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Vrsta kupljene energije  Letna 

poraba 

Letni strošek 

Električna energija 58.679 kWh 5.741,27  € 

 

 

 

Gorivo 

kurilno olje 35.191 l 351.907 kWh 28.515,15 € 

zemeljski plin Sm3 kWh 0 € 

tekoči naftni plin t kWh 0 € 

mazut t kWh 0 € 

drva m3 kWh 0 € 

Daljinska toplota kWh € 

Ostalo    

pitna voda 557 m3 1.745,46 € 

 SKUPAJ: 410.586 kWh 36.001,88 € 

Podatki veljajo za obdobje: 2017 - 2019 
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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 s katerim skladno, kot podlaga, bo tudi izvedena sanacija 
stavbe B Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Kranj. 
 
 

 Povprečna 
višina 

prostorov  
(m) 

 

Kondicionirana 
površina (m2) 

 

Število 
etaž 

 

Leto 
izgradnje 

Stavba B ~3,6 2.067 K+P+2 1978 

 
 
 
V letu 2019 je bila poraba končne energije za celotno stavbo 412.942 kWh, od tega 

električne energije 58.203 kWh in energije za ogrevanje objekta in delno STV 354.739 kWh. 

Vode so porabili 555 m3. 

V letu 2019 so znašali stroški za porabljeno energijo 34.659,34 € in porabljeno vodo 1.720,15 
€. Deležno je strošek električne energije 16 %, strošek energije za ogrevanje objekta  in delno 
STV 79 % in strošek porabljene vode 5 %. 
 
Poraba električne energije za leto 2019 je znašala 28,16 kWh/m2. 
Poraba toplotne energije za leto 2019 je znašala 171,62 kWh/m2. 
Energijsko število objekta za leto 2019 je znašalo 199,78 kWh/m2. 
 
 
Izračun povprečne letne porabe energenta za obdobje 2017-2019.  
Povprečna letna poraba električne energije (2017-2019) je bila 58.679 kWh oziroma 28,39 

kWh/m2  

Povprečna letna poraba toplotne energije (2017-2019) je bila 351.907 kWh oziroma 170,25 

kWh/m2. 

Energijsko število za tri leto obdobje (2017-2019) je 198,64 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 / / 45.000,00  1 

2 
Osveščanje ter izobraževanje 
uporabnikov, nadzor porabe 

posledično posledično 0 takoj 1 

3 Sanacija fasade 1.343 m2 
 

Q 11,2% 39.414 
 

 
Q 3.193,00 

 
112.812,00 35 1 

4 
Vgradnja  toplotne izolacije 
proti strehi 792 m2 

Q 7,9% 27.801  Q 2.252,00 28.987,00 12,8 1 

5 
Zamenjava oken in vrat 677 
m2 

Q 12,1% 42.581 Q 3.449,00 
 

189.233,00 
 

54 1 

6 

Vgradnja termostatskih 
ventilov  kos 121 in 
hidravlično uravnoteženje 
sistema 

 
Q 10% 35.191 

 

 
Q 2.850,00 

 
8.621,00 3 1 

7 Zamenjava radiatorjev 85 kos 
/ 
 

/ 
 

 
21.250,00 

 
0 2 

8 
Sanacija toplotne postaje za 
pripravo STV 

Q 2% 7.038 Q 570,00 7.800,00 13,6 1 

9 
Vgradnja LED svetil, 96 kos, 
vgradnja senzorjev  

      E 10% 5.868     E 587,00      11.178,00 37 2 

10 
Vgradnja regulatorjev za 
izklop bojlerjev 15 kos 

E 10% 5.868 E 587,00 1.500,00 1 1 

11 
Klimatizacija – prezračevanje 
telovadnica 

Q 5% 17.595   Q 1.425,00 22.000,00 15 2 

12 
Prezračevanje šolski del 
samo učilnice 

Q 15% 52.786 Q 4.276,00 50.000,00 11,7 2 

13 
Vgradnja CNS in prilagoditev 
nadzornih mest 

Q obvezno 
E obvezno 

 
Q / 
E / 

 

7.000,00 0 1 

  Skupaj 
Q 222.405 
E 11.736 

(Q) 18.015,00 
(E)  1.173,00 

 
505.381,00 

 
26 

 

 
Q - toplotna energija,  E – električna energija, CNS – centralno nadzorni sistem, STV – sanitarna topla voda   

 
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 505.381,00 EUR.  
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Preglednica 2. Znižanje porabe energije, stroškov in emisij CO2 po celotni energetski sanaciji 

stavbe B 

 
Znižanje 

 % 

Znižanje 

porabe 

  kWh/leto 

Znižanje 

stroškov 

EUR/leto 

Poraba po 

sanaciji 

kWh/m2 

Znižanje 

emisij CO2  

ton/leto 

Električna energija 20 11.736 1.173,00 22,71 6,22 

Energija za ogrevanje 63,2 222.329 18.015,00 62,69 58,92 

Skupaj  234.065 19.188,00 85,4 65,14 

 
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 o trenutni porabi energije nam je 
podal naročnik. Upoštevana je bila izključno stavba B. V obzir je vzeto, da je bila stavba 
precej časa prazna, poraba energije pa se je delno primerjala s porabo stavbe D z 
upoštevanjem dodatnih transmisijskih izgub v stavbi B.  
 
 
Ekološka presoja ukrepov in njihov vpliv na bivalno ugodje za vse predlagane ukrepe  
 
Objekt trenutno s porabo električne energije pridela 31,10 ton emisij CO2 ter s porabo energije 
za ogrevanje prostorov in  delno STV 93,26 tone emisij CO2.   
 
Emisije toplogrednih plinov kot npr. ogljikov dioksid, NO x, metan .., pripomorejo k segrevanju 
zemeljskega površja, kar vidno vpliva na pojav ekstremnih vremenskih sprememb.  
  
Po sanaciji starega objekta in uvedbi vseh ukrepov učinkovite rabe energije se bodo emisije 
CO2 pri električni energiji zmanjšanje letno za 6,22 ton CO2 in pri toplotni energiji za 58,92 
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 0,215 

ekstra lahko kurilno olje 2,6 kg/kg 0,265 

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 
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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 investic ije 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 konkurenčnos ti 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 uprav ljavski 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 stavbe z vidika celovite energetske prenove objekta. S sanacijo objekta 
želi investitor zmanjšati stroške obratovanja in zagotoviti primerne pogoje bivanja za dijakinje 
in dijake ter zaposlene, prav tako pa posodobiti prostorsko razporeditev.  
Objekt je dvonadstropen in delno podkleten (z glavnim vhodom orientiran na JV). S 
centralnega stopnišča, ki je na SV delu stavbe je prehod v klet in v prvem nadstropju v 
povezovalni hodnik (C) s stavbo D.  V kleti je toplotna postaja in zaklonišče, v pritličju je 
telovadnica s kabineti, v prvem nadstropju so učilnice orientirane JV in SZ. Na JZ delu stavbe 
je prehod v stavbo A. V drugem nadstropju so učilnice, večja sejna soba in pisarne orientirane 
JV in SZ. Sanitarije so v vsaki etaži.  
Objekt je bil v celoti namensko zgrajen 1978. Do sedaj na ovoju zgradbe ni bilo večjih 
sanacijskih posegov. Streho so sanirali leta 2005. V stavbi so bila opravljena manjša 
vzdrževalna dela.  
Objekt je grajen tako, da do sedaj ni omogočal energetsko učinkovitega obratovanja  in udobja 
bivanja oz. delovanja.  
 
 
2.1. OPIS DEJAVNOSTI V OBJEKTU 
 
Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola Kranj je javni vzgojno - izobraževalni zavod, 
ki ga je ustanovila vlada Republike Slovenije. Zavod je bil ustanovljen za opravljanje vzgojno - 
izobraževalne dejavnosti, ki se opravlja na podlagi programov, ki jih v izvajanje določi 
minister, pristojen za šolstvo. Lahko pa opravlja tudi druge dejavnosti, povezane z vzgojo in 
izobraževanjem (šola za odrasle, interesne dejavnosti).  
Šola izvaja različne programe na ekonomsko, upravno, trgovskem področju, gradbenem  
področju in področju storitev-frizerstvo (https://www.sckranj.si/sesgs/izobrazevalni-programi). 

 
V šoli je zaposlenih 60 pedagoških in drugih delavcev. Šolo obiskuje 600 dijakinj in dijakov. 
Pouk je razporejen v obsegu 10 ur dnevno tako da se začne ob 7.10 in se potem razporeja 
glede na prostorske možnosti. Telovadnico oddajajo v najem zvečer okvirno do 22.30 ure.  
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2.2. PROSTORSKA RAZPOREDITEV OBJEKTOV ZA SANACIJO 
 
 

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

 
 

 Povprečna 
višina 

prostorov  
(m) 

 

Kondicionirana 
površina (m2) 

 

Število 
etaž 

 

Leto 
izgradnje 

Stavba B  ~3,6 2.067 K+P+2 1978 

 
 

 
 

 
 

Slika 1. Lokacija Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Kranj 
 
 

Stavba B je v KO 2120 Primskovo, na parceli 229/1 in 228/2, št. stavbe 33 (GURS). Površina 
zemljišča pod stavbo je ocenjena na okvirno 792 m2.  
Stavba B je z glavnim vhodom orientirana proti JV. Učilnice so orientirane JV in SZ. Stavba B 
ima 4 etaže. Iz vhodne avle je desno prehod na stopnišče, ki povezuje klet z nadstropji. V 
kleti, ki je v celoti vkopana, je TP in zaklonišče (neto 258 m2). V pritličju je telovadnica s 
pripadajočimi kabineti in sanitarnim vozlom. Iz prvega nadstropja je prehod skozi povezovalni 
stekleni hodnik (C) v stavbo D na SV delu in prehod v stavbo A na JZ delu. V nadstropju so 
učilnice in sanitarije. V drugem nadstropju je večja dvorana, pisarne, učilnice in sanitarije. 
Uporabne površine stavbe je 2.325,28 m2 in kondicionirane je 2.067,47 m2. 
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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 Kranja, gibljejo v razredu 3.500 dan K/leto. Projektna temperatura je - 16°C. 
Povprečna mesečna zunanja temperatura najhladnejšega meseca je -1 °C. Povprečna 
mesečna zunanja temperatura najtoplejšega meseca znaša 19°C. Povprečna letna 
temperatura je 9,1°C in vlaga 78%. Energija sončnega sevanja 1.111 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 2017, 2018 in 2019: 
 
 
Preglednica 5. Poraba električne energije v MWh in stroški v €  (po letih 2017 - 2019) 
 

Leto Poraba v MWh Stroški v € brez DDV 

2017 59,73 5.695,54 

2018 58,10 5.689,35 

2019 58,20 5.838,92 

povprečje 58,68  

 
 

 

 
 

Slika 3. Poraba električne energije (MWh) v letu 2017, 2018 in 2019  
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. 
2.3.2. Poraba energije za ogrevanje prostorov in delno STV v letu 2017, 2018 in 2019. 

 
 
Preglednica  6. Poraba energije za ogrevanje prostorov in delno sanitarne vode v MWh in 
stroški v € po letih (po letih 2017 - 2019) 
 

Leto Poraba v MWh Stroški v € brez DDV  

2017 342,98 27.390,17 

2018 358,00 29.334,85 

2019 354,74 28.820,42 

povprečje 351,91  

 
 
 
 
 

 
 

Slika  4. Poraba energije za ogrevanje prostorov in delno sanitarne vode v MWh in stroški v 
letu 2017, 2018 in 2019 
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2.3.3. Poraba hladne vode v letih 2017, 2018 in 2019. 
 
 
 
Preglednica 7. Poraba hladne vode v m3 in stroški v € po letih (po letih 2017 - 2019) 
 

Leto Poraba v m3 Stroški v € brez DDV 

2017 567 1.756,71 

2018 550 1.759,51 

2019 555 1.720,15 

povprečje 557  

 
 
 
 

 
 

Slika 5. Poraba hladne vode v m3 v letu 2017, 2018 in 2019 
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2.3.4. Poraba električne energije, energije za ogrevanje prostorov in delno STV ter 
vode v letu 2019   

 
 
 
Preglednica 8. Poraba električne energije, energije za ogrevanje prostorov in delno STV v 
kWh, vode v m3 in stroškov v letu 2019  
 

 
Poraba v 

kWh 

Poraba v 

kWh/m2 

Poraba 

 m3 

Stroški v € 

brez DDV 
Stroški % 

Električna energija 58.203 28,16  5.838,92 16,05 

Energija za ogrevanje 

in delno STV 
354.739 171,62  28.820,42 79,22 

Voda   555 1.720,15 4,73 

Skupaj 421.942 199,78 555 36.379,49 100 

 

Iz podatkov je razvidno, da je poraba električne energije relativno zmerna, poraba 
energije za ogrevanje prostorov in delno STV pa je precej prekomerna. 

S celovito sanacijo objekta bo doseženo precejšnje znižanje porabe energije pri ogrevanju 
prostorov in sanitarne tople vode, kakor tudi električne energije pod pogojem, da bodo 
izvedeni vsi opisani 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 2019  

stroški za električno 
energijo 

16 %

stroški za ogrevanje 
prostorov in STV

79 %

stroški za  vodo
5%

2019



REP ZA OBJEKT SREDNJA EKONOMSKA,STORITVENA IN GRADBENA ŠOLA KRANJ -STAVBA B                    19 

 

2.4. STANJE TOPLOTNEGA UGODJA 
 
Stavba se je  ogrevala skladno z namembnostjo posameznih prostorov. Učilnice se v 
običajnih razmerah ogrevali na temperaturo 23°C, pisarne 23°C, hodniki 21°C, sanitarije 
21°C in telovadnica 20°C. Prezračevanje v bivalnih prostorih je naravno z odpiranjem oken . 
V telovadnici in sanitarijah je prisilno prezračevanje z ventilatorji (v telovadnici brez 
rekuperacije). 
 
 
2.4.1. Meritev mikroklime v objektu 
 
Meritve mikroklime prostorov nismo izvedli, ker je zaradi epidemije šola zaprta in je ogrevanje 
vzdrževalno, tako da meritve ne bi bile merodajne.  
Na osnovi podanih podatkov o temperaturah v prostorih so lete previsoke, kar pomeni za vsak 
K (°C) zvišano oz. znižano porabo energije za 6 %.   
 
Izmerili smo samo osvetlitev v JV učilnici, ki je bila od 550-600 Lux-ov (z napravo Lutron LM 
900), kar je ustrezno. 
Za razsvetljavo imajo večji del še klasična svetila in bo potrebna zamenjava z LED svetili, da 
bo dosežen prihranek energije z enako ali še boljšo sodobno razsvetlitvijo. 
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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 energetsko 
sanacijo objekta.  

 
 
3.3. POTEK NADZORA NAD RABO ENERGIJE IN STROŠKI 

Poraba energije v objektu se spremlja preko kalorimetra in elektro števcev. Nadzor 
nad stroški se spremlja s primerjavo odčitkov in prejetih računov. Potrebno pa je še 
vzpostaviti centralno nadzorni sistem z dodatnimi kalorimetri.  

 
 
3.4. MOTIVACIJA ZA UČINKOVITO RABO ENERGIJE PRI VSEH UDELEŽENIH AKTERJIH 

Vodstvo šole se zaveda pomena zmanjšanja stroškov za energijo, zato je tudi 
predlagalo energetsko sanacijo objekta.  

 
 
3.5. RAVEN PROMOVIRANJA UČINKOVITE RABE ENERGIJE 

V organizaciji še ni organizirane promocije URE za zaposlene in učence kot tudi za 
vodstvo in tehnično osebje, je pa predvidena po sanaciji. 
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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. Zanesljivost oskrbe z 
energijo je zadovoljiva.  
 
 
Električna energija  v letu 2019 
  

Dobavljena količina električne energije  58.203 kWh 

Strošek dobavljene količine energije  (brez DDV) 5.838,92 € 

Cena energenta za kWh 0,10032 € 

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

 

 
Toplotna energija v letu 2019 
 
Za ogrevanje prostorov in delno STV in se uporablja daljinsko ogrevanje 
 

Dobavljena količina toplote v kWh  354.739 kWh 

Strošek dobavljene energije  (brez DDV) 28.820,42 € 

Cena energije za kWh 0,08124 € 

(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 2019 je bilo v objektu porabljeno 58.203 kWh električne energije. Strošek za porabljeno 
energijo je znašal 5.838,92 €. Povprečna cena električne energije iz omrežja je v letu 2019 
znašala 0,10032 €/ kWh.  

 

 
 

Slika 7. Poraba električne energije (VT, MT) po mesecih v kWh v 2019  
 
 
 

 

 
Slika 8. Stroški za električno energijo v objektu po mesecih v letu 2019 
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4.2.2. Poraba energije za ogrevanje prostorov in delno STV – daljinsko ogrevanje 
 
V letu 2019 je bilo v objektu porabljeno 354.739 kWh energije za ogrevanje prostorov in delno 
STV, strošek za porabljeno energijo je znašal 28.820,42 €. Povprečna cena toplotne energije 
je v letu 2019 znašala 0,08124 €/ kWh.  
 
Porabo niso spremljali po mesecih, ker toploto dobivajo iz skupne kotlovnice v stavbi D. 
Kotlovnica zagotavlja toploto za vse stavbe tega objekta. Uporablja ELKO, ki pa ga nabavlja 
do 4 krat letno.  
 
4.2.3. Poraba hladne sanitarne vode  
 
Poraba hladne sanitarne vode je bila v povprečju 46,25 m3 na mesec, kar je predstavljalo 
mesečni strošek v povprečju 143,35 €. Cena za 1 m3 vode je znašala 3,1 €.  
 
 
 
4.3. ZANESLJIVOST OSKRBE Z ENERGENTI 

 
4.3.1. Električna energija  
Oskrba z električno energijo je zanesljiva. Dobavitelj električne energije je Elektro Maribor, 
Energija plus, d. o .o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor  in Sistemski operater distribucijskega 
omrežja Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj. Elektro števec je v 
glavni omarici.  
Električna energija se dobavlja iz javnega omrežja preko pripadajoče transformatorske 
postaje. Do prekinitve dobave električne energije lahko pride v primeru izpada javnega 
omrežja, kar pa lahko traja največ nekaj ur. 
 
4.3.2. Energija za ogrevanje prostorov in delno sanitarne vode – daljinsko ogrevanje  
Stavba se oskrbuje s toploto iz skupne kotlovnice v stavbi D in sicer preko kotla na ELKO in z 
električno energijo. Za potrebe sanitarij se TSV pripravlja centralno v centralnem ogrevalniku 
sanitarne vode, s pomočjo TČ zrak/voda. Za potrebe učilnic pa lokalno v učilnicah z 
električnimi grelniki.  
 
4.3.3.  Oskrba z vodo 
Instalacije so v funkcionalnem stanju. Uporabnik je priključen na javno vodovodno omrežje. 
Vodo distribuira javno komunalno podjetje Komunala Kranj, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 
4000 Kranj. Lastnik vodovodnega omrežja za oskrbo s  pitno vodo je Mestna občina Kranj. 
Števec je v glavnem vodovodnem jašku. 
 
 
4.4. ZANESLJIVOST OSKRBE ZARADI DOTRAJANOSTI OPREME 
 
4.4.1.  Električna oprema  

Porabniki, ki se napajajo z električno energijo, so dobro vzdrževani, tako trenutno ni težav 
glede zanesljivosti oskrbe.  
 
4.4.2.  Ogrevalni sistem 
Stavba je priključena na daljinsko ogrevanje iz glavne kotlovnice, dobava do sedaj ni bila 
prekinjena. Vse inštalacije so bile večinoma redno vzdrževane.  
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5. PREGLED NAPRAV ZA PRETVORBO ENERGIJE 
 
5.1. OGREVALNI SISTEM  
 
Stavba je priključena na popolnoma zastarelo in dotrajano kotlovnico na kurilno olje . Toplotni 
postaji za ogrevanje in STV sta delno sanirani. Obtočne črpalke so navadne, regulacijska 
avtomatika je zastarela. Mehčanje vode je avtomatsko dozirano. 
Radiatorji so delno zamenjani v 30 %, radiatorski ventili so v celoti navadni, prav tako 
radiatorska zapirala. Sistem ni hidravlično uravnotežen.  

 

Preglednica 9. Pregled celotnega ogrevalnega sistema – daljinsko ogrevanje 
 

OGREVALNI SISTEM OPIS TIP 

TP ogrevanje 300 kW priključne moči izmenjevalec Alfa Laval 

TP STV 

1 x TČ 
1 x solarni bojler, vezan na daljinsko ogr. 
 
15 el. bojlerjev v učilnicah 
  

280 l 
Kronoterm 

300 Lenterm 
Tiki 5 l 

 

TP Prezračevanje Zastarela, ni v obratovanju Klima IMP 

Raztezne posode Zaprt sistem  Zilmet 

Regulacija 
conska, zastarela, sistem ni hidravlično 
uravnotežen  

 

Toplotni števec Samo za ogrevanje Enerkon 

Regulacijska avtomatika zastarela IMP 

Črpalke 1 x frekvenčna, 4 x navadne  IMP 

Toplotna izolacija  
pomanjkljiva, cevovodi in armature so delno 
in pomanjkljivo izolirani, 

/ 

pripravo tople sanitarne 
vode 

 
 

 

Mehčanje vode brez / 

Grelni elementi 

36 ploščatih radiatorjev in 85 zastarelih-
dotrajanih Trika, vsi radiatorji z navadnimi 
ventili 
 

 
Vogel & Noot 

Trika 
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Slika 9. Toplotna postaja za ogrevanje 
 

 

Slika 11. TČ za toplo sanitarno vodo in bojler 

za pripravo tople sanitarne vode 

 

Slika 10.  Radiator Trika z navadnim 

ventilom 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.2. SISTEM ZA OSKRBO S TOPLO VODO 

 
Topla sanitarna voda za sanitarije se pripravlja preko toplotnega izmenjevalca ogrevalnega 
kroga v 300 l solarnem bojlerju ter toplotno črpalko Kronoterm V = 280 l. 
Za potrebe učilnic pa lokalno v učilnicah z električnimi grelniki  15 kos po 1,5 kW.  
  
 

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 so vodovodne armature enoročne, kotlički so navadni. Imajo 
senzorje splakovanja na pisoarjih. V učilnicah imajo električne grelnike pod umivalniki in 
enoročne armature. 
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Slika 12. WC z navadnim količkom 

 

 

Slika 13. Umivalnika z enoročno armaturo 

 

Slika 14. Tuš kabina 

 

 

Slika 15. Umivalnik in el. grelnik sanitarne 

vode v učilnici 

 
 
5.4.  ELEKTROENERGETSKI SISTEM IN PORABNIKI 
 
Objekt je med nizkimi porabniki električne energije tovrstnih objektov. Porabniki električne 
energije v objektu so svetila, računalniki, tiskalniki, projektorji v učilnicah, split klimi, električni 
grelniki vode v učilnicah in oprema v toplotni postaji. 
 
 
  



REP ZA OBJEKT SREDNJA EKONOMSKA,STORITVENA IN GRADBENA ŠOLA KRANJ -STAVBA B                    27 

 

6. PREGLED RABE KONČNE ENERGIJE 
 
 
6.1. OVOJ STAVBE 
 
Objekt je bil v celoti namensko zgrajen leta 1978. Stavba je po daljši stranici orientirana JV 
(dolžina 31 m). Stavba ima vkopano klet v kateri je zaklonišče in toplotna postaja . Stavba je 
dvonadstropna.  
Objekt je armirano betonski. Zunanji zidovi so AB debeline 20 cm brez izolacije. Medetažne 
plošče so AB debele 30 cm. Zaklonišče je vkopano, zidovi so debeli 40 cm, medetažna plošča 
je debela 60 cm. Temelji objekta in temeljna plošča je AB.  
Streha je ravna, s pločevinasto kritino Trimo (5 cm termoizolacije), s sredinskim odtokom 
meteorne vode in nadstreškom.  
Stavbno pohištvo je aluminij, dvoslojna termopan zasteklitev. Na SV strani stavbe je zasteklitev 
stopnišča s kopelitom (cca 36 m2). Na JV strani je sončna zaščita z žaluzijami -  Krpanke. 
Stavbno pohištvo je v celoti potrebno sanacije.  
 
 
Preglednica 10.  Podatki o stavbi 

 

Ogrevana 

površina 

stavbe (m2) 

Ogrevana 

prostornina 

stavbe (m3) 

Skupna 

površina fasade 

(m2) 

Ovoj 

stavbe 

(m2) 

Oblikovni 

faktor stavbe 

(m-1) 

Stavba B 2.067 7.855 1.657 3.241 0,41 

 

 

Preglednica 11. Sestava ovoja stavbe  

Zunanji zid proti okolici: 

 nevkopani del vkopani del 

sloji debelina in vrsta debelina in vrsta 

notranji sloj 2 cm omet 2 cm omet 

osnovni gradbeni material 20 cm AB zid 40 cm AB zid 

toplotna izolacija 0 cm 0 cm 

hidroizolacija / 1 cm 

zaključni sloj oplesk  zemljina 

površina zunanjega zidu – fasade (m2) 1.343 m2 314 m2 

toplotna prehodnost (U=W/m2K)   
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Strop proti strehi 

 ravna streha 

sloji debelina in vrsta 

zunanji sloji 5 cm estrih 

hidroizolacija 1 cm 

osnovni gradbeni 

material 
30 cm  AB plošča 

notranji sloj 2 cm omet 

streha 

pločevinasta z izolacijo na 

podkonstrukciji  

(5 cm)  

površina stropa (m2) 792 m2 

toplotna prehodnost 

U=W/m2K) 
 

 

 

Tlak na terenu: 

 šolski del  zaklonišče 

sloji debelina in vrsta debelina in vrsta 

notranji sloji  1-2 cm estrih 1-2 cm estrih 

hidroizolacija 1 cm 1 cm 

armiran cementni 

beton  
60 cm AB plošča 60 cm AB plošča 

spodnji sloj 30 cm  utrjeno nasutje  15 cm utrjeno nasutje  

površina (m2) 495 m2 297m2 

toplotna prehodnost 

(U=W/m2K) 
  

 

 

Okna in vrata ter steklena stena stopnišča 

 
površina 

(m2) 
vrsta 

toplotna prehodnost 

(U=W/m2K) 

Okna  612 m2 ALU dvoslojni termopan   2,1 

Vrata 
5 m2 

24 m2 

Lesena 

ALU steklena   
3,0 

Steklena stopniščna 

stena  
36 m2 kopelit 3,0 

JV okna  Zunanja senčila - krpanke 
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Slika 16. JV fasada, glavni vhod v stavbo B 

 

 

 

Slika 18. SV fasada stavbe B in 

povezovalni hodnik C 

 
 Slika 17. SZ fasada stavbe B 

 

 

 
Slika 19. JZ fasada stavbe B 

 

 

 

 

 
Slika 20. ALU dvoslojni termopan okna 

 

 

Slika 21. ALU steklena vrata in lesena 

   

kopelit 
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6.2.  PORABNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE 

 
Porabniki električne energije v objektu so svetila, osebni računalniki, projektorji, tiskalniki, 
pralni in sušilni stroj, električni grelniki vode v učilnicah, dve split klimi  in oprema v toplotni 
postaji.  
 

Preglednica 12.  Večji porabniki električne energije po številu in moči. 
 

Vrsta porabnika število kW Skupaj kW 

    

Razsvetljava   22,24 

Računalniška oprema   17,20 

Pralni stroj 1 1,5 1,50 

Sušilni stroj 1 2,0 2,00 

Grelniki vode  15 1,5 22,50 

Split klima 2 3 6,00 

   71,44 

TP kpl 6,0 6,0 

    

Skupaj   77,44 

 

 
6.3. RAZSVETLJAVA 
 
Za razsvetljavo uporabljajo klasične fluorescen tne sijalke (ā 36 W), varčnih sijalk nimajo. V 
saniranih prostorih in na hodniki nimajo vgrajenih senzorjev prisotnosti. Zunaj, pred vhodom, 
sta dva reflektorja (ā 500W). Vseh svetil je 290, ki vsebujejo 1-3 fluorescentne sijalke. Skupna 
moč svetil v prostorih je ≈ 22,24 kW. 
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Slika 22. Razsvetljava v telovadnici 
 

 
Slika 24. Razsvetljava v JV učilnici  

 
 Slika 23. Razsvetljava v SZ učilnici 

 

 
Slika 25. Razsvetljava v dvorani  

 

 
 
6.4. PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODE 
 
Za potrebe sanitarij se TSV pripravlja centralno v centralnem ogrevalniku sanitarne vode, s 

pomočjo TČ zrak/voda. Za potrebe učilnic pa lokalno  v učilnicah z električnimi grelniki 

 

 

6.5. PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA 
 
Prostori se prezračujejo naravno preko oken, temu primerne so toplotne izgube in popolnoma 
neprimerni bivalni pogoji. Prisilno prezračevanje s klasičnimi ventilatorji imajo v sanitarijah in 
telovadnici  . Za hlajenje imajo dve split klimi. 
 
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 še poslabšala – predlog nujnega 
prezračevanja z rekuperacijo ter klimatizacije je opisan v nadaljevanju poročila.  
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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 B: Au: 2.067m
2 

 

Ogrevana prostornina stavbe B: Ve: 7.855 m
3  

Ovoj stavbe B: A: 3.241 m
2  

Oblikovni faktor stavbe B:fo: A / Ve=0,41 m-1
 

 
Etažnost stavbe B: K+P+2  
 
Klasifikacija stavbe 
Klasifikacija zgradbe po Pravilniku: 1263001 Stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo, 1265001 Stavbe za šport 
 
Kazalniki energijske učinkovitosti zgradbe pred sanacijo  in po sanaciji so podani v elaboratu 

gradbene fizike. 

 
 
 
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, računalniki, projektorji, tiskalniki, split klima, 
grelniki vode in oprema v toplotni postaji. 
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7.4. KONČNA ENERGIJA POTREBNA ZA DELOVANJE STAVBE 

 
7.4.1. Proizvodnja toplote 
Porabljena količina toplotne energije za ogrevanje prostorov in delno tople sanitarne vode je v letu 2019 

znaša 354.739 kWh/leto. Referenčno število pa je povprečje let 2017-2019  in znaša 351.907 kWh/leto.  

7.4.2. Ogrevalne naprave in sistemi 
Objekt je priključen na daljinsko ogrevanje. Toplota se distribuira iz toplotne postaje v kleti, črpalke 
so navadne razen ene frekvenčne, conska regulacija ni urejena, avtomatika je pomanjkljiva, 
toplotna izolacija cevovodov in armatur je nezadovoljiva.  
 
7.4.3. Sistemi za razdeljevanje toplote za ogrevanje 
Radiatorji so večinoma stari (85  kosov in 30 novejših) vsi z navadnimi ventili, sistem ni hidravlično 
uravnotežen. 
 
7.4.4. Sistemi za pripravo sanitarne tople vode 
Za potrebe sanitarij se TSV pripravlja s pomočjo TČ zrak/voda ter bojlerja z notranjim 
izmenjevalcem. V učilnicah se pripravlja topla sanitarna voda v 5 litrskih električnih grelnikih.  
 
 
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: 
 
8.1.1. Vgradnja toplotne izolacije fasade 
Fasado na stavbi je potrebno v celoti toplotno izolirati, vgradi se toplotno izolacijo debeline 16 cm 
– mineralna volna, s končnim slojem, na skupni površini 1.343 m2 s poudarkom na preprečitvi 
toplotnih mostov.  
 
8.1.2. Vgradnja toplotne izolacije na stropu proti podstrešju 
Strešna kritina je delno sanirana. Na stropu proti strehi je v celoti pomanjkljiva izolacija. Potrebno 
je izvesti toplotno izolacijo na celotnem stropu proti strehi v izmeri 792 m2. Obenem se na delih, 
kjer prihaja do zamakanja strehe zaradi dotrajanih pritrdilnih elementov, le ta sanira. Vse pritrditve 
kritine je potrebno ustrezno urediti.   
 
8.1.3.  Zamenjava oken – stavbnega pohištva 
Predvidi se zamenjava oken in zunanjih vrat z energetsko varčnimi (max. U=1,1 W/m2K) v izmeri 
677 m2, na vsa okna naj se vgradi zunanje žaluzije – Krpanke. 
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8.2.   PREZRAČEVANJE 
 
Obravnavana zgradba nima ustreznega prezračevanja. Za udobno in zdravo bivanje v stavbi 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 je 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, 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 poleti dovajamo v zgradbo sveži 
zunanji zrak. 

Upih zraka ne sme nikjer presegati hitrosti 0,15 m/s.   
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V telovadnici je potrebno v celoti preurediti sistem prezračevanja, vgraditi novo prezračevalno 
napravo z rekuperacijo, zamenjati vse prezračevalne kanale za dovod in odvod zraka  ter vgraditi 
ustrezno regulacijo. Za pohlajevanje se vgradi hladilni agregat - toplotna črpalka. 
 
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. 
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 13.  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 %) 85-95 

Nivo hrupa dBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šumnost pri dušenju 8 dB v 

prostoru* 

Max 25-30 

 
 
 
 
8.3.   KLIMATIZACIJA – HLAJENJE PROSTOROV  
 
Predvidi se 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.  
Priprava hlajenja je možna z dvema variantama: 

 absorpcijsko hlajenje s pomočjo daljinskega vročevoda – potreben absorber, 

 s toplotno črpalko zrak – voda, predvideno za hlajenje, kot npr. Aermec NRL ali NRB, ustrezne 
moči..  

 
Natančni opis sistema klimatizacije bo podan v projektu PZI.  
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8.4. PRIPRAVA SANITARNE HLADNE IN TOPLE VODE 
 
Za ogrevanje sanitarne vode je potrebno v celoti predelati sistem priprave STV in preiti na direktni 
sistem daljinskega ogrevanja, skladno z novimi pravilniki.   
Nov sistem bo pripomogel znižanju porabe energije ter izločil možnost razvoja legionele.  
 
Sistem za mehčanje hladne sanitarne vode je potrebno posodobiti.  
 
 
 
8.5. PROIZVODNJA TOPLOTE – OGREVALNI SISTEMI 
 

 Toplotno postajo je potrebno sanirati. Zamenjati je potrebno toplotni izmenjevalec za klimate v 
telovadnici, vgraditi sodobno regulacijsko avtomatiko, ki uravnava krivuljo ogrevanja v 
odvisnosti od zunanje temperature, ter toplotno izolirati vse neizolirane elemente (ventile, 
cevovode 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 se izvede zamenjava vseh zastarelih in dotrajanih radiatorjev  (85 
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 14. 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 

kabineti 
21* 
               25-26** 

40-70 7-20 

telovadnica 
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 sicer 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 in telovadnici 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 
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, d a se 
osvetljenost delovnih mest z ukrepi ne sme poslabšati, nasprotno, ostati mora enaka oziroma 
boljša. 

 
 
Preglednica 15. Priporočila za osvetljenost delovnih prostorov 

Prostor in dejavnost Evz (lx) UGR Pripombe 

Predavalnice 500 19 Razsvetljavo naj bo moč 
regulirati 

Prostori za tehnično risanje 750 16  

Prostori za praktična dela in laboratorij 500 800 19  

Prostori za pripravljanje in učne 
delavnice  

500 22  

Kabineti, zbornica 300 22  

Evz  - osvetljenost ,   UGR – razred 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, 
- na bojlerje v učilnicah naj se dogradi terminske regulatorje za avtomatski vklop – izklop 

bojlerjev,  
- osvetlitev v šoli in telovadnici naj bo opremljena z LED svetili, 
- obvezna je vgradnja 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 26. Primer meritev in regulacije s CNS sistemom 
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8.9. VARIANTA FOTOVOLTAČIČNI SISTEM  
 
Glede na trenutno porabo električne energije, ki je relativno precej nizka in dodatno predvideno 
porabo za prezračevanje objekta oz. klimatizacijo, se bo poraba nekoliko dvignila.  
 
Po pregledu možnosti površin za vgradnjo fotovoltaičnega sistema predlagamo možnost vgradnje 
sončne elektrarne nazivne moči 41,6 kWp, katera bi na letnem nivoju proizvedla cca 43.180 kWh 
električne energije (po simulaciji v programu SolarEdge site designer).    
 
PV elektrarna bi zajemala: 
 
Projektno dokumentacijo:  soglasje za priključitev, idejni projekt, projekt izvedenih del, navodila za 
uporabo itd.  
in sledečo opremo:  

Dobava 104 fotonapetostnih modulov Jinko Solar JKM400M-72H 400W 

Dobava razsmernika SE33,3K Three Phase Inverter 

Optimizatorji 53 x P801 

Dobava nosilne konstrukcije 

AC odklop in prenapetostna zaščita PV generatorja in ozemljitev 2 konstrukcije. 

Smerna zaščita  

Ostali drobni material. 

Montažo opreme  
Dostava, montaža, napeljave in povezovanje elektroinštalacij, meritve, parametracija razsmernikov, 
monitoring preko mobilne aplikacije itd,… in izvedba na ključ, vzpostavitev sistema za daljinski nadzor 
elektrarne. 
 
Vir.: Alviss d.o.o. 
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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 dijake 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 
 
Odgovorni zaposleni morajo prejemati informacije od usposobljenih institucij in sredstev javnega 
obveščanja, jih kritično obdelati in na primeren način posredovati naprej ostalim zaposlenim ter 
posledično dijakom. Informiranje mora biti prisotno stalno, saj se bo tudi na ta način uveljavila učinkovita 
raba energije. 
 
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 ). Prav tako je potrebno 
vzdrževati sistem mehčanja vode. 
 

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 / / 45.000,00  1 

2 
Osveščanje ter izobraževanje 
uporabnikov, nadzor porabe 

posledično posledično 0 takoj 1 

3 Sanacija fasade 1.343 m2 
 

Q 11,2% 39.414 
 

 
Q 3.193,00 

 
112.812,00 35 1 

4 
Vgradnja  toplotne izolacije 
proti strehi 792 m2 

Q 7,9% 27.801  Q 2.252,00 28.987,00 12,8 1 

5 
Zamenjava oken in vrat 677 
m2 

Q 12,1% 42.581 Q 3.449,00 
 

189.233,00 
 

54 1 

6 

Vgradnja termostatskih 
ventilov  kos 121 in 
hidravlično uravnoteženje 
sistema 

 
Q 10% 35.191 

 

 
Q 2.850,00 

 
8.621,00 3 1 

7 Zamenjava radiatorjev 85 kos 
/ 
 

/ 
 

 
21.250,00 

 
0 2 

8 
Sanacija toplotne postaje za 
pripravo STV 

Q 2% 7.038 Q 570,00 7.800,00 13,6 1 

9 
Vgradnja LED svetil, 96 kos, 
vgradnja senzorjev  

      E 10% 5.868     E 587,00      11.178,00 37 2 

10 
Vgradnja regulatorjev za 
izklop bojlerjev 15 kos 

E 10% 5.868 E 587,00 1.500,00 1 1 

11 
Klimatizacija – prezračevanje 
telovadnica 

Q 5% 17.595   Q 1.425,00 22.000,00 15 2 

12 
Prezračevanje šolski del 
samo učilnice 

Q 15% 52.786 Q 4.276,00 50.000,00 11,7 2 

13 
Vgradnja CNS in prilagoditev 
nadzornih mest 

Q obvezno 
E obvezno 

 
Q / 
E / 

 

7.000,00 0 1 

  Skupaj 
Q 222.405 
E 11.736 

(Q) 18.015,00 
(E)  1.173,00 

 
505.381,00 

 
26 

 

 
 
Q - toplotna energija,  E – električna energija, CNS – centralno nadzorni sistem, STV – sanitarna topla voda   

 
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 505.381,00 EUR.  
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10.1. IZRAČUN MOŽNIH PRIHRANKOV ENERGIJE  

 
Izračun povprečne letne porabe energenta za obdobje 2017-2019.  
Povprečna letna poraba električne energije (2017-2019) je bila 58.679 kWh oziroma 28,39 kWh/m2  

Povprečna letna poraba toplotne energije (2017-2019) je bila 351.907 kWh oziroma 170,25 kWh/m2. 

 
Energijsko število za tri leto obdobje (2017-2019) je 198,64 kWh/m2, kar je tudi referenčna količina 
za nadaljnje izračune.  
 
 
Znižanje porabe energije, stroškov in emisij CO2 po celotni energetski sanaciji pregledane 

stavbe B 

 
Znižanje 

 % 

Znižanje 

porabe 

  kWh/leto 

Znižanje 

stroškov 

EUR/leto 

Poraba po 

sanaciji 

kWh/m2 

Znižanje 

emisij CO2  

ton/leto 

Električna energija 20 11.736 1.173,00 22,71 6,22 

Energija za ogrevanje 63,2 222.329 18.015,00 62,69 58,92 

Skupaj  234.065 19.188,00 85,4 65,14 

  
 
10.2.  EKOLOŠKA PRESOJA UKREPOV IN NJIHOV VPLIV NA BIVALNO UGODJE ZA VSE 

PREDLAGANE UKREPE 
 
Objekt trenutno s porabo električne energije pridela 31,10 ton emisij CO2 ter s porabo energije za 
ogrevanje prostorov in  delno STV 93,26 tone emisij CO2.   
 
Emisije toplogrednih plinov kot npr. ogljikov dioksid, NO x, metan .., pripomorejo k segrevanju 
zemeljskega površja, kar vidno vpliva na pojav ekstremnih vremenskih sprememb.  
  
Po sanaciji starega objekta in uvedbi vseh ukrepov učinkovite rabe energije se bodo emisije CO 2 

pri električni energiji zmanjšanje letno za 6,22 ton CO2 in pri toplotni energiji za 58,33 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.  
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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:  

Fasado na stavbi je potrebno v celoti toplotno izolirati, vgradi se toplotno izolacijo debeline 16 
cm – mineralna volna, na skupni površini 1.343 m2 s poudarkom na preprečitvi toplotnih 
mostov.  

Ocena del za izvedbo sanacije celotne fasade znaša po m2 84,00 €, vključno s prekinitvijo  
toplotnih mostov in s specifiko gradbenih del v področju fasade. 

 

 

 

Izračunano (po prepisani zakonodaji)  

 zmanjšanje rabe energije znaša:  
39.414 kWh 

 

 

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:  
3.193,00 € 

 

 

Skupni stroški: 

 
112.812,00 €. 

   Vračilna doba: 

35 let 

 

 
Terminski plan izvedbe v mesecih: 6  
 

Težavnost: Srednja 

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

 

 

Opis ukrepa:  

Površina strešne površine za vgradnjo dodatne toplotne izolacije – XPS, deb. 20 cm znaša: 
792 m2 , obenem ureditev puščanja strehe ob spojih in pritrditvah .. 
 
Ocena del za sanacijo znaša po m2 37,00 EUR/m2   

 

 

Izračunano (po prepisani zakonodaji)  

 zmanjšanje rabe toplotne energije znaša: 27.801 kWh / leto 

 

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:  
 2.252,00 EUR / leto 

 

 

Skupni stroški:  28.987,00 EUR 

 

           Vračilna doba: 12,8 let 

 

 
Terminski plan izvedbe v mesecih: 6 
 

Težavnost: Srednja 

Tveganje: Majhno 
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 c) Naziv ukrepa: Zamenjava stavbnega pohištva 

 

 

Opis ukrepa:  

Predvidi se zamenjava oken in zunanjih vrat z energetsko varčnimi (max. U=1,1 W/m2K) v 
izmeri 677 m2, na vsa okna naj se vgradi zunanje žaluzije. 
Trenutna vrednost vgradnje 1m2 troslojnega okna znaša cca 300,00 EUR. 

 

 

 

Izračunano (po prepisani zakonodaji) 

 zmanjšanje rabe toplotne energije znaša: 

42.581,00kWh / leto 

 

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:  
3.449,00 EUR / leto 

 

Skupni stroški: 
189.233,00 EUR 

          Vračilna doba: 
54 let 

 
 
Terminski plan izvedbe v mesecih: 6 
 

Težavnost: Srednja 

Tveganje: Srednje 
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d) Naziv ukrepa: Sanacija toplotne postaje 

 

 

Opis ukrepa:  

Toplotno postajo je potrebno delno sanirati in zagotoviti ustrezno delovanje ter neoporečnost 
tople sanitarne vode (preprečitev možnosti legionele) . Zamenjati je potrebno delno 
regulacijsko progo, vgraditi frekvenčne črpalke, predelati sistem za pripravo STV. Vgraditi 
sodobno regulacijsko avtomatiko, ki uravnava krivuljo ogrevanja v odvisnosti od zunanje 
temperature, ter toplotno izolirati vse neizolirane elemente (ventile, cevovode itd.) 

 

 

Izračunano (po prepisani zakonodaji)  

 zmanjšanje rabe toplotne energije znaša: 
7.038,00 kWh/leto 

 

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:  
570,00 EUR/leto 

 

        Skupni stroški: 
7.800,00 EUR 

        Vračilna doba: 
13,6 let 

 

 
 
Terminski plan izvedbe v mesecih: 3 
 

Težavnost: nizka 

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

 

 

Opis ukrepa:  

Na vse radiatorje je potrebno vgraditi termostatske ventile (121kos) 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 ter sistem 
uravnotežiti. 

 

 

 

Zmanjšanje rabe toplotne energije znaša:  
35.191 kWh / leto 

 

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:  
2.850,00 EUR 

 

      Skupni stroški: 
8.621,00 EUR 

          Vračilna doba: 
3 let 

 

 

 

Terminski plan izvedbe v mesecih: 3 
 

Težavnost: nizka 

Tveganje: nizko 
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f) Naziv ukrepa: Zamenjava radiatorjev 

 

 

Opis ukrepa:  

V določenih prostorih se izvede zamenjava vseh zastarelih in dotrajanih radiatorjev (85 kos).  
 
Opomba: pri energetskih sanacijah se zamenjava radiatorjev smatra kot neupravičen strošek, ki ga 

pokriva naročnik. 

 

 

Predpostavljeno zmanjšanje rabe toplotne 

energije znaša: Zanesljivost obratovanja / 

 

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:  
/ 

 

          Skupni stroški: 
21.250,00 EUR 

          Vračilna doba: 
/ 

   

Terminski plan izvedbe v mesecih: 7 
 

Težavnost: nizka 

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.  
 
Izvede se delna vgradnja 96 kosov svetil.  

Vgradnja senzorjev na hodnikih in sanitarijah šole, ki morajo imeti nastavitev intervala ugašanja.  

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

 

 

 

Izračunano zmanjšanje porabe električne 

energije 

 (normiran prihranek):  
5.868 kWh / leto 

 

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:  
587,00 EUR/leto 

 

          Skupni stroški: 
11.178,00 EUR 

        Vračilna doba: 
14 let 

 
 
Terminski plan izvedbe v mesecih: 6 
 

Težavnost: srednja 

Tveganje: nizko 
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g) Naziv ukrepa: Vgradnja prezračevalnega sistema v šolski stavbi  

 

 

Opis ukrepa: 

 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. Stopnja rekuperacije naj 
znaša min. 93 %. 
 
Upih zraka ne sme nikjer presegati hitrosti 0,15 m/s.  
 

 

 

 

   Zmanjšanje rabe toplotne energije znaša:  
52.786 kWh / leto 

 

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:  
4.276,00 EUR/leto 

 

      Skupni stroški: 
50.000,00 EUR 

          Vračilna doba: 
11,7 let 

 

 

 

Terminski plan izvedbe v mesecih: 8 
 

Težavnost: visoka 

Tveganje: nizko 

  



REP ZA OBJEKT SREDNJA EKONOMSKA,STORITVENA IN GRADBENA ŠOLA KRANJ -STAVBA B                    54 

 

h) Naziv ukrepa: Klimatizacija telovadnice    
 

Opis ukrepa:  

Za pohlajevanje se vgradi toplotno črpalko zrak – voda, predvideno za hlajenje, kot npr. 

Aermec NRL ali NRB, energijskega razreda A++ ,COP = 4,1, priključna moč se bo določila 

z oceno potreb po hlajenju, kar bo podano v PZI.  

Izvede se sistem prezračevanja z min. 90 % rekuperacijo 

 Natančna določitev moči in dimenzij bo podana v projektu PZI   

 
 

Zmanjšanje rabe toplotne energije znaša: 17.595 kWh/leto  

 

Predpostavljeno zmanjšanje stroška: 1.425,00 EUR/leto 

 

Skupni stroški: 22.000 ,00 EUR 
       Vračilna doba: 

15 let 

 
Terminski plan izvedbe v mesecih: 8  

Težavnost: visoka 

Tveganje: manjše 
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i) Naziv ukrepa: Vgradnja regulatorjev vklop - izklop   
 

Opis ukrepa:  

Vgradnja regulatorjev vklopa in izklopa pri bojlerjih v učilnicah, kos 15 

 
 

Zmanjšanje rabe el. energije znaša: 5.868 kWh/leto  

 

Predpostavljeno zmanjšanje stroška: 587,00 EUR/leto 

 

Skupni stroški: 1.500 ,00 EUR 
       Vračilna doba: 

V prvem letu  

 
Terminski plan izvedbe v mesecih: 4  

Težavnost: nizka 

Tveganje: nizko 
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j) 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: Odvisno od izbranih ukrepov sanacije kWh/leto 

 

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:  
EUR/leto 

 

       Skupni stroški: 
3.000,00 EUR 

       Vračilna doba: 
V prvem letu 

 

 

Terminski plan izvedbe v mesecih: takoj, stalno trajanje 
 

Težavnost: nizka 

Tveganje: brez 
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k) 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 je potrebno vgraditi samostojne kalorimetre in števce, tako za toploto, toplo 
in hladno sanitarno vodo in  električno energijo. Podrobnejši opis je podan v prilogi.   

 

 

Predpostavljeno zmanjšanje rabe energije 

znaša: obvezno Povezano z upravljanjem 

 

Predpostavljeno zmanjšanje stroška:   
 

 

          Skupni stroški: 
7.000,00 EUR 

          Vračilna doba: 
 

   

Opomba: sistem CNS je pogojen z ostalimi prihranki na ukrepih sanacije. 

Terminski plan izvedbe v mesecih: 8 
 

Težavnost: srednja 

Tveganje: srednje 
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8.9. VARIANTA FOTOVOLTAČIČNI SISTEM – SONČNA ELEKTRARNA  
 
Glede na trenutno porabo električne energije, ki je relativno precej nizka in dodatno predvideno 
porabo za prezračevanje objekta oz. klimatizacijo, se bo poraba nekoliko dvignila.  
 
Po pregledu možnosti površin za vgradnjo fotovoltaičnega sistema predlagamo možnost vgradnje 
sončne elektrarne nazivne moči 41,6 kWp, katera bi na letnem nivoju proizvedla cca 43.180 kWh 
električne energije (po simulaciji v programu SolarEdge site designer).    
 
PV elektrarna bi zajemala: 
 
Projektno dokumentacijo:  soglasje za priključitev, idejni projekt, projekt izvedenih del, navodila za 
uporabo itd.  
in sledečo opremo:  

Dobava 104 fotonapetostnih modulov Jinko Solar JKM400M-72H 400W 

Dobava razsmernika SE33,3K Three Phase Inverter 

Optimizatorji 53 x P801 

Dobava nosilne konstrukcije 

AC odklop in prenapetostna zaščita PV generatorja in ozemljitev2 konstrukcije. 

Smerna zaščita  

Ostali drobni material. 

Montažo opreme  
Dostava, montaža, napeljave in povezovanje elektroinštalacij, meritve, parametracija razsmernikov, 
monitoring preko mobilne aplikacije itd,… in izvedba na ključ, vzpostavitev sistema za daljinski nadzor 
elektrarne. 

 

Predpostavljeno zmanjšanje oz. pridobitek  

električne energije znaša:  43.180 kWh 

 

 

          Skupni stroški: 
26.108,00 EUR 

          Vračilna doba: 
9 let 

   

Opomba: sistem CNS je pogojen z ostalimi prihranki na ukrepih sanacije. 

Terminski plan izvedbe v mesecih: 8 
 

Težavnost: srednja 

Tveganje: nizlko 
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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: 
 
Primer delovanja spremljanja porabe energije – CNS,  

Predmet je prikaz energetsko informacijskega sistema, ki je vgrajen za podporo energetskemu upravljanju 
s funkcijami daljinskega nadzora, spreml janja 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.  

V primeru ločevanja delov zgradb je predviden zajem naslednjih podatkov:  
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Elektrika: 

- električna energija na glavnem števcu (VT, MT, jalova energija)  
- 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 
 

Procesni paket:  

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

 

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 sestavlja 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, 
- dobava in montaža dodatnih kalorimetrov po posameznih stavbah. 
 
S POMOČJO MERITEV SO 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.  

 


