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Vrsta kupljene energije Letna 

poraba 

Letni strošek 

Električna energija 415.644 kWh 39.930,59  € 

 

 

 

Gorivo 

EL kurilno olje l 791.146 kWh 51.187,19 € 

zemeljski plin Sm3 0 kWh 0 € 

tekoči naftni plin t kWh 0 € 

mazut t kWh 0 € 

drva m3 kWh 0 € 

Ostalo    

pitna voda 7.598 m3 22.593,96 € 

 SKUPAJ: 1.206.790 kWh 113.711,74 € 

Podatki veljajo za obdobje: 2016 - 2018 
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O. POVZETEK ZA POSLOVNO ODLOČANJE 

 
Razširjen energetski pregled prikazuje obstoječe stanje  objekta, porabo energije in vode ter 
podaja oceno bivalnih in delovnih pogojev. Podana je ocena možnosti zmanjšanja porabe 
energije in tekočih stroškov. Predlagane so rešitve na področju energetsko učinkovite oskrbe 
objekta, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev, kot tudi rešitve ostale problematike na 
objektu.  
 
REP je izdelan skladno z metodologijo Ministrstva za okolje in prostor, april 2007 in 
standardom SIST ISO 50002 in SIST EN 16 247 –1 in 2 ter Navodili za delo posredniških 
organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja 
Ministrstva za infrastrukturo (junij 2018) s katerim skladno, kot podlaga, bo tudi 
izvedena sanacija objekta Srednje šole Izola. 
 
 
 

 
Povprečna 

višina prostorov  
(m) 

Kvadratura 
objekta 

Kondicionirana 
površina (m2) 

Število 
etaž 

Leto 
izgradnje 

Celotni objekt  
 

6.889 5.793   

Šolski del 1 

P=3,6 

N 1+2=3,0 

N 3=4,6 

2.105 1.770 P+3 1963 

Šolski del 2 
P=3,6 

N 1+2+3 =3,0 
2.228 1.627 P+3 1983 

Dijaški dom  

P=3,5-4,2 

N 1+2+3=3,0 

ME=4,0* 

2.556 2.396 P+3 1983 

ME=medetaža P=pritličje, N 1,2,3,=nadstropje 
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V letu 2018 je bila poraba končne energije za celotno stavbo 1.212.036 kWh, od tega 

električne energije 451.218 kWh in energije za ogrevanje objekta in STV 760.818 kWh. Vode 

so porabili 7.755 m3. 

V letu 2018 so znašali stroški za porabljeno energijo 94.519,37 € in porabljeno vodo 23.276,33 

€. Deležno je strošek električne energije 34,46 %, strošek energije za ogrevanje objekta in 

STV 45,78 % in strošek porabljene vode 19,76 % . 

Poraba električne energije za leto 2018 je znašala 77,89 kWh/m2. 
Poraba toplotne energije za leto 2018 je znašala 131,33 kWh/m2. 
Energijsko število objekta za leto 2018 je znašalo 209,22 kWh/m2. 
 
 
Izračun povprečne letne porabe energenta za obdobje 2016-2018.  
 

Povprečna letna poraba električne energije (2016-2018) je bila 415.644 kWh oz. 71,75 

kWh/m2  

Povprečna letna poraba toplotne energije (2016-2018) je bila 791.146 kWh oziroma 136,57 

kWh/m2. 

Energijsko število za tri leto obdobje (2016-2018) je 208,32 kWh/m2, kar je tudi referenčna 

količina za nadaljnje izračune.  
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NABOR PREDLAGANIH UKREPOV 
 
Preglednica 1. Prikaz nabora predlaganih ukrepov po letnem prihranku (kWh in €), predvideni 

investiciji, vračilnem roku in stopnji prioritete.  

Št. Opis ukrepa Možni letni prihranki Investicija 
Vračilni 

rok 
Priorit

eta 

kWh € € (let) - 

 

1 Projektiranje, dokum.,nadzor / / 40.000,00  1 

2 
Osveščanje ter izobraževanje 
uporabnikov, nadzor porabe 

posledično posledično 3.000,00 takoj 1 

3 

Vgradnja toplotne izolacije na 
fasadi celotnega objekta + 
toplotni mostovi 2.452 m2 , 
za izvedbo vključena površina 
oken 3.563 m2 

 
Q 87.026 

 

 
Q 6.179,00 

 
213.780,00 

 
34 

 
2 

4 
Vgradnja  toplotne izolacije 
stropa proti strehi 2.258 m2 

Q 71.203 
E 20.782 

Q 5.055,00 
E 1.870,00 

135.480,00 19 1 

5 
Sanacija prezračevanja 
jedilnica in kuhinja 

Zanesljivost, 
bivalni in delovni 

pogoji 
/ 85.000,00 0 1 

6 
Zamenjava oken vključno z 
žaluzijami 572 m2 

Q 55.380 
E 33.251 

Q 3.932,00 
E 2.993,00 

 
228.800,00 

 
32 2 

7 
Zamenjava radiatorjev 107 
kos 

Zanesljivost 
delovanja 

Q 32.100,00 0 2 

8 
Vgradnja termostatskih 
ventilov 282 kos in hidravlično 
uravnoteženje sistema 

 
Q 71.203 

 

 
Q 5.055,00 

 
26.790,00 5,2 1 

9 Sanacija kotlovnice  
Q 55.380 
E 20.782 

Q 3.932,00 
E 1.870,00 

 
65.000,00 

 
9 1 

10 Vgradnja konvektorjev  / / 45.000,00 0 1 

11 
Vgradnja TČ za hlajenje in 
ogrevanje 

Q 71.203 
E 62.347 

Q 5.055,00 
E 5.611,00 

65.000,00 5,5 1 

12 
Vgradnja varčnih svetil, 462 
kos, vgradnja senzorjev  

 
E 62.347 

 

 
E 5.347,00 

 
62.300,00 11,5 1 

13 Sanacija elektro inštalacij  
E  zanesljivost 

delovanja, varnost   
0 10.000,00 0 1 

14 
Klimatizacija – prezračevanje 
stavbe 

Q 134.495 
E 20.782 

Q 9.549,00 
E 1.870,00 

200.000,00 16,6 2 

15 
Vgradnja CNS in prilagoditev 
nadzornih mest (obvezno) 

Q 7.911 
E 4.156 

Q 562,00 
E 374,00 

20.000,00 20 1 

  Skupaj 
Q 553.801 
E 224.447 

(Q) 39.320,00 
(E) 20.200,00 

1.232.250,00 20  

Q - toplotna energija,  E – električna energija, CNS – centralno nadzorni sistem 

 
Opomba: Vse cene za sanacijo so brez DDV. Preglednica vključuje vse ukrepe energetske sanacije 
stavb vključenih v REP po predpisani metodologiji in po potrebi sanacije, ki znašajo 1.232.250,00 

EUR.  Izvedba je možna po prioriteti, po sklopih in v večletnem obdobju.  
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Preglednica 2. Znižanje porabe energije, stroškov in emisij CO2 po celotni energetski sanaciji 

stavb 

 
Znižanje 

 % 

Znižanje 

porabe 

  kWh/leto 

Znižanje 

stroškov 

EUR/leto 

Poraba po 

sanaciji 

kWh/m2 

Znižanje 

emisij CO2  

ton/leto 

Električna energija 54 224.447 20.200,00 33,00 118,96 

Energija za ogrevanje 70 553.801 39.320,00 40,97 143,99 

Skupaj  778.248 59.520,00 73,97 262,95 

 
Opomba: Izračunane vrednosti prihrankov so pripravljene z izračuni obstoječe zakonodaje. 
Prihranki so uresničljivi le v primeru celovite sanacije in upoštevanja vseh predpisanih navodil 
glede učinkovite rabe energije skladno s PURES-om, kakor tudi doslednega upravljanja s 
stavbo. Izhodiščne podatke nam je podal naročnik. 
 
 
Ekološka presoja ukrepov in njihov vpliv na bivalno ugodje za vse predlagane ukrepe 
 
Objekt trenutno s porabo električne energije pridela 239,15 ton emisij CO2 in s porabo 
energije za ogrevanje prostorov in  STV 197,81 tone emisij CO2.   
 
Emisije toplogrednih plinov kot npr. ogljikov dioksid, NOx, metan .., pripomorejo k segrevanju 
zemeljskega površja, kar vidno vpliva na pojav ekstremnih vremenskih sprememb.  
  
Po sanaciji objekta in uvedbi vseh ukrepov učinkovite rabe energije se bodo emisije CO 2 pri 
električni energiji zmanjšanje letno za 118,96 ton CO2 in pri toplotni energiji za 143,99 tone 
CO2.  

 
 

Preglednica 3. Specifične emisije CO2 za posamezne nosilce energije 

 
Vir energije Na enoto goriva Na enoto energije 

zemeljski plin 1,9 kg/Sm3 0,20 kg/kWh 

utekočinjeni naftni plin 2,9 kg/kg 0,22 

ekstra lahko kurilno olje 2,6 kg/kg 0,26 

lahko kurilno olje 3,06 kg/kg 0,28 

daljinska toplota 0,33 kg/kWh 0,33 

elektrika 0,53 kg/kWh 0,53 

rjavi premog - domač 1,5 kg/kg 0,32 

rjavi premog - uvožen 1,88 kg/kg 0,40 

lignit 1,0 kg/kg 0,33 

 

  



REP ZA OBJEKT SREDNJA ŠOLA IZOLA                                                   10 

 

I. SPLOŠNI DEL 

 
 

1. NAMEN IN CILJI RAZŠIRJENEGA ENERGETSKEGA PREGLEDA 
  
Namen energetskega pregleda je zmanjšati rabo energije in tekoče stroške, ustvariti ustrezne 
bivalne in delovne pogoje ter ohraniti zdravje ljudi.  
 
Cilji izdelave in izvedba energetskega pregleda  so: 
 

 izdelava uporabnega dokumenta v skladu s PURES-om, ki bo podlaga za vse 
nadaljnje aktivnosti v postopku energetske sanacije,  

 zmanjšanje rabe končne energije, 
 učinkovita raba energije, 
 zmanjšanje stroškov za energijo, 
 zagotovitev ustreznih delovnih oz. bivalnih mikroklimatskih pogojev,  
 zamenjava fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije (zmanjšanje emisij v ozračju),  
 zviševanje ozaveščenosti in informiranosti vodstva, osebja ter uporabnikov objekta na 

področju učinkovite rabe energije, uvajanja sodobnih energetskih rešitev,  
 z zmanjšanjem stroškov zagotoviti vir za investicije v energetsko infrastrukturo.  
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ZAKONSKE PODLAGE - EU IN SLOVENSKA ZAKONODAJA - PO KATERI JE IZDELAN REP 

 
Slovenija se je kot članica Evropske unije zavezala k doseganju strateških ciljev EU na 
področju energije in zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Energetska učinkovitost ima 
velik pomen za zagotavljanje vseh ciljev energetske politike in tudi širših razvojnih ciljev 
države, zlasti zaradi potenciala za izboljšanje konkurenčnosti družbe, zelene rasti in 
zaposlitvenega potenciala z naslednjimi akti:  
Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 1083/2006 (Uredba EU 1303/2013);  
• Uredba (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o 
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006 z vsemi spremembami;  
• Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 
1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem 
skladu za pomorstvo in ribištvo z vsemi spremembami (Uredba EU 480/2014);  
• Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem 
obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15 in 36/16; v 
nadaljevanju: Uredba);  
• Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020;  
• Direktiva o energetski učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU);  
• Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (Direktiva 2010/31/EU);  
• Merila za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 
za obdobje 2014 - 2020 (SVRK, 17. 4. 2015);  
• Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljevanju: EZ-1);  
• Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb (MZI, oktober 2015);  
• Uredba o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

(Uradni   list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16);  
• Zakon o javno-zasebnem partnerstvu ZJZP (Uradni list RS, št. 127/06);  
• Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 
89/14);  
• Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14);  
• Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16).  
• Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l.RS, št. 52/2010) (PURES 2010)  
• Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb – 

Ministrstvo za infrastrukturo – Februar 2018. 
• Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja – April 2016 
• Evropska direktiva o energetski učinkovitosti stavb (EPBD) je od držav članic zahtevala, da 

na nacionalni ali regionalni ravni opredelijo minimalne standarde energetske  učinkovitosti 
stavb pri novogradnjah in večjih prenovah stavb. Od 31. decembra 2018 dalje bo treba 
zagotoviti, da bodo vse nove javne stavbe (v lasti ali v najemu) skoraj ničenergijske. Vse 
druge nove stavbe pa bodo morale biti skladne z novimi zahtevami dve leti kasneje. 
Učinkovito izvajanje direktive EPBD je velik izziv za mnoge države.  
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Vlada RS je v letu 2016 izdala Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju. Cilj uredbe je 
vzpostaviti in izvajati učinkovit sistem upravljanja z energijo v javnih stavbah, ki so v lasti oz. 
upravljanju javnega sektorja ter tako dajati zgled zasebnemu sektorju na področju učinkovite rabe 
energije.  

V okviru ciljev za izboljšanje energetske učinkovitosti in s tem povezane Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta iz oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, ima javni sektor posebno vlogo, in 
sicer mora predstavljati zgled na področju učinkovite rabe energije. Direktiva še zlasti določa, da 
morajo biti stavbe javnih organov za zgled drugim, zato tudi nalaga obveznost, da je treba vsako 
leto energetsko sanirati 3 % površine stavb v lasti in rabi vlade ter da se vzpostavi sistem 
upravljanja z energijo. Stavbe v lasti javnih organov predstavljajo kar približno 10 % celotnega 
stavbnega fonda. Ob gospodarni rabi energije in ustrezni organiziranosti bi bilo mogoče zmanjšati 
rabo energije za 10 % tudi brez večjih investicijskih vlaganj v te objekte. V kolikor temu dodamo še 
ustrezne tehnično-investicijske ukrepe, bi po strokovnih ocenah potencial učinkovite rabe energije 
lahko znašal tudi do 80 %. 
  
Energetski zakon določa, da morajo osebe javnega sektorja vzpostaviti sistem upravljanja z 
energijo ter v okviru tega opredeliti cilje in ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti in rabe 
obnovljivih virov energije. Ta uredba pomeni izvedbo te določbe, vsebinsko pa upravljavski izziv za 
javno upravo.  
 
Sistem upravljanja z energijo se vzpostavi v stavbah in posameznih delih stavb, ki so v lasti RS ali 
samoupravne lokalne skupnosti in v uporabi državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti, 
javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov, javnih agencij in ustanov, katerih 
ustanovitelj je RS ali samoupravna lokalna skupnost, in katerih uporabna površina obsega več kot 
250 m2 (uporabna površina, uporabljena v bazi GURS). Cilj uredbe je vzpostaviti in izvajati sistem 
upravljanja z energijo v teh stavbah ter tako dajati zgled zasebnemu sektorju na področju 
učinkovite rabe energije.  
 
Sistem upravljanja z energijo zajema izvajanje energetskega knjigovodstva, določitev in izvajanje 
ukrepov za učinkovitejšo rabo energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije in poročanje 
odgovorni osebi o rabi energije, s tem povezanih stroških in izvajanju ukrepov. 
Učinki uredbe bodo predvsem nižji stroški za energijo. Stroški izvajanja organizacijskih ukrepov so 
majhni in pomenijo predvsem organizacijo, informiranje in ozaveščanje, stroški vzdrževanja  pa so 
smiselni in nujni že z vidika dobrega gospodarjenja z nepremičnino. Investicije v energetsko 
prenovo stavb se bodo izvajale predvsem v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike 2014‒2020. 
 
Ministrstvo za infrastrukturo je v mesecu juniju 2019 izdalo dopolnjena navodila za energetsko 
sanacijo objektov.  
 
 
Vir: MzI 
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2.      UVOD 
 
Investitor in obenem naročnik elaborata planira v naslednjem kratkoročnem obdobju izvesti 
energetsko sanacijo objektov z vidika celovite energetske prenove objekta. S sanacijo objekta 
želi investitor zmanjšati stroške obratovanja in zagotoviti primerne pogoje bivanja za dijakinje, 
dijake in zaposlene, prav tako pa posodobiti prostorsko razporeditev.  
 
Objekt je sestavljen iz treh povezanih stavb. Prvotna stavba je bila namensko zgrajena leta 
1963 (1120-1). Leta 1983 se je izvedla nadzidava in dozidava prvotnega objekta  (1120-2) in 
zgradila tretja stavba (Dijaški dom-3), ki je povezana v celoto objekta. Objekt je trinadstropen, 
pritličje je nekoliko dvignjeno nad gabarit zunanje površine. Glavni vhod v šolo je na 
jugovzhodnem delu objekta (Ulica prekomorskih brigad 7), vendar ga uporablja samo osebje, 
dijakinje in dijaki uporabljajo vhod na severovzhodnem delu s ploščadi pred šolo, ki je 
obrnjena proti obali. V pritličju objekta so večnamenski prostor s samopostrežno restavracijo, 
tematske učilnice (kuharstva, strežbe, plesa), glavna kuhinja s pripadajočimi prostori, 
(shrambe, hladilne komore, pripravljalnice hrane, pomivalnice, garderobe, sanitarije…), 
glavna restavracija, šank, kotlovnica in glavni vhod v objekt z medetažno avlo. Pouk poteka v 
šolskem delu 1 v pritličju in tretjem nadstropju, vmes so sobe študentskega doma, šolski 
objekt 2 je v treh nadstropjih namenjen pouku, dijaški dom ima v nadstropjih sobe in sanitarne 
vozle, na JV delu pa po 3 učilnice v vsakem nadstropju. Uprava ima prostore v 3 . nadstropju 
šolskega dela 1, kjer je v 1. nadstropju tudi pralnica.  
Do sedaj na ovoju zgradbe ni bilo večjih sanacijskih posegov. 1996 leta se je obnovila streha 
na šolskem delu 1, ravne dele so občasno sanirali zaradi zamakanja.  Sobe so postopno 
prenavljali in v 19 sobah predelili prostor za sanitarije s tuš kabino. Zamenjala so se okna v 
letu 2004 na šolskem delu 1 v obsegu 442 m2. V obdobju med leti 2008 do 2011 so postopno 
menjali okna na šolskem objektu 1 in Dijaškem domu  v obsegu 442 m2. V kotlovnici so 
zamenjali leta 2010 oba kotla in 2012 oba oljna gorilca, namestili so tudi dve glavni frekvenčni 
obtočni črpalki in leta 2002 zamenjali 3.000 litrski bojler. Vgradili so novo avtomatiko za 
ogrevalni sistem. Namestili so ekspanzijske posode - zaprt sistem in avtomatično dozirno 
mehčalno napravo za STV. Večina radiatorjev je bila zamenja in nanje so bili v manjšem 
deležu nameščeni termostatski ventili. V zadnjih letih so postopno objekt delno klimatizirali 
(cca 45%). V manjšem obsegu so bile neonske sijalke zamenjane z varčnimi sijalkami. 
Vodovodno omrežje je dotrajano in so ga obnavljali parcialno.   
Objekt je grajen tako, da do sedaj ni omogočal energetsko učinkovitega obratovanja  in udobja 
bivanja oz. delovanja.  
 
 
2.1. OPIS DEJAVNOSTI 
 
Šola je organizirana kot enovit zavod, v katerem se zaradi zagotovitve nemotenega opravljanja 
dejavnosti šole izvajajo splošna, finančno-računovodska, svetovalna, vzdrževalna in informacijska 
dela, ki jih vodi ravnateljica šole.  
Šola je ustanovljena za opravljanje javne službe na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti za 
izobraževanje po javno veljavnih izobraževalnih programih, ki jih v izvajanje določi ministrstvo, 
pristojno za šolstvo.  
Na lokaciji Ulica prekomorskih brigad 7 se izvaja: 
Srednje strokovno izobraževanje: Predšolska vzgoja  
Srednje strokovno izobraževanje: Gastronomija in hotelirstvo  
Srednje poklicno izobraževanje: Gastronomske in hotelirske storitve  
Poklicno tehnično izobraževanje: Gastronomija  
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Zagotavlja nastanitev dijakov in izvaja vzgojni program za dijake, ki bivajo v dijaškem domu v 
skladu s predpisi o bivanju v dijaških domovih. V dijaškem domu bivajo tudi študenti višjih šol 
oziroma visokošolskih zavodov, ki so sprejeti v skladu s predpisi o bivanju v dijaških domovih 
oziroma pod pogoji, ki veljajo za bivanje študentov v študentskih domovih. V dijaškem domu lahko 
bivajo tudi druge osebe v skladu s predpisi o bivanju v dijaških domovih.  
Šola opravlja tudi druge programe in naloge s področje praktičnega usposabljanja dijakov in drugih 
udeležencev izobraževanja v procesu vseživljenjskega učenja, opravlja raziskovalne in razvojne 
naloge na področju dejavnosti, za katere izvaja izobraževanje in druge dejavnosti, določene s 
sklepom o ustanovitvi.  
V šoli deluje tudi restavracija in hotel v poletnih mesecih. 
V glavni kuhinji pripravijo v povprečju 900 obrokov na dan, ki jih strežejo v restavraciji in 
samopostrežni restavraciji. 
http://demosrednjasolaizola.splet.arnes.si/files/delightful -downloads/2018/11/Publikacija-2018-2019.pdf 

 
V šoli je zaposlenih 98 pedagoških in drugih delavcev. Šolo obiskuje 661 dijakinj in dijakov. V 
dijaškem domu je 138 oseb. Objekt je zaseden 24 ur na dan, ker se prostori dijaškega doma 
in šolski prostori nahajajo skupaj, tako da šolskega dela ni moč časovno oddeliti glede na 
namembnost.  
 
 
 
  

http://demosrednjasolaizola.splet.arnes.si/files/delightful-downloads/2018/11/Publikacija-2018-2019.pdf
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2.2. PROSTORSKA RAZPOREDITEV OBJEKTA ZA SANACIJO 
 
 

Preglednica 4. Podatki o delih stavbe - povprečna višina in ogrevana površina prostorov, 
število etaž in leto izgradnje 

 

 
Povprečna 

višina prostorov  
(m)* 

Kvadratura 
objekta 

Kondicionirana 
površina (m2) 

Število 
etaž 

Leto 
izgradnje 

Celotni 

objekt  

 
6.889 5.793   

Šolski del 1 

P=3,6 

N 1+2=3,0 

N 3=4,6 

2.105 1.770 P+3 1963 

Šolski del 2 
P=3,6 

N 1+2+3 =3,0 
2.228 1.627 P+3 1983 

Dijaški dom 3 

P=3,5-4,2 

N 1+2+3=3,0 

ME=4,0 

2.556 2.396 P+3 1983 

*ME=medetaža P=pritličje, N 1,2,3,=nadstropje  
 

 

 
 

Slika 1. Lokacija Srednje šole Izola 
 

Objekt je v KO 2626 Izola, številke stavb 1120, 1122, 2269, na parceli 1305 in 1308.  
Objekt je z glavnim vhodom in svojo najdaljšo stranico orientiran proti JV. Objekt je 
trinadstropen, nekoliko dvignjen nad nivo zemljine (poplavljanje morja) in ni podkleten. 
Sestavljajo ga tri stavbe (šolski del 1120-1/ stara šola; šolski del 1120-2/ nova šola in 1122-3 
dijaški dom, 2269 je prostor z vkopano cisterno), ki so medsebojno povezane v funkcionalno 
celoto z medetažno vhodno avlo. Skupaj je uporabne površine v objektu 6.889 m2 in 
kondicionirane 5.793 m2.  
 

1 

2 

 

3 
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2.2.1. Relevantni klimatski parametri na lokaciji stavb 
 
Projektne vrednosti temperaturnega primanjkljaja, ki je merilo za toplotne izgube stavb, se 
na lokaciji Izola, gibljejo v razredu 2.100 dan K / leto. Projektna  temperatura je - 4°C. 
Povprečna mesečna zunanja temperatura najhladnejšega meseca je 5 °C. Povprečna 
mesečna zunanja temperatura najtoplejšega meseca znaša 23°C. Povprečna letna 
temperatura je 13,7°C in vlaga 70%. Energija sončnega sevanja 1.283 kWh/m2.  
 
.  

 

Slika 2. Povprečni temperaturni primanjkljaj v ogrevalni sezoni, obdobje 1971/72 -2000/00 
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2.3. SKUPNA PORABA ENERGIJE IN STROŠKI 
 

Podatki za izdelavo energetskega pregleda so zbrani iz evidenc s pomočjo tehničnega 
vodstva šole in s samim ogledom objekta. Poraba in stroški za energijo so zbrani na podlagi 
računov za energetske vire. Podatki o zgradbi so zbrani z ogledom stavbe in projektne 
dokumentacije.  
 
 
2.3.1. Poraba električne energije v letu 2016, 2017 in 2018: 
 
 
Preglednica 5. Poraba električne energije v MWh in stroški v €  (po letih 2016 - 2018) 
 

Leto Poraba v MWh Stroški v € brez DDV 

2016 370,02 40.415,39 

2017 425,69 38.784,00 

2018 451,22 40.592,38 

povprečje 415,64  

 
 

 

 
 

Slika 3. Poraba električne energije (MWh) v letu 2016, 2017 in 2018  
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2.3.2. Poraba energije za ogrevanje prostorov in STV v letu 2016, 2017 in 2018. 

 
 
Preglednica  6. Poraba energije za ogrevanje prostorov in sanitarne vode v MWh in stroški v € 
po letih (po letih 2016 - 2018) 
 

Leto Poraba v MWh Stroški v € brez DDV  

2016 806,44 47.058,20 

2017 806,18 52.576,37 

2018 760,82 53.906,99 

povprečje 791,15  

 
 
 
 

 
 
Slika  4. Poraba energije za ogrevanje prostorov in sanitarne vode (MWh) v letu 2016, 2017 in 

2018 
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2.3.3. Poraba hladne vode v letu 2016, 2017 in 2018. 
 
 
 
Preglednica 7. Poraba hladne vode v m3 in stroški v € po letih (po letih 2016 - 2018) 
 

Leto Poraba v m3 Stroški v € brez DDV 

2016 7.270 21.395,20 

2017 7.769 23.109,36 

2018 7.755 23.276,33 

povprečje 7.598  

  
 

 

 
 

Slika 5. Poraba hladne vode (m3) v letu 2016, 2017 in 2018 
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2.3.4. Poraba električne energije, energije za ogrevanje in vode v letu 2018   
 
 
 
Preglednica 8. Poraba električne energije, energije za ogrevanje prostorov in STV v kWh, 
vode v m3 in stroškov v letu 2018  
 

 
Poraba v 

kWh 

Poraba v 

kWh/m2 

Poraba 

 m3 

Stroški v € 

brez DDV 
Stroški % 

Električna energija 451.218 77,89  40.592,38 34,46 

Energija za ogrevanje 

in STV 
760.818 131,33  53.906,99 45,78 

Voda   7.755 23.276,33 19,76 

Skupaj 1.212.036 209,22 7.755 117.795,70 100 

 

Iz podatkov je razvidno, da je poraba električne energije in energije za ogrevanje 
prostorov in STV visoka, možno je doseči precej racionalnejšo porabo. 

S celovito sanacijo objekta obstajajo možnosti za prihranke energije pri ogrevanju prostorov 
pod pogojem, da bodo izvedeni vsi sanacijski ukrepi. Podrobnejši opis ukrepov je podan v 
nadaljevanju študije. 
 

 

 
Slika 6. Deležni prikaz stroškov za porabljeno električno energijo, energijo za ogrevanje in 

vodo v letu 2018  
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2.4. STANJE TOPLOTNEGA UGODJA 
 
Po pridobljenih informacijah se je objekt ogreval skladno z namembnostjo posameznih 
prostorov. Učilnice se v običajnih razmerah ogrevajo na temperaturo 21°C, pisarne 21°C, 
hodniki 20 °C, sanitarije 21 °C, sobe 21°C in kuhinje 20°C.  
Prezračevanje v bivalnih prostorih (učilnice, sobe, hodniki…) je naravno z odpiranjem oken. 
Prezračevalni jaški so razpeljani po nekaterih prostorih pritličja (kuhinji učilnici, obe 
restavraciji, učilnica strežbe, glavna kuhinja) in sanitarijah, prezračevanje je prisilno z 
odvodom zraka s strešnimi ventilatorji. Nape v kuhinjah ne ustvarjajo podtlaka, odvajanje 
zraka je prisilno z ventilatorji v odvodnih ceveh. Stari prezračevalni sistem za restavracijo ne 
deluje.  
Za hlajenje je vgrajeno 45 split klimatskih naprav, ki so večji del namenjene hlajenju učilnic in 
uprave.  
 
 
2.4.1. Meritev mikroklime v objektu 
 
Meritev mikroklime nekaterih tipičnih prostorov in hodnikov objekta smo izvedli meseca 
decembra 2019, pri zunanji temperaturi 15 °C in relativni zunanji zračni vlagi 52 %.  
Temperaturo in relativno zračno vlago smo izmerili v sobah, učilnicah, avli, hodnikih in 
sanitarijah. Meritve smo izvedli z napravo Volcraft temp data logger.  
 
Osvetljenost prostorov smo izmerili z napravo Lutron LM 900 
Temperatura in relativna zračna vlaga v prostorih je bila izmerjena ob delno zaprtih oknih.  
 
 
Preglednica 9. Povprečne vrednosti meritev temperature, relativne vlažnosti in osvetljenosti v 
medetaži, hodnik. 
 
 

Preglednica 10. Povprečne vrednosti meritev temperature, relativne vlažnosti in osvetljenosti 

v učilnici. 

Vrsta meritev 
Izmerjene 

vrednosti 

Referenčne 

vrednosti 

Temperatura (°C) 21 21±1 

Relativna vlažnost (%rh) 57 40 – 70 

Osvetlitev  (lux) 450 300* 

*nad delovno mizo mora biti dodatna osvetlitev min. 400 Lux  
 

  

Vrsta meritev 
Izmerjene 

vrednosti 

Referenčne 

vrednosti 

Temperatura (°C) 19 19±1 

Relativna vlažnost (%rh) 51 40 – 70 

Osvetlitev  (lux) 250 200 
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Preglednica 11. Povprečne vrednosti meritev temperature, relativne vlažnosti in osvetljenosti 

v učilnici - kuhinja. 

Vrsta meritev 
Izmerjene 

vrednosti 

Referenčne 

vrednosti 

Temperatura (°C) 21 21±1 

Relativna vlažnost (%rh) 52 40 – 70 

Osvetlitev  (lux) 380 500 

 
Preglednica 12. Povprečne vrednosti meritev temperature, relativne vlažnosti in osvetljenosti 

v sanitarijah. 

Vrsta meritev 
Izmerjene 

vrednosti 

Referenčne 

vrednosti 

Temperatura (°C) 22 23±1 

Relativna vlažnost (%rh) 55 40 – 70 

Osvetlitev  (lux) 210 200 

 
 
Preglednica 13. Povprečne vrednosti meritev temperature, relativne vlažnosti in osvetljenosti 

v spalnici. 

Vrsta meritev 
Izmerjene 

vrednosti 

Referenčne 

vrednosti 

Temperatura (°C) 21 22±1 

Relativna vlažnost (%rh) 62 40 – 60 

Osvetlitev  (lux) 210* 300 

*luči so nad posteljami in delavno mizo, centralne luči ni (močno sonce)  
 
 
Preglednica 14. Povprečne vrednosti meritev temperature, relativne vlažnosti in osvetljenosti 

v restavraciji. 

Vrsta meritev 
Izmerjene 

vrednosti 

Referenčne 

vrednosti 

Temperatura (°C) 22 21±1 

Relativna vlažnost (%rh) 54 40 – 60 

Osvetlitev  (lux) 260 300 

 
Meritve osvetljenosti prostorov so bile višje zaradi izredno močnega upada sončne svetlobe v 
določenih prostorih. Osvetlitev prostorov je praviloma dobra, kar pa pomeni, da bo zamenjava 
svetil finančno učinkovita pri prihranku energije. Prav tako je bila temperatura v naključno 
izbranih prostorih primerna.  
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3. SHEMA UPRAVLJANJA S STAVBO 
 
 

3.1. SHEMA DENARNIH TOKOV NA PODROČJU OBRATOVALNIH STROŠKOV 
Vodstvo šole spremlja stroške porabe energije in ob očitnih odstopanjih tudi 
ustrezno ukrepa.  

 
 
3.2. SHEMA DENARNIH TOKOV IN PROCESA ODLOČANJA NA PODROČJU 

INVESTIRANJA V UČINKOVITO RABO ENERGIJE 
Vodstvo šole in tehnično osebje glede na visoko porabo toplotne energije in slabih 
bivalnih pogojev – mikroklime, predlaga Ministrstvu za šolstvo nujno vsaj delno 
energetsko sanacijo objekta.  

 
 
3.3. POTEK NADZORA NAD RABO ENERGIJE IN STROŠKI 

Poraba energije v objektu se spremlja preko kalorimetrov in elektro števcev. Nadzor 
nad stroški se spremlja s primerjavo odčitkov in prejetih računov. Potrebno je 
vzpostaviti centralno nadzorni sistem. 

 
 
3.4. MOTIVACIJA ZA UČINKOVITO RABO ENERGIJE PRI VSEH UDELEŽENIH AKTERJIH 

Vodstvo šole se zaveda pomena zmanjšanja stroškov za energijo.  
 
 
3.5. RAVEN PROMOVIRANJA UČINKOVITE RABE ENERGIJE 

V organizaciji je organizirana promocija URE za zaposlene in dijake kot tudi za vodstvo 
in tehnično osebje. 
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4. OSKRBA IN RABA ENERGIJE 
 

4.1. CENE  ENERGENTSKIH VIROV 
 

Naročnik energetskega pregleda nam je posredoval cene energentov in obratovalne stroške za 
opazovana leta. Stroške za energijo pokrivajo pravni uporabniki objekta.  
 
 
Električna energija  v letu 2018 
  

Dobavljena količina električne energije 451.218 kWh 

Strošek dobavljene količine energije (brez DDV) 40.592,38 € 

Cena energenta za kWh 0,090 € 

(strošek vključuje še omrežnino, trošarino, prispevke. ..) 

 

 
Toplotna energija v letu 2018 
 
Za ogrevanje prostorov in STV in se uporablja ekstra lahko kurilno olje (ELKO) 
 

Dobavljena količina toplote v kWh  760.818 kWh 

Strošek dobavljene energije  (brez DDV) 53.926,99 € 

Cena energije za kWh 0,071 € 

(strošek vključuje še prispevke, omrežnino...) 

 
                
Opomba: po navodilih Ministrstva za infrastrukturo, so prikazani stroški oz. vsi zneski brez DDV – ja. 
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4.2. MESEČNA  PORABA GLAVNIH VIROV ENERGIJE  
 
4.2.1. Poraba električne energije 
 
V letu 2018 je bilo v objektu porabljeno 451.218 kWh električne energije. Strošek za 
porabljeno energijo je znašal 40.592,38 €. Povprečna cena električne energije iz omrežja je v 
letu 2018 znašala 0,090 €/ kWh.  

 

 

 
Slika 7. Poraba električne energije (VT, MT, jalova) po mesecih v kWh v 2018  

 
 

 

 
 

Slika 8. Stroški za električno energijo v objektu po mesecih v letu 2018 
 

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000

december

november

oktober

september

avgust

julij

junij

maj

april

marec

februar

januar

19.539

23.145

21.585

23.540

32.708

31.585

23.503

21.449

18.627

23.421

17.109

24.256

13.370

11.819

10.141

12.293

26.033

23.430

14.907

10.990

11.729

12.534

10.713

12.782

14

78

165

90

6

1

28

69

110

54

64

77

kWh

le
to

 2
0

1
8

VT

MT

Jalova

0,00  1.000,00  2.000,00  3.000,00  4.000,00  5.000,00  

december

november

oktober

september

avgust

julij

junij

maj

april

marec

februar

januar

3.235,27  

3.438,56  

3.215,00  

3.199,55  

4.599,41  

4.266,94  

3.278,68  

2.857,96  

2.686,21  

3.397,64  

2.930,67  

3.486,49  

EUR

le
to

 2
0

1
8



REP ZA OBJEKT SREDNJA ŠOLA IZOLA                                                   26 

 

4.2.2. Poraba energije za ogrevanje prostorov in STV – ELKO 
 
V letu 2018 je bilo v objektu porabljeno 760.818 kWh energije za ogrevanje prostorov in STV, 
strošek za porabljeno energijo je znašal 53.906,99 €. Povprečna cena toplotne energije je v 
letu 2018 znašala 0,071 €/ kWh.  
Ker ni vgrajenega kalorimetra, oz. sistema CNS, mesečne porabe energije za ogrevanje ni 
možno spremljati. 
 
4.2.3. Poraba hladne sanitarne vode  
Poraba hladne sanitarne vode je bila v povprečju 646,25 m3 na mesec, kar je predstavljalo 
mesečni strošek v povprečju 1.939,69 €. Cena za 1 m3 vode je znašala 3,00 €.  
 
 
4.3. ZANESLJIVOST OSKRBE Z ENERGENTI 

 
4.3.1. Električna energija 
Oskrba z električno energijo je zanesljiva. Dobavitelj elektr ične energije je HEP Energija 
d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana in Sistemski operater distribucijskega omrežja 
Elektro Primorska d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica. Glavni števec je v kotlovnici. 

 
4.3.2. Energija za ogrevanje prostorov– ekstra lahko kurilno olje  
Olje naročajo sproti. Dobavitelj je OMW Slovenija d.o.o, Trgovina z nafto in naftnimi derivati, 
Ulica 15. Maja 19, 6000 Koper. Dobava do sedaj ni bila nikoli motena. 
 
4.3.3.  Oskrba z vodo 
Instalacije so v funkcionalnem stanju. Uporabnik je priključen na javno vodovodno omrežje 
Rižanski vodovod Koper d.o.o., Ulica 15. Maja 13, 6000 Koper.   
 
 
4.4. ZANESLJIVOST OSKRBE ZARADI DOTRAJANOSTI OPREME 
 
4.4.1.  Električna oprema 

Porabniki, ki se napajajo z električno energijo, so dobro vzdrževani, trenutno ni težav 
glede zanesljivosti oskrbe. Elektro omarice so stare potrebne prenove. 
Kompenzator jalove energije ne deluje. 
 
4.4.2.  Ogrevalni sistem 
Stavba se ogreva s ELKO in ima 30.000 litrsko cisterno. Vse inštalacije so bile redno 

vzdrževane. V prihodnje je potrebno predvideti zamenjavo energenta oz. sistema ogrevanja, 

kar je opisano v nadaljevanju dokumenta. 
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5. PREGLED NAPRAV ZA PRETVORBO ENERGIJE 
 
5.1. OGREVALNI SISTEM  
 
Kotlovnica je v pritličju stavbe 2 (1120-2). Objekt se ogreva z Ekstra lahkim kurilnim oljem  
(ELKO). Na JV delu objekta je v poglobljenem betonskem jašku 30.000 litrska cisterna  za olje. 
Prostor je obzidan in v večjem delu pokrit (stavba 2269). V tej stavbi so tudi kompresorji za 
hladilnice.  
Oba kotla sta zamenjana leta 2010 in oljna gorilca leta 2012. Novi sta raztezni posodi-zaprti 
sistem. Glavni obtočni črpalki sta frekvenčni, ostale so navadne.  Regulacijska avtomatika je 
zadovoljiva. Mehčanje vode je avtomatsko dozirano in magnetno mehčanje.  
Razvodni sistem ogrevanja je speljan nadometno, radiatorji so v večjem delu objekta  novi z 

navadnimi ventili, le 13 % je termostatskih glav. V prostorih kjer se gibljejo dijaki so ventili 

odstranjeni.   

Ogrevalni sistem nima avtomatskega polnjenja ogrevne vode. Sistem ni hidravlično 

uravnotežen.  

Topla sanitarna voda se pripravlja v dveh grelnikih toplote po 3.000 l (1982 in 2002) s toploto 
iz kotlov. Razvod tople sanitarne vode je opremljen s cirkulacijo. Vodovodna napeljava je 
stara in potrebna sanacije. 
 
Preglednica 15. Pregled celotnega ogrevalnega sistema – daljinsko ogrevanje 
 

OGREVALNI SISTEM OPIS TIP 

Dva kotla Q= 560 kW in Q= 350 kW (2010) 
Viessmann 

Vitoplex 200 

Dva oljna gorilca (ELKO) Q = 2 x 348 kW  (2012) 
Riello 

Tip RTQ349 

Dve raztezni posodi V=500 l in V=400l (zaprt sistem) CIMM 

Regulacijska avtomatika Nastavitve posameznih treh con SIAP 

Regulacija conska  

Črpalke 
glavni obtočni črpalki- frekvenčni 
na razvodih navadne črpalke 5 x 

IMP GHN 

Mešalni ventili  Danfoss 

Bojlerja za pripravo tople 
sanitarne vode  

V =  3.000 l (2002) in 3.000 l (1982) 
Kovinarska  

Elektrokovina 
stoječi 

Mehčanje vode avtomatska dozirna naprava    

Toplotna izolacija Delno ustrezna   

Grelni elementi 

282 radiatorjev, od teh 107 dotrajanih, 246 
ventilov navadnih in 36 termostatskih (z 
odstranjenimi glavami) 
 

Al radiatorji 
(175 kos) 

 
Trika (107 kos) 
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Slika 7. Oljna kotla in regulacijska proga 
 
 

 

Slika 9. Avtomatika za vsak sklop stavbe 

 

Slika 8. Raztezna posoda zaprti tip 
 
 

 

Slika 10. Frekvenčni črpalki  
 
 

 

Slika 11. Novejši členasti radiator, navadni 
ventil 

 

 

Slika 12. Star radiator, navadni ventil
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5.2. SISTEM ZA OSKRBO S TOPLO VODO 

 
Topla sanitarna voda se pripravlja v dveh bojlerjih po 3.000 l (1982 in 2002) s toploto iz 
kotlov. Razvod tople sanitarne vode je opremljen s cirkulacijo. Raztezna posoda je nova. 
Vodovodna napeljava je stara in potrebna sanacije. Mehčanje vode se dozira avtomatsko.  
  

 

Slika 13. Bojlerja za pripravo STV 
 

 

Slika 14. Avtomatika za mehčanje vode in 
raztezna posoda 

 
 
5.3. SISTEM ZA OSKRBO S HLADNO VODO 
 
Objekt je oskrbovan s hladno vodo preko javnega vodovodnega omrežja. Hladna voda se 
uporablja kot sanitarna voda.  
V sanitarijah, kopalnicah in učilnicah so vodovodne armature enoročne, novi kotlički so varčni , 

stari ne. Nimajo senzorjev splakovanja na pisoarjih.  

 

 

 

Slika 15. WC z varčnim kotličkom 
 

 

Slika 16. Umivalnik z enoročno armaturo 
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5.4.  ELEKTROENERGETSKI SISTEM IN PORABNIKI 
 
Objekt je med večjimi porabniki električne energije tovrstnih objektov. Porabniki električne 
energije v objektu so svetila, oprema v kuhinjah (štedilniki, hladilniki, konvektomati, friteze, 
grelniki posode, IR svetila, pomivalni stroji, razdelilni pult, avtomati za pripravo nap itkov, 
prekucniki, zamrzovalne skrinje) hladilnice, računalniki, pralni stroji, sušilni stroji , split sistemi 
za hlajenje prostorov in oprema v kotlovnici ter kompresorji itd. 
 
 

 

Slika 17. Kompresorji za hladilnice 
 

 

Slika 18. Kompenzator jalove energije 

 
Električna napeljava je delno sanirana, glavna elektro omarica je potrebna posodobitve.  
Kompresorji za hladilnice in kompenzator jalove energije je v stavbi na JV delu objekta v kateri je 
vkopana cisterna za hrambo kurilnega olja. Javljalcev požara in javljalcev za uhajanje plina nimajo. 
Sistem strelovodov ni ponovno vzpostavljen po sanaciji tal pritličja in ploščadi okoli šole. 
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6. PREGLED RABE KONČNE ENERGIJE 
 
 
6.1. OVOJ STAVBE 
 
Z daljšo stranico (~68 m) je objekt obrnjen JV, tu je tudi glavni vhod v objekt.  
Prvotni stari objekt, ki je bil namensko zidan leta 1962 za šolo in dijaški dom je zasedal 
približno 1.200 m2 tlorisne površine (tlorisnih dimenzij 26 x 35m). Objekt je bil trinadstropen, s 
pritličnim prizidkom v katerem je bila kuhinja s pripadajočimi prostori in kotlovnica . Konstrukcija 
objekta je AB okvir, temelji so izvedeni na vodnjakih. Na notranji strani so zunanje stene 
obložene s Siporeksom in ometane. Streha je bila več-kapna, betonska, danes je krita s 
kovinsko streho. V letu 1983 je bila stara stavba dozidana in delno nad pritličnim delom 
nadzidana v P+3 šolski objekt, ki je s komunikacijskimi prostori (medetaža -atrij, z glavnim 
vhodom P+2) poveza s dijaškim domom P+3 trapezoidne oblike. Tako obe stavbi omejujeta 
prostor pred šolo in večjemu delu objekta odpirata pogled na morje. Na domskem delu je 
pritličje stavbe umaknjeno pod arkade. Novi objekt je armirano betonski. Zunanji zidovi so AB 
debeline 20 cm, obloženi s Siporexom in ometani. Medetažne plošče so AB debele 22-25 cm 
odvisno od razponov. Temelji objekta so izvedeni s temeljnimi gredami pod nosilnimi zidovi, ki 
potekajo preko AB pilotov. Nosilni stebri so temeljeni točkovno na skupinah AB pilotov. Streha 
je v principu enokapnica, postavljena v različnih smereh, s samo 5 cm toplotne izolacije. Kritina 
je povsod kovinska. Terase in balkoni so pokriti s pranimi ploščami ali bitumensko oblogo , 
problematična je hidroizolacija in termoizolacija . Stavbno pohištvo je barvan aluminij in PVC 
povsod dvoslojni termopan.   
 
 
Preglednica 16.  Podatki o stavbi 

 

Ogrevana 

površina 

stavbe (m2) 

Ogrevana 

prostornina 

stavbe (m3) 

Skupna 

površina fasade 

(m2) 

Ovoj 

stavbe 

(m2) 

Oblikovni 

faktor stavbe 

(m-1) 

Skupaj 5.793 18.173 3.563 7.726 0,36 

Šolski del 1 1.770 4.995 1.114 2.540 0,43 

Šolski del 2 1.627 6.506 1.200 2.578 0,34 

Dijaški dom  2.396 6.673 1.248 2.608 0,33 
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Preglednica 17. Sestava ovoja stavbe 

Zunanji zid proti okolici: 

 Šolski del 1 Šolski del 2 + D. dom 

sloji debelina in vrsta debelina in vrsta 

notranji sloj 1,5 cm apneni omet 1,5 cm omet 

Siporex  10 cm / 

osnovni gradbeni material 20 cm AB zid  20 cm AB zid 

Siporex / 10 cm 

zunanj sloj 2,5 cm omet  2,5 cm omet 

površina zunanjega zidu – fasade (m2) 752 m2 1.683 m2 

toplotna prehodnost (U=W/m2K) 0,998 0,998 

 
 
 

Strop proti strehi/podstrešju:  

 Šolski del 1 Šolski del 2+D.dom Terase, balkon 

sloji debelina in vrsta debelina in vrsta debelina in vrsta 

zunanji sloji 
4 cm betonske plošče 

2,0 cm mivka 

4 cm betonske plošče 

2,0 cm mivka 

4-12 cm naklonski beton 

4 cm nasutje prod, 

4-12 cm naklonski 

beton 

hidroizolacija 
1,0 cm Jubitekt 200 

0,5 cm  Ventibit 100 

1,0 cm Jubitekt 200 

0,5 cm  Ventibit 100 

1,0 cm Jubitekt 200 

0,5 cm  Ventibit 100 

Toplotna izolacija 5 cm stiropor 5 cm stiropor  5 cm stiropor 

hidroizolacija 0,5 cm Aluventibit 0,5 cm Aluventibit 0,5 cm Aluventibit 

AB plošča  

zgl. za HD 
8 cm  22 cm 22 cm 

Obstoječa konstruk.  / / 

DURA strop 35 cm / /  

notranji sloj 2 cm ometa 1,5 cm omet 1,5 cm omet 

streha 

Kovinska streha  

Večkrat lomljena 

dvokapnica 

Kovinska streha  

Ravna streha  

z naklonom 

Pohodne plošče ali 

bitumenska prevleka 

površina strehe 515 m2 1.316 m2** 427 m2 

toplotna prehodnost 

U=W/m2K) 
0,432 0,521 0,507 

površina stropa (m2) 339 m2* 1.174 m2 / 

*upoštevana je tlorisna površina stropa 

** tu je prištet ravni del strehe stare šole  



REP ZA OBJEKT SREDNJA ŠOLA IZOLA                                                   33 

 

Tlak na terenu: 

 Šolski del 1 Šolski del 2 +D.dom 

sloji debelina in vrsta debelina in vrsta 

notranji sloji različni 

materiali 
4 cm 3-5,0 cm   

AB plošča  / 6 cm 

Ventibit /  

toplotna izolacija / 5 cm stiropor 

hidroizolacija / 1 cm  

Izravnalna C.M. / 2 cm 

AB plošča 10 cm 15 cm 

spodnji sloj 
31 cm nasutje  

5 cm podložni beton 

15 cm nasutje 

5 cm podložni beton 

Obstoječi tlak ? / 

tloris pod stavbo (m2) 599 m2 1.307 m2 

površina tal (m2) 571 m2 1.080 m2 

toplotna prehodnost 

(U=W/m2K) 
0,286 0,177 

 

 

 

 vrsta 

okna  

dvosl. termopan 

površina (m2) 

vrata 

 

površina (m2) 

toplotna 

prehodnost 

(U=W/m2K) 

Šolski del 1 ALU 355 68 2,1 

 PVC /   

 LES/Fe 17 17 1,8 

Šolski del 2 ALU 71 24  

 PVC 249 2 1,6 

 LES/Fe 1   

Dijaški dom ALU 145 14 2,1 

 PVC 273 10 1,6 

 LES/Fe /   

SKUPAJ  1.111 74  

 

 



34 

 

 

Slika 19. SV in SZ fasada šolski del 1 

 

 

 

Slika 21. JZ fasada Dijaškega doma  

 

 

 Slika 20. JV fasada, glavni vhod v šolo 

 

 

 

Slika 22. JV fasada Dijaškega doma 

 

 

Slika 23. SV fasada Dijaškega doma 

 

 

 

Slika 24. Terasa nad glavnim vhodom  
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Slika 25. Terasa nad medetažo-šolski del 2 
 
 
 

 

Slika 27. Terasa nad pritličjem šolski del 1 
 
 

 

 

 

Slika 26. Balkon pred učilnicami Šolski del 1 

 
 
 

 

Slika 28. Kovinska streha na Dijaškem 
domu 

 
 

 

 

Slika 30. Okna ALU dvoslojni termopan

Slika 29. Streha stare šole 
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6.2.  PORABNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE 

 
Objekt je med večjimi porabniki električne energije tovrstnih objektov.  Porabniki električne 
energije v objektu so svetila, oprema v kuhinjah (štedilniki, hladilniki, konvektomati, friteze, 
grelniki posode, IR svetila, pomivalni stroji, razdelilni pult, avtomati za pripravo napitkov, 
prekucniki, zamrzovalne skrinje) hladilnice, računalniki, pralni stroji, sušilni stroji, split sistemi 
za hlajenje prostorov in oprema v kotlovnici ter kompresorji itd.  
 

Preglednica 18.  Večji porabniki električne energije po številu in moči. 
 

Vrsta porabnika število kW Skupaj kW 

Razsvetljava   51,5 

Računalniška oprema   50,2 

Zamrzovalne skrinje 8 2,5 20 

Hladilne omare 2 2,5 5 

Štedilniki /1 plošča-indukcija 8 2,5 20 

Hladilne komore  3 4 12 

Friteze, cvrtniki 1 12 12 

Ogrevalni pult 2 8 16 

Pomivalni stroji 1+1 30,9+9,9 40,8 

Konvektomati 1+1+1 29+40+10 79 

Ogrevalne banje 5 4 20 

Pralnica kpl  11,5 

Split sistem /ena zunanja enota 46  195 

Oprema v kotlovnici kpl  8 

Skupaj   541 
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6.3. RAZSVETLJAVA 
 
Število sijalk v objektu je 1.781 kos, skupna moč je 51,5 kW. Večina sijalk je fluorescentnih. 
Na hodnikih in v sanitarijah ni vgrajenih senzorjev prisotnosti.  
 
 

Preglednica 19. Podatki o številu in moči svetil  
 

Vrsta sijalk – moč sijalk v prostorih 

  Navadne  Fluorescentne Varčne 

Moč sijalk 

(W) 

 
16 36 58 15 18 28 36 58 05 10 18 35 45 

Število sijalk 

del 1 30 2 6  1  273 44  60 18  7 

del 2      4 324 59  189 11  12 

D. D.    124 64  215 82 20 195  28 13 

Skupaj kW  0,5 0,1 0,4 1,9 1,2 0,1 29,2 10,7 0,1 4,4 0,5 1,0 1,4 

Skupna moč 

kW 

 
51,5 kW  (1.781 sijalk) 

 
 
 
 

 

Slika 31. Fluorescentne sijalke 
 

 

Slika 32. Fluorescentne z odsevniki

 
 
 
6.4. PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODE 
 
Topla sanitarna voda se pripravlja v dveh grelnikih toplote po 3.000 l (1982 in 2002) s toploto 
iz kotlov. Razvod tople sanitarne vode je opremljen s cirkulacijo. Vodovodna napeljava je 
stara in potrebna sanacije. Mehčanje vode se doz ira avtomatsko. 
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6.5. PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA 
 
Prezračevanje v bivalnih prostorih (učilnice, sobe, hodniki…) je naravno z odpiranjem oken,  
temu primerne so toplotne izgube in popolnoma neprimerni bivalni pogoji. V sobah dijaškega 
doma se kopalnice prezračujejo tudi naravno preko oken.  
Prezračevalni jaški so razpeljani po nekaterih prostorih pritličja (kuhinji učilnici, obe 
restavraciji, učilnica strežbe, glavna kuhinja) in sanitarijah, prezračevanje je prisilno z 
odvodom zraka s strešnimi ventilatorji.  
Nape v kuhinjah ne ustvarjajo podtlaka, odvajanje zraka je prisilno z ventilatorji v odvodnih 
ceveh. Stari prezračevalni sistem za restavracijo ne deluje.  
Za hlajenje imajo 46 split klimatskih naprav, ki so večji del namenjene hlajenju učilnic in 
uprave.  
 
Z zamenjavo oken se bo izmenjava zraka v prostorih bistveno zmanjšala. Ker ob zamenjavi 
nova okna mnogo bolje tesnijo, se bo kvaliteta zraka v prostorih poslabšala – predlog 
nujnega prezračevanja z rekuperacijo ter klimatizacije je opisan v nadaljevanju poročila. 
 
 
 
 

 

Slika 33. Kuhinjska napa 
 

 

Slika 34. Prezračevalni kanali
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7.  ANALIZA ENERGETSKIH TOKOV V STAVBI 
 
Analiza temelji na elaboratih gradbene fizike objektov, ki so izdelani v skladu po Pravilniku o 
učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l.RS, št. 52/2010) (PURES 2010) in Tehnični smernici TSG-
1-004:2010 ter skladno s standardoma SIST ISO 50002 in SIST EN 16 247-1. 
Elaborat gradbene fizike-toplotne zaščite objekta pred in po sanaciji je izdelan s programom KI 
Energija, prav tako pa Izkaz toplotnih karakteristik stavbe.  
 

 

7.1. POTREBNA TOPLOTA ZA OGREVANJE STAVBE 
 
Karakteristični gradbeni parametri stavbe 

Neto uporabna površina stavbe: Au: 5.793 m
2 

 

Ogrevana prostornina stavbe: Ve: 18.173 m
3  

Ovoj stavbe: A: 7.726 m
2  

Oblikovni faktor stavbe: fo: A / Ve=0,36 m-1
 

 
Etažnost stavbe: P + 3  
 
Klasifikacija stavbe 
Klasifikacija zgradbe po Pravilniku: 1263001 Stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo. 
 
Kazalniki energijske učinkovitosti zgradbe pred sanacijo in po sanaciji so podani v elaboratu 

gradbene fizike. 
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7.2. TRANSMISIJSKE IZGUBE 
 
Transmisijske izgube so odvisne od ovoja zgradbe, kar je podrobno navedeno v izračunih 
gradbene fizike. 
 
 
7.2.1. Izgube zaradi naravnega prezračevanja in toplotni pritoki 
Izgube zaradi naravnega prezračevanja se pokrivajo z ogrevanjem in se upoštevajo pri 
nadaljnjih izračunih, prav tako toplotni pritoki sonca, svetil in oseb.  
 
 
 
7.3.  NOTRANJI TOPLOTNI VIRI ZARADI NAPRAV ZA PRETVORBO ENERGIJE 
 
Porabniki električne energije v objektu so svetila, oprema v kuhinjah (štedilniki, hladilniki, 
konvektomati, friteze, grelniki posode, pomivalni stroji, razdelilni pult, avtomati za pripravo 
napitkov, prekucniki, zamrzovalne skrinje) hladilnice, računalniki, pralni stroj, sušilni stroj, split 
sistemi za hlajenje prostorov in oprema v kotlovnici ter kompresorji itd 
 
 
 
7.4. KONČNA ENERGIJA POTREBNA ZA DELOVANJE STAVBE 

 
7.4.1. Proizvodnja toplote 
Porabljena količina toplotne energije za ogrevanje prostorov in tople sanitarne vode je v letu 2018 

znaša 760.818 kWh/leto. Referenčno število pa je povprečje let 2016-2018 in znaša 791.146 

kWh/leto.  

 

7.4.2. Ogrevalne naprave in sistemi 
Objekt se ogreva z ELKO v dveh kotlih. Toplota se distribuira iz kotlovnice v pritličju objekta, 
obtočne črpalke so navadne razen dveh, toplotna izolacija cevovodov in armatur je 
pomanjkljiva.  
 
7.4.3. Sistemi za razdeljevanje toplote za ogrevanje 
V stavbi je 282 radiatorjev, od teh jr 107 dotrajanih (trika), 246 ventilov navadnih in 36 
termostatskih z odstranjenimi glavami. Sistem ni hidravlično uravnotežen.  
 
 
7.4.4. Sistemi za pripravo sanitarne tople vode 
Topla sanitarna voda se pripravlja v dveh grelnikih toplote po 3.000 l (1982 in 2002) s toploto  
iz kotlov. Razvod tople sanitarne vode je opremljen s cirkulacijo. Vodovodna napeljava je 
stara in potrebna sanacije. Mehčanje vode se dozira avtomatsko.  
 
 
Vsi sistemi so že predhodno podrobneje opisani.  
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II. PREDLOGI IN ANALIZA UKREPOV ZA UČINKOVITO RABO ENERGIJE 
 
 

8. OCENA ENERGETSKO VARČEVALNIH MOŽNOSTI 
 
S predvideno sanacijo stavb morajo biti izpolnjeni vsi pogoji za celovito energetsko prenovo 
po PURES-u.  
 
8.1. OVOJ STAVBE  

 
Predlagamo, da se obnovijo naslednji elementi ovoja stavb: 
 

 fasada na celotni zgradbi se toplotno izolira, s predpisano toplotno izolacijo,  

 vgradi se toplotno izolacijo pod celotno površino strešne kritine,   

 zamenjava vseh starih oken z energijsko varčnimi U = max.  0,9 W/m2K 

 na okna južne in zahodne strani je potrebno vgraditi zunanje žaluzije z vodili (znižanje 
potreb hlajenja in pregrevanja prostorov), 

 
8.1.1.  Obnova fasade in gradbene konstrukcije 
Na fasadi stavbe (površine so podrobneje opisane v prilogi ukrepov) naj se vgradi toplotno 
izolacijo iz kamene volne minimalne debeline min. 15 cm (ustreza Knauf Insulation) ter 
prekine toplotne mostove na vseh neizoliranih delih stavbe. Poseben poudarek je potrebno 
nameniti delom, kjer so balkoni. Površina fasade samo zidovi 2.435 m2, skupno z okni in vrati 
3.562 m2.   
 
8.1.2. Vgradnja toplotne izolacije na stropu proti strehi in terasam 
Na stropu proti strehi je vgrajena minimalna toplotna  izolacija. Predlagamo, da se izvede 
toplotna izolacija na celotnem stropu proti strehi in terasam v izmeri  2.258 m2. Navodila za 
sanacijo so podrobneje opisane v gradivu.   
 
8.1.3.  Zamenjava oken in vhodnih vrat 
Potrebna je zamenjava oken z energetsko varčnejšimi (max. U=0,9 W/m2K). 
Zaradi slabih toplotnih karakteristik okvirjev in stekel je toplotna prehodnost oken sedaj min. 
U=2,1 W/m2K v s skupno površino 572 m2. Obstoječa stara okna so dotrajana in glede na 
veljavne toplotne predpise popolnoma neprimerna. Enako velja za vhodna vrata  skupne 
površine za zamenjavo 49,4 m2.  
Na okna južne in zahodne strani je potrebno vgraditi zunanje žaluzije – Krpanke. 
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8.2.   PREZRAČEVANJE 
 
Obravnavani objekt nima ustreznega prezračevanja. Za udobno in zdravo bivanje v stavbah je 
potrebno urediti prezračevanje s klimatizacijo ter pohlajevanje z učinkovitimi sistemi.  
 
Nujna je vgradnja prezračevalnih naprav z rekuperacijo 
Klimatske naprave morajo biti izdelane v skladu z EN 1886 in sicer:  

 Mehanska stabilnost po EN 1886:                          D1 
 Toplotna prehodnost po EN 1886:                          T2 
 Faktor toplotnih mostov po EN 1886:                    TB2 
 Tesnost ohišja po EN 1886:                                    L1  
 Zvočna izolacija ohišja in pokrovov po EN 1886. 
 

Neustrezna mikroklima v prostoru lahko povzroči povišanje vlažnosti in tako spodbudi k 
razvoju plesni, spor, glivic itd. Ob redno vzdrževani klimatski napravi lahko vzdržujemo 
kakovost zraka, temperaturo in vlago ter tako izničimo neželene procese razvoja 
mikroorganizmov. 
Da se zagotovi svež zrak, so potrebne kakovostne prezračevalne naprave, ki omogočajo tudi 
vračanje odpadne toplote. Poleg tega bo potrebno upoštevati vse strožje predpise glede 
primerne kakovosti in hitrosti zraka v delovnih prostorih.  
 
Opis prezračevalnih naprav z rekuperacijo:  
 
Zunanji zrak sesamo skozi filter in gre skozi toplotni prenosnik (rekuperator), kjer se toplota 
izrabljenega zraka prenese na zunanji zrak. Zrak se tako segreje iz nižje temperature na 17 
°C in ga nato po kanalih vodimo v bivalne prostore. Takšna naprava za vračanje toplote 
izrabljenega zraka bistveno prispeva pri varčevanju energije. V zadnjem času so proizvajalci 
izdelali prezračevalne naprave za posamične enote – učilnice in bivalne sobe, ki so 
učinkovite, enostavne, cenovno ugodne in  z minimalno potrebo po gradbenih posegih. 
Učinkovite naprave morajo izpolnjevati naslednje kriterije:  

- specifična električna poraba energije na m3 potrebnega zraka mora zagotoviti 
električno učinkovitost, 

- naprava mora tesniti. Uhajati sme samo min. 3% izrabljenega zraka. Stopnja 
učinkovitosti naprave je odvisna od tesnjenja. Tudi za higieno zraka v prostoru je 
pomembno, da zunanjemu zraku ni primešan izrabljen zrak. Zato naj bo naprava 
konstruirana tako, da je za dovodni zrak pod nadtlakom. 

- Zamrznitev prenosnika toplote preprečimo s posebno zaščito proti zmrzali. Filter za 
zunanji zrak in filter za izrabljen zrak morata biti nameščena tako, da jih enostavno 
zamenjamo. Napravo s prenosnikom toplote moramo redno čistiti.  

- Večje udobje dosežemo z regulacijo »bypass«, s katero pole ti dovajamo v zgradbo 
sveži zunanji zrak. 

Upih zraka ne sme nikjer presegati hitrosti 0,15 m/s.   
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V učnih kuhinji je potrebno predvideti ustrezno prezračevanje s poudarkom ustvarjenega 
podtlaka in natančne elektronske regulacije.  Prav tako je potrebno v kuhinjo nad kuhali in 
konvektomati vgraditi nove energijsko varčne, sodobne in učinkovite nape .  
 

V učilnicah naj se predvidi vgradnja lokalnih prezračevalnih naprav po etažah (kot npr. Paul 
ali Viessmann). Elementi prezračevanja morajo imeti regulacijo kvalitete zraka, vezano na 
CNS. Standardna stopnja prezračevanja (po novih priporočilih) znaša 7 -20 m3/h na osebo, 
dovoljen nivo hrupa pa ob zasedenosti ne sme presegati 30 dBA. Ob zamenjavi radiatorskih 
ventilov se vgradi ventile z regulacijo, ki prekine ogrevanje ob odprtem oknu. 
Enako velja za sobe dijaškega doma. 
Prav tako naj se v sanitarijah predvidi ustrezno prezračevanje z vgradnjo novih frekvenčno 
reguliranih pogonov.  
Upih zraka ne sme nikjer presegati hitrosti 0,15 m/s.  
 

Preglednica 20.  Parametri prezračevanja v bivalnem prostoru  
 

Lokalni prezračevalni sistemi  

Pretok zraka m
3
/h  30-400 

Priključna napetost (V) AC/DC 230/12 

Potrebna moč (W) 4-200 

Vračanje toplote (η1) do (v %) 85-93 

Nivo hrupa dBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šumnost pri dušenju 8 dB v 

prostoru* 

Max 25-30 

 
 
 
 
8.3.   KLIMATIZACIJA – HLAJENJE PROSTOROV  
 
Za stavbo se predvidi vgradnja klimatske naprave – toplotne črpalke z vsemi potrebnimi 
razvodi. Klimatska naprava  bo v funkciji pohlajevanja in prezračevanja objekta, vključuje 
rekuperacijsko enoto z min. 85 % rekuperacije in ustreznim pretokom zraka.  
Regulacija naj tudi zajema programabilni krmilnik za nastavljanje oz nadzor delovanja 
klimatske naprave z LCD zaslonom ter možnostjo priključitve na nadzorni sistem CNS.  
Hlajenje (pohlajevanje) se predvidi s sistemom za klimate. Hlajenje (pohlajevanje) se izračuna 
glede na toplotne dobitke. 
Priprava hlajenja se predvidi s toplotno črpalko zrak – voda, predvideno za hlajenje, kot npr. 
Aermec NRL ali NRB, ustrezne moči, kar je učinkovitejša varianta.  
 
Natančni opis sistema klimatizacije bo podan v projektu PZI.  
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8.4. PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODE 
 
Za ogrevanje sanitarne vode je potrebno v predelati sistem priprave STV preiti na sistem 
ogrevanja s toplotno črpalko, ki bo vgrajena v kombinaciji s sistemom ogrevanja in hlajenja 
prostorov.  
 

 
 
8.5. PROIZVODNJA TOPLOTE – OGREVALNI SISTEMI 
 

 Kotlovnico je potrebno delno sanirati in preiti iz kurilnega olja na plin, en sedanji kotel se 
odstrani, vgradi se kondenzacijski plinski kotel ter toplotna črpalka,  

 za ogrevanje, pohlajevanje prostorov in za gretje sanitarne vode se predvidi toplotno 
črpalko, 

 potrebno je toplotno izolirati vse neizolirane elemente (ventile, armature itd.), s tem 
ukrepom se bo dodatno znižala poraba toplotne energije.  

 za celovito spremljanje porabe energije in upravljanje toplotne postaje se vgradi CNS 
sistem in vzpostavi sistem spremljanja on–line,  

 v določenih prostorih izvede zamenjava vseh zastarelih in dotrajanih radiatorjev (107 kos),  

 na vse radiatorje je potrebno vgraditi termostatske ventile z možnostjo prednastavitve 
pretoka – hidravlično uravnoteženje; termostatski ventili omogočajo vzdrževanje 
konstantne temperature v prostorih. Vgradijo naj se protivandalski termostatski ventili z 
zaščito proti odtujitvi in nezmožnostjo regulacije nepooblaščenih oseb,  

 celoten sistem ogrevanja je potrebno hidravlično uravnotežiti.  
 

Natančni opis sistema in detajlnim  popisom opreme bo podan v projektu PZI. 
 
 
Preglednica 21. Priporočila za temperaturo, vlažnost zraka in količino vtoka zraka v  prostorih  
 

Vrsta prostora 
temperatura ºC 

pozimi      poleti 

relativna 
vlažnost 

% 

količina vtoka 
zraka 

m3/h na osebo 

hodniki, ostali teh. prostori  18±1 40-70 1 m3/h na m2 

učilnice  
20-22* 
               25-26** 

40-70 7-20 

pisarne 
21* 
               25-26** 

40-70 7-20 

telovadnice 
19±1        

24-25** 
 30 

sanitarije  
22-23* 

25-26** 
40-70 9,0 m3/h na m2 

- Legenda :  * temperatura prostorov v času ogrevanja 
  ** temperatura prostorov poleti 
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8.6. RAZSVETLJAVA 
 
Razsvetljava sodi med večje porabnike električne energije. Varčevanje je doseženo samo z 
zagotovilom, da je razsvetljevalna oprema in njeno nadzorovanje urejeno po najvišjih 
standardih, in sicer z: 
 
- ugašanjem luči, ko le te niso več potrebne (prostori niso zasedeni ali je dovolj naravne 

svetlobe), 
- osvetlitev v šoli naj bo opremljena z LED svetili,  
- hodnikih nameščanjem samodejnih svetlobnih kontrolorjev (detektorjev), kot so časovni 

senzorji (ki jih je potrebno ustrezno časovno nastaviti) svetlobni senzorji in senzorji 
prisotnosti,  

- pri pripravi projekta je potrebno izdelati tudi načrt osvetlitve.  

Nujna je zamenjava vseh obstoječih žarnic oz. svetil (že predhodno opisano) in vgradnja 
sodobnih LED žarnic, saj je možnosti privarčevane električne energije na področju osvetlitve 
tudi več kot 80 %, 
Osvetljenost delovnih mest je eden od osnovnih pogojev za varno in kvalitetno delo. Prvo 
vodilo pri uvajanju ukrepov na področju učinkovite rabe električne energije za razsvetljavo je, 
da se osvetljenost delovnih mest z ukrepi ne sme poslabšati, nasprotno, ostati mora enaka ali 
celo boljša. 

 
Preglednica 22. Priporočila za osvetljenost delovnih prostorov  in motečega bleščanja 

Prostor in dejavnost Evz 

(Lux) 
UGR Pripombe 

Predavalnice 500 19 Razsvetljavo naj bo moč 
regulirati - dimanje 

Prostori za tehnično delo 750 16  

Prostori za praktična dela in laboratorij 500 800 19  

Prostori za pripravljanje in učne 
delavnice - kuhinje 

500 22  

Kabineti, zbornica, sobe 300 22  

Evz  - osvetljenost ,   UGR – razred bleščanja 
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Preglednica 23. Priporočila za vrednost osvetljenosti in motečega bleščanja    

 

Vrsta prostora Em (Ix) UGRL 

Učilnice in predavalnice 500 19 

Šolska tabla  500 19 

Specialne učilnice 500 19 

Kabineti - sobe 300 19 

Zbornica 300 22 

Knjižnica – knjižne police 300 19 

Knjižnica – čitalnica  500 19 

Telovadnica 400 19 

Vhodne avle 200 22 

Hodniki, stopnišča  150 25 

Sanitarije 300 19 

Družabni prostori 300 22 

Šolske menze - restavracije 250 22 

Kuhinja  500 22 

Legenda: Em         najnižja dopustna srednja vzdrževalna vrednost osvetljenosti v Luxih  
     UGRL    največja dopustna vrednost motečega (neprijetnega) bleščanja  
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8.7. ELEKTRIČNA ENERGIJA – OSTALI PORABNIKI 
 
 

Predlagani ukrepi: 
 
- vsi elektromotorni pogoni (črpalke, ventilatorji) naj bodo v izvedbi s frekvenčno regulacijo,  
- osvetlitev v šoli in sobah naj bo opremljena z LED svetili, 
- pri obnovi kuhinj naj preidejo v večjem delu kuhal na uporabo plina,  
- obvezna je vgradnja delnega CNS sistema in monitoring – načrtno spremljanje porabe 

toplotne in električne energije kar pomeni:  
- evidentiranje porabe energije po sanaciji,  
- spremljanje in ocenjevanje porabe,  

- analiza kritičnih področij,  

- napoved porabe,  

- nazoren prikaz porabe energije in stroškov (benchmarking), 

 

8.8. SPREMLJANJE PORABE ENERGIJE – CNS   

Za vsak sistem (ogrevanje prostorov, ogrevanje STV, SHV, TP el. energija, OVE itd.) je 
potrebno vgraditi samostojne kalorimetre in števce, tako za toploto in električno energijo, 
povezane na CNS, podrobnejši opis je podan v prilogi.   

 

Slika 35. Primer meritev in regulacije s CNS sistemom 
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9. ORGANIZACIJSKI UKREPI 
 

9.1.   OZAVEŠČANJE  
 
Ukrep se nanaša na informativne in ozaveščevalne dejavnosti za učinkovito rabo energije in 
obnovljive vire energije. Te dejavnosti vključujejo: 
informiranje in motiviranje dijakov in zaposlenih, promoviranje učinkovite rabe energije v 
izobraževalnih programih, itd. 
 
9.2.   IZOBRAŽEVANJE 

 
Upravljavce, zaposlene in uporabnike je potrebno ozavestiti ter izobraziti z namenom učinkovitega 
in smotrnega delovanja ter v skladu s splošnimi načeli učinkovite rabe energije in uporabe OVE 
 
9.3.   INFORMIRANJE 
 
Upravljavce, zaposlene in uporabnike je potrebno ozavestiti ter izobraziti z namenom učinkovitega 
in smotrnega delovanja ter v skladu s splošnimi načeli učinkovite rabe energije in uporabe OVE 
 
9.4.  EKONOMIČNA RABA ENERGIJE – ZNIŽANJE STROŠKOV 

 Temperaturo v prostorih je potrebno prilagoditi oz. znižati na predpisano vrednost, saj 

vsaka znižana °C (K) pomeni za 6 % zmanjšanja porabe energije, 

 po sanaciji ovoja zgradbe je potrebno znižati priključno moč toplotnih postaj, saj se s tem 

znižajo fiksni stroški vročevoda, 

 potrebno je preverjati, da so okna v zimskem in letnem času zaprta, (ko bo vgrajeno 

prezračevanje z rekuperacijo), 

 potrebno je pridobiti najugodnejšega ponudnika električne energije,  

 predvideti ugašanje luči, kjer prostori niso zasedeni in vgraditi senzorje prisotnosti.  

9.5.   EKONOMIČNA RABA SVEŽE VODE 

 
Porabnike sanitarne vode je potrebno poučiti o varčni rabi vode. Potrebna je redna kontrola 
elementov vodovodne instalacije (pipe, wc kotlički, senzorsko spiranje i td ).  
 
9.6.  ENERGETSKO KNJIGOVODSTVO 
 
Energetsko knjigovodstvo je temeljni del poslovanja ustanov za področje porabe energije in 
obvladovanje stroškov. Z doslednim spremljanjem porabe energije in določanjem porabe po 
posamezni stavbi bo dosežen ne samo prihranek energije oz. stroškov, temveč tudi 
zanesljivost delovanja sistemov, kakor tudi zagotavljanje bivalnih pogojev (mikroklime) v 
stavbi. S centralno nadzornim sistemom (CNS) morajo biti povezani vsi vitalni energetski 
sistemi in elementi. 
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10. OCENA IZVEDLJIVOSTI INVESTICIJSKIH UKREPOV 
 

Preglednica 1. Opisani ukrepi v večjem delu znižujejo porabo energije in so nujno potrebni za 
zanesljivo obratovanje objekta, hkrati pa tudi za izboljšanje bivalnih pogojev.  

Št. Opis ukrepa Možni letni prihranki Investicija 
Vračilni 

rok 
Priorit

eta 

kWh € € (let) - 

 

1 Projektiranje, dokum.,nadzor / / 40.000,00  1 

2 
Osveščanje ter izobraževanje 
uporabnikov, nadzor porabe 

posledično posledično 3.000,00 takoj 1 

3 

Vgradnja toplotne izolacije na 
fasadi celotnega objekta + 
toplotni mostovi 2.452 m2 , 
za izvedbo vključena površina 
oken 3.563 m2 

 
Q 87.026 

 

 
Q 6.179,00 

 
213.780,00 

 
34 

 
2 

4 
Vgradnja  toplotne izolacije 
stropa proti strehi 2.258 m2 

Q 71.203 
E 20.782 

Q 5.055,00 
E 1.870,00 

135.480,00 19 1 

5 
Sanacija prezračevanja 
jedilnica in kuhinja 

Zanesljivost, 
bivalni in delovni 

pogoji 
/ 85.000,00 0 1 

6 
Zamenjava oken vključno z 
žaluzijami 572 m2 

Q 55.380 
E 33.251 

Q 3.932,00 
E 2.993,00 

 
228.800,00 

 
32 2 

7 
Zamenjava radiatorjev 107 
kos 

Zanesljivost 
delovanja 

Q 32.100,00 0 2 

8 
Vgradnja termostatskih 
ventilov 282 kos in hidravlično 
uravnoteženje sistema 

 
Q 71.203 

 

 
Q 5.055,00 

 
26.790,00 5,2 1 

9 Sanacija kotlovnice  
Q 55.380 
E 20.782 

Q 3.932,00 
E 1.870,00 

 
65.000,00 

 
9 1 

10 Vgradnja konvektorjev  / / 45.000,00 0 1 

11 
Vgradnja TČ za hlajenje in 
ogrevanje 

Q 71.203 
E 62.347 

Q 5.055,00 
E 5.611,00 

65.000,00 5,5 1 

12 
Vgradnja varčnih svetil, 462 
kos, vgradnja senzorjev  

 
E 62.347 

 

 
E 5.347,00 

 
62.300,00 11,5 1 

13 Sanacija elektro inštalacij  
E  zanesljivost 

delovanja, varnost   
0 10.000,00 0 1 

14 
Klimatizacija – prezračevanje 
stavbe 

Q 134.495 
E 20.782 

Q 9.549,00 
E 1.870,00 

200.000,00 16,6 2 

15 
Vgradnja CNS in prilagoditev 
nadzornih mest (obvezno) 

Q 7.911 
E 4.156 

Q 562,00 
E 374,00 

20.000,00 20 1 

  Skupaj 
Q 553.801 
E 224.447 

(Q) 39.320,00 
(E) 20.200,00 

1.232.250,00 20  

 

Q - toplotna energija,  E – električna energija, Opomba: Vse cene so brez DDV.  
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10.1. IZRAČUN MOŽNIH PRIHRANKOV ENERGIJE IN POTREBEN ČAS ZA VRAČILO 

INVESTIRANIH SREDSTEV 

Izračun povprečne letne porabe energenta pred sanacijo za obdobje 2016-2018 
 

Povprečna letna poraba električne energije (2016-2018) je bila 415.644 kWh oziroma 71,75 

kWh/m2  

Povprečna letna poraba toplotne energije (2016-2018) je bila 791.146  kWh oziroma 136,57 

kWh/m2. 

Energijsko število za tri leto obdobje (2016-2018) je 208,32 kWh/m2, kar je tudi referenčna 
količina za nadaljnje izračune.  
 
 
Znižanje porabe energije, stroškov in emisij CO2 po celotni energetski sanaciji 

pregledanih stavb 

 

 
Znižanje 

 % 

Znižanje 

porabe 

  kWh/leto 

Znižanje 

stroškov 

EUR/leto 

Poraba po 

sanaciji 

kWh/m2 

Znižanje 

emisij CO2  

ton/leto 

Električna energija 54 224.447 20.200,00 33,00 118,96 

Energija za ogrevanje 70 553.801 39.320,00 40,97 143,99 

Skupaj  778.248 59.520,00 73,97 262,95 

 
Ocenjena skupna vrednost celovite energetske sanacije objekta znaša 1.232.250,00 EUR, vračilna 
doba znaša 20 let. 
 
 
10.2.  EKOLOŠKA PRESOJA UKREPOV IN NJIHOV VPLIV NA BIVALNO UGODJE ZA VSE 

PREDLAGANE UKREPE 
 
Objekt trenutno s porabo električne energije pridela 239,15 ton emisij CO2 ter s porabo 
energije za ogrevanje prostorov 197,81 tone emisij CO2.   
 
Emisije toplogrednih plinov kot npr. ogljikov dioksid, NOx, metan .., pripomorejo k segrevanju 
zemeljskega površja, kar vidno vpliva na pojav ekstremnih vremenskih sprememb.  
  
Po sanaciji starega objekta in uvedbi vseh ukrepov učinkovi te rabe energije se bodo emisije 
CO2 pri električni energiji zmanjšanje letno za 118,96 ton CO2 in pri toplotni energiji za 143,99 
tone CO2.  
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11.   UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI (v primeru JZP) 
 

V okviru izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 

obdobju 2014 - 2020 je bil izdelan Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske 

prenove stavb javnega sektorja. Cilj priročnika je jasna opredelitev upravičenih stroškov 

oziroma upravičenih postavk v popisih za projekte energetskih prenov stavb. Načeloma 

velja, da so upravičeni samo stroški, ki dajejo neposreden prihranek pri rabi energije v 

stavbi.  

Stroški bodo upravičeni, če bodo operacije izvedene v skladu z določili zakona, ki ureja 

javno naročanje in drugo veljavno zakonodajo ter navodili organa upravljanja, (nosilnega) 

posredniškega organa in Evropske komisije. Stroški morajo biti ustrezno izkazani z 

verodostojnimi knjigovodskimi listinami. 

Upravičeni stroški so le, če se nanašajo na energetsko prenovo: 

 stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalni inženiring – projektna in invest. 
dokumentacija, nadzor, študije, elaborati, ocene, poročila ipd.),  

 gradnja in nakup opreme,  

 stroški informiranja in komuniciranja. 
 

Neupravičeni stroški so: 

 davek na dodano vrednost, 

 nepredvidena dela, 

 davek na promet z nepremičninami, 

 nakup rabljene opreme, 

 notarski in odvetniški stroški. 
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo; Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske 
prenove stavb javnega sektorja; Junij, 2019 
 
Ostali detajlni neupravičeni stroški bodo razvidni v projektu PZI, ki pa niso sestavni del 
energetske sanacije in tega poročila.  
 
 
12.   EKONOMSKA ANALIZA – DIIP in IP 
  

Se pripravi ločeno po odločitvi vrste in obsega sanacije. 
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13.  PRILOGE 

 
1. Opis predlaganih ukrepov posamično. 

2. Prikaz delovanja spremljanja porabe energije – CNS. 

3. Največje dovoljene toplotne prehodnosti U max (W/m2K) za posamezne gradbene 

konstrukcije 

4. Elaborat gradbene fizike pred in po sanaciji stavb.  

5. Priloga vgradnja solarnega sistema  
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PRILOGA 1. 

OPIS PREDLAGANIH UKREPOV POSAMIČNO  

Opomba: V opisu predlaganih ukrepov so zajeti vsi sanacijski ukrepi iz REP-a,  

 

a) Naziv ukrepa: Sanacija fasade  

 

 

Opis ukrepa:  

Fasada obravnavane stavbe ni toplotno izolirana, zato jo je potrebno toplotno izolirati s 
toplotno izolacijo kamene volne, min. debeline min. 15 cm, skupne površine 2.452 m2, vključno 
z vgradnjo toplotne izolacije je potrebno izvesti tudi prekinitev vseh toplotnih mostov. 
Gradbeno se uredijo špalete in okenske police. 

Ocena del za izvedbo sanacije celotne fasade s toplotno izolacijo, vključno s površinami oken 
znaša 60,00 EUR/m2 (vključena kvadratura okenskih odprtin). 

 

 

 

Izračunano (po prepisani zakonodaji) 

 zmanjšanje rabe energije znaša:  
87.026 kWh / leto 

 

 

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:  
6.179,00 EUR / leto 

 

 

Skupni stroški: 

 
213.780,00 EUR 

   Vračilna doba: 

 34 let 

 

 
Terminski plan izvedbe v mesecih: 8  
 

Težavnost: Srednja 

Tveganje: Majhno 
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b) Naziv ukrepa: Vgradnja toplotne izolacije proti strehi in terasam 

 

 

Opis ukrepa:  

Na stropu proti strehi je vgrajena minimalna toplotna  izolacija. Predlagamo, da se izvede 
toplotna izolacija debeline 20 cm na celotnem stropu z proti strehi in terasam v izmeri  2.258 
m2 
 
Ocena del za sanacijo stropa proti strehi znaša 60,00 EUR/m2   

 

 

Izračunano (po prepisani zakonodaji) 

 zmanjšanje rabe energije znaša: 91.985. kWh / leto 

 

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:  
 6.925,00 EUR / leto 

 

 

Skupni stroški:  135.480,00 EUR 

 

           Vračilna doba: 19 let 

 

 
Terminski plan izvedbe v mesecih: 8 
 

Težavnost: Srednja 

Tveganje: Majhno 
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 c) Naziv ukrepa: Zamenjava stavbnega pohištva  

 

 

Opis ukrepa:  

Potrebna je  zamenjava dotrajanih oken in vrat na delih stavbe, kjer še niso bila zamenjana, v 

skupni površini 572 m2, Vgradi naj se okna s tri-slojno zasteklitvijo s skupno vrednostjo max. 

U=0,9 W/m2K. Na vsa zamenjana okna na južni in zahodni strani je potrebno z zunanje strani 

vgraditi žaluzije - krpanke. Žaluzije preprečujejo bleščanje svetlobe v prostoru in jo razpršijo, 

ter usmerjajo sončno energijo v strop kjer se le ta akumulira. S termalnimi zastori  zmanjšamo 

toplotne izgube ( toplotno sevanje iz prostora ) in izboljšamo bivalno udobje v letnem času ter 

znižamo porabo energije za hlajenje. Termalni zastori - žaluzije morajo imeti vodila ter 

možnost usmerjanja vpadnega kota sonca.  

Ocena del za zamenjavo znaša 400,00 EUR/m2 

 

 

 

Izračunano (po prepisani zakonodaji) 

 zmanjšanje rabe energije znaša: 

 Q 55.380 kWh / leto 

E 33.251 kWh / leto 

 

 

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:  
6.925,00 EUR / leto 

 

Skupni stroški: 
228.800,00 EUR 

          Vračilna doba: 
32 let 

 
 
Terminski plan izvedbe v mesecih: 24 
 

Težavnost: Srednja 

Tveganje: Srednje 
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d) Naziv ukrepa: Zamenjava radiatorjev in vgradnja konvektorjev 

 

 

Opis ukrepa:  

V zgradbi je potrebna zamenjava 107 kosov radiatorjev z radiatorji iz kvalitetne pločevine kot 

npr. Vogel & Noot. Z zamenjavo zastarelih in vgradnjo novih radiatorjev prepolovimo do ½ 

manj medija v ogrevalnih inštalacijah ter zagotovimo zanesljivost obratovanja. 

Ocena vgradnje novega radiatorja vkjučno s predelavo cevovodne inštalacije znaša v 

povprečju 300,00 EUR/kos 

 

 

Zmanjšanje rabe energije znaša::  
/ 

 

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:  
/ 

 

Skupni stroški: 
Ocena 32.100,00 EUR  

        Vračilna doba: 
/ 

 

 
 
Terminski plan izvedbe v mesecih: 8 
 

Težavnost: nizka 

Tveganje: nizko 

  



REP ZA OBJEKT SREDNJA ŠOLA IZOLA                                                   57 

 

e) Naziv ukrepa: Sanacija kotlovnice 

 

 

Opis ukrepa:  

 Kotlovnico je potrebno delno sanirati ter preiti iz kurilnega olja na plin in toplotno črpalko. 
Eden od dveh sedanjih kotlov se odstrani, vgradi se kondenzacijski plinski kotel ter 
toplotna črpalka. Obstoječe obtočne črpalke na ogrevalnih vejah je potrebno zamenjati oz. 
vgraditi frekvenčne črpalke. 

 za ogrevanje, pohlajevanje prostorov in za gretje sanitarne vode se predvidi toplotno 
črpalko, 

 potrebno je toplotno izolirati vse neizolirane elemente (ventile, armature itd.).  
 

 

 

Izračunano (po prepisani zakonodaji) 

 zmanjšanje rabe energije znaša: 
76.162,00 kWh/leto 

 

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:  
5.802,00 EUR/leto 

 

        Skupni stroški: 
65.000,00 EUR 

        Vračilna doba: 
9 let 

 

 
 
Terminski plan izvedbe v mesecih: 6 
 

Težavnost: srednja 

Tveganje: nizko 
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f) Naziv ukrepa: Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje 

 

 

Opis ukrepa:  

Na vse radiatorje je potrebno vgraditi termostatske ventile (282 kos) z možnostjo 
prednastavitve pretoka – hidravlično uravnoteženje (Danfoss ali Heimeier) termostatski 
ventili omogočajo vzdrževanje konstantne temperature v prostorih. Vgradijo naj se 
protivandalski termostatski ventili z zaščito proti odtujitvi in nezmožnostjo regulacije 
nepooblaščenih oseb. 
Pred vgraditvijo je potrebno izdelati projekt hidravličnega uravnoteženja.  

 

 

 

             Zmanjšanje rabe energije znaša:  
71.203 kWh / leto 

 

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:  
5.055,00 EUR/leto 

 

      Skupni stroški: 
26.790,00 EUR 

          Vračilna doba: 
5,2 let 

 

 

 

Terminski plan izvedbe v mesecih: 6 
 

Težavnost: srednja 

Tveganje: nizko 
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g) Naziv ukrepa: Sanacija razsvetljave    

 

Opis ukrepa:  

Razsvetljava sodi med večje porabnike električne energije. Varčevanje je doseženo samo z 
zagotovilom, da je razsvetljevalna oprema in njeno nadzorovanje urejeno po najvišjih 
standardih, in sicer z: 
- zamenjavo klasičnih fluorescentnih žarnic z nameščanjem Led žarnic,  
- v sanitarijah in hodnikih nameščanjem samodejnih svetlobnih kontrolorjev (detektorjev), 

kot so časovni senzorji, svetlobni senzorji in senzorji prisotnosti, ki morajo biti časovno 
nastavljeni. 

 
Vgradnja 462 kosov svetil, vgradnja senzorjev na hodnikih in sanitarijah šole, ki morajo imeti 

nastavitev intervala ugašanja. 

Potrebna je obnova glavne elektro omare. 

Shema potrebne osvetlitve in določitve senzorjev se bo izdelala v elektro projektu  PZI.  

 

 

Izračunano zmanjšanje porabe energije 

 (normiran prihranek):  62.347 kWh / leto 

 

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:  
5.347,00 EUR/leto 

 

          Skupni stroški: 
62.300,00 EUR 

        Vračilna doba: 
11,5 let 

 
 
Terminski plan izvedbe v mesecih: 6 
 

Težavnost: nizka 

Tveganje: nizko 
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h) Naziv ukrepa: Vgradnja reverzibilne toplotne črpalke 

 

Opis ukrepa:  

Za ogrevanje prostorov in sanitarne vode ter pohlajevanje prostorov se kot obnovljiv vir 
energije vgradi toplotna črpalka z visokim izkoristkom (COP 1:5) v kombinaciji s sistemom 
ogrevanja – za občasen dvig temperature – varovanje proti legioneli ter v ekstremno nizkih 
temperaturah. 
Za pripravo tople sanitarne vode je potrebno zamenjati zastarel akumulator toplote V=3.000 l.  
 

 

 

             Zmanjšanje rabe energije znaša:  
133.550 kWh / leto 

 

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:  
10.666,00 EUR/leto 

 

      Skupni stroški: 
65.000,00 EUR 

          Vračilna doba: 
5,5 let 

 

 

 

Terminski plan izvedbe v mesecih: 6 
 

Težavnost: srednja 

Tveganje: nizko 
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i) Naziv ukrepa: Sanacija prezračevanja jedilnica in kuhinja   
 

Opis ukrepa:  
 V učni kuhinji je potrebno predvideti ustrezno prezračevanje s poudarkom ustvarjenega 
podtlaka, rekuperacijo min 80 %, ogljeneimi filtri in natančne elektronske regulacije. Prav 
tako je potrebno v kuhinjo nad kuhali in konvektomati vgraditi nove energijsko varčne, 
sodobne in učinkovite nape.  
V hladilnicah je potrebno zamenjati izparilce, povezavo ter kompresorje.   

 
 

Zmanjšanje rabe energije znaša: /  

 

Predpostavljeno zmanjšanje stroška: Ustrezni bivalni – delovni pogoji 

 

Skupni stroški: 85.000,00 EUR 
       Vračilna doba: 

/ 

 
Terminski plan izvedbe v mesecih: 12  

Težavnost: srednja 

Tveganje: manjše 
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 j) Naziv ukrepa: Vgradnja energijsko učinkovitega prezračevanja prostorov 

 

 

Opis ukrepa:  

Obravnavana zgradb nima ustreznega prezračevanja. Za udobno in zdravo bivanje v stavbi je 
potrebno urediti prezračevanje z učinkovitimi sistemi. Zaradi specifičnosti objekta so za 
vgradnjo izbrani lokalni sistemi - prezračevalne naprave za posamične enote, ki so učinkovite, 
enostavne, cenovno ugodne in  z minimalno potrebo po gradbenih posegih.  
Tip oz. moč prezračevalne naprave bo določen po velikosti prostora oz. števila oseb v 
prostoru, količina prezračevanega zraka bo po napravi od 30 – 400 m3, naprave imajo 85 – 90 
% rekuperacije, hrup ne presega 30 dBA,     
Predvidene naprave za lokalno prezračevanje omenjenih prostorov kot so Paul, Zehnder, 
Mikrovent, Viessmann. 
Pri oknih je potrebno vgraditi sistem prekinitve (ob odpiranju) ogrevanja in hlajenja.  
 

 

 

Predpostavljeno zmanjšanje rabe energije 

znaša: 155.277 kWh/leto 

 

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:  
11.419,00 EUR/leto 

 

          Skupni stroški: 
200.000,00 EUR 

          Vračilna doba: 
16,6 let 

   

Terminski plan izvedbe v mesecih: 24 
 

Težavnost: visoka 

Tveganje: srednje 
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k) Naziv ukrepa: Organizacijski ukrepi  

 

 

Opis ukrepa:  

Osveščanje ter izobraževanje uporabnikov, nadzor porabe energije in vode.  

 Temperaturo v prostorih je potrebno prilagoditi oz. znižati na predpisano vrednost, saj 

vsaka znižana °C (K) pomeni za 6 % zmanjšanja porabe energije,  

 potrebno je preverjati, da so okna v zimskem in letnem času zaprta (posebno, ker bo 

po sanaciji v sobah izvedeno prisilno prezračevanje z rekuperacijo),   

 kontrolirati ugašanje luči, kjer prostori niso zasedeni,  

 dosledno spremljati porabo energije preko CNS za vsa odjemna mesta,  

 dosledno in natančno izvajanje energetskega knjigovodstva.  

 

 

Predpostavljeno zmanjšanje rabe energije 

znaša: kWh/leto 

 

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:  
EUR/leto 

 

       Skupni stroški: 
3.000,00 EUR 

       Vračilna doba: 
takoj 

 

 

Terminski plan izvedbe v mesecih: takoj, stalno trajanje 
 

Težavnost: nizka 

Tveganje: brez 
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l) Naziv ukrepa: Vgradnja CNS in prilagoditev nadzornih mest  

 

 

Opis ukrepa:  

Za vsak sistem (ogrevanje prostorov, ogrevanje STV, SHV, el. energija, itd.) in vsak 
posamezni sistem kjer še ni povezave z obstoječim Centralno nadzornim sistemom je 
potrebno vgraditi samostojne kalorimetre in števce, tako za toploto, toplo in hladno sanitarno 
vodo in  električno energijo. Podrobnejši opis je podan v prilogi.   

CNS podpira delovanje vseh ostalih energetskih sistemov, kar je posledica optimalnega 

delovanja le teh in s tem posredno prihrankov po posameznih sklopih 

 

 

Predpostavljeno zmanjšanje rabe energije 

znaša:  12.067 kWh/leto 

 

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:  
936,00 EUR/leto 

 

          Skupni stroški: 
20.000,00 EUR 

          Vračilna doba: 
20 let 

   

 

Terminski plan izvedbe v mesecih: 9 
 

Težavnost: srednja 

Tveganje: srednje 
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PRILOGA 2.  
 
Največje dovoljene toplotne prehodnosti U max (W/m2K) za posamezne gradbene 
konstrukcije pri energetski sanaciji ne smejo presegati sledečih vrednosti :  
 

1. Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom 0,28 

2. Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom - manjše površine, ki skupaj ne 

presegajo 10 % površine neprozornega dela zunanje stene  
0,60 

3. Stene, ki mejijo na ogrevane sosednje stavbe 0,50 

4. Zunanje stene ogrevanih prostorov proti terenu 0,35 

5. Tla na terenu 0,35 

6. Tla nad neogrevano kletjo, neogrevanim prostorom ali garažo  0,35 

7. Tla nad zunanjim zrakom 0,30 

8. Tla na terenu in tla nad neogrevano kletjo, neogrevanim prostorom ali garažo pri 

panelnem – talnem ogrevanju (ploskovnem gretju) 
0,30 

9. Strop proti neogrevanemu prostoru, stropi v sestavi ravnih ali poševnih streh (ravne 

ali poševne strehe) 
0,20 

10. Terase manjše velikosti, ki skupaj ne presegajo 5% površine strehe  0,60 

11. Strop proti terenu 0,35 

12. Vertikalna okna ali balkonska vrata in greti zimski vrtovi z okvirji iz lesa ali umetnih 
mas 

Vertikalna okna ali balkonska vrata in greti zimski vrtovi z okvirji iz kovin  

1,30 

1,60 

13. Strešna okna, steklene strehe 1,40 

14. Svetlobniki, svetlobne kupole (do skupno 5 % površine strehe)  2,40 

15. Vhodna vrata 1,60 

16. Garažna vrata 2,00 

 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo; Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske 
prenove stavb javnega sektorja; Februar 2016 
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PRILOGA 3: 
 
Prikaz delovanja spremljanja porabe energije – CNS,  

Predmet je prikaz energetsko informacijskega sistema, ki je vgrajen za podporo energetskemu 
upravljanju s funkcijami daljinskega nadzora, spremljanja rabe energij in porabe energentov, 
energetske učinkovitosti (ciljno spremljanja rabe energije), ter funkcijo alarmiranja osebja z uporabo 
GSM/SMS omrežja oz. elektronske pošte. 

TEHNIČNI OPIS REŠITVE 

Predviden dvonivojski energetsko poslovno-informacijski je sistem, kjer v vsakem nivoju upravljamo s 
primerno obdelanimi podatki.  

Zajem, obdelava in prenos podatkov z merilnikov s pomočjo GSM/COM -box , ki skrbi za prenos 
podatkov na strežnik preko GPRS prenosa. Podatki se lahko zbirajo tudi preko OPC strežnika, ki 
zagotavlja pridobivanje podatkov iz obstoječih podatkovnih baz (SCADA), če obstajajo. Npr. 
GSM/COM Box, OPC2GemaLogic ali podobno 

- Analitski informacijski sistem z internetnim uporabniškim vmesnikov za uporabnike (Obdelava in 
prikaz podatkov) 

Baza podatkov je razdeljena na dva dela: 

- Zajem trenutnih (analognih in digitalnih) podatkov za nekaj dni - podatki z manjšo ločljivostjo za 
opazovanje kratkotrajnih pojavov (konice, trenutne analogne vrednosti, vklopi/izklopi, okvare) v 
zvezi s porabo energije in daljinskih nadzorom energetskih postrojev.  

- Urni zajem za daljše časovno obdobje - podatki z ločljivostjo 15-minut (elektrika) oz. 1 ure (ostali 
energenti) za potrebe analiz, grafičnih prikazov in poročil ciljnega spremljanja porabe energije.  

 

 

Slika 1: Zgradba inf. sistema za energetski management 

 

ZAJEM PODATKOV 

Informacijski sistem povezuje razpršena merilna mesta po  posameznih lokacijah v enovit sistem. Za 

zajem, obdelavo ter prenos podatkov z merilnih naprav, bodo uporabljene GSM Box naprave. 

Delovale bodo preko obstoječega GSM omrežja, s čimer se znebimo poseganja v obstoječo ethernet 

mrežo. 



REP ZA OBJEKT SREDNJA ŠOLA IZOLA                                                   67 

 

V primeru ločevanja delov zgradb je predviden zajem naslednjih podatkov: 

Elektrika: 

- električna energija na glavnem števcu (VT, MT, jalova energija) in na števcu vsake stavbe  (TP), ki je 
predvidena za sanacijo, 

- meritev električne energije, 
- meritev jalove energije, 
- meritev konic 
 
Ogrevanje 

- Merilnik porabe toplotne energije za ogrevanje stavb skupno in na vsakem odjemu (TP, TČ) 

posamezno 

- meritve toplotne energije, 

- zunanja temperatura - Temperaturni primanjkljaj (Gema Logic ali Temperaturni senzor) 
 
Voda 
- zajem vhodnih meritev celotne porabe hladne vode,  
- zajem meritev porabe tople vode za vsak del stavbe posamezno, 
- zajem meritev priprave tople sanitarne vode s TČ, 
- (merilnik  za T tople vode in nadzor regulacije delovanja). 

 

 INFORMACIJSKI SISTEM ZA PODPORO ENERGETSKEMU MENEDŽMENTU  
 
CNS predstavlja osnovno orodje za energetski menedžment in celovito rešitev za upravljanje 

z energijo v industriji, zgradbah, distribuciji in prometu. Celosten sistem bo omogočal: 

 prihranek pri stroških energije, 
 izboljšano energetsko učinkovitost, 
 prihranek časa, 
 omogoča sledenje energijskim tokovom, 
 delitev stroškov glede na dejansko porabo, 
 izboljšano napoved porabe energije, 
 izboljšanje okoljske podobe, 
 izboljšanje kontrole in s tem zanesljivosti opreme.  

Najpomembnejše pa je, da omogoča varčevanje pri stroških za energijo na transparenten 

način. 

 

OBLIKA PRIKAZOV IN ANALIZ 

Informacijski sistem omogoča modularno sestavo, katerih funkcionalnost je opisana v nadaljevanju. 

Nadzorni paket:  

- Izbira merilnega mesta, obdobja in intervala (koledar/obdobje) 
- Tabelaričen prikaz 
- Grafičen prikaz  
- Ročna nastavitev pričetka izmen 
- Shranjevanje izbranih analiz 
- Prikaz prednastavljenih (shranjenih) analiz z možnostjo avtomatskega pošiljanja na mail, po 

nastavljivem urniku 
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Procesni paket:  

- Prikaz trenutnega stanja (tabelarično; grafično (opcija))  
- Prikaz arhiva trenutnih stanj tabelarično 
- Prikaz arhiva trenutnih stanj grafično 

 

Analitski paket: 

- Specifična raba energije 
- Pregled rabe električne energije po tarifah (VT, MT, konice)  

 

Paket Alarmiranje: 

- Nastavitev alarmov  
- Pregled nastavljenih alarmov  
- Pregled arhiva sproženih alarmov  
- Možnost pošiljanja alarmov na odstopanje premic M&T analiz  
- Možnost pošiljanja alarmov na SMS ali ma il  

 

Nadzorni paket 
 
Informacijski sistem omogoča prikaz diagrama odvisnih spremenljivk v določenem časovnem obdobju, 
skupno rabo energenta po posameznih sektorjih, prikaz neodvisnih spremenljivk v določenem 
časovnem obdobju, kar omogoča takojšen izračun stroškov posameznega energenta. (Splošni 
pregled) 
 

 
Slika 2: Splošni pregled (Nadzorni paket) 

 
 

Poleg analize energetske učinkovitosti se v programski opremi izračunavajo tudi specifični kazalniki 
stavbe,  ki se določijo glede na specifične lastnosti vsake stavbe ( raba energije na m2, raba energije 
glede na zasedenost stavbe…). 
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Slika 7: Specifična raba toplotne energije na m2  

 

OBSEG VGRADNJE 
 
Vgradnja nadgradnje CNS sistema bo sestavljala postavitev in izvedbo informacijskega sistema za 
podporo energetskemu managementu (E-električna energija, Daljinsko ogrevanje,  V-voda) v 
naslednjem obsegu: 
- dobava  in montažo  koncentratorjev in komunikatorja GSMbox.WG  za brezžični zajem podatkov iz in 

pošiljanje podatkov v informacijski sistem), 
- dobava in montaža GSM Box. za zajem podatkov o porabi energije in vode, 
 
S POMOČJO MERITEV BODO POLEG STALNIH MERITEV TRENUTNIH PORAB V INFORMACIJSKEM SISTEMU 

VZPOSTAVLJENI TUDI KAZALNIKI  O: 
- porabi skupne toplotne energije, glede na temperaturni primanjkljaj v kWh (Rezultat v kWh se 

izračunava avtomatsko v informacijskem sistemu s pomočjo lokalnih meritev. in/ali podatkov od 
ARSO, ki so uvoženi v sistem avtomatsko,  

- poraba toplote in vode glede na kvadraturo, 
- skupna poraba energije glede na kvadraturo objekta. 
- izvedeno mora biti šolanje uporabnika ter zagotovljena tehnična pomoč v času garancije na 

sistem. 

 


