektor  

8. finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo stavb;  

9. finančne spodbude za energetsko učinkovite ogrevalne sisteme; 

10. finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije; 

11. zelena javna naročila; 

Industrija  
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12. finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije; 

Promet  

13. promocija in konkurenčnost javnega potniškega prometa; 

14. spodbujanje trajnostnega tovornega prometa; 

15. povečanje energetske učinkovitosti osebnih vozil;  

16. gradnja kolesarskih stez in podpornih objektov ter promocija kolesarjenja;  

Večsektorski instrumenti v široki rabi in industriji  

17. predpisi za energetsko učinkovitost stavb;  

18. zahteve za minimalno energetsko učinkovitost izdelkov; 

19. sofinanciranje izvajanja energetskih pregledov; 

20. sistem zagotovljenih odkupnih cen električne energije; 

21. pogodbeno znižanje stroškov za energijo; 

22. programi upravljanja rabe energije pri končnih porabnikih (t. i. Demand Side 

Management – DSM); 

Horizontalni instrumenti v široki rabi in industriji  

23. programi ozaveščanja, informiranja, promocije in usposabljanja, demonstracijski 

projekti; 

24. izobraževalni programi; 

25. informiranje porabnikov o porabi energije, preglednem obračunu in drugih 

informacijah; 

26. okoljska dajatev za onesnaževanje zraka s CO2; 

27. trošarine na goriva in električno energijo; 

28. oprostitev plačila dajatve za onesnaževanje zraka s CO2; 

29. finančne spodbude za podporo razvojno-raziskovalnih projektov; 

 

Za izvajanje zgoraj omenjenih instrumentov povečanja učinkovite rabe energije je 

zadolžen EKO Sklad. 
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1.5.3. EKO Sklad 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Ur. l. RS, 70/08) v 66.b 

in 67. členu določa, da morajo sistemski operaterji ter dobavitelji električne energije, 

toplote iz distribucijskega omrežja, plina in tekočih goriv končnim odjemalcem 

zagotoviti prihranke energije pri končnih odjemalcih. Za doseganje teh prihrankov 

morajo zbirati z zakonom določen prispevek in dodatek ter izvajati programe za 

izboljšanje energetske učinkovitosti. Programe za izboljšanje energetske 

učinkovitosti namesto malih zavezancev naj bi izvajal Eko sklad. Prav tako naj bi 

Eko sklad izvajal programe izboljšanja energetske učinkovitosti za porabo sredstev, 

zbranih v skladu s petim in šestim odstavkom 67. člena tega zakona – subsidiarna 

obveznost ukrepanja namesto prvotno zavezanih nosilcev nalog. Eko sklad je začel 

izvajati te naloge v letu 2010.  

Po teh spremembah in dopolnitvah zakona je bila sprejeta Uredba o zagotavljanju 

prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Ur. l. RS, 114/09), s katero so se 

zagotovili tudi sistemski viri za financiranje programov in ukrepov izboljšanja 

energetske učinkovitosti. Eko sklad je že leta 2008 začel z izvajanjem programov 

sofinanciranja ukrepov energetske učinkovitosti v okviru izvajanja Nacionalnega 

akcijskega načrta za energetsko učinkovitost, sprejetega za obdobje 2008-2016. 

Tako je Eko sklad z uveljavitvijo sprememb energetskega zakona in po potrditvi 

ustreznega programa za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom v 

letu 2010 s strani Vlade RS dne 13. maja 2010, strokovno, kot tudi organizacijsko v 

celoti prevzel izvajanje novih programov spodbujanja ukrepov na področju 

učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. 

Za dodeljevanje nepovratnih sredstev Eko sklad razpisuje javne pozive za 

spodbujanje v naložbe v obnovljive vire energije in večje energetske učinkovitosti, ki 

vključujejo nekatere naslednje ukrepe: 

 Solarni ogrevalni sistemi; 

 Vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjskih stavb na 

lesno biomaso; 

 Vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje in/ali pripravo sanitarne 

tople vode; 

 Vgradnja sistema centralnega ogrevanja pri obnovi stanovanjskih stavb v 

primeru priključitve na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije; 

 Zamenjava stavbnega pohištva; 

 Toplotna izolacija fasad; 

 Toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja; 
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 Gradnja ali nakup nizkoenergijskih in pasivnih stanovanjskih stavb; 

 Vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v 

stanovanjskih stavbah. 

Javni pozivi EKO Sklada določajo zahteve, ki jih je potrebno izpolniti za pridobitev 

nepovratnih sredstev. Na področju ogrevalnih sistemov se te zahteve nanašajo na  

izkoristke sistemov, ki se jih zamenjuje. V javnem pozivu je določena višina 

priznanih stroškov. 

 

 

 

1.5.4.  Javni razpisi 

Varčevanje z energijo in njena učinkovita raba se pričneta z zavedanjem, da 

energija ni dana sama po sebi in da je ni v neomejenih količinah, da njena 

proizvodnja zahteva ekološki davek in da je povezana z relativno visokimi stroški. 

Razvoj novih tehnologij prispeva k uporabi novih materialov in naprav, ki vplivajo na 

kvalitetnejšo in prijaznejšo porabo energije in s tem na učinkovitejšo energetsko 

intenzivnost. 

Javne razpise za pridobitev nepovratnih sredstev objavljajo tudi energetska podjetja. 

Takšen primer je javni razpis PURE 2014 – Nepovratne finančne spodbude za 

ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju. 

Predmet javnega razpisa: 

 

 

Za dodatne informacije… 

Vse informacije glede EKO Sklada in njihovih 

programih finančnih spodbud so na razpolago na 

spletnem naslovu: http://www.ekosklad.si/ 

 

Vir: EKO Sklad 
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Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v 

javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na 

območju Republike Slovenije za ukrepe: 

 Vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za 

proizvodnjo toplote iz OVE; 

 Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave; 

 Programi izvajanja energetskih pregledov; 

 Sistemi za izkoriščanje odpadne toplote; 

 Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov; 

 Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali 

zemeljski plin; 

 Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri 

upravljavcih; 

 Obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb; 

Za področje priprave tople sanitarne vode in ogrevalnih sistemov so sredstva po 

javnem razpisu namenjena za: 

 Priprava tople sanitarne vode s toplotno črpalko zrak – voda; 

 Priprava toplote za ogrevanje objekta s toplotno črpalko zrak – voda; 

 Priprava toplote za ogrevanje objekta s toplotno črpalko zemlja – voda; 

 Priprava toplote za ogrevanje objekta s toplotno črpalko voda – voda; 

 Priprava tople sanitarne vode s sprejemniki sončne energije; 

 Sistemi za izkoriščanje odpadne toplote; 

 Zamenjava starih ogrevalnih naprav - nizkotemperaturni kotel na plin (ZP in 

UNP); 

 Zamenjava starih ogrevalnih naprav - kondenzacijski kotel na plin (ZP in 

UNP); 

 Zamenjava starih ogrevalnih naprav - kotel na biomaso. 
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 Povzetek  

 Uporaba obnovljivih virov v stavbah z namenom doseganja energetske 

učinkovitosti je z Pravilnikom o učinkoviti rabi v stavbah postalo obvezno. 

 Klimatizacijski in ogrevalni sistemi ter sistemi za pripravo tople sanitarne vode v 

stavbah imajo velik vpliv na porabo energije v stavbah. 

 V okviru veljavnih predpisov in njihovih zahtev je bilo razvitih mnogo ukrepov za 

učinkovitost ogrevalnih sistemov, ki koristijo obnovljive vire energije (sončna 

energija, biomasa in geotermalna energija). 

 Med ogrevalnimi sistemi so najbolj razširjeni ti ki koristijo biomaso. Kotli na 

biomaso se med seboj razlikujejo glede na obliko biomase in tehnologijo 

samega kotla. 

 Solarni toplotni sistemi so naprave, ki zbirajo sončno sevanje in jo pretvarjajo v 

toplotno energijo, ki se jo lahko začasano shrani in uporablja za ogrevanje, 

pripravo tople sanitarne vode, ogrevanje bazenske vode, proizvodnjo procesne 

toplote itd. 

 Vse pogosteje se pojavljajo kombinirani sistemi, ki v svoje delovanje vključujejo 

biomaso in sončno energijo in so sposobni popolnoma zadovoljiti potrebe po 

ogrevanju in pripravi tople sanitarne vode. 

 Kljub svojemu velikemu potencialu in razširjenosti uporabe v drugih državah, je 

trenutno pri nas najmanj uporabljena geotermalna energija. Geotermalne 

toplotne črpalke so naprave, ki prenašajo toploto iz tal v sisteme za ogrevanje. 

 Eko sklad izvaja program spodbjanja naložb v učinkovito rabo energije in 

obnovljivih virov. Eko sklad za spodbujanje naložb nudi ugodna posojila in 

nepovratna sredstva. Poleg finančnih naložb izvaja Eko Sklad tudi dejavnost 

ozaveščanja javnosti s financiranjem brezplačnih energetskih svetovanj. 
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 Cilji  

 izvedeti več o glavnih ukrepih za energetsko učinkovitost, ki se lahko izvajajo 

v zvezi s toplotnim ovojem stavb na področju stavbnega pohištva. 

 Spoznati materiale, ki se uporabljajo za stavbno pohištvo, in njihove lastnosti 

povezane z energetsko učinkovitostjo. 

 Povezati zahteve Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 2 z 

ukrepi energetske učinkovitosti, ki se izvajajo tako na novogradnjah kot 

obstoječih stavbah. 

 Spoznati različne rešitve za sanacijo okenskih odprtin. 

 Seznaniti se z merili Tehnične smernice, ki se nanašajo na mejne vrednosti 

energijskih parametrov posameznih odprtin. 

 Seznaniti se z različnimi materiali in fazami vgradnje teh materialov ter njihovimi 

pomanjkljivostmi in težavami, z namenom, da se zagotovi ustrezna sanacijska 

rešitev. 

 Opredeliti ukrepe in možnosti, vključno z merili energetske učinkovitosti na 

ostalih področjih, povezanih z gradbenim sektorjem: pleskarstvo in področje 

notranje opreme. 

 Pridobiti informacije o ustreznih programih pomoči in subvencij, katere se 

uporablja z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti, preko različnih 

nacionalnih programov ( kot na primer EKO Sklad). 
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 Uvod  

Potreba po izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije na področju stavbnega 

pohištva in ostalih področij povezanih z gradbeništvom, je v večini primerov že 

uvedena z uredbami in predpisi. 

V prejšnjem modulu smo si podrobneje ogledali predpise in zahteve, ki veljajo za 

področje stavbnega pohištva. Posebej smo obravnavali vlogo Tehnične smernice, ki 

vzpostavlja zahteve, ki jih je potrebno upoštevati pri ukrepih energetske učinkovitosti 

in varčevanja v gradbeništvu. 

Zato menimo, da je bistvenega pomena, da se najprej spoznajo te regulativne 

zahteve, tako da se lahko izvedejo ukrepi, ki so potrebni in ustrezni za vsak primer 

posebej. 

V modulu 5  Zakonske zahteve energetske učinkovitosti na področju stavbnega 

pohištva in ostalih področjih povezanih z gradbeništvom smo si ogledali, kako je 

zmanjšanje povpraševanja po energiji (za ogrevanje in hlajenje) in omejitev 

kondenzacije ter neravnovesij treba obravnavati v skladu s Tehnično smernico. Za 

reševanje teh zahtev, je treba izvesti različne tehnične ukrepe. Ti ukrepi bodo 

predmet obravnave v tem modulu. 

Zmanjšanje energetskih potreb pomeni zmanjšanje potrebe po ogrevanju in 

hlajenju. Energetske potrebe stavbe so odvisne od lokacije oziroma podnebne 

cone, v kateri se ta nahaja. 

Kot smo videli v modulu 5 je treba v skladu s Tehnično smernico zmanjšati potrebe 

po ogrevanju in hlajenju stavbe z namenom, da se zadovolji nizom vrednosti, ki so 

odvisne od vrste stavbe in podnebne cone, v kateri se ta stavba nahaja. 

Za zmanjšanje povpraševanja po energiji je treba stavbe ustrezno izolirati, s 

poudarkom na treh glavnih področjih: fasade, strehe in stavbne odprtine. V zvezi s 

predmetom obravnave tega modula bomo preučili izolacijo stavbnih odprtin, pri 

čemer ima stavbno pohištvo najpomembnejšo vlogo. 

Preverili bomo nekatera priporočila, ki se nanašajo na ostala področja povezana z 
gradbeništvom, z namenom optimizacije energetske učinkovitosti. 
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6.1. Karakterizacija odprtin 

Kar se tiče energetske učinkovitosti, so odprtine najšibkejši člen stavbnega ovoja, 

predvsem zaradi svojih značilnosti in lastnosti materialov, ki so vgrajeni v te 

odprtine. V primeru zasteklitve nam služijo tudi za regulacijo sončne svetlobe, ki 

prodira skozi in s tem pomaga uravnavati osvetljenost ter temperaturo notranjosti 

stavbe. 

V novo zgrajenih stavbah, so materiali, ki se jih lahko uporablja in parametri, ki jih je 

treba izpolniti v zvezi z energetsko učinkovitostjo natančneje opredeljeni v Tehnični 

smernici. Tako se zagotovi ustrezna izolacijo ovoja stavbe, zlasti njenih odprtin. 

Večina stavb, zgrajenih pred letom 2000, nima vgrajenega primernega stavbnega 

pohištva. Za te objekte je najpreprostejša in najbolj ekonomična rešitev zamenjava 

zasteklitve (samo steklo) oziroma celotnih oken. Pri tem upoštevamo merila za 

energetsko učinkovitost z namenom, da se izboljša izolacijo odprtin in s tem celotna 

energetska učinkovitost stavbe. 

S temi ukrepi se zmanjša poraba energije za ogrevanje v zimskem času, prav tako 

se zmanjša potreba po hlajenju v poletnih mesecih. Z izvedbo teh ukrepov 

pomembno vplivamo na prihranke, posledično zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 

in izboljšanje toplotnega udobja v domu. Izdelki, ki so na voljo na trgu zaradi svojih 

lastnosti vplivajo tudi na povečanje zvočne izolativnosti. 

Tehnična smernica določa mejne vrednosti toplotne prehodnosti (U, merjeno v 

W/(m2K)), in prepustnosti celotnega sončnega obsevanja (g) stekla in senčila za 

novo vgrajena okna. 

Zahteve Tehnične smernice je treba upoštevati pri izbiri primernih okvirjev in 

zasteklitve. V naslednjih poglavjih bomo podrobneje obravnavali lastnosti teh dveh 

sestavnih elementov oken. 

6.1.1. Okvir: toplotne lastnosti in vrste okvirjev 

Pri zastekljevanju odprtin približno 30 % površine odpade na okvir. Zato sta 

toplotna prehodnost okvirja (U) in absortivnost (α) z vidika energetske 

učinkovitosti, dve lastnosti na kateri moramo biti, v skladu s Tehnično smernico, 

posebej pozorni. 

Absorptivnost je določena glede na barvo in material okvirja in je povezana s 

toploto, ki se absorbira in prenese v notranjost. Zato vpliva na koeficient dobitkov 

sončne toplote. 
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Toplotna prehodnost elementa izraža količino energije, ki se prenaša s konvekcijo, 

prevajanjem ali sevanjem, in je odvisna od temperaturne razlike med obema 

stranema tega elementa. Nižja vrednost U pomeni manj prenosa toplote in s tem 

večjo stopnja toplotne izolacije. Toplotna prehodnost se meri v W/(m2 K). 

Pri okenskih okvirih je toplotna prehodnost določena iz geometrije in materialov 

profila, skupaj z njegovo debelino. Te značilnosti skupaj s prehodnostjo stekla 

vplivajo na toplotno prehodnost odprtine kot celote. Preglednica 1, na koncu tega 

odseka, prikazuje minimalne vrednosti toplotne prehodnosti različnih materialov, iz 

katerih je okenski okvir lahko sestavljen. V nadaljevanju bomo pregledali različne 

vrste okenskih okvirjev, ki so nam na voljo. 

Preprosti kovinski okvirji 

Kovinski okenski okvirji so večinoma iz aluminija ali jekla. To so najstarejše vrste 

okvirjev in zaradi njihovih slabih izolacijskih lastnosti, je njihova toplotna prehodnost 

zelo visoka in načeloma niso združljivi s Tehnično smernico. Njihov vpliv na 

koeficient solarnega segrevanja je odvisen od barve okvirja. Na njihovo prepustnost 

zraka vpliva način zapiranja teh oken. 

   

Slika 1. Različni tipi kovinskih okvirjev. Vir: FENERCOM (levo); www.grupolaminex.com 

(sredina); www.archiexpo.es (desno) 

Kovinski okvirji s prekinitvijo toplotnega mostu 

Prekinitev toplotnega mostu sestoji iz varovalnih materialov z nizko toplotno 

prevodnostjo, ki povezujejo notranjost in zunanjost okvirja. To zmanjšuje prehod 

energije skozi okvir in tako izboljša njegovo toplotno učinkovitost. Izboljšanje 

toplotnega izkoristka je odvisno od učinkovitosti in debeline delov, ki sestavljajo 

prekinitev toplotnega mostu. 

Toplotna prehodnost teh vrst okvirjev se določi s prehodnostjo kovinskega dela 

okvirja in prekinitve toplotnega mostu. Toplotna prehodnost teh okvirjev znaša med 

3,0 in 6,0 W/(m2K). Prekinitve toplotnih mostov imajo le majhen vpliv na 

absortivnost, tako da ne bodo imeli znatnega vpliva pri izračunu koeficienta solarnih 

toplotnih dobitkov. 
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Slika 2. Kovinski okvir s prekinitvijo toplotnega mostu. Vir: www.archiexpo.es 
(levo); www.arqtech.es (desno) 

 

 

  

Uporaba : 

Praktično vsa zunanja okna s kovinskim okvirjem na trgu so izvedbe s 

prekinitvijo toplotnega mostu. Proizvajalci odsvetujejo vgradnjo oken s 

kovinskim okvirjem brez prekinitve toplotnega mostu. 
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Leseni okvirji 

Leseni okvirji so polni profili iz lesa, ki zagotavljajo dobro toplotno upornost 

okenskega okvirja. Obstaja več možnosti in različnih vrst lesa, ki se ga lahko 

uporablja. 

Prevodnost lesa je zelo nizka, zaradi česar je dober izolacijski material. Vrednosti 

toplotne prehodnosti se razlikujejo glede na vrsto lesa in njegove gostote, vendar se 

v splošnem gibljejo v razponu med 1,5 in 1,8 W/(m2K). Vpliv lesenega okvirja na 

koeficient solarnih toplotnih dobitkov je nizek, tako da se le majhna količina 

absorbirane energije prenaša v notranjost. 

Njihova glavna pomanjkljivost je zahtevno vzdrževanje, kar pa danes ni več 

omejitev, če se les že na začetku ustrezno obdela. Dodatno prednost so estetske 

lastnosti lesa, ki so zelo cenjene v gradbenem sektorju in na področju mizarstva. 

  

Slika 3. Različne variante lesenih okvirjev. Vir: http://iberadria.com 
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PVC okvirji 

Polivinil klorid, bolje poznan kot PVC, je material z odličnimi izolativnimi lastnostmi. 

To vrstni okenski okvirji so izdelani iz PVC profilov z več zračnimi komorami, ki 

zagotavljajo optimalno toplotno učinkovitost z najnižjimi vrednostmi toplotne 

prehodnosti.  

Toplotna prehodnost PVC okvirjev je odvisna od števila zračnih komor. Trikomorni 

profili imajo prehodnost okrog 1,6 W/(m2K), petkomorni okrog 1,2 W/(m2K). Na trgu 

obstajajo tudi šestkomorni in osemkomorni profili, ki dosegajo še nižje vrednosti 

toplotne prehodnosti. 

   

Slika 4. PVC Okvirji. Vir: http://www.brico-ventana.es/ 

 

  

Uporaba: 

Zaradi svojih toplotno izolativnih lastnosti ter razmerjem med ceno in kakovostjo 

so PVC okvirji najbolj priljubljeni okvirji na trgu. PVC profili se uporabljajo za vse 

vrste stavbnega pohištva. 
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Ostale vrste okvirjev 

Obstajajo tudi druge možnosti, ki temeljijo na kombinaciji različnih materialov z 

različnimi lastnostmi. Med takšne okenske okvirje spadajo okvirji iz kombinacije lesa 

in aluminija, poliuretanski okvirji s kovinskim jedrom, kovinski okvirji s prekinitvijo 

toplotnega mostu polnjeno z izolacijsko peno, itd. 

Kot je pričakovati se lastnosti toplotne izolativnosti med temi okvirji razlikujejo zaradi 

različnih materialov uporabljenih pri njihovi izdelavi. 

 

Slika 5. Ostale vrste okvirjev. Levo: okvir iz lesa in aluminija. Vir: 
http://www.gilmata.es. Desno: Kovinski okvir ojačan s poliuretanom. Vir: 
http://wenthermik.com  
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V spodnji tabeli so predstavljene vrednosti toplotnega prehoda, določene za različne 

materiale, uporabljene pri okenskih okvirjih. Te vrednote so določene s standardom 

SIST EN ISO10077-1. Opozoriti je treba, da so to minimalne določene vrednosti, kar 

pomeni, da jih je z uporabo različnih tehnologij mogoče izboljšati (znižati vrednost 

toplotne prehodnosti). 

Preglednica 1. U vrednosti okenskih profilov 

Poleg toplotne prehodnosti okna, je treba razmisliti o sistemu odpiranja in zapiranja 

oken, ki določa v kolikšni meri lahko zrak prodre v stavbo. Pri oknih je prepustnost 

zraka definirana s standardom SIST EN ISO 12207. 

 

  

Profil 
Vrednosti toplotne prehodnosti 

U (W/(m
2
 K)) 

Kovinski 3,0 – 6,0 

Leseni 1,5 – 1,8 

PVC – 3 komorni 1,6 

PVC – 5 komorni 1,2 

PVC ali leseni okvirji za okna pasivnih hiš ≤ 0,8 
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6.1.2. Zasteklitev: Lastnosti in vrste zasteklitve 

Steklo je ključni okenski element in zavzema veliki odstotek zastekljene odprtine. To 

pomeni, da moramo posebno pozornost nameniti njegovim lastnostim, da bi 

zagotovili želeno raven udobja in, v primeru energetske učinkovitosti, tako da se 

izpolnjujejo merila Tehnične smernice. 

Iz vidika toplotne izolativnosti sta za nas pomembni dve lastnosti stekla: toplotna 

prehodnost (U) in faktor prepustnosti sončnega sevanja (g). 

S pogleda toplotne izolacije, je potrebno zmanjšati vrednost toplotne prehodnosti. 

To lahko storimo s primerno izbiro izolacijskih stekel, ki imajo prostore med stekli 

polnjene z inertnimi plini. 

Faktor prepustnosti sončnega sevanja (g) je frakcija vpadne energije sevanja, ki 

prodre v prostor skozi steklo. Njegova vrednost je vedno manjša od 1, včasih je 

izražena kot odstotek (%). Nižja vrednost faktorja g pomeni manjšo količino energije, 

ki prehaja skozi steklo, in večjo stopnjo zaščite pred soncem. 

Glede na lastnosti toplotne izolativnosti različnih vrst stekla, bomo te razdelili v 

različne skupine: 

Monolitno steklo 

Je najenostavnejši in najbolj tradicionalen način zasteklitve. Sestavljena je iz enega 

ali več slojev, ki so medsebojno povezani brez praznega prostora med njimi.  

Medtem ko se lahko razlikujejo glede na debelino zasteklitve, se faktorja 

U = 5,7 W/(m2K) in g = 0,83 lahko štejeta kot referenčne vrednosti. 

 

  

Uporaba: 

Proizvajalci odsvetujejo uporabo monolitne zasteklitve zaradi slabih toplotno 

izolativnih lastnosti. 
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Dvojna zasteklitev 

To so sistemi, sestavljeni iz dveh ali več slojev stekla, z razdaljo med njimi, ki tvori 

zračni prostor hermetično zaprtega oboda. To vrstna zasteklitev izkorišča nizke 

prevodnosti tega zračnega prostora, ki zmanjšuje izmenjavo toplote s konvekcijo ali 

prevodnostjo, s čimer se doseže velika stopnja izolacije. Vrednost U pade na 

3,3 W/(m2K), za najbolj osnovni sestavek (sistem 4-6-41), in nadalje pada, ko se 

debelina elementov povečuje. 

Stekla z nizko emisivnim nanosom  

Velik napredek pri povečanju toplotne izolacije oken se je dosegel s tako 

imenovanim tankim nizko emisivnim nanosom na površini notranjega stekla, ki je 

obrnjena v medstekelni prostor. Taka izolacijska stekla (imenujemo jih toplotno 

zaščitna stekla) sicer nekoliko manj prepuščajo kratkovalovno sončno sevanje, 

intenzivno pa ovirajo prehod dolgovalovnemu sončnemu sevanju iz zgradbe v 

okolico (to je toplote).  

 

Slika 6. Različni primeri dvojne zasteklitve. Vir: http://www.grupoguachi.es/ 

                                                
 
1
 Oznaka se nanaša na debelino posameznega dela zasteklitve, merjeno v mm: 4 mm 

zunanje steklo, 6 mm zračnega medprostora, 4 mm notranje steklo. 
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Slika 7. Primerjava toplotne učinkovitosti med monolitnim steklom, 

dvojno zasteklitvijo,  in steklom z nizko emisivnim nanosom. Vir: 

FENERCOM. 

Dvojna zasteklitev z nizko emisivnim nanosom in polnjenjem  z 

inertnim plinom. 

Pri danes vse bolj prevladujoči energijsko učinkoviti zasteklitvi uporabljamo 

stekla s posebnimi nanosi, ki zelo zmanjšujejo prehod toplote s sevanjem, 

med stekli pa je plin argon ali kripton, ki zmanjša tudi prehod toplote zaradi 

gibanja plina. Taka stekla dosežejo toplotno prehodnost do 1,1 W/(m2K). 

Toplotne izgube skozi tako steklo so torej skoraj za dve tretjini manjše! 

Tovrstnih zasteklitev je pri nas na tržišču dovolj, zato se pri nakupu 

odločimo zanje, saj bomo razliko v ceni kmalu dobili povrnjeno skozi 

prihranke energije. 

Trojna zasteklitev z nizko emisivnim nanosom in polnjenjem z 

inertnim plinom 

To vrstna zasteklitev doseže toplotno prehodnost med 0,6 in 0,9 W/(m2K). 

Troslojna zasteklitev se uporablja pretežno pri pasivni gradnji. Slabost oken 

s troslojno zasteklitvijo je dodatna teža, zaradi česar morajo biti grajena 

masivnejše. Dodatna slabost takšnih oken je tudi visoka cena, ki vpliva na  

vračilno dobo naložbe. 
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6.1.3. Toplotne lastnosti stavbnega pohištva 

Potem ko smo preučili posamezne sestavne dele okna, lahko ocenimo toplotne 

lastnosti celotnega okna (okvirja in stekla). Tako dobimo predstavo o minimalnih 

vrednostih, ki jih je treba izpolniti, glede na vrsto posameznih sestavnih elementov 

okna, in prispevka vsakega posameznega elementa k celoti. 

Okvir predstavlja približno 30 % površine celotnega okna, preostali 70% pa 

predstavlja zasteklitev. Na podlagi različnih vrst okvirjev in stekla, ki smo jih preučili 

v prejšnjem poglavju, smo sestavili nekaj možnih kombinacij oken. Preglednica 2 

prikazuje vrednosti toplotnega prehoda, ki izhaja iz vsake kombinacije. 

Vrednosti v spodnji tabeli so le minimalne referenčne vrednosti, ki temeljijo na 

ocenah. Za točne vrednosti posameznih vrst oken so odgovorni dobavitelji oz. 

proizvajalci stavbnega pohištva. 

 

 



 

 

 ENERGETSKA UČINKOVITOST V GRADBENEM SEKTORJU 

16 

 

Preglednica 2: Vir: Gradbeni inštitut ZRMK 

 

Ne nazadnje je potrebno poznati mejne vrednosti toplotne prepustnost za odprtine, v 

katera se okna vgrajuje, tako da se lahko izberejo rešitve, ki najbolje ustrezajo 

značilnostim odprtin in hkrati izpolnjujejo zahteve Tehnične smernice. 

Mejne vrednosti toplotne prehodnosti za okna so podane v Tehnični smernici.  
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6.2. Rešitve za sanacijo stavbnega 
pohištva 

Glede na način gradnje stavb, enostavnosti posegov, in pozitivnega vpliva na 

celotno izolacijo ovoja stavbe je menjava stavbnega pohištva ena od prednostnih 

ukrepov, ki se jih upošteva pri energetski sanaciji stavb. 

Posegi, ki vključujejo zamenjavo materialov, z nizko toplotno učinkovitostjo, z 

drugim, z boljšo energetsko učinkovitostjo, so preprosti delovni posegi, ki so hitro 

izvedeni in razmeroma cenovno ugodni. V zadnjem poglavju si bomo ogledali 

programe za dodeljevanje subvencij, namenjene zamenjavi obstoječih oken z 

energetsko učinkovitejšimi. 

Na naslednjih straneh bomo opisali različne rešitve za energetsko sanacijo objekta z 

zamenjavo stavbnega pohištva, glede na izhodiščno stanje oken ter pogoje in 

posebnosti stavbe. 

Po obliki okna ločimo okna na: škatlasto okno, vezano okno in enojno okno. 

Škatlasto okno 

Škatlasto okno je okno, ki se pojavlja predvsem v starejših stavbah, zidanih iz 

kamna ali opeke, z debelejšimi zunanjimi zidovi. Tako okno je po navadi dvokrilno 

ali pa sestavljeno iz dveh enojnih oken. Oba dela sta povezana z masivnim 

okvirjem. Notranje krilo se običajno odpira navznoter, zunanje pa navzven. Z 

namestitvijo dodatnega krila, se je izboljšala predvsem toplotna zaščita. 

Vezano okno 

Vezano okno ima krilo sestavljeno iz dveh delov, ki imata skupno vrtišče in sta 

povezana v celoto. Širina zračnega prostora med šipama je lahko različna. Takih 

oken na trgu praktično ni več, saj so jih zaradi boljših karakteristik zamenjala enojna 

okna. 

Enojno okno 

Enojno okno je danes edini tip okna, ki se pojavlja na tržišču. Šipi sta med seboj 

neločljivo povezani v zasteklitveni sistem. Enojno okno je v splošnem vitkejše, lažje, 

vzdrževanje in vgrajevanje pa je enostavnejše. Okvir omogoča boljšo vodotesnost in 

manjšo toplotno prepustnost. Razlika med to vrsto in prejšnjima dvema je predvsem 
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v tem, da ob pravilni izdelavi, v oknu naj ne bi prišlo do kondenzacije vodne pare. 

Enojna okna so lahko: fiksna (se ne dajo odpirati), enokrilna, dvokrilna z vmesnim 

pokončnikom, dvokrilna brez vmesnega pokončnika, okna nepravilne oblike, okrogla 

okna in pa polkrožna okna. 

Vgradnja energijsko učinkovitih oken, terja spremembe v načinu uporabe bivalnih 

prostorov, kljub izboljšanem toplotnemu ugodju. Pri takšnih oknih je potrebno 

prostore intenzivnejše prezračevati kot prej, da relativna vlažnost notranjega zraka 

ne preseže kritične meje. Vzrok za intenzivnejše prezračevanje je v tem, da je pri 

takšnih oknih stopnja nekontrolirane izmenjave zraka skozi netesne pripire in rege 

mnogo manjša. Naravno prezračevanje mora biti pravilno, to je kratkotrajno zračenje 

s povsem odprtimi okni in ob zaprtih termostatskih ventilih. Najprimernejše pa je 

kontrolirano prezračevanje z rekuperacijo toplote. 

Pri vgradnji oken je pomembna tudi natančna izdelava in zatesnitev stikov med 

okenskim profilom in zidom oziroma špaleto. V primeru napačne ali slabe izvedbe 

lahko pride do povečanega prehoda toplote in se kot posledica pojavi povečano 

odlaganje prahu. Obstaja tudi možnost, da pride do razvoja plesni zaradi površinske 

kondenzacije. Možnost napak in teh pojavov je izrazitejša pri obnovljenih oknih. 

Pomembna je tudi zvočna izolativnost okna, zato moramo pri nakupu biti pozorni 

tudi na to lastnost oken.  
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6.3. Priporočila glede energetske 
učinkovitosti ostalih sektorjev 
povezani z gradbeništvom 

6.3.1. Energetska učinkovitost na področju pleskarstva 

V zvezi s priporočili glede vpliva pleskarskih del na energetsko učinkovitost je 

pomembna izbira barve, ki temelji na merilih energije. Temnejše barve, ki 

absorbirajo več energije so bolj priporočljive za kraje z ostrejšim podnebjem, kjer je 

absorbcija energije v hladnih obdobjih leta prioriteta. Bele in svetle barve odbijajo 

največ sevanja, tako da so te barve najprimernejše v vročih krajih, da se prepreči 

pregrevanje stavb v poletnem času. 

 

Slika 8. “Bele vasi”  Andaluzije. Vir: http://www.easyviajar.com/ 

Poleg barvnih meril so se na trgu pred kratkim začele pojavljat izolacijske barve, 

znane tudi kot keramične barve. Te vsebujejo aditive, ki zagotavljajo izolacijske 

lastnosti nanosa barve. Obstajajo različne vrste teh barv za uporabo tako na 

notranjih stenah kot tudi na zunanjih stenah. Te barve so tako kot običajne barve 

enostavne za uporabo. 

6.3.2. Energetska učinkovitost na področju notranje opreme 

To področje, v zadnjih letih postaja vse bolj priljubljeno, ima lahko pomemben vpliv 

na celotno energetsko učinkovitost stavbe. Dekorativni elementi prispevajo k lokalni 

porabi energije v domu in tako prispevajo tudi h globalni porabi energije. Zato 

moramo upoštevati številna zanimiva priporočila glede ukrepov, povezanih z 

energetsko učinkovitostjo notranje opreme. 
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V zvezi s pohištvom in opremo je najbolj trajnostna možnost, da se izberejo overjeni 

izdelki, ki zagotavljajo, da materiali, ki se uporabljajo pri njihovi izdelavi, prihajajo iz 

trajnostnih virov in da se zagotovi manjši vpliv na okolje, tako pri pridobivanju 

surovine kot pri proizvodnji izdelkov.  

Priporočljivo je, da se pri izbiri dekorativnih elementov upošteva tako njihova poraba 

energije, kot tudi vir energije. Na trgu obstaja veliko električnih naprav, ki se napaja 

iz obnovljivih virov energije, predvsem sončne energije. V splošnem velja kot bolj 

trajnostna možnost, da se izberejo naprave z akumulatorskimi baterijami. V kolikor 

je mogoče je priporočljivo izogibanje nepotrebnim električnim napravam in dajanje 

prednosti napravam, ki so energetsko neodvisne. 
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6.4. Programi pomoči in subvencij  

V zadnjem poglavju tega modula bomo pregledali programe ustreznih shem pomoči 

in subvencij v Sloveniji, ki podrobno opredeljujejo zahteve, katere vplivajo na 

energetsko učinkovitost (modul 5) in najpomembnejše ukrepe za izvajanje 

energetske učinkovitosti (Modul 6). V tem poglavju bomo pregledali programe, ki so 

povezani s stavnim pohištvom. 

Programi, ki so opredeljeni na državni ravni, in jih bomo obravnavali v tem poglavju 

so:  

 Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020 

 Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost 2008–2016 

 EKO Sklad 

DIREKTIVA 2009/28/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, z dne 23. aprila 

2009, določa cilje s področja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije, ki 

jih morajo članice EU dosegati do leta 2020. V ta namen je Slovenija razvila Akcijski 

načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020, v katerega je implementirala 

zahteve EU.  

Direktiva 2006/32/ES zahteva od držav članic, da dosežejo 9 % prihranka končne 

energije v 9-ih letih, in sicer v obdobju 2008–2016. Z akcijskim načrtom AN-URE 

Slovenija določa ukrepe, s katerimi se bodo do leta 2016 dosegli prihranki končne 

energije, kot jih zahteva EU. 

EKO Sklad izvaja programe sofinanciranja ukrepov energetske učinkovitosti v okviru 

izvajanja Akcijskega načrta za obnovljive vire energije in izvajanja nacionalnega 

akcijskega načrta za energetsko učinkovitost. 

 

  

Glede na obseg potrebnih investicij v izgradnjo energetske učinkovitosti, je 

pomembno, da obstajajo sheme neposrednih ekonomskih pomoči, ki spodbujajo 

izvajanje različnih ukrepov. 
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6.4.1. Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 
2010 - 2020 

 

Cilje, ki jih določa DIREKTIVA 2009/28/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN 

SVETA, z dne 23. aprila 2009, je Slovenija prevzela z Akcijskim načrtom za 

obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (AN OVE). 

AN OVE tako obsega: 

 nacionalno politiko obnovljivih virov energije, 

 pričakovano rabo bruto končne energije v obdobju 2010 – 2020, 

 cilje in usmeritve glede obnovljivih virov energije, 

 ukrepe za doseganje zavezujočih ciljnih deležev obnovljivih virov energije, 

 ocene prispevka posamezne tehnologije k doseganju ciljnih deležev 

obnovljivih virov energije in ocene stroškov izvedbe ukrepov, vplivov na 

okolje ter na ustvarjanje delovnih mest. 

Z Nacionalnim energetskim programom so določeni dolgoročni razvojni cilji in 

usmeritve energetskih sistemov ter oskrbe z energijo v Republiki Sloveniji. V 

programu so definirani cilji energetske politike in strateški ukrepi, ki jih bo Vlada 

Republike Slovenije izvajala za doseganje ciljev. AN OVE je izvedbeni akt, ki 

definira sektorske cilje in ukrepe za doseganje nacionalnega cilja deleža rabe bruto 

končne energije iz obnovljivih virov energije v letu 2020. 

AN OVE opredeljuje tudi številne programe spodbujanja in financiranja naložb v 

obnovljive vire energije. Med njih spadajo programi za spodbujanje upora električne 

energije pridobljene iz obnovljivih virov, programi za spodbujanje uporabe 

obnovljivih virov energije za ogrevanje in hlajenje, ter programi podpor za 

spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije v prometu. 

Za izvajanje programov pomoči in podpor, ki so namenjene za občane je zadolžen 

EKO Sklad. 
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6.4.2. Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost 
2008 – 2016 

Direktiva 2006/32/ES zahteva od držav članic, da dosežejo 9 % prihranka končne 

energije v 9-ih letih, in sicer v obdobju 2008–2016. Da bi dosegli zahtevan cilj 

evropske direktive, je Slovenija razvila Nacionalni akcijski načrt za energetsko 

učinkovitost 2008 – 2016 (AN-URE). Z izvajanjem ukrepov določenih v AN-URE bo 

Slovenija v obdobju 2008–2016 dosegla kumulativne prihranke v višini najmanj 9 % 

glede na izhodiščno rabo končne energije ali najmanj 4261 GWh. Prihranki bodo 

doseženi z raznimi sektorsko specifičnimi ter horizontalnimi in večsektorskimi ukrepi 

v vseh sektorjih (gospodinjstva, široka raba, industrija in promet). 

AN-URE sloni na izvajanju 29 sektorskih, večsektorskih oziroma horizontalnih 

instrumentov, ki bodo zagotovili izvajanje ukrepov, predlaganih v Direktivi 

2006/32/ES, priloga III. S temi instrumenti se odpravljajo številne ovire, ki so: 

institucionalne, zakonodajne, administrativne, ekonomske, finančne, kadrovske, 

ovire glede ozaveščenosti in informiranosti, idr. 

Instrumenti za doseganje prihrankov končne energije so: 

Gospodinjstva  

1. finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo 

stanovanjskih stavb  

2. finančne spodbude za energetsko učinkovite ogrevalne sisteme  

3. finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije  

4. shema učinkovite rabe energije za gospodinjstva z nizkimi prihodki  

5. energijsko označevanje gospodinjskih aparatov in drugih naprav  

6. obvezna delitev in obračun stroškov za toploto v večstanovanjskih in drugih 

stavbah po dejanski porabi  

7. energetsko svetovalna mreža za občane  

Terciarni sektor  

8. finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo stavb  

9. finančne spodbude za energetsko učinkovite ogrevalne sisteme  

10. finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije  

11. zelena javna naročila  

Industrija  

12. finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije  
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Promet  

13. promocija in konkurenčnost javnega potniškega prometa  

14. spodbujanje trajnostnega tovornega prometa  

15. povečanje energetske učinkovitosti osebnih vozil  

16. gradnja kolesarskih stez in podpornih objektov ter promocija kolesarjenja  

Večsektorski instrumenti v široki rabi in industriji  

17. predpisi za energetsko učinkovitost stavb  

18. zahteve za minimalno energetsko učinkovitost izdelkov  

19. sofinanciranje izvajanja energetskih pregledov  

20. sistem zagotovljenih odkupnih cen električne energije  

21. pogodbeno znižanje stroškov za energijo  

22. programi upravljanja rabe energije pri končnih porabnikih (t. i. Demand Side 

Management – DSM)  

Horizontalni instrumenti v široki rabi in industriji  

23. programi ozaveščanja, informiranja, promocije in usposabljanja, demonstracijski 

projekti  

24. izobraževalni programi  

25. informiranje porabnikov o porabi energije, preglednem obračunu in drugih 

informacijah  

26. okoljska dajatev za onesnaževanje zraka s CO2 

27. trošarine na goriva in električno energijo  

28. oprostitev plačila dajatve za onesnaževanje zraka s CO2 

29. finančne spodbude za podporo razvojno-raziskovalnih projektov 

 

Za izvajanje zgoraj omenjenih instrumentov povečanja učinkovite rabe energije je 

zadolžen EKO Sklad. 
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6.4.3. EKO Sklad 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Ur. l. RS, 70/08) v 66.b 

in 67. členu določa, da morajo sistemski operaterji ter dobavitelji električne energije, 

toplote iz distribucijskega omrežja, plina in tekočih goriv končnim odjemalcem 

zagotoviti prihranke energije pri končnih odjemalcih. Za doseganje teh prihrankov 

morajo zbirati z zakonom določen prispevek in dodatek ter izvajati programe za 

izboljšanje energetske učinkovitosti. Programe za izboljšanje energetske 

učinkovitosti namesto malih zavezancev naj bi izvajal Eko sklad. Prav tako naj bi 

Eko sklad izvajal programe izboljšanja energetske učinkovitosti za porabo sredstev, 

zbranih v skladu s petim in šestim odstavkom 67. člena tega zakona – subsidiarna 

obveznost ukrepanja namesto prvotno zavezanih nosilcev nalog. Eko sklad je začel 

izvajati te naloge v letu 2010.  

Po teh spremembah in dopolnitvah zakona je bila sprejeta Uredba o zagotavljanju 

prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Ur. l. RS, 114/09), s katero so se 

zagotovili tudi sistemski viri za financiranje programov in ukrepov izboljšanja 

energetske učinkovitosti. Eko sklad je že leta 2008 začel z izvajanjem programov 

sofinanciranja ukrepov energetske učinkovitosti v okviru izvajanja Nacionalnega 

akcijskega načrta za energetsko učinkovitost, sprejetega za obdobje 2008-2016. 

Tako je Eko sklad z uveljavitvijo sprememb energetskega zakona in po potrditvi 

ustreznega programa za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom v 

letu 2010 s strani Vlade RS dne 13. maja 2010, strokovno, kot tudi organizacijsko v 

celoti prevzel izvajanje novih programov spodbujanja ukrepov na področju 

učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. 

Za dodeljevanje nepovratnih sredstev Eko sklad razpisuje javne pozive za 

spodbujanje v naložbe v obnovljive vire energije in večje energetske učinkovitosti, ki 

vključujejo nekatere naslednje ukrepe: 

 Solarni ogrevalni sistemi 

 Vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjskih stavb na 

lesno biomaso 

 Vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje in/ali pripravo sanitarne 

tople vode 

 Vgradnja sistema centralnega ogrevanja pri obnovi stanovanjskih stavb v 

primeru priključitve na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije 

 Zamenjava stavbnega pohištva 

 Toplotna izolacija fasad 

 Toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja 

 Gradnja ali nakup nizkoenergijskih in pasivnih stanovanjskih stavb 
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 Vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v 

stanovanjskih stavbah 

 Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih 

sistemov 

Javni pozivi Eko sklada so namenjeni občanom. 

V sklopu svoje dejavnosti Eko sklad izvaja tudi promocijske aktivnosti z namenom 

informiranja in ozaveščanja občanov oz. gospodinjstev o pomembnosti izvajanja 

ukrepov in naložb v rabo obnovljivih virov energije in učinkovito rabo energije. 

Javni pozivi EKO Sklada določajo zahteve, ki jih je potrebno izpolniti za pridobitev 

nepovratnih sredstev. Na področju stavbnega pohištva se te zahteve nanašajo na 

vrednosti toplotne prehodnosti zamenjanih oken, material okvirjev (leseni okvirji), 

ipd.. V javnem pozivu je določena višina priznanih stroškov pri zamenjavi oken. 

 

 

  

  

Za dodatne informacije… 

Vse informacije glede EKO Sklada in njihovih 

programih finančnih spodbud so na razpolago na 

spletnem naslovu: http://www.ekosklad.si/ 

 

Vir: EKO Sklad 
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 Povzetek 

 Izvajanje številnih ukrepov energetske učinkovitosti na področju gradnje na 

splošno in izvajanje ukrepov na področju stavbnega pohištva je postalo nujno z 

novim pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah. 

 Da bi izpolnili zahteve Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 2 

glede energetske učinkovitosti stavb, morajo biti ustrezno izolirane, pri čemer se 

upoštevajo trije temeljni elementi: fasada, streha in stavbne odprtine. 

 Na področju stavnega pohištva bomo obravnavali pravilno izolacijo odprtin, kot 

sestavni del toplotnega ovoja stavbe. 

 Tehnična smernica določa, da energijsko varčna gradnja zahteva uporabo 

toplotno izolacijskih materialov. Za te materiale je značilno, da imajo zelo 

nizko toplotno prevodnost. 

 Glavni materiali, ki se uporabljajo za okenske profile so kovina, les in PVC. Pri 

zasteklitvah se uporabljajo stekla različnih lastnosti. 

 Pri obstoječih stavbah s slabo toplotno izolacijo se priporoča zamenjava 

stavbnega pohištva, saj je relativno preprosto, hitro in poceni opravljeno. 

 Z namenom optimizacije energetske učinkovitosti stavbe je priporočljivo, da se 

upoštevajo trajnostni ukrepi drugih sektorjev povezanih z gradbeništvom, kot so 

pleskarstvo in mizarstvo.  

 Na podlagi zakonskih zahtev glede energetske učinkovitosti so bili v zadnjih letih 

razviti različni programi pomoči v obliki subvencij, s katerimi se spodbuja 

energetska učinkovitosti. 

 V Sloveniji Eko Sklad izvaja program spodbujanja naložb v učinkovito rabo 

energije in obnovljivih virov energije. Eko Sklad za spodbujanje okoljskih naložb 

nudi ugodna posojila in nepovratna sredstva. Poleg finančnih naložb izvaja Eko 

Sklad tudi dejavnost ozaveščanja javnosti s financiranjem brezplačnih 

energetskih svetovanj. 
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 Cilji 

 Ugotoviti, kaj je sistem upravljanja z energijo in kaj ga sestavlja. 

 Oceniti sisteme za upravljanje z energijo kot ključno orodje pri razvoju 

energetske učinkovitosti. 

 Preučiti standard SIST-EN ISO 50001 kot osnovno orodje pri izvajanju sistemov 

upravljanja z energijo. 

 Prepoznati posledice odobrenega sistema za upravljanje z energijo. 

 Spoznati in razlikovati različne razvojne faze sistemov upravljanja z energijo, 

razumevanje ciljev in stopenj posameznih faz. 

 Razumeti postopek energetskega certificiranja za stavbe. 

 Prepoznati posledice izdelave energetske izkaznice in pomen za izvajalce 

energetskih izkaznic. 

 Seznaniti se s postopkom vrednotenja energetske učinkovitosti za stavbe. 

 Razumeti oznake energetske izkaznice za stavbe. 
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 Uvod 

Kot je opaziti, je potreba po energetski učinkovitosti vse večja, obenem pa 

predstavlja gospodarsko, socialno in okoljsko prednostno nalogo. Na to temo je 

že bilo razvitih veliko standardov in predpisov, vendar je za praktično uporabo 

potrebno razviti neke vrste orodje, ki nam bo pomagalo doseči cilje energetske 

učinkovitosti. 

S pomočjo Modula 7 Sistemi upravljanja z energijo in energetsko certificiranje, bomo 

razložili kaj te sisteme sestavlja in tako lažje razumeli njihov pomen kot orodje za 

doseganje energetske učinkovitosti v podjetjih in organizacijah ne glede na njihovo 

velikost namen ali vrsto. Predstavili bomo energetsko certificiranje in postopek 

izdelave energetske izkaznice za stavbe, ki temelji na sedanjih zakonskih zahtevah 

raziskanih v modulu 2 tega priročnika. 

Glavni namen upravljanja z energijo je optimizacija energetske učinkovitosti v 

podjetjih in drugih vrstah organizacij na izmerljiv in sistematičen način, tako da bi 

pridobili merila, ki kažejo pot k učinkoviti porabi. Te sisteme imajo družbe pogosto 

že vključene v svojih sistemih upravljanja, ki pokrivajo tudi vodenje kakovosti in 

ravnanje z okoljem. 

V prvem poglavju bomo preučili koncept sistemov upravljanja z energijo iz bolj 

teoretičnega vidika, izpostavili njihove posledice, stroške in okoljske, družbene ter 

gospodarske prednosti. Pojasnili bomo podlago za standardizacijo teh sistemov, 

tako da se jih lahko uporablja kot objektivno merilo, veljavno za subjekte, ki sami 

izvajajo energetsko upravljanje. 

V drugem poglavju bomo po korakih pregledali pet glavnih faz, na katere se razčleni 

izvajanje sistema upravljanja z energijo. Te faze se začnejo s postavitvijo začetne 

diagnoze, da izvemo izhodiščno stanje organizacije in zaključijo z oceno sistema, ki 

nam zagotavlja mehanizem povratnih informacij za predlaganje novih izboljšav. To 

je znano kot neprekinjen krog izboljševanja, saj ne prinaša le enkratnih izboljšav 

temveč se sistem upravljanja z energijo nenehno razvija. Ob upoštevanju 

spreminjajočega se stanja organizacije nam sistem upravljanja z energijo omogoča 

energetsko učinkovitost organizacije na tak način, da je ta v stalnem razvoju. 

Tretje in četrto poglavje se nanaša na energetsko učinkovitost v gradbenem 

sektorju. Preučili bomo postopek energetskega certificiranja stavb, glede na sedanje 

zakonske zahteve in pregledali postopek pridobitve energetske izkaznice, tako za 

novogradnje, za katere je energetsko certificiranje obvezno, kot tudi za obstoječe 

zgradbe. 
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Eden od rezultatov postopka certificiranja je ocena energetske učinkovitosti 

stavb. Oceno energetske učinkovitosti predstavlja klasifikacija stavbe v energetski 

razred, ki je predstavljen na lestvici sestavljeni iz sedmih črk od A (energetsko 

najučinkovitejše stavbe) do G (energetsko najmanj učinkovite stavbe). 

Ob koncu modula 7 bodo slušatelji dobili celovit pregled nad upravljanjem z 

energijo, ki se uporablja za zgradbe in njenem odnosu do energetske učinkovitosti v 

stanovanjskem in storitvenem sektorju. 
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7.1. Kaj je sistem upravljanja z energijo? 

7.1.1. Sistemi upravljanja z energijo 

Sistem upravljanja z energijo (angleško: energy management system - EMS) je 

sestavljen iz niza aktivnosti, ki jih izvajajo podjetja, organizacije ali posamezne 

osebe, z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti. Brez energetskega 

upravljanja lahko prihaja do negativnih vplivov na produktivnost in pogoje za dobro 

počutje. Energetsko upravljanje je običajno vključeno v sistem vodenja organizacije, 

ki zajema tudi druga področja izboljšav, kot so kakovost ali ravnanju z okoljem. 

Sisteme upravljanja z energijo podjetja uporabljajo prostovoljno, saj ne obstaja  

uredba, ki bi zavezovala organizacije za njihovo izvajanje. Energetsko upravljanje se 

lahko izvaja v kakršni koli organizaciji, ali zasebnem podjetju, javnem subjektu, itd, 

ne glede na njihovo velikost. 

Glavni namen sistema upravljanja z energijo je, da organizacija izboljša svoje 

delovanje z vidika energetske učinkovitosti in da so te izboljšave kontinuirane. 

Ključni pojem, ki opredeljuje energetsko upravljanje, je neprekinjena izboljšava. 

Z določitvijo ciljev, običajno na letni ravni, povezanih z energijo organizacija ugotovi, 

kako se lahko postopoma izboljša njihovo energetsko učinkovitost. To vodi do 

številnih pozitivnih rezultatov, ki vplivajo na gospodarske, socialne in okoljske vidike. 

Ti sistemi se uporabljajo za zasledovanje cilja optimizacije porabe energije, s 

spodbujanjem gospodarne in učinkovite porabe. Sistem za upravljanje energetske 

učinkovitosti ne bo upošteval le karakteristik energetskoodvisnih naprav in sistemov, 

temveč bo upošteval tudi njihovo uporabo. Sistem dosega pomembno ekonomsko 

varčevanje in pomaga zmanjševati emisije toplogrednih plinov. Nedavne raziskave 

so pokazale, da bi z izvajanjem učinkovitega energetskega upravljanja v malih in 

srednje velikih podjetjih v Španiji lahko prihranili do 3,000 milijonov evrov letno. 

Vendar pa sistem za upravljanje z energijo uporablja manj kot 15 % teh malih in 

srednjih podjetij. 

7.1.2. Prednosti sistema upravljanja z energijo 

Upravljanje z energijo je orodje namenjeno optimizaciji energetske učinkovitosti 

procesov, ki se izvajajo v organizaciji. Sestoji iz spreminjanja poteka procesov v 

organizaciji z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti. Te spremembe so 

pogosto sestavljene iz manjših organizacijskih sprememb in preprostih sprememb 

delovnih procesov. 
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Pravilna uporaba energetskega upravljanja prinaša naslednje prednosti: 

 Varčevanje z energijo iz neposrednih virov. Varčevanje z energijo pomeni 

prihranek sredstev, potrebnih za upravljanje te energije. Manj energije kot 

porabimo, nižji so stroški upravljanja z energijo. 

 Varčevanje ekonomskih virov. Nepotrošena energija vodi do neposrednih 

ekonomskih prihrankov za organizacijo. 

 Zmanjševanje toplogrednih plinov. Z varčevanjem energije se pozitivno 

vpliva na izpust emisij CO2 in drugih toplogrednih plinov. 

 Zmanjševanje učinkov onesnaževanja. Zmanjševanje emisij pomeni boljši 

zrak in pozitivne učinke na zdravje ljudi in okolja. Zato izvajanje teh sistemov 

koristi celotni družbi. 

 Izboljšano delovno okolje. V splošnem si delavci želijo delati v trajnostnih 

podjetjih z zavezo k prijaznosti do okolja. Delavci so bolj motivirani v 

podjetjih, ki imajo vzpostavljen sistem upravljanja z energijo in so tako 

prijaznejša do okolja. 

 Izboljšati podobo in ugled organizacije, zahvaljujoč večji zavezanosti 

okolju. Podjetja z vzpostavljenim energetskim upravljanjem se na trgu kažejo 

kot podjetja z jasno zavezo k trajnostnemu razvoju, kar je ključnega pomena 

za okoljsko trženje. Njihov okrepljen okoljski ugled jim daje prednost pred 

konkurenco. 

 Možnost, da se zaprosi za pomoč in subvencije, ki so namenjene izključno 

podjetjem z vzpostavljenim energetskim upravljanjem. Nekatere 

gospodarske pomoči so na voljo le podjetjem ali organizacijam, ki imajo 

razviti sistem upravljanja z energijo. 

7.1.3. Stroški sistemov upravljanja z energijo 

Energetsko upravljanje vključuje stroške, vendar se le ti hitro amortizirajo s pravilnim 

delovanjem vzpostavljenega sistema. Glavni stroški, ki izhajajo iz izvajanja 

energetskega upravljanja, so naslednji: 

 

Kadrovski stroški 
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Izvajanje energetskega upravljanja vključujejo precejšnje stroške osebja. Treba je 

imenovati vodjo upravljanja z energijo. Organizacija ali podjetje se lahko odloči, da 

poveča število zaposlenih z zaposlitvijo osebe, ki bo sprejela odgovornost izključno 

za to funkcijo. Vendar pa to ponavadi ni pogosta praksa, saj se praviloma kot vodja 

upravljanja z energijo imenuje enega izmed zaposlenih v podjetju. 

Obstaja veliko nalog in aktivnosti povezanih z energetskim upravljanjem, ki 

zahtevajo, da se delovna obremenitev osebja organizacije poveča. Te aktivnosti so 

na primer oblikovanje plakatov, ozaveščanje, spremljanje in merjenje, odgovornost 

za doseganje posebej določenih ciljev, itd. 

Potrebno je upoštevati tudi, da se organiziranih usposabljanj v zvezi z upravljanjem 

z energijo udeležijo vsi zaposleni v podjetju. Ti programi ozaveščanja ponavadi 

potekajo med delovnim časom in tako predstavljajo strošek za organizacijo v smislu 

izgubljenih delovnih ur. 

Prav tako je običajno, da za načrtovanje, oblikovanje in izvajanje energetskega 

upravljanja, podjetje najame zunanje sodelavce oziroma organizacije; svetovalce, ki 

so najeti za pomoč pri izvajanju energetskega upravljanja. Ti svetovalci se ponavadi 

izberejo na podlagi svoje specializacije in izkušenj na tem področju ter njihove 

sposobnosti, da zagotovijo rešiteve, na podlagi njihovih dosedanjih referenc. 

Certificiranje sistemov energetskega upravljanja zahteva neodvisnega strokovnjaka, 

katerega se najame, da opravi energetski pregled Ta postopek certificiranja 

vključuje določene stroške. 

Stroški nastajajo tudi zaradi izvajanja morebitnih korektivnih ukrepov ter 

uvajanja novih tehnologij, da se izpolnjujejo zahteve zakonodaje in predpisov, 

ki se nanašajo na energetsko upravljanje. 

Logično je, da raziskave o najboljših možnih korektivnih ukrepih in njihovo nadaljnje 

izvajanje in spremljanje predstavljajo stroške za organizacijo. Ta strošek je lahko 

visok, vendar se pogosto poravna s prihranki, ki jih prinašajo nove tehnologije. 

V primeru, da je potrebno izbrati korektivne ukrepe, morajo organizacije upoštevati 

njihove stroške in izbrati samo tiste, ki so za organizacijo izvedljive z ekonomskega 

vidika, ali vsaj tiste katerih naložba se povrne v sprejemljivem obdobju. 

7.1.4. Standardizacija sistemov upravljanja z energijo 

Za pravilno izvajanje sistema energetskega upravljanja in poenotenje meril, za 

razvoj sistema, so bili objavljeni številni standardi, ki pojasnjujejo, kako se ta proces 

izvaja. 
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Energetsko upravljanje se lahko uporablja za katero koli področje, tudi v 

gospodinjstvih, brez potrebe po drugih pravnih ali regulativnih zahtevah. Vse, kar je 

potrebno, je želja po varčevanju z energijo in doseganju energetske učinkovitosti. 

Ne smemo pozabiti, da je izvajanje sistemov energetskega upravljanja prostovoljna 

odločitev. To pomeni, da ni pravnih standardov, kot so na primer direktive, zakoni in 

odloki, ki bi nam narekovali izvajanje teh sistemov. 

Vendar pa obstajajo mednarodno priznani standardi, prostovoljne narave, ki 

določajo smernice za nadaljnje ravnanje pri izvajanju sistema te vrste. Trenutno se 

najpogosteje uporablja Standard SIST-EN ISO 50001. 

To je univerzalni standard, kar pomeni, da ga lahko izvaja vsaka organizacija kjer 

koli po svetu. Standard uvaja orodje za razvoj in izvajanje katerega koli sistema 

upravljanja z energijo. Orodje bi lahko uporabila katera koli organizacija ali podjetje, 

ne glede na njeno velikost, lokacijo ali sektor dejavnosti s katero se ukvarja ali vrste 

energije, ki jo uporablja. 

Standard SIST-EN ISO 50001 določa zahteve, ki jih mora sistem upravljanja z 

energijo izpolnjevati, z namenom da se zagotovi kontinuirano izboljševanje 

energetske učinkovitosti organizacije. Izboljšava učinkovitost je dokumentirana; tako 

da se vodi evidenca vseh sprejetih ukrepih. Za vse izboljšave energetske 

učinkovitosti se vodijo evidence sprejetih ukrepov. 

Na spodnji sliki je prikazan cikel sistema upravljanja z energijo zasnovanega v 

skladu s standardom ISO 50001. Gre za kontinuiran načrt za izboljšanje, ki temelji 

na PDCA (Plan-Do-Check-Act; Slovensko: Planiraj-Naredi-Preveri-Ukrepaj) krogu. 

Če se želi podjetje na trgu predstaviti kot organizacija, ki izvaja sistem upravljanja z 

energijo je za to nujno potrebna potrditev tega sistema, kar pomeni da mora 

izpolnjevati določila veljavnih standardov s tega področja. Ta proces potrditve se 

imenuje "Certificiranje sistemov upravljanja z energijo". Pridobljen certifikat je 

namenjen organizacijam kot potrdilo, da imajo vzpostavljen sistem upravljanja z 

energijo in da ta  temelji na standardu ISO 50001. 

Da bi pridobili certifikat, mora organizacija omogočiti pregled svojega sistema 

upravljanja z energijo. Ko je sistem upravljanja z energijo vzpostavljen, mora 

organizacija naročiti pregled s strani zunanje neodvisne agenture. Preveri se, ali se 

izvajajo in nadzorujejo aktivnosti za doseganje ciljev povezanih z energetsko 

učinkovitostjo, ki si jih je zastavila organizacija. 
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Spodnja slika prikazuje, kako si različne faze, ki obsegajo razvoj sistema upravljanja 

z energijo sledijo iz ene v drugo, od njegovega snovanja do njegovega potrjevanja: 

 

Slika 1. Cikel sistema upravljanja z energijo  

V naslednji lekciji bomo podrobneje preučili različne faze, ki sestavljajo razvoj 

sistema upravljanja z energijo.  

I. Faza 

Začetna energetska 
diagnoza 

II. Faza 
Opredelitev integrirane politike. 

Priprava ciljev programa upravljanja  

II. Faza 
Priprava dokumentacije sistemov 

upravljanja z energijo 

II. Faza 
Pregled dokumentacije 

III. Faza 
Postopki izvajanja 

IV. Faza 
Notranji pregled 

Pregled s strani upravljalca 

V. Faza 
Zunanji pregled 

Prejem certifikata 

Identifikacija vplivov 
in priložnosti za 
izboljšave 

Izjava o 
obveznostih, ki jih 
prevzema družba 

Priprava priročnikov, 
delovnih navodil, 
dokumentacije o 
procesih in postopkih, 
itd. 

Preveriti, oceniti in 
ovrednotiti delovanje 
ter učinkovitost 
sistema 

Usposabljanje osebja za vsako 
izmed odgovornosti, ki jo 
prevzemajo, vrednotenje 
sprememb, ki so potrebne za 
optimizacijo procesov. 

Preverjanje predhodnih faz, 
identifikacija odstopanja sistema od 
zakonskih zahtev, oblikovanje 
korektivnih ukrepov za odpravo 
odstopanj 

Dokazovanje 
izpolnjevanja 
zahtev 
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7.2. Postopna izvedba sistema 
energetske učinkovitosti 

Za razvoj zadovoljivega sistema upravljanja z energijo je potrebno uspešno zaključiti 

številne faze. V tem poglavju bomo te faze po vrsti pregledali, s poudarkom na 

aktivnostih, ki se izvajajo v vsaki izmed teh faz.  

7.2.1. I. FAZA: Uvodna energetska diagnoza 

Pred začetkom izvajanja kakršne koli vrste izboljšav, med katere vključujemo tudi 

sisteme upravljanja z energijo, je potrebno ugotoviti izhodiščno oziroma dejansko 

stanje organizacije. Za to je potrebno postaviti začetno diagnozo, ki nam poda 

izhodiščno stanje v smislu porabe energije in energetske učinkovitosti organizacije, 

za katere se sistem razvija. 

Začetna postavitev diagnoze ni obvezna, vendar je v praksi zelo težko načrtovati 

sistem upravljanja z energijo, brez da bi dobro spoznali organizacijo za katero je 

sistem zasnovan. Edini način, da se pridobi poglobljeno znanje o energetskem 

stanju v organizacije, je s postavitvijo začetne diagnoze. 

Na začetno diagnozo vplivajo vsi procesi in uporabniki, ki so povezani s porabo 

energije. Večja kot sta velikost ter obseg dela v podjetju, bolj kompleksna bo 

dignoza. 

Začetna diagnoza vzpostavlja temelje, na katerih bodo načrtovani postopki izvajanja 

sistema upravljanja z energijo. 

Diagnoza je ključna točka v postopku, zato ji je potrebno nameniti posebno 

pozornost. Diagnoza predstavlja prvi korak v sistemu in zato se napaka, ki je 

storjenana tem mestu, prenaša v vse naslednje faze in tako nastanejo nepotrebni 

zapleti v procesih načrtovanja in izvajanja. 

Diagnoza se osredotoča na naslednje točke: 

 Skupna poraba energije v proizvodnem procesu podjetja. Upoštevati je treba 

porabo vseh naprav in procesov, ob upoštevanju delovnih navad 

uporabnikov. 
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 Možnost integracije sistema upravljanja z energijo z drugimi sistemi vodenja 

organizacije (kakovost, okolje, itd). 

 Zakonodaja, dovoljenja in druge zakonske zahteve, ki veljajo za organizacijo 

in stopnjo skladnosti s temi zahtevami. 

V času diagnosticiranja, bodo ovrednoteni naslednji vidiki: 

1. Obstoječe tehnologije za energetsko učinkovitost na delovnem mestu in možnost 

izvajanja drugih poznanih tehnologij. 

2. Določitev v kolikšni meri se te tehnologije lahko obravnava kot "najboljše 

razpoložljive tehnologije" 

3. Veljavni standardi in trendi v ozadju teh standardov. 

4. Stopnja skladnosti z veljavnimi energetskimi standardi in vsemi prihodnjimi, ki bi 

lahko vplivali na dejavnost podjetja. 

5. Določitev vidikov povezanih z energijo. 

6. Obstoječa organiziranost upravljanja z energijo na delovnem mestu in stopnjo 

nadzora nad porabo energije. 

7. Energetska kultura podjetja: odnos in zavzetost, usposabljanje in ozaveščanje, 

komunikacijski kanali. 

8. Pomen energetske učinkovitosti kot dejavnik konkurenčnosti za podjetja: podobe 

podjetja, zahteve trga, tržnega vedenja in ravnanja konkurentov. 

9. Ekonomski vidiki: zahtevane naložbe v izboljšanje učinkovitosti dejavnosti; 

možnost pomoči, subvencij in posojil, do katerih bi podetje bilo upravičeno. 

Rezultati diagnoze morajo biti merljivi in zagotavljati osnovo za naslednje faze 

energetske učinkovitosti. 

Priporočljivo je, da diagnozo izvaja specializirana skupina revizorjev. Pri začetni 

diagnozi gre za posebno vrsto energetskega pregleda. Zato bi ga morala izvesti 

ekipa usposobljenih in izkušenih strokovnjakov za to področje. Iz tega razloga se za 

to nalogo pogosto najame zunanje svetovalno podjetje. 
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Delovna ekipa svojo nalogo opravi v več korakih, običajno po naslednjem zaporedju: 

1. Uvodni sestanek z vsemi vpletenimi v sistem upravljanja z energijo 

2. Preizkus naprav 

3. Izdelava poročila 

4. Zaključni sestanek (eden ali več): predstavitev rezultatov 

Ko so ti koraki zaključeni, je začetna diagnoza opravljena. Sledi druga faza. 

7.2.2. II. FAZA: Energetsko načrtovanje 

Potem ko je diagnoza opravljena, sledi naslednji korak, v katerem se vprašamo, kaj 

želimo zrazvojem sistema upravljanja z energijo doseči. Lotimo se oblikovanja 

strategije za doseganje zastavljenega cilja in razvojem orodja, ki so za to potrebna. 

Energetsko načrtovanje vključuje različne dejavnosti in čas, ki je potreben, da se te 

dejavnosti razvije. Pred začetkom načrtovanje je pomembno, da je izvedena 

diagnoza, saj nam ta daje podatke o porabah energije in o možnih ukrepih, ki se jih 

lahko izvede. 

Najprej mora organizacija opredeliti “energetsko politiko” podjetja. Eden od 

namenov te politike je, da se vzpostavijo cilji, ki jih je potrebno doseči. 

Organizacija mora določiti tudi dele svojih dejavnosti, procesov, proizvodov in/ali 

storitev, ki vključujejo porabo energije. Ko so ti ugotovljeni, lahko določimo pravne in 

regulativne zahteve, ki veljajo za organizacijo. 

Določiti je treba cilje upravljanja z energijo. Ti cilji morajo biti merljivi, tako da lahko 

primerjamo stopnjo energetske učinkovitosti pred in po vzpostavitvi sistema. Na ta 

način lahko spremljamo učinkovitost sistema za upravljanje z energijo. Ti cilji so 

lahko kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni. Običajno se cilji upravljanja z energijo 

določajo na letni ravni, medtem ko lahko nekateri trajajo tudi več let. 

V tej fazi se pripravi dokumentacija za sistem upravljanja z energijo. To 

dokumentacijo sestavljajo: priročnik upravljanja z energijo, sklop postopkov in 

delovnih navodil ter obrazci za upravljanje z energijo, v katerih se evidentira potek 

delovnih procesov. To dokumentacijo je potrebno sproti pregledovati, da se preveri 

in oceni učinkovitost sistema. 
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Kot rezultat procesa načrtovanja dobimo "sistem za upravljanje z energijo na 

papirju". Gre za načrt, ki nam pove, kaj storiti, kako to storiti, kdaj to storiti in kdo je 

odgovoren za to početje. Namen tega načrta je, da se zagotovi pravilno delovanje 

sistema upravljanja z energijo. 

V tem procesu planiranja moramo razmisliti katere dejavnosti je treba opraviti, da 

vključimo delovno osebje (tj. zaposlene) v sistem za upravljanje z energijo 

organizacije. Te dejavnosti so lahko zelo preproste, lahko pa tudi toliko komplesne, 

da zahtevajo posebno usposabljanje. Zavedanje organizacije človeških virov na 

področju varčevanja z energijo in energetsko učinkovitost, je prav tako pomembno. 

Zaposleni v organizaciji, z vzpostavljeno zavestjo glede energetske učinkovitosti in v 

delovnem okolju z delujočim sistemom za upravljanje z energijo, bodo pri delu bolj 

motivirani. 

7.2.3. III. FAZA: Izvedba sistema upravljanja z energijo 

Izvedbeno fazo sestavlja zagon sistema upravljanja z energijo v skladu z določili in 

zahtevami iz postopka načrtovanja. V tej fazi se izvedejo vsi ukrepi za varčevanje z 

energijo in energetske učinkovitosti. Upoštevani so novi delovni postopki, ki so bili 

predvideni v fazi načrtovanja. 

Bistvenega pomena v tej fazi so: usposabljanje, izmenjava informacij in dejavnosti 

za ozaveščanjez namenom, da se zaposlene in uporabnike sistema seznani z 

novimi ukrepi. Če je potrebno, se razdelijo brošure ali organizirajo delavnice ali 

tečaji usposabljanja za zaposlene. Potrebno je jasno opredeliti odgovornosti 

vsakega posameznega uporabnika ali delovne ekipe. 

V fazi izvedbe je pomembno, da se jasno opredeli naloge in odgovornosti vseh 

zaposlenih v organizaciji v zvezi s sistemom upravljanja z energijo in zagotovi, da so 

vsi zaposleni dovolj usposobljeni in kvalificirani za opravljanje svojih nalog. Če niso, 

je potrebno zagotoviti ustrezno usposabljanje. 

7.2.4. IV. FAZA: Verifikacija 

Verifikacijo sestavlja ocena izvedenih ukrepov. Namen verifikacije je, da se na 

podlagi objektivne ocene pred in po izvedbi sistema preveri, ali ti ukrepi delujejo, kot 

bi morali. 
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Preverjanje poteka na podlagi stalnega merjenja in spremljanja izvedenih ukrepov in 

parametrov, določenih v fazi načrtovanja (npr. poraba energije posamezne 

naprave). Paziti je treba, da se upošteva veljavna zakonodaja. 

Če rezultati pokažejo, da je kateri od sprejetih ukrepov v “neskladnosti" (ne 

izpolnjuje zastavljenih ciljev ali zahtev sistema), se sprejmejo korektivni ali 

preventivni ukrepi. 

V tej fazi se opravi notranja presoja sistema upravljanja z energijo z namenom, da 

se preveri njegova dejanska učinkovitost. Po tej reviziji, vodstvo organizacije opravi 

pregled, s katerim preuči razvoj in delovanje izvedenega sistema. 

V okviru pregleda sistema se oceni, če je potrebno uvesti spremembe pri samem 

načrtovanju sistema. 

Kontinuiteta sistema upravljanja z energijo je ciklični in ne linearni proces, saj se po 

vsaki stopnji pregleda lahko zaznajo izboljšave pri načrtovanju, ki sprožijo nov 

postopek izvajanja, in tako naprej. 

7.2.5. V. FAZA: Certificiranje 

V tem trenutku, je sistem upravljanja z energijo vzpostavljen in je v obratovanju. Da 

se ta sistem lahko uradno prizna, je potrebno njegovo certificiranje. Certificiranje je 

preverjanje sistema upravljanja z energijo s strani neodvisnih zunanjih revizorjev. Ko 

je ta faza uspešno zaključena, organizacija pridobi certificiran sistem upravljanja 

z energijo. Izdana potrdila veljajo za obdobje treh let.  
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7.3. Energetsko certificiranje stavb 

Kot je bilo že pojasnjeno v modulu 2 tega priročnika, je energetsko certificiranje 

stavb obveznost, ki jo zahteva Evropska unija z Direktivo 2002/91/CE, kasneje pa s 

sedanjo Direktivo 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb. 

Za uporabo Evropske direktive na nacionalni ravni so bila določila upoštevana v 

Energetskem zakonu EZ-1. 

V tej lekciji bomo spoznali postopek energetskega certificiranja stavb in pridobitev 

energetske ocene. 

Treba je upoštevati, da je tako na evropski kot na nacionalni ravni zakonodaja v 

zvezi z energetsko učinkovitostjo stavb v nenehnem razvoju. Pričakujemo lahko 

nekaj sprememb, ki bodo spremenile sedanje zahteve, zajete v tem poglavju. Zato 

je pomembno, da pred postopkom certificiranja pregledamo trenutno stanje veljavne 

zakonodaje. 

V skladu z določbami Energetskega zakona EZ-1 je na Ministrstvu za infrastrukturo 

in proctor vzpostavljen register izdanih energetskih izkaznic (EI). Z zakonom je 

določeno, da je potrebno pridobljeno energetsko izkaznico vpisati v register.  

V Sloveniji je za izračun energijskih lastnosti stavb dostopna programska oprema, ki 

služi kot osnova za izdelavo računskih energetskih izkaznic. Ta programska oprema 

je naslednja: 

 URSA Gradbena fizika 4.0 

 KI ENERGIJA 2014 

 ArchiMAID 

Programi upoštevajo veljavne zakonske zahteve in obstoječe standarde za izračun 

energijskih lastnosti. 

 

Ključni dejavniki pri izdelavi, izdaji in spremljanju energetskih izkaznic 

Programska oprema je navoljo na naslednjih spletnih straneh: 

 URSA Gradbena fizika 4.0: http://www.ursa.si/sl-si/arhitekti/strani/program-

gradbena-fizika.aspx 

 KI ENERGIJA 2014: http://www.knaufinsulation.si/program-ki-energija-2014 

 ArchiMAID: http://www.fibran.si/frontend/articles.php?cid=44&scid=46 
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 Najprej je potrebno razlikovati med stavbami, za katere je energetska 

izkaznica obvezna in za katere ni potrebna. Obvezna je izkaznica za vse 

novogradnje ter za vse stavbe, ki se prodajajo oziroma dajejo v najem 

za obdobje daljše od enega leta. V primeru javnih stavb je energetska 

izkaznica obvezna pri stavbah nad 500 m2 (250 m2 od julija 2015 naprej) 

uporabne tlorisne površine in mora biti prikazana na vidnem mestu. 

 Energetske izkaznice ni potrebno pridobiti pri oddaji v najem za obdobje, 
krajše od enega leta. Energetska izkaznica prav tako ni potrebna za stavbe 
ali posamezne dele stavb, ki so že oddani. Poleg tega zakon predvideva 
izjemo, da izkaznice ne potrebujemo v primerih stavb: 

o stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne 
dediščine, 

o stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti, 

o industrijske stavbe in skladišča, 

o nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija 
za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev, 

o enostavne in nezahtevne objekte ter 

o samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino manjšo od 
50 m2. 

 Zakon predvideva dve različni energetski izkaznici, merjeno EI in računsko 

EI. Merjena EI se lahko izda za obstoječe nestanovanjske stavbe, ki imajo 

znan način uporabe in podatke o rabi energije za daljše obdobje. Pri 

stanovanjskih stavbah je predpisana računska EI. 

 Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – 

izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli 

pristojni minister po izvedenem javnem natečaju. 

 Licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic lahko 

dobi posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

o ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo po 

študijskem programu prve stopnje s študijskih področij, ki spadajo 

v ožje področje tehnike ali v ožje področje arhitekture, urbanizma 

in gradbeništva ali v podrobno področje lesarske, papirniške, 

plastične, steklarske in podobne tehnologije, skladno s predpisi o 

visokem šolstvu; 
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o ima najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj od pridobitve 

izobrazbe iz prejšnje alineje na strokovnem področju učinkovite 

rabe energije in obnovljivih virov energije v stavbah; 

 

 

o je v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za izdajo licence 

uspešno opravil usposabljanje za neodvisne strokovnjake za 

izdelavo energetskih izkaznic skladno s tem zakonom. 

 

 Izobrazba, ki sodi med izobrazbe tehnične ali arhitekturne smeri je navedena 

spodaj. (vir: Klasifikacije področij izobraževalnih aktivnosti/izidov, V1). 

52 TEHNIKA 5243 Biokemijska tehnologija in inženirstvo 

520 
Tehnika (podrobneje 
neopredeljeno) 5244 Laboratorijska tehnologija 

5200 
Tehnika (podrobneje 
neopredeljeno) 5245 Predelava in rafinerija plina in/ali nafte 

521 Strojništvo in obdelava kovin 5249 
Kemijska tehnologija in procesno 
inženirstvo (drugo) 

5210 
Strojništvo in obdelava kovin 
(podrobneje neopredeljeno) 525 Motorna vozila, ladje in letala 

5211 Strojništvo 5250 
Motorna vozila, ladje in letala (podrobneje 
neopredeljeno) 

5212 Orodjarstvo 5251 
Izdelovanje, vzdrževanje in popravila 
motornih vozil 

5213 Varilstvo 5252 
Izdelovanje, vzdrževanje in popravila 
kmetijske mehanizacije 

5214 Metalurgija 5253 
Izdelovanje, vzdrževanje in popravila ladij 
in drugih plovil 

5215 Železarstvo, jeklarstvo, livarstvo 5254 
Izdelovanje, vzdrževanje in popravila letal 
in drugih zrakoletnih naprav 

5216 Ključavničarstvo 5259 Motorna vozila, ladje in letala (drugo) 

5217 
Finomehanika, urarstvo, 
puškarstvo 58 

ARHITEKTURA, URBANIZEM IN 
GRADBENIŠTVO 

5219 
Strojništvo in obdelava kovin 
(drugo) 581 Arhitektura in urbanizem 

522 Elektrotehnika in energetika 5810 
Arhitektura in urbanizem (podrobneje 
neopredeljeno) 

5220 
Elektrotehnika in energetika 
(podrobneje neopredeljeno) 5811 Arhitektura 

5221 Elektrotehnika 5812 Urbanizem 

5222 Elektroenergetika 5813 Geodezija in kartografija 

5223 Nuklearna energija 5814 Krajinska arhitektura 

5224 Distribucija plina 5819 Arhitektura in urbanizem (drugo) 

5225 Klimatiziranje in hladilni sistemi 582 Gradbeništvo 

5226 
Alternativni energetski viri 
(sonce, veter,…) 5820 Gradbeništvo (podrobneje neopredeljeno) 
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5229 
Elektrotehnika in energetika 
(drugo) 5821 Materiali in konstrukcije 

523 Elektronika in avtomatizacija 5822 Operativna gradnja 

5230 
Elektronika in avtomatizacija 
(podrobneje neopredeljeno) 5823 Prometne gradnje 

5231 Elektronika 5824 Hidrotehnika 

5232 Avtomatizacija 5825 Zaključna dela v gradbeništvu 

5233 Telekomunikacije 5829 Gradbeništvo (drugo) 

5234 
Tehnologija za obdelavo in 
procesiranje podatkov 543 

LESARSKA, PAPIRNIŠKA, PLASTIČNA, 
STEKLARSKA IN PODOBNA 
TEHNOLOGIJA 

5235 Robotika 5430 

Lesarska, papirniška, plastična, steklarska 
in podobna tehnologija (podrobneje 
neopredeljeno) 

5236 
Projektiranje, izdelava in 
servisiranje računalnikov 5431 Lesarstvo 

5239 
Elektronika in avtomatizacija 
(drugo) 5432 Papirništvo 

524 
Kemijska tehnologija in 
procesno inženirstvo 5433 Plastična predelava 

5240 

Kemijska tehnologija in 
procesno inženirstvo 
(podrobneje neopredeljeno) 5434 Steklarstvo in porcelanarstvo 

5241 Kemijska tehnologija 5435 Gumarstvo 

5242 Procesno inženirstvo 5439 
Lesarska, papirniška, plastična, steklarska 
in podobna tehnologija (drugo) 

 

 Izdelano energetsko izkaznico je potrebno vpisati v register izdanih 

energetskih izkaznic. Register energetskih izkaznic vodi ministrstvo, pristojno 

za energijo. V register se vpišejo podatki o stavbi oziroma delu stavbe, 

podatki iz energetske izkaznice, podatki o izdelovalcu izkaznice (osebno ime 

ter številka in datum izdaje licence). Vzpostavitev glavnega elektronskega 

registra je v teku. Do takrat ministrstvo vodi register v pisni obliki. 

 Veljavnost energetske izkaznice je 10 let, vendar se lahko izkaznico izdela 

tudi na novo, preden poteče 10 let. 
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Rezultat energetskega certificiranja stavb je izdaja energetske izkaznice. 

Energetska izkaznica je uradna listina, ki mora vsebovati: 

 

Ocena energetske učinkovitosti (tj. razvrstitev pregledanega objekta v energetsko 

kategorijo, ki je izražena s črkami od A do G) je navedena v energetski izkaznici. 

Ocene energetske učinkovitosti so podrobneje razložene v naslednjem poglavju. 

 

 

a) Identifikacijo stavbe ali njenega dela, ki se certificira, vključno s sklicem na 

zemljiško knjigo. 

b) Navedbo postopka, ki se uporablja v postopku certificiranja.  

c) Opis energetskih značilnostih zgradbe: toplotnega ovoja, ogrevanja in 

razsvetljave, običajnih pogojih delovanja, pogoji za toplotno in svetlobno udobje, 

kakovost zraka v zaprtih prostorih, in druge podatke, ki se uporabljajo za 

pridobitev ocene energetske učinkovitosti. 

d) Energetsko učinkovitost stavbe izrežen z oznako na lestvici. 

e) Dokument s priporočili za izboljšanje optimalne ali stroškovno učinkovite ravni 

energetske učinkovitosti stavbe ali njenega dela( a obstoječe stavbe), razen če ni 

omembe vrednih možnosti za izboljšanje v zvezi s sedanjimi zahtevami glede 

energetske učinkovitosti. 

f) Izpolnjevanje okoljskih zahtev, ki veljajo za ogrevalne naprave. 
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7.4. Energetska ocena stavbe 

7.4.1. Izračun energetske ocene 

Ocena energetske učinkovitosti stavbe, nam nakazuje energijski razred pregledane 

stavbe. Energijski razred je označen s črko na lestvici, sestavljeni iz sedmih črk, pri 

čemer črka G predstavlja energetsko najmanj učinkovite stavbe, črka A pa 

predstavlja energetsko najučinkovitejše stavbe. 

Informacija o energetski učinkovitosti stavbe je prikazana v energetski izkaznici, 

katere izdelava in izdaja je predstavljena v prejšnem poglavju. 

 

Slika 4.Primer računske energetske izkaznice. 

Vir:http://www.energetska-izkaznica-stavbe.si 

Energijski razred stavbe je določen na osnovi izračuna nekaterih kazalnikov 

energetske učinkovitosti stavbe. Ti kazalniki so: 

 Potrebna toplota za ogrevanje stavbe. Izražena v kWh/m2 leto. 

 Dovedena energija za delovanje stavbe. Izražena v kWh/m2 leto. 

 Primarna energija. Izražena v kWh/m2 leto. 

 Emisije CO2. Izraženi v kg CO2/m
2 leto.  
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7.4.2. Energetska izkaznica. 

Vsi predhodno našteti podatki o energetski učinkovitosti stavbe so vpisani na 

energetski izkaznici. Energetska izkaznica stavbe je uradna listina, katere vsebino in 

obliko urejajo pristojni organi posameznih držav.  

 

Energetska izkaznica stavbe je potrebna pri prodaji ali oddaji za obdobje daljše od 

enega leta. Pri novogradnjah je energetska izkaznica obvezni del projektne 

dokumentacije (PID). Za javne stavbe z uporabno tlorisno površino nad 500 m2 (250 

m2 od julija 2015 naprej) velja, da mora biti izkaznica prikazana na vidnem mestu 

Energetska izkaznica vsebuje naslednje podatke: 

 Podatke o zgradbi: klasifikacija stavbe, leto izgradnje, naslov, katastrska 

občina, itd. 

 Določitev energijskega razreda (od A to G). 

 Dovedena energija za delovanje stavbe, v KWh/m2na leto. 

 Emisije CO2, v kg CO2/m
2na leto. 

 Številka izkaznice. 

 Podatki o izdajatelju in izdelovalcu izkaznice. 

Podatki navedeni na energetski izkaznici se pri računski in merjeni energetski 

izkaznici razlikujejo. Pri merjeni izkaznici (mEI) so na drugi strani podrobneje 

opredeljene porabe energije, ki so osnova za izračun energetske učinkovitosti 

stavbe. Pri računski izkaznici (rEI), kot osnova za izračun energetske učinkovitosti 

služijo natančni podatki o velikosti stavbe, klimatskih pogojih ter energiji potrebni za 

delovanje stavbe. 

Oblika energetske izkaznice: 

V Sloveniji obliko in vsebino izkaznice določa ministrstvo 

pristojno za energijo 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8151 
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 Povzetek 

 Sistem upravljanja z energijo (EMS) je sestavljen iz niza dejavnosti katerega koli 

subjekta, ki si prizadeva k izboljšanju energetske učinkovitosti brez ogrožanja 

produktivnosti. 

 Sistem upravljanja z energijo se lahko razvije v katerem koli podjetju, ne glede 

na njihovo vrsto, velikost, ali vir energije ki jo uporabljajo. 

 Sistemi upravljanja z energijo temeljijo na ciklu nenehnega razvoja. 

 Izvedba sistema upravljanja z energijo je povezana z določenimi stroški. Ti 

stroški se ponavadi pokrijejo s prihranki pridobljenimi z delovanjem sistema 

upravljanja z energijo. 

 Standard SIST-EN ISO 50001 določa smernice za pravilen in enoten razvoj 

sistema upravljanja z energijo na mednarodni ravni. 

 Da je sistem upravljanja z energijo priznan, mora biti certificiran. Certificiranje se 

opravi s pomočjo zunanjega pregleda. 

 Vzpostavitev in lansiranje sistema upravljanja z energijo vključuje številne faze: 

o I FAZA. Uvodna diagnoza. Vzpostavi se osnova. 

o II FAZA. Energetsko načrtovanje. Razvije se energetska politika in 

energetski načrt. 

o III FAZA.Izvedba. Zagon sistema upravljanja z energijo. 

o IV FAZA. Verifikacija. Preveritev delovanja sistema upravljanja z energijo. 

Vrednotenje sprememb in izboljšav. 

o V FAZA. Certifikacija. Certifikacija sistema upravljanja z energijo s strani 

zunanjega strokovnjaka 

 Energetsko certificiranje stavb je posebna vrsta sistema upravljanja z energijo. 

To je regulirano z Direktivo 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta in v 

Sloveniji z Energetskim zakonom EZ-1. 
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 Energetsko certificiranje stavbe lahko opravi le pooblaščeni izvajalec. 

Programska orodja se uporabljajo, da se zagotovi natančnost certificiranja. 

 Rezultat energetskega certificiranja stavb je izdaja Energetske izkaznice. 

Energetska izkaznica izkazuje energetsko oceno stavbe z vpisanim 

energetskim razredom stavbe. 

 Enerijski razred je označen s črko na lestvici. Lestvico sestavlja sedem črk od A 

(najbolj energetsko učinkovite stavbe) do G (energetsko najmanj učinkovite 

stavbe) 

 Energetska izkaznica je uradni dokument, katere vsebina in oblika je določena 

s strani države. Vsebuje ključne podatke o razredu energetske učinkovitosti 

stavbe, porabi energije in proizvedenih emisijah CO2. 



 [ Energetska učinkovitost stavb ] 

 

 

 

 

 

 

MEDNARODNO USPOSABLJANJE 

OKREPITEV KLJUČNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI ZA ZAPOSLITEV V GRADBENEM 

SEKTORJU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preizkusi 

znanja 
 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinator projekta: 

 

 
 

Partnerji: 

 

 
 

 



 
 

 

1
1 

ENERGETSKA UČINKOVITOST V GRADBENEM SEKTORJU 
 

1 
Učiti se graditi energetsko učinkovito 





 

Učiti se graditi energetsko učinkovito 

  ENERGETSKA UČINKOVITOST V GRADBENEM SEKTORJU 

1 

 Preizkus znanja: Modul 1 

1. Vprašanje: Današnja družba je preveč odvisna od…  

 A. Vetrne energije. 

 B. Kemične energije. 

 C. Električne energije. 

2. Vprašanje:  Katere od naslednjih skupin so fosilna goriva 

 A. Nafta, uran in sonce. 

 B. Premog, nafta in biomasa. 

 C. Premog, nafta in zemeljski plin. 

3. Vprašanje:  Kaj so obnovljivi viri energije? 

 
A. So viri energije, ki prihajajo iz izčrpljivih virov ali virov, ki so obnovljivi v 
primeru pravilne uporabe. 

 B. So viri energije, ki nimajo negativnega vpliva na okolje. 

 C. So čisti, neizčrpni viri energije nizke učinkovitosti. 

4. Vprašanje:  Največ primarne energije, ki je uporabljamo prihaja iz… 

 A. Vodne energije. 

 B. Jedrskih materialov. 

 C. Fosilnih goriv. 

5. Vprašanje:  Približno kolikšen odstotek celotne porabe energije v 
Evropi je mogoče pripisati stanovanjskemu in storitvenemu sektorju? 

 A. 15% . 

 B. 40% . 

 C. 95%. 

 

  



 

Open learning 

Preizkus znanja 

2 

6. Vprašanje:  Odkljukajte pravilno izjavo 

 A. Večina držav Evropske unije je energetsko odvisnih od drugih držav. 

 B. Le revnejše države Evropske unije so energetsko odvisne od drugih držav. 

 
C. Večina evropskih držav izpolnjujejo svoje potrebe po energiji z lastnimi viri 
energije, tako da niso odvisni od drugih držav. 

7. Vprašanje: Katere dejavnike je treba upoštevati pri trajnostnem 
razvoju? 

 A. Socialno blaginjo in gospodarsko rast. 

 B. Varstvo okolja, socialna blaginjo in ekonomsko upravičenost. 

 C. Onesnaževanje zraka, podnebne spremembe in izsekavanje gozdov. 

8. Vprašanje: Energetska učinkovitost vključuje… 

 A. Raziskovanje novih področij, da bi našli nove vire fosilnih goriv. 

 B. Vlaganje v subvencije za sektorje z največjim povpraševanjem po energiji. 

 C. Varčevanje z energijo in optimizacijo njene uporabe. 

9. Vprašanje:  Ali obstajajo predpisi glede energetske učinkovitosti? 

 A. Da, obstajajo obsežni EU in nacionalni predpisi. 

 B. Da, ampak ti predpisi še ne veljajo za Evropsko unijo. 

 C. Ne, obstaja samo vrsta priporočil, ki jih pripravi vlada vsake države članice. 

10. Vprašanje:  energetska neučinkovitost negativno vpliva… 

 A. Samo na okolje. 

 B. Na okolje in zdravje ljudi. 

 C. Na okolje, družbo in gospodarstvo. 

 
 
 
 
Pravilni odgovori: 1-C, 2-C, 3-A, 4-C, 5-B, 6-A, 7-B, 8-C, 9-A, 10-C 
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 Preizkus znanja. Modul 2 

1. Vprašanje: Ureditev in spodbujanje energetske učinkovitosti obveznih 
standardov se izvaja ... 

 A. Na regionalni ravni, v vsaki avtonomni skupnosti. 

 B. Na nacionalni ravni, v vsaki državi. 

 C. Na ravni Evropske skupnosti, v Evropski uniji. 

2. Vprašanje: Evropska Direktiva 2002/91/ES, se šteje, kot prva uredba, 
odgovorna za uveljavljanje skladnosti s cilji Evropske unije v okviru ... 

 A. Energetske učinkovitosti v prometu.  

 B. Energetske učinkovitosti v stavbah. 

 C. Zmanjšanje onesnaženosti zraka. 

3. Vprašanje: Katera evropska direktiva je zamenjala direktivo 2002/91/ES 
z namenom, da je  vzpostavila nov sklop ciljev za obdobje 2010-2020,  

 A. Direktiva 2006/32/ES. 

 B. Direktiva 2010/31/EU. 

 C. Evropske direktive ni mogoče spremeniti. 

4. Vprašanje: Eden od najpomembnejših novih premikov, ki jih je uvedla 
Direktiva 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb, je bila... 

 A. Obveznost za vse stanovanjske stavbe, da imajo energetsko izkaznico. 

 
B. Da morajo imeti vse nove stavbe skoraj nično energijsko porabo do 31. 
decembra 2020. 

 C. Priprava akcijskih načrtov za energetsko učinkovitost. 

5. Vprašanje: Direktiva 2012/27/EU, o energetski učinkovitosti, predlaga 
skupni okvir ukrepov za spodbujanje energetske učinkovitosti, da bi 
dosegli cilj ... 

 A. Zmanjšanje porabe energije za 20% do leta 2020. 

 B. Zmanjšanje porabe energije za 50% do leta 2020. 

 C. Povečanje porabe energije za 10% do leta 2020. 
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6. Vprašanje: Za učinkovitost uredb ES, mora vsaka država sprejeti 
lokalno zakonodajo, ki bo vključevala cilje direktive v proces, poznan 
kot ... 

 A. Zakonodaja na nacionalni ravni. 

 B. Predpisi na nacionalni ravni. 

 C. Prenos v nacionalno zakonodajo. 

7. Vprašanje: Kateri regulativni okvir na nacionalni ravni je bil izpeljan iz 
Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb? 

 A. Tehnična smernica TSG-1-004:2010. 

 B. Zakon o graditvi objektov. 

 C. Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 2. 

8. Vprašanje: Kateri načrti so bili razviti v odgovor na Direktivo 
2006/32/ES, o učinkoviti rabi končne energije in energetskih storitev ter 
Direktivo 2012/27/EU? 

 A. Ekonomsko varčevalni načrti. 

 B. Nacionalni akcijski načrti za energetsko učinkovitost. 

 C. Promocijski načrti gradbenih aktivnosti. 

9. Vprašanje: Kateri od teh ukrepov za varčevanje z energijo, ni eden od 7. 
vključenih v akcijski načrt za varčevanje in učinkovito rabo energije za 
obdobje 2010-2016? 

 A. Energetska sanacija toplotnega ovoja obstoječih stavb. 

 B. Gradnja oz. sanacija zunanjih površin Zgodovinskih stavb. 

 C. Izboljšava energetske učinkovitosti razsvetljave v obstoječih stavbah. 

10. Vprašanje: Glavni vpliv na gradbeni sektor, ki izhaja iz izvajanja 
predpisov s področja energetske učinkovitosti je povezan s... 

 A. Obnovo in sanacijo vseh stavb v slabem stanju in z visoko porabo energije. 

 
B. Skladnostjo z minimalnimi zahtevami glede energetske učinkovitosti stavb 
in potrebe po rednih pregledih termalnih naprav. 

 C. Zmanjšanjem gradnje novih domov zaradi prevelike zaloge stanovanj v 
Evropski uniji kot celoti. 

Pravilni odgovori: 1-C, 2-B, 3-B, 4-B, 5-A, 6-C, 7-C, 8-B, 9-B, 10-B 



 
 

 

3 
ENERGETSKA UČINKOVITOST V GRADBENEM SEKTORJU 

 

3 
Pogoji in zahteve  

za energetske prihranke v stavbah 





 

Pogoji in zahteve za energetske prihranke v stavbah 

  ENERGETSKA UČINKOVITOST V GRADBENEM SEKTORJU 

1 

 Preizkus znanja. Modul 3 

1. Vprašanje: Kaj je Tehnična smernica TSG-1-004:2010?  

 A. Sklop predpisov, ki morajo objekti izpolnjevati, da porabijo manj energije. 

 B. Priročnik, ki zajema različne vrste gradnje in stavb v vsaki državi. 

 
C. Dokument, ki določa gradbene ukrepe oziroma rešitve za dosego zahtev iz 
pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah in določa metodologijo izračuna 
energijskih lastnosti stavbe. 

2. Vprašanje: Osnovo za delovanje Tehnične smernice TSG-1-004:2010 
predstavlja… 

 
A. Direktiva 2002/49/ES z dne 25. Junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju 
okoljskega hrupa. 

 B. Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 2). 

 
C. Direktiva 2002/58/ES z dne 12. Julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in 
varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij. 

3. Vprašanje: Osnovne zahteve Tehnične smernice se nanašajo na… 

 A. varnostne zahteve v primeru ognja. 

 B. Osnovne zahteve glede hrupa. 

 C. Osnovne zahteve za energijske prihranke in toplotno izolacijo. 

4. Vprašanje: Katero od naštetih področij ni sestavni del Tehnične 
smernice TSG-1-004:2010? 

 A. Naprave za protipožarno zaščito. 

 B. Energetska učinkovitost razsvetljave. 

 C. Priprava tople sanitarne vode. 

5. Vprašanje: Vsebina in zahteve Pravilnika o učinkoviti rabi energije v 
stavbah se nanašajo na.. 

 A. Novogradnje. 

 
B. Rekonstrukcijo stavbe oziroma njenega posameznega dela, kjer se posega 
v najmanj 25 odstotkov površine toplotnega ovoja. 

 C. Oboje. 
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6. Vprašanje: Kaj pomeni varčevanje z energijo? 

 A. Uporaba gospodinjskih aparatov energijskega razreda vsaj C. 

 
B. Varčevanje z energijo pomeni doseganje racionalne porabe energije, ki je 
potrebna v stavbi, zmanjšati porabo v vzdržne okvire in prav tako zagotovitev, 
da bo del te porabe prihajal iz obnovljivih virov energije. 

 C. Izklop ogrevalnih sistemov med vikendi. 

7. Vprašanje:  Osnovo za Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah 
predstavlja… 

 A. Tehnična smernica TSG-1-004:2010. 

 
B. Direktiva 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 
2010 o energetski učinkovitosti stavb. 

 
C. Direktiva 2002/49/ES z dne 25. Junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju 
okoljskega hrupa. 

8. Vprašanje: Za katera področja podaja Tehnična smernica ukrepe za 
doseganje energetske učinkovitosti, z namenom da se zmanjšajo 
potrebe po energiji. 

 A. Ogrevanje, Klimatizacija in priprava tople sanitarne vode. 

 B. Električne inštalacije. 

 C. Zgodovinske stavbe. 

9. Vprašanje: Kateri izmed naštetih ukrepov je obravnavan v Tehnični 
smernici? 

 A. Odstranitev toplotne izolacije iz cevi in cevnih razvodov. 

 B. Vgradnja zasilnih izhodov. 

 C. Uporaba obnovljivih virov energije za pripravo tople sanitarne vode. 

10. Vprašanje: Kako se imenuje poglavje Tehnične smernice, ki določa 
potrebne izračune, s katerimi preverjamo učinkovito rabo energije v 
stavbah? 

 A. Metodologija za izračun energijskih lastnosti stavbe . 

 B. Metodologija za izračun potrebne toplotne izolacije. 

 C. Metodologij za izračun energijskih potreb stavbe. 

 
 

Pravilni odgovori: 1-C, 2-B, 3-C, 4-A, 5-C, 6-B, 7-B, 8-A, 9-C, 10-A  
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 Preizkus znanja. Modul 4 

1. Vprašanje: Poraba energije povezana s stanovanjskim sektorjem v 
povprečju znaša ...? 

 A. Nepomemben del celotne porabe energije. 

 B. 20% celotne porabe energije. 

 C. Približno 40% celotne porabe energije. 

2. Vprašanje: Na katera področja se osredotoča energetska učinkovitost v 
stavbah? 

 A. Toplotni ovoj, naprave za obnovljivo energijo, javna razsvetljava in kotli. 

 
B. Toplotni ovoj, notranja struktura, HVAC inštalacije, razsvetljava in TSV 
sistemi. 

 C. Toplotni ovoj, streha, notranje pregrade ter ogrevalni in hladilni sistemi. 

3. Vprašanje: Kaj je bioklimatska arhitektura? 

 
A. Tip arhitekture, ki upošteva stavbo v razmerju z zunanjim svetom, tako da 
se zmanjšaja energije in poveča njena trajnost. 

 
B. Tip gradnje, v katerih je dovoljeno uporabljati samo naravno pridelane 
certificirane materiale. 

 
C. Seznam najboljših arheoloških praks s katerimi se zagotavlja optimalna 
uporaba obnovljivih virov energije v stavbah. 

4. Vprašanje: Kaj je pasivni sistem? 

 

A. Orodja za krmiljenje spremenljivk znotraj doma, kot sta temperatura in 
vlažnost, z upoštevanjem same oblike stavbe in zunanjih pogojev. Te 
spremenljivke se nadzorujejo z namenom povečanja energetske učinkovitosti 
v stavbi. 

 
B. Takšen sistem zbiranja, shranjevanja in distribucije, da se za pripravo tople 
sanitarne vode ne porablja zunanje energije. 

 
C. Del stavbe, ki je zgrajen za izoliranje določenega območja te zgradbe, tako 
da se določi neodvisnost sistemov ogrevanja. 

5. Vprašanje: Kaj se šteje kot najboljša orientacija fasade z večino odprtin 
na zunanji strani v smislu optimizacije energetske učinkovitosti? 

 A. Zmeraj proti jugu. 

 
B. Proti jugu obrnjena fasada na severni polobli in proti severu obrnjena 
fasada na južni polobli . 
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 C. Po možnosti obrnjena na zahod. 

6. Vprašanje: Kakšen je pomen solarne energije v bioklimatski 
arhitekturi? 

 
A. Vir energije z nizko uporabo. Priporočljivo je poiskati alternativne obnovljive 
vire energije. 

 B. Je pomembna za delovanje gospodinjskih aparatov. 

 
C. Bistvenega pomena za pasivne sisteme ter se uporablja za ogrevanje in 
hlajenje, za pridobitev TSV, in za proizvodnjo električne energije. 

7. Vprašanje: Kakšne vrste obnovljivih virov energije se lahko uporabljajo 
v energetsko učinkovitih stavbah? 

 A. Solarna energija, vetrna energija in biomasa. 

 B. Geotermalna energija. 

 C. Odgovora A in B sta pravilna. 

8. Vprašanje: Katere vrste materialov je treba uporabiti v energetsko 
učinkovitih stavbah? 

 A. Materiali iz istega območja, kjer se nahaja stavba. 

 B. Vse materiale, ki omogočajo zmanjšanje stroškov. 

 C. Toplotno izolacijske materiale. 

9. Vprašanje: Energijske nalepke za gospodinjske aparate … 

 A. So obvezne samo za hladilnike. 

 
B. Dodelijo energijski razred gospodinjskim aparatom glede na njihovo porabo 
energije. 

 
C. Povejo nam državo izvora gospodinjskega aparata, materiale uporabljene 
pri njegovi izdelavi in pravilen način njegove uporabe. 

10.  Vprašanje: Katera od naslednjih trditev o nič energijskih stavbah je 
pravilna? 

 A. Nič energijske stavbe so že postale realnost. 

 B. Študije kažejo, da bomo do leta 2020 že gradili nič energijske hiše . 

 C. Današnje nič energijske stavbe so učinkovite le v tropskih območjih. 

Pravilni odgovori: 1-C, 2-B, 3-A, 4-A, 5-B, 6-C, 7-C, 8-C, 9-B, 10-A  
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 Preizkus znanja. Modul 5 

1. Vprašanje: Kakšna povezava obstaja med energetsko učinkovitostjo in 
strokovnim področjem zidarstva? 

 
A. Gradbena dela, pri katerih zidarska dela predstavljajo pomembno vlogo 
predstavljajo velik delež porabe energije v stavbah. 

 
B. Področje zidarskih del vpliva na energetsko učinkovitost skozi materiale, ki 
se uporabljajo in njihovim prispevkom k primerni izolaciji. 

 C. Odgovora A in B sta oba pravilna. 

2. Vprašanje: Dokument, ki določa zahteve glede energetske učinkovitosti 
v gradbenem sektorju? 

 A. Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 2. 

 B. Direktiva 2010/31/EU. 

 C. Noben od zgoraj naštetih. 

3. Vprašanje: Kaj je toplotni ovoj stavbe? 

 A. Streha stavbe. 

 
B. “Koža” stavbe; Toplotni ovoj sestavljajo komponente, ki notranjost stavbe 
ločujejo od njene zunanjosti. 

 C. Sestavljen je iz zunanjega sloja izolacije, ki obstaja le v nekaterih stavbah. 

4. Vprašanje: Kaj so glavne komponente toplotnega ovoja stavbe? 

 A. Streha in zgornje nadstropje. 

 B. Fasada, tla in okna. 

 C. Fasada, streha in stavbne odprtine. 

5. Vprašanje: Približno kolikšen delež porabljene energije v stavbi lahko 
pripišemo izgubam skozi ovoj? 

 A. Minimalni odstotek, nikoli večji od 5 %. 

 
B. Okrog 25 % v hladnejših klimatskih conah in 20% v blažjih klimatskih 
conah. 

 C. Približno polovico (50 %). 
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6. Vprašanje: Na kaj se nanaša izolacija toplotnega ovoja stavbe? 

 
A.  Fizična ločitev praznih prostorov med ovojem stavbe in katerim koli 
zunanjim elementom, ki ni del stavbe. 

 
B. Toplotno neodvisnost stavbe, z namenom da se zmanjšajo energetske 
potrebe te stavbe. 

 C. Hidroizolacija strehe, da se prepreči vdor vlage. 

7. Vprašanje: Katere tri parametre je treba upoštevati pri obravnavanju 
izolacije toplotnega ovoja? 

 A. Fasada, streha in stavbne odprtine. 

 
B. Omejitev povpraševanja po energiji, nadzor neravnovesij, in omejitev 
kondenzacije. 

 C. Toplotno prehodnost strehe, fasade in notranjih sten. 

8. Vprašanje: Zahteve, ki se nanašajo na omejitev povpraševanja po 
energiji veljajo za ... 

 A. Vse obstoječe stavbe. 

 B. Vse stavbe z uporabno površino nad 100 m2. 

 C. Vse novogradnje. 

9. Vprašanje: Tehnična smernica za posamezne gradbene elemente stavb 
določa: 

 A. Maksimalne dovoljene površine teh elementov. 

 B. Debeline potrebnih materialov. 

 C. Maksimalne dovoljene vrednosti toplotne prehodnosti ( U – faktorje). 

10. Vprašanje: Neravnovesja in kondenzacija stavbe ... 

 A. Ne smejo preseči mejnih vrednosti. 

 B. Zahteve za stanovanjske stavbe jih ne pokrivajo. 

 C. V novogradnjah niso dovoljena. 

 

Pravilni odgovori: 1-C, 2-A, 3-B, 4-C, 5-C, 6-B, 7-B, 8-C, 9-C, 10-A 
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 Preizkus znanja. Modul 5 

1. Vprašanje: Kateri dokument opredeljuje zahteve glede energetske 
učinkovitosti za področje električne energije? 

 A. Tehnična smernica TSG-1-004:2010. 

 B. Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 2. 

 C. Direktiva 2010/31/EU. 

2. Vprašanje: Poraba nekaterih naprav v domovih, kot so gospodinjski 
aparati, lahko predstavljajo ... 

 A. Četrtino celotne porabljene energije v stavbah. 

 B. Polovico celotne porabljene energije v stavbah. 

 C. Praktično vso porabljeno energijo v stavbah. 

3. Vprašanje: Na področju električne energije je pomemben porabnik 
energije... 

 A. Biomasni sistem. 

 B. Toplotna izolacija cevi in cevnih razvodov. 

 C. Razsvetljava v stavbah. 

4. Vprašanje: Da se zagotovijo ukrepi potrebni za dosego zahtev 
Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah so bili s Tehnično 
smernico razviti … 

 A. Dokumenti, ki morajo biti zagotovljeni. 

 B. Naprave z nižjimi ekonomskimi stroški. 

 
C. Elementi arhitekturne zasnove, tehnične zahteve za vgrajene materiale, 
naprave in posamezne elemente ter potrebni izračuni za doseganje 
energetske učinkovitosti. 

5. Vprašanje: Področje elektroinštalacij je v celoti urejeno s… 

 
A. Tehnično smernico TSG-N-002:2009 NIZKONAPETOSTNE ELEKTRIČNE 
INŠTALACIJE. 

 B. Tehnično smernico TSG-1-004:2010. 

 C. Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah. 
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6. Vprašanje: Zahteve pravilnika o učinkoviti rabi energije veljajo za… 

 A. Samo novogradnje. 

 B. Stavbe starejše od 20 let. 

 
C. Gradnjo novih stavb in rekonstrukcijo stavbe oziroma njenega 
posameznega dela, kjer se posega v najmanj 25 odstotkov površine 
toplotnega ovoja. 

7. Vprašanje: Tehnična smernica za različne vrste stavb določa… 

 A. Gostoto moči svetilk. 

 B. Potrebno površino oken. 

 C. Celotno osvetljeno površino prostorov. 

8. Vprašanje: Katera izmed spodnjih izjav se ne pojavlja v poglavju 
RAZSVETLJAVA Tehnične smernice TSG-1-004:2010. 

 

A. Projektirati in vgrajevati se smejo le svetilke z elektronskimi predstikali 
oziroma elektronskim balastom in sijalke z elektromagnetnimi predstikalnimi 
napravami z zmanjšanimi izgubami, razen kadar s posebnim predpisom ni 
drugače določeno. 

 

B. V prostorih brez stalne prisotnosti uporabnikov (na primer stopnišča, 
hodniki, kleti, pomožni prostori) večstanovanjskih in nestanovanjskih stavb z 
večjim številom uporabnikov morajo biti svetilke oziroma ustrezni deli sistema 
osvetlitve opremljene s senzorji prisotnosti, ki z nastavljivo zakasnitvijo 
ugašajo sijalke, kadar v prostoru ni uporabnikov. 

 
C. Pod nobenim pogojem ni priporočljiva uporaba kontrolnih in nadzornih 
sistemov za razsvetljavo. 

9. Vprašanje: Energijsko označevanje gospodinjskih aparatov je 
namenjeno… 

 A. Informiranju uporabnikov o starosti in ceni gospodinjskih aparatov. 

 B. Doseganju nižje porabe električne energije in večji učinkovitosti naprav. 

 C. Odgovora A in B sta pravilna. 

10. Vprašanje: Z novimi energijskimi nalepkami, spremenjenimi v letu 2011, 
najučinkovitejši razred predstavlja… 

 A. D. 

 B. A+++. 

 C. A. 

Pravilni odgovori: 1-B, 2-A, 3-C, 4-C, 5-A, 6-C, 7-A, 8-C, 9-B, 10-B 
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 Preizkus znanja. Modul 5 

1. Vprašanje: Kje lahko najdemo zahteve glede energetske učinkovitosti 
sistemov za pripravo tople sanitarne vode in HVAC sistemov? 

 A. Tehnična smernica TSG-1-004:2010. 

 B. Zakon o graditvi objektov . 

 C. Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 2. 

2. Vprašanje: Najpomembnejše poglavje v Tehnični smernici, za področje 
TSV je… 

 A. Toplotna zaščita. 

 B. Ogrevanje. 

 C. Priprava tople vode. 

3. Vprašanje: Kateri ukrepi za energetsko učinkovitost niso obravnavani v 
Tehnični smernici TSG-1-004:2010? 

 A. Uporaba sistemov, ki temeljijo na ne obnovljivih virih energije. 

 B. Izolacija cevi in cevnih razvodov. 

 C. Učinkovitost generatorjev toplote in hladu. 

4. Vprašanje: V katerih primerih so ukrepi določeni v Tehnični smernici 
TSG-1-004:2010 obvezni? 

 A. Samo za toplotne inštalacije pri novogradnjah. 

 B. Ko so inštalacije v slabem stanju. 

 
C. V primeru ogrevalnih sistemov v novogradnjah in pri sanaciji obstoječih 
stavb. 

5. Vprašanje: Tehnična smernica določa da morajo biti vse cevi in cevni 
razvodi… 

 A. Opremljeni z avtomatskim kontrolnim sistemom. 

 B. Toplotno izolirani. 

 C. Opremljeni z energijsko nalepko. 
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6. Vprašanje: Tehnična smernica med ukrepi za pripravo tople sanitarne 
vode predvideva... 

 
A. Centralno pripravo tople vode z uporabo hranilnikov toplote in 
sprejemnikov sončne energije, kjer je to mogoče. 

 B. Fotovoltaične sisteme. 

 C. Sisteme za omejevanje uporabe konvencionalne energije. 

7. Vprašanje: Tehnična smernica priporoča vgradno sistemov, ki lahko 
zagotovijo… 

 A. Povprečno dnevno temperaturo lokacije kjer je sistem nameščen. 

 B.  Vsaj 60% potreb po topli sanitarni vodi. 

 C. Največje možno sončno sevanje, ki je na voljo poleti.. 

8. Vprašanje: Glede na priporočila Tehnične smernice je optimalna 
orientacija solarnih sistemov? 

 A. Na vzhod ali zahod. 

 B. Proti jugu z maksimalnim odstopanjem ± 10°. 

 C. Orientacija ni pomembna. 

9. Vprašanje: Kakšen ukrep predvideva Tehnična smernica, da se 
ohranjajo delovne temperature, ki ne presegajo mejnih vrednosti. 

 A. Oprema Sistema z termostatskim mešalnim ventilom. 

 B. Zaščitni ukrepi proti praznjenju sistema. 

 C. Popolna odstranitev toplotne izolacije. 

10. Vprašanje: Kaj zahteva tehnična smernica v primeru, ko uporaba 
obnovljivih virov za pripravo TSV ni na voljo? 

 A. Uporabo zemeljskega plina. 

 B. Uporabo kurilnega olja. 

 
C. Uporabo najboljše možne tehnologije za proizvodnjo toplote, na primer 
kombinacijo z ogrevalnim sistemom. 

 

Pravilni odgovori: 1-C, 2-C, 3-A, 4-C, 5-B, 6-A, 7-B, 8-B, 9-A, 10-C 
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 Preizkus znanja. Modul 5 

1. Vprašanje: V katerem sklopu predpisov lahko zasledimo zahteve glede 
generatorjev toplote? 

 
A. Tehnična smernica TSG-N-002:2013, nizkonapetostne električne 
inštalacije. 

 B. Zakon o graditvi objektov. 

 C. Tehnična smernica TSG-1-004:2010. 

2. Vprašanje: Kateri sistemi so na področju kotlov najbolj pomembni za 
doseganje energetske učinkovitosti? 

 A. Sistemi, ki uporabljajo obnovljive vire energije. 

 B. Sistemi za varčevanje z vodo. 

 C. Energijsko varčna razsvetljava. 

3. Vprašanje: Kolikšen delež obnovljivih virov pri ogrevanju, hlajenju in 
pripravi TSV se zahteva  v Pravilniku o učinkoviti rabi energije v 
stavbah, da se je dosežena energetska učinkovitost stavbe  

 A. 20 %. 

 B. 25 %-70 %, odvisno od vira energije. 

 C. 40 %. 

4. Vprašanje: Katera izmed naštetih zahtev ni opredeljena v Pravilniku o 
učinkoviti rabi energije v stavbah?  

 A. Uporaba obnovljivih virov energije. 

 B. Toplotna zaščita ovoja stavbe. 

 C. Uporaba fosilnih in ne obnovljivih virov energije, kot je na primer premog. 

5. Vprašanje: Kakšen izkoristek se zahteva za kotle na lesno biomaso? 

 A. 0.5% . 

 B. 7.5% . 

 C. 90% . 
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6. Vprašanje: V skladu s Tehnično smernico je pri načrtovanju klimatskih 
sistemov pomembno upoštevati… 

 A. Izkoriščanje naravnega hlajenja. 

 B. Moči klimatskih naprav. 

 C. Zunanje temperature. 

1. Vprašanje: Glede na priporočila Tehnične smernice je optimalna 
orientacija Solarnih sistemov? 

 A. Na vzhod ali zahod. 

 B. Proti jugu z maksimalnim odstopanjem ± 10°. 

 C. Orientacija ni pomembna. 

7. Vprašanje: Tehnična smernica priporoča vgradnjo sprejemnikov 
sončne energije takšne velikosti, da lahko zagotovi… 

 A. Povprečno dnevno temperaturo lokacije kjer je sistem nameščen. 

 B. Vsaj 60% potreb po topli sanitarni vodi. 

 C. Največje možno sončno sevanje, ki je na voljo poleti. 

8. Vprašanje: Kakšen ukrep predvideva Tehnična smernica, da se 
ohranjajo delovne temperature, ki ne presegajo mejnih vrednosti? 

 A. Popolna odstranitev toplotne izolacije. 

 B. Zaščitni ukrepi proti praznjenju sistema. 

 C. Oprema Sistema z termostatskim mešalnim ventilom. 

9. Vprašanje: Kaj zahteva tehnična smernica v primeru, ko uporaba 
obnovljivih virov za pripravo TSV ni na voljo? 

 
A. uporabo najboljše možne tehnologije za proizvodnjo toplote, na primer 
kombinacijo z ogrevalnim sistemom. 

 B. Uporabo kurilnega olja. 

 C. Uporabo zemeljskega plina. 

 

 

Pravilni odgovori: 1-C, 2-A, 3-B, 4-C, 5-C, 6-A, 7-B, 8-B, 9-C, 10-A  
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  ENERGETSKA UČINKOVITOST V GRADBENEM SEKTORJU 
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 Preizkus znanja. Modul 5 

1. Vprašanje: Kakšna je povezava med energetsko učinkovitostjo in 
strokovnim področjem stavbnega pohištva? 

 A. Poraba energije je delno povezana s stavbnim pohištvom. 

 
B. Z uporabo energetsko učinkovitega stavbnega pohištva in njegove pravilne 
vgradnje se zagotavlja primerna izolacija toplotnega ovoja stavbe. 

 C. Odgovora A in B sta pravilna. 

2. Vprašanje: Kateri dokument določa zahteve glede energetske 
učinkovitosti v gradbeništvu 

 A. Direktiva 2010/31/EU 

 B. Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 2. 

 C. Tehnična smernica TSG-1-004:2010 

3. Vprašanje: Kaj je mišljeno s toplotno izolacijo ovoja stavbe? 

 A. Toplotne lastnosti ovoja 

 
B. Deli stavbe, ki ločujejo notranjost od zunanjosti; z drugimi besedami, 
njegova "koža" 

 C. Fasada stavbe 

4. Vprašanje: Which of these components do not form part of the thermal 
envelope? Katera izmed naštetih komponent ni sestavni del toplotnega 
ovoja stavbe 

 A. Streha 

 B. Fasada 

 C. Zgornje nadstropje stavbe 

5. Vprašanje: Kolikšen odstotek energetskih prihrankov se lahko doseže 
s primerno izolacijo toplotnega ovoja stavbe? 

 A. Okrog 60 % 

 B. Manj kot 10% 

 C. Med 10 in 25 %, odvisno od klimatske cone v kateri leži stavba. 
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6. Vprašanje: Kaj razumemo pod primerno izolacijo toplotnega ovoja? 

 
A. Toplotna neodvisnost stavbe z namenom, da se zmanjšajo potrebe po 
energiji.  

 
B. Fizično ločitev notranjosti stavbe od njene zunajosti, s pomočjo votlih 
prostorov. 

 C. Hidroizolacijo strehe in fasade, da se prepreči puščanje vode. 

7. Vprašanje: Katere tri dejavnike moramo upoštevati, ko se ukvarjamo z 
izolacijo toplotnega ovoja? 

 A. Tla, fasada in stavbne odprtine 

 
B. Omejitev povpraševanja po energiji, nadzor neravnovesij, in omejitev 
kondenzacije 

 
C. Toplotna prehodnost fasade, dobitki solarne energije in zrakotesnost 
odprtin. 

8. Vprašanje: Omejitev povpraševanja po energiji je zahteva, ki jo morajo 
izpolnjevati… 

 A. Vse stavbe zgrajene pred letom 2000 

 B. Nove stavbe z uporabno površino nad 50 m2.  

 C. Vse novogradnje 

9. Vprašanje: Skupna poraba energije stavbe upošteva: 

 A. Energijo potrebno za ogrevanje in hlajenje stavbe 

 B. Energijo potrebno za ogrevanje stavbe 

 
C. Energijo potrebno za ogrevanje in energijo potrebno za delovanje 
gospodinjskih aparatov. 

10. Vprašanje: Da bi omejili toplotna neravnovesja in kondenzacijo v 
stavbi: 

 
A. So določene mejne vrednosti toplotne prehodnosti za posamezne 
elemente 

 B. So Predvidena nekatera ne obvezna priporočila. 

 C. V novogradnjah ne sme priti do toplotnih neravnovesij ali kondenzacije. 

 

Correct answers: 1-C, 2-B, 3-B, 4-C, 5-A, 6-A, 7-B, 8-C, 9-A, 10-A 
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 Preizkus znanja. Modul 6  

1. Vprašanje: Trenutno je izvajanje ukrepov za energetsko učinkovitost v 
stavbah, predvsem na stavbnem ovoju… 

 A. Obveza, v skladu z Evropsko in nacionalno zakonodajo. 

 B. Pričakuje se da bodo ti ukrepi obvezni do leta 2020. 

 C. Priporočljivo in ne obvezno. 

2. Vprašanje: Da izpolnimo zahteve Pravilnika o učinkoviti rabi energije v 
stavbah glede omejitve povpraševanja po energiji, je potrebno… 

 A Stavbo zaščititi pred vremenskimi vplivi. 

 B. Primerno toplotno izolirati stavbni ovoj. 

 C. Vgraditi močne kotle. 

3. Vprašanje: Kateri elementi toplotnega ovoja morajo biti ustrezno 
izolirani? 

 A. Fasada, streha in stavbne odprtine. 

 B. Fasada in talna plošča. 

 C. Streha in stropna plošča. 

4. Vprašanje: Materiali, ki se uporabljajo pri energetsko učinkoviti gradnji 
stavbnega ovoja so? 

 A. Posebni, trpežni materiali. 

 B. Ekonomsko upravičeni materiali. 

 C. Toplotno izolacijski materiali. 

5. Vprašanje: Kaj je glavna lastnost toplotno izolacijskih materialov? 

 A. Imajo dobro razmerje med ceno in kvaliteto. 

 B. Imajo visoko toplotno prevodnost. 

 C. Imajo nizko toplotno prevodnost. 
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6. Vprašanje: Katera skupina materialov predstavlja surovino za izdelavo 
toplotne izolacije? 

 A. PVC Baker, železo in PVC. 

 B. Mineralna volna, polistiren in poliuretan. 

 C. Kamena volna, propilen in PVC. 

7. Vprašanje: Toplotna sanacija obstoječih stavb… 

 
A. Je priporočljiva ko se izvajajo sanacijska dela na fasadi zaradi drugih 
razlogov. 

 
B. Je zelo priporočljivo v hudih podnebnih območjih, ampak nepotreben 
strošek v milih podnebjih. 

 
C. Vedno vključuje večje posege, ki v veliki meri predstavljajo nevšečnosti za 
prebivalce in uporabnike stavbe. 

8. Vprašanje: Toplotna izolacija fasade in strehe se lahko izvede… 

 A. Z notranje strani. 

 B. Z zunanje strani. 

 C. Z notranje ali zunanje strani. 

9. Vprašanje: Prva rešitev na katero pomislimo v kolikor pri sanaciji 
fasade ne želimo izgubiti uporabne notranje površine. 

 
A. Izolacija fasadne stene z notranje strani z uporabo ekspandiranega 
polistirena. 

 B. Izolacija z zunanje strani z uporabo ekspandiranega polistirena (EPS). 

 C. Izolacija z injektiranjem poliuretanske pene v vmesne prostore. 

10. Vprašanje: Kaj je bilo storjeno za spodbujanje izvajanja ukrepov 
učinkovite rabe energije v Sloveniji? 

 
A. Razviti so bili nacionalni akcijski načrti, ki v svojem programu vključujejo 
sheme pomoči in subvencij. 

 B. V tej smeri ni bilo razvitih nobenih ukrepov. 

 C. Programi subvencij, ki so namenjeni le za terciarni sektor. 

 

    Pravilni odgovori: 1-A, 2-B, 3-A, 4-C, 5-C, 6-B, 7-A, 8-C, 9-B, 10-A  
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 Preizkus znanja. Modul 6 

1. Vprašanje: Eden najpomembnejših ukrepov za energetsko učinkovitost 
na področju elektrike in razsvetljave je? 

 A. Vgradnja biomasnih kotlov. 

 B. Toplotna izolacija cevnih razvodov. 

 C. Izvedba kontrolnih in regulacijskih sistemov razsvetljave. 

2. Vprašanje: Ali je vgradnja senzorjev prisotnosti opredeljena v Tehnični 
smernici TSG-1-004:2010? 

 A. Ne, njihova uporaba ni predmet obravnave v Tehnični smernici. 

 B. Da, za vse vrste stavb. 

 
C. Da, vendar le za prostore brez stalne prisotnosti in za stavbe z večjim 
številom uporabnikov. 

3. Vprašanje: Kolikšne prihranke je možno doseči z uporabo senzorjev 
prisotnosti za razsvetljavo? 

 A. 1%. 

 B. Do 90%. 

 C. Ni prihrankov, saj se poraba dejansko poveča. 

4. Vprašanje: Sistem za koriščenje naravne svetlobe pomeni… 

 A. Nižjo porabo električne energije, prihranke in izboljšanje udobja. 

 B. Znatno povečanje stroškov za razsvetljavo. 

 C. Potreba po vgradnji dodatnih sijalk znotraj stavbe. 

5. Vprašanje: Katere izmed vseh sijalk porabljajo največ električne 
energije? 

 A. LED sijalke. 

 B. Klasične sijalke na žarilno nitko. 

 C. Kompaktne fluorescentne sijalke. 
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6. Vprašanje: Energijske nalepke gospodinjskih aparatov nam 
prikazujejo… 

 A. Energetsko učinkovitost gospodinjskih aparatov. 

 B. Ceno gospodinjskih aparatov. 

 C. Državo izvora gospodinjskega aparata. 

7. Vprašanje: Katera od naslednjih gospodinjskih naprav je energetsko 
najučinkovitejša? 

 A. Razred A. 

 B. Razred A+. 

 C. Razred A++. 

8. Vprašanje: Kateri od teh ukrepov ni vključen v načrt za varčevanje in 
učinkovito rabo energije za obdobje 2011-2020? 

 A. Povečanje moči razsvetljave po celotni stavbi. 

 
B. Izboljšanje energetske učinkovitosti notranje razsvetljave v obstoječih 
stavbah. 

 C. Izboljšanje energetske učinkovitosti gospodinjskih aparatov.  

 
9. Vprašanje: Kaj pomeni okrajšava AN-URE? 
 

 A. Varčevanje z viri energije in program za obnovljive vire energije. 

 B. Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost. 

 C. Program za sanacijo stavb v katastrofalnem stanju. 

10. Vprašanje: Instrumenti za doseganje prihrankov končne energije 
določenih v nacionalnem akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost 
za področje električne energije in gospodinjskih naprav so… 

 A. Energijsko označevanje gospodinjskih aparatov in drugih naprav. 

 B. Finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije. 

 C. Odgovora A in B sta pravilna. 

 

Pravilni odgovori:1-C, 2-C, 3-B, 4-A, 5-B, 6-A, 7-C, 8-A, 9-B, 10-C  
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 Preizkus znanja. Modul 6  

1. Vprašanje: Sistemi za pripravo tople sanitarne vode (TSV)… 

 A. Lahko predstavljajo velik del porabe energije. 

 B. Predstavljajo minimalno porabo energije v stavbah. 

 C. So v večini obstoječih stavb zastareli.. 

2. Vprašanje: Katero vrsto energije je potrebno uporabiti za pripravo tople 
sanitarne vode v primerih, ko je to izvedljivo? 

 A. Energija iz biomase. 

 B. Sončna energija 

 C. Kakršna koli vrsta ne obnovljivih virov energije. 

3. Vprašanje: Kateri od naslednjih vrst sistemov niso del solarnega 
sistema za pripravo tople sanitarne vode? 

 A. Sistem zajemanja. 

 B. Sistem shranjevanja. 

 C. Mobilni sistem. 

4. Vprašanje: Kateri sta dve najbolj pogosti vrsti toplotnih sistemov za 
pripravo TSV v več stanovanjskih stavbah? 

 A. Porazdeljen zajem in centralni zajem. 

 B. Porazdeljeno shranjevanje in centralno shranjevanje. 

 C. Centralno in decentralizirano shranjevanje. 

5.  Vprašanje: Kateri izmed klimatskih sistemov so se izkazali kot posebej 
pomembni med ukrepi za energetsko učinkovitost? 

 A. Sistemi za koriščenje solarne energije. 

 B. Sistemi za prosto hlajenje (Free-cooling). 

 C. Na tem področju ni ukrepov za energetsko učinkovitost. 
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6. Vprašanje: Katera vrsta ogrevalnih kotlov je energetsko najbolj 
učinkovita? 

 A. Standardni kotli. 

 B. Nizko temperaturni kotli. 

 C. Kondenzacijski kotli. 

7. Vprašanje: V katerem sklopu ukrepov je določeno, da morajo biti vsi 
cevovodi in pomožne naprave ter vsa oprema, naprave in rezervoarji 
toplotnih naprav, biti opremljeni s toplotno izolacijo?  

 A. Zakon o graditvi objektov. 

 B. Tehnična smernica TSG-1-004:2010. 

 C. Tega področja ne obravnava nobena uredba. 

8. Vprašanje: Debelina izolacije cevi in cevnih razvodov je odvisna od? 

 A. Premera cevi. 

 B. Dolžine cevi. 

 C. Materiala cevi. 

9. Vprašanje: Kaj pomeni okrajšava AN-URE? 

 A. Programi za varčevanje z energijo in obnovljive vire energije. 

 B. Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost. 

 C. Programi za sanacijo stavb v katastrofalnem stanju.  

10. Vprašanje: Instrumenti za doseganje prihrankov končne energije 
določenih v nacionalnem akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost 
za področje ogrevanja so 

 A. Energijsko označevanje gospodinjskih aparatov in drugih naprav. 

 B. Finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije. 

 C. Finančne spodbude za energetsko učinkovite ogrevalne sisteme. 

 

   Pravilni odgovori: 1-A, 2-B, 3-C, 4-B, 5-B, 6-C, 7-B, 8-A, 9-B, 10-C  
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 Preizkus znanja. Modul 6 

1. Vprašanje. V katerih izmed naštetih sistemov je možno proizvajati 
toploto z uporabo lesne biomase? 

 A. V kotlih nižje moči, namenjeni za uporabo v enostanovanjskih stavbah. 

 B. V kotlih primernih za ogrevanje večstanovanjskih stavb. 

 C. V obeh izmed zgoraj naštetih vrst kotlov. 

2. Vprašanje. Kateri biomasni kotli so najučinkovitejši? 

 A. Kotli na polena z naravnim vlekom. 

 B. Kondenzacijski kotli. 

 C. Vsi biomasni kotli so enako učinkoviti. 

3. Vprašanje. Uporaba solarne energije za proizvodnjo toplote… 

 A. je že v uporabi skoraj v vseh stavbah. 

 
B je Odličen način za pripravo TSV, podporo ogrevanja in ogrevanje 
bazenske vode. 

 
C. ni mogoča, ker še ni tehnologije za zbiranje sončnega sevanja in pretvorbo 
v toplotno energijo. 

4. Vprašanje.  Uporaba solarnih sistemov za pripravo tople sanitarne vode 
postaja vse bolj priljubljena, ker… 

 
A. Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah zahteva uporabo obnovljivih 
virov energije, za doseganje energetske učinkovitosti. 

 B. gre za povsem brezplačne sisteme. 

 C. se zaradi klimatskih sprememb povečujejo temperature in sončno sevanje. 

5. Vprašanje. Uporaba katerih kombiniranih virov energije je posebej 
zanimiva z vidika uporabe obnovljivih virov v stavbah? 

 A. Premog, olje in zemeljski plin. 

 B. Solarna energija in biomasa. 

 C. Obnovljivih virov se ne da kombinirati. 
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6. Vprašanje. Kombinirane sisteme za proizvodnjo energije se lahko 
uporabi za… 

 A. Razsvetljavo in ogrevanje 

 B. Ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode. 

 C. Uporabi se jih lahko le za pripravo tople sanitarne vode. 

7. Vprašanje.  Katera izmed naslednjih izjav ne drži? 

 
A. Geotermalne toplotne črpalke so primerne za vgradnjo v različne vrste 
objektov in nam nudijo številne prednosti pred ostalimi sistemi 

 
B. Uporaba geotermalnih toplotnih črpalk je odličen ukrep za znižanje porabe 
energije v stavbah. 

 C. Geotermalne toplotne črpalke se uporabljajo le v Sloveniji. 

8. Vprašanje. Kako delujejo geotermalne toplotne črpalke? 

 
A. Koristijo vodno paro, ki nastaja v notranjosti Zemlje, tako da s pomočjo 
turbine proizvajajo električno energijo. 

 
B. S pomočjo zemeljskih kolektorjev odvzemajo toploto, ki je shranjena v 
zemlji. 

 C. Uporabljajo energijo ki se sprosti pri izgorevanju peletov. 

9. Vprašanje Katera izmed spodnjih točk ne predstavlja ene izmed faz pri 
namestitvi geotermalnega sistema? 

 A. Dvigovanje tal in posipavanje s cementom. 

 B. Izkopavanje in zasipavanje jarkov. 

 C. Namestitev zemeljskih kolektorjev. 

10. Vprašanje. Kaj pomeni okrajšava AN-URE? 

 A. Programi za varčevanje z energijo in obnovljive vire energije. 

 B. Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost. 

 C. Programi za sanacijo stavb v katastrofalnem stanju. 

 

Pravilni odgovori:1-C, 2-B, 3-B, 4-A, 5-B, 6-B, 7-C, 8-B, 9-A, 10-B 
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 Preizkus znanja. Modul 6  

1. Vprašanje: Trenutno je izvajanje ukrepov za energetsko učinkovitost v 
stavbah, predvsem na področju stavbnega pohištva… 

 A. Obveza, v skladu z Evropsko in nacionalno zakonodajo. 

 B. Obvezno le za nekatere stavbe. 

 
C. Predmet obravnave številnih priporočil, ki ne bodo obvezne pred letom 
2020. 

 
2. Vprašanje: Da izpolnimo zahteve Pravilnika o učinkoviti rabi energije v 

stavbah glede omejitve povpraševanja po energiji, je potrebno… 
 

 A. Uporabiti nekatere obvezne materiale pri gradnji ovoja stavbe. 

 B. Primerno izolirati toplotni ovoj stavbe. 

 C. Zatesniti streho. 

3. Vprašanje: Toplotna izolacija ovoja stavbe vključuje... 

 A. Fasado, streho in stavbne odprtine. 

 B. Fasado, stropno ploščo in odprtine. 

 C. Streho, talno ploščo in odprtine. 

4. Vprašanje: Odkljukaj pravilno izjavo. 

 
A. Stavbno pohištvo ni predmet obravnave ukrepov v Tehnični smernici TSG-
1-004:2010. 

 
B. Stavbno pohištvo mora izpolnjevati minimalne vrednosti toplotne 
prehodnosti določene v Tehnični smernici TSG-1-004:2010 le za določene 
klimatske cone. 

 C. Stavno pohištvo mora dosegati minimalne vrednosti toplotne prehodnosti 
določene v Tehnični smernici TSG-1-004:2010. 

5. Vprašanje: Odkljukaj pravilno izjavo.  

 
A. Menjava stavbnega pohištva je zelo priporočljiv ukrep energetske sanacije 
zaradi svoje preprostosti in učinkovitosti. 

 
B. Menjava stavbnega pohištva je priporočljiva samo takrat ko se sanacija 
opravlja zaradi drugih razlogov. 

 
C. Menjava stavbnega pohištva je ukrep, ki ima zelo majhen vpliv na celotno 
energijsko stanje stavbe. 
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6. Vprašanje: Navadno monolitno steklo…  

 
A. Je dobra rešitev za zunanja okna na severni steni stavbe v hladnejših 
klimatskih območjih. 

 B. Je dobra alternativa steklu z nizko emisivnim nanosom. 

 C. Ni primerno za zunanja okna. 

7. Vprašanje: Vrsta oken, ki zagotavlja najboljšo energetsko učinkovitost 
stavbnih odprtin…  

 A. 3 ali več komorna PVC okna. 

 B. Kovinska okna s prekinitvijo toplotnega mostu. 

 C. Navadna kovinska okna. 

8. Vprašanje: Kaj je glavna pomanjkljivost lesa pri uporabi za stavbno 
pohištvo? 

 A. Nizka energetska učinkovitost. 

 B. Vzdrževanje je drago in zapleteno. 

 
C. V preteklosti je bila največja pomanjkljivost vzdrževanje, kar pa z 
sodobnimi tehnikami obdelave lesa ne predstavlja več problemov. 

9. Vprašanje: Kakšna je zahteva glede toplotne prehodnosti za okna? 

 A. 3,5 W/m2K . 

 
B. 1,3 W/m2K za okna s PVC ali lesenimi okvirji in 1,6 W/m2K za okna s 
kovinskimi okvirji. 

 C. 1,9 W/m2K. 

10. Vprašanje: Kaj je bilo storjeno za spodbujanje izvajanja ukrepov 
učinkovite rabe energije v Sloveniji? 

 
A. Razviti so bili različni načrti med katere spada Nacionalni akcijski načrt za 
energetsko učinkovitost na podlagi katerega se izvajajo različni ukrepi za 
doseganje prihrankov in povečanja učinkovite rabe energije. 

 B. V zvezi s stavbnim pohištvom ni bilo razvitih nobenih ukrepov. 

 C. Bili so razviti programi, vendar le za terciarni sektor. 

 

   Pravilni odgovori: 1-A, 2-B, 3-A, 4-C, 5-A, 6-C, 7-A, 8-C, 9-B, 10-A  
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 Preizkus znanja. Modul 7 

1. Vprašanje: Kaj je sistem upravljanja z energijo (EMS)? 

 
A. Celoten sklop ukrepov, ki jih izvaja veliko podjetje z namenom optimizacije 
varčevanja z energijo v delovnih procesih. 

 
B. Sistem, pri katerem se izda certifikat družbi, ki zagotavlja ustrezno 
upravljanje z energije. 

 
C. Kakršna koli vrsta ukrepov, ki jih izvaja kateri koli subjekt, z namenom 
izboljšanja energetske učinkovitosti 

2. Vprašanje: Izvajanje sistema upravljanja z energijo… 

 A. Je brezplačno in izvaja ga zunanja certificirana agentura. 

 
B. Vključuje nekatere stroške v smislu kadrovanja in financiranja, kateri se 
povrnejo z delovanjem sistema EMS. 

 C. Vključuje velike stroške, ki jih lahko pokrivajo le velika podjetja. 

3. Vprašanje: Kateri standard določa smernice za pravilni in enotni razvoj 
EMS? 

 A. Standard SIST-EN ISO 50001. 

 B. Standard SIST-EN ISO 9001. 

 C. Ni takšnega standarda. 

4. Vprašanje: Kakšne so prednosti izvajanja EMS? 

 A.  Ni prednosti, temveč gre za postopek, ki ga je treba izvesti. 

 B. Izboljšuje okolje, izboljšuje kakovost družbe in prihrani denar. 

 C. Kratkoročno prihrani denar in preprečuje podnebne spremembe. 

5. Vprašanje: Kakšna je razlika med sistemom EMS in certificiranim 
sistemom EMS? 

 A. Certificiran EMS velja za tretje osebe. 

 B. Certificiran EMS je veljaven samo v državah Evropske unije. 

 C. Certificiran EMS je namenjen le velikim podjetjem. 
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6. Vprašanje: Katere so glavne faze certificiranja EMS? 

 
A. Začetna diagnoza stanja, energetsko načrtovanje, izvajanje ukrepov, 
preverjanje ukrepov in certificiranje sistema upravljanja z energijo. 

 
B. Zahteva za certificiranja, odobritev sistema, izvajanje in popravljanje napak 
v kolikor je to potrebno. 

 
C. Pripravo energetske politike, izvajanje ukrepov ter preverjanje sistema s 
strani vodstva podjetja. 

7. Vprašanje: V gradbenem sektorju… 

 A. Sistem za upravljanje z energijo ni potreben. 

 
B. V primeru novogradenj ni priporočljivo uporabljati ukrepov za energetsko 
učinkovitost, niti izvajati procesa energetskega certificiranja. 

 
C. Energetsko certificiranje je obvezno in urejeno z evropskimi ter 
nacionalnimi predpisi. 

8. Vprašanje: Rezultat energetskega certificiranja stavb je? 

 
A. Energetska ocena stavbe, ki je izražena s številom od 1 (najučinkovitejša) 
do 6 (najmanj učinkovita). 

 
B. Energetska ocena stavbe, ki je izražena s črko od A (najučinkovitejša) do 
G (najmanj učinkovita). 

 C. Potrdilo z navedbo energijskih lastnosti za javne stavbe. 

9. Vprašanje: Kdo lahko izvede postopek energetskega certificiranja 
stavbe? 

 A. Vsak. 

 B. Javni uslužbenec. 

 C. Samo pooblaščeni strokovnjak. 

10. Vprašanje: Primerjamo stavbi razreda A in razreda D. Katera trditev je 
pravilna? 

 A. Stavba razreda A je orientirana proti jugu. 

 B. Stavba razreda A je energetsko učinkovitejša kot stavba razreda D. 

 C. Stavba razreda D je starejša kot stavba razreda A. 

Pravilni odgovori:1-C, 2-B, 3-A, 4-B, 5-A, 6-A, 7-C, 8-B, 9-C, 10-B  
 



Uporaba podatkov, vsebovanih v tej publikaciji je dovoljena z navedbo vira: 
Projekt "Efficiency Jobs"  [2013-1-ES1-LEO05-66818-AN] 

sofinanciran v okviru programa Vseživljenjsko učenje Evropske unije. 
Popolno ali delno razmnoževanje te publikacije je prepovedano brez soglasja avtorjev 

Uporaba opisanih tehnik in tehnologij je v izključni odgovornosti uporabnika. 
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