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1 UVOD
V diplomski nalogi bom obravnaval energetsko stanje občinske stavbe v Cerknici. Stavba, v kateri je
sedež Občine Cerknica, je javna stavba, ki je bila zgrajena v zadnji četrtini 19. stoletja. Leta 2010 je
bila obnovljena; zamenjali so ji streho in okna, na nekaterih delih fasade pa so poskrbeli tudi za
dodatno izolacijo. Energetska sanacija stavb je velika investicija, njen namen pa je zmanjšati porabo
energije, s čimer se zmanjšajo tudi emisije, potreba energenta in stroški za vzdrževanje stavb.
V obdobju 2014–2020 je energetska sanacija državnih, občinskih in zasebnih stavb prioriteta, saj je
treba po Direktivi 2012/27/EU o energetski učinkovitosti doseči 20 % izboljšanje.
Strategija, ki jo je Unija sprejela za leto 2020, vključuje energetsko učinkovitost, ki je navedena kot
najpomembnejši ukrep. Zaradi tega morajo države članice EU pripraviti novo strategijo, ki naj bo
dolgoročna in naj vsebuje ukrepe, kot so investicije v prenovo stavb, tako javnih in zasebnih kot tudi
poslovnih. Za vse članice pa velja, do dobo morale ločevati porabo energije od gospodarske rasti, za
kar je potrebna nova strategija za energetsko učinkovitost.
24. 2. 2014 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Energetski zakonik (EZ-1), v katerem je
navedeno, da bodo morale biti po letu 2018 vse nove javne stavbe v Sloveniji skoraj nič energijske, za
obdobje po letu 2020 pa je navedel, da morajo biti prav vse stavbe skoraj nič energijske. [3] Slovenija
se je zavzela, da bo v tem obdobju (2014–2020) obnovila 1,8 milijona površin v celotnem javnem
sektorju, in da bo vsako leto energetsko prenovila 3 % skupne tlorisne površine stavb ožjega javnega
sektorja. [4] S tem bo izpolnila minimalne zahteve, ki se nanašajo na energetsko učinkovitost po
Direktivi 2012/27/EU.

Investicije v energetsko sanacijo stavb naj bi imele pozitiven vpliv na javne finance, saj se sredstva,
vložena v sanacijo, povrnejo iz naslova priliva davkov in prispevkov, poleg tega pa so stroški za
energijo manjši. V stavbah javnega sektorja naj bi znašal prihranek porabe energije vsako leto najmanj
2 milijona evrov. Prav tako bi delo na tem področju pripomoglo k zagonu gradbeništva. [4]
Stavbe, varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine, spadajo pod izjeme in se jih
obravnava drugače. Občinska stavba, ki jo obravnavam v diplomski nalogi, je varovana v skladu s
predpisi o varstvu kulturne dediščine. Ker pa gre za javno stavbo, ki naj bi bila glede energetske
učinkovitosti vzor ostalim stavbam, jo bom hipotetično v diplomski nalogi obravnaval kot javno
stavbo ki ni izjema.
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Javna stavba mora, da doseže ustrezno energetsko učinkovitost, skladno s Pravilnikom o učinkoviti
rabi energije (PURES 2010) ob energetski sanaciji izpolnjevati strožje pogoje glede dovoljene letne
potrebe toplote za ogrevanje kot druge stavbe. Letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe je »toplota,
ki jo je treba v enem letu dovesti v stavbo za doseganje projektnih notranjih temperatur.« [5]
»Javne stavbe: QNH/Ve ≤ 0,29 (56 + 60 f0 . 4,5 TL) (kWh/m3a)
Stanovanjske stavbe: QNH/Au ≤ 56 + 60 f0 . 4,5 TL (kWh/m2a)
Nestanovanjske stavbe: QNH/Ve ≤ 0,32 (56 + 60 f0 . 4,5 TL) (kWh/m3a)« [5]

1.1 Cilji
Občinska stavba je varovana, kot določujejo predpisi o vastvu kulturne dediščine, prav tako pa ima po
vzoru javnih stavb izdelano merjeno energetsko izkaznico, čeprav je po zakonu ne potrebuje. V
diplomski nalogi želim izdelati računsko energetsko izkaznico stavbe in analizirati njeno obstoječe
energetsko stanje. Poleg tega želim preveriti, v kolikšni meri izpolnjuje kriterije za
doseganje energetske učinkovitosti glede na PURES 2010, in primerjati letne potrebne toplote za
ogrevanje, ki jih bom pridobil z že dobljenimi izračuni iz merjene energetske izkaznice. Preveril bom
tudi, v kolikšni meri je smiselna energetska sanacija varovane stavbe, pri kateri se moramo držati
pravil, ki jih podajajo predpisi o varstvu kulturne dediščine.
Pričakujem, da bodo izračuni pokazali, da stavba ni energetsko učinkovitosta. Prav tako pa menim, da
morebitna energetska sanacija, ki ne bi posegala v varovani del stavbe in bi zadostila pogojem za
energetsko učinkovitost glede na PURES 2010, ne bi bila smiselna.

1.2 Metode dela
Programska oprema, ki sem jo uporabil v diplomski nalogi, je program KI ENERGIJA 2014. [13]
Program analizira konstrukcijske sklope, pri tem pa upošteva Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti
rabi energije v stavbah, SIST EN ISO 6946, SIST EN ISO 10211-1 in SIST 1025:2002. Za rezultat
analize nam poda podatke, ki so potrebni za končno poročilo v skladu s SIST EN ISO 13790, oziroma
dokaže toplotno zaščito stavbe v skladu s PURES 2010.
Podatke, ki jih program potrebuje za izračun, sem pridobil iz projektne dokumentacije in merjene
energetske izkaznice ter med pogovorom z zaposlenimi v stavbi. Leta 2010 je potekala obnova strehe,
oken in izolacije nekaterih delov zunanje stene. Iz projekta za gradbeno dovoljenje sem dobil
informacije o geometriji stavbe, namembnosti prostorov ter konstrukcijskih sklopih strehe in tal v
mansardi. Iz projektne dokumentacije sem razbral tudi podatke o vrsti, velikosti in lastnostih
zasteklitve.
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Konstrukcijske sklope ostalih sten in tal pa sem dobil iz merjene energetske izkaznice, kjer je pod
alinejo zunanjega ovoja stavbe podrobno opisan celoten ovoj stavbe. Ker lastnosti materialov, iz
katerih je stavba zgrajena, ni, sem pri izračunu toplotne prehodnosti oziroma specifične toplotne
izgube konstrukcijskih sklopov U (W/m2K) uporabil približne ocene, ki jih ponuja program Energija
2014. Iz merjene energetske izkaznice sem dobil tudi podatke o pripravi tople vode, razvodnem
sistemu in hlajenju.
Klimatske podatke pridobi program sam glede na koordinate same stavbe, režim in temperaturo
ogrevanja prostorov pa sem dobil med pogovorom z zaposlenimi. Za ostale podatke, ki jih nisem uspel
pridobiti, sem uporabil priročnik programa ali knjižnico materialov in stavbne opreme, ki ju ponuja
program.

2 ZAKONODAJA
Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (2002/91/ES) (EPBD), ki je bila v veljavi pred novo
Direktivo EPBD (2010/31/EU), je podajala zahteve glede energetske izkaznice. Te zahteve so
navajajo, da bi morale drževe EU do leta 2006 uvesti energetske izkaznice stavb. Podan pa je tudi
alternativni rok do leta 2009, če država ne more zagotoviti dovolj neodvisnih usposobljenih
strokovnjakov za izvedbo energetskih izkaznic. [6] Po novi Direktivi EPBD (2010/31/EU) je prišlo do
sprememb na področju energetskih izkaznic za stavbe v javnem sektorju, obvezna je namreč navedba
razreda energijske učinkovitosti pri trženju stavb. Stavbe so tudi certificirane in vodene v registru. [7]
Energetski zakon (EZ-1) je stopil v veljavo 22. marca 2014 [3]. Ta zakon energetske izkaznice ne
uvaja na novo, temveč samo dopolnjuje energetski zakon iz leta 2006 (Zakon o spremembah in
dopolnitvah energetskega zakona EZ-B) in novelo EZ-E iz leta 2012. Z uvedbo energetskih izkaznic je
Slovenija pridobila tudi pogoje za nadaljnje črpanje evropskih sredstev. [7]
Energetsko izkaznico v Sloveniji definirajo naslednji zakoni in pravilniki:


»Energetski zakon;



Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb;



Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo
energetskih izkaznic;



Pravilnik o spremembi Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih
strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic;



Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 2010) in Tehnična smernica (TSG-1004:2010);
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Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice.« [7]

2.1 Energetska izkaznica
Energetska izkaznica stavbe vsebuje informacije o tem, kakšna je energijska učinkovitost stavbe, ter
priporočila o tem, kako povečati energijsko učinkovitost. Njen namen je informirati osebo (lastnika,
najemnika, uporabnika...) o energetski učinkovitosti nepremičnine, ki jo želi kupiti ali najeti. [8]
Velika prednost izkaznice predstavljajo referenčne vrednosti, na podlagi katerih lahko stavbe med
seboj primerjamo glede energetske učinkovitosti, priporočila pa nam povedo, kako lahko le-to še
izboljšamo. Priporočila se osredotočajo na kakovost ovoja stavbe, na izboljšanje energetske
učinkovitosti sistemov ter povečevanje učinkovitosti rabe obnovljivih virov energije, nanašajo pa se na
obravnavano stavbo. Ukrepi torej niso splošni, ampak obravnavajo točno določeno stavbo. Energetska
izkaznica stavbe ima tako koristne podatke, ki pomagajo potrošniku pri odločitvi o energetski sanaciji
stavbe oziroma pri načrtu za manjšo porabo energije. Splošno velja prepričanje, da je investicija v
energetsko učinkovitost stavbe velika, omenjena priporočila pa lahko pripomorejo k temu, da z
manjšimi ukrepi dosežemo velik prihranek energije. Potencijalni kupec ima tako informacije o
pričakovanih stroških za energijo v stavbi, ter kako jih lahko z morebitno investicijo zmanjša. [8]
Energetska izkaznica je veljavna deset let, izdela pa jo za to usposobljen neodvisni strokovnjak. Za
izdelavo energetske izkaznice mora neodvisni strokovnjak pregledati stavbo in naprave ki so v stavbi,
analizirati podatke o stavbi in njeni rabi energije. Na koncu je potreben izračun energijskih kazalnikov,
s pridobitvijo le teh pa lahko neodvisni strokovnjak vpiše podatke v register. Energijsko izkaznico z
vpisom v register izda ministrstvo, pristojno za energijo. Če je stavba večstanovanjska, lahko izda
energetsko izkaznico, ta pa mora veljati za celotno stavbo. Energetske izkaznice morajo imeti stavbe,
ki so v lasti države ali lokalnih skupnosti in jih ti organi tudi uporabljajo, stavba pa mora imeti celotno
uporabno tlorisno površino večjo kot 250 m². Ker je energetska izkaznica javnega značaja, morajo
imeti vse te stavbe energetsko izkaznico na vidnem mestu. [6]

2.1.1 Primeri, ko energetska izkaznica ni potrebna
Obstajajo izjeme, ko energetske izkaznice ni potrebno izdelati. Energetska izkaznica ni potrebna pri
oddajanju v najem za manj kot eno leto, pri prodaji, če se izkaže javna korist za razlastitev, pri prodaji
v stečajnem postopku in postopku izvršbe ter v primerih, ko gre za nepremičnine, dedovane v last
Republiki Sloveniji ali lokalni skupnosti.
Za stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine, izdelava energetske
izkaznice ni potrebna. Prev tako je ne potrebujejo cerkve in obredne stavbe, skladišča, industrijske
stavbe ter nekatere nestanovanjske kmetijske stavbe. V to kategorijo izjem pa spadajo tudi stavbe z
manj kot 50 m2 tlorisne površine ter enostavni in nezahtevni objekti.
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2.1.2 Stavbe, varovane po predpisih s področja varstva kulturne dediščine
Stavb velikokrat ni mogoče energetsko prenoviti, brez da bi ogrozili videz in strukturo objekta, zato so
v primerih stavb, varovanih s predpisi o varstvu kulturne dediščine, izključeni vsi ukrepi, ki bi ogrožali
varovane vrednote objekta. Kako bomo takšno stavbo energetsko prenovili, je torej odvisno od njenih
arhitekturnih posebnosti. Izvedli bomo le ukrepe, ki na videz ne bodo vplivali na strukturo, notranja
razmerja in uporabo dediščine. Energetska izkaznica ni obvezna v primerih stavbne (profane, sakralne
itd.) dediščine.

2.1.3 Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine
Stavbe, ki predstavljajo kulturno dediščino države je potrebno vzdrževati v stanju, ki ohranja njihove
vrednote. Ker pa gre večinoma za starejše stavbe, v katerih se porabi veliko energije zaradi njihovih
energetskih lastnosti, je potrebno nekatere stavbe energetsko obnoviti. Da bi takšne stavbe čim bolje
energetsko obnovili in hkrati ne bi posegali v prepoznavne elemente stavbe, ki je varovana kot
kulturna dediščina, je Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije in Ministrstvo za kulturo
Republike Slovenije novembra 2016 izdalo Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine.
Skozi smernice torej izvemo kateri so najboljši ukrepi in postopki, da dosežemo boljše energetsko
učinkovitost stavbe, brez da bi uničili posamezne prvine, ki so prepoznavne za določeno stavbo.
Smernice se lahko uporabljajo tako za stavbe, varovane v skladu z predpisi o varstvu kulturne
dediščine kot tudi za druge stavbe, pri katerih želimo ohraniti profesionalno stavbarstvo ali
arhitekturni pristop.
Smernice vsebujejo 10 osnovnih načel, po katerih bi naj prenova potekala. Med temi desetimi
osnovnimi načeli so Ohranjanje prvotnih sestavin, Prenova pred zamenjavo, Celovito načrtovanje
ukrepov, Spremembe vedenjskih navad uporabnikov, Individualna obnova stavb, Odgovornost za
prihodnost,... Skladno s temi smernicami bom v nadaljevanju diplomske naloge podal tudi rešitev za
energetsko prenovo obravnavane stavbe. [15]

2.2 Vrste energetskih izkaznic
Poznamo dve vrsti energetskih izkaznic, to sta merjena energetska izkaznica in računska energetska
izkaznica. Izbira vrste izkaznice je odvisna od vrste stavbe in njenega namena uporabe.

2.2.1 Merjena energetska izkaznica
Merjeno energetsko izkaznico izda neodvisni strokovnjak za obstoječe nestanovanjske stavbe ali dele
stavb. [6] Določi jo na podlagi meritev energije v obravnavani stavbi ali delu stavbe. Podatke o
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dobavljeni oziroma porabljeni energiji naročnik posreduje izdajatelju ob naročilu energetskih izkaznic.
Gre za račune o porabljenih energentih, načtre stavbe in druge oblike dokumentacije. V primeru, da za
porabo energenta meritve ne obstajajo, je naročnik dolžan na to opozoriti izdajatelja. Naloga
izdajatelja, torej neodvisnega strokovnjaka, je tudi, da presodi o zanesljivosti podatkov o dejanski rabi
energije. Če oceni da podatki niso zanesljivi, lahko namesto merjene izda računsko energetsko
izkaznico.

2.2.2 Računska energetska izkaznica
Za novozgrajene stavbe in dele obstoječih stanovanjskih stavb ali stanovanj izdajatelj izda računsko
energetsko izkaznico. [6] Izračuna jo na podlagi podatkov o stavbi in standardnih robnih pogojih glede
klimatskih razmer na mestu stavbe oziroma stanovanja. Računska energetska izkaznica je
standardizirana, tako da življenjske navade uporabnikov ne vplivajo na vrednosti. Te so lahko glede
rabe stanovanja zelo različne. Lastnosti stavbe se sicer ne spreminjajo, lahko pa se spremeni uporaba
prostorov oziroma stanovanja, kar pa je odvisno od uporabnikov stanovanja. Zaradi tega bi lahko
namreč novi lastnik stanovanja oziroma najemojemalec dobil napačne informacije o rabi energije v
stanovanju.

2.3 Energetski kazalniki merjene energetske izkaznice
Energijski kazalniki za merjeno energetsko izkaznico so določeni na podlagi izmerljivih vrednosti
porabe energije za zadnja tri končana koledarska leta pred letom izdelave energetske izkaznice v
skladu s standardom SIST EN 15603 in so naslednji:


»letna dovedena energija, namenjena pretvorbi v toploto na enoto kondicionirane površine
stavbe (kWh/m2a);



letna poraba električne energije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine
stavbe (kWh/m2a);



letna primarna energija za delovanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe
(kWh/m2a);



letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kg/m2a).«
[6]

2.4 Energijski kazalniki računske energetske izkaznice
Energijski kazalniki so določeni po računski metodologiji. Ta metodologija temelji na standardu SIST
EN ISO 13790 in je skladna s TSG-1-004 in nacionalnimi posebnostmi. Energetski kazalniki računske
energetske izkaznice so:
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»letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe QNH/Au
(kWh/m2a);



letna dovedena energija za delovanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe Q/Au
(kWh/m2a);



letna primarna energija za delovanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe QP/Au
(kWh/m2a);



letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kg/m2a);



letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe, ki mora
biti razvrščena v razrede, kot prikazuje preglednica, ostali kazalniki pa so prikazani na
barvnem traku.« [6]

Preglednica 1: Razvrščanje v skupine [6]
Razred

Letna potrebna toplota za ogrevanje
A1

od 0 do vključno 10 kWh/m2a

A2

nad 10 do vključno 15 kWh/m2a

B1

nad 15 do vključno 25 kWh/m2a

B2

nad 25 do vključno 35 kWh/m2a

C

nad 35 do vključno 60 kWh/m2a

D

od 60 do vključno 105 kWh/m2a

E

od 105 do vključno 150 kWh/m2a

F

od 150 do vključno 210 kWh/m2a

G

od 210 do 300 in več kWh/m2a

3 OPIS OBJEKTA
Občinska stavba v Cerknici je locirana v osrednjem delu mesta Cerknica, na naslovu Cesta 4. maja 53.
Stavba je orientirana v smeri JV - SZ, njeno pročelje pa na SV, mimo katerega pelje regionalna cesta
R1 212 (Unec–Cerknica–Bloška Polica–Sodražica–Žlebič). Za stavbo je parkirišče, namenjeno
parkiranju zaposlenih, z leve in desne strani pa jo obdajajo druge stavbe. Gre za samostoječo stavbo,
ki je v lasti Občine Cerknica.
Stavbo sestavljajo klet, visoko pritličje, 1. nadstropje in mansarda. Nosilna konstrukcija kleti je zid iz
polnih opečnih zidakov debeline 60 cm ter notranjega in zunanjega ometa. Tla v kleti so sestavljena iz
podložnega betona, na katerem so leseni morali in deske ter talna obloga. Strop kleti je sestavljen iz
jeklenih nosilcev, ki so obdani z opečnim obokom ter izolirani s 3–5 cm toplotne izolacije, na kateri
sta estrih in talna podloga. Nosilna konstrukcija pritličja in nadstropja je prav tako zid iz polnih
opečnih zidakov debeline 50 cm ter notranjega in zunanjega ometa. V mansardi je višina kolenčnega
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zidu 1,2 m, prav tako pa je narejena iz polnih opečnih zidakov. Tla v pritličju so sestavljena iz
stropnikov in desk, na katerih je parket. Tla v mansardi so armiranobetonska, izolirana s 5 cm
stiropora, na katerem je estrih in parket. Strešna konstrukcije je lesena, sestavljena iz mavčnokartonastih plošč, parne zapore, lesenih špirovcev, toplotne izolacije iz kamene volne v debelini 30
cm, desk in paropropustne folije. Ostrešje strehe je hladno in ni izolirano. Streha ima obliko
štirikapnice.
Področje fasade oziroma netransparenten zunanji ovoj stavbe ni toplotno izoliran. Izjema je le JZ del
fasade, na kateri je 5 cm toplotne izolacije iz kamene volne. Vsa okna so zastekljena z dvoslojno
izolacijsko zasteklitvijo in so s profili sestavljena iz plastične mase PVC. Zunanjega senčenja na
zunanjem zidu ni, senčenje je mogoče le z notranjimi zavesami, strešna okna pa so opremljena tako z
zunanjimi kot notranjimi senčili. Vhodna vrata na pročelju so lesena, vhodna vrata za zaposlene pa so
iz plastične mase PVC.
Kletni prostori so namenjeni predvsem za skladiščenje. V kleti se nahajajo kotlovnica, arhiv in
priročno skladišče. Ker v kleti ni potrebe po toploti, je neogrevana. V pritličju so sprejemna soba,
pisarne in toaletni prostori. V 1. nadstropju se nahajajo pisarne in toaletni prostori, v mansardi pa
konferenčna soba. Stopnišče je locirano na sredini stavbe, z eno stranjo meji na zunanji zid. Povezuje
klet, pritličje, 1. nadstropje in mansardo. Pritličje, 1. nadstropje in mansarda so ogrevani. Prav tako je
ogrevano celotno stopnišče. Špica strehe, ki ni izolirana, ni ogrevana.

3.1 Stavbna dediščina
Stavba je vključena v varovanje kulturne dediščine. Zgrajena je bila v zadnji četrtini 19. stoletja. Gre
za profano stavbno dediščino. Pritličje devetosnega pročelja in štiriosnih stranskih fasad poudarja
rustiko, nadstropni del pa je členjen s pilastri. [9] V začetku 20. stoletja je bila v stavbi posojilnica,
doktor pa je imel tu svojo ordinacijo. [10] Zaradi omenjenega ni dovoljeno posegati v SZ, SV in JV
zunanje stene oziroma jih dodatno toplotno izolirati iz zunanje strani.
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Slika 1: Razglednica z občinsko stavbo (desno) iz leta 1908 (Slivniški pogledi, julij–avgust 2016, str.
8) [10]

4 IZRAČUN
4.1 Splošni podatki
Račun sem izdelal za dve časovni podobdobji: dan in noč. V programu sem upošteval tri medsebojno
različne cone z enakimi bivalnimi razmerami. Zunanji ovoj stavbe je sestavljen iz dveh različnih
konstrukcijskih sklopov. Program ponuja možnost definiranja več različnih konstrukcijskih sklopov za
zunanji ovoj, zato ni bilo treba računati uravnoteženega povprečja toplotne upornosti.
Energent za ogrevanje stavbe je ekstra lahko kurilno olje. Stavba ima lastno kurilno napravo z
ventilacijskim gorilnikom in nazivno toplotno močjo 90 kW. Učinkovitosti kotla je 90 %, za ostale
vrednosti o razvodnem sistemu in ogrevalih pa sem upošteval informativno vrednost, ki jo program
podaja na oceni velikosti stavbe.
Hlajenje je v stavbi izvedeno z lokalnimi split klimatskimi napravami. Na fasadi stavbe je vgrajenih
šest kompresorskih enot, v notranjih prostorih pa deset upravljalnih enot klimatske naprave. Hladilna
moč znaša 25 kW. Upošteval sem, da poteka prenos hladu v sam prostor preko stropnih kaset.
Delovanje hladilne naprave sem ocenil na 8 ur na dan.
Pri razsvetljavi prostorov sem upošteval, da stavba pripada javni upravi, zato sem prostore v njej
uvrstil v kategorijo pisarn. Upošteval sem tudi instalirano moč svetilk, ki znaša 8 W/m2.
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4.2 Klimatski podatki
Klimatski podatki so pogojeni z lokacijo objekta. Koordinati občinske stavbe sta GKX: 72342 in
GKY: 450738. Program Energija 2014 pridobi glede na koordinate povprečne temperature po
mesecih. Projektna temperatura za to območje je –16 °C. Podnebje na tem delu je celinsko, energija
sončnega obsevanja 1084 kWh/m2a, temperaturni primanjkljaj pa 3700 K/dan. V tabeli 2 so prikazane
temperature, vlažnost in obsevanje v posameznih mesecih, ki jih program potrebuje za izračun.
Preglednica 2: Temperature, vlažnost in obsevanje v letu
Mesec

Temperatura (°C)

Vlažnost (%)

Obsevanje (Wh/m2d)

Januar

–2

83

1002

Februar

0

78

1746

Marec

4

75

2629

April

7

74

4099

Maj

12

75

4583

Junij

16

77

5013

Julij

18

75

5180

Avgust

17

77

4469

September

13

81

3150

Oktober

9

83

1886

November

3

84

1035

December

0

84

781

4.3 Računska obdobja
Program Energija 2014 omogoča račun za dve časovni podobdobji: dan in noč. Ker gre za stavbo, v
kateri se nahajajo pisarne, ki so ogrevane v času prisotnosti zaposlenih, sem v omenjenih dveh
podobdobjih upošteval še čas nezasedenosti.
Stavba je ogrevana od ponedeljka do petka. Ogrevanje se začne ob 7.00 in traja do 17.00. V času od
17.00 do 7.00 je nastavljen zmanjšan režim ogrevanja. Prav tako je zmanjšan režim ogrevanja
nastavljen, ko je stavba nezasedena, torej v času vikendov in praznikov. V enem tednu je torej stavba
ogrevana 50 ur, neogrevana pa 118 ur. Če razdelimo čas ogrevanja v tednu na odstotke, je stavba
ogrevana 30 % časa. Ta odstotek upoštevam v časovnih podobdobjih; namesto 10-urnega ogrevanja na
dan upoštevam 7-urno ogrevanje, s čimer zajamem vpliv nezasedenosti stavbe med vikendi in
prazniki.
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4.4 Delitev objekta na cone
Kot je opisano že v poglavju Opis objekta, stavbo sestavljajo klet, visoko pritličje, 1. nadstropje in
mansarda. Vse prostore povezuje stopnišče, ki je locirano na sredini stavbe in z eno stranjo meji na
zunanji zid. Stavbo sem na podlagi enakih pogojev razdelil v tri cone: eno kondicionirano in dve
nekondicionirani coni. Kondicionirana cona je definirana kot prostor z z enotnimi bivalnimi pogoji.
Temperaturo v prostoru uravnava enoten sistem (prezračevanje, hlajenje, ogrevanje), razlike v
temperaturi, ki se pojavijo znotraj prostora pa so zanemarljive. [11]
Kondicionirana cona zajema prostore, ki so v visokem pritličju, 1. nadstropju, mansardi in na
stopnišču. V teh prostorih so večinoma pisarne. Poleg pisarn se tu nahajajo tudi hodniki, čajne kuhinje
in sanitarije, ki so prav tako ogrevani na podobno temperaturo kot pisarne. Tudi stopnišče in
konferenčna dvorana v mansardi sta ogrevana na podobno temperaturo, zato vse omenjene prostore
obravnavam kot eno kondicionirano cono. Prezračevanje v teh prostorih je naravno.
Nekondicionirani coni sta dve. Nekondicionirana cona klet zajema kletne prostore brez stopnišča. V
teh prostorih so kotlovnica, skladišče in arhiv. Ti prostori niso ogrevani. Nekondicionirana cona
podstrešje zajema neogrevano podstrešje, ki je locirano v sami špici strehe.
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Slika 2: Razdelitev na cone: tloris [16]

Slika 3: Razdelitev na cone: prerez [16]
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4.5 Konstrukcijski sklopi
Podatke o konstrukcijskih sklopih sem pridobil iz projekta za izvedbo iz leta 2010 in iz merjene
energetske izkaznice. Toplotne prehodnosti U (W/m2K) sem izračunal s programom Energija 2014.
Ker ni natančnih podatkov o gostoti in toplotni prevodnosti vgrajenih materialov, sem izbral približke
materialov, ki jih podaja program v knjižnici materialov. V preglednici 3 so prikazani konstrukcijski
sklopi stavbe in njihove toplotne prehodnosti ter najvišje dovoljene vrednosti za konstrukcijski sklop.
Preglednica 3: Konstrukcijski sklopi
Zunanja stena

Debelina [cm]

Toplotna prehodnost [W/m2K]

Podaljšana apnena malta

2

0,87

Polna opeka

50

0,76

Cementna malta

2

1,4

Toplotna prehodnost KS

1,156 > Umax = 0,280
KS NE ustreza

Zunanja stena JZ

Debelina [cm]

Toplotna prehodnost [W/m2K]

Podaljšana apnena malta

2

0,870

Polna opeka

50

0,760

Lepilna malta za kameno volno

0,5

0,900

Kamena volna

5

0,040

Lepilna malta za kameno volno

0,5

0,900

Zaključni sloj

0,5

0,450

Toplotna prehodnost KS

0,471 > Umax = 0,280
KS NE ustreza

Streha

Debelina [cm]

Toplotna prehodnost [W/m2K]

Mavčno-kartonaste plošče

1,8

0,230

Parna zapora

0,02

0,190

Kamena volna

30

0,040

Les – smreka, bor

2,4

0,140

Paropropustna folija

0,02

0,190

Toplotna prehodnost KS

0,126 < Umax = 0,200
KS ustreza
se nadaljuje ...
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... nadaljevanje preglednice 3
Streha na podstrešju (položaj

Debelina [cm]

Toplotna prehodnost [W/m2K]

Les – smreka, bor

2,4

0,140

Paropropustna folija

0,02

0,190

KS je izven toplotnega ovoja stavbe)

Toplotna prehodnost KS

2,685 > Umax = 0,200
KS NE ustreza

Stena pod terenom (toplotna
prehodnost zemljine 2 W/m2K)

Debelina [cm]

Toplotna prehodnost [W/m2K]

Podaljšana apnena malta

2

0,870

Polna opeka

60

0,760

Cementna malta

2

0,140

(položaj KS je izven toplotnega ovoja
stavbe)

Toplotna prehodnost KS

0,506 > Umax = 0,350
KS NE ustreza

Tla v kleti (toplotna prehodnost
zemljine 2 W/m2K)

Debelina [cm]

Toplotna prehodnost [W/m2K]

Linolej

0,5

0,190

Les – smreka, bor

5

0,140

Suh pesek

20

0,580

Beton iz kamnitega agregata

20

2,330

(položaj KS je izven toplotnega ovoja
stavbe)

Toplotna prehodnost KS

0,116 < Umax = 0,350
KS ustreza

Tla v visokem pritličju

Debelina [cm]

Toplotna prehodnost [W/m2K]

Linolej

0,5

0,190

Cementni estrih

5

1,400

Toplotna izolacija XPS

5

0,035

Cementni estrih

5

1,400

Suh pesek

10

0,580

Polna opeka

15

0,580
se nadaljuje...
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... nadaljevanje preglednice 3
Toplotna prehodnost KS

0,461 > Umax = 0,280
KS NE ustreza

Strop v mansardi

Debelina [cm]

Toplotna prehodnost [W/m2K]

Mavčno-kartonaste plošče

1,8

0,230

Parna zapora

0,02

0,190

Kamena volna

30

0,040

Paropropustna folija

0,02

0,190

Les – smreka, bor

2,4

0,140

Toplotna prehodnost KS

0,126 < Umax = 0,200
KS ustreza

Tla v 1. nadstropju
Debelina [cm]

Toplotna prehodnost [W/m2K]

Hrastov parket

2

0,210

Cementni estrih

5

1,400

PVC-folija, mehka

0,1

0,190

Les – smreka, bor

5

0,140

(stropna konstrukcija med
ogrevanimi prostori)

Toplotna prehodnost KS

1,422 > Umax = 1,350
KS NE ustreza

Tla v mansardi
Debelina [m]

Toplotna prehodnost [W/m2K]

Hrastov parket

2

0,210

Cementni estrih

5

1,400

XPS

5

0,035

Beton iz kamnitega agregata

20

2,040

Polne mavčne plošče

2

0,580

(stropna konstrukcija med
ogrevanimi prostori)

Toplotna prehodnost KS

0,512 < Umax = 1,350
KS ustreza
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4.6 Kondicionirana cona
Preglednica 4: Osnovni podatki o kondicionirani coni
Podatki/cona

Kondicionirana cona
3

3720

3

3162

Bruto ogrevalna prostornina (m )
Neto ogrevalna prostornina (m )
2

Neto uporabna površina (m )

875

Površina pisarn (m2)

785

Projektna notranja
temperatura (°C)
Povprečna moč dobitkov
2

notranjih virov (W/m )

Letna

Zimska

Dan

24

20

Noč

21

17

Dan

7

7

Noč

1

1

Bruto prostornina cone je ogrevana prostornina, določena z upoštevanjem zunanjih dimenzij. Gre za
prostornino cone, obdane z zunanjo površino stavbe, skozi to površino toplota prehaja v okolico. [11]
Neto prostornino cone sem izračunal s pomočjo faktorja, bruto prostornino sem torej zmanjšal za
količnik 0,85. Neto uporabna površina je tlorisna površina ogrevanih prostorov, določena z
upoštevanjem notranje mere. [12] Pri površini pisarn sem od neto uporabne površine odštel površino
stopnišča in hodnikov.
Povprečno moč notranjih dobitkov predstavlja toplota zaradi ljudi, naprav, procesov, materialnih
tokov in razsvetljave v stavbi. Z uporabo poenostavljene metode sem upošteval prispevek notranjih
virov 7 W na enoto neto uporabne površine stavbe za časovno obdobje enega dne. Za časovno obdobje
ene noči pa sem upošteval prispevek notranjih virov 1W na enoto neto uporabne površine stavbe.
Stavba glede na način gradnje spada med težke stavbe, saj je gostota zunanjega zidu večja kot
1000 kg/m3. Upošteval sem tudi, da je barva fasade svetla, prezračevanje pa naravno s številom
izmenjav zraka pozimi in poleti 0,5 h-1. Projektno notranjo temperaturo sem določil med pogovorom z
zaposlenimi v stavbi.

4.6.1 Ovoj stavbe
Netransparenten ovoj stavbe pri zunanji steni je sestavljen iz dveh različnih konstrukcijskih sklopov,
zunanje stene in zunanje stene JZ, ki sta prikazani v preglednici 3. Program omogoča definiranje več
konstrukcijskih sklopov glede na orientacijo. Toplotne mostove, ki se pojavijo v stavbi, sem označil
kot linijske toplotne mostove s toplotno prehodnostjo < 0,01 W/mK. Konstrukcijski sklopi, površina,
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orientacija in toplotna prehodnost za zunanji ovoj so prikazani v preglednici 5. Ti podatki se nanašajo
na kondicionirano cono.
Preglednica 5: Netransparenten ovoj kondicionirane cone
Toplotna

Površina

prehodnost U

netransparentnega

(W/m2K)

dela (m2)

Zunanja stena SV

1,156

180,8

SV

Zunanja stena JV

1,156

110,3

JV

Zunanja stena SZ

1,156

110,3

SZ

Zunanja stena JZ

0,471

204,7

JZ

Konstrukcijski sklop/vhodni
podatki

Orientacija

Netransparenten ovoj stavbe pa poleg zunanje stene predstavlja še streha. Konstrukcijski sklop strehe
je predstavljen v preglednici 3. V preglednici 6 so vhodni podatki o strehi.
Preglednica 6: Vhodni podatki o kondicionirani coni strehe
Konstrukcijski sklop/vhodni

Toplotna prehodnost U

Površina netransparentnega dela

2

podatki

(W/m K)

(m2)

Streha

0,126

254,5

Ovoj stavbe je poleg netransparentnega dela sestavljen še iz transparentnih delov, kot so okna in vrata.
Nočna izolacija ni prisotna. Senčila se nahajajo na notranji strani in so iz tkanine, žaluzije so
nameščene le na strešnih oknih na notranji strani. Površina oken in vrat ter njihova toplotna
prehodnost in orientacija so prikazani v preglednici 7.
Preglednica 7: Podatki o transparentnih delih v kondicionirani coni – okna in vrata
Naziv/vhodni podatki Orientacija Uw (W/m2K) Aw (m2) Naklon (°) Delež zasteklitve (%)
Okna

SV

1,40

33,6

90

0,85

Okna

JV

1,40

8,4

90

0,85

Okna

SZ

1,40

8,4

90

0,85

Okna

JZ

1,40

33,6

90

0,85

Strešna okna

SV

1,10

6,6

45

0,85

Strešna okna

JV

1,10

1,1

45

0,85

Strešna okna

SZ

1,10

2,2

45

0,85

Strešna okna

JZ

1,10

3,3

45

0,85
se nadaljuje...
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... nadaljevanje preglednice 7
Vhodna vrata spredaj

SV

1,30

4,7

90

0

Vhodna vrata zadaj

JZ

1,25

3,5

90

0

Balkonska vrata

SV

1,40

5,4

90

0,70

4.7 Nekondicionirana cona klet
Nekondicionirana cona klet leži pod nivojem terena in ni ogrevana. V programu Energija 2014 jo
definiram kot neogrevano stavbo ali del stavbe. Prezračevanje v kleti je naravno, število izmenjav
zraka pa je 0,5 h-1. Njena neto prostornina je 899 m3. Meji na kondicionirano cono. V preglednici 8 so
prikazani površina in konstrukcijski sklopi, ki mejijo na kondicionirano cono in nekondicionirano
cono klet.
Preglednica 8: Podatki o nekondicionirani coni klet
Konstrukcijski sklop/vhodni

Toplotna prehodnost U
2

Površina (m2)

podatki

(W/m K)

Tla v visokem pritličju

0,461

364

Vrata

1,300

2

Nekondicionirana cona klet meji tudi na zunanje dele. Klet je pod nivojem terena. Program ne
omogoča definiranja nekondicionirane cone kot prostora pod nivojem terena. Prehod energije iz
nekondicionirane cone v okolico definiram kot elemente zunanjega ovoja neogrevane cone. Vhodni
podatki so prikazani v preglednici 9.
Preglednica 9: Zunanji ovoj nekondicionirane cone klet
Konstrukcijski sklop/vhodni

Toplotna prehodnost U
2

Površina (m2)

podatki

(W/m K)

Stena pod terenom

0,506

214

Tla na terenu

0,116

364

4.8 Nekondicionirana cona podstrešje
Nekondicionirana cona podstrešje se nahaja v sami špici strehe. Prav tako kot nekondicionirano cono
klet tudi podstrešje definiram kot neogrevano stavbo ali del stavbe. Ker je ovoj brez oken ali vrat, je
število izmenjav zraka v prostoru 0,1 h-1. Neto prostornina podstrešja je 137 m3, poleg tega meji na
kondicionirano cono. V preglednici 10 sta prikazana toplotna prehodnost konstrukcijskega sklopa in
površina, ki mejita na kondicionirano cono in nekondicionirano cono podstrešje.
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Preglednica 10: Podatki nekondicionirane cone podstrešje
Konstrukcijski sklop/vhodni

Toplotna prehodnost U
2

podatki

(W/m K)

Strop v mansardi

0,126

Površina (m2)
133,9

Nekondicionirana cona podstrešje pa meji tudi na zunanji del. V preglednici 11 so prikazani element
zunanjega ovoja nekondicionirane cone podstrešje ter njegova toplotna prehodnost in površina.
Preglednica 11: Zunanji ovoj nekondicionirane cone podstrešje
Konstrukcijski sklop/vhodni

Toplotna prehodnost U

podatki

(W/m2K)

Streha podstrešja

2,685

Površina (m2)
230
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5 Rezultati
5.1 Rezultati merjene energetske izkaznice
Merjena energetska izkaznica je bila izdana 2. 10. 2014. Številka merjene energetske izkaznice je
2014-159-154-2421 in velja do 1. 10. 2024 [14]. Rezultati energetske izkaznice so prikazani na slikah
4 in 5.

Slika 4: Prva stran merjene energetske izkaznice [14]
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Slika 5: Del druge strani merjene energetske izkaznice [14]
Dovedena energija, namenjena pretvorbi v toploto, v tem primeru ekstra lahko kurilno olje (ELKO), se
porablja izključno za ogrevanje stavbe. V diplomski nalogi želim primerjati letno energijo, ki je
potrebna za ogrevanje. Iz energetske izkaznice lahko razberem (slika 5), da stavba za ogrevanje porabi
7554 L ELKO na leto. V merjeni energetski izkaznici je pod točko »Težave pri izdelavi merjene
energetske izkaznice« omenjeno, da pri določitvi porabe energenta ocena stanja zaloge ELKO na
datum 1. 1. 2010 ni bila povsem zanesljiva. Vendar je za primerjavo letne potrebne energije za
ogrevanje ta podatek dovolj točen. Dovedena energija, ki se pretvori v toploto, znaša 79921 kWh/a (ob
upoštevanju kurilnosti ELKO 10,58 kWh/L), kar pomeni ob velikosti kondicionirane površine
71,6 kWh/m2a. Na sliki 4 vidimo na barvnem poltraku vrednost dovedene energije, namenjene
pretvorbi v toploto, ki pa se nahaja precej v zelenem območju, kar pomeni, da je stavba glede porabe
energije dokaj varčna.
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5.2 Energetska bilanca obstoječega stanja
Energetsko bilanco obstoječega stanja sem izračunal s programom Energija 2014. Ta nam izračuna in
poda rezultate, ki so skladni s PURES 2010. S pomočjo programa sem pridobil koeficient specifičnih
transmisijskih toplotnih izgub, letno potrebno primarno energijo, letno rabo toplote za ogrevanje in
letni potrebni hlad za hlajenje. Poleg izračunanih vrednosti pa nam program poda še največje
dovoljene vrednosti, ki jih predpisuje PURES 2010. Omeniti je treba tudi, da je obravnavana stavba
vključena v varovanje kulturne dediščine, zato zanjo veljajo drugačne omejitve glede porabe energije
kot za ostale javne stavbe. Za potrebe diplomske naloge se bom poizkušal v nadaljevanju približati
mejnim vrednostim, ki jih predpisuje PURES 2010, da z ukrepi ne bom posegal v varovani del stavbe.
Program Energija 2014 izračuna med drugimi tudi podatke, ki se nanašajo na geometrijo in obliko
stavbe, kot so kondicionirana površina in prostornina stavbe, površina toplotnega ovoja in oblikovni
faktor fO. Kondicionirana površina je ogrevana in zaprta neto površina stavbe, kondicionirana
prostornina pa je neto prostornina stavbe, ki jo obdaja površina toplotnega ovoja stavbe. Površina
toplotnega ovoja stavbe je površina zunanjega dela stavbe, skozi katero prehaja toplota ali hlad iz
notranjega, kontroliranega okolja v zunanje okolje. Oblikovni faktor je razmerje med površino
toplotnega ovoja stavbe in kondicionirano prostornino stavbe. Vrednosti so prikazane v tabeli 14.
Preglednica 12: Podatki o geometriji in obliki stavbe
Kondicionirana površina Au (m2)

875

Kondicionirana prostornina Ve (m3)

3720

Površina toplotnega ovoja A (m2)

1471

Oblikovni faktor fO=A/Ve (m-1)

0,40

Energetska učinkovitost stavbe je na podlagi PURES 2010 prikazana z vrednostmi, ki so podane v
preglednici 13.
Preglednica 13: Rezultati energetske učinkovitosti in največje dovoljene vrednosti
Izračun obstoječega stanja

Največje dovoljene vrednosti

0,591

0,427

97576

39390

Koeficient specifičnih
transmijskih toplotnih izgub
stavbe HT' (W/m2K)
Letna raba toplote za ogrevanje
QNH stavbe (kWh)

se nadaljuje ...
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... nadaljevanje preglednice 13
Letni potrebni hlad za hlajenje
QNC (kWh)
Letna potrebna primarna
energija Qp (kWh)

97

0

225920

163536

26,2

10,6

Letna potrebna topota za
ogrevanje na enoto
kondicionirane prostornine
QNH/Ve (kWh/m3a)
Iz energetske bilance vidimo, da je letna raba toplote za ogrevanje stavbe veliko večja od dovoljene
vrednosti. Posledično je tudi letna potrebna toplota za ogrevanje na enoto kondicionirane površine
veliko večja, kot je največja dovoljena vrednost, ki jo predpisuje PURES 2010. Iz tega lahko sklepamo
in potrdimo hipotezo, da stavba ni energetsko učinkovita. To je bilo tudi za pričakovati, saj stavba,
razen prenovljene strehe, nima v konstrukcijskem sklopu zunanjega ovoja nikakršnega
toplotnoizolacijskega materiala.

5.3 Energetski kazalniki
Energetski kazalniki, s katerimi je prikazano energetsko stanje stavbe na računski energetski izkaznici,
so prikazani v poglavju Energetski kazalniki računske energetske izkaznice. V nadaljevanju je
prikazana energetska bilanca občinske stavbe s kazalniki, ki so navedeni v računski energetski
izkaznici. Vsi kazalniki so prikazani na barvnem poltraku, letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe
pa je razvrščena v razred.
Letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (QNH/Au) je
112 kWh/m2a. Glede na to vrednost je stavba uvrščena v energetski razred E. Največja dovoljena
vrednost je 45 kWh/m2a. Letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe je energija, ki jo je treba dovesti v
stavbo za doseganje projektnih temperatur v enem ogrevalnem obdobju. [5]
Letna dovedena energija za delovanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (Q/Au) je
193 kWh/m2a. To je celotna dovedena letna energija, ki je potrebna za delovanje stavbe. Vanjo je
vključena energija za ogrevanje, pripravo tople vode, hlajenje, prezračevanje, klimatizacijo in
razsvetljavo. [6]
Letna primarna energija za delovanje stavbe na enote kondicionirane površine stavbe (QP/Au) je
258 kWh/m2a. To je celotna primarna energija, ki zajema letno primarno energijo sistema za
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ogrevanje, sistema za hlajenje, sistema za pripravo tople vode in sistema za razsvetljavo. Primarna
energija je energija primarnih nosilcev energije, pridobljena z izkoriščanjem naravnih energetskih
virov. [5]
Letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe so 60 kg CO2ekv./m2a. To so emisije, ki nastanejo zaradi delovanja stavbe. Določene so v skladu s predpisi, ki
urejajo učinkovito rabo energije v stavbah. [6]

5.3.1 Prva stran računske energetske izkaznice
Energetski kazalniki, ki so navedeni v poglavju Energetski kazalniki, so v skladu s Pravilnikom o
metodologiji izdelave in izdaje energetskih izkaznic stavb, prikazani na barvnem poltraku. Letna
potrebna toplota za ogrevanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe pa je razvrščena v
razred. Razredi so prikazani v poglavju Energetski kazalniki računske energetske izkaznice. Slika 6
prikazuje razvrstitev kazalnikov na barvnem poltraku in v razredu.

Slika 6: Kazalniki računske energetske izkaznice
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6 Primerjava izračunane in dejanske porabe energije
V diplomski nalogi primerjam letno potrebno toploto za ogrevanje stavbe med dejansko porabo in
računsko porabo. Dejansko potrebno toploto za ogrevanje stavbe dobim iz merjene energetske
izkaznice. V poglavju Rezultati merjene energetske izkaznice je razloženo, da je potrebna energija, ki
se pretvori v toploto, enaka 79921kWh/a.
Izračunana letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe je odvisna od vnesenih parametrov, ki so
prikazani tekom poglavja Izračun, in znaša 97576 kWh/a. Že takoj opazimo, da ne gre za manjše
odstopanje od dejanske porabe. Razlika je 17655 kWh/a, kar predstavlja 22 % več, kot je dejanska
potreba po toploti za ogrevanje.

6.1 Vzroki za odstopanja
Vzroke za odstopanje računske od dejanske porabe letne toplote za ogrevanje lahko iščemo na več
mestih. Kot prvo je treba navesti, da deli stavbe oziroma posamezne pisarne niso ogrevane ves dan,
ampak le po potrebi. To velja predvsem za konferenčno dvorano v mansardi, ki je ogrevana le v času
prisotnosti ljudi, ko ni zasedena, pa ni ogrevana oziroma je temperatura v njen za nekaj stopinj manjša
kot v ostalih prostorih.
Temperaturo v prostorih sem dobil na podlagi pogovora z zaposlenimi in znaša, ko so v stavbi prisotni
zaposleni, 20 °C. Ko je stavba prazna, je režim ogrevanja nastavljen na nižjo temperaturo. Program
Energija 2014 za podobdobje noči ne dopušča vnosa manjše temperature kot je 17 °C. Čeprav je v
stavbi ponoči in v času nezasedenosti temperatura tudi nižja kot 17 °C, program tega ne more
upoštevati, zato je računsko potrebna večja letna energija za ogrevanje.
Naslednji razlog za odstopanje je nepoznavanje vgrajenih materialov. Stavba je bila zgrajena v zadnji
četrtini 19. stoletja z materiali, ki so bili takrat na voljo. Tu je mišljen predvsem zunanji zid, ki
predstavlja večinski del zunanjega ovoja. Ta je bil zgrajen s polno opeko, ki poleg zunanjega in
notranjega ometa predstavlja edini material, ki vpliva na toplotno prehodnost konstrukcijskega sklopa.
Zaradi same starosti materiala sem v izračunu upošteval toplotno prehodnost polne opeke
0,760 W/m2K in njeno gostoto f=1800kg/m3, kar je v knjižnici materialov, ki jih ponuja program
Energija 2014, najslabša toplotna prehodnost med polnimi opekami. Če bi v izračunu upošteval
drugačen material, torej bi namesto polne opeke z gostoto f=1800kg/m3 upošteval polno opeko z
gostoto f=1200kg/m3 in njeno toploto prehodnostjo 0,470 W/m2K, bi s tem izboljšal toplotno
prehodnost konstrukcijskega sklopa zunanjega ovoja. Razlika je prikazana v preglednici 14.
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Preglednica 14: Razlika med materiali
Material/vrednosti

Letna potrebna toplota

Razlika glede na

Odstopanje od

za ogrevanje (kWh)

dejansko porabo (kWh)

dejanske porabe (%)

97576

17655

22

83706

3758

4,7

Polna opeka
f=1800kg/m3,
l=0,760 W/m2K
Polna opeka
f=1200kg/m3,
l=0,470 W/m2K

Kot je razvidno iz preglednice 14, je razlika med izbiro materiala velika. V prvem primeru s polno
opeko (f=1800kg/m3, l=0,760 W/m2K ) gre za 22 % več izračunane potrebne energije za ogrevanje,
kar nakazuje na razliko med dejanskim stanjem in predpostavkami, ki jih upoštevamo pri izračunu. To
so lahko projektna temperatura, delitev objekta na cone, izbor materiala itd. V drugem primeru s polno
opeko (f=1200kg/m3, l=0,470W/m2K ) pa je odstopanje od dejanske porabe toplote za ogrevanje
4,7 %. Tako odstopanje ni veliko in ga lahko vzamemo za sprejemljivega. V tem primeru bi torej
lahko trdili, da je računska poraba enaka dejanski, a če upoštevamo dejstvo , da je bila stavba zgrajena
v zadnji četrtini 19. stoletja, ni za pričakovati, da bodo imeli vgrajeni materiali dobre toplotne
karakteristike, zato je bolj smiselno, če v računu upoštevamo slabše toplotne karakteristike materiala.

27

Mlinar, J. 2018. Energijska bilanca občinske stavbe v Cerknici
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program I. stopnje Gradbeništvo.

7 Izboljšava energetske učinkovitosti
Že merjena energetska izkaznica nam poda smernice, kako lahko izboljšamo energetsko učinkovitost
stavbe. V merjeni energetski izkaznici, ki je bila izdelana za to stavbo, sta pod alinejo »Ukrepi za
izboljšanje kakovosti ovoja stavbe« navedena naslednja ukrepa:


toplotna zaščita stropa nad kletjo;



toplotna zaščita z namestitvijo izolacije na notranji strani zunanjih sten.

V nadaljevanju tega poglavja bom poizkušal izboljšati energetsko učinkovitost stavbe z ukrepi, ki jih
podaja merjena energetska izkaznica. Z njimi ne bom posegal v varovani del stavbe. Porabo energije
bom znižal do meje, ki jo za javne stavbe podaja PURES 2010. Ta meja je postavljena z izrazom, ki
omejuje letno potrebno energijo za ogrevanje stavbe na enoto kondicionirane prostornine: QNH/Ve ≤
0,29 (56 + 60 f0 . 4,5 TL) (kWh/m3a). Ker je stavba vključena v varovanje kulturne dediščine in zaradi
tega spada pod izjeme, ki jih navaja PURES 2010, omejitev porabe energije javnih stavb zanjo ne
velja. Gre za bolj ali manj informativne ukrepe, ki jih lahko upravljalec zgradbe upošteva pri boljši
energetski učinkovitosti stavbe, ne omejujejo pa ga nobeni zakoni.
7.1 Izboljšava energetske učinkovitosti – primer A
V tem primeru bom poizkušal izboljšati energetsko učinkovitost stavbe in njeno letno porabo energije
za ogrevanje omejiti za primer javnih stavb, kot jih navaja PURES 2010, in sicer z ukrepoma, ki sta
navedena v merjeni energetski izkaznici: namestitev toplotne izolacije na notranji strani zunanjih sten
in dodatna toplotna zaščita stropa nad kletjo. Z omenjenima ukrepoma se spremenijo karakteristike
konstrukcijskih sklopov zunanja stena, zunanja stena JZ in tla v visokem pritličju. Nove
konstrukcijske sklope in njihove karakteristike prikazuje preglednica 15. Na notranjo stran stene
namestim 35 oziroma 30 cm toplotne izolacije. Debelina toplotne izolacije je velika, večja debelina pa
ne bi bistveno pripomogla k toplotni prehodnosti konstrukcijskega sklopa, tako da se mi zdi
nameščanje še debelejše toplotne izolacije nesmiselno.
Preglednica 15: Konstrukcijski sklopi – primer A
Zunanja stena A

Debelina [cm]

Toplotna prehodnost [W/m2K]

Zaključni sloj

0,5

0,450

Lepilna malta za kameno volno

0,5

0,900

Kamena volna

35

0,040

Lepilna malta za kameno volno

0,5

0,900

Polna opeka

50

0,760

Cementna malta

2

1,400

Toplotna prehodnost KS

0,104 < Umax = 0,280
KS ustreza
se nadaljuje...
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... nadaljevanje preglednice 15
Zunanja stena JZ A

Debelina [cm]

Toplotna prehodnost [W/m2K]

Zaključni sloj

0,5

0,450

Lepilna malta za kameno volno

0,5

0,900

Kamena volna

30

0,040

Lepilna malta za kameno volno

0,5

0,900

Polna opeka

50

0,760

Lepilna malta za kameno volno

0,5

0,900

Kamena volna

5

0,040

Lepilna malta za kameno volno

0,5

0,900

Zaključni sloj

0,5

0,450

Toplotna prehodnost KS

0,104 < Umax = 0,280
KS ustreza

Tla v visokem pritličju

Debelina [cm]

Toplotna prehodnost [W/m2K]

Linolej

0,5

0,190

Cementni estrih

5

1,400

Toplotna izolacija XPS

24

0,035

Cementni estrih

5

1,400

Toplotna izolacija XPS

5

0,035

Cementni estrih

5

1,400

Suh pesek

10

0,580

Polna opeka

15

0,580

Toplotna prehodnost KS

0,117 < Umax = 0,280
KS ustreza

Zaradi toplotne izolacije na notranji strani zunanjih sten se pojavijo linijski toplotni mostovi. Te v
izračunu dodatno definiram in so prikazani v preglednici 16.
Preglednica 16: Toplotni mostovi – primer A
Toplotni most/podatki

Dolžina (m)

Toplotna prehodnost (W/mK)

Linijski horizontalni

53,7

0,2

Linijski vertikalni

21

0,5

Ko dodamo toplotno izolacijo na notranjo stran, se zmanjša tudi uporabna površina stavbe. Neto
uporabna površina se tako zmanjša za 77 m2, torej iz 875 m2 na 798 m2, kar pomeni 9 % manjša neto
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uporabna površina. Zmanjša pa se tudi neto ogrevalna površina, in sicer za 685,7 m3. To pomeni, da je
nova neto ogrevalna prostornina stavbe 2476,3 m3. Energetska bilanca stavbe v tem primeru je skupaj
z mejnimi vrednostmi prikazana v preglednici 17.
Preglednica 17: Energetska bilanca – primer A
Izračun – primer A

Največje dovoljene vrednosti

0,220

0,427

44308

39390

600

0

137654

147463

11,9

10,6

Koeficient specifičnih
transmijskih toplotnih izgub
2

stavbe HT' (W/m K)
Letna raba toplote za ogrevanje
QNH stavbe (kWh)
Letni potrebni hlad za hlajenje
QNC (kWh)
Letna potrebna primarna
energija Qp (kWh)
Letna potrebna topota za
ogrevanje na enoto
kondicionirane prostornine
QNH/Ve (kWh/m3a)
Iz preglednice 17 je razvidno, da letna raba toplote ni manjša kot vrednosti, ki jih kot največje
dovoljene vrednosti navaja PURES 2010. Za doseganje omejitev bodo potrebni dodatni ukrepi.

7.1.1 Izboljšava energetske učinkovitosti – primer A1
Dodatne ukrepe za boljšo učinkovitost stavbe oziroma nepreseganje največje dovoljene rabe toplote za
ogrevanje lahko iščemo še v dodatni izolaciji strehe, odpravi toplotnih mostov in zamenjavi
transparentnih delov zunanjega ovoja, torej oken. Ker je bila streha obnovljena, v njeno konstrukcijo
ne bi posegal. Prav tako ne bi odpravil toplotnih mostov, saj se ti nahajajo v nosilnih stenah, zato bi
bila njihova odprava zahtevna. Najbolj primeren dodaten ukrep v primeru A bi bila zamenjava
transparentnega dela zunanjega ovoja. Torej v primeru A1 kot dodaten ukrep izberemo zamenjavo
oken z boljšimi toplotnoizolativnimi vrednostmi. Vgrajena okna bi zamenjal z veliko boljšimi
toplotnoizolativnimi okni, kot je prikazano v preglednici 18.
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Preglednica 18: Transparentni del – primer A1
Naziv/vhodni podatki Orientacija Uw (W/m2K) Aw (m2) Naklon (°) Delež zasteklitve (%)
Okna

SV

0,575

33,6

90

0,85

Okna

JV

0,575

8,4

90

0,85

Okna

SZ

0,575

8,4

90

0,85

Okna

JZ

0,575

33,6

90

0,85

Strešna okna

SV

0,650

6,6

45

0,85

Strešna okna

JV

0,650

1,1

45

0,85

Strešna okna

SZ

0,650

2,2

45

0,85

Strešna okna

JZ

0,650

3,3

45

0,85

Vhodna vrata spredaj

SV

1,30

4,7

90

0

Vhodna vrata zadaj

JZ

1,25

3,5

90

0

Balkonska vrata

SV

0,650

5,4

90

0,70

Energetska bilanca stavbe v primeru A1 je skupaj z mejnimi vrednostmi prikazana v preglednici 19.
Preglednica 19: Energetska bilanca – primer A1
Izračun – primer A1

Največje dovoljene vrednosti

0,165

0,427

38620

39390

525

0

125726

149145

10,4

10,6

Koeficient specifičnih
transmijskih toplotnih izgub
stavbe HT' (W/m2K)
Letna raba toplote za ogrevanje
QNH stavbe (kWh)
Letni potrebni hlad za hlajenje
QNC (kWh)
Letna potrebna primarna
energija Qp (kWh)
Letna potrebna topota za
ogrevanje na enoto
kondicionirane prostornine
QNH/Ve (kWh/m3a)
Iz preglednice 19 je razvidno, da so tako letna raba toplote za ogrevanje kot tudi ostale vrednosti
manjše, kot največje dovoljene vrednosti, ki jih predpisuje PURES 2010. Ukrepi, ki so potrebni za
tako energetsko bilanco stavbe in ne posegajo v varovani del stavbe, so torej namestitev toplotne
izolacije na notranjo stran zunanjih sten v debelini 35 oziroma 30 cm, namestitev toplotne izolacije na
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strop nad kletjo v debelini 24 cm in zamenjava oken s toplotno prehodnostjo 0,575 W/m2K ter strešnih
oken s toplotno prehodnostjo 0,650 W/m2K. Računska energetska izkaznica bi bila v primeru A1 taka,
kot prikazuje slika 7.

Slika 7: Računska energetska izkaznica – primer A1

7.2 Energetska izboljšava – primer B
V primeru B skušam doseči energetsko izboljšavo, vključno z manjšo porabo toplote za ogrevanje z
upoštevanjem smernic za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine [14?]. Pri tem se opiram
predvsem na osnovna načela. Drugo osnovno načelo, ki ga podajajo smernice je Prenova pred
zamenjavo. Ta pravi, da je prvi korak pri prenovi stavb prerazporejanje prostorov glede na
funcionalnost [14?]. Eden od ukrepov, ki ga uvedem v stavbi, je na primer, da se ne ogreva prostorov,
v katerih ni neposredno prisotnega človeka. Tako v tem primeru opustim ogrevanje stopnišča. Zaradi
omenjenega sistemskega ukrepa se zmanjša tako bruto kot neto ogrevalna prostornina, pa tudi neto
ogrevalna površina. Zaradi manjše ogrevalne prostornine se zmanjša tudi letna potreba po toploti. Prav
tako se spremeni največja dovoljena letna potrebna energija za ogrevanje stavbe na enoto
kondicionirane prostornine, kot jo predpisuje PURES 2010. Pričakujem, da bo z manjšo ogrevalno
prostornino in površino letna potreba po toploti za ogrevanje bližje mejni vrednosti, ki jo podaja
PURES 2010. Ne pričakujem pa, da bo letna potreba po toploti manjša od te vrednosti, zato dodatno
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namestim toplotno izolacijo na stene, ki mejijo ali na okolico ali na nekondicionirano cono v stavbi.
Prvo osnovno načelo v smernicah je Ohranjanje prvotnih sestavin. Glavni cilj tega je varstvo
ohranjanja neokrnjenosti in izvirnosti v kar se da velikem obsegu. Zato prav tako kot v primeru A tudi
v primeru B namestim toplotno izolacijo na notranjo stran zunanjih sten, da ne posegam v varovani del
stavbe, in tla v visokem pritličju. Za stene, ki mejijo na kondicionirano cono in nekondicionirano cono
stopnišče, pa namestim toplotno izolacijo na hladnejšo stran, torej proti stopnišču. S tem ne posegam v
varovani del stavbe in ne zmanjšujem uporabne površine. Pričakujem, da v primeru B zaradi
prerazporejanje prostorov glede na funcionalnost ne bo treba zamenjati oken z boljšimi
toplotnoizolativnimi okni kot v primeru A.
Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine podajajo tudi stopnjo vpliva posameznega
ukrepa. To podajajo z petimi stopnjami, od spremenjivega vpliva (manjši poseg) pa do
nesprejemljivega vpliva Bistveno škodljiv poseg). Ta stopnja vpliva ni opis energetske učinkovitosti,
ampak je opis vpliva na varovani del stavbe. Preglednica 20 prikazuje kakšen vpliv imajo zgoraj
naštete spremembe na obravnavano stavbo.
Preglednica 20: stopnja vpliva ukrepa in legenda [15]
A_ UKREPI NA STAVBNEM OVOJU
A1 Zunanje stene

Toplotna zaščita zunanjih sten z notranje strani

A2 Strop in tla

Toplotna zaščita nad neogrevanim prostorom - izolacija na topli (zgornji) strani

D_ ORGANIZACIJSKI UKREPI
Organizacijski ukrepi pri ogrevanju prostorov

Sprejemljiv vlpiv (manjši poseg v substanco in pojavnost)
Majhen vpliv
Delno sprejemljiv vpliv (delno škodljiv poseg v substanco in pojavnost)
Velik vpliv
Nesprejemljiv vpliv (bistveno škodljiv poseg v substanco in pojavnost)
V nadaljevanju poglavja bom prikazal energetsko bilanco stavbe, pri kateri opustim ogrevanje
stopnišča. S tem se spremenijo tudi cone. Nov prikaz razdelitve objekta na cone prikazuje slika 8.
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Slika 8: Razdelitev na cone: tloris – primer B [16]
Z novo razdelitvijo stavbe na cone se spremenijo geometrijski podatki kondicionirane cone. Novi
vhodni podatki za kondicionirano cono so prikazani v preglednici 21.
Preglednica 21: Podatki kondicionirane cone – primer B
Bruto ogrevalna prostornina (m3)

2414

Neto ogrevalna prostornina (m3)

1798,5

Neto uporabna površina (m2)

722,9

Površina pisarn (m2)

722,9

Prav tako se spremeni površina zunanjega ovoja. Ta se zmanjša v primeru zunanjih sten, orientiranih
na JZ in SV, ter strehe. Prav tako se zaradi namestitve toplotne izolacije spremenita konstrukcijska
sklopa zunanja stena in zunanja stena JZ. Na notranjo stran teh dveh konstrukcijskih sklopov dam
dodatno toplotno izolacijo v debelini 30 cm. Preglednica 22 prikazuje sestav omenjenih
konstrukcijskih sklopov.
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Preglednica 22: Konstrukcijski sklopi – primer B
Zunanja stena B

Debelina [cm]

Toplotna prehodnost [W/m2K]

Zaključni sloj

0,5

0,450

Lepilna malta za kameno volno

0,5

0,900

Kamena volna

30

0,040

Lepilna malta za kameno volno

0,5

0,900

Polna opeka

50

0,760

Cementna malta

2

1,400
0,120 < Umax = 0,280

Toplotna prehodnost KS

KS ustreza

Zunanja stena JZ B

Debelina [cm]

Toplotna prehodnost [W/m2K]

Zaključni sloj

0,5

0,450

Lepilna malta za kameno volno

0,5

0,900

Kamena volna

30

0,040

Lepilna malta za kameno volno

0,5

0,900

Polna opeka

50

0,760

Lepilna malta za kameno volno

0,5

0,900

Kamena volna

5

0,040

Lepilna malta za kameno volno

0,5

0,900

Zaključni sloj

0,5

0,450
0,104 < Umax = 0,280

Toplotna prehodnost KS

KS ustreza

Novo površino netransparentnega dela zunanjega ovoja prikazuje preglednica 22. V primerjavi z
obstoječim stanjem se spremeni tudi površina oken in vrat, in sicer pri oknih, orientiranih na JZ, se
površina spremeni iz 33,6 na 27,4 m2, prav tako ni več prehoda toplote skozi vhodna vrata zadaj,
orientirana na JZ, ter vhodna vrata, orientirana na SV.
Preglednica 23: Zunanji ovoj – primer B
Toplotna

Površina

prehodnost U

netransparentnega

(W/m2K)

dela (m2)

Zunanja stena B

0,120

176,1

SV

Zunanja stena B

0,120

110,3

JV

Konstrukcijski sklop/vhodni
podatki

Orientacija

se nadaljuje...
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... nadaljevanje preglednice 23
Zunanja stena B

0,104

110,3

SZ

Zunanja stena JZ B

0,120

155,2

JZ

Streha

0,126

231,5

-

Z novo razdelitvijo stavbe na cone smo pridobili še eno cono, in sicer nekondicionirano cono
stopnišče. To cono definiramo kot neogrevan del stavbe z urno izmenjavo zraka n=0,5h-1 in neto
prostornino 787,2 m3. Nekondicionirana cona stopnišče meji na kondicionirano cono. Sestav
konstrukcijskih sklopov, ki mejita na ti dve coni, je prikazan v preglednici 24. Površina, na kateri
mejita, in pripadajoči konstrukcijski sklopi pa so prikazani v preglednici 25.
Preglednica 24: Konstrukcijski sklopi – primer B
Notranja stena B

Debelina [cm]

Toplotna prehodnost [W/m2K]

Podaljšana apnena malta

2

0,870

Polna opeka

50

0,760

Lepilna malta za kameno volno

0,5

0,900

Kamena volna

30

0,040

Lepilna malta za kameno volno

0,5

0,900

Zaključni sloj

0,5

0,450

Toplotna prehodnost KS

0,119 < Umax = 0,280
KS ustreza

Notranja stena stopnišče B

Debelina [cm]

Toplotna prehodnost [W/m2K]

Podaljšana apnena malta

2

0,870

Polna opeka

30

0,760

Lepilna malta za kameno volno

0,5

0,900

Kamena volna

30

0,040

Lepilna malta za kameno volno

0,5

0,900

Zaključni sloj

0,5

0,450

Toplotna prehodnost KS

0,123 < Umax = 0,280
KS ustreza

Notranja stena mansarda B

Debelina [cm]

Toplotna prehodnost [W/m2K]

Podaljšana apnena malta

2

0,870

Modularni blok

20

0,320
se nadaljuje...
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... nadaljevanje preglednice 24
Lepilna malta za kameno volno

0,5

0,900

Kamena volna

30

0,040

Lepilna malta za kameno volno

0,5

0,900

Zaključni sloj

0,5

0,450

Toplotna prehodnost KS

0,120 < Umax = 0,280
KS ustreza

Strop v pritličju B

Debelina [cm]

Toplotna prehodnost [W/m2K]

Parket

2

0,210

Cementni estrih

5

1,400

PVC-folija

0,1

0,190

Les – smreka, bor

5

0,140

Kamena volna

30

0,040

Mavčno-kartonaste plošče

1,5

0,210

Toplotna prehodnost KS

0,121 < Umax = 0,280
KS ustreza

Preglednica 25: Podatki nekondicionirane cone stopnišče – primer B
Konstrukcijski sklop/vhodni

Toplotna prehodnost U
2

Površina (m2)

podatki

(W/m K)

Notranja stena B

0,119

130,3

Notranja stena stopnišče B

0,123

53,8

Notranja stena mansarda B

0,120

30,4

Strop v pritličju B

0,121

13

Notranja vrata

1,300

22

Nekondicionirana cona stopnišče pa ima tudi zunanji ovoj. Površina in pripadajoči konstrukcijski
sklopi, ki so opisani v preglednici 3, so prikazani v preglednici 26.
Preglednica 26: Zunanji ovoj nekondicionirane cone stopnišče
Konstrukcijski sklop/vhodni

Toplotna prehodnost U
2

Površina (m2)

podatki

(W/m K)

Zunanja stena JZ

0,471

45,6

Streha

0,126

230
se nadaljuje...
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... nadaljevanje preglednice 26
Vhodna vrata zadaj

1,25

3,5

Vhodna vrata

1,3

4,7

Spremeni se tudi površina, ki meji kondicionirano cono in nekondicionirano cono klet, in sicer iz 363
na 312 m2, ter konstrukcijski sklop, ki mu dodam dodatno toplotno izolacijo kot v primeru energetske
sanacije A. Ta konstrukcijski sklop je opisan v preglednici 15.
Prav tako kot v primeru A se tudi v primeru B pojavijo toplotni mostovi. Ti so prikazani v tabeli 27.
Preglednica 27: Toplotni mostovi – primer B
Toplotni most/podatki

Dolžina (m)

Toplotna prehodnost (W/mK)

Linijski horizontalni

53,7

0,2

Linijski vertikalni

14

0,5

Energetska bilanca stavbe v primeru B z vsemi navedenimi ukrepi za boljšo energetsko učinkovitost je
prikazana v preglednici 28.
Preglednica 28: Energetska bilanca – primer B
Izračun – primer B

Največje dovoljene vrednosti

0,214

0,383

37270

37518

723

0

121439

147418

15,4

15,5

Koeficient specifičnih
transmijskih toplotnih izgub
2

stavbe HT' (W/m K)
Letna raba toplote za ogrevanje
QNH stavbe (kWh)
Letni potrebni hlad za hlajenje
QNC (kWh)
Letna potrebna primarna
energija Qp (kWh)
Letna potrebna topota za
ogrevanje na enoto
kondicionirane prostornine
QNH/Ve (kWh/m3a)
S sistemskim ukrepom in namestitvijo toplotne izolacije na stene, ki mejijo na zunanje okolje in
nekondicionirane cone, smo dosegli, da je letna raba toplote manjša, kot je največja dovoljena
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vrednost, ki jo predpisuje PURES 2010. Prav tako so tudi druge vrednosti, s katerimi predstavimo
energetsko bilanco stavbe, manjše od mejnih vrednosti. Računsko energetsko izkaznico za primer B
prikazuje slika 9.

Slika 9: Računska energetska izkaznica – primer B
V nasprotju s primerom A, kjer smo morali za doseganje energetske učinkovitosti stavbe po
pravilniku, ki nam ga podaja PURES 2010, poleg toplotne izolacije namestiti še okna z boljšimi
toplotnoizolativnimi lastnostmi, smo v primeru B to dosegli z organizacijskimi ukrepi. To pomeni, da
bi taka energetska sanacija v primeru B stala veliko manj kot v primeru A, dosegli pa bi enak učinek.
Z opustitvijo ogrevanja nekaterih prostorov smo zmanjšali potrebno toploto za ogrevanje. V grafu 1 je
prikazana količina porabljene energije za ogrevanje za vse primere, obravnavane v diplomski nalogi z
njenimi največjimi dovoljenimi vrednostmi. V grafu 2 pa je prikazana letna potrebna topota za
ogrevanje na enoto kondicionirane prostornine v primerjavi z njenimi največjimi dovoljemini
vrednostmi za posamezne primere.
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Grafikon 1: Primerjava letne porabe energije za ogrevanje (QNH) ter največje dovoljene letne porabe
(QNH max)
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Grafikon 2: Primerjava letne potrebne topota za ogrevanje na enoto kondicionirane prostornine
(QNH/Ve) ter največje dovoljene letne potrebne topota za ogrevanje na enoto kondicionirane
prostornine (QNH/Ve max)
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8 Zaključek
Energetska izkaznica nam prikazuje energetsko učinkovitost stavbe. Upravljalci javnih stavb so
primorani izdelati energetsko izkaznico za stavbo, saj naj bi bila ta vzor ostalim stavbam. Izjeme,
katerim ni treba izdelati energetske izkaznice, so stavbe, ki so vključene v varovanje kulturne
dediščine. Obravnavana stavba v diplomski nalogi je sicer primer take stavbe, vendar so se upravljalci
po vzoru ostalih javnih stavb zanjo odločili izdelati energetsko izkaznico.
Diplomsko nalogo sem začel s hipotezo, da je občinska stavba v Cerknici energetsko neučinkovita.
Energetsko bilanco stavbe sem izračunal z računsko metodo v programu Energija 2014. Letna raba
toplote za ogrevanje na enoto kondicionirane prostornine znaša 26,2 kWh/m3a, kar je veliko več od
dovoljene vrednosti, ki je 10,6 kWh/m3a. Letna raba toplote za ogrevanje me je še posebej zanimala,
saj sem jo primerjal z dejansko rabo toplote za ogrevanje. Razlika med računsko in dejansko rabo
toplote za ogrevanje je 17655 kWh/a, kar predstavlja 22 % več, kot je dejanska potreba po toploti za
ogrevanje. Razloge za odstopanje sem iskal v nekonstantnem ogrevanju prostorov: ogrevanje po
potrebi, nižja temperatura v nočnem času in nepoznavanje lastnosti materialov. Menim, da je prišlo
prav zaradi nepoznavanja vgrajenih materialov do odstopanja od dejanske potrebe po toploti za
ogrevanje. V računu sem uporabil približke materialov, ki jih ponuja program, informacije o dejanskih
lastnostih vgrajenih materialov pa niso znane.
Energetska izkaznica poleg energetskih kazalnikov stavbe ponuja tudi informacije o možnostih
energetske izboljšave. Te informacije naj bi bile specifične in naj bi se nanašale na obravnavano
stavbo. V obravnavani stavbi sta kot glavna ukrepa omenjena toplotna izolacija na notranji strani in
izolacija tal nad kletjo. Pri energetski izboljšavi sem se držal predpisane vrednosti o največji dovoljeni
vrednosti, ki jo podaja PURES 2010. Predstavil sem dva primera, A in B. V primeru A sem zunanje
stene izoliral s 30 oziroma 35 cm toplotne izolacije na notranji strani, tla nad kletjo pa s 24 cm
izolacije. S tem sem izgubil 77 m2 uporabne površine, kar predstavlja veliko izgubo, saj so v stavbi
pisarne, kar pomeni, da se z izgubo uporabne površine zmanjša tudi učinkovitost zaposlenih. Poleg
toplotne izolacije sem moral za doseganje omejitev, ki jih podaja PURES 2010, namestiti še boljša
toplotnoizolativna okna.
V primeru energetske izboljšave B pa sem upošteval Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne
dediščine. Tako sem kot organizacijski ukrep opustil ogrevanje stopnišča. S tem sem že v začetku
znižal letno rabo toplote za ogrevanje. Za doseganje energetske učinkovitosti sem prav tako namestil
30 cm toplotne izolacije na notranjo stran zunanjih sten in 24 cm toplotne izolacije tal nad kletjo.
Dodatno pa sem namestil 30 cm toplotne izolacije na stene, ki mejijo na stopnišče, in sicer na hladno
stran konstrukcijskega sklopa. S tem sem prav tako izgubil veliko uporabne površine, vendar v tem
primeru za razliko od primera A ni bila treba menjati oken. Navedeni ukrepi so glede na Smernice za
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energetsko prenovo stavb sprejemljivi (organizacijski ukrepi pri ogrevanju prostorov) in imajo majhen
vpliv (toplotna zaščita nad neogrevanim prostorom - izolacija na topli (zgornji) strani) oziroma so
delno sprejemljivi (toplotna zaščita zunanjih sten z notranje strani). Torej bi bila energetska sanacija
stavbe, v kolikor bi se upravljalec odločil za to, cenejša v primeru B.
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