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0 POVZETEK ZA POSLOVNO ODLOČANJE
0.1 Uvod
Naročnik energetske presoje je Občina Mengeš. Predmet naročila je izdelava razširjenega
energetskega pregleda (v nadaljevanju: REP) stavbe Kulturni dom Mengeš, na naslovu Slovenska cesta
32, 1234 Mengeš.
REP je izveden v skladu s »Pravilnikom o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda
(Uradni list RS, št. 41/16)«, standardom »SIST EN 16247-2 Energetske presoje – 2. del: Stavbe«,
»Metodologijo izvedbe energetskega pregleda (Ministrstvo za okolje in prostor, april 2007)« in
»Navodili za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega
sektorja (Ministrstvo za infrastrukturo, marec 2017)«.
Namen REP-a je seznanitev naročnika s trenutnim energetskim stanjem stavbe, obravnava možnih
ukrepov za povečanje učinkovite rabe energije (v nadaljevanju: URE) ter obnovljivih virov energije (v
nadaljevanju: OVE) in izdelava ocene stroškovno učinkovitih možnosti za prihranke energije.
Izvajalec REP-a je s strani naročnika pridobil podatke o porabi energentov s pripadajočimi stroški za
obdobje 2014 – 2016 ter jih analiziral, opravil podroben pregled stavbe, v sklopu katerega je preveril
stanje toplotnega ovoja, stavbnih sistemov ter delovnih pogojev, izvedel razgovore z uporabniki
stavbe, s strani naročnika pridobil ter z njim uskladil druge relevantne podatke za izdelavo presoje,
pripravil računsko analizo za namen modeliranja trenutne rabe energije ter prihrankov za posamezne
ukrepe oziroma scenarije ukrepov in izdelal zaključno poročilo.
Glede na leto izgradnje in stanje stavbe je smiselna izvedba investicijskih ukrepov na toplotnem ovoju
(npr. vgradnja toplotne izolacije na zunanjem ovoju stavbe in menjava še prvotno obstoječega/
nezamenjanega stavbnega pohištva) in na stavbnih sistemih, tako da se, kot je to tehnično mogoče,
zadosti kriterijem celovite energetske prenove in izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za
energetsko prenovo. Priporočljivo je tudi redno spremljanje rabe energije in v primeru večjih odstopanj
ustrezno ukrepanje. S podatki o rabi energije je smiselno obveščati ter ozaveščati tudi uporabnike
stavbe. Hkrati naj se izvaja tudi redno servisiranje stavbnega pohištva (redni pregledi funkcionalnosti
in fina nastavitev okovja oz. tesnjenja) ter stavbnih sistemov.

0.3 Poraba energentov s pripadajočimi stroški
V spodnjem grafikonu je prikazana letna dovedena energija zemeljskega plina, toplote iz sistema mikro
soproizvodnje toplote in elektrike (v nadaljevanju: MSPTE) in elektrike za obdobje 2014 – 2016:
Graf 1:

Dovedena energija po posameznem energentu v obdobju 2014 - 2016
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Iz spodnjega grafikona so razvidni stroški zemeljskega plina, toplote MSPTE in elektrike:
Graf 2:

Stroški dovedene energije in vode brez DDV v obdobju 2014 - 2016

Prevladujoči strošek oskrbe stavbe z energijo predstavlja toplota iz sistema mikro soproizvodnje
toplote in elektrike. predstavlja prevladujoči strošek oskrbe stavbe z energijo elektrika.
Delež stroškov po posameznih letih obdobja 2014 - 2016 je prikazan v spodnjih treh tortnih grafikonih:
Graf 3:

Delež stroškov brez DDV po posameznih letih v obdobju 2014 - 2016

V nadaljevanju sta na enoto kondicionirane površine prikazana dovedena energija zemeljskega plina in
toplote MSPTE, oba namenjena ogrevanju (brez normiranja na referenčni temperaturni primanjkljaj),
in dovedena električna energija po posameznih letih obdobja 2014 – 2016:
Graf 4:
Dovedena energija po posameznem energentu na enoto kondicionirane površine v obdobju
2014 – 2016
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Določitev emisij toplogrednih plinov (v nadaljevanju: TGP), preračunanih v ekvivalent CO2, in letne
primarne energije (v nadaljevanju: Qp) temelji na uporabi podatkov iz priloge 1 v »Tehnični smernici:
UČINKOVITA RABA ENERGIJE (TSG-1-004:2010)«:
Tabela 1: Specifične emisije CO2 in faktorji pretvorbe za izračun Qp za zemeljski plin in električno energijo
Energent

Spec. emisije CO2 na en.
enoto (kg/kWh)

Faktor pretvorbe za
izračun Qp

Zemeljski plin*

0,200

1,1

Električna energija

0,530

2,5

* Za sistem MSPTE se privzamejo podatki za zemeljski plin, saj kogeneracija deluje na ta energent.
V spodnjih grafikonih so prikazane izračunane letne in povprečne vrednosti emisij TGP in Qp glede na
dejansko rabo energije za obdobje 2014 - 2016:
Graf 5:
Emisije TGP v ekvivalentu CO2 v
obdobju 2014 - 2016

Graf 6:

Qp v obdobju 2014 - 2016

0.4 Določitev referenčnega izhodišča
Ker se dovedena toplota, tj. dovedena energija iz zemeljskega plina in iz sistema MSPTE, uporablja
samo za ogrevanje prostorov, je pri določitvi normiranega izhodišča rabe energije v energetskem
modelu za ta namen upoštevana dejanska letna raba toplote DO v odvisnosti od dejanskega letnega
temperaturnega primanjkljaja (v nadaljevanju: TP) v obdobju 2014 – 2016, normiranega na letni TP iz
podnebnih podatkov za Pravilnik o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 52/10) (v nadaljevanju:
PURES).
Dejanski letni TP so določeni na podlagi arhivskih podatkov meritev iz lokacijsko najbližje meteorološke
postaje, t.j. LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA, lon=14.4728, lat=46.2175, viš=364m (vir: ARSO,
http://meteo.arso.gov.si):
Tabela 1:
Dejanski letni TP, meteorološka postaja: LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA
LETO
TP (K x dni)
2014
2.685,70
2015
3.247,20
2016
3.293,60

Letni temperaturni primanjkljaj, na katerega se podatki o dovedeni toploti DO normirajo, je določen
za lokacijo stavbe (koordinati stavbe X, Y: 113.554, 467.237) iz podnebnih podatkov za PURES (vir:
ARSO, http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/tables/pravilnik-ucinkoviti-rabi-energije/):
Tabela 2: TP po PURES za koordinate X, Y: 113.554, 467.237
TP po PURES (K x dni)
3.500
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V spodnji tabeli so prikazani pretvorbeni faktorji iz dejanske v normirano rabo toplote za ogrevanje
prostorov v letih 2014, 2015 in 2016 za potrebe določitve energetskega modela za obstoječe stanje:
Tabela 3: Pretvorbeni faktorji za izračun normirane rabe toplote v letih 2014, 2015 in 2016 za določitev
energetskega modela za obstoječe stanje
Pretvorbeni faktor
LETO
TP (K x dni)
(TP po PURES / dejanski TP)
2014
2.685,70
1,30
2015
3.247,20
1,08
2016
3.293,60
1,06
POVPREČJE
3.075,50
1,14

Ker zunanje temperaturne razmere nimajo bistvenega oziroma skoraj ne vplivajo na rabo elektrike v
stavbi, je kot referenčno izhodišče za rabo elektrike privzeto triletno povprečje za obdobje 2014 – 2016.
Kot referenčno izhodišče rabe toplote iz zemeljskega plina in iz sistema MSPTE je tudi privzeto triletno
povprečje za obdobje 2014 – 2016, pri čemer pa je treba upoštevati, da se ti podatki nanašajo na
povprečni TP v tem obdobju, to je 3.075,50 K x dni.
Kot referenčne cene zemeljskega plina, toplote MSPTE in elektrike so predpostavljene izračunane cene
teh energentov za leto 2016. Tako je referenčni strošek energentov določen pri referenčni rabi
dovedene energije glede na izračunano ceno energenta za leto 2016.
V tabeli v nadaljevanju so povzete referenčne vrednosti:
Tabela 4: Prikaz določitve in povzetek referenčnih izhodišč
Leto

2014

2015

2016

Dovedena toplota (kWh)

304.930,04

399.733,45

368.753,58

Dovedena toplota, normirana na TP po PURES (kWh)

397.384,35

430.853,37

391.862,26

74,61

65,73

64,17

Strošek toplote (€)

22.752,10

26.274,96

23.664,30

Elektrika (kWh)

22.730,00

Cena toplote (€/MWh)

26.239,00

24.142,00

Cena elektrike (€/MWh)

140,75

144,42

141,91

Strošek elektrike (€/leto)

3.693,19

3.486,62

3.225,65

Primarna energija (kWh)

401.020,54

500.061,80

462.453,94

Emisije toplogrednih plinov (kg CO 2 /leto)

74.892,68

92.741,95
406.699,99

85.797,62

Povprečna raba energije za ogrevanje, normirana na TP po PURES (kWh)
Referenčna raba energije za ogrevanje (kWh/leto)

357.805,69

Referenčna raba elektrike (kWh/leto)

24.370,33

Referenčna primarna energija (kWh/leto)

454.512,09
84.477,41

Referenčne emisije toplogrednih plinov (kg CO 2 )
Referenčna cena toplote (€/MWh)

64,17

Referenčni stroški za toploto (€/leto)

22.961,73

Referenčna cena elektrike (€/MWh)

141,91

Referenčni stroški za elektriko (€/leto)

3.458,43

Opomba: Vse cene in stroški so v tabeli prikazani brez DDV. Referenčna raba energije za ogrevanje
prostorov, referenčna primarna energija in referenčne emisije TGP so določeni glede na triletno
povprečje obdobja 2014 – 2016 s pripadajočim povprečnim TP = 3.075,50 K x dni. Referenčni strošek
za toploto je določen glede na referenčno dovedeno toploto (toplota pridobljena iz zemeljskega plina
in sistema MSPTE) in glede na izračunano ceno toplote (cena zemeljskega plina in toplote MSPTE) za
leto 2016. Referenčni strošek za elektriko je določen glede na referenčno rabo elektrike in glede na
izračunano ceno elektrike za leto 2016.
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0.5 Povzetek predlaganih ukrepov
Na podlagi presoje so povzeti naslednji organizacijski in investicijski ukrepi s pripadajočimi prihranki
končne energije (v nadaljevanju: Qf) ter stroškov in vračilnimi dobami glede na referenčno izhodišče
pri povprečnem TP = 3.075,50 K x dni za obravnavano obdobje 2014 - 2016:
Tabela 5: Povzetek posameznih ukrepov, ovrednotenih na referenčno
TP = 3.075,50 K x dni za obravnavano obdobje 2014 - 2016
Opis ukrepa

Organizacijski ukrepi
Organizacijski in drugi manjši
ukrepi
Organizacijski ukrepi skupaj
Investicijski ukrepi
Toplotna zaščita zunanjih
sten
Toplotna zaščita vkopanih
sten (dograjen del,
namenjen NK, je izvzet)
Toplotna zaščita stropa proti
neogrevani mansardi (del z
dvorano)
Menjava stavbnega pohištva
(še nezamenjanega)
Vgradnja centralnega
nadzornega sistema
Zamenjava starega plinskega
kotla z učinkovitejšim
Hidravlično uravnoteženje
sistema
Mehanski sistem
prezračevanja z vračanjem
odpadne toplote zraka
Vgradnja LED sijalk
Investicijski ukrepi skupaj

Možni letni prihranki Qf
%
kWh
€

stanje

pri

povprečnem

Investicija
€

Vračilna
doba
leta

Prioriteta
-

8,1%

30.779,08

2.164,66

2.500,00

1,15

I

/

/

2.164,66

2.500,00

/

/

22,5%

85.848,62

5.509,23

123.512,26

22,42

III

1,6%

6.006,01

385,43

24.042,10

62,38

V

21,5%

81.984,91

5.261,28

55.613,98

10,57

II

1,2%

4.738,90

304,11

28.720,50

94,44

III

5,0%

19.087,17

1.319,62

16.500,00

12,50

II

10,4%

39.569,38

2.539,32

32.200,00

12,68

IV

4,7%

17.868,65

1.146,70

5.800,00

5,06

IV

9,4%

35.816,96

2.154,69

72.670,00

33,73

V

0,5%
/

1.874,40
/

266,00
/

2.170,88
361.229,72

8,16
/

II
/

V okviru naloge so analizirani trije scenariji z različnim naborom ukrepov:
 Scenarij A obravnava ukrepe s krajšo vračilno dobo in višjo prioriteto, tj. prioriteta I in II.
 Scenarij B obravnava ukrepe s krajšo vračilno dobo in višjo prioriteto, vključno z minimalnim
naborom ukrepov, tako da so izpolnjeni naslednji parametri po PURES:
o Izpolnjevanje zahtev glede toplotne prehodnosti za elemente, ki se bodo v sklopu
predvidene celovite en. prenove prenavljali.
o Izpolnjen pogoj koeficienta specifičnih transmisijskih toplotnih izgub skozi površino
toplotnega ovoja stavbe – H'T (7. člen PURES).
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o



Izpolnjen pogoj dovoljene letne potrebne toplote za ogrevanje - QNH na enoto
kondicionirane prostornine Ve za javne stavbe (7. člen PURES).
o Izpolnjen pogoj za obnovljive vire energije (16. člen PURES).
Scenarij C obravnava vse povzete predlagane ukrepe.

Tabela 6: Izbrani ukrepi za obravnavane scenarije
Izbrani ukrepi po scenarijih
Organizacijski ukrepi
Organizacijski in drugi manjši ukrepi

Scenarij A

Scenarij B

Scenarij C

X

X

X

X

X

Investicijski ukrepi
Toplotna zaščita zunanjih sten
Toplotna zaščita vkopanih sten (dograjen del,
namenjen NK, je izvzet)
Toplotna zaščita stropa proti neogrevani mansardi
(del z dvorano)
Menjava stavbnega pohištva (še nezamenjanega)
Vgradnja centralnega nadzornega sistema
Zamenjava starega plinskega kotla z
učinkovitejšim
Hidravlično uravnoteženje sistema
Mehanski sistem prezračevanja z vračanjem
odpadne toplote zraka
Vgradnja LED sijalk

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

Pri izdelavi presoje so upoštevani tehnični medsebojni vplivi sistemov v stavbi in medsebojni vplivi
sistemov in stavbe. V nadaljevanju so prikazani učinki po posameznih scenarijih, pri čemer je
upoštevana soodvisnost izbranih ukrepov v okviru posameznega scenarija:
Tabela 7: Prikaz učinkov obravnavanih scenarijev en. prenove glede na izhodišče, t.j. referenčno
povprečnem TP = 3.075,50 K x dni za obravnavano obdobje 2014 - 2016
SCENARIJ
Scenarij A
Scenarij B
Prihranek končne energije za ogrevanje (kWh/leto)
116.502,42
172.093,55
Raba končne energije za ogrevanje po prenovi
241.303,27
185.712,14
(kWh/leto)
Prihranek stroškov za ogrevanje (€/leto)
7.476,40
11.043,89
Prihranek elektrike (kWh/leto)
5.408,10
5.408,10
Raba elektrike po prenovi (kWh/leto)
18.962,24
18.962,24
Prihranek stroškov za elektriko (€/leto)
767,47
767,47
Prihranki končne energije - SKUPAJ (kWh/leto)
121.910,52
177.501,65
Raba končne energije po prenovi - SKUPAJ (kWh/leto)
260.265,51
204.674,37
Prihranek stroškov za energijo - SKUPAJ (€/leto)
8.243,87
11.811,36
Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (kg CO2/leto)
26.166,78
37.285,00
Emisije toplogrednih plinov po prenovi (kg CO2/leto)
58.310,64
47.192,41
Primarna energije po prenovi (kWh/leto)
312.839,19
251.688,94
Prihranek primarne energije - SKUPAJ (kWh/leto)
141.672,91
202.823,15
Investicija za izvedbo ukrepov (€)
76.784,85
229.017,61
Vračilna doba (leta)
9,31
19,39

stanje pri
Scenarij C
240.715,86
117.089,83
15.447,64
3.558,10
20.812,24
504,94
244.273,96
137.902,06
15.952,57
50.028,96
34.448,45
180.829,40
273.682,70
363.729,71
22,80

Opomba: Vse cene in stroški so v tabeli prikazani brez DDV.
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V naslednji tabeli je po posameznih scenarijih prikazano izpolnjevanje bistvenih parametrov PURES:
Tabela 8: Izpolnjevanje bistvenih parametrov PURES za posamezne scenarije
Obstoječe
Parameter
Mejne vrednosti
Scenarij A
stanje
Izpolnjevanje zahtev
glede
toplotne
prehodnosti
za
kontrukcije, ki so v
scenariju predvidene
za en. prenovo

Doseganje mejnih
vrednosti iz poglavje
3.1.1 pripadajoče
tehnične smernice
PURES.

Koeficient specifičnih
transmisijskih
toplotnih izgub skozi
površino toplotnega
ovoja stavbe – H'T
(7. člen PURES)

H'T-MAX
=
0,415
W/m2K

Izpolnjevanje pogoja
dovoljene
letne
potrebne toplote za
ogrevanje - QNH na
enoto kondicionirane
prostornine Ve za
javne stavbe
(7. člen PURES)

(QNH/Ve)MAX
=
8,1
kWh/(m3*a)

Parameter

Mejne vrednosti

Najmanj 50 odstotkov
iz naprav SPTE z
visokim izkoristkom v
Izpolnjevanje pogoja skladu s predpisom, ki
za obnovljive vire
ureja podpore
energije
električni energiji,
(16. člen PURES)
proizvedeni v
soproizvodnji toplote
in električne energije z
visokim izkoristkom.
Izpolnjevanje vseh bistvenih parametrov
PURES

DA
NE

Scenarij B

Scenarij C

DA

DA

(to velja za
(to velja za
konstrukcije, ki konstrukcije, ki
so predmet
so predmet
prenove)
prenove)

(to velja za
konstrukcije,
ki so predmet
prenove)

H'T
=
0,696
W/m2K

H'T
=
0,510
W/m2K

H'T
=
0,244
W/m2K

H'T
=
0,231
W/m2K

NE

NE

DA

DA

(QNH/Ve)
(QNH/Ve)
(QNH/Ve)
(QNH/Ve)
=
=
=
=
25,5
15,8
7,9
6,1
kWh/(m3*a) kWh/(m3*a) kWh/(m3*a) kWh/(m3*a)

NE

NE

DA

DA

Obstoječe
stanje

Scenarij A

Scenarij B

Scenarij C

DA

DA

DA

DA

NE

NE

DA

DA

Stavbe se na podlagi računskih energetskih izkaznic razvrščajo v razrede glede na letno potrebno
toploto za ogrevanje stavbe (v nadaljevanju: QNH) na enoto kondicionirane površine (v nadaljevanju:
Ak). Iz slik v nadaljevanju je razvidno doseganje energijskega razreda stavbe v obstoječem stanju in za
obravnavane scenarije:
Slika 1:

Razvrstitev energijskega kazalnika v razrede za obstoječe stanje
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Slika 2:

Razvrstitev energijskega kazalnika v razrede za scenarij A

Slika 3:

Razvrstitev energijskega kazalnika v razrede za scenarij B

Slika 4:

Razvrstitev energijskega kazalnika v razrede za scenarij C

Priporočljiva je izvedba celovite energetske prenove, ki predstavlja pogoj za pridobitev sredstev
sofinanciranja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«.
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I SPLOŠNI DEL
Podatki za izdelavo končnega poročila razširjenega energetskega pregleda so zbrani s pomočjo
naročnika oziroma so bili pridobljeni med ogledom stavbe dne 27. 11. 2017 (ogled prostorov teatra),
29. 11. 2017 (ogled prostorov plesnega in šahovskega društva) in 6. 12. 2017 (ogled prostorov
nogometnega kluba) ter pri pregledu energetskega knjigovodstva glede porabe energentov dne 18. 12.
2017. Stroški za porabljeno energijo so pridobljeni iz računov za energetske vire za obdobje 2014-2017
(EnergyWatch portal) in računovodskih bilanc. Ustreznost podatkov o porabi energentov (zemeljski
plin, toplota MSPTE in elektrika) s pripadajočimi stroški je v fazi presoje potrdil naročnik. Ker naročnik
ni posredoval izdelovalcu presoje projektne dokumentacije za obravnavano stavbo, so bili podatki o
sestavah konstrukcij določeni izkustveno na podlagi podatkov, pridobljenih ob ogledu stavbe. Naročnik
ni posredoval izdelovalcu presoje projektne dokumentacijeje posredoval vse relevantne podatke za
izdelavo presoje.
Dokumentacija oziroma podlage za izdelavo presoje so:
 Poročilo o energetskem upravljanju v Občini Mengeš za leto 2017 (ENVIRODUAL d.o.o.,
november 2017)
 Podatki energetskega knjigovodstva z dne 18. 12. 2017
 Stroški energentov iz računovodskih bilanc z dne 28. 12. 2017
 Strokovna presoja evakuacijskih poti KD Mengeš (KOMPLAST d.o.o., september 2016)

1 Namen in cilji razširjenega energetskega pregleda
Namen energetskega pregleda je oblikovati konkretna izhodišča za zmanjšanje stroškov in rabe
energije za stavbo Kulturni dom Mengeš na naslovu Slovenska cesta 32, 1234 Mengeš. V procesu
oblikovanja teh izhodišč je bil izveden podroben pregled obravnavane stavbe, energetska analiza in
simulacije uporabe stavbe v energetskem smislu, kar je omogočilo določitev konkretnih organizacijskih
in investicijskih ukrepov skupaj z ekonomskimi in okoljskimi učinki.
Energetska analiza je ob detajlnem pregledu stavbe zajemala analizo rabe toplote za ogrevanje in
pripravo tople sanitarne vode, rabe električne energije za delovanje stavbe in ostalih porabnikov ter
rabo hladne vode. S tem so bila identificirana energetsko neučinkovita mesta, za katere so v
nadaljevanju prikazane možnosti za izboljšave.
Energetski pregled v osnovi zajema tri faze:
 Posnetek obstoječega energetskega stanja stavbe.
 Analiza priložnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti po posameznih ukrepih.
 Določitev sosledja oziroma zaporedja izvedbe upravičenih ukrepov.
V okviru energetskega pregleda smo v prvi fazi na osnovi razpoložljive tehnične dokumentacije stavbe,
meritev in ocen izdelali model, ki določa profil trenutne rabe energije. V drugi fazi smo na podlagi
modela analizirali priložnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti. V tretji fazi smo prepoznane
priložnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti razvrstili v zaporedje, tako da se prihranki energije
optimizirajo.
Glavni cilj REP-a je, da se spoznajo in ovrednotijo potenciali za izboljšanje energetske učinkovitosti ter
predstavijo možnosti energetske prenove tako iz okoljskega kot finančnega vidika. Energetski pregled
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tako služi kot osnova za poslovno odločanje in kot osnovni dokument za pripravo investicijske in
projektne dokumentacije ter vlog za pridobitev finančnih sredstev.
Osnovne cilje presoje tako na kratko opredelimo kot:
 Določitev trenutne rabe energije v stavbi s pripadajočimi stroški.
 Vrednotenje razpoložljivih ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti stavbe.
 Izboljšanje toplotnih karakteristik ovoja stavbe.
 Izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov za klimatizacijo, gretje in hlajenje.
 Izboljšanje pogojev za delo v stavbi.
 Spodbujanje naložb v prenovo stavb v lasti in rabi oseb ožjega javnega sektorja.
REP je izveden v skladu s »Pravilnikom o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda
(Uradni list RS, št. 41/16)«, standardom »SIST EN 16247-2 Energetske presoje – 2. del: Stavbe«,
»Metodologijo izvedbe energetskega pregleda (Ministrstvo za okolje in prostor, april 2007)« in
»Navodili za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega
sektorja (Ministrstvo za infrastrukturo, februar 2018)«. Pri predlaganih ukrepih so upoštevani vsi
relevantni pogoji.
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2 Zakonodaja, strateški dokumenti, navodila in smernice
Krovni zakon, ki ureja področje energetike, je Energetski zakon (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 17/2014), ki je v
slovensko zakonodajo prinesel več evropskih direktiv in uredb s področja trga z zemeljskim plinom in
električno energijo ter energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Zakon poleg prenosa
evropske zakonodaje v nacionalni pravni red ureja tudi druga področja energetske politike, kot npr.
energetsko infrastrukturo in oskrbo s toploto.
V letu 2015 je Vlada RS sprejela Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove
stavb, s katero so določeni pomembni cilji zmanjševanja rabe energije v stavbah. Poseben poudarek je
namenjen stavbam v lasti in uporabi oseb ožjega javnega sektorja, saj je potrebno od 1. 1. 2014 dalje
letno prenoviti 3 % skupne tlorisne površine teh stavb na način, da so zanje izpolnjene vsaj minimalne
zahteve glede energetske učinkovitosti po Direktivi 2010/31/EU.
Poleg krovnega zakona in zgoraj navedene strategije urejajo področje energetske prenove stavb in s
tem povezan vodilni zgled javnega sektorja tudi drugi predpisi, strateški dokumenti, navodila in
smernice, kot npr.:
 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/2010).
 Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur. l. RS, št. 92/2014).
 Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Ur. l. RS, št. 17/14 in
81/15).
 Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. l. RS, št. 42/2002).
 Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 52/16).
 Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (Ministrstvo za infrastrukturo,
julij 2010).
 Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020 (Ministrstvo za
infrastrukturo, april 2015).
 Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014–2020 (Ministrstvo za infrastrukturo,
maj 2015).
 Navodila in tehnične usmeritve za energetsko prenovo javnih stavb (Ministrstvo za
infrastrukturo, februar 2018).
 Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb
javnega sektorja (Ministrstvo za infrastrukturo, februar 2018).
 Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb javnega
sektorja (Ministrstvo za infrastrukturo, februar 2018).
 Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja
(Ministrstvo za infrastrukturo, februar 2018).
 Smernice za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja
po principu energetskega pogodbeništva (Ministrstvo za infrastrukturo, december 2014).
 Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine (Ministrstvo za kulturo in
Ministrstvo za infrastrukturo, november 2016).
Velik mejnik glede URE v stavbah na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali
njihove kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah, zagotavljanja lastnih obnovljivih
virov energije za delovanje sistemov v stavbi ter metodologije za izračun energijskih lastnosti stavbe v
skladu z Direktivo 31/2010/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski
učinkovitosti stavb (UL L št. 153 z dne 18. 6. 2010, str. 13) je prinesel prav prvi od zgoraj navedenih, t.j.
PURES.
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Zakonodaja s področja varstva kulturne dediščine
Temeljni predpis, s katerim država vzpostavlja sistem varstva dediščine v Sloveniji, je Zakon o
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12,111/13
in 32/16).
Stavba se nahaja na območju naselbinske dediščine, ki je vpisano v Register nepremične
kulturne dediščine pod evidenčno številko EŠD 29931:
Slika 5:

Izrezek iz Registra nepremične kulturne dediščine

V okviru presoje je bilo pridobljeno kulturnovarstveno soglasje, ki je Priloga 1 tega poročila. Iz
dokumenta, ki ga je izdala ZVKD, Območna enota Kranj, je razvidno, da je poseg izolacije
fasade stavbe Kulturnega doma Mengeš sprejemljiv, da poseg nima vpliva na varovane
elemente na območju registrirane urbanistične dediščine, le v točki, ki zadeva končno
obdelavo fasade.
V presoji so torej s predlaganimi ukrepi upoštevani vsi relevantni pogoji iz zahtev varstva
kulturne dediščine.
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3 Uvod
Opis dejavnosti v stavbi
Predmet REP-a je stavba Kulturnega doma Mengeš na naslovu Slovenska cesta 32, 1234 Mengeš.
Nahaja se v samem središču kraja Mengeš v bližini Osnovne šole Mengeš in Občine Mengeš.
Stavba ima na vzhodnem delu 3 etaže (K + P + MANSARDA). Mansardo predstavlja nepohodno
podstrešje. Na zahodnem delu ima objekt 5 etaž (K + P + 2N + MANSARDA (nepohodno podstrešje)).
Tabela 9: Lokacija stavbe
Naslov:
Slovenska cesta 32, 1234 Mengeš
Katastrska občina:
1938 MENGEŠ
Parcelne številke:
210/8
Koordinate:
Y=467.237, X= 113.554
Etažnost:
vzhod: K + P + MANSARDA
zahod: K + P + 2N + MANSARDA
Slika 6:
Izrezek lokacije stavbe iz Prostorskega portala RS in zemljevida »Google
Maps«

Dom predstavlja pomembno gledališko središče tako v lokalnem kot tudi v širšem prostoru Slovenije.
Kulturni dom je pomembno vplival na razvoj lokalnega kulturnega udejstvovanja tako kulturnih
društev, posameznikov in osnovne šole. Stavba je bila zgrajena v letu 1980.
V njej je avla z interno okrepčevalnico, pododerje z 200 sedeži in velika dvorana s 400 sedeži, ki je
opremljena s profesionano odrsko tehniko. Ob veliki dvorani so toaletni prostori in garderoba za
nastopajoče. Pred vhodom v Kulturni dom Mengeš se razprostira lepo urejen park, kjer občasno
potekajo slovesnosti in manjše prireditve.
Stavba je v celoti v lasti naročnika. Uporabniki stavbe so javni uslužbenci s pisarniško uporabo
infrastrukture, člani različnih društev, nogometnega kluba ter obiskovalci gledailških predstav. Objekt
se največ uporablja v novembru in decembru, ko je največ predstav. V juliju in avgustu se objekt ne
uporablja za namene gledališke dejavnosti, uporabljajo pa ga člani različnih društev in nogometnega
kluba.
Stavba je klasificirana kot nestanovanjska stavba.
Razvrstitev objekta po enotni klasifikaciji o vrstah objektov (Uredba o uvedbi in uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena):
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o

126 – Stavbe splošnega družbenega pomena
 12610 - Stavbe za kulturo in razvedrilo.

S strani teatra so bili tudi posredovani podatki o številu dogodkov v letu 2017:
Tabela 10: Mesečni prikaz števila dogodkov v teatru za leto 2017

Leto
2017
ŠT.

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

SEP

OKT

NOV

DEC

15

15

20

15

16

10

0

0

4

18

22

29

Prostorska razporeditev stavbe in njena namembnost
Obravnavana stavba na naslovu Slovenska cesta 32, 1234 Mengeš, se nahaja na parcelnih št. 210/8,
k.o. 1938 Mengeš. Stavba je nestanovanjska in se po Enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) razvrsti v
klasifikacijo 12610, saj je namenjena gledališki dejavnosti.
Stavba je bila po podatkih Geodetske uprave RS zgrajena leta 1980.
Za določitev neto uporabnih površin so uporabljeni javno dostopni podatki Geodetske uprave RS in
razpoložljive dokumentacije.
Tabela 11: Površine stavbe (m2)
Neto tlorisna površina
Kondicionirana površina
Slika 7:

1.590,90 m2
1.590,90 m2
Izrezek mikrolokacije stavbe iz zemljevida »Google Maps«
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Slika 8:

Razporeditev prostorov v pritličju

Slika 9:

Razporeditev prostorov
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Slika 10:
Južna fasada
stavbe

Slika 12:

Slika 11:
Zahodna fasada
stavbe

Severna fasada stavbe

Slika 13:
Vzhodna
fasada stavbe

Skupna poraba energije in stroški
Raba energije se meri mesečno, ločeno po vrsti energije, vzpostavljeno je energetsko knjigovodstvo
EnergyWatch. Podatke o porabi energije s pripadajočimi stroški za obdobje od januarja 2014 do
vključno septembra 2017 je posredoval naročnik.

3.3.1 Skupna poraba energije
V spodnjem grafikonu je za obdobje 2014 – 2016 prikazana letna dovedena energija po posameznih
energentih, in sicer za zemeljski plin, toploto MSPTE in elektriko:
Graf 7:

Dovedena energija po posameznem energentu v obdobju 2014 - 2016
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V tem obdobju je količina porabljene elektrike predstavljala približno 6 % glede na skupno količino vseh
porabljenih energentov. Elektrika se uporablja kot primarni energent za delovanje večine stavbnih
sistemov (izjema je le ogrevanje prostorov in priprava STV) ter tudi za delovanje aparatov in naprav, ki
niso neposredno povezane z energetsko učinkovitostjo stavbe.
V nadaljevanju sta na enoto kondicionirane površine prikazana dovedena energija zemeljskega plina in
toplote MSPTE (brez normiranja na referenčni temperaturni primanjkljaj) ter dovedena električna
energija po posameznih letih obdobja 2014 – 2016:
Graf 8:
Dovedena energija po posameznem energentu na enoto kondicionirane površine v obdobju
2014 – 2016

3.3.2 Skupni stroški
Iz spodnjega grafikona so razvidni stroški zemeljskega plina, toplote MSPTE in elektrike:
Graf 9:

Stroški dovedene energije in vode brez DDV v obdobju 2014 - 2016

Delež stroškov za ogrevanje predstavlja približno 85 % skupnih stroškov za energente. Elektrika
predstavlja minimalni strošek.
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Delež stroškov po posameznih letih obdobja 2014 - 2016 je prikazan v spodnjih treh tortnih grafikonih:
Graf 10:

Delež stroškov brez DDV po posameznih letih v obdobju 2014 - 2016

Na spodnjem grafikonu so prikazani specifični stroški energentov in vode na enoto kondicionirane
površine v obdobju 2014 – 2016:
Graf 11:

Specifični stroški energentov na enoto kondicionirane površine v obdobju 2014 – 2016

Stanje toplotnega ugodja
Toplotno ugodje v zgradbi je zelo pomembno za dobro počutje zaposlenih in obiskovalcev. Občutek
toplotnega ugodja človek doseže kadar so energijski tokovi med človeškim telesom in okolico v
ravnovesju. Energijski tokovi so odvisni od splošnih mikroklimatskih parametrov, kot so temperatura
zraka v prostoru in okoliških površin, hitrost gibanja zraka in njegova vlažnost ter od človeških
subjektivnih parametrov, kot so fizična aktivnost in vrsta obleke.
Človek lahko na določene parametre vpliva (oblačila ipd.), medtem ko na mikroklimatske parametre
(temperatura zraka in obodnih površin, relativna vlažnost…) ne more. Le-ti so odvisni od same zasnove
zgradbe. Največji vpliv na človeško zaznavo toplotnega ugodja ima zagotovo temperatura zraka in
obodnih površin ter hitrost gibanja zraka ob človeškem telesu (prepih).
Za izdelavo razširjenega energetskega pregleda so pomembni mikroklimatski parametri (temperatura
zraka in obodne površine, relativna vlažnost, hitrost gibanja zraka), ki so v veliki meri odvisni od same
zasnove zgradbe. Zahtevane parametre temperature, relativno vlažnost in površinsko temperaturo
sten predpisuje standard SIST EN 12831:2004.
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4 Shema upravljanja s stavbo
Razmerje med naročniki EP, lastnik stavb in uporabniki
Naročnik razširjenega energetskega pregleda je Občina Mengeš, ki je tudi lastnik objekta. Uporabniki
prostorov so najemniki (Kulturno društvo, Pevsko društvo, Folklorno društvo, Šahovsko društvo in
Nogometni klub), zaposleno osebje in zunanji obiskovalci.
Slika 14:
Razmerje med naročnikom EP, lastniki stavbe, uporabniki, najemniki,
upravniki stavbe

Shema denarnih tokov na področju obratovalnih stroškov
Plačilo stroškov energije poteka preko računov s strani dobaviteljev električne in toplotne energije,
vode in odpadkov. Mesečni stroški (računi) se redno spremljajo, preverjajo skladno s postavkami, nato
gredo v plačilo.
Slika 15:

Shema denarnih tokov na področju obratovalnih stroškov
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Shema denarnih tokov in procesa odločanja na področju investiranja v
URE
Vodstvo in tehnični kader z zunanjimi izvajalci pripravlja projekte vzdrževanja, prenov in investicij v
učinkovito rabo energije ter obnovljive vire energije. Na osnovi letnih finančnih in vzdrževalnih načrtov
odločajo o prioriteti in tipu izvedb posameznih vzdrževalnih ukrepov.
Razširjeni energetski pregled predstavlja dokument, ki bo potrdil ali ovrgel pravilnost sprejetih
poslovnih odločitev v smislu učinkovite rabe energije, hkrati pa nakazal možnosti izvajanja
učinkovitejše rabe energije v prihodnje.

Potek nadzora nad rabo energije in stroški
Spremljanje rabe energije v stavbi se izvaja v okviru vzpostavljenega energetskega knjigovodstva
(ELTEC EnergyWatch)
Uporabniki objekta in upravljavci lahko v precejšnji meri dodatno prispevajo k zmanjšanju rabe
energije, če bodo vpeljani določeni organizacijski, ozaveščevalni (vpeljava učnih vsebin s področja
učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije) in tehnično-investicijski ukrepi, ki jih podaja
energetski pregled.

Motivacija za URE pri vseh udeleženih akterjih
Učinkovita raba energije ne pomeni samo zniževanja stroškov, ampak pomeni tudi izboljševanje
kvalitete dela in bivanja z izboljševanjem mikroklimatskega udobja delovnih prostorov ter skupno
sodelovanje v splošnem prizadevanju za čistejše okolje s prispevkom k zmanjšanju emisij toplogrednih
plinov. Pri zmanjševanju stroškov za energijo se lahko prihranek preusmeri za druge aktivnosti lastnika
oziroma uporabnika ali pa seveda tudi v sredstva namenjena energetski prenovi stavbe.
Ocenjujemo, da bi bilo brez investicijskih vlaganj z racionalno rabo težko karkoli prihraniti, s
sistematično investicijsko in organizacijsko sanacijo pa ocenjujemo, da je mogoče prihraniti do cca 40%
trenutno porabljene energije.
Za dosego vseh ciljev v energetskem smislu pa morajo biti predvsem pri organizacijskih ukrepih visoko
motivirani vsi udeleženci, tako uporabniki kot tudi upravljavci stavbe.

Raven promoviranja URE
Učinkovita raba energije je v sodobni družbi ena od najpomembnejših kategorij ne samo zaradi
stroškovnih učinkov, temveč predvsem kot odgovor na vprašanja varstva okolja. Pri nas in v Evropi je
tako promoviranje URE med visokimi prioritetami vseh struktur družbe in posledično mora biti ključno
tudi na ravni vsakega posameznika.
V Sloveniji je URE promoviran s strani Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo, Ministrstva za infrastrukturo, EKO Sklada ter lokalnih skupnosti.
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Osnova za delovanje energetskega upravljanja stavb je izdelava kakovostnih energetskih pregledov. Na
njihovi osnovi dobijo upravljavci stavb dokument, ki jim nudi osnovo za nadaljnji in boljši nadzor nad
porabo vseh vrst energij, lahko pričnejo z ozaveščanjem zaposlenih in uporabnikov ter nadgrajevati
energetski informacijski sistem, ki je eno glavnih orodij optimalne rabe energije.
Raven promoviranja URE je na začetni stopnji in je odvisno samo od ozaveščenosti uporabnikov in
zaposlenih ter njihovih navad.
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5 Oskrba in raba energije
Stavba za ogrevanje prostorov uporablja peč na zemeljski plin Viessman Vitoplex 100 in mikro
kogeneracijsko enoto na zemeljski plin Tedom Micro T30. Kotlovnica služi za ogrevanje stavb na
naslovu Slovenska cesta 28, 30 in 32. Ogrevanje Kulturnega doma je stalno, po delilnikih, radiatorje
zapirajo po potrebi.
Priprava tople sanitarne vode poteka s pomočjo kotla na zemeljski plin.
V kotlovnici je poleg peči in kogeneracije nameščen še zalogovnika volumna 1.500 l.
Stavba ima vgrajene prezračevalne kanale in klimat, ki ne deluje. Ravno tako so prezračevalni kanali na
večih mestih prekinjeni.
Za razsvetljavo se uporabljajo neonske in klasične sijalke z žarilno nitko.

Cene energetskih virov in hladne vode
V tabeli v nadaljevanju so na letni ravni prikazani dovedeni energenti s pripadajočimi stroški za obdobje
2014 – 2016:
Tabela 12: Letni prikaz dovedene energije za posamezne energente, vključno s pripadajočimi stroški in
izračunano ceno energenta na enoto brez DDV
Izračunana
Energent
Obdobje
Dovedena energija
Strošek
cena na enoto
Zemeljski plin

82,69 MWh

7.052,20 €

85,28 €/MWh

Toplota MSPTE

222,24 MWh

15.699,90 €

70,64 €/MWh

26,24 MWh

3.693,19 €

140,75 €/MWh

Energenti skupaj

331,17 MWh

26.445,29 €

79,85 €/MWh

Zemeljski plin

167,00 MWh

11.770,32 €

70,48 €/MWh

232,73 MWh

14.504,64 €

62,32 €/MWh

24,14 MWh

3.486,62 €

144,42 €/MWh

Energenti skupaj

423,88 MWh

29.761,58 €

70,21 €/MWh

Zemeljski plin

220,78 MWh

14.426,00 €

65,34 €/MWh

147,97 MWh

9.238,30 €

62,43 €/MWh

22,73 MWh

3.225,65 €

141,91 €/MWh

Energenti skupaj

391,48 MWh

26.889,95 €

68,69 €/MWh

Zemeljski plin

156,83 MWh

11.082,84 €

70,67 €/MWh

200,98 MWh

13.147,61 €

65,42 €/MWh

24,37 MWh

3.468,49 €

142,32 €/MWh

382,18 MWh

27.698,94 €

72,48 €/MWh

Elektrika

Toplota MSPTE
Elektrika

Toplota MSPTE
Elektrika

Toplota MSPTE
Elektrika
Energenti skupaj

2014

2015

2016
POVPREČJE
2014 - 2016

Opomba: Vse cene in stroški so v tabeli prikazani brez DDV.
Letni stroški za energente so bili v obravnavanem obdobju najnižji leta 2014, ko so znašali 26.445,29 €
brez DDV, najvišji pa so bili v letu 2015, ko je njihova vrednost dosegla 29.761,58 € brez DDV. Razlog
za to je v cenah energentov.
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V grafih v nadaljevanju so prikazane izračunane cene zemeljskega plina, toplote MSPTE in elektrike za
obdobje 2014 – 2016:
Graf 12:

Prikaz izračunane cene zemeljskega plina za obdobje 2014 2016

Graf 13:

Prikaz izračunane cene toplote MSPTE za obdobje 2014 2016

Graf 14:

Prikaz izračunane cene elektrike za obdobje 2014 2016

Mesečna raba energije v obdobju 2014 do 2016
V grafikonih v nadaljevanju je po posameznih mesecih obdobja 2014 - 2016 prikazana dovedena
toplota iz zemeljskega plina, dovedena toplota MSPTE in dovedena elektrika.
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Bistvenih nihanj v rabi energije na letni ravni ni. Še največja odstopanja so pri rabi toplote (zemeljski
plin in toplota MSPTE skupaj), na kar vplivajo predvsem zunanje temperaturne razmere in čas trajanja
ogrevalne sezone.
Graf 15:

Mesečni prikaz dovedene toplote iz zemeljskega plina v obdobju 2014 - 2016

Graf 16:

Mesečni prikaz dovedene toplote MSPTE v obdobju 2014 – 2016

Graf 17:

Mesečni prikaz dovedene elektrike v obdobju 2014 – 2016
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Določitev referenčnih izhodišč za vrednotenje ukrepov URE
Ker se dovedena toplota, tj. dovedena energija iz zemeljskega plina in iz sistema MSPTE, uporablja
samo za ogrevanje prostorov, je pri določitvi normiranega izhodišča rabe energije v energetskem
modelu za ta namen upoštevana dejanska letna raba toplote DO v odvisnosti od dejanskega letnega
temperaturnega primanjkljaja (v nadaljevanju: TP) v obdobju 2014 – 2016, normiranega na letni TP iz
podnebnih podatkov za Pravilnik o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 52/10) (v nadaljevanju:
PURES).
Dejanski letni TP so določeni na podlagi arhivskih podatkov meritev iz lokacijsko najbližje meteorološke
postaje, t.j. LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA, lon=14.4728, lat=46.2175, viš=364m (vir: ARSO,
http://meteo.arso.gov.si):
Tabela 13:
Dejanski letni TP, meteorološka postaja: LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA
LETO
TP (K x dni)
2014
2.685,70
2015
3.247,20
2016
3.293,60

Letni temperaturni primanjkljaj, na katerega se podatki o dovedeni toploti DO normirajo, je določen
za lokacijo stavbe (koordinati stavbe X, Y: 113.554, 467.237) iz podnebnih podatkov za PURES (vir:
ARSO, http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/tables/pravilnik-ucinkoviti-rabi-energije/):
Tabela 14: TP po PURES za koordinate X, Y: 113.554, 467.237
TP po PURES (K x dni)
3.500

V spodnji tabeli so prikazani pretvorbeni faktorji iz dejanske v normirano rabo toplote za ogrevanje
prostorov v letih 2014, 2015 in 2016 za potrebe določitve energetskega modela za obstoječe stanje:
Tabela 15: Pretvorbeni faktorji za izračun normirane rabe toplote v letih 2014, 2015 in 2016 za določitev
energetskega modela za obstoječe stanje
Pretvorbeni faktor
LETO
TP (K x dni)
(TP po PURES / dejanski TP)
2014
2.685,70
1,30
2015
3.247,20
1,08
2016
3.293,60
1,06
POVPREČJE
3.075,50
1,14

Ker zunanje temperaturne razmere nimajo bistvenega oziroma skoraj ne vplivajo na rabo elektrike v
stavbi, je kot referenčno izhodišče za rabo elektrike privzeto triletno povprečje za obdobje 2014 – 2016.
Kot referenčno izhodišče rabe toplote iz zemeljskega plina in iz sistema MSPTE je tudi privzeto triletno
povprečje za obdobje 2014 – 2016, pri čemer pa je treba upoštevati, da se ti podatki nanašajo na
povprečni TP v tem obdobju, to je 3.075,50 K x dni.
Kot referenčne cene zemeljskega plina, toplote MSPTE in elektrike so predpostavljene izračunane cene
teh energentov za leto 2016. Tako je referenčni strošek energentov določen pri referenčni rabi
dovedene energije glede na izračunano ceno energenta za leto 2016.
V tabeli v nadaljevanju so povzete referenčne vrednosti:
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Tabela 16: Prikaz določitve in povzetek referenčnih izhodišč
Leto

2014

2015

2016

Dovedena toplota (kWh)

304.930,04

399.733,45

368.753,58

Dovedena toplota, normirana na TP po PURES (kWh)

397.384,35

430.853,37

391.862,26

74,61

65,73

64,17

Strošek toplote (€)

22.752,10

26.274,96

23.664,30

Elektrika (kWh)

22.730,00

Cena toplote (€/MWh)

26.239,00

24.142,00

Cena elektrike (€/MWh)

140,75

144,42

141,91

Strošek elektrike (€/leto)

3.693,19

3.486,62

3.225,65

Primarna energija (kWh)

401.020,54

500.061,80

462.453,94

Emisije toplogrednih plinov (kg CO 2 /leto)

74.892,68

92.741,95
406.699,99

85.797,62

Povprečna raba energije za ogrevanje, normirana na TP po PURES (kWh)
Referenčna raba energije za ogrevanje (kWh/leto)

357.805,69

Referenčna raba elektrike (kWh/leto)

24.370,33

Referenčna primarna energija (kWh/leto)

454.512,09
84.477,41

Referenčne emisije toplogrednih plinov (kg CO 2 )
Referenčna cena toplote (€/MWh)

64,17

Referenčni stroški za toploto (€/leto)

22.961,73

Referenčna cena elektrike (€/MWh)

141,91

Referenčni stroški za elektriko (€/leto)

3.458,43

Opomba: Vse cene in stroški so v tabeli prikazani brez DDV. Referenčna raba energije za ogrevanje
prostorov, referenčna primarna energija in referenčne emisije TGP so določeni glede na triletno
povprečje obdobja 2014 – 2016 s pripadajočim povprečnim TP = 3.075,50 K x dni. Referenčni strošek
za toploto je določen glede na referenčno dovedeno toploto (toplota pridobljena iz zemeljskega plina
in sistema MSPTE) in glede na izračunano ceno toplote (cena zemeljskega plina in toplote MSPTE) za
leto 2016. Referenčni strošek za elektriko je določen glede na referenčno rabo elektrike in glede na
izračunano ceno elektrike za leto 2016.

Zanesljivost oskrbe glede energetskih virov
Zanesljivost toplotne oskrbe
Toplotna energija za ogrevanje prostorov se vrši preko kotla na zemeljski plin in mikro kogeneracije na
zemeljski plin. Izpadi so možni v primeru izpada električnega omrežja, nedelovanja črpalk ali
vzdrževalnih del.
Za zanesljivo dobavo energenta skrbi podjetje Petrol energetika d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne
na Koroškem, s katerim ima Občina Mengeš sklenjene večletne pogodbe o dobavi. Cena energenta se
spreminja skladno z veljavnim tarifnim cenikom.
Zanesljivost oskrbe naprav z električno energijo
Zgradba se nahaja v urbanem okolju, zato ne prihaja do večjih izpadov. Električna energija se dobavlja
iz javnega omrežja iz odjemnega mesta elektro distributerja. Do prekinitve dobave električne energije
lahko pride v primeru izpada javnega omrežja, kar lahko traja največ par ur.
Elektro razdelilna oprema je ustrezno tehnično izvedena, napajalno odjemno mesto je zanesljivo,
oskrba z električno energijo je popolna. Električne naprave in razdelilci NN-razvodov so dobro
vzdrževani in omogočajo zanesljivo delovanje. Notranje nizkonapetostne električne instalacije so s
stališča funkcionalnosti in s stališča varnosti zanesljive.
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Zanesljivost oskrbe glede stanja opreme
Toplota
Stavba Kulturnega doma Mengeš ima inštaliran kotel na zemeljski plin, proizvajalca Viessman, tip
Vitoplex 100, moči 285 kW. Kotel ima inštaliran plinski gorilnik proizvajalca Weishaupt, tip WG40N/1A ZM-LN. Ogrevanje je krmiljeno s pomočjo kotlovske regulacije. V prostorih kotlovnice je inštalirana
tudi mikro kogeneracijska enota Tedom Micro T30, 61,6 kWt in 30 kWe.
Iz kotlovnice v prostorih Kulturnega doma Mengeš se poleg stavbe Kulturnega doma Mengeš ogrevajo
pše stavbe na naslovu Slovenska cesta 28 in 30.
Ogrevala v stavbi so Triko in Alu radiatorji z vgrajenimi termostatskimi ventili. Obtočne črpalke so
starejše vendar dobro vzdrževane, vsi razvodi so tudi ustrezno izolirani.
Ker je oprema redno vzdrževana, je varno in ustrezno obratovanje zagotovljeno.
Topla sanitarna voda
Priprava tople sanitarne vode je lokalna z električnimi grelniki sanitarne vode z močjo 2 kW in velikostjo
10l. V prostorih Nogometnega kluba Mengo je za potrebe tople sanitarne vode montirana toplotna
črpalka Termotehnika, model TČ5-500/LU1, toplotne moči 4.930 W, električne moči 1.530 W in
volumna 500 l.
Elektro del
Električne inštalacije v objektu so v ustreznem stanju in ne predstavljajo neposredne nevarnosti za
oskrbo oz. nevarnosti za uporabnike ali naprave. Vsa oprema v razdelilnikih je dobro vzdrževana in do
izpadov energije zaradi dotrajanosti opreme ne prihaja. Celoten NN sistem razdelilnika je dobro
vzdrževan. Notranje nizkonapetostne električne inštalacije so s stališča funkcionalnosti in s stališča
varnosti zanesljive.
Prezračevanje in hlajenje
Stavba nima urejenega prezračevanja, saj klimat ne deluje, prezračevalni kanali pa so na večih mestih
prekinjeni. Sanitarije imajo lokalni odvod zraka.
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6 Pregled naprav za pretvorbo energije
V pregledani stavbi so naslednji energetski sistemi:
 Ogrevalni sistem (s kogeneracijskim sistemom),
 prezračevalni sistem,
 hladilni sistem,
 elektroenergetski sistem s porabniki in
 sistem za oskrbo s hladno in toplo vodo.

Ogrevalni sistem
Stavba se ogreva s pomočjo kotla na zemeljski plin in mikro kogeneracijske enote, ki pokrivata potrebe
po ogrevanju celotne stavbe in dveh stavb v bližini (na naslovu Slovencka cesta 28 in 30). Inštaliran je
kotel na zemeljski plin proizvajalca Viessman, tip Vitoplex 100, moči 285 kW. Kotel ima inštaliran plinski
gorilnik proizvajalca Weishaupt, tip WG40N/1-A ZM-LN. Ogrevanje je krmiljeno s pomočjo kotlovske
regulacije.
V kotlovnici je inštalirana tudi mikro kogeneracijska enota na zemeljski plin, proizvajalca Tedom, tip
Micro T30. Kogeneracija omogoča več kot 95% izkoristek goriva (brez kondenzacije) s termičnim
izkoristkom 64,1% (61,6 kWt izhoda) in električnim izkoristkom 31,2% (30 kWe izhoda). Temperaturni
režim delovanja 65°C/85°C.
Določeno število elementov v kurinici je novejših, cevi so izolirane, obtočne črpalke so novejše in
deloma že zamenjane s frekvenčno vodenimi. Kompletno ogrevanje je sestavljeno iz sistema za
radiatorsko ogrevanje prostorov.
Slika 16:

Kotlovnica
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Ogrevanje je krmiljeno preko kotlovske regulacije. Od kotla in kogeneracije je razvod voden na
razdelilnik. Grelna telesa so radiatorji (Trika in Alu izvedbe).
Stavba se ogreva preko dvocevnega radiatorskega ogrevanja, s priključkom na kotlovnico. Radiatorski
ventili so opremljeni s termostatskimi glavami. Zaradi spodnjega priklopa imajo vsi radiatorji
odzračevalni ventil. Sistem ogrevne vode je temperaturnega režima 90/70°C.
Slika 17:

Radiatorji

Sistem za oskrbo s hladno in toplo vodo
Stavba ima izveden priklop na javno vodovodno omrežje. V stavbi je razvod hladne sanitarne vode, ki
je skupen z razvodom notranjega hidrantnega omrežja. V objektu je izvedena notranja hidrantna mreža
za gašenje požarov s pretokom vsaj 70 litrov vode/minuto, pri tlaku 2,5 bara/ročniku. V stavbi so
nameščeni 4 kosi hidrantov z opremo pod tlakom z mehko cevjo.
Vse pipe so klasične, brez sistemov za avtomatsko zaustavitev pretoka, kar bi bilo posebej dobrodošlo
v sanitarijah.
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Priprava tople sanitarne vode je lokalna z električnimi grelniki sanitarne vode z močjo 2 kW in velikostjo
10l. V prostorih Nogometnega kluba Mengo je za potrebe tople sanitarne vode montirana toplotna
črpalka Termotehnika, model TČ5-500/LU1, toplotne moči 4.930 W, električne moči 1.530 W in
volumna 500 l.
Slika 18:

Električni grelnik sanitarne vode in toplotna črpalka

Sistem prezračevanja
Stavba nima urejenega prezračevanja, saj klimat ne deluje. Izvedeni so zračni kanali standardne
debeline, ki pa so na večih mestih prekinjeni. Prezračevanje sanitarij je izvedeno z odvodi zraka preko
kanalov na strehi. Dovodni zrak vstopa v prostor skozi okenske ventile in se ogreje ob radiatorjih.

Elektroenergetski sistem in porabniki
Oskrba z električno energijo je urejena preko NN omrežja 400/230 V iz odjemnega mesta. Dvotarifni
števec električne energije z daljinskim odčitavanjem je nameščen v omarici zraven odjemnega mesta.
Nizkonapetostne instalacije v stavbi sestavljajo:
• merilno mesto za merjenje električne energije,
• napajanje etažnih električnih razdelilcev,
• instalacije fiksnih porabnikov (kotlovnica, ostali prostori),
• instalacija razsvetljave (notranja, zunanja),
• ozemljitve in strelovodne napeljave.
Glavni električni porabniki so razsvetljava in tehnična oprema.
Električne inštalacije v objektu so v ustreznem stanju in ne predstavljajo neposredne nevarnosti za
oskrbo oz. nevarnosti za uporabnike ali naprave. Vsa oprema v razdelilnikih je dobro vzdrževana in do
izpadov energije zaradi dotrajanosti opreme ne prihaja. Celoten NN sistem razdelilnika je dobro
vzdrževan. Notranje nizkonapetostne električne inštalacije so s stališča funkcionalnosti in s stališča
varnosti zanesljive.
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7 Pregled rabe končne energije
Ovoj stavbe
Dobro izolirana stavba pomeni velik prihranek energije pozimi, poleti pa nas ščiti pred pregrevanjem.
Posledično zmanjšujemo emisije CO2, ki nastajajo pri uporabi energentov. Slabo izolirane stene
predstavljajo tudi drug problem, t.j. vlaga. Na mestih, ki so podhlajena, se pojavi kondenzacija vodne
pare, kar lahko povzroča velike probleme. Tudi arhitekturna zasnova zunanjega ovoja ima pomemben
vpliv na toplotne karakteristike.
Stavba je bila zgrajena leta 1980. Stavba po vertikalnem gabaritu obsega klet (v delu noometnega
kluba), pritličje in mansardo. V stavbi se nahaja avla z interno okrepčevalnico, pododerje z 200 sedeži,
velika dvorana s 400 sedeži, garderobe in sanitarije. Mansarda predstavlja neogrevano podstrešje.
Osnovno konstrukcijo stavbe tvorijo stene, ki so zidane z opeko in drugih različnih materialov ter
obdane z ometom. Na zahodni strani objekta je izveden del za potrebe nogometnega kluba, ki ima
stene izolirane s toplotno izolacijo. Strop proti neogrevanemu podstrešju predstavlja neizolirana
stropna plošča starejše lesene izvedbe. Stavbno pohištvo je bilo zamenjano, vendar ne v celoti.
Zamenjana okna so v PVC izvedbi z dvojno zasteklitvijo.
Slika 19:

Zunanjost stavbe

Električni aparati, oprema in večji porabniki električne energije
Stavba se uporablja za namene kulturnih predstav in prostorov za delovanje različnih društev. V stavbi
je kar nekaj potrošnikov električne energije, in sicer štirje klimati, večje število split sistemov,
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razsvetljava, pralni stroji, kuhinjski aparati, IKT naprave ter manjši električni porabniki. Večina manjših
porabnikov je na omrežje priklopljena preko navadnih stenskih vtičnic.

Razsvetljava
Razsvetljava v objektu je izvedena z neonskimi sijalkami od 18-58W s plastičnim rastrom in matiranim
pokrovom, v dvorani so montirani različni tipi odrskih luči. Pomožni prostori so narejeni z žarnicami na
žarilno nitko 60W z matiranim pokrovom ali brez pokrova.
Pri optimizaciji porabe električne energije za razsvetljavo je treba upoštevati zahteve varnosti pri delu,
kakor tudi večjo potrebo po svetlobi.
V kolikor je mogoče, bi bilo smotrno zamenjati energetsko potratna svetila. Enostavnim ukrepom naj
sledijo finančno in organizacijsko manj zahtevna dela ter šele nato večje rekonstrukcije.
Slika 20:

Primer razsvetljave

Prezračevanje in klimatizacija
Stavba nima urejenega prezračevanja. Po navedbah naročnik, klimat ne deluje. Izvedeni so zračni kanali
standardne debeline, vendar so na večih mestih prekinjeni.
Prezračevanje sanitarij je izvedeno z odvodi zraka preko kanalov na strehi. Dovodni zrak vstopa v
prostor skozi okenske ventile in se ogreje ob radiatorjih.
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II ANALIZA MOŽNOSTI ZA ZNIŽANJE RABE ENERGIJE
8 Oskrba z energijo
Revizija pogodb o dobavi energije
Za oskrbo z energenti ima upravljavec stavbe sklenjene letne pogodbe z dobavitelji.
Za dobavo zemeljskega plina in toplote MSPTE je sklenjena pogodba z dobaviteljem zemeljskega plina,
tj. podjetjem Petrol energetika d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem.
Oskrba z električno energijo se vrši preko javnega elektrodistribucijskega omrežja. Dobavitelj električne
energije je podjetje Energetika Celje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, s katerim je bila sklenjena
pogodba o dobavi električne energije. Ocenjujemo, da se z zamenjavo dobavitelja ne bo doseglo
znižanje stroškov porabe električne energije.

Splošni pregled možnih ukrepov za učinkovitejšo rabo energije
Nabor splošnih možnih ukrepov za učinkovitejšo rabo energije je precej širok. Prihranki so možni z
organizacijskimi ukrepi, vzdrževalnimi deli ter z manjšimi in večjimi investicijskimi vlaganji.

8.2.1 Organizacijski ukrepi
•

Določitev odgovorne osebe za energetsko učinkovitost v zgradbi (energetski menedžer)

Večina tovrstnih stavb potrebuje osebo ali organizacijo, ki bo skrbela za energetsko učinkovitost.
Implementacija vseh ukrepov, tako organizacijskih kot tehničnih, je odvisna od tega, kako uspešen je
energetski menedžer. Poleg nadzora nad izvajanjem ukrepov je energetski menedžer oseba, ki skrbi za
motiviranje, osveščanje in izobraževanje zaposlenih o URE.
Občina Mengeš ima določenega energetskega menedžerja, to je podjetje Envirodual d.o.o., ki v sklopu
energetskega upravljanja mesečno v sredini vsakega meseca za pretekli mesec pregleduje vnose v
energetsko knjigovodstvo in v primeru anomalij oziroma manjkajočih podatkov o tem obvesti
posamezne upravljavce. Ob koncu leta pripravijo letni pregled za preteklo koledarsko elto o stanju
vnosa in anomalijah za posamezen objekt.


Sprotno spremljanje in merjenje porabe vseh vrst energije

Raba energije in stroški se nadzirajo preko prejetih računov za porabo električne energije, vode in
energije potrebne za ogrevanje. Vsi računi se hranijo v računovodstvu. V kolikor pride do odstopanja
pri porabi energije, je treba najti vzrok odstopanja ter ga odpraviti.


Odgovornost za merjenje in analiziranje naj bo jasno določena, o izsledkih naj bodo obveščeni
vsi uporabniki

V izobraževalni načrt zaposlenih oseb in uporabnikov stavbe je smotrno vključiti tudi področja, ki
izpostavljajo pomen URE, z njo povezanih stroškov in posledice za ugodno/ neugodno počutje pri delu.
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Uvajanje pravilnega in nadzorovanega naravnega prezračevanja

Da bi privarčevali pri ogrevanju, preprečili prepih ter zmanjšali hrup v prostoru, morajo biti okna
vgrajena in nastavljena tako, da preprečujejo tovrstne neprijetnosti. Sodobna okna s svojo vgradnjo
tesnijo tako, da ne prihaja do nenadzorovane izmenjave zraka. Iz tega razloga je zelo pomembno redno
in pravilno vsakodnevno prezračevanje prostorov, s čimer se preprečuje nabiranje visoke vlage in
nastanek plesni v prostoru, prav tako pa pripomore k bolj zdravemu načinu bivanja oziroma dela.
Priporoča se naslednje prezračevanje prostorov, kot na primer:
 Zjutraj vse prostore prezračimo 5 – 15 min.
 Čez dan zračimo še 3-4 krat (glede na stanje vlage in zraka v prostoru)
 Pazimo, da temperatura zraka ne pade pod 15°C.
 Pazimo, da senčila ne segajo preko grelnih teles.
 Vrata, ki vodijo v manj ogrevane prostore ,naj bodo zaprta.


Uvajanje pravilnega osvetljevanja ob upoštevanju dnevne svetlobe

Uporabniki stavbe naj v dnevih, ko je možnost pridobivanja zunanje svetlobe, izključijo luči in odprejo
senčila na zunanjih oknih.
•

Operativni pregledi stavbe

Operativni pregledi stavbe naj zajemajo:
 Preglede delovanja naprav.
 Optimizacijo nastavitev ogrevalnih sistemov, sistemov za pripravo tople vode in električnih
naprav.
 Redno vzdrževanje stavbe ter naprav (tesnjenje oken in vrat, zamenjava svetilnih teles, manjša
popravila naprav ipd…).


Izvajanje programov osveščanja in izobraževanja na področju učinkovite rabe energije za
uporabnike stavb, vzdrževalce in hišnike

Na ugodno bivanje v prostoru vplivajo različni dejavniki (temperatura, vlaga, zvok, hitrost premikanja
zraka in svetloba). Vsak od zaposlenih dojema ugodje v prostoru različno, vendar pa lahko tudi to vpliva
na končno porabo. Izobraževalne programe je potrebno posodobiti, tako da bodo zaposleni seznanjeni
s področjem URE in OVE. Seznaniti jih je potrebno o pomenu in vrstah obnovljivih virov energije, o vse
večji porabi energije in o možnostih zmanjšanja rabe energije za zadovoljevanje življenjskih potreb v
sodobni družbi.


Redno izklapljanje porabnikov električne energije

Zaposleni naj v času svoje odsotnosti in neuporabi električnih naprav izklapljajo vse vrste aparatov/luči,
ki jih ne potrebujejo. V času dnevne svetlobe se lahko luči izklopijo in odmaknejo senčila za zastiranje
sončne svetlobe.
Gibalno svetlobni senzorji naj se uporabijo tam, kjer ni potrebno stalno osvetljevanje določenega
prostora. Ti prostori so lahko hodniki in sanitarije, kjer je prisotnost zaposlenih manj pogosta.
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8.2.2 Ukrepi ob rednem vzdrževanju in manjše investicije


Vzdrževanje stavbnega pohištva.

V okviru vzdrževanja stavbnega pohištva so priporočajo naslednje aktivnosti:
 Redni letni pregledi ter popravila poškodb (zaradi fizičnih poškodb, toče, ognja, vloma),
steklenega kita ter okovja.
 Oljenje gibljivih delov okovja.
 Fine nastavitve oken.


Izboljšanje tesnjenja oken in vrat

Toplotne izgube zunanjih oken in vrat nastanejo zaradi prehoda toplote skozi okno
(transmisijske izgube) in zaradi nenadzorovanega pretoka zraka skozi pripire (konvekcijske izgube).
Glede na trenutno stanje stavbnega pohištva je smiselno izboljšanje tesnjenja obstoječih oken. Hkrati
je treba predvideti, da je pri oknih priporočljiv pregled stanja tesnil vsakih nekaj let.


Ob zamenjavi dotrajanih svetil vgradnja energetsko učinkovitih svetil

Ob okvari je smiselna menjava svetil (žarnic) z energetsko učinkovitejšimi.


Namestitev armaturnih pip za avtomatsko zapiranje vode

V sanitarnih prostorih odteka v prazno veliko čiste pitne vode. Ekološka ozaveščenost nam zato
narekuje, da spremenimo navade. Elektronska tipala odprejo pretok vode za natanko toliko časa,
kolikor imamo v umivalniku roke, nato pa ga zaprejo. Novejše armature so že opremljene s tipali, ki
sledijo položaju rok, da je odtekanje vode v prazno še manjše ter imajo možnost predhodne nastavitve
temperature vode, ki prav tako omogočijo varčevanje.

8.2.3 Investicijski ukrepi
Ukrepi na ovoju stavb


Vgradnja toplotne izolacije zunanjih sten in tal nad zunanjim zrakom

Smiselna je vgradnja večje debeline toplotne izolacije. Predvidena je izvedba toplotne izolacije v
debelini 16 cm s toplotno prevodnostjo λ = 0,040 W/mK oziroma bolje, tako da je dosežena toplotna
prehodnost konstrukcije 0,19 W/m2K. Izboljšanje karakteristik toplotnega ovoja stavbe predstavlja
visok strošek, kar botruje tudi visokim vračilnim dobam.


Toplotna zaščita stropov proti neogrevani mansardi (del z dvorano)

Predvidena je izvedba toplotne izolacije v debelini 24 cm s toplotno prevodnostjo λ = 0,040 W/mK
oziroma bolje.


Toplotna zaščita vkopanih sten (dograjen del, namenjen NK, je izvzet)

V povprečju je predviden dodatek 10 cm toplotne izolacije vkopanih sten s privzeto toplotno
prevodnostjo 0,04 W/mK, tako da se doseže toplotno prehodnost sten približno 0,19 W/m2K.
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Menjava stavbnega pohištva

Predvidena je menjava stavbnega pohištva v delu, kjer še ni bilo zamenjano – menjava starih lesenih
škatlastih oken z novejšimi s trojno zasteklitvijo (Uw ≈ 0,85 W/m2K) ter menjava vrat s toplotno
prehodnostjo 1,60 W/m2K.

Drugi ukrepi na področju rabe energije


Mehanski sistem prezračevanja z vračanjem odpadne toplote zraka

Prezračevanje ima poleg vpliva na ugodje oz. kakovost bivanja v prostoru občuten vpliv na rabo
energije za ogrevanje stavbe, sploh v primerih, ko imamo naravno prezračevanje z odpiranjem oken.
V stavbah s sodobnim stavbnim pohištvom, se ob nezadostnem zračenju velikokrat pojavi težava s
slabim zrakom v prostorih. Glavna težava so visoke koncentracije CO2 ter ostalih onesnažil in
neustrezna relativna vlažnost zraka, ki vplivata na počutje uporabnikov in ustvarjata pogoje za rast
mikroorganizmov (plesen). Za prezračevanje dvorane se priporoča vzpostavitev mehanskega
prezračevanja, oz. vgradnja mehanskega sistema prezračevanja z izkoristkom 90 %.


Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema

Problem hidravlično neuravnoteženih sistemov je v tem, da so določena grelna telesa prevroča (tista,
ki so bližje kotlovnici), določena pa so prehladna (tista, ki so bolj oddaljena od kotlovnice).
Ta problem se največkrat rešuje na tri načine:
 Zvišanje temperature ogrevane vode: oddaljena grelna telesa dobijo primerno temperaturo,
grelna telesa, ki so bližje pa postanejo še bolj vroča.
 Vgradnja močnejše črpalke: povzroči višje tlake, posledično šumenje in piskanje na
radiatorskih ventilih.
 Zamenjava ročnih ventilov s termostatskimi, vendar brez uravnoteženja sistema povzroči
piskanje pri termostatskih ventilih.
V vseh zgoraj naštetih primerih ne uspemo celovito rešiti problema, nam pa te »napačne« rešitve
znatno povečajo strošek ogrevanja.


Zamenjava starega plinskega kotla z učinkovitejšim

Obravnavana stavba se ogreva preko kotla na zemeljski plin in mikro kogeneracije na zemeljski plin,
tako da zamenjava tipa ogrevanja ni smotrna. Obstoječo rešitev ocenjujemo kot optimalno.
Ob izvedbi ustreznih ukrepov (z upoštevanjem predvidenega stanja stavbe po prenovi) je smisleno
zamenjati star plinski kotel z učinkovitejšim.


Vgradnja LED sijalk

Pomembno je, da se v stavbah uvaja energetsko učinkovita razsvetljava, ki porablja manj energije,
posledično pa so nižji tudi obratovalni stroški. S primernimi ukrepi, kot so varčna svetila in upravljanje
razsvetljave, lahko prihranimo električno energije, hkrati pa tudi znižamo priključno moč. Z zamenjavo
obstoječih sistemov za razsvetljavo lahko dosežemo pozitivne učinke na kakovost razsvetljave, stroških
ter delovni storilnosti.
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9 Analiza energetskih tokov v stavbi
V stavbah v uporabi je treba vzdrževati ustrezne pogoje za bivanje oziroma delo. Za doseganje želenih
parametrov je treba dovajati energijo, kar posledično vpliva na stroške energije. Za njihovo
minimiziranje je treba dobro poznati vse vplivne faktorje.
Vplivne faktorje predstavljajo geometrijska zasnova stavbe, toplotne karakteristike toplotnega ovoja
(zunanje stene, stavbno pohištvo, strop oziroma streha, konstrukcije proti terenu itn), namembnost
stavbe, njena zasedenost, notranji projektni pogoji, učinkovitost stavbnih sistemov ter njihovih
razvodov idr.
Doseganje učinkovite rabe energije v stavbah oziroma izpolnjevanje zahtev iz PURES se pri standardnih
pogojih rabe stavbe dokazuje v elaboratu gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v
stavbah, povzetki izračunov iz elaborata pa so razvidni iz izkazov energijskih lastnosti stavbe. Tovrstni
izračuni so del Priloge 3: Elaborati in izkazi URE. V tem poglavju pa je prikazano izpolnjevanje zahtev
iz PURES za obstoječe stanje stavbe.
Za izračun energetskih lastnosti je uporabljen program KI Energija podjetja Knauf Insulation, ki je
namenjen preverbi izvajanja PURES. Program omogoča celovito obravnavanje objekta, od arhitekturne
zasnove, sestave konstrukcij in vseh možnih opcij strojne opreme.

Toplotne prehodnosti elementov ovoja stavbe in koeficient specifičnih
transmisijskih toplotnih izgub
Toplotna prehodnost elementov zunanje površine stavbe in ločilnih elementov delov stavbe z
različnimi režimi notranjega toplotnega ugodja se določi po standardih SIST EN ISO 6946 in SIST EN ISO
10211. V tabeli v nadaljevanju so prikazane izračunane vrednosti toplotnih prehodnosti neprozornih in
prozornih elementov ovoja stavbe v obstoječem stanju:
Tabela 17: Toplotne prehodnosti neprozornih in prozornih elementov toplotnega ovoja stavbe v obstoječem
stanju
UMAX po
U dejanska
Konstrukcijski sklop
PURES
Ustrezno
(W/m2K)
(W/m2K)
Razpon:
Zunanje stene (različni tipi sten)
0,28
NE
0,46 – 1,02
Zunanje stene proti terenu (različni
Razpon:
0,35
NE
tipi sten)
0,27 – 0,59
Tla na terenu
0,35
0,27
DA
Strop proti neogrevani mansardi
0,20
0,87
NE
Streha nogometnega kluba
0,20
0,25
NE
Stavbno pohištvo (zamenjano)
1,30
1,22
DA
Stavbno pohištvo (nezamenjano,
Razpon:
1,30
NE
različni tipi)
2,02 – 2,78

Z upoštevanjem vseh površin in toplotnih lastnosti konstrukcijskih sklopov toplotnega ovoja stavbe so
določene specifične transmisijske izgube:
Spec. transmisijske izgube HT:
HT = 2.910,5 W/K
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Tabela 18: Izračun koeficienta specifičnih transmisijskih toplotnih izgub skozi površino toplotnega ovoja stavbe
za obstoječe stanje
Parameter
Vrednost
Koeficient specifičnih transmisijskih izgub stavbe
0,696 W/ m2K
Dovoljen koeficient specifičnih transmisijskih izgub stavbe po PURES
0,415 W/ m2K

Toplotne izgube zaradi prezračevanja
Skupna neto prostornina stavbe je: V = 7.492,25 m3.
Prezračevanje stavbe je naravno.
Za izračun potrebne toplote za kondicioniranje stavbe se upošteva urna izmenjava notranjega zraka z
zunanjim, ki se določi v skladu s tehničnim predpisom, ki ureja prezračevanje in klimatizacijo stavb.
Spec. ventilacijske izgube: Hv = 611,4 W/K.

Toplotni dobitki
Toplotne dobitke delimo glede na dobitke sončnega sevanja in na dobitke notranjih virov.
Toplotni dobitki sončnega sevanja v ogrevalnem obdobju znašajo: 12.551 kWh.
Prispevki notranjih toplotnih virov so določeni po standardu SIST EN ISO 13790 in znašajo:
30.240 kWh.

Skupne specifične toplotne izgube
Skupne specifične toplotne izgube:
H = Ht + Hv = 3.521,9 W/K.

Potrebna toplota za ogrevanje stavbe
Letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe (v nadaljevanju: QNH), je potreba po toploti, ki jo je treba
v enem letu dovesti v stavbo za doseganje projektnih notranjih temperatur v obdobju ogrevanja,
določena po standardu SIST EN ISO 13790.
Pri izračunu QNH se uporablja mesečna računska metoda, katero določimo na osnovi toplotne bilance
na nivoju cone. Upoštevajoč samo senzibilno toploto se v izračunu upošteva:
 Transmisijske toplotne tokove med cono in zunanjim okoljem stavbe.
 Ventilacijske toplotne tokove med cono in zunanjim zrakom.
 Transmisijske in ventilacijske toplotne tokove med posameznimi conami.
 Notranje toplotne dobitke/ izgube.
 Toplotne dobitke zaradi sončnega sevanja tako skozi zastekljene površine kot tudi skozi ostale
elemente gradbene konstrukcije.
 Akumulacija toplote zaradi mase stavbe.
 Potrebna energija za ogrevanje – dovedena toplota za vzdrževanje minimalne temperature
ogrevanja v coni.
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V računskem modelu so privzeti meteorološki podatki za dejansko lokacijo:
 Temperaturni primanjkljaj TP 20/12K je 3.500 K x dni (stopinjski dnevi).
 Število dni kurilne sezone je 240.
 Projektna zunanja temperatura -13 °C.
Tabela 19: Parametri kondicionirane cone stavbe
Parameter
Vrednost
Kondicionirana površina
Ak = 1.590,90 m2
Kondicionirana prostornina stavbe
Ve = 10.096,53 m3
Površina toplotnega ovoja stavbe
A = 4.182,00 m2
Oblikovni faktor stavbe
fo = A/Ve = 0,41 m-1

Klasifikacija zgradbe
Zgradba je uvrščena med javne stavbe, pri katerih dovoljena letna potrebna toplota za ogrevanje QNH
po pravilniku ne sme presegati:
(QNH / Ve)MAX = 0,29 (45 + 60 fo – 4,4 TL (kWh/ m3a)) = 8,1 kWh/m3a
Izračunana letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe za obstoječe stanje:
QNH = 257.241 kWh
QNH / Ak = 161,7 kWh/ m2a
QNH / Ve = 25,5 kWh/ m3a

Dovedena energija za delovanje stavbe
Končna energija za delovanje stavbe je dovedena energija, ki se nanaša na delovanje naslednjih
stavbnih sistemov za:
 Ogrevanje.
 Pripravo tople vode.
 Prezračevanje.
 Razsvetljavo.
 Hlajenje.
Tabela 20: Izračun dovedene energije za delovanje stavbe v obstoječem stanju
Dovedena energija za delovanje stavbe
Dovedena energija (kWh/leto)
Dovedena energija za ogrevanje – Qf,h
357.736
Dovedena energija za hlajenje – Qf,c
0
Dovedena energija za prezračevanje – Qf,v
0
Dovedena energija za ovlaževanje – Qf,st
0
Dovedena energija za pripravo tople vode – Qf,w
5.027
Dovedena energija za razsvetljavo – Qf,l
5.680
Dovedena električna energija – Qf,aux
5.021
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10 Ocena energetsko varčevalnih potencialov stavbe
Ocena energetsko varčevalnih potencialov stavbe je zasnovana na energetskem modeliranju, ki odraža
verodostojen približek z upoštevanjem dejanskih vrednosti in pogojev (uporabo stavbe z upoštevanjem
njene namembnosti, zasedenost, notranje temperature, analizo rabe energije normirano na
referenčne klimatske podatke itn.).
Tudi za potrebe energetskega modeliranja je uporabljen program KI Energija podjetja Knauf Insulation.
Energetski model obstoječega stanja je prikazan v Prilogi 4: Energetski model obstoječega stanja.
Model je prikazan z elaboratom, iz katerega so razvidne uporabljene metode, privzete vrednosti in
izračuni, in izkazom.
Energetski model obstoječega stanja se približa rabi dovedene toplote za ogrevanje, ki je normirana na
klimatske podatke programa KI Energija - to so klimatski podatki za PURES, kjer je TP po PURES = 3.300
K x dni. Dejanski rabi elektrike pa se ta model ne približa, saj se le-ta uporablja tudi za druge namene,
ki se ne nanašajo zgolj na delovanje stavbnih sistemov, kot npr. za dvigala, strežnike, električne naprave
in aparate itn.
Energetsko varčevalni potenciali stavbe so za posamezne ukrepe oziroma scenarije ovrednoteni glede
na referenčni/ povprečni TP obravnavanega obdobja, to je TP povprečni = 3.075,50 K x dni.
Iz izvedene analize dejanskega stanja stavbe je razvidno, da ima predmet presoje potenciale za
doseganje prihrankov energije na toplotnem ovoju stavbe in pri stavbnih sistemih.

Ovoj stavbe
10.1.1 Neprozorne in prozorne gradbene konstrukcije
Največja deleža pri toplotnih izgubah predstavljajo izgube skozi neprozorne dele fasade in skozi okna.
Cilj, ki ga želimo doseči, je čim boljša izolacija ovoja in s tem čim manjša toplotna prehodnost. S
kvalitetno izolacijo ovoja ter kvalitetnim stavbnim pohištvom lahko dosežemo največje zmanjšanje
rabe energije, čeprav je dejstvo, da so ti ukrepi najdražji.
Pri sanaciji fasade je smiselno namestiti dodatno toplotno izolacijo s toplotno prevodnostjo λ = 0,040
W/mK oziroma bolje.

10.1.2 Toplotna zaščita strehe
Tretji največji delež toplotnih izgub priprada tlakom nad previsnimi deli objekta. Ukrep je možen brez
kakršnihkoli omejitev, vendar je potreben predhodni ogled in valorizacija obstoječega stanja.
Priporoča se vgradnja toplotne zaščite stropa proti neogrevani mansardi z dodatno toplotno izolacijo
s toplotno prevodnostjo λ = 0,040 W/mK oziroma bolje.

Ogrevalni sistem
Obravnavana stavba se ogreva s pomočjo kotla na zemeljski plin in mikro kogeneracije na zemeljski
plin, tako da zmenjava tipa ogrevanja ni smotrna. Obstoječo rešitev ocenjujemo kot optimalno
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(zamenjava kotla je smiselna po ali z upoštevanjem predvidenega stanja stavbe po prenovi, t.j. z
upoštevanjem toplotnih potreb po izvedenih ukrepih na toplotnem ovoju stavbe). Prihranke lahko
dosežemo s hidravličnim uravnoteženjem ogrevalnega sistema.
Poleg ukrepov za zmanjšanje rabe toplotne energije je potrebno omeniti še najpreprostejši in
najučinkovitejši ukrep. Po izračunih je dokazano, da vsaka povišana °C v prostoru poveča porabo
toplotne energije od 5 do 7 %. Iz tega sledi, da se ne pretirava s temperaturo in naj ne preseže 21°C v
prostoru.

Električna energija
Večji porabniki električne energije so predvsem razsvetljava in IKT naprave.
Ostala poraba pripada manjšim porabnikom električne energije.
Ker sodi razsvetljava med večje porabnike električne energije v objektu, lahko varčevanje dosežemo že
z zagotovilom, da so svetlobna telesa in njihovo nadzorovanje urejeni po najvišjih standardih. To
dosežemo z:
 Zamenjavo standardnih žarnic z žarilno nitko za varčne sijalke ali sijalke z LED svetlobnim virom.
 Zamenjavo svetilk s klasičnimi fluorescenčnimi sijalkami T8 za svetilke s fluorescenčnimi
sijalkami T5 z elektronsko predstikalno napravo ali s svetilkami z LED svetlobnim virom.
 Zamenjavo svetilk brez paraboličnega rastra s svetilkami s paraboličnim rastrom za refleksijo
svetlobe ali svetilkami z LED svetlobnim virom.
 Nameščanjem samodejnih svetlobnih kontrolorjev, kot so senzorji prisotnosti, senzorji
osvetljenosti, časovni senzorji.
Pri električnih aparatih so med najštevilčnejšimi porabniki električne energije naprave kot so IKT
naprave in podobno. Z izklapljanjem teh naprav v času neuporabe lahko pripomoremo k zmanjšanju
porabe električne energije. Zamenjava električnih aparatov z višjim razredom energetske učinkovitosti
s sodobnejšimi energetsko učinkovitejšimi napravami zmanjša porabo električne energije, kar je še
posebej pomembno pri pogosteje delujočih porabnikih električne energije. V primeru dotrajanosti
posamezne naprave se priporoča zamenjava z napravo višje energetske učinkovitosti.
Možni ostali ukrepi učinkovitejše rabe električne energije so:
 Ugašanje naprav, ko le te niso v uporabi.
 Uporaba sodobnih energijsko varčnih naprav.
 Redno vzdrževanje naprav.

Prezračevanje
Toplotne prihranke na prezračevanju je možno doseči z organizacijskimi ukrepi, saj se prostori
prezračujejo glede na navade uporabnikov ali vgraditvijo mehanskega prezračevanja z rekuperacijo.
Najbolj razširjena metoda je zračenje z odpiranjem oken. Pri tem ločimo dolgotrajno zračenje in
kratkotrajno zračenje. Kot dolgotrajno zračenje s priprtimi okni, se zrak le počasi zamenja s svežim
zrakom, zato so le ta okna priprta večji del dneva oziroma noči. Pri tem se ohladi celoten prostor,
posledično temu se poveča poraba toplotne energije. Veliko primernejše je kratkotrajno in intenzivno
zračenje prostorov z odpiranjem oken. V enakomernih časovnih intervalih (npr. vsake dve uri) odpremo
za kratek čas (5 –10 minut) okna na stežaj. V tem času se zrak zamenja s svežim zrakom, prostor (stene)
pa se ne ohladijo. V času zračenja ugasnemo ogrevanje oziroma zapremo ventile na ogrevalih. V
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primeru, da se naravno prezračevanje izvaja ustrezno govorimo o kontroliranem oz. energetsko
učinkovitem naravnem prezračevanju.
Kvaliteta zraka močno vpliva na ugodje v prostorih, kakor tudi na rabo energije za ogrevanje stavbe.
Ventilacijske izgube so pri vgrajenih sodobnih energetsko učinkovitih oknih majhne, zato je izmenjava
zraka v prostorih nezadostna. V teh primerih je smiselna uporaba sistemov mehanskega prezračevanja
z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacijo). S sistemom rekuperacije se poleg prihranka pri
rabi toplotne energije bistveno izboljša tudi notranje delovno ugodje. Poudariti pa je potrebno, da se
z uporabo prezračevalnih naprav poveča tudi raba električne energije za delovanje le-teh.
Nove prezračevalne naprave omogočajo minimalni izkoristek 85% ali več, pri čemer mora biti
standardna stopnja prezračevanja 30m3/h na osebo, dovoljen nivo hrupa pa ne sme presegati 25 dBA,
hitrost vpiha zraka pa mora biti 0,15m/s.

Izraba obnovljivih virov energije in emisije CO2
Obnovljivih virov energije iz praktičnih in ekonomskih razlogov v sedanjem trenutku ne bi bilo smotrno
uporabljati.
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III PREDLOGI IN ANALIZA UKREPOV ZA UČINKOVITO RABO
ENERGIJE
11 Organizacijski ukrepi
Za URE oziroma za vzpostavitev sistema odgovornosti za nadzor nad rabo energije mora vsaka
organizacija pripraviti določene smernice, katerih upoštevanje lahko pripomore k znatnemu prihranku
energije. Organizacijski ukrepi, čeprav ne prihranijo toliko energije, niso zanemarljivi, ker lahko ob
pravilnem izvajanju zagotovijo prihranek tudi do 10 % ali v določenih primerih celo več. Prednost le teh
so nizki stroški.

Izraba obnovljivih virov energije in emisije CO2
Najpomembnejši organizacijski ukrepi, ki jih predlagamo:
 Sprotno spremljanje in merjenje porabe vseh vrst energije naj se še naprej izvaja: dnevno naj
se organizira merjenje porabe vseh energentov in vode zaradi možnosti takojšnjega odkrivanja
in odpravljanja vseh anomalij, podatki pa se nato zbirajo v mesečne in letne zbirnike, ki kažejo
na sistemska odstopanja in s pomočjo katerih lahko lažje planiramo potrošnje in se odločamo
za investicijske posege na področju učinkovite rabe energije. Odgovornost za merjenje in
analiziranje naj bo jasno določena, o izsledkih naj bodo obveščeni vsi uporabniki,
 Operativni pregledi zgradbe, ki zajemajo:
• Preglede delovanja naprav.
• Optimizacijo nastavitev ogrevalnih sistemov., sistemov za pripravo tople vode in električnih
naprav.
• Redno vzdrževanje stavbe ter naprav (tesnjenje oken in vrat, zamenjava svetilnih teles,
manjša popravila naprav ipd…).
 Skrbno ravnanje z razsvetljavo oz. pravilno osvetljevanje glede na dejanske potrebe.
 Uvajanje pravilnega in nadzorovanega naravnega prezračevanja. V zimskih mesecih je
potrebno večkrat za kratek čas intenzivno prezračiti prostore, da so pri tem toplotne izgube
čim manjše, v poletnih mesecih pa naj bo to zračenje ob urah z nižjo zunanjo temperaturo čim
daljše zaradi odvajanja presežka toplote, v urah z višjo zunanjo temperaturo pa kratko in
intenzivno.
 Redno osveščanje in izobraževanje uporabnikov in upravljalcev s področja učinkovite rabe
energije in uporabe OVE.
 Odgovorni morajo redno in ažurno prejemati in sprejemati informacije od usposobljenih
institucij in sredstev javnega obveščanja s področja URE in uporabe OVE ter jih na primeren
način posredovali ostalim uporabnikom stavbe.
 Ekonomična uporaba hladne in tople sanitarne vode (zapiranje pip, zamenjava tesnil, kontrola
WC kotličkov).
 Informiranje in izobraževanje; zaposleni imajo velik vpliv na porabo energije. Vplivajo lahko
predvsem na naslednjo porabo energije in s tem povezane stroške:
• Razsvetljava: ugašanje luči v praznih prostorih.
• Ustrezna nastavitev temperature prostorov: ugotoviti je trebna, kakšna temperatura je za
posamezne prostore najustreznejša.
• Zapiranje vrat in oken: okna in vrata se odpirajo samo toliko, da se prostori prezračijo, ne pa
da se s tem uravnava temperatura prostorov.
• Varčevanje z vodo.
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• Varčna uporaba aparatov in naprav, ki so porabniki energije: možnosti varčne uporabe so pri
tistih aparatih in napravah, ki delujejo samo določen čas, pri čemer je treba poskrbeti, da so
vključeni samo toliko časa, kot je potrebno.
Zaposleni oz. uporabniki morajo biti seznanjeni z URE in izkoriščanju OVE. Osveščanje
zaposlenih/uporabnikov se lahko izvaja preko seminarjev, delavnic, energetskega menedžerja,
energetskih zavodov, ipd..
Poleg skupnih posvetov, kjer bi bile zaposlenemu osebju predstavljene možnosti URE, je smiselno v
stavbi namestiti tudi navodila oz. opozorila (ugašanje luči, varčevanje z vodo, zapiranje oken in vrat
ipd…).
Ob predpostavki, ki izhaja iz izkušenj pri uvajanju teh ukrepov v praksi, je realen učinek teh ukrepov, ki
ne zahtevajo bistvenih investicijskih vlaganj, pri zmanjšanju porabe energije in stroškov med 5 in 10%.
Tabela 21: Prihranki organizacijskih ukrepov
Možni letni prihranki Qf
Opis ukrepa

%

Organizacijski ukrepi
Organizacijski in drugi manjši
1
ukrepi
8,1%
Organizacijski ukrepi skupaj
/

Investicija

MWh

€

€

30.779,08
/

2.164,66
/

2.500,00
2.500,00

Vračilna
doba
[leta]

1,15
/

Prioriteta
-

I
/
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12 Investicijski ukrepi
Investicijski ukrepi izhajajo iz energetskega modeliranja, s katerim so ovrednotene priložnosti za
izboljšanje energetske učinkovitosti za naslednje ukrepe:
 Toplotna zaščita zunanjih sten.
 Toplotna zaščita vkopanih sten (dograjen del, namenjen NK, je izvzet).
 Toplotna zaščita stropa proti neogrevani mansardi (del z dvorano).
 Menjava stavbnega pohištva (še nezamenjanega).
 Vgradnja centralnega nadzornega sistema.
 Zamenjava starega plinskega kotla z učinkovitejšim.
 Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema.
 Mehanski sistem prezračevanja z vračanjem odpadne toplote zraka.
 Vgradnja LED sijalk.
Implementacija investicijskih ukrepov navadno zahteva večje gradbene posege v in na stavbi. Izvedba
posameznih ukrepov mora biti skrbno načrtovana tudi z vidika varovanja okolja (ekološko
odstranjevanje odpadkov, brez nepotrebnih posegov v okolico, uporaba ekološko čistih materialov in
storitev,…).

Izračun možnih prihrankov energije in potreben čas za vračilo investiranih
sredstev
Določitev vplivov ukrepov in obravnavanih scenarijev na prihranke energije temelji na podlagi
referenčne vrednosti rabe energije s pripadajočimi stroški.
Vračilna doba je v tej presoji izračunana po metodi brez diskontnih stopenj. Vse cene so brez DDV.
Formula za vračilno dobo je sledeča:

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑣𝑟𝑎č𝑎𝑛𝑗𝑎 =

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑗𝑠𝑘𝑎 𝑣𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑢𝑘𝑟𝑒𝑝𝑎 (𝑣 𝐸𝑈𝑅)
𝐸𝑈𝑅
𝑃𝑟𝑖ℎ𝑟𝑎𝑛𝑒𝑘 (
)
𝑙𝑒𝑡𝑜

12.1.1 Ovoj zgradbe
Izboljšanje toplotnih karakteristik ovoja stavbe predstavlja za investitorja visok strošek, kar botruje tudi
visokim vračilnim dobam.
Toplotna zaščita zunanjih sten
Obstoječa sestava zunanje stene ne ustreza zahtevam PURES-a. Izračunana toplotna prehodnost U
(W/m2K) zunanjih sten stavbe je 0,46 – 1,02 W/m2K (Umax = 0,28 W/m2K). Predlagamo, da se na zunanje
stene vgradi 16 cm toplotne izolacije s toplotno prevodnostjo λ = 0,040 W/mK oziroma bolje.
Toplotna zaščita stropa proti neogrevani mansardi (del z dvorano)
Obstoječa sestava stropa proti mansardi ne ustreza zahtevam PURES-a. Izračunana toplotna
prehodnost U (W/m2K) je 0,27 – 0,59 W/m2K (Umax = 0,35 W/m2K). Predlagamo, da se na strop proti
neogrevani mansardi (del z dvorano) vgradi 24 cm toplotne izolacije s toplotno prevodnostjo λ = 0,040
W/mK oziroma bolje.
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Toplotna zaščita vkopanih sten (dograjen del, namenjen NK, je izvzet)
Vkopane stene stavbe (prostori NK so izvzeti) je neustrezno izoliran, saj ne ustreza trenutnim
predpisom o največji dovoljeni toplotni prehodnosti. Priporoča se izvedba dodatne toplotne izolacije v
debelini 10 cm s toplotno prevodnostjo λ = 0,040 W/mK oziroma bolje.
Menjava stavbnega pohištva
Predvideva se menjava starih (še nezamenjanih oken, t.j. lesena in škatlasta okna) z energijsko
učinkovitimi s trojno zasteklitvijo ter menjava vrat s toplotno prehodnostjo 1,60 W/m2K.
Tabela 22: Prihranki iz naslova ovoja zgradbe
Možni letni prihranki Qf

Opis ukrepa
1

Toplotna zaščita zunanjih sten
Toplotna zaščita vkopanih sten
2 (dograjen del, namenjen NK, je
izvzet)
Toplotna zaščita stropa proti
3 neogrevani mansardi (del z
dvorano)
Menjava stavbnega pohištva
4
(še nezamenjanega)
Investicijski ukrepi skupaj

Investicija

Prioritet
a
doba [leta]
22,42
III
Vračilna

%
22,5%

MWh
85.848,62

€
5.509,23

€
123.512,26

1,6%

6.006,01

385,43

24.042,10

62,38

V

21,5%

81.984,91

5.261,28

55.613,98

10,57

II

1,2%

4.738,90

304,11

28.720,50

94,44

III

/

/

/

231.888,84

/

/

V okviru razširjenega energetskega pregleda smo upoštevali vse relevantne pogoje, ki bi lahko vplivali
na zasnovo in izvedbo investicijskih ukrepov, predlaganih v energetskem pregledu na stavbi.

12.1.2

Ogrevalni sistem

Trenutna moč kotla na zemeljski plin znaša 285 kW, toplotna moč mikro kogeneracije pa 61,6 kWt. Ob
izvedbi ukrepov iz scenarija B ali C je smislena zamenjava kotla z učinkovitejšim kotlom na zemeljski
plin.
Predvideno je hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema.
Dodatno znižanje dovedene toplote je možno z optimizacijo razvoda ogrevalnega sistema, npr. z
dodatno izolacijo vodov ogrevanja.

12.1.3

Električna energija

Pomembno je, da se v stavbah uvaja energetsko učinkovita razsvetljava, ki porablja manj energije,
posledično pa so nižji tudi obratovalni stroški. S primernimi ukrepi, kot so varčna svetila in upravljanje
razsvetljave, lahko prihranimo električno energije, hkrati pa tudi znižamo priključno moč. Z zamenjavo
obstoječih sistemov za razsvetljavo lahko dosežemo pozitivne učinke na kakovost razsvetljave, stroških
ter delovni storilnosti.
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Predvidena je celovita sanacija razsvetljave celotnega objekta. Sanacija razsvetljave je predvidena v
smislu zamenjave svetilk v vseh prostorih, in sicer menjava svetilk po sistemu 1 za 1, brez dodatnih
stroškov zaradi prilagajanja inštalacije.

12.1.4

Mehanski sistem prezračevanja z vračanjem odpadne toplote zraka

Naprava za prezračevanje z rekuperacijo toplote je naprava, na katero se priključi dvocevni kanalni
sistem, prek katerega se izvaja prezračevanje prostorov, ali pa naprava, ki prezračevanje ureja lokalno
v posameznem prostoru. Prezračevalni sistemi z rekuperacijo izkoriščajo toploto odpadnega zraka in z
njo preko izmenjevalca ogrevajo sveži vpihan zrak. Odpadni vlažen zrak sesamo iz vlažnih/umazanih
prostorov ter vpihujemo ogret svež zrak in tako pripomoremo k zagotavljanju optimalnih pogojev in
energetski učinkovitosti stavbe. Pri prezračevanju rekuperator vrača toploto odpadnega zraka, zraku
ki vstopa v stavbo. Torej pozimi ohranja toploto v stavbi in poleti ohranja hlad v stavbi. Odstotek
rekuperacije toplote je približno 80 – 90 %, odvisen pa je od vlažnosti zraka in temperature zračnih
tokov.
V našem primeru je prezračevanje že urejeno, vendar je v okvari, prezračevalni kanali pa so na večih
mestih prekinjeni. Predlagamo vzpostavitev mehanskega sistema prezračevanja z vračanjem odpadne
toplote zraka z izkoristkom 90 %.
Tabela 23: Prihranki prezračevanja
Možni letni prihranki Qf
Opis ukrepa

%

Mehanski sistem prezračevanja z
9,4%
vračanjem odpadne toplote zraka
Investicijski ukrepi skupaj
/
1

12.1.5

Investicija

Vračilna
doba
[leta]

Prioriteta

MWh

€

€

-

35.816,96

2.154,69

72.670,00

33,73

V

/

/

72.670,00

/

/

Nadzorni sistem porabe energije

Z vgradnjo sistema zbiranja podatkov o rabi energije je možno spremljanje porabe preko podatkov, ki
so zajeti z merilniki, ki se jih namesti na strojno opremo v stavbo. Rabo energije se lahko spremlja za
izbrane energente, ki se porabijo za delovanje stavbe.
Z meritvami je možno spremljanje rabe energije v realnem času, s čimer se hitreje identificira nelogična
odstopanja od predvidene porabe energije. Uporaba tovrstnih sistemov omogoča prilagajanje
obnašanja uporabnikov, s čimer so možni znatni prihranki pri rabi energije. V sklopu tega ukrepa je
predvidena povezava vseh generatorjev energije v centralni sistem nadzora.

12.1.6

Soodvisnost posameznih ukrepov

V okviru naloge so analizirani trije scenariji z različnim naborom ukrepov:
 Scenarij A obravnava ukrepe s krajšo vračilno dobo in višjo prioriteto, tj. prioriteta I in II.
 Scenarij B obravnava ukrepe s krajšo vračilno dobo in višjo prioriteto, vključno z minimalnim
naborom ukrepov, tako da so izpolnjeni naslednji parametri po PURES:
o Izpolnjevanje zahtev glede toplotne prehodnosti za elemente, ki se bodo v sklopu
predvidene celovite en. prenove prenavljali.
o Izpolnjen pogoj koeficienta specifičnih transmisijskih toplotnih izgub skozi površino
toplotnega ovoja stavbe – H'T (7. člen PURES).
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o



Izpolnjen pogoj dovoljene letne potrebne toplote za ogrevanje - QNH na enoto
kondicionirane prostornine Ve za javne stavbe (7. člen PURES).
o Izpolnjen pogoj za obnovljive vire energije (16. člen PURES).
Scenarij C obravnava vse povzete predlagane ukrepe.

Tabela 24: Izbrani ukrepi za obravnavane scenarije
Izbrani ukrepi po scenarijih
Organizacijski ukrepi
Organizacijski in drugi manjši ukrepi
Investicijski ukrepi
Toplotna zaščita zunanjih sten
Toplotna zaščita vkopanih sten (dograjen del,
namenjen NK, je izvzet)
Toplotna zaščita stropa proti neogrevani
mansardi (del z dvorano)
Menjava stavbnega pohištva (še
nezamenjanega)
Vgradnja centralnega nadzornega sistema
Zamenjava starega plinskega kotla z
učinkovitejšim
Hidravlično uravnoteženje sistema
Mehanski sistem prezračevanja z vračanjem
odpadne toplote zraka
Vgradnja LED sijalk

Scenarij A

Scenarij B

Scenarij C

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

Pri izdelavi presoje so upoštevani tehnični medsebojni vplivi sistemov v stavbi in medsebojni vplivi
sistemov in stavbe. V nadaljevanju so prikazani učinki po posameznih scenarijih, pri čemer je
upoštevana soodvisnost izbranih ukrepov v okviru posameznega scenarija:
Tabela 25: Prikaz učinkov obravnavanih scenarijev en. prenove glede na izhodišče, t.j. referenčno stanje pri
povprečnem TP 3.075,50 K x dni za obravnavano obdobje 2014 - 2016
SCENARIJ
Scenarij A
Scenarij B
Scenarij C
Prihranek končne energije za ogrevanje (kWh/leto)
116.502,42
172.093,55
240.715,86
Raba končne energije za ogrevanje po prenovi (kWh/leto)
241.303,27
185.712,14
117.089,83
Prihranek stroškov za ogrevanje (€/leto)
7.476,40
11.043,89
15.447,64
Prihranek elektrike (kWh/leto)
5.408,10
5.408,10
3.558,10
Raba elektrike po prenovi (kWh/leto)
18.962,24
18.962,24
20.812,24
Prihranek stroškov za elektriko (€/leto)
767,47
767,47
504,94
Prihranki končne energije - SKUPAJ (kWh/leto)
121.910,52
177.501,65
244.273,96
Raba končne energije po prenovi - SKUPAJ (kWh/leto)
260.265,51
204.674,37
137.902,06
Prihranek stroškov za energijo - SKUPAJ (€/leto)
8.243,87
11.811,36
15.952,57
Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (kg CO2/leto)
26.166,78
37.285,00
50.028,96
Emisije toplogrednih plinov po prenovi (kg CO2/leto)
58.310,64
47.192,41
34.448,45
Primarna energije po prenovi (kWh/leto)
312.839,19
251.688,94
180.829,40
Prihranek primarne energije - SKUPAJ (kWh/leto)
141.672,91
202.823,15
273.682,70
Investicija za izvedbo ukrepov (€)
76.784,85
229.017,61
363.729,71
Vračilna doba (leta)
9,31
19,39
22,80

Opomba: Vse cene in stroški so v tabeli prikazani brez DDV.
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12.1.7
Pregled ukrepov URE s prioritetno listo ter ekološka presoja
ukrepov in njihovih vplivov na okolje
V nadaljevanju prikazujemo tabelo 26, v kateri so zbirno predstavljeni vsi izvedljivi ukrepi. Vsak ukrep
je ovrednoten glede na predvidene prihranke pri rabi energije in znižanje stroškov, ocenjena pa je tudi
višina potrebne investicije in iz teh podatkov izračunana enostavna vračilna doba. Dodan je tudi stolpec
s prioritetno listo vrednosti I do V, pri čemer imajo najvišjo prioriteto I ukrepi, ki ne zahtevajo bistvenih
investicijskih vlaganj, prinašajo pa prihranke. V II. prioritetnem razredu so ukrepi z manjšimi vlaganji in
prinesejo prihranke tako pri toplotni energiji kot tudi pri električni energiji. V III. In IV. razredu so ukrepi
z relativno visokimi investicijami in daljšimi vračilnimi dobami, kjer pa smotrnost ni upravičena samo s
prihranki pri porabi energije in pri stroških, ampak so prisotni drugi pozitivni učinki, kot je izboljšano
ugodje v prostorih, zmanjšan vpliv na okolje itd. V V. prioritetnem razredu so prikazani ukrepi, ki se jih
izvede v zadnjem koraku in prinašajo prihranke toplotne energije.
Tabela 26: Prioritetna lista ukrepov URE
Možni letni prihranki Qf
Opis ukrepa
Organizacijski ukrepi
Organizacijski in drugi manjši
1
ukrepi
Organizacijski ukrepi skupaj

Investicija

Vračilna
doba
[leta]

Prioriteta

%

MWh

€

€

8,1%

30.779,08

2.164,66

2.500,00

1,15

I

/

/

/

2.500,00

/

/

85.848,62

5.509,23

123.512,26

22,42

III

6.006,01

385,43

24.042,10

62,38

V

81.984,91

5.261,28

55.613,98

10,57

II

4.738,90

304,11

28.720,50

94,44

III

19.087,17

1.319,62

16.500,00

12,50

II

39.569,38

2.539,32

32.200,00

12,68

IV

17.868,65

1.146,70

5.800,00

5,06

IV

35.816,96

2.154,69

72.670,00

33,73

V

1.874,40
/

266,00
/

2.170,88
361.229,72

8,16
/

II
/

Investicijski ukrepi
1 Toplotna zaščita zunanjih sten 22,5%
Toplotna zaščita vkopanih sten
2 (dograjen del, namenjen NK, je 1,6%
izvzet)
Toplotna zaščita stropa proti
3 neogrevani mansardi (del z 21,5%
dvorano)
Menjava stavbnega pohištva
4
1,2%
(še nezamenjanega)
Vgradnja
centralnega
5
5,0%
nadzornega sistema
Zamenjava starega plinskega
6
10,4%
kotla z učinkovitejšim
Hidravlično
uravnoteženje
7
4,7%
sistema
Mehanski sistem prezračevanja
8 z vračanjem odpadne toplote 9,4%
zraka
9 Vgradnja LED sijalk
0,5%
Investicijski ukrepi skupaj
/

-

Medsebojna korelacija ukrepov nas privede do rezultatov prihrankov, ki so nekoliko manjši, kot če bi
vse prihranke po posameznih ukrepih zgolj sešteli. Vzrok za te razlike je v tem, da ukrepi različno
vplivajo na prihranke zaradi medsebojnih vplivov (prikazano v prejšnjem poglavju).
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IV PRILOGE
13 Opombe
Opombe pri pregledu
Izračuni uporabljeni v energetskem pregledu temeljijo na razpoložljivih podatkih, zbranih med obiski
objekta, drugih podatkih naročnika, vzdrževalcev objekta in prejete tehnične dokumentacije ter lahko
v določeni meri odstopajo od dejanskih vrednosti. Morebitna odstopanja so posledica spreminjanja
zasedenosti stavbe v obravnavanih letih. Podatki o porabljeni energiji za ogrevanje in električni energiji
so bili podani v celoti s strani naročnika. Vse omenjene podatke in analize hrani naročnik izdelave
razširjenega energetskega pregleda.
Učinki ukrepov so ocenjeni na podlagi empiričnih vrednosti proizvajalcev opreme, primerih dobrih
praks in doseženih učinkov na podobnih primerljivih objektih.
Ovrednoteni učinki so izračunani na podlagi ravni cen energentov v letu 2016 in se lahko skladno s
spreminjanjem cen v prihodnosti spreminjajo.
Dejanski učinki so odvisni od dejanskih klimatskih pogojev, načina uporabe stavbe in drugih dejavnikov,
ki jih v tej fazi ni bilo mogoče predvideti oziroma podrobno oceniti. Posledično se je ob izračunu
predvidela enaka raba in zasedenost kot do sedaj.
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14 Prikaz ukrepov
Prikaz ukrepa – Organizacijski in drugi manjši ukrepi
Naziv ukrepa: Organizacijski ter drugi manjši ukrepi
Opis ukrepa:
Uporabnike stavbe je potrebno stalno osveščati o učinkoviti rabi energije, jih izobraziti o optimalnih
bivalnih pogojih, pravilnem ravnanju z razsvetljavo, pravilnem načinu prezračevanja, pravilni uporabi
senčil idr…
Organizacijski ukrepi tako obsegajo:
• izobraževanje uporabnikov stavbe,
• ugašanje svetilk,
• kontrola odprtosti oken, vrat,
• tesnjenje in fine nastavitve stavbnega pohištva,
• kontrola termostatskih ventilov,
• pravilno prezračevanje,
• ekonomična raba sveže vode,
• spremljanje porabe energije in pravočasno ukrepanje.

Predpostavljeno zmanjšanje rabe energije:

30.779,08*

kWh / leto

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:

2.164,66

EUR / leto

Skupni stroški

2.500,00

EUR

Vračilna doba

1,15

Let

Terminski plan uvajanja v mesecih:
0-3
X

Težavnost:

3-6

(nizka, srednja, visoka)
Nizka

6-12

Tveganje:

12-24

(nizko, srednje, visoko)
Nizko

*prihranki posameznih ukrepov se ne seštevajo
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Prikaz ukrepa – Toplotna zaščita zunanjih sten
Naziv ukrepa: toplotna zaščita zunanjih sten
Opis ukrepa:
Najpogosteje uporabljen način zaščite stavbe pred toplotnimi izgubami je toplotna izolacija zunanjih
zidov z zunanje strani. Prednost tega sistema je izolacija stavbe kot celote, in ne samo posameznih
delov, s čimer se lahko v celoti izognemo pojavom toplotnih mostov, temperaturni obremenitvi in
vremenskim poškodbam zidne konstrukcije ter kondenzaciji vodne pare v konstrukciji zidu. Namestitev
izolacije na zunanji strani omogoči akumulacijo toplote v zidu in njegovo toplotno vztrajnost, ki
omogoča večje bivalno ugodje v stavbi.
Predlagana je namestitev 16 cm toplotne izolacije s toplotno prevodnostjo λ = 0,040 W/mK oziroma
bolje na zunanje stene stavbe, tako da konstrukcije dosegajo toplotno prehodnost največ 0,19 W/m2K.
Investicija je ocenjena glede na povprečne vrednosti stroška dejanski sanacij podobnih stavb in zajema:
• Montažo in demontažo fasadnega odra.
• Pripravo zunanjega zidu za nanos toplotne izolacije.
• Dobavo in namestitev toplotne izolacije v predvideni debelini.
• Dobavo in izvedbo zaključnega sloja fasade.
Predlagana toplotna prehodnost temelji na študiji stroškovne učinkovitosti v sklopu Dolgoročne
strategije za spodbujanje naložbe energetske prenove stavb.
Predpostavljeno zmanjšanje rabe energije:

85.848,62*

kWh / leto

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:

5.509,23

EUR / leto

Skupni stroški

123.512,26

EUR

Vračilna doba

22,42

Let

Terminski plan uvajanja v mesecih:
0-3

3-6

(nizka, srednja, visoka)
Težavnost:
Visoka
*prihranki posameznih ukrepov se ne seštevajo

6-12

Tveganje:

12-24
X

(nizko, srednje, visoko)
Visoko
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Prikaz ukrepa – Toplotna zaščita vkopanih sten
Naziv ukrepa: Toplotna zaščita vkopanih sten (dograjen del, namenjen NK, je izvzet)
Opis ukrepa:
Priporoča se izvedba dodatne toplotne izolacije (toplotna prevodnost λ = 0,040 W/mK oziroma bolje)
vkopanih sten v debelini 10 cm, tako da bo dosežena toplotna prehodnost konstrukcije največ 0,19
W/m2K.
Skupna površina, kjer naj se ukrep izvede je 196,98 m2.
V investicijo je zajeto:
Izkopi ob stenah.
Natančna položitev izolacije.
Odprava transmisijskih in ventilacijskih toplotnih mostov.

Predpostavljeno zmanjšanje rabe energije:

6.006,01*

kWh / leto

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:

385,43

EUR / leto

Skupni stroški

24.042,10

EUR

Vračilna doba

62,38

Let

Terminski plan uvajanja v mesecih:
0-3

Težavnost:

3-6

(nizka, srednja, visoka)
Visoka

6-12

Tveganje:

12-24
X

(nizko, srednje, visoko)
visoko

*prihranki posameznih ukrepov se ne seštevajo
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Prikaz ukrepa – Toplotna zaščita stropa proti neogrevani mansardi
Naziv ukrepa: vgradnja toplotne izolacije stropa proti neogrevani mansardi
Opis ukrepa:
Priporoča se izvedba dodatne toplotne izolacije (toplotna prevodnost λ = 0,040 W/mK oziroma bolje)
stropa proti neogrevani mansardi v debelini 24 cm, tako da bo dosežena toplotna prehodnost
konstrukcije največ 0,14 W/m2K.
Skupna površina, kjer naj se ukrep izvede je 1.072,18 m2.
V investicijo je zajeto:
Natančna položitev izolacije.
Odprava transmisijskih in ventilacijskih toplotnih mostov.

Predpostavljeno zmanjšanje rabe energije:

81.984,91*

kWh / leto

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:

5.261,28

EUR / leto

Skupni stroški

55.613,98

EUR

Vračilna doba

10,57

Let

Terminski plan uvajanja v mesecih:
0-3

Težavnost:

3-6
X

(nizka, srednja, visoka)
nizka

6-12

Tveganje:

12-24

(nizko, srednje, visoko)
nizko

*prihranki posameznih ukrepov se ne seštevajo
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Prikaz ukrepa – Menjava stavbnega pohištva
Naziv ukrepa: menjava stavbnega pohištva
Opis ukrepa:
Stavba na določenih delih še nima menjanega stavbnega pohištva. Predlaga se menjava starih lesenih
škatlastih oken z novejšimi s troslojno zasteklitvijo (Uw ≈ 0,85 W/m2K) v površini 22,55 m2 ter menjava
vrat s toplotno prehodnostjo 1,60W/mK. Površine 14,18 m2.

Predpostavljeno zmanjšanje rabe energije:

4.738,90*

kWh / leto

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:

304,11

EUR / leto

Skupni stroški

28.720,50

EUR

Vračilna doba

94,44

Let

Terminski plan uvajanja v mesecih:
0-3

Težavnost:

3-6

(nizka, srednja, visoka)
Srednja

6-12
X

Tveganje:

12-24

(nizko, srednje, visoko)
Srednje

*prihranki posameznih ukrepov se ne seštevajo
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Prikaz ukrepa – Vgradnja centralnega nadzornega sistema
Naziv ukrepa: vgradnja centralnega nadzornega sistema
Opis ukrepa:
Trenutno v stavbi ne obvladujejo vseh energetskih tokov, tako da bi centralni nadzorni sistem v veliki
meri omogočil sprotni nadzor nad porabo energentov in ločevanje posameznih segmentov, kjer ni
potrošnje.
Nadzorni sistem je sestavljeni iz števcev električne in toplotne energije, zaznaval in naprav za daljinski
prenos podatkov. Predvideno je spremljanje (histografiranje) parametrov in alarmiranje pri
posameznih parametrih.
Prihranek je možno doseči s sprotno analizo porabe energentov.
Investicija v centralni nadzorni sistem je lahko zelo različna, saj so velike razlike v kvaliteti in količini
opreme ter avtomatiziranosti sistema (programska oprema). Pri investiciji smo izbrali srednjo varianto,
ki omogoča realizacijo zgornjih zahtev.
V investicijski oceni je zajeto:
- programska in strojna oprema z licencami (PC, Scada, printer), mrežni analizator,
- priklop naprav za zajem podatkov (števci električne in toplotne energije) na komunikacijsko omrežje,
- avtomatska regulacija ogrevalnega/hladilnega sistema (inštalacijska oprema, razdelilnik in stikalna
oprema, krmilna oprema, komunikacijska oprema)
- avtomatska regulacija prezračevalnega sistema (razdelilnik, krmilna oprema),
- programiranje, parametriranje,
- mesečni najem omrežnih podatkovnih storitev dobaviteljev energentov.
Višina investicije lahko občutno niha, kljub temu pa ocenjujemo, da bi z izbrano investicijo zadostili
pogojem, ki omogočajo ustrezen nadzor porabe energentov in je podlaga za njihovo analizo.

Predpostavljeno zmanjšanje rabe energije:

19.087,17*

kWh / leto

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:

1.319,62

EUR / leto

Skupni stroški

16.500,00

EUR

Vračilna doba

12,50

Let

Terminski plan uvajanja v mesecih:
0-3

Težavnost:

3-6

(nizka, srednja, visoka)
Srednja

6-12
X

Tveganje:

12-24

(nizko, srednje, visoko)
Nizko

*prihranki posameznih ukrepov se ne seštevajo
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Prikaz ukrepa – Zamenjava plinskega kotla
Naziv ukrepa: zamenjava starega plinskega kotla z učinkovitejšim
Opis ukrepa:
Obravnavana stavba se ogreva s pomočjo kotla na zemeljski plin moči 285 kW in mikro kogeneracije
na zemeljski plin termične moči 61,6 kWt, tako da zamenjava tipa ogrevanja ni smotrna.
V kolikor se izvedejo ukrepi po scenariju B ali C, je smisleno zamenjati star kotel z učinkovitejšim kotlom
na zemeljski plin, pri čemer se moč kotla prilagodi dejanskim potrebam stavbe po ogrevanju.

Predpostavljeno zmanjšanje rabe energije:

39.569,38*

kWh / leto

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:

2.539,32**

EUR / leto

Skupni stroški

32.200,00

EUR

Vračilna doba

12,68

Let

Terminski plan uvajanja v mesecih:
0-3

Težavnost:

3-6

(nizka, srednja, visoka)
Nizka

6-12

Tveganje:

12-24
X

(nizko, srednje, visoko)
Nizko

*prihranki posameznih ukrepov se ne seštevajo
** predpostavljeno zmanjšanje stroška je ovrednotena v primeru izvedbe ukrepov v sklopu scenarija B
in scenarija C
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Prikaz ukrepa – Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema
Naziv ukrepa: hidravlično uravnoteženje sistema
Opis ukrepa:
Predvideno je hidravlično uravnoteženje sistema. V investicijski oceni za hidravlično uravnoteženje je
zajeto:
- dobava in montaža ventilov diferencialnega tlaka,
- izpraznenje in ponovno polnjenje sistema,
- meritve in nastavitve pretočnih količin,
- transporti, zavarovanja in ostali manipulativni stroški.
Ukrep je smiselno izvesti samo sočasno z drugimi posegi v kotlovnici, npr. zamenjava kotla.

Predpostavljeno zmanjšanje rabe energije:

17.868,65*

kWh / leto

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:

1.146,70

EUR / leto

Skupni stroški

5.800,00

EUR

Vračilna doba

5,06

Let

Terminski plan uvajanja v mesecih:
0-3

Težavnost:

3-6

(nizka, srednja, visoka)
Srednja

6-12
X

Tveganje:

12-24

(nizko, srednje, visoko)
Nizko

*prihranki posameznih ukrepov se ne seštevajo
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Prikaz ukrepa – Mehanski sistem prezračevanja z vračanjem odpadne
toplote zraka
Naziv ukrepa: Mehanski sistem prezračevanja z vračanjem odpadne toplote zraka
Opis ukrepa:
Z novimi pristopi v gradnji objektov, ki teži k vedno večji tesnosti in izolativnosti, je prisilno
prezračevanje skoraj obvezno, saj le tako dosežemo zadostno zračenje stavbe in prostorov v njej ter
tako preprečujemo nastajanje vlage in plesni. Prisilno prezračevanje z rekuperacijo toplote zagotavlja
nenehno izmenjavo zraka, pri čemer se vsaj 80% toplote odpadnega zraka prenese na svež zrak, ki ga
vpihujemo v stavbo.
Predvidena je prenova obstoječega sistema prezračevanja z novim prezračevanjem (z izkoristkom 90%)
ter vzpostavitvijo prezračevalnih kanalov. Natančnejši način izvedbe prezračevalnega sistema
(centralni sistem, lokalni sistemi – etažni) se določi v fazi projekta za izvedbo (PZI).
V investicijski oceni je zajeto:
- dobava in montaža klimata z izkoristkom vsaj 90 %,
- popravilo prezračevalnih kanalov,
- priklop, zagon in testiranje opreme,
- pripravljalna in zaključna dela (priprava in čiščenje gradbišča, vzpostavitev v prvotno stanje).

Predpostavljeno zmanjšanje rabe energije:

35.816,96*

kWh / leto

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:

2.154,69

EUR / leto

Skupni stroški

72.670,00

EUR

Vračilna doba

33,73

Let

Terminski plan uvajanja v mesecih:
0-3

Težavnost:

3-6

(nizka, srednja, visoka)
Visoka

6-12

Tveganje:

12-24
X

(nizko, srednje, visoko)
Visoko

*prihranki posameznih ukrepov se ne seštevajo
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Prikaz ukrepa – Vgradnja LED sijalk/ svetil
Naziv ukrepa: zamenjava obstoječih svetil z LED svetili
Opis ukrepa:
Z zamenjavo obstoječih svetilk s T8 fluorescentnimi sijalkami, žarnicami na žarilno nitko ter varčnimi
sijalkami, z enakovrednimi in energetsko učinkovitejšimi svetilkami z LED tehnologijo lahko precej
zmanjšamo porabo električne energije za razsvetljavo prostorov. Odlike omenjenih sijalk so tudi tihi ne
utripajoči vžigi in precej daljša življenjska doba kot pri navadnih sijalkah.
Eden izmed priporočljivih ukrepov za zmanjšanje porabe energije je tudi zamenjava zastarelih
svetilk in sijalk. Predlaga se zamnejva v skladu z vrsto dejavnosti, ki se izvaja v posameznem prostoru.
Svetilke se zamenjajo z učinkovitejšimi tehnologijami, s svetilkami z LED tehnologijo.
V investicijski oceni je zajeto:
• demontaža starih svetilk in odvoz na deponijo,
• zamenjava T8 svetilk in sijalk,
• izvedba dodatnih del potrebnih za montažo in delovanje nove razsvetljave
Pred izvedbo ukrepa je potrebno izdelati elaborat osvetljenosti.

Predpostavljeno zmanjšanje rabe energije:

1.874,40*

kWh / leto

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:

266,00

EUR / leto

Skupni stroški

2.170,88

EUR

Vračilna doba

8,16

Let

Terminski plan uvajanja v mesecih:
0-3

Težavnost:

3-6

(nizka, srednja, visoka)
Srednja

6-12
X

Tveganje:

12-24

(nizko, srednje, visoko)
Srednje

*prihranki posameznih ukrepov se ne seštevajo
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15 Priporočila za prihodnje merjenje in preverjanje ukrepov
Izvedba ukrepov je ena izmed stopenj energetske sanacije objekta. Po izvedbi ukrepov pa je potrebno
vestno spremljati in meriti porabljeno energijo, da se lahko preveri oziroma oceni ukrepe, ki so bili v
okviru energetske sanacije izvedeni.
Mednarodni protokol za meritev in vrednotenje delovanja energetskega sistema (IPMVP) predstavlja
okvir pri določanju energijskih prihrankov ter prihrankov porabe vode, kot posledica implementacije
energijsko učinkovitih programov.
Namen IPMVP je povečati investicije v energijsko učinkovitost in obnovljive vire energije.
IPMVP predlaga 6 načinov:
 Povečati energijske prihranke
 Zmanjšanje stroškov financiranja projektov
 Spodbujati boljše inženirsko delo
 Pomagati pri demonstraciji in zajemu vrednosti zmanjšanja emisij pri energijsko učinkovitih in
obnovljivih sistemih.
 Povečati razumevanje javnosti za upravljanje z energijo.
 Pomagati organizacijam pri doseganju učinkovite porabe virov in ohranjanju okolja.
Priprava načrta je pomembna za pravo določitev energijskih prihrankov in posebej še za ovrednotenje
le teh. Predhodno načrtovanje pripomore k temu, da so v fazi izvajanja in tudi ob implementaciji na
voljo vsi potrebni podatki. Prav tako je pomembno, da se pridobljeni podatki shranijo za morebitno
kasnejše vrednotenje. Merilni načrt in načrt vrednotenja naj vsebuje:
 Opis meritev in pričakovane rezultate
 Opredelitev mej meritve
 Dokumentacijo o letnem delovanju energetskega sistema
 Poraba energije (periodično, letno)
 Podatki o delovanju opreme (cikli, periode, dvoizmensko - enoizmensko delo...)
 Podatki o prostorih (osvetljenost, prezračevanje, zahtevani pogoji...)
 Podatki o delovnih sredstvih (starost, učinkovitost, lokacija...)
 Običajna uporaba delovnih sredstev (delovni čas, delovne nastavitve (temperatura, tlak,...))
 Težave z opremo
 Opredelitev vseh zunanjih vplivov na delovanje (temperatura ponoči)
 Opredelitev spremljanja energijskih prihrankov po implementaciji rešitve
 Opredelitev pogojev za nastavitev merilnikov porabe energije
 Dokumentiranje postopkov meritev na podlagi katerih bo mogoče ovrednotiti uspešnost
meritev
 Opredelitev metode merjenja
 Opredelitev metode analize podatkov ter matematične modele ter njihove pogoje uporabnosti
 Opredelitev merilnih mest, merilne periode, obdelavo podatkov, spremljanje podatkov
 Opredelitev zagotavljanja kakovosti meritev
 Vrednotenje merilne natančnosti
 Predstavitev prikaza in dokumentiranja rezultatov
 Ob potrebi opredelitev, kateri podatki bodo na voljo tudi zunanjim osebam in kateri samo za
interno uporabo
 Če se pričakuje spremembe tudi v prihodnosti, opis metod za nastavitve opreme v prihodnje
 Opredelitev proračuna in sredstev potrebnih za izvedbo meritev.
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Pri načrtovanju načrta varčevanja z energijo je dobro ugotoviti vzorec porabe energije, ker lahko na
podlagi tega ugotovimo postopek varčevanja.
Poročilo M&V (measurement & verification) po protokolu IPMVP mora vsebovati najmanj sledeče:
 podatke, katere je potrebno spremljati skozi obdobje poročanja (datum začetka in konca
meritev, podatke o energiji ali energentu ter vrednosti neodvisnih spremenljivk),
 opis in obrazložitev vseh morebitnih popravkov ali korekcij izvedenih glede na relevantne
podatke,
 pri možnosti A dogovorjene ocenjene vrednosti,
 cena energije v obdobju poročanja,
 detajlni opis o vseh ne-rutinskih prilagoditvah, glede na obstoječe stanje.
Detajlni opis bi moral vključevati obrazložitev spremembe pogojev od tistih v osnovnem obdobju, pa
tudi vsa dejstva in predpostavke, katere so vnaprej dogovorjene. Prav tako morajo biti opisani tehnični
izračuni, kateri vodijo do prilagoditev, izračunani prihranki energije in denarnih enot.
M&V poročila morajo biti napisana tako, da bodo razumljiva, na ravni razumevanja bralca, oz.stranke.
Energetski menedžerji naj bi pregledali M&V poročila z operativnim osebjem stavbe (postrojenja).
Takšni pregledi lahko odkrijejo koristne informacije o tem kako objekt (postrojenje) koristi energijo ali
kje bi lahko imelo operativno osebje koristi glede novih spoznanj o značilnostih koriščenja porabe
energije njihovega objekta (postrojenja).

stran 68

Razširjeni energetski pregled stavbe Kulturni dom Mengeš, Slovenska cesta 32, 1234 Mengeš

16 Priloge k poročilu
SEZNAM PRILOG:
PRILOGA 1: Kulturnovarstveno soglasje
PRILOGA 2: Preglednica razvrščanja energijskega kazalnika QNH/Ak v razrede
PRILOGA 3: Elaborati in izkazi URE
PRILOGA 4: Energetski model obstoječega stanja
PRILOGA 5: Popis razsvetljave
PRILOGA 6: Merjena energetska izkaznica
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PRILOGA 1:
Kulturnovarstveno soglasje.
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PRILOGA 2:
Preglednica razvrščanja energijskega kazalnika QNH/Ak v razrede:
Razred
Razred
Razred
Razred
Razred
Razred
Razred
Razred
Razred

A1
A2
B1
B2
C
D
E
F
G

Od 0 do vključno 10
Nad 10 do vključno 15
Nad 15 do vključno 25
Nad 25 do vključno 35
Nad 35 do vključno 60
Od 60 do vključno 105
Od 105 do vključno 150
Od 150 do vključno 210
Od 210 do 300 in več

kWh/m2a
kWh/m2a
kWh/m2a
kWh/m2a
kWh/m2a
kWh/m2a
kWh/m2a
kWh/m2a
kWh/m2a
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PRILOGA 3:
Elaborati in izkazi URE za:
- Obstoječe stanje.
- Scenarij A.
- Scenarij B.
- Scenarij C.
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PRILOGA 4:
Energetski model obstoječega stanja,
ki je razviden iz elaborata in izkaza programa KI Energija.
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PRILOGA 5:
Popis razsvetljave:

DEL ZGRADBE
Nogometni klub
Nogometni klub
Nogometni klub
Pevska soba
Prostori Folklornega
društva
Prostori Folklornega
društva
Stopnišče
Stopnišče
Sanitarije
Prostori Šahovskega
društva
Dvorana
Dvorana
Dvorana
SKUPAJ

TIP
RAZSVETLJAVE

SKUPNA
MOČ
MOČ
SIJALKE SVETILK
(W)
(W)

ŠTEVILO
SIJALK V
SVETILKI

ŠTEVILO SVETILK

neonska
klasična
klasična
neonska

11
4
2
9

1
1
1
4

36
60
40
18

396
240
80
648

neonska

4

4

18

288

neonska
klasična
neonska
klasična

4
2
2
4

1
1
1
1

36
60
36
40

144
120
72
160

neonska
neonska
klasična
klasična

5
3
34
14
98

2
2
1
1

36
36
60
40

360
216
2040
560
5324
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PRILOGA 6:
Merjena energetska izkaznica:
V sklopu razširjenega energetskega pregleda je izdelana in izdana merjena
energetska izkaznica stavbe skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) (Uradni list
RS, št. 17/2014) in Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaje energetskih
izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 92/2014).
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