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PŠ BREGINJ 

 

 

Podružnična šola Breginj se nahaja v stavbi na naslovu Breginj 65. V stavbi so šolske učilnice, 

igralnice vrtca, razdelilna kuhinja, jedilnica, prostori učiteljev, prostori za komunikacije, večnamenski 

prostor, pomožni prostori ter prostori bivšega stanovanja, ki so v sedaj v uporabi različnih društev. 

Osnovni podatki stavbe so zbrani v Tabeli 1. 

Tabela 1: Splošni podatki o zavodu in stavbi 

Organizacija Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid – Podružnična šola 

Breginj 

Naslov Gregorčičeva 18a 

Kraj Kobarid 

Poštna številka 5222 

Odgovorna oseba Melita Jakelj, ravnateljica 

Telefon 05/38 49 805 

Fax / 

E-pošta sola.breginj@os-kobarid.si 

Spletna stran http://www.os-kobarid.si/predstavitev/podruznice/podruznicna-

sola-breginj/ 

Namembnost zgradbe Šola 

Čas uporabe Ob delavnikih med 7:00 in 16:00 uro, ob vikendih prostori niso v 

uporabi. 

Število zaposlenih 5 

Število uporabnikov 24 

 



1. PROSTORSKA RAZPOREDITEV STAVB Z OZNAČENO  NAMEMBNOSTJO STAVB 

Predmet razširjenega energetskega pregleda so prostori Podružnične šole Breginj v stavbi na naslovu 

Breginj 65, Breginj. Prostori se nahajajo v dvoetažni stavbi. V evidenci Geodetske uprave (GURS) sta 

dela stavbe zavedena pod številkama 1 in 2. Osnovni podatki stavbe iz evidence GURS so prikazani v 

spodnji tabeli. 

Tabela 2: Podatki o stavbi iz evidence GURS 

Katastrska občina 2214 BREGINJ 

Številka stavbe 65 

Število etaž 2 

Deli stavbe 1,2 

Površina stavbe [m2] Celotna stavba 602 m2 

Številka parcele 640/12 

Površina parcele [m2] 5.000 

 

Na Sliki 1 je prikazana lokacija stavbe v prostoru, na Sliki 2 pa pogled na frontalno fasado, kjer se 

nahaja vhod v šolo.   

 

Slika 1: Lokacija stavbe (vir. GURS: http://prostor3.gov.si/) 



 

Slika 2: Pogled na frontalno (SV) fasado stavbe 

 

V Tabeli 3 so zbrani ključni podatki o objektu, tako kot je to zahtevano v Navodilih in služi 

identifikaciji ciljne kategorije upravičenih objektov celovite energetske prenove. 

Tabela 3: Podatkovna zbirka o objektu s ključnimi podatki 

Naziv stavbe Podružnična šola Breginj 

Lokacija BREGINJ, Breginj 65 

Namembnost stavbe 12630 Stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo 

Lastnik 
 
 
 
Upravljavec 

Občina Kobarid 
Trg svobode 2 
Kobarid 
 
Osnovna šola Kobarid 
Gregorčičeva 18a 
Kobarid 

Uporabnik PŠ Breginj 
Breginj 65 
Breginj 

Uporabna površina stavbe 594 m2 

Neto tlorisna površina stavbe 594 m2 

Kondicionirana površina stavbe (Ak) 539 m2 

Energenti električna energija, ekstra lahko kurilno olje 

Poraba primarne energije za ogrevanje in 
toplo sanitarno vodo 

89,6 MWh 

Poraba električne energije 16,1 MWh 

Letnica izgradnje 1977 

Leto večje prenove stavbe, ogrevalnega, 
hladilnega, prezračevalnega sistema in 
razsvetljave ter opis posega 

Delna zamenjava oken v 2010, zamenjava strešne 
kritine v 2006 

Intenzivnost uporabe stavbe stavba se uporablja ob delavnikih 9 ur dnevno 

 



2. SKUPNA RABA ENERGIJE IN STROŠKI  

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

trenutnega stanja in preteklih trendov. V spodnji tabeli je prikazana raba končne energije in vode v 

obdobju 2013 do 2015 ter s tem povezani stroški. Podatke smo pridobili od Osnovne šole Kobarid. 

Povprečna skupna dovedena energija je v opazovanih letih znašala 105.758 kWh. Povprečni letni 

strošek je v opazovanih letih predstavljal 12.056 € z vključenim DDV. 

Tabela 4: Podatki o rabi in strošku energentov 

  ELKO Električna energija Voda Skupni stroški 

enota kWh € z DDV kWh € z DDV m3 € € z DDV 

2013 94.320 9.484 15.962 2.632 127 627 12.743 

2014 80.020 7.806 15.797 2.385 204 1.121 11.311 

2015 94.500 8.467 16.677 2.510 202 1.138 12.115 

Povprečje 89.613 8.585 16.145 2.509 178 962 12.056 

 

3. PREGLED NAPRAV ZA PRETVORBO ENERGIJE 

 

Kotlovnica 

Kotlovnica je vkopana na severovzhodni strani stavbe pod sanitarijami vrtca, preostali del kleti pa 

sega pod igralnico vrtca. Z ogrevanje stavbe je vgrajen talni kotel na ekstra lahko kurilno olje Tam 

Stadler TVT z nazivno toplotno močjo 290 kW iz leta 1988. Na kotlu je vgrajen ventilatorski oljni 

gorilnik Weishaupt Monarch L2Z. 

Tabela 5: Ogrevalna naprava 

Ogrevalna naprava Proizvajalec Model Razpon moči 

Kotel na ELKO Tam Stadler TVT / 290 kW 

 

Vidni deli razvodov v kotlovnici so izolirani s slojem toplotne izolacije, zaščitene z ALU pločevino. 

Cevni razvodi posameznih podsistemov se začenjajo v kotlarni in se vodijo pod stropom do vertikal 

ter grelnih teles.  



 

Slika 3: Kotel na ELKO 

 

Za transport vode po ogrevalni veji je vgrajena stopenjsko regulirana obtočna črpalka IMP Pumps 

GHN 502 A-R z razponom moči 265/540/900 W. Kot rezerva je vgrajena obtočna črpalka brez 

možnosti regulacije. Na severni fasadi je vgrajeno zunanje tipalo, ki je povezano z ustrezno 

regulacijsko krmilno napravo (Seltron). Ta primerja temperature ogrevne vode in zunanje 

temperature  ter regulira mešalni ventil, s tem pa temperaturo vstopne vode. Za delovanje kotla skrbi 

regulacija, nameščena na kotlu, ki krmili le tega na konstantno temperaturo. Čas ogrevanja  

ogrevalnega sistema v delovnem (dnevnem) režimu je v okvirno ob delovnikih od 4:00 – 15:00 

(ponedeljek 3:00 – 15:00), v ostalem času in ob vikendih je vklopljen znižan režim ogrevanja. 

Rezervoar za ekstra lahko kurilno olje volumna 10.000 L je vkopan ob stavbi. 

 

Ogrevala 

Po objektu so cevi dvocevnega ogrevalnega sistema speljane podometno. Po objektu so nameščeni  

dotrajani pločevinasti dvovrstni radiatorji (32 kos). Ogrevala imajo nameščene klasične ventile. 

 

Priprava TSV 

Za pripravo sanitarne tople vode je v kotlovnici nameščen kombinirani bojler prostornine V = 300 L 

proizvajalca LENTHERM-INVEST d.o.o.. V času ogrevalne sezone se TSV pripravlja z delovanjem kotla, 

izven ogrevalne sezone pa neposredno preko vgrajenega električnega grelnika z močjo 2 kW. V 

razvodu TSV je vgrajena cirkulacijska črpalka Grundfos UP50 25-55 130 z razponom moči 60-95 W. 

Opisani bojler s toplo vodo oskrbuje kuhinjo ter sanitarije vrtca, medtem ko se TSV v osrednjih dveh 

učilnicah pripravlja z dvema električnima bojlerjema s prostornino 5 litrov ter električno močjo 2 kW. 

V šolskih sanitarijah se TSV ne pripravlja.  



 

Slika 4: Bojler TSV v kotlovnici 

 

Prezračevanje in klimatizacija 

Stavba se prezračuje naravno, torej z odpiranjem oken in z infiltracijo zunanjega zraka skozi 

netesnosti v ovoju stavbe. Prisilno prezračevanje je izvedeno le v kuhinji preko nape, ki je vezana na 

strešni odvodni ventilator. Na stavbi ni vgrajenih klimatskih naprav. 

 

Elektroenergetski sistem in porabniki 

Stavba ima nizko napetostni, NN, priključek izveden iz javnega distribucijskega omrežja. Napajalna 

napetost sistema je 230V/400V. Glavna električna razdelilna omara se nahaja v večnamenskem 

prostoru ob kuhinji. Od tu je izveden razvod po objektu do posameznih električnih podomar in naprej 

do posameznih porabnikov. 

Stavba ima dve merilno odjemni mesti: 7-000473 (vrtec, obračunska moč 17 kW, varovalka 3x25 A) 

ter 7-000474 (šola, obračunska moč 6 kW, varovalka 1x25 A). 

Glavni porabniki so razsvetljava ter sistem za pripravo TSV. Instalacije so v funkcionalnem stanju, 

vendar so zastarele. 

 

4. PREGLED RABE KONČNE ENERGIJE 

 

Ovoj stavbe 

79 % dovedene energije, ki jo letno za delovanje porabi obravnavana stavba, je namenjene pretvorbi 

v toploto za ogrevanje prostorov. Na rabo energije za ogrevanje stavbe ima velik vpliv ovoj stavbe, saj 

so od njegovih toplotnih karakteristik odvisne transmisijske toplotne izgube, njegova zrakotesnost pa 

ima vpliv na ventilacijske izgube toplote. 



Kakovost toplotne zaščite ovoja stavbe kot celote popišemo s koeficientom specifičnih transmisijskih 

izgub stavbe. Ta znaša H'T = 1,101 W/m2K, pri čemer je za to stavbo dovoljeni koeficient 

H'T,max = 0,393 W/m2K.  

Dovedena energija za pokrivanje transmisijskih toplotnih izgub se lahko oceni na podlagi razmerja 

med računskimi transmisijskimi in ventilacijskimi izgubami stavbe iz elaborata gradbene fizike. 

Transmisijske izgube znašajo 84 %. Ocenjena končna energija namenjena pretvorbi v toploto za 

pokrivanje ventilacijskih izgub tako znaša 70.688 kWh. 

Stavba je grajena iz armiranobetonskih stebrov in vezi, med katerimi so vgrajeni zidovi iz polnih opek 

skupne debeline 25 cm. Zunanje stene so toplotne neizolirane. Nekatere stene so obojestransko 

ometane, nekatere pa so na zunanji strani neometane. Konstrukcije presegajo dovoljene maksimalne 

vrednosti toplotne prehodnosti. 

 

Slika 5: Jugozahodna fasada stavbe: AB stebri ter parapeti iz polnih opek 

Talna konstrukcija v stavbi je sestavljena iz linoleja (oziroma talnih keramičnih ploščic v sanitarijah in 

kuhinji), ki so položene na cementni estrih, pod katerim je beton debeline 8 cm. Pod betonom je 

vgrajena hidroizolacija ter podložni beton debeline 10 cm. Tla nad kletjo so izvedena v sestavi: linolej, 

cementni estrih, betonska plošča, omet. Stropna oziroma strešna konstrukcija je različno izvedena na 

posameznem delu stavbe. Strop proti neogrevanemu podstrešju se nahaja nad zbornico in prostori 

ob zbornici, nad jedilnico ter nad prostori bivšega stanovanja. Strop je narejen iz betonske plošče, ki 

je na spodnji strani ometana, na zgornji strani pa toplotno izolirana s slojem toplotne izolacije 

debeline 5 cm. Strešna konstrukcija je del ogrevanega ovoja stavbe v učilnicah, kuhinji, igralnici ter 

večnamenskem prostoru. Sestava poševnih streh je: omet, betonska strešna plošča debeline 12 cm, 

toplotna izolacija 5 cm, strešne letve ter valovita strešna kritina. V enaki sestavi so izvedene tudi 

strehe frčad nad učilnicami v jugozahodnem delu stavbe. 

Na ovoju stavbe so vgrajeni različni tipi stavbnega pohištva. Prevladujejo lesena okna z dvojno 

zasteklitvijo, ki so bila vgrajena v času gradnje šole – leta 1977. V učilnicah ter v igralnici vrtca so bila 

leta 2010 vgrajena lesena okna z dvoslojno zasteklitvijo s plinskim polnjenjem. Pred tem so v avli 

vgradili zasteklitev iz aluminijastih okvirjev z dvoslojno zasteklitvijo brez plinskega polnjenja. Prvotna 

vhodna vrata so bila zamenjana z lesenimi vrati z dvoslojno plinsko polnjeno zasteklitvijo. Vrata v 

kotlovnico so bila vgrajena v času izgradnje stavbe. 

 

 



Razsvetljava 

Sistem razsvetljave je med večjimi porabniki energije. Po objektu so vgrajeni različni tipi svetil. Največ 

je svetilk s fluorescentnimi sijalkami, moči 2 x 36W (učilnice, avla). Ta svetila imajo slab svetlobni 

izkoristek, vgrajena je magnetna dušilka. Večina svetil je tudi pokrita z opalno kapo. V sanitarijah in 

pomožnih prostorih so vgrajena svetila z žarnicami.  

Skupna priključna moč v stavbi vgrajene razsvetljave je 9,7 kW. Ocenjuje se, da razsvetljava letno 

porabi 7.485 kWh električne energije.  

Na splošno je razsvetljava zastarela in energijsko neučinkovita, svetlobni izkoristki svetil so slabi, 

njihova razporeditev pa, v veliko primerih, ni idealna glede na dimenzije in pogoje rabe prostora. 

Regulacije jakosti razsvetljave v odvisnosti od dnevne svetlobe in senzorjev prisotnosti ni. 

 

Priprava TSV 

Topla sanitarna voda (TSV) se pripravlja različno za posamezne prostore v stavbi. Za zagotavljanje TSV 

v kuhinji in prostorih vrtca je vgrajen kombiniran bojler s prostornino 300 litrov, v katerem se v času 

ogrevalne sezone TSV pripravlja z delovanjem kotla, v preostalem času pa z električnem grelcem z 

močjo 2 kW. V šolskih učilnicah se TSV pripravlja z dvema električnima bojlerjema s prostornino 5 

litrov in močjo 2 kW. Ocenjena raba energije za pripravo TSV znaša 12.140 kWh letno.  

 

Prezračevanje in klimatizacija 

Prostori v stavbi se v celoti prezračujejo naravno z odpiranjem oken. Odvod zraka je preko 

odvodnega ventilatorja na strehi izveden iz kuhinje (napa). Dovedena energija za pokrivanje 

ventilacijskih toplotnih izgub se lahko oceni na podlagi razmerja med računskimi transmisijskimi in 

ventilacijskimi izgubami stavbe iz elaborata gradbene fizike. Ventilacijske izgube znašajo 16 %. 

Ocenjena končna energija namenjena pretvorbi v toploto za pokrivanje ventilacijskih izgub tako znaša 

13.218 kWh. 

 

 

5. PREDLOGI IN ANALIZA UKREPOV ZA UČINKOVITO RABO ENERGIJE 

 

5.1 Organizacijski ukrepi 
 

5.1.1 Uvedba in uvajanje sistema upravljanja z energijo 

 

Skladno z Energetskim zakonom EZ-1, ki v 324. členu nalaga osebam javnega sektorja, da vzpostavijo 

sistem upravljanja z energijo (SUE) v javnem sektorju, je potrebno znotraj organizacije vzpostaviti 

celovit pristop k energetskemu upravljanju stavbe. Sistem upravljanja z energijo, ki je podrobneje 



določen v mednarodnem standardu SIST ISO 50001, lahko v grobem razdelimo na naslednje 

aktivnosti: 

- postavitev letnih in dolgoročnih ciljev energetske učinkovitosti oziroma prihodnje porabe 

energije, 

- postavitev letnih in dolgoročnih ciljev rabe vode, 

- določitev ukrepov za doseganje ciljev, 

- imenovanje energetskega upravljavca; 

- redno zbiranje podatkov o porabi energije in vode - energetsko knjigovodstvo, 

- preverjanje izpolnjevanja cilja, poročanje o doseganju ciljev odgovorni osebi zavezanca in 

ukrepanje v primeru nedoseganja cilja, 

- informiranje in ozaveščanje in uporabnikov. 

Z uspešno implementacijo SUE je možen znaten prihranek energije. S pravilnim in celovitim 

izvajanjem lahko skladno s Pravilnikom1 prihranimo do 10 % energije za ogrevanje in 7 % električne 

energije.  

V primeru celovite energetske sanacije nam ta sistem zagotavlja doseganje načrtovanih ciljev. V 

praksi se namreč izkaže, da brez jasno zastavljenih ciljev, periodične kontrole doseganja ciljev, 

izvajanja korektivnih ukrepov, osveščanja uporabnikov itd. zelo težko dosegamo zastavljene cilje 

energetske sanacije. 

Predlaga se uvedba in izvajanje sistema upravljanja z energijo. Kljub temu, da ne gre za investicijski 

ukrep, je izvajanje in vzdrževanje takega sistema povezano z določenimi stroški.  

 

5.2 Ocena izvedljivosti investicijskih ukrepov 
 

5.2.1 Ukrepi na ovoju stavbe 

 

Toplotna izolacija fasade 

Izdelava kontaktne toplotnoizolacijske fasade vseh zunanjih sten objekta. V primeru vgradnje sloja 

toplotne izolacije (npr. ekspandiran polistiren/mineralna volna) s toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK 

debeline 15 cm dosežemo, da se toplotna prehodnost zunanjih sten zmanjša na vrednost U = 0,20 -

  0,21 W/m2K. S tem so presežene zahteve PURES za zunanje stene (U < 0,28 W/m2K). Pri oceni 

investicije je upoštevana površina fasade 386 m2 in specifična investicija 50 €/m2 fasade. V površini za 

sanacijo so zajeti tudi podstrešni zidovi (neogrevana podstrešja) ter izbočeni deli zidov, ki niso del 

toplotnega ovoja stavbe (npr. stena ob vhodu v večnamenski prostor), da je zagotovljen enak izgled 

fasade. 

 

 

 

                                                           
1 Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanju izpustov 
CO2 (Ur.l. RS, št. 67/2015). 



Zamenjava stavbnega pohištva 

Predlaga se zamenjava celotnega obstoječega lesenega stavbnega pohištva na ovoju stavbe razen 

dvoslojnega plinsko polnjenega stavbnega pohištva. Smiselna je vgradnja novih oken ter vrat z 

lesenimi okvirji ter troslojno plinsko polnjeno zasteklitvijo s skupno toplotno prehodnostjo U = 1,0 

W/m2K. S tem so presežene zahteve PURES za okna (UW < 1,3 W/m2K oziroma UD < 1,6 W/m2K). 

Pri oceni investicije je bila upoštevana površina stavbnega pohištva 85 m2 in specifična investicija 

365 €/m2 okna. 

 

Toplotna izolacija stropne in strešne konstrukcije 

Debelina vgrajene toplotne izolacije ne zadošča pogojem o toplotni prehodnosti stropnih in strešnih 

konstrukcij iz pravilnika PURES 2010. Predlaga se odstranitev obstoječih slojev do nosilne 

konstrukcije ter vgradnja nove toplotne izolacije. Za zadostitev pogojev iz pravilnika se predlaga 

vgradnja toplotne izolacije debeline 25 cm s prevodnostjo 0,035 W/mK na strop podstrešja (z 

vgradnjo parne zapore) oziroma na strešno konstrukcijo (parna zapora, toplotna izolacija, sekundarna 

hidroizolacija, letvanje, strešna kritina). Za zmanjšanje izgub skozi podstrešne zidove, ki mejijo na 

ogrevane prostore, se predlaga vgradnja toplotne izolacije debeline 15 cm na te zidove (med 

garderobo in podstrešjem, kuhinjo in podstrešjem, igralnico in podstrešjem, avlo in podstrešjem).  

Pri oceni investicije so bile upoštevane naslednje vrednosti: 

- površina stropov na podstrešju: 133 m2 s specifično investicijo 40 €/m2; 

- površina poševnih streh (ogrevana cona): 450 m2 s specifično investicijo 80 €/m2; 

- površina zidov na podstrešju (ogrevana cona): 22 m2 s specifično investicijo 30 €/m2. 

 

Toplotna izolacija talne konstrukcije nad kletjo 

Predlaga se vgradnja toplotne izolacije na strop kleti proti ogrevanim prostorom. Pri oceni investicije 

je upoštevana površina tal 72 m2 in specifična investicija 35 €/m2 talne površine. 

 

5.2.2 Ukrepi na strojnih instalacijah 

 

Vgradnja ventilov s termostatskimi glavami 

Pri trenutni rešitvi z običajnimi ventili brez termostatskih glav na radiatorjih ni možno samodejno 

vzdrževanje primerne temperature v posameznih prostorih. Predlaga se zamenjava vseh klasičnih 

ventilov na ogrevalih z novimi ventili in vgradnjo ustreznih termostatskih glav s proporcionalnim 

območjem dT = 1K. Sočasno se zamenja še zapirala na radiatorjih. V literaturi se prihranek energije z 

vgradnjo termostatskih ventilov ocenjuje na 5 do 15 %. Glede na trenutno stanje energetske 

učinkovitosti objekta je uporabljena vrednost 5 %. 

 

Vgradnja kotla na leseno biomaso (peleti) 

Ker se vgrajeni kotel bliža koncu življenjske dobe, je smiselna zamenjava le tega s kotlom na lesno 

biomaso, ki bi skrbela za ogrevanje stavbe in centralno pripravo TSV. Ob stavbi (nad kotlovnico), kjer 



se nahaja betonski jašek, je smiselna vgradnja zalogovnika lesne biomase. Obstoječa kotlovnica lahko 

ostane na obstoječi lokaciji. Smiselna je prenova toplotne postaje ter vgradnja frekvenčno reguliranih 

obtočnih črpalk in ostale strojne opreme ter vgradnja krmiljenja glede na zunanjo temperaturo. 

V izračunu je ocenjen izkoristek starega kotla na 0,88, novega kotla na lesno biomaso pa na 0,93. 

Ocenjena cena toplote iz lesne biomase za izračun prihrankov je 50€/MWh. Prihranek električne 

energije je posledica vgradnja energetsko bolj učinkovite obtočne črpalke. 

 

Vgradnja prisilnega prezračevanja z rekuperacijo toplote 

Naravno prezračevanje v stavbi je neustrezno in z velikimi toplotnimi izgubami. Smiselna je vgradnja 

prezračevalne naprave z rekuperacijo toplote odpadnega zraka za prezračevanje prostorov v stavbi. 

Potrebno je, da imajo naprave minimalno porabo energije za transport zraka pri optimalno izbranih 

ventilatorjih ter visoko stopnjo vračanja toplotne energije. Ocenjen potreben pretok zraka je cca. 

2.500 - 3.000 m3/h. Potrebna je izdelava razvodnih kanalov. Naprava je lahko vgrajena na stropu nad 

prostorom jedilnice. 

V izračunu je predvideno, da naprava deluje celotno ogrevalno sezono v času, ko so prisotni 

uporabniki (cca. 1.600 ur na leto). Skupna nazivna električna moč ventilatorjev je 2 kW. Prihranki 

toplote so izračunani na podlagi razmerja med obstoječo rabo energije ter rabo energije v primeru 

70 % izkoristka rekuperacije toplote odpadnega zraka ter 1 izmenjavo zraka na uro. 

S tem ukrepom se bistveno izboljša kakovost notranjega okolja, saj je na ta način poskrbljeno za 

ustrezno izmenjavo iztrošenega zraka s svežim in ustrezno filtriranim zunanjim zrakom, pri minimalni 

izgubi toplotne energije. 

 

5.2.3 Ukrepi na elektro instalacijah 

 

Zamenjava obstoječih svetilk z LED svetilkami 

Kot izhaja iz ugotovitev analize sistema razsvetljave, je sam nivo osvetljenosti v večini prostorov 

ustrezen, ponekod celo previsok. Večja težava je energetska neučinkovitost večine svetilk. Predlaga 

se zamenjava fluorescentnimi svetilk, s slabimi svetlobnimi izkoristki in svetilk z žarnicami na žarilno 

nitko, z svetilkami v LED tehnologiji. V skupnih prostorih kot so WC-ji, hodniki in garderobe se izvede 

senzorski vklop razsvetljave. Ocena investicije je oblikovana na osnovi popisa in cenika LED 

razsvetljave, potrebnih inštalaterskih del in drugega materiala. 

 

6. POVZETEK UKREPOV S PREDLOGOM SCENARIJEV 

 

6.1 Celovita energetska sanacija 
 

Z izrazom »celovita energetska prenova« označujemo usklajeno izvedbo ukrepov učinkovite rabe 

energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, 

prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, 



izkoristi ves ekonomsko upravičen potencial za energetsko prenovo. Glavna prednost celovitega 

pristopa je možnost medsebojne optimizacije posameznih ukrepov v eni sami, obsežnejši operaciji. 

Izdelan je bil elaborat gradbene fizike za stanje po prenovi z upoštevanjem vseh predlaganih ukrepov. 

Iz elaborata izhaja, da bi bili prihranki čez 70 % obstoječe rabe energije. Na osnovi izkustva smo 

ocenili, da bi z predvideno investicijo lahko dosegli največ 46 % prihranka obstoječe rabe toplotne 

energije. Potrebna toplota za ogrevanje stavbe po sanaciji tako znaša 48,7 MWh.  

Kot izhaja iz tabel, ki prikazujejo izračun za celovito energetsko prenovo (brez tal), je enostavna 

vračilna doba dolga. 

Možen prihranek končne energije za ogrevanje je ~ 40,9 MWht/a, raba električne energije pa se 

zmanjša za ~ 2,2 MWhe/a. 

Prihranek primarne energije je 99,1 MWh/a. 

Prihranek CO2: 26,31 t/a 

Investicija: ~ 204.153 EUR 

Prihranek: ~ 5.918 EUR/leto 

Vračilna doba: ~ 34 let 

Tabela 6: Prihranek - Scenarij 1: Celovita energetska prenova 

št. Opis ukrepa Možni letni prihranki Investicija 

Enostavna 
vračilna 
doba 

    MWhe MWht € enota €/enota € let 

ORGANIZACIJSKI UKREPI: 

1. Uvedba in izvajanje sistema upravljanja z energijo: 
 

    kpl.   2.800,00   

  -energetsko knjigovodstvo 
 

            

  -osveščanje zaposlenih 
 

            

  -ciljno spremljanje rabe energije 
 

            

    
 

            

SKUPAJ ORGANIZACIJSKI UKREPI:           2.800,00   

         
INVESTICIJSKI UKREPI: 

2. Ukrepi na ovoju objekta: 
 

            

  -toplotna izolacija fasade 
 

    m2   23.160,00   

  -zamenjava lesenih oken in vrat 
 

    m2   31.025,00   

  -toplotna izolacija stropa in poševne strehe 
 

    m2   41.980,00   

  -toplotna izolacija tal nad kletjo 
 

    m2   2.880,00   

    
 

            

3. Ukrepi strojnih instalacijah: 
 

            

  -vgradnja termostatskih ventilov na rad. 
 

    kpl.   1.920,00   

  
-izvedba kotlovnice na lesno biomaso (peleti) z 
zalogovnikom in vgradnja centralnega sistema TSV 0,4     kpl.   50.400,00   



  
-vgradnja centralne prezračevalne naprave z 
rekuperacijo toplote -2,6     kpl.   31.200,00   

    
 

            

  SKUPAJ   2+3: -2,2 40,9 5.268         

    
 

            

4. Ukrepi na elektro instalacijah: 
 

            

  -zamenjava svetilk z LED svetili 4,3   650 kpl.   18.788,00   

    
 

            

SKUPAJ INVESTICIJSKI UKREPI: 2,2 40,9 5.918     201.353,00 34 

         
SKUPAJ SCENARIJ: 2,2 40,9 5.918     204.153,00 34 

 

  



PŠ SMAST 

 

 

Podružnična šola Smast se nahaja v stavbi na naslovu Smast 13. V stavbi so šolske učilnice, igralnica 

vrtca, razdelilna kuhinja, prostori učiteljev, prostori za komunikacije, manjši večnamenski prostor ter 

pomožni prostori. Ob šoli se nahaja tudi stanovanje v zasebni lasti. Šolski okoliš Podružnične šole 

Smast zajema vasi Smast, Ladra, Vrsno, Krn in Libušnje. Osnovni podatki stavbe so zbrani v Tabeli 1. 

Tabela 1: Splošni podatki o zavodu in stavbi 

Organizacija Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid – Podružnična šola 

Smast 

Naslov Gregorčičeva 18a 

Kraj Kobarid 

Poštna številka 5222 

Odgovorna oseba Melita Jakelj, ravnateljica 

Telefon 05/38 85 106 

Fax / 

E-pošta sola.smast@os-kobarid.si 

Spletna stran http://www.os-kobarid.si/predstavitev/podruznice/ps-smast/ 

Namembnost zgradbe Šola 

Čas uporabe Ob delavnikih med 7:00 in 16:00 uro, ob vikendih prostori niso v 

uporabi (šolski prostori). 

Število zaposlenih 6 

Število učencev / 

 

 



1. PROSTORSKA RAZPOREDITEV STAVB Z OZNAČENO NAMEMBNOSTJO STAVB 

 

Predmet razširjenega energetskega pregleda so prostori Podružnične šole Smast v stavbi na naslovu 

Smast 13, Smast. Prostori šole se nahajajo v enoetažni stavbi. V evidenci Geodetske uprave (GURS) je 

del stavb zaveden pod številko 1. Osnovni podatki stavbe iz evidence GURS so prikazani v spodnji 

tabeli. 

Tabela 2: Podatki o stavbi iz evidence GURS 

Katastrska občina 2227 SMAST 

Številka stavbe 225 

Število etaž 1 

Deli stavbe 1 

Površina stavbe [m2] 372 m2 

Številka parcele 66/4 

Površina parcele [m2] 433 

 

Na Sliki 1 je prikazana lokacija stavbe v prostoru, na Sliki 2 pa pogled na  jugozahodno fasado stavbe, 

kjer sta locirani šolski učilnici.   

 

Slika 4: Lokacija stavbe (vir. GURS: http://prostor3.gov.si/) 



 

Slika 5: Pogled na jugozahodno fasado stavbe 

V Tabeli 3 so zbrani ključni podatki o objektu, tako kot je to zahtevano v Navodilih in služi 

identifikaciji ciljne kategorije upravičenih objektov celovite energetske prenove. 

Tabela 3: Podatkovna zbirka o objektu s ključnimi podatki 

Naziv stavbe Podružnična šola Smast 

Lokacija SMAST, Smast 13 

Namembnost stavbe 12630 Stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo 

Lastnik 
 
 
 
Upravljavec 

Občina Kobarid 
Trg svobode 2 
Kobarid 
 
Osnovna šola Kobarid 
Gregorčičeva 18a 
Kobarid 

Uporabnik PŠ Smast 
Smast 13 
Smast 

Uporabna površina stavbe 374,45 m2 

Neto tlorisna površina stavbe 374,45 m2 

Kondicionirana površina stavbe (Ak) 374,45 m2 

Energenti električna energija, ekstra lahko kurilno olje 

Poraba primarne energije za ogrevanje in 
toplo sanitarno vodo 

63,8 MWh 

Poraba električne energije 11,7 MWh 

Letnica izgradnje 1980 



Leto večje prenove stavbe, ogrevalnega, 
hladilnega , prezračevalnega sistema in 
razsvetljave ter opis posega 

Delna zamenjava oken v 2011 

Intenzivnost uporabe stavbe stavba se uporablja ob delavnikih 9 ur dnevno 

 

2. SKUPNA RABA ENERGIJE IN STROŠKI  

 

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

trenutnega stanja in preteklih trendov. V spodnji tabeli je prikazana raba končne energije in vode v 

obdobju 2013 do 2015 ter s tem povezani stroški. Podatke smo pridobili od Osnovne šole Kobarid. 

Povprečna skupna dovedena energija je v opazovanih letih znašala 75.445 kWh. Povprečni letni 

strošek je v opazovanih letih predstavljal 8.341€ z vključenim DDV.  

Tabela 4: Dovedena (končna) energija, poraba vode in stroški 

  ELKO Električna energija Voda Skupni stroški 

enota kWh € z DDV kWh € z DDV m3 € z DDV € z DDV 

2013 69.000 6.900 11.943 1.981 173 400 9.281 

2014 51.500 5.081 12.055 1.746 199 448 7.276 

2015 70.860 6.361 10.975 1.758 204 347 8.467 

Povprečje 63.787 6.114 11.658 1.829 192 398 8.341 

  

 

3. PREGLED NAPRAV ZA PRETVORBO ENERGIJE 

 

Kotlovnica 

Kotlovnica je locirana na severovzhodnem delu stavbe. Za ogrevanje je vgrajen je kotel na ekstra 

lahko kurilno olje proizvajalca TVT Maribor, tip: UNI-S iz leta 1978. Na kotlu je vgrajen ventilatorski 

oljni gorilnik Intercal SL 33. 

Tabela 5: Ogrevalna naprava 

Ogrevalna naprava Proizvajalec Model Razpon moči 

Kotel na ELKO TVT Maribor UNI-S do 75 kW 



 

Slika 6: Kotel na ELKO proizvajalca TVT Maribor, tip UNI-S 

Vidni deli razvodov v kotlovnici so izolirani s slojem steklene volne, zaščitene z ALU pločevino. 

Radiatorski tokokrog ima avtomatsko nastavitev temperature predtočne vode preko tropotnega 

mešalnega ventila in ustrezne avtomatike. Regulacija temperature se izvaja v odvisnosti od zunanje 

temperature, ki se vrši preko regulacije Seltron HRC10U. Za transport vode po ogrevalni veji je 

vgrajena trostopenjska regulirana obtočna črpalka IMP Pumps GHN 504 B-R z razponom moči 100 / 

295 / 470 W. Čas ogrevanja ogrevalnega sistema v delovnem (dnevnem) režimu je okvirno ob 

delovnikih od 4:00 – 15:00, v ostalem času in ob vikendih je sistem izklopljen. Rezervoar za ekstra 

lahko kurilno olje je vkopan ob stavbi. 

 

Ogrevala 

Po objektu so cevi dvocevnega ogrevalnega sistema speljane podometno. Po objektu so nameščeni 

pločevinasti radiatorji (33 kos). Ogrevala imajo nameščene klasične ventile. 

 

Priprava TSV 

Za pripravo sanitarne tople vode ni vgrajenega centralnega sistema, temveč se za pripravo TSV 

uporabljajo električni bojlerji: 

- kuhinja: moč 1,5 kW, volumen 80 litrov; 

- pralnica: moč 2 kW, volumen 10 litrov; 

- sanitarije dečki: moč 2 kW, volumen 10 litrov; 

- sanitarije deklice: moč 2 kW, volumen 10 litrov; 

- sanitarije vrtec; moč 2 kW, volumen 50 litrov. 



 

Prezračevanje in klimatizacija 

Večina stavbe se prezračuje naravno, torej z odpiranjem oken in z infiltracijo zunanjega zraka skozi 

netesnosti v ovoju stavbe. Prisilno prezračevanje je izvedeno v sanitarijah, kjer je vklop ventilatorja 

vezan na stikalo za svetilo, ter prezračevanje kuhinje z odvodnim ventilatorjem v napi. 

 

Elektroenergetski sistem in porabniki 

Stavba ima nizko napetostni, NN, priključek izveden iz javnega električnega distribucijskega omrežja. 

Napajalna napetost sistema je 230V/400V. Glavna električna omara se nahaja ob glavnem vhodu v 

stavbo. Od tu je izveden razvod po objektu do električnih podomar in naprej do posameznih 

porabnikov. 

Stavba - šola ima eno merilno odjemno mesto: 7-797 (šola SMAST, obračunska moč 17 kW, varovalka 

3x25 A). 

Na strehi stavbe je vgrajena sončna elektrarna sestavljena iz 32 fotovoltaičnih panelov. Skupna moč 

sončne elektrarne je 7,2 kW. Vgrajeni so PV moduli Sanyo HIT, izdelani iz tanke monokristalne 

sislicijeve plasti, obdane z ultra tankima amorfno silicijevima plastema. 

Glavni porabniki so naprave v kuhinji, razsvetljava ter sistem za pripravo TSV. Instalacije so v 

funkcionalnem stanju, vendar so zastarele.  

 

4. PREGLED RABE KONČNE ENERGIJE 

 

Ovoj stavbe 

84,5 % dovedene energije, ki jo letno za delovanje porabi obravnavana stavba, je namenjene 

pretvorbi v toploto za ogrevanje prostorov. Na rabo energije za ogrevanje stavbe ima velik vpliv ovoj 

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

zrakotesnost pa ima vpliv na ventilacijske izgube toplote. 

Kakovost toplotne zaščite ovoja stavbe kot celote popišemo s koeficientom specifičnih transmisijskih 

izgub stavbe. Ta znaša H'T = 0,749 W/m2K, pri čemer je za to stavbo dovoljeni koeficient 

H'T,max = 0,375 W/m2K.  

Dovedena energija za pokrivanje transmisijskih toplotnih izgub se lahko oceni na podlagi razmerja 

med računskimi transmisijskimi in ventilacijskimi izgubami stavbe iz elaborata gradbene fizike. 

Transmisijske izgube znašajo 82 %. Ocenjena končna energija namenjena pretvorbi v toploto za 

pokrivanje transmisijskih izgub tako znaša 52.345 kWh. 

Stavba je grajena iz modularnih opek debeline 29 cm, med katerimi so vgrajeni armiranobetonski 

stebri in vezi. Del stavbe je grajen iz modularnih opek debeline 19 cm. Modularne opeke ter betonski 

stebri in vezi so na zunanji strani obložene s porolitom debeline 9 cm ter ometani s fasadnim 

ometom. Zunanje stene niso toplotno izolirane. Konstrukcije presegajo dovoljene maksimalne 

vrednosti toplotne prehodnosti. V gradbeni fiziki so upoštevani tudi elementi, ki sestavljajo toplotni 



ovoj stanovanja, vendar le to ni del sanacije, zato tudi konstrukcije niso zajete v opisu. Na stiku šole in 

stanovanja so upoštevane adiabatne razmere prehoda toplote. 

 

Slika 7: Jugovzhodna fasada stavbe - vhod v vrtec ter igralnica vrtca 

Talna konstrukcija je izvedena kot tla na terenu v podobni sestavi na celotnem objektu, različni so 

predvsem zaključni pohodni sloji. Talna konstrukcija je toplotno izolirana s slojem poliuretana 

debeline 4 cm v obojestranski PVC foliji. Večnamenski prostor je edini prostor, katerega toplotni ovoj 

sestavlja poševna streha, v ostalih prostorih je izveden strop, ki meji na neogrevano podstrešje, 

oziroma ravna streha (vetrolov in hodnik ob vrtcu in šoli). Stropi so narejeni v sledeči sestavi: omet, 

armiranobetonska plošča, parna zapora, poliuretan, PVC folija ter cementni estrih. Na ovoju stavbe 

so vgrajeni različni tipi stavbnega pohištva. Prevladujejo lesena okna z dvojno zasteklitvijo, ki so bila 

vgrajena v času gradnje šole. V učilnicah so leta 2011 vgradili PVC okna z dvoslojno plinsko polnjeno 

zasteklitvijo, v enaki izvedbi so tudi vhodna vrata v šolo in v vrtec. V igralnici vrtca je vgrajena ALU 

zasteklitev z dvoslojno zasteklitvijo. Preostali del stavbnega pohištva je lesen z dvojno zasteklitvijo, ki 

je bil vgrajen v času izgradnje stavbe. 

 

Razsvetljava 

Sistem razsvetljave je med večjimi porabniki energije. Po objektu so vgrajeni različni tipi svetil.  

Večino prostorov osvetljujejo nadgradne svetilke, kjer so nameščene žarnice na žarilno nitko, moči 

60W. Ta svetila imajo zelo slab svetlobni izkoristek. V bolj obremenjenih prostorih  (učilnici, igralnica, 

kuhinja), so nameščene svetilke s fluorescentnimi sijalkami, moči 2x 36W. V kuhinji so vgrajene 

svetilke s plastičnim pokrovom (IP zaščita). Vse svetilke s fluorescentnimi sijalkami se prižigajo s 

pomočjo elektromagnetne predstikalne naprave. 

V avli je nameščen reflektor z metal-halogenidno sijalko, moči 150W.  

Skupna priključna moč v stavbi vgrajene razsvetljave je ca 4,6 kW. Ocenjuje se, da razsvetljava letno 

porabi ca 3.265 kWh električne energije.  

Na splošno je razsvetljava zastarela in energijsko neučinkovita, svetlobni izkoristki svetil so slabi, 

njihova razporeditev pa v veliko primerih ni idealna glede na dimenzije in pogoje rabe prostora. 

Regulacije jakosti razsvetljave v odvisnosti od dnevne svetlobe in senzorjev prisotnosti ni. 

 

 



Priprava TSV 

Topla sanitarna voda (TSV) se skozi celo leto pripravlja s petimi električnimi bojlerji (kuhinja, pralnica, 

sanitarije dečki, sanitarije deklice, sanitarije vrtec). Ocenjena raba električne energije za pripravo TSV 

znaša 5.520 kWh letno. 

 

Prezračevanje in klimatizacija 

Prostori v stavbi se v večini prezračujejo naravno z odpiranjem oken. Odvod zraka je preko odvodnih 

ventilatorjev izveden iz sanitarij ter preko nape iz kuhinje. Dovedena energija za pokrivanje 

ventilacijskih toplotnih izgub se lahko oceni na podlagi razmerja med računskimi transmisijskimi in 

ventilacijskimi izgubami stavbe iz elaborata gradbene fizike. Ventilacijske izgube znašajo 18 %. 

Ocenjena končna energija namenjena pretvorbi v toploto za pokrivanje ventilacijskih izgub tako znaša 

11.442 kWh. 

 

5. PREDLOGI IN ANALIZA UKREPOV ZA UČINKOVITO RABO ENERGIJE 

 

5.1 Organizacijski ukrepi 
 

5.1.1 Uvedba in uvajanje sistema upravljanja z energijo 

 

Skladno z Energetskim zakonom EZ-1, ki v 324. členu nalaga osebam javnega sektorja, da vzpostavijo 

sistem upravljanja z energijo (SUE) v javnem sektorju, je potrebno znotraj organizacije vzpostaviti 

celovit pristop k energetskemu upravljanju stavbe. Sistem upravljanja z energijo, ki je podrobneje 

določen v mednarodnem standardu SIST ISO 50001, lahko v grobem razdelimo na naslednje 

aktivnosti: 

- postavitev letnih in dolgoročnih ciljev energetske učinkovitosti oziroma prihodnje porabe 

energije, 

- postavitev letnih in dolgoročnih ciljev rabe vode, 

- določitev ukrepov za doseganje ciljev, 

- imenovanje energetskega upravljavca; 

- redno zbiranje podatkov o porabi energije in vode - energetsko knjigovodstvo, 

- preverjanje izpolnjevanja cilja, poročanje o doseganju ciljev odgovorni osebi zavezanca in 

ukrepanje v primeru nedoseganja cilja, 

- informiranje in ozaveščanje in uporabnikov. 



Z uspešno implementacijo SUE je možen znaten prihranek energije. S pravilnim in celovitim 

izvajanjem lahko skladno s Pravilnikom2 prihranimo do 10 % energije za ogrevanje in 7 % električne 

energije.  

V primeru celovite energetske sanacije nam ta sistem zagotavlja doseganje načrtovanih ciljev. V 

praksi se namreč izkaže, da brez jasno zastavljenih ciljev, periodične kontrole doseganja ciljev, 

izvajanja korektivnih ukrepov, osveščanja uporabnikov itd. zelo težko dosegamo zastavljene cilje 

energetske sanacije. 

Predlaga se uvedba in izvajanje sistema upravljanja z energijo. Kljub temu, da ne gre za investicijski 

ukrep, je izvajanje in vzdrževanje takega sistema povezano z določenimi stroški.  

 

5.2 Ocena izvedljivosti investicijskih ukrepov 
 

5.2.1 Ukrepi na ovoju stavbe 

 

Toplotna izolacija fasade 

Izdelava kontaktne toplotnoizolacijske fasade vseh zunanjih sten objekta. V primeru vgradnje sloja 

toplotne izolacije (npr. ekspandiran polistiren) s toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK debeline 15 cm 

dosežemo, da se toplotna prehodnost zunanjih sten zmanjša na vrednost U = 0,19 -  0,21 W/m2K. S 

tem so presežene zahteve PURES za zunanje stene (U < 0,28 W/m2K). Pri oceni investicije je 

upoštevana površina fasade 224 m2 in specifična investicija 55 €/m2 fasade ter izdelava podzidka 

(cokla) fasade višine 0,5 m s površino 40 m2 ter specifično investicijo 60 €/m2. 

 

Zamenjava stavbnega pohištva 

Predlaga se zamenjava celotnega dotrajanega lesenega stavbnega pohištva ter alu zasteklitve v 

igralnici z novimi okni ter vrati z lesenimi okvirji ter troslojno plinsko polnjeno zasteklitvijo s skupno 

toplotno prehodnostjo U = 1,0 W/m2K. S tem so presežene zahteve PURES za okna (UW < 1,3 W/m2K). 

Pri oceni investicije je bila upoštevana površina oken 44 m2 in specifična investicija 350 €/m2 okna ter 

15 €/m2 za demontažo in 9 m2 s specifično investicijo 400+15 €/m2 za zamenjavo vrat.  

 

Toplotna izolacija stropne in strešne konstrukcije 

Večina prostorov v stavbi je zaključena s stropom proti neogrevanemu podstrešju. Izjema je le avla, ki 

je omejena s poševno streho, ter vstopna hodnika z ravnima strehama. Prehodnosti obstoječih 

konstrukcij ne zadoščajo pogojem, ki jih podaja pravilnik PURES 2010. Predlaga se vgradnja ustrezne 

količine toplotne izolacije. Pri oceni investicije so bile upoštevane naslednje vrednosti: 

- strop proti podstrešju: površina 278 m2 s specifično investicijo 40 €/m2, 

- zidovi avle proti podstrešjem: površina 21 m2s specifično investicijo 30 €/m2, 

- ravne strehe: površina 58,5 m2 s specifično investicijo 60 €/m2, 

                                                           
2 Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanju izpustov 
CO2 (Ur.l. RS, št. 67/2015). 



- poševna streha avle: površina 60 m2 s specifično investicijo 70 €/m2. 

 

5.2.2 Ukrepi na strojnih instalacijah 

 

Vgradnja ventilov s termostatskimi glavami 

Pri trenutni rešitvi z običajnimi ventili brez termostatskih glav na radiatorjih ni možno samodejno 

vzdrževanje primerne temperature v posameznih prostorih. Predlaga se zamenjava vseh klasičnih 

ventilov na ogrevalih z novimi ventili in vgradnjo ustreznih termostatskih glav s proporcionalnim 

območjem dT = 1K. Sočasno se zamenja še zapirala na radiatorjih. V literaturi se prihranek energije z 

vgradnjo termostatskih ventilov ocenjuje na 5 do 15 %. Glede na trenutno stanje energetske 

učinkovitosti objekta je uporabljena vrednost 5 %. 

 

Vgradnja kotla na leseno biomaso (peleti) 

Ker se vgrajeni kotel bliža koncu življenjske dobe, je smiselna zamenjava le tega s kotlom na lesno 

biomaso, ki bi skrbela za ogrevanje stavbe in centralno pripravo TSV. Zalogovnik biomase je smiselno 

vgraditi na vzhodnem delu stavbe na gredi ob glavnem vhodu (vkopano). Smiselna je prenova 

toplotne postaje ter vgradnja frekvenčno reguliranih obtočnih črpalk in ostale strojne opreme ter 

vgradnja krmiljenja glede na zunanjo temperaturo. Potrebna je predelava razvoda ogrevalnega 

sistema na tak način, da je možna vgradnja toplotnega števca za beleženje rabe toplotne energije, ki 

gre na stanovanje, katerega ni lastnik Občina Kobarid. Pri celoviti energetski sanaciji je smiselna 

izvedba talnega ogrevanja, ki pa v tej investiciji ni vključena. 

V izračunu je ocenjen izkoristek starega kotla na 0,88, novega kotla na lesno biomaso pa na 0,93.  

Ocenjena cena toplote iz lesene biomase po sanaciji je 50 €/MWh. Prihranek električne energije je 

posledica vgradnja energetsko bolj učinkovite obtočne črpalke. 

 

Vgradnja prisilnega prezračevanja z rekuperacijo toplote 

Naravno prezračevanje v stavbi je neustrezno in z velikimi toplotnimi izgubami. Smiselna je vgradnja 

več prezračevalnih naprav z rekuperacijo toplote odpadnega zraka za prezračevanje notranjih 

prostorov. Potrebno je, da imajo naprave minimalno porabo energije za transport zraka pri 

optimalno izbranih ventilatorjih ter visoko stopnjo vračanja toplotne energije. 

V izračunu je predvideno, da naprave delujejo celotno ogrevalno sezono v času, ko so prisotni 

uporabniki (cca. 1.600 ur na leto). Skupna nazivna električna moč ventilatorjev vseh naprav je 1 kW.  

S tem ukrepom se bistveno izboljša kakovost notranjega okolja, saj je na ta način poskrbljeno za 

ustrezno izmenjavo iztrošenega zraka s svežim in ustrezno filtriranim zunanjim zrakom, pri minimalni 

izgubi toplotne energije. 

 

 

 



5.2.3 Ukrepi na elektro instalacijah 

 

Zamenjava obstoječih svetilk z LED svetilkami 

Kot izhaja iz ugotovitev analize sistema razsvetljave, je sam nivo osvetljenosti v večini prostorov 

ustrezen, ponekod celo previsok. Večja težava je energetska neučinkovitost večine svetilk. Predlaga 

se zamenjava fluorescentnimi svetilk, s slabimi svetlobnimi izkoristki in svetilk z žarnicami na žarilno 

nitko, z svetilkami v LED tehnologiji. V skupnih prostorih kot so WC-ji, hodniki in garderobe se izvede 

senzorski vklop razsvetljave. Ocena investicije je oblikovana na osnovi popisa in cenika LED 

razsvetljave, potrebnih inštalaterskih del in drugega materiala. 

 

6. POVZETEK UKREPOV S PREDLOGOM SCENARIJEV 

 

6.1 Celovita energetska sanacija 
 

Z izrazom »celovita energetska prenova« označujemo usklajeno izvedbo ukrepov učinkovite rabe 

energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, 

prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, 

izkoristi ves ekonomsko upravičen potencial za energetsko prenovo. Glavna prednost celovitega 

pristopa je možnost medsebojne optimizacije posameznih ukrepov v eni sami, obsežnejši operaciji. 

Izdelan je bil elaborat gradbene fizike za stanje po prenovi z upoštevanjem vseh predlaganih ukrepov. 

Iz elaborata izhaja, da bi bili prihranki čez 60 % obstoječe rabe energije. Na osnovi izkustva smo 

ocenili, da bi z predvideno investicijo lahko dosegli največ 36 % prihranka obstoječe rabe toplotne 

energije. Potrebna toplota za ogrevanje stavbe po sanaciji tako znaša 40,8 MWh.  

Kot izhaja iz tabel, ki prikazujejo izračun za celovito energetsko prenovo (brez tal), je enostavna 

vračilna doba dolga. 

Možen prihranek končne energije za ogrevanje je ~ 23,0 MWht/a, raba električne energije pa se 

zmanjša za ~ 0,8 MWhe/a. 

Prihranek primarne energije je 68 MWh/a. 

Prihranek CO2: 17,6 t/a 

Investicija: ~ 146.499 EUR 

Prihranek: ~ 3.811 EUR/leto 

Vračilna doba: ~ 38 let 

 

  



Tabela 6: Prihranek - Scenarij 1: Celovita energetska prenova 

št. Opis ukrepa Možni letni prihranki Investicija 

Enostavna 
vračilna 
doba 

    MWhe MWht € enota €/enota € let 

ORGANIZACIJSKI UKREPI: 

1. Uvedba in izvajanje sistema upravljanja z energijo: 
 

    kpl.   2.800,00   

  -energetsko knjigovodstvo 
 

            

  -osveščanje zaposlenih 
 

            

  -ciljno spremljanje rabe energije 
 

            

    
 

            

SKUPAJ ORGANIZACIJSKI UKREPI:           2.800,00   

         
INVESTICIJSKI UKREPI: 

2. Ukrepi na ovoju objekta: 
 

            

  -toplotna izolacija fasade 
 

    m2   17.664,00   

  -zamenjava lesenih oken in vrat 
 

    m2   19.795,00   

  -toplotna izolacija stropa ter ravne in poševne strehe 
 

    m2   19.460,00   

    
 

            

3. Ukrepi strojnih instalacijah: 
 

            

  -vgradnja ventilov s termostatskimi glavami 
 

    kpl.   1.980,00   

  
-izvedba kotlovnice na lesno biomaso (peleti) z zalogovnikom 
in izvedba centralnega sistema za pripravo TSV 0,1     kpl.   39.600,00   

  -vgradnja prezračevalnih naprav z rekuperacijo toplote -1,3     kpl.   37.800,00   

    
 

            
  SKUPAJ   2+3: -1,1 23,0 3.502         

    
 

            

4. Ukrepi na elektro instalacijah: 
 

            

  -zamenjava svetilk z LED svetili 1,9   309 kpl.   7.400,00   

    
 

            

SKUPAJ INVESTICIJSKI UKREPI: 0,8 23,0 3.811     143.699,00 38 

         
SKUPAJ SCENARIJ: 0,8 23,0 3.811     146.499,00 38 

 

  



PŠ DREŽNICA 

 

 

Podružnična osnovna šola Drežnica se nahaja v stavbi na naslovu Drežnica 16e. V stavbi so šolske 

učilnice, igralnica vrtca, razdelilna kuhinja, prostori učiteljev, prostori za komunikacije, večnamenski 

prostor ter pomožni prostori. Osnovni podatki stavbe so zbrani v Tabeli 1. 

Tabela 1: Splošni podatki o zavodu in stavbi 

Organizacija Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid – Podružnična šola 

Drežnica 

Naslov Gregorčičeva 18a 

Kraj Kobarid 

Poštna številka 5222 

Odgovorna oseba Melita Jakelj, ravnateljica 

Telefon 05/38 48 500 

Fax / 

E-pošta sola.dreznica@os-kobarid.si 

Spletna stran http://www.os-kobarid.si/predstavitev/podruznice/podruznicna-

sola-dreznica/ 

Namembnost zgradbe Šola 

Čas uporabe Ob delavnikih med 6:30 in 15:30 uro, ob vikendih prostori niso v 

uporabi. 

Število zaposlenih 7 

Število uporabnikov 52 

 

 



1. PROSTORSKA RAZPOREDITEV STAVB Z OZNAČENO NAMEMBNOSTJO STAVB 

 

Predmet razširjenega energetskega pregleda so prostori Podružnične šole Drežnica v stavbi na 

naslovu Drežnica 16e, Drežnica. Prostori se nahajajo v dvoetažni stavbi. V evidenci Geodetske uprave 

(GURS) sta dela stavbe zavedena pod številkama 1 in 2. Osnovni podatki stavbe iz evidence GURS so 

prikazani v spodnji tabeli. 

Tabela 2: Podatki o stavbi iz evidence GURS 

Katastrska občina 2225 DREŽNICA 

Številka stavbe 153 

Število etaž 1 

Deli stavbe 1,2 

Površina stavbe [m2] Celotna stavba 607,6 m2 

Številka parcele 261/4 

Površina parcele [m2] 506 

 

Na Sliki 1 je prikazana lokacija stavbe v prostoru, na Sliki 2 pa pogled na frontalno fasado, kjer se 

nahajata šolski učilnici.   

 

Slika 8: Lokacija stavbe (vir. GURS: http://prostor3.gov.si/) 



 

Slika 9: Pogled na jugozahodno fasado stavbe 

 

V Tabeli 3 so zbrani ključni podatki o objektu, tako kot je to zahtevano v Navodilih in služi 

identifikaciji ciljne kategorije upravičenih objektov celovite energetske prenove. 

Tabela 3: Podatkovna zbirka o objektu s ključnimi podatki 

Naziv stavbe Podružnična šola Drežnica 

Lokacija DREŽNICA, Drežnica 16e 

Namembnost stavbe 12630 Stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo 

Lastnik 
 
 
 
Upravljavec 

Občina Kobarid 
Trg svobode 2 
Kobarid 
 
Osnovna šola Kobarid 
Gregorčičeva 18a 
Kobarid 

Uporabnik PŠ Drežnica 
Drežnica 16e 
Drežnica 

Uporabna površina stavbe 431,15 m2 

Neto tlorisna površina stavbe 431,15 m2 

Kondicionirana površina stavbe (Ak) 431,15 m2 

Energenti električna energija, ekstra lahko kurilno olje 

Poraba primarne energije za ogrevanje 72,2 MWh 

Poraba električne energije 11,3 MWh 



Letnica izgradnje 1981 

Leto večje prenove stavbe, ogrevalnega, 
hladilnega, prezračevalnega sistema in 
razsvetljave ter opis posega 

zamenjava oken 

Intenzivnost uporabe stavbe stavba se uporablja ob delavnikih 9 ur dnevno 

 

2. SKUPNA RABA ENERGIJE IN STROŠKI  

 

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

trenutnega stanja in preteklih trendov. V spodnji tabeli je prikazana raba končne energije in vode v 

obdobju 2013 do 2015 ter s tem povezani stroški. Podatke smo pridobili od Osnovne šole Kobarid. 

Povprečna skupna dovedena energija je v opazovanih letih znašala 83.528 kWh. Povprečni letni 

strošek je v opazovanih letih predstavljal 10.694 € z vključenim DDV. 

Tabela 4: Dovedena (končna) energija, poraba vode in stroški 

  ELKO Električna energija Voda Skupni stroški 

enota kWh € z DDV kWh € z DDV m3 € z DDV € z DDV 

2013 75.075 7.482 11.017 2.290 291 896 10.668 

2014 62.000 6.115 11.509 2.125 297 1.704 9.945 

2015 79.540 7.055 11.444 2.625 203 1.790 11.469 

Povprečje 72.205 6.884 11.323 2.347 264 1.463 10.694 

 

 

3. PREGLED NAPRAV ZA PRETVORBO ENERGIJE 

 

Kotlovnica 

Kotlovnica je locirana na severovzhodni strani stavbe. Za ogrevanje je vgrajen talni kotel na ekstra 

lahko kurilno olje proizvajalca TAM Maribor, tip: UL565 z nazivno toplotno močjo 78 kW iz leta 1980. 

Na kotlu je vgrajen ventilatorski oljni gorilnik LIBELA SLV 33 iz leta 1996. Topla voda se transportira 

direktno do edine ogrevalne veje. 

Tabela 1: Ogrevalna naprava 

Ogrevalna naprava Proizvajalec Model Razpon moči 

Kotel na ELKO TAM Maribor UL565 72 – 78 kW 

 

Vidni deli razvodov v kotlarni in neogrevanih prostorih so izolirani s 6 cm slojem steklene volne, 

zaščitene z ALU pločevino. Radiatorski tokokrog ima avtomatsko nastavitev temperature predtočne 

vode preko tropotnega mešalnega ventila in ustrezne avtomatike (Seltron). 



 

Slika 10: Kotel na ELKO proizvajalca TAM Maribor 

Za transport vode po ogrevalni veji je vgrajena stopenjsko regulirana obtočna črpalka IMP Pumps 

GHN 402 B-R z električno močjo 95/190/295 W (ter rezervna črpalka IMP GHR z močjo 80 W). Na 

fasadi je vgrajeno zunanje tipalo, ki je povezano z ustrezno regulacijsko krmilno napravo. Ta primerja 

temperature ogrevne vode in zunanje temperature in regulira mešalni ventil in s tem temperaturo 

vstopne vode. Čas ogrevanja ogrevalnega sistema v delovnem (dnevnem) režimu je okvirno ob 

delovnikih od 4:00 – 15:00, v ostalem času in ob vikendih je vklopljen znižan režim ogrevanja. Delno 

vkopan rezervoar za ekstra lahko kurilno olje se nahaja ob stavbi. Oskrbnik objekta je izpostavil 

problem zaradi zmrzovanja goriva v zimskih mesecih zaradi neustrezno zaščitenega rezervoarja 

kurilnega olja. 

 

Ogrevala 

Po objektu so cevi dvocevnega ogrevalnega sistema speljane podometno. Po objektu so nameščeni 

pločevinasti členasti radiatorji (30 kos). Ogrevala imajo nameščene klasične ventile. 

 

Priprava TSV 

Za pripravo sanitarne tople vode ni vgrajenega centralnega sistema, temveč se za pripravo TSV 

uporabljajo električni bojlerji: 

- kuhinja: moč 2 kW, volumen 80 litrov; 

- sanitarije: moč 2 kW, volumen 50 litrov; 

- sanitarije: moč 2 kW, volumen 80 litrov; 

- učilnice (4x); moč 1,5 kW, volumen 10 litrov. 

Prezračevanje in klimatizacija 

Večina stavbe se prezračuje naravno, torej z odpiranjem oken in z infiltracijo zunanjega zraka skozi 

netesnosti v ovoju stavbe. Prisilno prezračevanje je izvedeno v sanitarijah, kjer je vklop ventilatorja 

vezan na stikalo za svetilo, ter prezračevanje kuhinje z odvodnim ventilatorjem v napi. 



 

Elektroenergetski sistem in porabniki 

Stavba ima nizko napetostni NN priključek izveden iz javnega distribucijskega omrežja. Napajalna 

napetost sistema je 230/400V. Glavna elektroomara se nahaja pri vhodu v stavbo (vrtec). Od tu je 

izveden razvod po objektu do podrazdelilcev  in naprej do posameznih porabnikov. 

Stavba se oskrbuje iz dveh odjemnih mest: odjemno mesto št. 7-433 – šola, obračunska moč 17 kW, 
varovalke 3x25 A ter odjemno mesto št. 7-434 – vrtec, obračunska moč 17 kW, varovalke 3x25 A. 

Glavni porabniki so naprave v kuhinji, razsvetljava ter sistem za pripravo TSV. Instalacije so v 

funkcionalnem stanju, vendar so zastarele.  

 

4. PREGLED RABE KONČNE ENERGIJE 

 

Ovoj stavbe 

86 % dovedene energije, ki jo letno za delovanje porabi obravnavana stavba, je namenjene pretvorbi 

v toploto za ogrevanje prostorov. Na rabo energije za ogrevanje stavbe ima velik vpliv ovoj stavbe, saj 

so od njegovih toplotnih karakteristik odvisne transmisijske toplotne izgube, njegova zrakotesnost pa 

ima vpliv na ventilacijske izgube toplote. 

Kakovost toplotne zaščite ovoja stavbe kot celote popišemo s koeficientom specifičnih transmisijskih 

izgub stavbe. Ta znaša H'T = 0,711 W/m2K, pri čemer je za to stavbo dovoljeni koeficient 

H'T,max = 0,374 W/m2K.  

Dovedena energija za pokrivanje transmisijskih toplotnih izgub se lahko oceni na podlagi razmerja 

med računskimi transmisijskimi in ventilacijskimi izgubami stavbe iz elaborata gradbene fizike. 

Transmisijske izgube znašajo 80,7 %. Ocenjena končna energija namenjena pretvorbi v toploto za 

pokrivanje transmisijskih izgub tako znaša 58.306 kWh. 

Zunanji zidovi stavbe so zgrajeni iz modularnih opek debeline 29 cm in 19 cm. V rastru so med 

opekami vgrajene armiranobetonske vezi in stebri enake debeline. Vsi obodni zidovi so na zunanji 

strani obloženi s porolitom debeline 9 cm ter zaključeni s fasadnim ometom debeline 3 cm. 

Konstrukcije presegajo dovoljene vrednosti toplotne prehodnosti, ki jih predpisuje pravilnik PURES 

2010. 

Talna konstrukcija je v celotni izvedena na terenu (ni podkletenih delov) in je izvedena v podobni 

sestavi na celotni stavbi; razlika je predvsem v debelini estriha in vrsti zaključnega sloja. Tla so 

izvedena v sestavi: talne ploščice / parket / linolej, cementni estrih 4 - 7,5 cm, PVC folija, poliuretan 

4 cm, PVC folija, hidroizolacija, podložni beton 8 cm. Večina strešne konstrukcije v objektu je 

izvedena nad neogrevanim podstrešjem. Stropi v tem delu so sestavljeni iz AB plošče debeline 18 cm, 

parne zapore, poliuretana debeline 4 cm, folije ter estriha debeline 4 cm. Ravna streha nad vetrolovi 

in hodniki je izvedena v sestavi: AB plošča, naklonski beton, toplotne izolacija, hidroizolacija ter 

prodec. Poševna streha nad avlo je narejena v enaki sestavi kot stropi proti podstrešjem in je 

zaključena z valovito strešno kritino. Na ovoju stavbe so vgrajeni različni tipi stavbnega pohištva. 

Prevladujejo PVC okna z dvoslojno zasteklitvijo s plinskim polnjenjem, ki so bila vgrajena leta 2008. 

Lesena okna z dvojno zasteklitvijo so vgrajena le v avli ob poševnem delu strehe. Tudi vhodna vrata 

so PVC izvedbe z dvoslojno plinsko polnjeno zasteklitvijo. Vrata kotlovnice so lesena, brez zasteklitev. 



 

Razsvetljava 

Sistem razsvetljave je med večjimi porabniki energije. Po objektu so vgrajeni različni tipi svetil.  

Večino prostorov osvetljujejo nadgradne svetilke, kjer so nameščene žarnice na žarilno nitko, moči 

60 W. Ta svetila imajo zelo slab svetlobni izkoristek. V bolj obremenjenih prostorih  (učilnici, jasli, 

igralnica), so nameščene svetilke s fluorescentnimi sijalkami, moči 2x36 W. Vse svetilke s 

fluorescentnimi sijalkami se prižigajo s pomočjo elektromagnetne predstikalne naprave. V avli so 

nameščeni 3 reflektorji z metal-halogenidno sijalko, moči 100 W.  

Skupna priključna moč v stavbi vgrajene razsvetljave je ca 5,3 kW. Ocenjuje se, da razsvetljava letno 

porabi ca 3.909 kWh električne energije.  

Na splošno je razsvetljava zastarela in energijsko neučinkovita, svetlobni izkoristki svetil so slabi, 

njihova razporeditev pa v veliko primerih ni idealna glede na dimenzije in pogoje rabe prostora. 

Regulacije jakosti razsvetljave v odvisnosti od dnevne svetlobe in senzorjev prisotnosti ni. 

 

Priprava TSV 

Topla sanitarna voda (TSV) se skozi celo leto pripravlja z električnimi bojlerji z močjo 1,5 kW ali 2 kW, 

ki so vgrajeni v sanitarijah, v kuhinji ter v učilnicah. Ocenjena raba električne energije za pripravo TSV 

znaša 5.760 kWh letno. 

 

Prezračevanje in klimatizacija 

Prostori v stavbi se v celoti prezračujejo naravno z odpiranjem oken, razen iz kuhinje (napa) ter 

sanitarij (odvodni ventilatorji), ki pa so malo v uporabi ali ne delujejo. Dovedena energija za 

pokrivanje ventilacijskih toplotnih izgub se lahko oceni na podlagi razmerja med računskimi 

transmisijskimi in ventilacijskimi izgubami stavbe iz elaborata gradbene fizike. Ventilacijske izgube 

znašajo 19 %. Ocenjena končna energija namenjena pretvorbi v toploto za pokrivanje ventilacijskih 

izgub tako znaša 13.899 kWh. 

Na stavbi ni vgrajenih naprav za klimatizacijo. 

 

5. PREDLOGI IN ANALIZA UKREPOV ZA UČINKOVITO RABO ENERGIJE 

 

5.1 Organizacijski ukrepi 
 

5.1.1 Uvedba in uvajanje sistema upravljanja z energijo 

 

Skladno z Energetskim zakonom EZ-1, ki v 324. členu nalaga osebam javnega sektorja, da vzpostavijo 

sistem upravljanja z energijo (SUE) v javnem sektorju, je potrebno znotraj organizacije vzpostaviti 



celovit pristop k energetskemu upravljanju stavbe. Sistem upravljanja z energijo, ki je podrobneje 

določen v mednarodnem standardu SIST ISO 50001, lahko v grobem razdelimo na naslednje 

aktivnosti: 

- postavitev letnih in dolgoročnih ciljev energetske učinkovitosti oziroma prihodnje porabe 

energije, 

- postavitev letnih in dolgoročnih ciljev rabe vode, 

- določitev ukrepov za doseganje ciljev, 

- imenovanje energetskega upravljavca; 

- redno zbiranje podatkov o porabi energije in vode - energetsko knjigovodstvo, 

- preverjanje izpolnjevanja cilja, poročanje o doseganju ciljev odgovorni osebi zavezanca in 

ukrepanje v primeru nedoseganja cilja, 

- informiranje in ozaveščanje in uporabnikov. 

Z uspešno implementacijo SUE je možen znaten prihranek energije. S pravilnim in celovitim 

izvajanjem lahko skladno s Pravilnikom3 prihranimo do 10 % energije za ogrevanje in 7 % električne 

energije.  

V primeru celovite energetske sanacije nam ta sistem zagotavlja doseganje načrtovanih ciljev. V 

praksi se namreč izkaže, da brez jasno zastavljenih ciljev, periodične kontrole doseganja ciljev, 

izvajanja korektivnih ukrepov, osveščanja uporabnikov itd. zelo težko dosegamo zastavljene cilje 

energetske sanacije. 

Predlaga se uvedba in izvajanje sistema upravljanja z energijo. Kljub temu, da ne gre za investicijski 

ukrep, je izvajanje in vzdrževanje takega sistema povezano z določenimi stroški.  

 

5.2 Ocena izvedljivosti investicijskih ukrepov 
 

5.2.1 Ukrepi na ovoju stavbe 

 

Toplotna izolacija fasade 

Izdelava kontaktne toplotnoizolacijske fasade vseh zunanjih sten objekta. V primeru vgradnje sloja 

toplotne izolacije (npr. ekspandiran polistiren) s toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK debeline 15 cm 

dosežemo, da se toplotna prehodnost zunanjih sten zmanjša na vrednost U = 0,19 -  0,21 W/m2K. S 

tem so presežene zahteve PURES za zunanje stene (U < 0,28 W/m2K). Pri oceni investicije je 

upoštevana površina fasade 270 m2 in specifična investicija 50 €/m2 fasade ter izdelava podzidka 

(cokla) fasade višine 0,5 m s površino 52,5 m2 ter specifično investicijo 55 €/m2. 

 

 

 

 

                                                           
3 Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanju izpustov 
CO2 (Ur.l. RS, št. 67/2015). 



Zamenjava stavbnega pohištva 

Predlaga se zamenjava obstoječega dotrajanega lesenega stavbnega pohištva (avla) z novimi okni z 

lesenimi okvirji ter troslojno plinsko polnjeno zasteklitvijo s skupno toplotno prehodnostjo U = 

1,0 W/m2K. S tem so presežene zahteve PURES za okna (UW < 1,3 W/m2K). 

Pri oceni investicije je bila upoštevana površina oken 5,3 m2 in specifična investicija 350 €/m2 okna ter 

15 €/m2 za demontažo.  

 

Toplotna izolacija stropne in strešne konstrukcije 

Večina prostorov v stavbi je zaključena s stropom proti neogrevanemu podstrešju. Izjema je le avla, ki 

je omejena s poševno streho, ter vstopna hodnika z ravnima strehama. Prehodnosti obstoječih 

konstrukcij ne zadoščajo pogojem, ki jih podaja pravilnik PURES 2010. Predlaga se vgradnja ustrezne 

količine toplotne izolacije. Pri oceni investicije so bile upoštevane naslednje vrednosti: 

- strop proti podstrešju: površina 337 m2 s specifično investicijo 40 €/m2, 

- zidovi avle proti podstrešjem: površina 24 m2s specifično investicijo 30 €/m2, 

- ravne strehe: površina 58,5 m2 s specifično investicijo 60 €/m2, 

- poševna streha avle: površina 60 m2 s specifično investicijo 70 €/m2. 

 

 

5.2.2 Ukrepi na strojnih instalacijah 

 

Vgradnja ventilov s termostatskimi glavami 

Pri trenutni rešitvi z običajnimi ventili brez termostatskih glav na radiatorjih ni možno samodejno 

vzdrževanje primerne temperature v posameznih prostorih. Predlaga se zamenjava vseh klasičnih 

ventilov na ogrevalih z novimi ventili in vgradnjo ustreznih termostatskih glav s proporcionalnim 

območjem dT = 1K. Sočasno se zamenja še zapirala na radiatorjih. V literaturi se prihranek energije z 

vgradnjo termostatskih ventilov ocenjuje na 5 do 15 %. Glede na trenutno stanje energetske 

učinkovitosti objekta je uporabljena vrednost 5 %. 

 

Vgradnja kotla na leseno biomaso (peleti) 

Ker se vgrajeni kotel bliža koncu življenjske dobe, je smiselna zamenjava le tega s kotlom na lesno 

biomaso, ki bi skrbela za ogrevanje stavbe in centralno pripravo TSV. Zalogovnik biomase je smiselno 

vgraditi/vkopati na jugo-vzhodnem delu stavbe ob kotlovnici. Smiselna je prenova toplotne postaje 

ter vgradnja frekvenčno reguliranih obtočnih črpalk in ostale strojne opreme ter vgradnja krmiljenja 

glede na zunanjo temperaturo. Potrebna je predelava razvoda ogrevalnega sistema na tak način da je 

možna vgradnja toplotnega števca za beleženje rabe toplotne energije, ki gre na stanovanje, katerega 

je lastnik Občina Kobarid. Pri celoviti energetski sanaciji je smiselna izvedba talnega ogrevanja, ki pa v 

tej investiciji ni vključena. 

V izračunu je ocenjen izkoristek starega kotla na 0,88, novega kotla na lesno biomaso pa na 0,93.  

Ocenjena cena toplote iz lesene biomase po sanaciji je 50€/MWh. Prihranek električne energije je 

posledica vgradnja energetsko bolj učinkovite obtočne črpalke. 



Vgradnja prisilnega prezračevanja z rekuperacijo toplote 

Naravno prezračevanje v stavbi je neustrezno in z velikimi toplotnimi izgubami. Smiselna je vgradnja 

več prezračevalnih naprav z rekuperacijo toplote odpadnega zraka za prezračevanje notranjih 

prostorov. Potrebno je, da imajo naprave minimalno porabo energije za transport zraka pri 

optimalno izbranih ventilatorjih ter visoko stopnjo vračanja toplotne energije. 

V izračunu je predvideno, da naprave delujejo celotno ogrevalno sezono v času, ko so prisotni 

uporabniki (cca. 1.600 ur na leto). Skupna nazivna električna moč ventilatorjev vseh naprav je 1 kW.  

 

S tem ukrepom se bistveno izboljša kakovost notranjega okolja, saj je na ta način poskrbljeno za 

ustrezno izmenjavo iztrošenega zraka s svežim in ustrezno filtriranim zunanjim zrakom pri minimalni 

izgubi toplotne energije. 

 

5.2.3 Ukrepi na elektro instalacijah 

 

Zamenjava obstoječih svetilk z LED svetilkami 

Kot izhaja iz ugotovitev analize sistema razsvetljave, je sam nivo osvetljenosti v večini prostorov 

ustrezen, ponekod celo previsok. Večja težava je energetska neučinkovitost večine svetilk. Predlaga 

se zamenjava fluorescentnimi svetilk, s slabimi svetlobnimi izkoristki in svetilk z žarnicami na žarilno 

nitko, z svetilkami v LED tehnologiji. V skupnih prostorih kot so WC-ji, hodniki in garderobe se izvede 

senzorski vklop razsvetljave. Ocena investicije je oblikovana na osnovi popisa in cenika LED 

razsvetljave, potrebnih inštalaterskih del in drugega materiala. 

 

6. POVZETEK UKREPOV S PREDLOGOM SCENARIJEV 

 

6.1 Celovita energetska sanacija 
 

Z izrazom »celovita energetska prenova« označujemo usklajeno izvedbo ukrepov učinkovite rabe 

energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, 

prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, 

izkoristi ves ekonomsko upravičen potencial za energetsko prenovo. Glavna prednost celovitega 

pristopa je možnost medsebojne optimizacije posameznih ukrepov v eni sami, obsežnejši operaciji. 

Izdelan je bil elaborat gradbene fizike za stanje po prenovi z upoštevanjem vseh predlaganih ukrepov. 

Iz elaborata izhaja, da bi bili prihranki čez 70 % obstoječe rabe energije. Na osnovi izkustva smo 

ocenili, da bi z predvideno investicijo lahko dosegli največ 43 % prihranka obstoječe rabe toplotne 

energije. Potrebna toplota za ogrevanje stavbe po sanaciji tako znaša 41,7 MWh.  

Kot izhaja iz tabel, ki prikazujejo izračun za celovito energetsko prenovo (brez tal), je enostavna 

vračilna doba dolga. 

Možen prihranek končne energije za ogrevanje je ~ 30,7 MWht/a, raba električne energije pa se 

zmanjša za ~ 1,3 MWhe/a. 

Prihranek primarne energije je 79 MWh/a. 



Prihranek CO2: 20,2 t/a 

Investicija: ~ 132.132 EUR 

Prihranek: ~ 4.630 EUR/leto 

Vračilna doba: ~ 29 let 

 

Tabela 2: Prihranek - Scenarij 1: Celovita energetska prenova 

št. Opis ukrepa Možni letni prihranki Investicija 

Enostavna 
vračilna 
doba 

    MWhe MWht € enota €/enota € let 

ORGANIZACIJSKI UKREPI: 

1. Uvedba in izvajanje sistema upravljanja z energijo: 
 

    kpl.   2.800,00   

  -energetsko knjigovodstvo 
 

            

  -osveščanje zaposlenih 
 

            

  -ciljno spremljanje rabe energije 
 

            

    
 

            

SKUPAJ ORGANIZACIJSKI UKREPI:           2.800,00   

         
INVESTICIJSKI UKREPI: 

2. Ukrepi na ovoju objekta: 
 

            

  -toplotna izolacija fasade 
 

    m2   16.387,50   

  -zamenjava lesenih oken 
 

    m2   1.934,50   

  -toplotna izolacija stropa, podstrešnih zidov in strehe 
 

    m2   21.910,00   

    
 

            

3. Ukrepi strojnih instalacijah: 
 

            

  -vgradnja ventilov s termostatskimi glavami 
 

    kpl.   1.800,00   

  
-izvedba kotlovnice na lesno biomaso (peleti) z zalogovnikom 
in izvedba centralnega sistema za pripravo TSV 0,1     kpl.   39.600,00   

  -vgradnja prezračevalnih naprav z rekuperacijo toplote -1,3     kpl.   39.000,00   

    
 

            

  SKUPAJ   2+3: -1,1 30,7 4.068         

    
 

            

4. Ukrepi na elektro instalacijah: 
 

            

  -zamenjava svetilk z LED svetili 2,4   561 kpl.   8.700,00   

    
 

            

SKUPAJ INVESTICIJSKI UKREPI: 1,3 30,7 4.630     129.332,00 28 

         
SKUPAJ SCENARIJ: 1,3 30,7 4.630     132.132,00 29 

 


