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0. POVZETEK ZA POSLOVNO ODLOČANJE 

0.1 Splošno 

 
 

Energijsko število oziroma specifična raba energije za ogrevanje Osnovne šole Cerkno znaša 142,1 

kWh/m2 na leto, kar objekt uvršča med javne stavbe z visoko porabo energije za ogrevanje. Energijsko 

število za električno energijo znaša 34,6 kWh/m2 na leto. Skupno energijsko število oziroma specifična 

raba energije Osnovno šolo Cerkno znaša 176,7 kWh/m2. 

Eden od osnovnih pogojev za bivanje in delo v objektu je oskrba z energijo. Struktura rabe energije, ki 

izhaja iz povprečja let 2009 - 2011 je prikazana na spodnjem grafu - levo. Delež oskrbe z toplotno 

energijo predstavlja  80 odstotkov celotne rabe energije, od tega gre večji del za ogrevanje in manjši del 

za pripravo tople sanitarne vode. Spodnji graf – desno predstavlja obratovalne stroške OŠ Cerkno v 

katerem je vključen tudi strošek vode. Razmerje stroškov za energijo se deloma razlikuje od razmerja 

rabe energije. Največji del stroškov predstavlja oskrba s toplotno energijo. 

  

V OŠ Cerkno bi lahko ob uspešni implementaciji organizacijskih in investicijskih ukrepov dosegli znaten 

prihranek energije in finančnih sredstev za obratovalne stroške. Ocenjujemo, da bi ob izvedbi vseh 

ukrepov, ki so podani v nadaljevanju poročila lahko dosegli do 83 % prihranka pri energiji za ogrevanje 

in do 7 pri električni energiji. Na ta način bi letno prihranili 542,4 MWh toplotne in 10,5 MWh električne 

energije. Posledično bi se emisije ogljikovega dioksida zmanjšale za 55%, letno pa bi prihranili okrog 

49.000 €. Skupna investicija za izvedbo vseh ukrepov je ocenjena na 954.706  €. 

 

 

0.2 Povzetek ukrepov z prioriteto izvedbe 

 

60% 

33% 

7% 

ELKO Električna energija Voda
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V spodnji tabeli so zbrani predvideni ukrepi in podana prioritetna lista njihove izvedbe. Smiselno je, da 

se najprej izvedejo ukrepi, ki imajo najhitrejšo vračilno dobo. Seveda pa je odločitev o na strani lastnika 

oziroma upravnika zgradbe, ki mora poleg navedenega pri odločanju za investicije upoštevati še vrsto 

drugih dejavnikov, ki so prav tako pomembni pri odločanju za investicije. Pri energetskem knjigovodstvu, 

ki je uvrščeno med organizacijske ukrepe, je upoštevana tudi investicija v energetsko nadzorni sistem. 

Vsekakor je smiselno čim začeti z energetskim knjigovodstvom vsaj na osnovi mesečnih faktur za 

energijo in na osnovi ugotovitev spodbujati ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti.  

 

Investicijski ukrepi 

Opis ukrepa Možni prihranki 
Ocena 

investicije 
Enostavna 

vračilna doba Prioriteta 

  MWh/leto € € (let) 

Vgradnja termostatskih ventilov 61,5 6.100 9.000 1,5 1 

Vgradnja sistema prezračevanja 
133,7 13.265 200.000 

15,1 2 

Toplotna izolacija tlaka 14,9 1.483 15.000 10,1 2 

Toplotna izolacija strehe šole 83,7  8.305 207.600 25,0 3 

Zamenjava preostalega starega stavbnega 
pohištva 

65,8  6.525 356.850 54,7 3 

Toplotna izolacija fasade 134,5  13.347 166.256 12,5 3 

Skupaj / Povprečna vračilna doba 494,2  49.025 954.706  19,8   

 

 

Organizacijski ukrepi 

Opis ukrepa Možni prihranki Ocena investicije Enostavna vračilna doba 

Prioriteta 
  MWh/leto € € (let) 

Energetsko knjigovodstvo z 
energetsko nadzornim sistemom 

28,7 3.411 10.000 2,9 1 
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0.3 Napotki za izvedbo ukrepov in možni viri financiranja  

 

Organizacijski ukrepi 

 

Učinkovito izvajanje organizacijskih ukrepov je predvsem odvisno od vodstva organizacije. V prvi vrsti je 

potrebno določiti osebo, ki bo skrbela za implementacijo le-teh. V primeru, če takšne osebe v organizaciji 

ni, lahko vodstvo najame specializirano organizacijo za izvedbo organizacijskih ukrepov (energetsko 

knjigovodstvo, izobraževanja, osveščanje, predlogi ukrepov…).  

Investicijski (tehnični) ukrepi 

 

Tehnični ukrepi so navadno povezani z velikimi investicijskimi stroški, zato je potrebno le-te skrbno 

načrtovati v skladu z investicijskimi sredstvi, ki so na razpolago. Investicijski ukrepi so prav tako 

razvrščeni glede na vračilno dobo investicije in pomembnost izvajanja. Prihranki so pri tehničnih ukrepih 

lahko zelo veliki, zato se je potrebno v fazi priprave na izvedbo posameznih ukrepov posvetovati tako s 

strokovnimi, kot s finančnimi inštitucijami (v primeru drugih virov financiranja), da se bodo lahko 

investicije kvalitetno izpeljale. Potrebno je preučiti vse možnosti financiranja, vključno s pridobivanjem 

nepovratnih državnih in Evropskih sredstev. Priporočljivo je tudi spremljanje izvedbe ukrepov in po 

zaključku investicije tudi monitoring učinkov, da lahko vidimo kakšni so bili dejanski prihranki energije. 

Viri financiranja 

 

Pred implementacijo ukrepov se je smiselno povezati z organizacijami, ki so specializirane na področju 

energetike, pridobivanja nepovratnih sredstev in inženiringa. Sredstva namenjena implementaciji 

ukrepov učinkovite rabe in obnovljivih virov energije so na voljo tako na nacionalnem, kot na Evropskem 

nivoju.  (več informacij www.golea.si) 

Potrebno je preučiti vse možnosti s pomočjo strokovnjakov in izbrati način financiranja, ki je v danem 

trenutku najugodnejši. Ena od možnosti je tudi financiranje preko t.i. ESCO podjetij (Energy Service 

Company). Le-ta financirajo ukrepe učinkovite rabe in si nato preko prihranka energije povrnejo 

investicijo. Pri sodelovanju z ESCO podjetji je potrebno v sodelovanju s strokovnim kadrom ali 

organizacijo nadzirati implementacijo ukrepa, ki ga financira ESCO podjetje. Na takšen način bomo 

dosegli želene rezultate in kvalitetno izveden ukrep. 
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I. SPLOŠNI DEL 

1. Namen in cilji 

 
Pri oskrbi stavb z energijo povzročimo več kot tretjino vseh svetovnih emisij C02, zato je v smislu 

doseganja ciljev trajnostne rabe energije nujna učinkovita raba energije v stavbah in prehajanje na 

oskrbo z obnovljivimi viri energije. V javnem sektorju pogosto primanjkuje denarja za vzdrževanje in 

investicije v energetsko učinkovitost stavb, zato so te velikokrat v slabšem energetskem stanju. 

Neučinkovita raba energije, ki izhaja iz fosilnih primarnih virov posledično bremeni okolje z emisijami 

CO2. 

Stroški oskrbe z energijo s katero zagotavljamo bivalne in delovne pogoje predstavljajo velik del 

obratovalnih stroškov stavbe. Večji del energije je običajno namenjen ogrevanju in hlajenju, preostanek 

pa pripravi tople sanitarne vode, razsvetljavi, prezračevanju in električnim porabnikom. Rabo energije in 

s tem povezane stroške lahko občutno zmanjšamo z vlaganjem v posodobitve energetsko neučinkovitih 

sistemov in elementov stavbe. Namen energetskega pregleda je analiza rabe energije v stavbi, pregled 

stavbe s sistemi za pretvarjanje in distribucijo energije, priprava možnih ukrepov za zmanjšanje rabe 

energije z oceno izvedljivosti ter ocena možnih prihrankov ter stroškovne učinkovitosti ukrepov. 

 

Z energetskim pregledom dobi lastnik celovit pregled nad rabo energije in energetsko učinkovitostjo 

stavbe. Z celovitim pregledom energetske bilance, stanja objekta, naprav in instalacij, se izdela nabor 

možnih organizacijskih in tehničnih ukrepov s podano prioriteto izvajanja posameznega ukrepa. Nabor 

ukrepov, ki je predstavljen v poročilu o energetskem pregledu je lahko osnova za pripravo investicijske 

in tehnične dokumentacije.  

 

Energetski pregled je izdelan skladno z metodologijo izvedbe energetskega pregleda, predpisano s strani 

ministrstva za okolje in prostor (MOP 2007). Podatki so bili pridobljeni z ogledi in zbiranjem podatkov na 

terenu, preučevanjem tehnične dokumentacije in s strani dobaviteljev energentov.  
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2. Uvod 

2.1 Opis dejavnosti v stavbi 

 

Osnovna šola Cerkno, ki skrbi za vzgojo in izobraževanje otrok v kraju Cerkno, se nahaja na Bevkovi ulici 

26. V sklopu Osnovne šole je tudi enota vrtca, ki pa ni predmet energetskega pregleda. V šoli deluje tudi 

kuhinja. Centralna šola je bila zgrajena leta 1970.  

 

Organizacija Osnovna šola Cerkno 

Naslov Bevkova ulica 26 

Kraj Cerkno 

Poštna številka 5282 

Odgovorna oseba  Milan Koželj, ravnateljica 

 

Telefon (05) 372 90 00 

Fax (05) 377 57 90 

E-pošta info@os-cerkno.si 

Spletna stran www.os-cerkno.si 

Namembnost zgradbe Izobraževalna ustanova 

Čas uporabe 8:00 – 17:00 

Število otrok 336 

Število zaposlenih 57 

 
 
 

Delovni čas Osnovne šole Cerkno je med tednom od ponedeljka do petka od 8:00 do 17:00. Temu je 

prilagojeno tudi ogrevanje objekta med vikendi in v zimskem času.  

Skupna ogrevana površina objekta je po podatkih iz popisa prostorov 4.326 m2. 

 

 

http://www.o-cerkno.ng.edus.si/
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Osnovne šola Cerkno je dostopna iz Bevkove ulice, katera poteka mimo šole. Servisni dovoz do objekta 

je prav tako z Bevkove ulice, nato pa po stranski ulici mimo vrtca Cerkno.  Objekt osnovne šole je dvo-

etažne zasnove z glavni vhodom  na južni strani objekta.  

 

  

Slika 1 

 

Na sliki 2 je prikazan pogled na vhod glavnega dela šole iz južne strani. Na sliki 3 pa je prikazan pogled 

na severno fasado šole. 

 

   

Slika 2                                                 Slika 3 
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2.2 Skupna raba energije in stroški 

 

Osnova za uvajanje in vrednotenje ukrepov na področju učinkovite rabe energije je poznavanje stanja in 

preteklih trendov. V spodnji grafih in tabelah je prikazana raba energije v obdobju 2009 do 2011 ter s 

tem povezani stroški. Podatke smo pridobili od upravnika stavbe ter dobaviteljev energije (Elektro 

primorska d.d. in Elektro Maribor d.d.)  

 

V spodnji tabeli je prikazana raba energije in stroški za OŠ Cerkno. Iz tabele je razvidno, da stroški 

oskrbe z energijo naraščajo. To je predvsem posledica rasti cene ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO), ki 

se uporablja za ogrevanje prostorov in za potrebe kuhinje. 

 

  ELKO Električna energija Voda Skupni stroški 

enota kWh € kWh € m3 € € 

2009 620.001 28.457 146.541 30.705 6.592 4.607 63.768 

2010 615.092 43.135 154.680 20.748 5.885 4.115 67.998 

2011 609.578 54.108 147.749 17.300 6.772 4.731 76.139 

Povprečje 614.890 41.900 149.657 22.918 6.416 4.484 69.302 

*Končna energija ELKO namenjena pretvorbi v toploto 

 
 
Na diagramu 1 je prikazano razmerje med električno energijo in ekstra lahkim kurilnim oljem (ELKO). Iz 

diagrama 1 izhaja da v povprečju 80 % končne energije na pragu stavbe predstavlja ekstra lahko kurilno 

olje, le 20 % pa električna energija. Pri stroških oskrbe z vodo in energijo predstavlja ELKO 61%, 

električna energija 33%, kar 6% pa predstavlja strošek oskrbe z vodo. 

    
Diagram 1: Povprečni deleži porabe energije     Diagram 2: Povprečni deleži stroškov energije 

 

 

Energijsko število oziroma specifična raba energije za ogrevanje šole znaša 142,1 kWh/m2 na leto, kar 

je pomeni da gre za energijsko potraten objekt. Energijsko število za električno energijo znaša 34,6 

80%

20%

ELKO Električna energija

61%

33%

6%

ELKO Električna energija Voda
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kWh/m2 na leto. Skupno energijsko število oziroma specifična raba energije Osnovne šole Cerkno znaša 

176,7 kWh/m2. Gre torej za objekt, ki je energijsko potraten in je potencial za prihranek energije velik. 

 
Emisije CO2, ki nastajajo pri zgorevanju fosilnih goriv, kamor spada tudi UNP so podane v spodnji tabeli. 

Podane so tudi emisije, ki nastanejo zaradi uporabe električne energije, saj električna energija deloma 

zagotavlja z elektrarnami na fosilna goriva. Za preračun je uporabljen faktor 0,5 t/MWhel. (skladno z 

metodologijo EP, MOP 2007). 

 

 

energent ELKO 
Električna 
energija 

enota ton CO2 

2009 164,3 73,3 

2010 163,0 77,3 

2011 161,5 73,9 

Povprečje 162,9 74,8 

 
 
Oskrba z energijo v OŠ Cerkno letno povzroči okrog 240 ton emisij CO2. Največji potencial za zmanjšanje 

emisij ogljikovega dioksida predstavlja zmanjšanje rabe ekstra lahkega kurilnega olja oziroma prehod na 

oskrbo iz obnovljivih virov energije. 

 

Diagram 3: Povprečni delež emisij CO2 posameznega energenta 

 

69%

31%

ELKO Električna energija
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2.3 Stanje toplotnega ugodja 

 

Človeško telo izmenjuje toploto z okolico s pomočjo različnih procesov prenosa toplote. Če ti procesi ne 

povzročajo neprijetnega počutja je zagotovljeno toplotno ugodje. Telo oddaja toploto v obliki občutene 

in latentne toplote. Občuteno toploto oddaja s konvekcijo in sevanjem površine telesa na zrak in okoliške 

površine, s prevodom toplote na mestih, kjer stojimo in izdihavanjem segretega zraka. Latentna toplota 

pa se v okolico prenaša z difuzijo vodne pare skozi kožo in izparevanjem vode na površini kože ter z 

navlaževanjem izdihanega zraka. 

 

Slika 4 

 

Toplotno ugodje človek doseže, ko je v toplotnem ravnotežju z okolico v kateri se nahaja (slika 4). Je 

zelo pomembno za dobro počutje in zdravje uporabnikov stavbe. Na stanje toplotnega ugodja vpliva več 

parametrov: temperatura zraka, temperatura obodnih površin, relativna vlažnost, hitrost zraka ter 

parametri kot so obleka in fizična aktivnost posameznika. Na slednja parametra lahko človek v določeni 

meri vpliva, med tem ko so mikro klimatski pogoji odvisni od zasnove stavbe in delovanja sistemov 

ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in klimatizacije. Največji vpliv na človeško zaznavo toplotnega ugodja 

ima občutena temperatura (povprečje temp. zraka in srednje sevalne temperature površin) ter hitrost 

gibanja zraka (prepih). 

 

Kar zadeva notranje toplotno okolje objekta so priporočljive vrednosti naslednje: 

 

- Prostori naj bodo enakomerno ogrevani in na temperaturo med 18 in 23°C (odvisno od 

namembnosti prostora). 

- Med ogrevalno sezono naj bo naj bo v ogrevanih relativna vlažnost zraka med 40 in 60%. 

- Prezračevanje mora biti urejeno skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi, pri tem pa hitrost 

gibanja zraka v bivalni coni ne sme preseči 0,2 m/s. 
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3. Shema upravljanja s stavbo 

3.1 Razmerja med naročnikom EP, lastnikom, uporabnikom in 
upravnikom stavbe 

 

 

            

 

3.2 Shema denarnih tokov na področju obratovalnih stroškov 

 

 

Občina Cerkno 

 Otroci Zaposleni 

UPRAVNIK 

OSNOVNA ŠOLA 

CERKNO 

USTANOVITELJ 

NAROČNIK 

Energetskega 

pregleda  

Obiskovalci  

UPORABNIKI 

- Občina Cerkno 

 

Dobavitelji 

energentov, 

el. energije in 

vode 

OŠ CERKNO 

Računi za 
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3.3 Potek nadzora nad rabo energije in stroški 

 

Za nadzor rabe energije in stroške skrbi ravnatelj v sodelovanju s hišnikom šole. Šola nima vpeljanega 

sistema energetskega knjigovodstva.  

 

3.4 Motivacija za učinkovito rabe energije (URE) pri vseh udeleženih 
akterjih 

 

Pri izvedbi energetskega pregleda smo sodelovali tako z lastnikom – občino Cerkno kot z vodstvom šole . 

Občina Cerkno se kot ustanoviteljica OŠ Cerkno zaveda pomena učinkovite rabe energije v javnih 

stavbah zato je aktivno sodelovala pri energetskem pregledu. Vodstvo šole in tehnično osebje je 

pokazalo zanimanje in posredovalo potrebne podatke in dokumentacijo ter podalo njihov pogled na 

kritične točke glede oskrbe in rabe energije in potrebne ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti in 

izboljšanje bivalnega ugodja v stavbi.  

 

3.5 Raven promoviranja URE 

 

V OŠ Cerkno ni opaziti posebnih ukrepov osveščanja o učinkoviti rabi energije. Raven promoviranja URE 

je na začetni stopnji in je pretežno odvisna od ozaveščenosti uporabnikov in zaposlenih ter njihovih 

navad. 
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3.6 Cene, poraba in stroški oskrbe z energijo  

 

3.6.1 Ekstra lahko kurilno olje 

 

Za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode (TSV) se uporablja ekstra lahko kurilno olje (ELKO). V 

diagramu 4 so prikazane skupne količine in stroški nabave ELKO v preteklih treh letih. Povprečna poraba 

ELKO je 61.001 litrov na leto. 

 

Diagram 4: Količine ELKO 

 
Ob upoštevanju dobavljene količine ELKO in povprečne cene le tega v posameznem letu dobimo diagram 

5, v katerem so prikazani stroški ogrevanja in pa povprečna cena nakupa ELKO na letni ravni.  

 

Diagram 5: Strošek porabe in cena ELKO 
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Razvidno je, da je v opazovanih treh letih cena ELKO naraščala, v letu 2010 za 57%, v letu 2011 pa 25% 

glede na predhodno leto. Skladno z rastjo cene se je povečeval tudi strošek nabave ELKO.  

3.6.2 Električna energija 

 

Za oskrbo z električno energijo v OŠ Cerkno letno porabijo v povprečju okrog 149,6 MWh električne 

energije. Raba električne energije se je v letu 2010 povišala glede na prejšnje leto za 5% in se nato v 

letu 2011 spet zmanjšala. 

 

    Diagram 6: Raba električne energije 

 
Skupni stroški oskrbe z električno energijo v povprečju znašajo okrog 22.918 €. Strošek električne 

energije se vsako leto zmanjšuje. V letu 2010 se je strošek zmanjšal za 32,4% in nato v letu 2011 še za 

16,6%. Zmanjšanje lahko pripišemo nižji ceni električne energije. 
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     Diagram 7: Strošek električne energije 

3.6.3 Voda 

 

Za oskrbo OŠ Cerkno se letno v povprečju porabi 64 m3 vode. Poraba vode med leti 2009 - 2011 je v 

mejah med 5900 m3 in 6800 m3. 

 

    Diagram 8: Poraba vode 

 

Cena kubičnega metra vode je v letih 2009, 2010 in 2011 enaka. 

 

     Diagram 9: Cena vode 
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Strošek oskrbe z vodo je v letu 2010 padel za 11% in nato leta 2011 narasel za 15%. Spreminjanje 

stroška za vodo lahko pripišemo količini porabljene vode, saj je cena enote vode med leti ostala enaka. 

 

     Diagram 10: Strošek vode 

 

 

3.7 Zanesljivost oskrbe glede energetskih virov  

 

Električna energija se dobavlja iz javnega omrežja. Do prekinitev dobave električne energije lahko pride 
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zanesljiva. Prekinitev oskrbe se lahko pojavi v primeru morebitnih vzdrževalnih delih na omrežju. 

3.8 Zanesljivost oskrbe glede dotrajanosti opreme 

 

Zanesljivost oskrbe zaradi dotrajanosti opreme ni neposredno ogrožena. Elektroinstalacije so v 

funkcionalnem stanju in se redno vzdržujejo. Kotlovnica je v letu 2012 v celoti prenovljena.  
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4. Pregled naprav za pretvorbo energije 

4.1 Ogrevalni sistem 

 

Stara kotlovnica  

Kotlovnica se nahaja pritlični etaži v SV vogalu stavbe. Do konca kurilne sezone 2011/12 sta za 

ogrevanje skrbela kotla na ekstra lahko kurilno olje z Weishoupt Monarch ventilatorskim gorilnikom. 

Posamična moč kotlov je znaša 600 kW (slika 5). Regulacija ogrevanja, ventili in črpalke v ogrevalnem 

sistemu so bili zastareli in potrebni menjave.  

 

        

Slika 5                                                       Slika 6 

 

Topla voda se je transportira do centralnega razdelilnika (slika 6), od koder  se je distribuira naprej za 

potrebe radiatorskega ogrevanja prostorov šole. Preko obstoječe toplotne postaje se s toplo vodo 

oskrbujejo veje za prostore šole-nadstropje in pritličja, prostore telovadnice, jedilnice in glasbene 

učilnice, prostore garderobe in prostore prizidka.  

 

Nova kotlovnica 

 

Leta 2012 je bila kotlovnica prenovljena. Vgrajena sta bila dva Fröling TX 250 kotla na biomaso (sekanci) 

vsak po 250 kW. Topla voda se shranjuje v treh 5.000 litrskih hranilnikih toplote (slika 7).  

Topla voda se transportira do centralnega razdelilnika (slika 8), od koder  se distribuira naprej za 

potrebe ogrevanja prostorov vrtca, muzeja, starega dela šole, novega dela šole, garderob, jedilnice in 

telovadnice.  V spodnji tabeli je popis ogrevalnih vej prenovljene kotlovnice: 



Končno poročilo: Energetski pregled OŠ Cerkno 

24 

 

Ogrevalne veje DN kW 

OŠ – jedilnica 80 

430 

OŠ – stari del, nadstropje 65 

OŠ – novi del, zahod, sp. razredi 65 

OŠ - ogrevanje 65 

OŠ - garderobe  20 

Toplovod – večnamenska dvorana 80 - 

Toplovod – kotlovnica muzej: 80 (210) 

 Montažni vrtec 50 50 

 Stari vrtec 50 40 

 Muzej, G. šola 50 120 

Sanitarna voda 25 - 

Rezerva  80 - 

Rezerva  80 - 

SKUPAJ 640 

 

 

          
Slika 7        Slika 8                                 

 

Sekanci se skladiščijo v zalogovniku sekancev, ki je v tleh pod dovozno potjo na vzhodni strani objekta. 

Zalogovnik ima dvižni pokrov v povozni izvedbi (slika 9). Dovodni polži nato sekance transportirajo v 

kotlovnico. 
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Slika 9         

 
Ogrevalni režim šole je naslednji: med 5:00 in 14:00 je vklopljen dnevni režim z nastavljeno temperaturo 

prostora 22°C, od 14:00 pa do 5:00 je vklopljen znižani režim z nastavljeno temperaturo 16°C. Po 

potrebi se časi in nastavljene temperature med ogrevalno sezono prilagajajo trenutnim razmeram oz. 

potrebam.  

 

Grelna telesa 

Šola se ogreva z radiatorji. Po celotnem objektu so vgrajeni jekleni rebrasti radiatorji (slika 10). 

Radiatorji imajo klasične ventile (slika 11), ki ne omogočajo lokalne samodejne regulacije temperature.  

         

Slika 10                            Slika 9 
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4.2 Sistem za oskrbo s toplo sanitarno vodo (TSV) 

 

Za pripravo tople sanitarne vode je bil v starem ogrevalnem sistemu šole vgrajen električni bojler, 

volumna 300L (slika 12), lokalni električni bojlerji ter plinski bojler. Po prenovi ogrevalnega sistema je za 

pripravo tople sanitarne vode je v kotlovnici vgrajena toplotna črpalka proizvajalca Termotehnika, model 

TČ2/E zrak/voda (slika 13), ki preskrbuje garderobe v telovadnici s sanitarno vodo. Plinski bojler za 

pripravo tople sanitarne vode za kuhinjo in šest električnih bojlerjev v sanitarijah so v uporabi še iz 

starega ogrevalnega sistema. 

 

    

Slika 10                                                                                       Slika 11 
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4.3 Sistem za oskrbo z hladno vodo 

 

Oskrba z sanitarno vodo je izvedena iz centralnega priključka na javno vodovodno omrežje. Po objektu 

je razpeljana napeljava hladne sanitarne vode. Sanitarije so obnovljene vendar imajo vgrajene stare 

izplakovalne kotličke (slika 14), ki nimajo možnosti omejenega izpusta, oz. dvojne tipke za splakovanje 

(t.i. varčni kotlički). Vgrajeni so pisoarji na tipko, ki časovno omeji iztok vode (slika 15). 

 

                           

Slika 12                                                   Slika 13 

 

    

4.4 Elektroenergetski sistem in porabniki 

 

Stavba ima NN priključek izveden iz javnega distribucijskega omrežja. Napajalna napetost sistema je 

400/230 V. Od glavne elektroomarice, kjer je vgrajen obračunski števec je izveden razvod do 

podrazdelilcev po šoli in naprej do posameznih porabnikov. Osnovna šola Cerkno ima eno samo odjemno 

mesto za električno energijo, (št.merilnega mesta: 131318).  

Instalacije so v funkcionalnem stanju. Glavni porabniki so razsvetljava, kuhinja, kotlovnica, ter druge 

naprave, ki za svoje delovanje potrebujejo električno energijo.  
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5. Pregled rabe končne energije 

5.1 Ovoj stavbe 

 

Velik del končne energije, ki jo letno porabi OŠ Cerkno je namenjene pretvorbi v toploto. Celoten del 

toplote je porabljen za ogrevanje prostorov. Na rabo končne energije za ogrevanje stavbe ima velik vpliv 

ovoj stavbe, saj so od njegovih toplotnih karakteristik odvisne transmisijske toplotne izgube.  

 

Za ovoj OŠ Cerkno lahko rečemo, da glede na pridobljene podatke iz ogleda in projektne dokumentacije, 

razen dela prenovljenega stavbnega pohištva ne ustreza sodobnim standardom energetsko varčne 

gradnje. Toplotne karakteristike elementov stavbnega ovoja namreč v večini ne ustrezajo zahtevam 

aktualnega pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah. 

 

- Fasada: 

 

Zunanji zidovi šole so grajeni iz več vrst konstrukcij. Del zidov je iz vidnega betonskega zidu brez 

izolacije (slika 16), debeline 20 cm in toplotne prehodnosti U = 3,3 W/m2K. Stene na SZ in JZ strani so 

betonske (slika 17), delno izolirane, debeline 29 cm s toplotno prehodnostjo U=0,43 W/m2K. Pod okni na 

JV in SZ strani je konstrukcija iz parapetov v sestavi velox (slika 16), debeline 24 cm, toplotne 

prehodnosti U = 0,96 W/m2K. Na JV in SZ strani šole je nad okni konstrukcija iz preklad, debeline 24,5 

cm, katere imajo toplotno prehodnost 0,46 W/m2K. Tla stavbe nad zunanjim zrakom so iz dveh slojev 

betona in lesene volne,debeline 37,5 cm in toplotne prehodnosti U = 0,65 W/m2K. 

 

    

Slika16                                                                       Slika 14  
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Večina fasad objekta je toplotno izoliranega, vendar ne izpolnjuje zahtev podanih v Pravilniku učinkovite 

rabe energije 2010. Natančen popis sestav konstrukcij in toplotnih prehodnosti je podan v elaboratu 

gradbene fizike, ki je v prilogi.  

 

- Streha 

 

Streha objekta je razdeljena na več delov. Na starem delu objekta ima toplotno prehodnost U = 0,22 

W/m2K. Sestava strešne konstrukcije nad razredi v pritličju je iz betona, plošč lesene volne in strešne 

lepenke skupne (slika 18) skupne debeline 31 cm in toplotne prehodnosti U = 0,88 W/m2K. Streha na 

novem delu stavbe je debeline 43cm in ima toplotno prehodnost U = 0,29 W/m2K.   

 

       

Slika 18                                                            

 

- Tla 

Tla na terenu so po večini objekta minimalno toplotno izolirana s toplotno prehodnostjo U = 1,036 

W/m2K.  

 

- Stavbno pohištvo 

 

V šoli so vgrajena vezana lesena okna s toplotno prehodnostjo U = 2,3 W/m2K in okna z lesenim 

okvirjem in dvojno zasteklitvijo (slika 19), ki so nameščena po ovoju stavbe. Toplotna prehodnost 

termopan oken je U = 2,5 W/m2K. Na hodniku so nameščeni pasovni svetobniki (slika 20) s toplotno 

prehodnostjo U = 4,5 W/m2K.  
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Slika 19                                                           Slika 20 

 

Energija namenjena pretvorbi v toploto na letni ravni znaša 614,89 MWh. Z upoštevanjem razmerja med 

transmisijskimi in ventilacijskimi izgubami iz elaborata gradbene fizke znaša energija, ki je potrebna za 

pokrivanje toplotnih izgub preko ovoja stavbe 415,66 MWh. 
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5.2 Električni aparati 

 

Porabniki električne energije so električni aparati v kuhinji, porabniki v kotlovnici, klima naprave, 

računalniki ter pisarniška in druga multimedijska oprema. Ocenjena poraba električnih naprav je 66,6 

MWh na leto. 

   

5.3 Razsvetljava 

 

Sistem razsvetljave je največji porabnik energije. Ocenjena skupna priključna moč sistema v vrtcu je 70 

kW. Ocenjena raba energije za potrebe razsvetljave je 83,1 MWh. V novem prenovljenem delu so 

vgrajene fluorescentne svetilke z zrcalnim rastrom (slika 21), drugod po šoli pa so nameščena stara 

fluorescentna svetila (slika 22). Stara svetila ne omogočajo optimalne osvetlitve glede na namembnost 

prostorov.  

 

              

Slika 21                                         Slika 22                

 

5.4 Prezračevanje in klimatizacija 

 

Objekt šole  se  razen kuhinje in telovadnice v celoti prezračuje naravno, torej z odpiranjem oken. 

Prezračevanje ne omogoča vračanja toplote iz zavrženega zraka. V kuhinji je dovodni klimat 

(slika 24) za napo in odvodni ventilator nape, ki je na strehi. V telovadnici sta dva ventilatorja (slika 23) 

za prezračevanje. 
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Za potrebe hlajenja je na objektu vgrajenih 9 klima naprave split izvedbe, skupne hladilne moči okrog 18 

kW.  

Glede na razmerje med transmisijskimi in ventilacijskimi iz gradbene fizike znaša raba toplote za 

pokrivanje ventilacijskih izgub 199,2 MWh. 

 

   

Slika 23                                                                                       Slika 24 
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II. ANALIZA MOŽNOSTI ZA ZNIŽANJE RABE ENERGIJE 
 

6. Analiza energetskih tokov v stavbi 
 

Za potrebe analize energetskih tokov v stavbi je bil izdelan elaborat gradbene fizike. Podatki o gabaritih, 

površinah in sestavah gradbenih konstrukcij so bili delno pridobljeni iz obstoječe projektne 

dokumentacije, delno pa z ogledom na kraju samem.  

Pred investicijami v prenovo ovoja stavbe je potrebno izdelati projektno dokumentacijo, kjer se 

natančneje opredeli raba toplote za posamezne cone. 

V naslednjih točkah so predstavljene skupne bilance energetskih tokov za OŠ CERKNO. 

 

Izračunana potrebna koristna energija v obliki toplote za ogrevanje prostorov znaša 726.606 kWh. 

Dejanska raba energije za ogrevanje je nižja od računske, zato je v nadaljevanju v točki 9.1 pri 

obravnavi ukrepov vrednost prihrankov ustrezno korigirana.  

V nadaljevanju je prikazana skupna računska bilanca izgub in dobitkov ter porazdelitev toplotnih izgub. 

6.1 Toplotne izgube 

 

V spodnjem diagramu je prikazana delitev toplotnih izgub glede na to kje nastanejo. Iz diagrama sledi, 

da je večji del toplotnih izgub posledica prehoda toplote skozi stavbne konstrukcije, manjši del pa je 

posledica prezračevanja prostorov. Največji delež pri elementih ovoja ima streha in transparentni del 

ovoja (okna), manjši del pa predstavljajo zunanji zidovi in tla. 

 

Diagram 8: Bilanca toplotnih izgub  
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5.2 Bilanca toplotnih izgub in dobitkov 

 

V spodnjem diagramu je prikazana bilanca potreb po ogrevanju in hlajenju ter uporabnih toplotnih 

dobitkov po mesecih. Razvidno je da v prehodnem obdobju (april, maj, september, oktober) toplotni 

dobitki (zunanji in notranji) pokrijejo znaten del potrebe po ogrevanju, teoretično maja in septembra 

sploh še ni potrebno ogrevanje.  

 

 

Diagram 9: Bilanca toplotnih izgub in dobitkov 
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7. Ocena energetsko varčevalnih potencialov 
 

7.1 Ovoj stavbe 

 

Kot je izhaja iz ugotovitve iz prejšnjega poglavja je ovoj stavbe tisti element, ki predstavlja največji delež 

toplotnih izgub. Da bi zmanjšali transmisijske toplotne izgube je potrebno zmanjšati koeficiente toplotne 

prehodnosti konstrukcijskih elementov ovoja stavbe. To v praksi pomeni toplotno zaščitene (izolirane) 

fasade, strehe in tla ter kakovostno več slojno zasteklitev z ustreznimi okvirji.  Z kvalitetnim stavbnim 

pohištvom (okna in vrata) ter pravilno vgradnjo le tega dosežemo zrakotesen ovoj in s tem manjšamo 

toplotne izgube zaradi nekontroliranega prezračevanja.  

 

- Fasada 

V primeru, da se odločimo za dodatno toplotno izolacijo fasade z kontaktno toplotnoizolacijsko fasado ter 

upoštevamo mejno vrednost za zunanji zid, ki je določena z zakonodajo moramo doseči najmanj U=0,28 

W/m2K. Za zid iz vidnega betona in delno izoliranega betona predlagamo dodatno 16 cm in 8 cm 

toplotno izolacijo (kamena volna), tako bi dosegli toplotno prehodnost U= 0,232 W/m2K in U= 0,231 

W/m2K . Enako velja za konstrukcijo iz parapetov velox in del iz preklad, kjer predlagamo dodatnih 12 in 

10 cm toplotne izolacije. Za konstrukcijo iz parapetov velox bi dosegli toplotno prehodnost U = 0,247 

W/m2K in za konstrukcijo iz preklad bi bila toplotna prehodnost U = 0,214 W/m2K. Ocenjujemo, da je z 

kvalitetno izvedbo tega ukrepa možno doseči čez 20% prihranka energije za ogrevanje. 

 

- Stavbno pohištvo 

 

Predlagamo zamenjavo obstoječih vezanih oknen z ocenjeno toplotno prehodnostjo U=2,3 W/m2K z 

sodobnimi lesenimi okni z energijsko učinkovito zasteklitvijo in toplotno prehodnostjo U = 1,1 W/m2K. S 

tem ukrepom bi lahko prihranili okrog 10% energije za ogrevanje. 

 

- Streha 

 

Toplotna prehodnost obstoječe strehe na šoli je med U=0,222 in U=0,238 W/m2K. Z dodatno toplotno 

izolacijo strehe s kameno volno od 10 – 18 cm  dosežemo toplotno prehodnost med U= 0,171 in 0,175 

W/m2K. S tema posegoma bi presegli minimalne zahteve pravilnika o učinkoviti rabi energije. 

Ocenjujemo, da bi s takim posegom lahko prihranili najmanj 13 % energije za ogrevanje. 
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7.2 Proizvodnja in distribucija toplote 

 

V času energetskega pregleda je kotlovnica v prenovi. Vgrajena sta dva kotla proizvajalca Fröling TX 250 

in trije 5.000 litrski hranilniki toplote. Za pripravo tople sanitarne vode pa je vgrajena toplotna črpalka. 

Ocenjujemo, da je potencial za prihranke še v distribuciji toplote, kar vključuje tudi ustrezno lokalno 

regulacijo temperature. Pri končnih prenosnikih toplote – radiatorjih je potrebno vgraditi termostatske 

ventile, ki omogočajo lokalno regulacijo temperature. S tem ukrepom je možno prihraniti do 10 % 

energije za ogrevanje. 

 

7.3 Prezračevanje in klimatizacija 

 

Prezračevanje ima poleg vpliva na ugodje oz. kakovost bivanja v prostoru občuten vpliv na rabo energije 

za ogrevanje objekta, sploh v primerih, ko imamo naravno prezračevanje z odpiranjem oken. 

Ob energetskih sanacijah se velikokrat zgodi, da vgradimo sodobno stavbno pohištvo z zelo dobim 

tesnenjem, ki je bistveno boljše od tesnjenja starega stavbnega pohištva in pojavi se težava s slabim 

zrakom v prostorih. Glavna težava so visoke koncentracije CO2 in neustrezna relativna vlažnost zraka. 

Prezračevanje prostorov lahko izvedemo na dva načina: naravno ali prisilno prezračevanje. Šola se razen 

kuhinje prezračuje naravno z odpiranjem oken. Pravilno naravno prezračevanje izvedemo z odpiranjem 

oken na stežaj v enakomernih  intervalih (5-10 min).  

Energijsko najbolj učinkovito naravno prezračevanje je kratkotrajno zračenje na prepih, 

izogibati se moramo dolgotrajnemu zračenju pri priprtih oknih. 

 

Druga možnost, s katero lahko dosežemo prihranke energije za ogrevanje je vgradnja sistemov za 

prisilno prezračevanje. V splošnem ločimo bolj uveljavljeno centralno prezračevanje in manj poznano 

lokalno prisilno prezračevanje. Pri prvem imamo naprave, ki skrbijo za pripravo in dovod ter odvod zraka 

v tehničnem prostoru, od koder je po objektu razpeljan kanalski razvod za distribucijo zraka. V primeru 

lokalnega prisilnega prezračevanja pa so naprave v obliki manjših enot z ventilatorjem, nameščene v 

posamezen prostor, ki se prezračuje in zajemajo ter odvajajo zrak neposredno skozi odprtine v 

stavbnem ovoju na mestu montaže.  

Na sliki 25 je prikazan primer lokalne prezračevalne naprave, ki se vgradi v zunanji zid in omogoča 

energetsko učinkovito prezračevanje z vračanjem odpadne toplote. 
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Slika 25      

   

Z vidika energetske učinkovitosti je največja prednost prisilnega prezračevanja možnost vračanja toplote 

iz odpadnega zraka s pomočjo prenosnikov toplote (rekuperator ali regenerator toplote).  

Predlaga se izvedba prisilnega prezračevanja z rekuperacijo v učilnicah. Ocenjen prihranek pri stopnji 

rekuperacije okrog 70% je okrog 20% končne energije. 

 

7.4 Priprava tople sanitarne vode 

 

Priprava tople sanitarne vode je kar se tiče same porabe energije relativno učinkovita. Če bi se 

razmišljalo o alternativnem načinu ogrevanja STV z koriščenjem obnovljivega vira energije, bi bila 

primerna rešitev toplotna črpalka zrak/voda, glede na odjem tople vode v poletnem času pa je lahko 

aktualna tudi postavitev solarnega sistema za pripravo tople sanitarne vode.  Sam prihranek energije bi 

bil majhen, bi se pa s tem ukrepom povečala raba obnovljivih virov energije in zmanjšale emisije CO2. 

7.5 Sanitarna voda 

 

Poleg varčevanja z energijo, je pomembno tudi varčevanje z drugimi naravnimi viri. Smotrna poraba 

sanitarne pitne vode je z povečanjem cen oskrbe z vodo pomembna tudi z vidika stroškov. 

Ob prenovi sanitarij in drugih vodovodnih naprav je potrebno izbirati rešitve, ki omogočajo varčno rabo 

vode. Seveda velik potencial za prihranke predstavlja obnašanje uporabnikov. Drug dejavnik je redno 

vzdrževanje in kontrola puščanj. 

7.6 Razsvetljava 

 

Pomembno je da se v javnih zgradbah uvaja energetsko učinkovita razsvetljava, ki porablja manj 

energije. S primernimi ukrepi, kot so sodobna varčna svetila in učinkovito upravljanje razsvetljave lahko 

prihranimo znaten del električne energije, hkrati pa znižamo priključno električno moč objekta (slika 26). 

Sanacija sistema razsvetljave ima običajno še druge pozitivne učinke, kot so boljša osvetljenost 
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prostorov, enostavnejše vzdrževanje ter upravljanje z razsvetljavo. Na spodnji sliki je predstavljena 

splošna shema in možni prihranki s sanacijo zastarelega sistema razsvetljave. 

 

 

Slika 26 

 
Ukrepi za doseganje tega cilja so: 

- Zamenjava klasičnih žarnic varčnimi kompaktnimi sijalkami 

- Zamenjava svetilk z fluorescentnimi cevastimi sijalkami s klasičnimi pred stikalnimi napravami 

(KPSN) s svetilkami z elektronskimi pred stikalnimi napravami (EPSN) 

- Vgradnja sodobnih svetil z zrcalnimi rastri 

- Nameščanje senzorjev prisotnosti v sanitarijah in hodnikih 

- Izvedba regulacije razsvetljave glede na osvetljenost prostora z zunanjo svetlobo 

 

Sistem razsvetljave v Osnovni šoli Cerkno je zastarel in potreben celovite obnove. V primeru večje 

prenove notranjosti objekta je smiselno razmišljati tudi o prenovi razsvetljave in sodobnem krmilnem 

sistemu.  

7.7 Elektroenergetski sistem in porabniki 

 

Raba električne energije v stavbi je pogojena z dejavnostjo, ki se odvija v stavbi, porabniki električne 

energije ter navadami in ravnanjem uporabnikov stavbe. Velik del električne energije se v OŠ Cerkno 

porabi za razsvetljavo, ki je predstavljena v prejšnji točki. Ostali porabniki so druge tehnične naprave, 

porabniki v kuhinji, klima naprave, kotlovnica z črpalkami, prezračevalni sistem in pa računalniška ter 

druga multimedijska oprema. 

Na rabo električne energije za potrebe električnih naprav in s tem povezane stroške lahko vplivamo z: 
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- Organizacijskimi ukrepi (izklapljanje aparatov ko niso v uporabi in ugašanje luči) 

- Prilagajanje uporabe dejanskim potrebam 

- Z uporabo energijsko učinkovitih tehničnih naprav in aparatov (od razreda A navzgor) 
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III. PREDLOGI IN ANALIZA UKREPOV ZA UČINKOVITO RABO 
ENERGIJE 

8. Organizacijski ukrepi 
 

Vsaka organizacija ali institucija potrebuje neke vrste smernice za učinkovito rabo energije oziroma 

zaposlene, ki skrbijo za nadzor nad rabo energije. Na takšen način je možen znaten prihranek energije. 

S pravilnim in celovitim izvajanjem organizacijskih ukrepov lahko prihranimo do 15% (v nekaterih 

primerih tudi več) energije. Njihova prednost v primerjavi z investicijskimi ukrepi so nizki stroški uvedbe. 

Ker gre za vzgojno izobraževalno institucijo je pomemben tudi vidik vzgoje in krepitve odgovornosti za 

trajnostno ravnanje z energijo in drugimi viri. 

Da bi dosegli znatne prihranke energije in zmanjšanje stroškov je potreben širši in sistematičen pristop, 

ki je podan v naslednjih dveh točkah. 

8.1 Osnovni organizacijski ukrepi (Osveščanje, izobraževanje in 
informiranje) 

 

Osnovni organizacijski ukrepi so splošne narave in so osnova za vzpostavitev sistema upravljanja z 

energijo, ki vodi k kontinuiranemu zmanjševanju rabe energije in z njo povezanih stroškov.  

 

- uvedba energetskega knjigovodstva1  s ciljnim spremljanjem rabe energije 

Energetsko knjigovodstvo z ciljnim spremljanjem rabe energije omogoča 5 do 15% prihranek 

energije, predvsem pa gre za sistemski pristop kontinuiranega zmanjševanja rabe energije.  

- Postavitev sistema odgovornosti za energetsko učinkovitost 

- Programi osveščanja otrok in zaposlenih na področju učinkovite rabe energije (npr.eko šola) 

- Pravilno naravno prezračevanje, pravilno osvetljevanje glede na njivo dnevne svetlobe, pravilna 

regulacija temperature v prostorih (termostatski ventili), izklop naprav ob neuporabi, varčna raba 

vode. 

- Obveščanje o uspešnosti ukrepov, ki jih izvaja vodstvo in zaposleni 

- Zeleno javno naročanje2 

 

Ocenjujemo, da bi z uspešno implementacijo teh ukrepov lahko prihranili  10 % toplotne energije in 

7% električne energije. Strošek uvedbe energetskega knjigovodstva z postavitvijo in integracijo 

                                                      
1 obvezno po zakonu o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona EZ-D za vse stavbe z uporabno površino nad 500m2 v 

uporabi organov samoupravnih lokalnih skupnosti Ur. List RS Št.22/2010 
2 Uredba o zelenem javnem naročanju Ur.l. RS, št. 102/2011 
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energetsko nadzornega sistema, kjer bi se vgradilo opremo za spremljanje porabe električne energije in 

rabe toplotne energije je ocenjen na 4.000 €. 

9. Ocena izvedljivosti investicijskih ukrepov 
 

Ocena izvedljivosti investicijskih ukrepov temelji na oceni možnih prihrankov z izvedbo ukrepa in oceni 

investicijskih stroškov. O oceni govorimo ker so tako prihranki kot stroški oskrbe z energijo vezani na 

spremenljivke, katerih gibanje v prihodnosti je težko točno napovedati (cene energentov, surovin, 

storitev itd.) Poleg tega je izvedba posameznega ukrepa odvisna tudi od financiranja, želja in potreb 

investitorja oz. uporabnika in drugih pogojev, ki vplivajo na končno odločitev (npr. skladnost z predpisi). 

Prav tako je težko oceniti sinergijske vplive različnih ukrepov na rabo energije po energetski sanaciji 

stavbe. 

Kot ekonomski kazalnik upravičenosti ukrepa je za prvo oceno uporabljena enostavna vračilna doba. 

Pred odločitvijo o izvedbi posameznega ukrepa je v fazi načrtovanja potrebna podrobnejša tehnično - 

ekonomska analiza, ki podrobno prikaže stroške in koristi posameznega ukrepa.  

9.1 Ocena možnih prihrankov energije 

9.1.1 Ukrepi na instalacijah 

 

Dobro načrtovani ukrepi na strojnih instalacijah so običajno ukrepi z najhitrejšo vračilno dobo. S temi 

posameznimi ukrepi lahko z majhnim do srednjim finančnim vložkom dosežemo znatne prihranke 

energije. Nekateri ukrepi nimajo neposrednega vpliva na zmanjšanje rabe energije, pač pa vplivajo na 

strošek oskrbe z energijo (vgradnja toplotne črpalke). 

 

Ukrep 1 - Vgradnja termostatskih ventilov  

  Zamenjava klasičnih ventilov brez možnosti samodejne lokalne regulacije temperature z termostatskimi 
ventili. 

 Tehnični podatki 
 Obstoječe stanje Novo stanje 
 Tip ventila Klasični ventil Tip ventila Termostatski ventil 

 
Povprečna letna raba 
toplotne energije za 
ogrevanje  

614.890 Ocena prihranka energije 61.489 [kWh] 

Povprečni letni strošek 
toplotne energije za 
ogrevanje  

41.900 Ocena zmanjšanja stroškov 6.100 [€] 

Zmanjšanje rabe energije z 
izvedbo ukrepa: 

10,0% 
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Ukrep 2 - Vgradnja sistema mehanskega prezračevanja z rekuperacijo toplote 

  Vgradnja centralnega prezračevalnega sistema z rekuperacijo zraka v učilnicah. 
 Tehnični podatki: 
 Obstoječe stanje Novo stanje   

Vračanje odpadne toplote 0 Vračanje odpadne toplote 70 [%] 

Povprečna letna raba toplotne energije za 
ogrevanje  

614.890 Ocena prihranka energije 133.710 [kWh] 

Povprečni letni strošek toplotne energije 
za ogrevanje  

41.900 Ocena zmanjšanja stroškov 13.265 [€] 

Zmanjšanje rabe energije z izvedbo 
ukrepa: 

21,7% 

    

9.1.2 Ukrepi na ovoju stavbe 

 

Ukrepi na ovoju stavbe (toplotna izolacija ovoja, stavbno pohištvo) so običajno med najdražjimi 

investicijskimi ukrepi z dolgo vračilno dobo, zato je kvalitetno načrtovanje in izvedba bistvenega pomena 

za doseganje največjih možnih prihrankov. 

 

Ukrep 3 - Toplotna izolacija tlaka 

 Izdelava termoizolativnega ovoja tal nad zunanjim zrakom. 
 Tehnični podatki: 
 Obstoječe stanje Novo stanje 
 Toplotna prehodnost 0,647 Toplotna prehodnost 0,247 [W/m2K] 

Povprečna letna raba toplotne energije 
za ogrevanje  

614.890 Ocena prihranka energije 14.949 [kWh] 

Povprečni letni strošek toplotne energije 
za ogrevanje  

149.657 Ocena zmanjšanja stroškov 1.483 [€] 

Zmanjšanje rabe energije z izvedbo 
ukrepa: 

2,4% 

   

 

Ukrep 4  - Toplotna izolacija strehe 

 
Dodatna toplotna izolacija strehe stavbe z 10 - 18 cm toplotne izolacije (kamena volna).  

 Tehnični podatki:  
Obstoječe stanje Novo stanje  

Toplotna prehodnost  0,22 / 0,88 / 0,29 Toplotna prehodnost 0,172 / 0,177 / 0,171 [W/m2K] 

Povprečna letna raba toplotne 
energije za ogrevanje  

614.890 Ocena prihranka energije 83.712 
[kWh] 

Letni strošek toplotne energije 
za ogrevanje  

41.900 Ocena zmanjšanja stroškov 8.305 
[€] 

Zmanjšanje rabe energije z 
izvedbo ukrepa: 

13,6% 
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Ukrep 5 - Zamenjava preostalega starega stavbnega pohištva 

 Zamenjava starega lesenega stavbnega pohištva z dvojno zasteklitvijo in termopan zasteklitvijo z 
novim energijsko učinkovitim stavbnim pohištvom. 

 Tehnični podatki: 
 

Obstoječe stanje Novo stanje 
 

Toplotna prehodnost  2,5 / 2,3 Toplotna prehodnost 1,0 [W/m2K] 

Povprečna letna raba toplotne energije 
za ogrevanje  

614.890 Ocena prihranka energije 65.774 [kWh] 

Letni strošek toplotne energije za 
ogrevanje  

41.900 Ocena zmanjšanja stroškov 6.525 [€] 

Zmanjšanje rabe energije z izvedbo 
ukrepa: 

10,7% 

   

 

Ukrep 6 - Toplotna izolacija fasade 

 Izdelava toplotno izolacijske fasade ustreznih debelin na celotnem ovoju objekta, tako da povsod 
dosežemo toplotno prehodnost zunanjega zidu določeno z pravilnikom (U< 0,28 W/m2K):  

 Tehnični podatki:  
Obstoječe stanje Novo stanje  

 Betonski - neizoliran: 3,3 Mineralna volna d=16cm 0,232 [W/m2K] 

Betonski - delno izoliran 0,43 Mineralna volna d=8cm 0,231 [W/m2K] 

Parapeti 0,96 Mineralna volna d=12cm 0,247 [W/m2K] 

Preklade 0,46 Mineralna volna d=10cm 0,214 [W/m2K] 

Povprečna letna raba toplotne energije 
za ogrevanje  

614.890 Ocena prihranka energije 134.537 [kWh] 

Letni strošek toplotne energije za 
ogrevanje  

41.900 Ocena zmanjšanja stroškov 13.347 [€] 

Zmanjšanje rabe energije z izvedbo 
ukrepa: 

21,9% 
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9.2 Potrebna investicijska sredstva in čas za vračilo investicijskih 
sredstev 

 

Pri spodnjih rezultatih je potrebno upoštevati naslednje: Pri izvedbi več ukrepov se njihov učinek ne 

sešteva linearno. Skupni učinek je tako nekoliko manjši, saj je potrebno upoštevati redosled izvedbe in 

tudi sinergijske učinke posameznih ukrepov. 

V spodnjih tabelah so prikazane ocene investicij in vračilne za posamezen ukrep. Kot je razvidno so 

ukrepi, z najkrajšo vračilno dobo ukrepi na strojnih instalacijah. Pri posegih za izboljšanje toplotnih 

karakteristik ovoja stavbe je investicija precej visoka, s tem pa je daljša tudi vračilna doba daljša.   

 

Investicijski ukrepi 

Opis ukrepa Možni prihranki 
Ocena 

investicije 
Enostavna vračilna 

doba Prioriteta 

  MWh/leto € € (let) 

Vgradnja termostatskih ventilov 61,5 6.100 9.000 1,5 1 

Vgradnja sistema prezračevanja 
133,7 13.265 200.000 

15,1 2 

Toplotna izolacija tlaka 14,9 1.483 15.000 10,1 2 

Toplotna izolacija strehe šole 83,7  8.305 207.600 25,0 3 

Zamenjava preostalega starega stavbnega 
pohištva 

65,8  6.525 356.850 54,7 3 

Toplotna izolacija fasade 134,5  13.347 166.256 12,5 3 

Skupaj / Povprečna vračilna doba 494,2  49.025 954.706  19,8   

 Vsi zneski so z DDV. 

 

Vzpostavitev sistema upravljanja z energijo, ki temelji na aplikaciji za energetsko knjigovodstvo s ciljnim 

spremljanjem rabe energije in izgradnji energetskega nadzornega sistema z integracijo merilnikov za 

spremljanje ključnih energetskih veličin in tokov je smiseln ukrep, saj se povrne v manj kot treh letih. 

 

Organizacijski ukrepi 

Opis ukrepa Možni prihranki Ocena investicije Enostavna vračilna doba 

Prioriteta 
  MWh/leto € € (let) 

Energetsko knjigovodstvo z 
energetsko nadzornim sistemom 

28,7 3.411 10.000 2,9 1 
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Ob večjih investicijah je smiselno, oziroma (glede na višino investicije) tudi obvezno izdelati podrobnejšo 

ekonomsko analizo, kjer se ekonomska upravičenost investicije natančneje ovrednoti z ekonomskimi 

pokazatelji kot so interna stopnja donosnosti, neto sedanja vrednost, itd. Ukrepe je smiselno obdelati 

tudi v več variantah, seveda če so tehnično izvedljive. 

Tako dobimo še boljši vpogled v tehnično-ekonomske pokazatelje posameznega ukrepa.
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9. Ekološka presoja ukrepov in njihov vpliv na bivalno ugodje 

 

Ekološka presoja ukrepov in njihov vpliv na bivalno ugodje je zelo pomembna tema, ki se ji pri 

odločitvah za implementacijo običajno posveča premalo pozornosti. Končni cilj vseh ukrepov je 

trajnostno ravnanje z energijo in drugimi naravnimi viri ob čim manjšem obremenjevanju okolja in 

hkratno izboljšanje kakovosti bivanja v stavbi. Poleg tega je za vzgojno-izobraževalne organizacije 

pomemben še vidik vzgoje otrok k odgovornemu in trajnostnemu ravnanju z naravnimi viri in okoljem. 

Kot izhaja iz spodnje tabele bi šola Cerkno z izpeljavo vseh investicijskih ukrepov znatno zmanjšal 

emisije C02. Zmanjšanje emisij za ukrepe, ki imajo za posledico zmanjšanje energije za ogrevanje izhaja 

iz ogrevanja na ELKO. Pri ukrepih, ki imajo za posledico zmanjšanje rabe električne energije je 

upoštevano zmanjšanje emisij v skladu z faktorjem emisij CO2 podanim v metodologiji. 

 

Investicijski ukrepi 

Opis ukrepa Zmanjšanje CO2 

  t/leto Zmanjšanje celotnih emisij 

Vgradnja termostatskih ventilov 16,3  7% 

Vgradnja sistema prezračevanja 35,4  15% 

Toplotna izolacija tlaka 4,0  2% 

Toplotna izolacija strehe šole 22,2  9% 

Zamenjava preostalega starega stavbnega pohištva 17,4  7% 

Toplotna izolacija fasade 35,7  15% 

Skupaj  
131,0 55% 

 
 
Osnovni cilj vseh snovalcev zgradb je zagotavljanje čim bolj prijetnega, storilnega in zdravega 

notranjega okolja ljudem, ki bivajo v njih. Izziv pri tem pa je, da optimalno bivalno ugodje dosežemo ob 

najmanjši porabi energije in najmanjšem vplivu na okolje. Z inženirskega vidika kakovost notranjega 

okolja ovrednotimo s štirimi skupinami zahtev: toplotno ugodje, kvaliteta zraka v prostoru, 

svetlobno ugodje in zvočno ugodje. Med njimi je za rabo energije v stavbah še posebej pomembno 

zagotavljanje toplotnega ugodja. 

 

Ukrepi, ki se nanašajo na dodatno toplotno izolacijo stavbnega ovoja imajo za posledico višjo 

temperaturo notranjih površin obodne konstrukcije, posledica tega je višja srednja sevalna temperatura 

notranjih obodnih površin. Razlika med srednjo sevalno temperaturo površin in temperaturo zraka v 

prostoru naj bi bila največ 2 stopinji.  Tudi ukrep zamenjave stavbnega pohištva ima pozitiven vpliv na 

bivalno ugodje, saj imajo sodobna okna precej nižjo toplotno prehodnost in s tem višjo temperaturo 

notranje površine, poleg tega je bistveno boljša zrakotesnost, ki vpliva na občutek prepiha in ne 
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nazadnje tudi boljša zvočna izolacija. Prisilno prezračevanje ima pozitiven vpliv na kvaliteto zraka in 

posledično na kvalitetnejše bivalne pogoje v prostoru. 
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11. Priloge 

 



Končno poročilo: Energetski pregled OŠ Cerkno 

50 

Priloga I: Seznam predlaganih ukrepov 
 

Ukrep: Energetsko knjigovodstvo 

Opis ukrepa: 
Uvedba sistema energetskega knjigovodstva na osnovi mesečnih faktur, ter v naslednji fazi vzpostavitev in integracija energetskega 
nadzornega sistema.  

   

Predpostavljeno zmanjšanje rabe energijo:  28,7 MWh 

   

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:  1.685 EUR 

     

Skupni stroški: 10.000 EUR  Vračilna doba: 2,9 

       
Terminski plan uvajanja po mesecih:     

0 – 3  3 – 6  6 – 12  12 – 24 
       

     
 (nizka, srednja, visoka)   (nizko, srednje, visoko) 

Težavnost srednja Tveganje:  nizko 

 

Ukrep: Vgradnja termostatskih ventilov 

Opis ukrepa: 
Zamenjava klasičnih ventilov brez možnosti samodejne lokalne regulacije temperature z termostatskimi ventili.    

   

Predpostavljeno zmanjšanje rabe energijo:  61,5 MWh 

   

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:  6100 EUR 

     

Skupni stroški: 9000 EUR  Vračilna doba: 1,5 

       
Terminski plan uvajanja po mesecih:     

0 – 3  3 – 6  6 – 12  12 – 24 

       

     
 (nizka, srednja, visoka)   (nizko, srednje, visoko) 

Težavnost nizka Tveganje:  nizko 

 

Ukrep: Mehansko prezračevanje z rekuperacijo toplote 

Opis ukrepa: 
Vgradnja centralnega prezračevalnega sistema z rekuperacijo zraka v učilnicah. 

   

Predpostavljeno zmanjšanje rabe energijo:  133,7 MWh 

   

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:  13.267 EUR 

     

Skupni stroški: 200.000 EUR  Vračilna doba: 15,1 

       
Terminski plan uvajanja po mesecih:     

0 – 3  3 – 6  6 – 12  12 – 24 

       

     
 (nizka, srednja, visoka)   (nizko, srednje, visoko) 

Težavnost visoka Tveganje:  srednje 
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Ukrep: Toplotna izolacija tlaka 

Opis ukrepa: 
Izdelava termoizolativnega ovoja tal na zunanjem zraku.   

   

Predpostavljeno zmanjšanje rabe energijo:  14,9 MWh 

   

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:  1.483 EUR 

     

Skupni stroški: 15.000 EUR  Vračilna doba: 10,1 

       
Terminski plan uvajanja po mesecih:     

0 – 3  3 – 6  6 – 12  12 – 24 

       

     
 (nizka, srednja, visoka)   (nizko, srednje, visoko) 

Težavnost visoka Tveganje:  srednje 

 

 

Ukrep: Toplotna izolacija streh 

Opis ukrepa: 
Dodatna toplotna izolacija strehe stavbe z 10 - 18 cm toplotne izolacije (kamena volna).    

   

Predpostavljeno zmanjšanje rabe energijo:  83,7 MWh 

   

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:  8.305 EUR 

     

Skupni stroški: 207.600 EUR  Vračilna doba: 25 

       
Terminski plan uvajanja po mesecih:     

0 – 3  3 – 6  6 – 12  12 – 24 

       

     
 (nizka, srednja, visoka)   (nizko, srednje, visoko) 

Težavnost visoka Tveganje:  srednje 

 

 

Ukrep: Zamenjava stavbnega pohištva 

Opis ukrepa: 
Zamenjava starega lesenega stavbnega pohištva z dvojno zasteklitvijo in termopan zasteklitvijo z novim energijsko učinkovitim stavbnim 
pohištvom.   

   

Predpostavljeno zmanjšanje rabe energijo:  65,8 MWh 

   

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:  6.525 EUR 

     

Skupni stroški: 356.850 EUR  Vračilna doba: 54,7 

       
Terminski plan uvajanja po mesecih:     

0 – 3  3 – 6  6 – 12  12 – 24 

       

     
 (nizka, srednja, visoka)   (nizko, srednje, visoko) 

Težavnost srednja Tveganje:  nizko 
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Ukrep: Toplotna izolacija fasade 

Opis ukrepa: 
Izdelava toplotno izolacijske fasade ustreznih debelin na celotnem ovoju objekta, tako da povsod dosežemo toplotno prehodnost 
zunanjega zidu določeno z pravilnikom (U< 0,28 W/m2K). 

   

Predpostavljeno zmanjšanje rabe energijo:  134,5 MWh 

   

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:  13.347 EUR 

     

Skupni stroški: 166.256 EUR  Vračilna doba: 12,5 

       
Terminski plan uvajanja po mesecih:     

0 – 3  3 – 6  6 – 12  12 – 24 

       

     
 (nizka, srednja, visoka)   (nizko, srednje, visoko) 

Težavnost srednja Tveganje:  nizko 
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Priloga II: Izračun gradbene fizike 
Za izračun je bil uporabljen program URSA 4 






























































