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Program 

To je vzorec programa. Aktualen urnik je priložen tem gradivom in dostopen na: 

http://energetskaizkaznica.si/upravniki/ 

Prvi dan usposabljanja   

 

Termin Sklop Program Predavatelj 

8.30 – 9.00 Registracija udeležencev 

9.00 – 9.15 0.1 Uvodni nagovor  Predstavnik  izvajalca 

9.15 – 10.15 1.1 
Zahteve in postopki pri gradbeni, energetski 

in stanovanjski zakonodaji 

mag. Miha Tomšič, 

dr. Marjana Šijanec Zavrl 

10.15 – 10.25 2.2 
Izvajanje ukrepov prenove na ovoju skladno 

s pravili stroke: Gradbena-fizika 
mag. Miha Tomšič 

10.25 – 10.55 Odmor s kavo 

10.55 – 11.55 1.2 

Energijska prenova večstanovanjskih stavb 

v povezavi z drugimi bistvenimi zahtevami 

(potres, vlaga, požar) 

dr. Samo Gostič 

11.55 – 12.45 2.2 
Načrtovanje, rešitve in kakovosten nadzor: 

Prenova streh in fasad 
Tomaž Škerlep, u.d.i.a. 

12.45 – 14.00 Delovno kosilo in mreženje z deležnik i energijske prenove stavb  

14.00 – 14.45 2.5 

Celovita prenova stanovanjskih stavb s 

poudarkom na stavbah dediščine in 

predstavitev smernic za njihovo energetsko 

prenovo 

mag. Miha Tomšič 

14.45 – 15.00 4.4 Trajnostni vidiki prenove 
dr. Marjana Šijanec Zavrl 

mag. Miha Tomsič 

15.00 – 16.00 3.4 
Ukrepi za izboljšanje URE v stavbah in 

uporabo OVE 
dr. Miha Praznik  

16.00 – 16.30 Odmor s kavo 

16:30 – 16:40 5.2 
Primeri dobrih in slabih praks 

Strokovne predstavitve sponzorjev: Lunos 
predstavnik  Lunos 

16.40 – 17.00 2.3 

Naprave in sistemi za oskrbo stavbe z 

energijo, njihovo pravilno in učinkovito 

delovanje ter spremljanje ter vrednotenje 

energijskih kazalnikov 

dr. Miha Praznik  

17.00 – 17.30 3.1 
Kakovosten energetski pregled in vloga 

upravnika pri njem 
dr. Miha Praznik  

17.30 – 18.00 3.5 

Oskrba stavbe z energijo in OVE  

z vidika izpolnjevanja sNES kriterijev pri 

celoviti prenovi stavb 

dr. Henrik  Gjerkeš 

18.00 – 18.30 3.3 
Delitev in obračun stroškov za ogrevanje – 

novosti in motivacija za energetsko prenovo 

dr. Marjana Šijanec Zavrl 

Andraž Rakušček, u.d.i.g. 

18.30 – 19.00  
Odprta vprašanja: 

(postopki, dokumentacija …) 
vsi 
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Drugi dan usposabljanja   
 

Termin Sklop Program Predavatelj 

8.30 – 9.00 Zbor udeležencev 

9:00 – 9.20 2.1 
Sodobni pristopi k zmanjševanju potreb po 
toploti v stavbah 

mag. Miha Tomšič 
Gašper Stegnar, u.d.i.g. 

9.20 – 9.50 2.4 

Vrednotenje učinkov načrtovanih ukrepov 
celovite energetske prenove 

večstanovanjskih stavb 
Do sNES s presojo LCC in z energijskim 
modeliranjem 

Gašper Stegnar, u.d.i.g. 
dr. Marjana Šijanec Zavrl 

9:50 – 10.20 2.2 
Načrtovanje, rešitve in kakovosten nadzor: 
Pravilna izbira in vgradnja oken 

Neva Jejčič, u.d.i.a.. 

10.20 – 10.50 3.2 
Energetska izkaznica in njena vloga pri 
identifikaciji priložnosti za naložbe v 

energijsko prenovo 

Andraž Rakušček, u.d.i.g. 
dr. Marjana Šijanec Zavrl 

10.50 – 11.20 Odmor s kavo 

11.20 – 11.35 4.1 
Uvod v financiranje energijske prenove 
(gosti) 

dr. Marjana Šijanec Zavrl 

11.35 – 12.20 4.1 Financiranje ukrepov – Eko sklad, j. s. 
mag. Vesna Črnilogar 

Eko sk lad, j. s. 

12.20 – 13:05 4.1 
Financiranje ukrepov v energijsko 
učinkovitost večstanovanjskih zgradb  

iz virov SID banke in EIB 

Stanislav Berlec 

SID banka  
(Hranilnica LON,  

Gorenjska banka) 

13.05 – 13.35 4.2 
Vzpostavitev postopkov za sistem 
zagotavljanja kakovosti pri prenovi 

večstanovanjskih stavb 

Andraž Rakušček, u.d.i.g. 
mag. Miha Tomšič 

13.35 – 14.50 Delovno kosilo in mreženje z deležniki energijske prenove stavb 

14:50 – 15:10 5.2 
Primeri dobrih in slabih praks 
Strokovne predstavitve sponzorjev: 

Tehnična podpora JUB 

predstavnik  JUB 

15.10 – 15.40 5.1 

Primeri dobrih in slabih praks: 
Zasnova in priprava projekta celovite 
energetske prenove stanovanjskih stavb - 

PEP in njena uporaba na primeru energijske 
prenove Fondovih blokov 

Andraž Rakušček, u.d.i.g. 
mag. Miha Tomšič 

15.40 – 16.10 5.1 
Primeri dobrih in slabih praks: 
Napake pri vgradnji in menjavi oken 

Neva Jejčič, u.d.i.a. 

16.10 – 16.40 Odmor s kavo 

16.40 – 16.55 5.2 
Primeri dobrih in slabih praks 

Strokovne predstavitve sponzorjev: Hipox 
predstavnik  Hipox 

16.55 – 17:10 5.2 
Primeri dobrih in slabih praks  

Strokovne predstavitve upravnikov: SPL 
predstavnik  SPL 

17.10 – 18.40 5.3 

Delavnica:  
SWOT analiza celovite energijske prenove 

Kako lahko upravniki usmerjajo lastnike 
stavb k celoviti energijski prenovi 
večstanovanjskih stavb? 

Moderirajo: 

 
dr. Marjana Šijanec Zavrl 

Neva Jejčič, u.d.i.a 

Andraž Rakušček, u.d.i.g. 
mag. Miha Tomšič 

Pridržujemo si pravico do manjših sprememb v programu. 
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Predavatelji 

doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ. dipl. inž. grad. 
Gradbeni inštitut ZRMK 

Dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ. dipl. inž. grad., je diplomirala leta 1984 na Fakulteti 

za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, na oddelku za gradbeništvo – 

konstrukcijska smer. V letih od 1984 do 1993 je bila na UL FGG zaposlena kot mlada 

raziskovalka in asistentka na predmetnem področju stavbarstvo. Na isti fakulteti je 

leta 1993 doktorirala na področju toplotnega odziva stavb. Od leta 1994 naprej je 

zaposlena na Gradbenem inštitutu ZRMK, zdaj kot pomočnica člana uprave za 

raziskovalno dejavnost in vodja Centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo, 

njeno ožje razvojno področje je trajnostna gradnja. V letih 1997-2012 je bila znanstvena sodelavka na UL FGG.  

Od leta 2013 dalje kot docentka za predmetno področje upravljanje nepremičnin tudi predava na Evropski 

pravni fakulteti v Novi Gorici. Je vodja programa usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdajanje 
energetskih izkaznic, po javnem pooblastilu pristojnega ministrstva za obdobje (2011-2014 in 2014-2019).  

Deluje na področju URE in OVE pri novogradnjah in prenovah, skoraj nič-energijskih stavb in trajnostne 

gradnje. V zadnjih letih je na omenjenih področjih vodila vrsto domačih in mednarodnih raziskovalno 

razvojnih projektov (v okviru H2020, 7. OP, Inteligentna Energija Evropa, Interreg, COST, EUREKA).  Je članica 

Strokovnega sveta za učinkovito rabo energije pri MZI (2014) in Komisije za preverjanje izpolnjevanja pogojev 

za priznavanje poklicne kvalifikacije reguliranega poklica izdelovalca energetske izkaznice (od 2015) pri MZI,    

sodelovala je v strateškem svetu za učinkovito rabo energije (2009) in strateškem svetu za stanovanjsko 

gradnjo (2010), oboje pri MOP. Je tudi članica IZS, članica UO GBC Slovenija, članica tehničnega odbora TC 
Toplota in TC Trajnostna gradnja pri SIST, društev SLOSE, Slovenski E-foruma in ICOMOS. 

 

mag. Miha Tomšič, univ. dipl. inž. grad. 

Gradbeni inštitut ZRMK 

Predavatelj je magister gradbeništva s 26 leti delovnih izkušenj na področju 

trajnostnega graditeljstva. Na Gradbenem inštitutu ZRMK je pomočnik  vodje Centra 

za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo. Deluje na področjih gradbene fizike, 

učinkovite rabe in obnovljivih virov energije v stavbah, kazalnikov trajnostne gradnje, 

izdelave strokovnih podlag za nacionalne tehnične predpise in strateške dokumente, 

okoljske politike na področju stavb in vodenja domačih in mednarodnih tematskih 

projektov. Je član ocenjevalne komisije za podeljevanje Znaka kakovosti v graditeljstvu (ZKG) in predavatelj v 

programu usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdajo energetskih izkaznic, v 

programu usposabljanja energetskih svetovalcev in na izobraževanju in usposabljanju energetskih 

preglednikov. Ima licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic in status DGNB 
konzultanta. 
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Neva Jejčič, univ. dipl. inž. arh. 
Gradbeni inštitut ZRMK 

Že med študijem na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani je po končanem drugem 
letniku za tri mesece odšla na izpopolnjevanje v Veliko Britanijo, v četrtem letniku pa 
zaradi raziskovalnega projekta o Maksu Fabianiju in mestni palači na Dunaj in Trst. Z 
diplomsko nalogo z naslovom »Raziskava možnega razvoja stanovanjske soseske« 
pod mentorstvom prof. dr. Vladimirja Brezarja je uspešno zaključila univerzitetni 
študij.  

Delovne izkušnje si je najprej tri leta nabirala v projektivnem biroju gradbenega 
podjetja Primorje. Nadaljnji dve leti se je ukvarjala s celovitim urejanjem prenov, od 

zasnove, načrtovanja, izvedbenih načrtov, izbire in nadzor izvajalcev do končne izvedbe, lokalov, stanovanj 
fizičnih oseb in poslovalnic banke Vipa in Avriga. Na Uradu za prostorsko planiranje je dve leti vodila pripravo 
državnih lokacijskih načrtov za HE Doblar in Plave, avtocestni odsek Krška vas – Obrežje in plato 
mednarodnega mejnega prehoda Obrežje. Od leta 1998 pa je zaposlena na Gradbenem inštitutu ZRMK – 
Gradbenem centru Slovenije, kjer se ukvarja z raznolikim in širokim področjem delovanja: raziskovalno delo, 
priprava razstav na različnih prireditvah na temo graditeljstva, svetovanje občanom v zvezi z gradn jo in 
prenovo, promocijska dejavnost, usposabljanje in predavanja za stroko in občane v zvezi s trajnostno gradnjo, 
energija v stavbah, priprava meril in primerjalno vrednotenje v okviru certifikata Znak kakovosti v 
graditeljstvu ter projekti, povezani z ohranjanjem kulturne dediščine.  

Bogate izkušnje prenaša tudi s strokovnimi, poljudnimi in znanstvenimi članki v različnih strokovnih in 

poljudnih medijih ter predavanjih za strokovno in laično javnost, še posebej na temo stavbnega pohištva in 
njegove vgradnje. 

 

doc. dr. Henrik Gjerkeš, univ. dipl. inž. stroj. 
Gradbeni inštitut ZRMK in Univerza v Novi Gorici  

Henrik Gjerkeš je diplomiral na Tehniški fakulteti Univerze v Mariboru. Magistriral in 

leta 1999 doktoriral je na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Od leta 2011 je 

zaposlen na Gradbenem inštitutu ZRMK (GI ZRMK) v Ljubljani in na Univerzi v Novi 

Gorici (UNG). Na GI ZRMK vodi dejavnosti na področju trajnostne rabe energije v 

občinah, kjer se interdisciplinarno prepletajo njegova področja dela in raziskovanja: prenos toplote, procesna 

tehnika, trajnostni razvoj, obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije, okoljske tehnologije, sodobni 

tehnološki sistemi, koncepti krožnega gospodarstva, regionalni razvoj in evropska kohezijska politika. 
Njegova bibliografija obsega več kot 170 enot, od tega 19 znanstvenih člankov z več kot 60 čistimi citati.  

 

dr. Miha Praznik, univ. dipl. inž. stroj. 

Gradbeni inštitut ZRMK 

Predavatelj je doktor arhitekturnih znanosti ter magister strojništva. Na Gradbenem  

inštitutu ZRMK je vodja dejavnosti Pasivna gradnja in energijsko učinkovita prenova. 

Na relevantnem področju dela ima 20 letne izkušnje z energetskimi pregledi 

večstanovanjskih stavb ter z načrtovanjem njihove celovite prenove, ki so del 

številnih projektnih aktivnosti Gradbenega inštituta ZRMK. Izkušnje s svetovanjem 

za večstanovanjske stavbe je gradil tudi kot energetski svetovalec ter vodja 

nacionalne energetsko svetovalne mreže ENSVET. Posebnega pomena je tudi sodelovanje v prepoznavnih 
projektih energijsko visoko učinkovitih večstanovanjskih stavb v Sloveniji.  
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Gašper Stegnar, univ. dipl. inž. grad. 
Gradbeni inštitut ZRMK 

Predavatelj je diplomant gradbeništva z več leti izkušenj na področju simulacijskega 

modeliranja toplotnega odziva stavb in analiz energijskih bilanc stavbnega fonda. Na 

Gradbenem inštitutu ZRMK deluje kot raziskovalec na Centru za bivalno okolje, 

gradbeno fiziko in energijo. Deluje na področjih gradbene fizike, učinkovite rabe in 

obnovljivih virov energije v stavbah, izdelave strokovnih podlag za nacionalne 

tehnične predpise in strateške dokumente, podrobnega simulacijskega modeliranja 

ter domačih in mednarodnih tematskih projektov. 

 

Tomaž Škerlep, univ. dipl. inž. arh. 
Gradbeni inštitut ZRMK 

Tomaž Škerlep je leta 1978 diplomiral iz arhitekture na Fakulteti za arhitekturo, 

gradbeništvo in geodezijo (FAGG) v Ljubljani. Po diplomi je naprej deloval kot 

samostojni kulturni delavec, nato pa do leta 1992 kot projektant v Biroju 71 v 

Ljubljani. Od takrat dalje je zaposlen na Gradbenem inštitutu ZRMK, kjer zadnjih 10 

let dela kot vodja projekta na Centru za materiale in konstrukcije. Ukvarja se pretežno s sanacijami in 

prenovami fasad, ravnih in poševnih streh ter drugih obodnih konstrukcij, z drugimi projektanti pa sodeluje 

tudi pri projektiranju novogradenj in sicer kot konzultant za sestave obodnih in etažnih konstrukcij ter za 

detajle in kot izdelovalec elaboratov gradbene-fizike. Je strokovnjak za področje toplotne in hidro zaščite 

objektov. 

 

dr. Samo Gostič, univ. dipl. inž. grad. 
Gradbeni inštitut ZRMK 

Predavatelj je raziskovalec na področju gradbenih konstrukcij in vodja Laboratorija. 

Doktoriral je na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani na temo potresne 

odpornosti armiranobetonskih stavb z zidanimi polnili. Z vprašanji potresne 

odpornosti stavb ter rekonstrukcijami se je ukvarjal še naprej tako v raziskovalnih 

projektih, kot s praktičnim delom v Državni tehnični pisarni Bovec-Tolmin za obnovo 

Posočja po potresih 1998 in 2004. 

 

 

mag. Vesna Črnilogar, sekretarka Eko sklada 

Eko sklad, j.s. 

Magistrirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Svojo poklicno 

pot je začela v Industriji usnja Vrhnika leta 1991, kjer se je med drugim srečala s 

problematiko varstva okolja. Na Eko skladu j. s. je zaposlena od leta 2002. Opravljala 

je naloge na področju kreditiranja investicijskih projektov varstva okolja občanov in 

pravnih oseb, predvsem vrednotenje teh projektov po okoljskih kriterijih. Od leta 

2008 dela na področju dodeljevanja nepovratnih sredstev, trenutno kot vodja Sektorja za nepovratna 

sredstva. 
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Andraž Rakušček, univ. dipl. inž. grad. 
Gradbeni inštitut ZRMK 

15 let delovnih izkušenj na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov 

energije v stavbah, energetskega certificiranja stavb, računskih postopkov po EPBD 

standardih, načrtovanja nizkoenergijske prenov, LCC-ekonomske presoje, analize 

stavb in na razvoju informacijske tehnologije za podporo teh dejavnosti. Njegovo 

ožje strokovno področje je računalniška simulacija toplotnih potreb v stavbi po EN 

13790, izračuni po CEN EPBD standardih, ki so temelj računske metode za določanje 

energijskih lastnosti stavb, tudi v pravilniku PURES, optimiranje razredov v energetski 

izkaznici stavbe, simulacija prenosa toplote, še posebej toplotni mostovi i n energijsko učinkoviti okenski 

okvir. V okviru energetskih pregledov izvedenih stavb je specializiran na termografske analize ovoja ter na 

zelo aktualno preverjanja zrakotesnosti ovoja z Blower-door preskusom. Analize nadgrajuje s presojo 

stroškov stavbe v celotni življenjski dobi v podporo projektantom in investitorjem pri odločanju združeno v 
projekt energetske prenove stavbe (PEP). 

 

Stanislav Berlec 

pomočnik direktorja na oddelku za banke, SID banka 

Stanislav Berlec je iz ekonomije diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v 

Ljubljani. Zaposlen je v SID banki, d. d., v Ljubljani, in sicer trenutno kot pomočnik 

direktorja na oddelku za banke. V službi se ukvarja oziroma se je ukvarjal s področjem 

financiranja, razvoja produktov, sodelovanja z mednarodnimi razvojnimi finančnimi 

institucijami, bil pa je tudi predstavnik v evropskem združenju NEFI. Med drugim 

deluje na področju energetske učinkovitosti in s tem povezanih instrumentov 

financiranja. Preden se je pridružil SID banki, je bil Stanislav Berlec zaposlen na ministrstvu za finance ter v 
Agenciji Republike Slovenije za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije.  
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Zakonodajne zahteve in postopki glede energetske prenove 

večstanovanjskih stavb pri gradbeni, energetski in stanovanjski zakonodaj i 

Dr. Marjana Ši janec Zavrl ,  u.d.i .g.,  mag. Miha Tomšič, u.d.i .g.  

Slovenija je skladno z drugimi državami članicami EU sprejela zahtevne obveze v okviru podnebno energijske 
politike. Stavbe, s katerimi je povezano skoraj 40% rabe energije in tretjina vseh emisij toplogrednih plinov, 
so tu še posebej izpostavljene. Doseganje zastavljenih ciljev na področju učinkovite rabe energije podpira 
skupek EU zakonodaje: tiste v okviru podnebno energetskega paketa in druge zakonodaje s področja 
učinkovite rabe energije (še posebej v stavbah). Pri nas so najpomembnejše novosti glede učinkovite rabe 
energije in sistematične energetske prenove stavb vključene v Energetski zakon 1 (EZ-1) iz leta 2014 in v 
strateške dokumente (DSEPS in AN sNES2).  

Z energijsko prenovo želimo zmanjšati rabo končne energije v stavbah za 15 % do leta 2020 in za 30 % do leta 
2030 glede na leto 2005, zagotoviti in zagotoviti, da bo do 2030 vsaj 2/3 rabe energije v stavbah iz obnovljivih 
virov energije. Po DSEPS bomo do leta 2030 energetsko prenovili skoraj 26 mio m2 površin stavb, oz. 1,3 – 1,7 
mio m2 letno; od tega dobro tretjino v standardu skoraj nič-energijskih stavb (sNES). Pretežni del (71% glede 
na površino oz. 63,4 milijonov m2) obstoječega stavbnega fonda v Sloveniji predstavljajo stanovanjske stavbe 
(stavbe javnega sektorja zajemajo 11% in stavbe ostalega storitvenega sektorja 18% vseh obstoječih stavb). 
V strategiji je za doseganje podnebno energetskih ciljev predvidena stopnja celovitih prenov stanovanjskih 
stavb na ravni 2 % (v tem do leta 2030 enodružinskih stavb okrog 1,75 %, večstanovanjskih 2,5 %), v javnem 
sektorju pa 3 %. Skupaj bodo za doseganje ciljev do leta 2030 potrebne investicije v prenovo stavb na ravni 
6,7 mrd EUR, od tega tri četrtine v stanovanjskem sektorju, kar pomeni l etno okoli 300 mio EUR naložb v 
stanovanjskem sektorju. 

Izziv za izboljšanje energijske učinkovitosti predstavlja dejstvo, da je bilo kar 70 % skupnih površin 
stanovanjskih stavb zgrajenih pred letom 1985 in te stavbe (zaradi svojih tehničnih lastnosti in primerno 
visoke starosti posameznih gradbenih elementov ter tehničnih sistemov) predstavljajo velik potencial za 
prenovo. Spodbude predvsem v obliki nepovratnih sredstev in ugodnih posojil so, še posebej v zadnjem 
desetletju, v veliki meri pomagale zmanjšati nekatere ovire pri odločanju za energijsko prenovo 
večstanovanjskih stavb. Naložbe so v teku, vendar je njihov obseg še preskromen, predvsem pa je stopnja 
izkoriščenosti potenciala na ravni posamezne stavbe nezadostna.  

Pomemben dejavnik uspeha je usklajenost postopkov energetske, gradbene in stanovanjske zakonodaje. 
Izvedbo energetske prenove (rekonstrukcije, vzdrževalnih del, tehničnih izboljšav - v besednjaku ZGO) ureja 
Zakon o graditvi objektov3 (ZGO) z gradbenimi predpisi, ki vodijo k izpolnjevanju bistvenih zahtev v življenjski 
dobi stavbe.  
Kdaj za določena dela potrebujemo gradbeno dovoljenje in kdaj ne ? Katere določbe gradbenih predpisov 
(minimalne zahteve pravilnika PURES4 je treba pri izvedbi del upoštevati in kaj se nam obeta po posodobitvi 
predpisa? Mora soglašati z naložbo 50% ali 75% etažnih lastnikov? 

V večstanovanjskih stavbah je za uspešno izvedbo energijske prenove ključen Stanovanjski zakon 5 (SZ), ki 
ureja upravljanje s stavbo in utira pot načrtovanju, izvajanju in financiranju med drugim tudi energijske 

                                                                 
1 Energetsko zakon (EZ-1), Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014 
2 DSEPS, Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, MZI, 29. oktober 2015 
(http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/dolgorocna-strategija-za-spodbujanje-nalozb-
energetske-prenove-stavb/)  
AN sNES, Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe, MZI, 22. april 2015 (http://www.energetika-
portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/akcijski-nacrt-za-skoraj-nic-energijske-stavbe/)  
3 Zakon o graditvi objektov - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO Pravno-informacijskega sistema Republike 
Slovenije s povezavami na vse spremembe, ki vplivajo na vsebino ZGO-1 
(Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. 
US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13) 
4 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10) 
5 Stanovanjski zakon - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO 

https://www.uradni-list.si/1/index?edition=201417#!/Uradni-list-RS-st-17-2014-z-dne-7-3-2014
http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/dolgorocna-strategija-za-spodbujanje-nalozb-energetske-prenove-stavb/
http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/dolgorocna-strategija-za-spodbujanje-nalozb-energetske-prenove-stavb/
http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/akcijski-nacrt-za-skoraj-nic-energijske-stavbe/
http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/akcijski-nacrt-za-skoraj-nic-energijske-stavbe/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3490
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20044398
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200514&objava=1
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20053952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20054018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20054890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20076414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20094889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011827
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20134027
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20102856
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2008
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prenove. Pri njej se ukvarjamo s skupnimi deli in napravami stavbe, zato je pomembno, da etažni lastniki oz. 
solastniki dobro poznajo svoje obveznosti in pravice. Prav tako mora bit i z določili predpisov dobro seznanjen 
tudi upravnik stavbe, da lahko vodi postopke, ki so v njegovi pristojnosti, svetuje lastnikom in jih usmerja pri 
pripravah na izvedbo ukrepov. To je nekoliko nakazano že v definiciji upravljanja v 9. členu Stanovanjskega 
zakona: »upravljanje večstanovanjske stavbe po tem zakonu je sprejemanje in izvrševanje odločitev ter 
nastopanje v pravnem prometu in v postopkih pred pristojnimi organi z namenom obratovanja, vzdrževanja 
in ohranjanja bistvenih lastnosti večstanovanjske stavbe«. 

Pomemben instrument pri energijski prenovi večstanovanjske stavbe je rezervni sklad. 44. člen 
Stanovanjskega zakona uvodoma med drugim določa, da je ta sredstva mogoče uporabiti samo za poravnavo 
stroškov vzdrževanja, ki so predvideni v sprejetem načrtu vzdrževanja, kakor tudi za dela, vezana na 
učinkovitejšo rabo energije. 

Vzdrževanje stanovanjske stavbe se šteje med posle rednega upravljanja, kjer je potrebno vsaj 50-odstotno 
soglasje lastnikov, in vključuje izvedbo vseh del v skladu s predpisi o graditvi objektov. Področja energijske 
prenove se dotika Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb6, ki v 13. členu določa, da se lastniki z več 
kot tremi četrtinami solastniških deležev (75%) odločajo o vseh izboljšavah, ki ne štejejo za vzdrževanje, za 
katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Sem sodi npr. tudi vgradnja izolacije ali materialov, ki se 
vgrajujejo z namenom učinkovite rabe energije. 

Gradbeni predpisi izraza »prenova« sicer ne omenjajo. V ZGO je zapisana uskladitev z drugimi predpisi: v 
predpisih uporabljeni izrazi »adaptacija«, »obnova«, »vzdrževalna dela«, »redna vzdrževalna dela« in 
»investicijska vzdrževalna dela« pomenijo »vzdrževanje objekta« po določbah ZGO. Vzdrževanje objekta pa 
je definirano kot izvedba del, s katerimi se objekt ohranja v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, 
obsega pa redno vzdrževanje in vzdrževalna dela v javno korist.   

Po dogovoru z izrazom »prenova« opišemo širši nabor izboljšav na obstoječi stavbi. V zakonodaji in strateških 
dokumentih je izraz »prenova« uporabljen v smislu nadgradnje energetske učinkovitosti stavbe, če ni 
zapisano drugače. Izraz »celovita prenova« pa je definiran v DSEPS kot usklajena izvedba ukrepov učinkovite 
rabe energije na ovoju stavbe (npr. dodatna toplotna zaščita, menjava stavbnega pohištva) in na stavbnih 
tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način , da se, kolikor 
je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energijsko  prenovo. 

                                                                 
(Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. 
US, 87/11 in 40/12 - ZUJF)   
Seznam vseh sprememb SZ-1 – povezava na Register predpisov Slovenije, obsega povezavo na vse spremembe, ki 
vplivajo na vsebino SZ-1  
6 Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8674  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20033312
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2004776
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20062024
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20081981
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20082415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20112619
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20113719
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO2008.html
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8674
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Sodobni pristopi k zmanjševanju potreb po ogrevanju v stavbah 

dr. Marjana Ši janec Zavrl ,  Gašper Stegnar, mag. Miha Tomšič  

Pri odločanju o energetski prenovi stavb je seveda ključna ekonomika 

naložbe. V skladu z Dolgoročno strategijo energetske prenove stavb 

(DSEPS) je težišče na celoviti energetski prenovi stanovanjskih stavb, za 

katere je tudi predvideno sofinanciranje iz javnih virov in spodbujanje 

zasebnih vlaganj. Na tem mestu se torej poraja vprašanje, kako 

kompleksna naj bo celovita prenova stavbe oziroma ali je sNES 

prenova stavb lahko ekonomsko upravičena ter kakšne  državne 
spodbude so za to potrebne.  

Celovita prenova vključuje ukrepe oz. tehnologije, s katerimi izkoristimo 

celoten energijsko varčevalni potencial. sNES prenova je po mednarodni 

strokovni definiciji prenova s takim naborom ukrepov, kjer so vseživljenjski 

stroški prenovljene stavbe še vedno nižji kot pri obstoječem stanju, energijski 

kazalnik (raba primarne energije) pa se po prenovi znatno izboljša. Merilo je 

namenjeno lastnikom stavb in načrtovalcem energetske prenove pri iskanju 

ekonomsko vzdržnih zasnov prenove obstoječe stavbe.  

Visoko energetsko učinkovitost prenovljene stavbe dosegamo tako na račun 

zmanjšanja potreb po energiji (toplotna zaščita ovoja, prezračevanje z rekuperacijo) pri kakovostno zasnovani 

in izvedeni prenovi kot na račun oskrbe s čim večjim deležem obnovljive energije. Tu je vključena tako 

proizvodnja energije iz obnovljivih virov na lokaciji in oddaja presežkov v omrežja, kot priklop n a energijsko 
učinkovit sistem daljinskega ogrevanja z zadostnim deležem OVE.  

Priložnosti za stroko predstavljajo zlasti razvoj inovativnih 

tehničnih rešitev (materiali, tehnologije) za celovito energijsko 

prenovo, njihova tipizacija in s tem pocenitev. strokovna podpora 

investitorjem in lastnikom stavb za odpravo organizacijskih ovir in 

prodor dolgoročno vzdržnih konceptov energetske prenove, 

izboljšanje znanja in veščin vseh vključenih v proces energetske 

prenove stavb – od svetovalcev, izvajalcev energetskih pregledov, 

projektantov, do dobaviteljev, izvajalcev, nadzornikov in 

nenazadnje vzdrževalcev ter upravljavcev stavb. Trg potrebuje tudi 

ustrezne finančne produkte za financiranje prenove . Predstavili 

bomo potenciale in napredne rešitve za celovito energetsko 

sanacijo. 

Vir: RWE in BPIE
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Izvajanje ukrepov prenove na stavbnem ovoju skladno s pravili stroke: 

gradbena fizika (uvod) 

Mag. Miha Tomšič  

Kakovost bivalnega okolja v smislu vplivov na počutje, pa tudi na zdravje, opisujemo s parametri, ki so 
povezani s toplotnim, svetlobnim in zvočnim ugodjem ter kakovostjo zraka v prostoru. Pri tem  upoštevamo, 
da nanje poleg zunanje okolice, vremena in letnega časa vplivajo med drugim tudi arhitekturna zasnova in 
značilnosti toplotnega ovoja. 

Kakovost bivalnega okolja in raven našega počutja v njem opisujemo na različne načine. Tudi predstava o 
tem, kaj kakovost sploh je, se lahko razlikuje od posameznika do posameznika in od situacije do situacije. 
Trenutno subjektivno doživljanje neposredne okolice ni nujno skladno z ravnijo kakovosti, kot jo opredelimo 
z merljivimi količinami in kazalniki (stopinje, kilovatne ure, odstotki ipd.).  

S pojmom »kakovost« imamo lahko v mislih npr. dimenzije in razporeditev prostorov ter njihovo notranjo 
opremo, torej arhitekturno-oblikovalski vidik. Lahko pa se ukvarjamo s parametri, ki neposredneje vplivajo 
na zdravje in počutje v notranjem okolju. Ti so v veliki meri povezani z energetsko-tehničnimi značilnostmi 
stavbe. Šele ko so dejavniki, ki vplivajo na toplotno, svetlobno in zvočno ugodje ter kakovost zraka dobro 
usklajeni na dovolj visoki ravni, lahko pričakujemo, da se bomo v stanovanju ali hiši – pa četudi sicer na elitni 
lokaciji in z najsodobnejšo opremo in pohištvom – tudi dobro počutili. 

Zelo pomemben vplivni dejavnik za dobro počutje v prostoru je npr. notranja površinska temperatura 
obodnih konstrukcij. Idealno bi na primer bilo, če bi bila temperatura notranjih površin sten ne več kot 
približno tri ali štiri stopinje nižja od temperature notranjega zraka. Takim razmeram se lahko približamo, če 
so toplotne lastnosti obodnih konstrukcij čim bolj enakomerne in seveda čim boljše. Ob tem moramo paziti 
na primerno relativno vlažnost zraka v prostorih in prostore ustrezno in pravočasno prezračevati.  

V sodobni energijsko učinkoviti stavbi z nizkotemperaturnim sistemom ogrevanja se počutimo precej bolje 
kot v neizolirani prepišni stavbi s hladnimi površinami in vročimi ogrevalnimi telesi. A pot do opisane visoke 
ravni kakovosti stavb, ki vključuje tudi nizke obratovalne in vzdrževalne stroške, ni enostavna, posebej če gre 
za starejšo, neizolirano, slabo vzdrževano ali poškodovano stavbo.  

Ne glede na to, da npr. za izvedbo dodatne toplotne zaščite, obnovo hidroizolacije ali menjavo stavbnega 
pohištva gradbeno dovoljenje ni potrebno, je nadvse priporočljivo pripraviti podroben projekt sanacije. Ob 
načrtovanju je treba izbrati primerne materiale in njihove dimenzije glede na želeno ciljno raven, analizirati 
dolgoročne ekonomske vplive ter razmerja med investicijo in njenimi učinki, izbrati strokovno usposobljenega 
in zanesljivega izvajalca, nadzirati izvedbo in med obratovanjem nato spremljati rezultate in učinke izvedenih 
ukrepov. 



   
 

Usposabljanje financira Ministrs tvo RS za okolje in prostor i z s redstev Sklada za podnebne spremembe  in Eko sklad, j.s. 15                 

Načrtovanje, rešitve in kakovosten nadzor: prenova streh in fasad 

Tomaž Škerlep  

Za prenovo ravnih streh se v zadnjih letih vse pogosteje odločamo samo ali predvsem zaradi energetske 

prenove. V preteklosti smo vsaj ravne strehe pogosto sanirali predvsem ali izključno zaradi zamakanja. Zaradi 

pogostih napak pri projektiranju in izvedbi, pa tudi zaradi bistveno manj kakovostnih mate rialov, kot jih 

imamo danes na voljo na našem tržišču, so ravne strehe pri nas še vedno pogosto na slabem glasu, in sicer 

tako pri investitorjih kot tudi pri nekaterih projektantih. Ker imam danes na voljo dovolj znanja in izkušenj ter 

najrazličnejše tradicionalne in sodobne materiale za izvedbo ravnih streh, ni več nobenega pravega razloga 

zato, da jih ne bi projektirali in izvajali; potrebno je le poznati njihove zakonitosti in izbrati ustrezne materiale 

rešitve. 

Za energetsko sanacijo ravnih streh se je najbolj smiselno odločiti takrat, ko se življenjska doba hidroizolacije 

in ostalih slojev na ravni strehi že izteka. Se pa v zadnjem obdobju energetske sanacije izvajajo tudi na 

strehah, na katerih je hidroizolacija še v povsem dobrem stanju oziroma je bila celo pred kratkim zamenjana. 

Žal se v praksi srečujemo tudi s primeri, ko se zamakanje pojavi šele po neustrezno zasnovani in/ali izvedeni 

sanaciji, kar se seveda ne bi smelo zgoditi.  

Po naših opažanjih upravniki in lastniki pogosto sploh ne vedo, v kakšnem stanju je njihova ravna streha, 

kakšna je njena sestava in iz kakšnih materialov sta na primer hidroizolacija in toplotna izolacija. Eden od 

vzrokov zato je v tem, da so ravne strehe pogosto težje dostopne in s tem manj vidne, poleg tega pa so, vsaj 

pri izkoriščenih strehah, izolacijski sloji zakriti z zaščitenimi sloji (npr. z betonskim tlakom). Pred začetkom 

energetske prenove je potrebno najprej diagnosticirati obstoječe stanje: potrebno je ugotoviti, kakšna je 

sestava izolacijskih in zaščitnih slojev, kakšni materiali so vgrajeni, ali je obstoječa toplotna izolacija suha in 

ali ima ustrezno tlačno trdnost, ali je nosilna konstrukcija ustrezna, kje so odtoki in kako so dimenzionirani, 

itd. Poleg tega moramo biti pozorni tudi na posamezne detajle, ki lahko bistveno vplivajo na zasnovo 

sanacijskih ukrepov oziroma na debelino izolacijo in posledično na toplotno prehodnost sanirane strehe. Pred 

sanacijo moramo praviloma vedno opraviti pregled strehe s pomočjo globinskih sond.  

Ravno streho po možnosti saniramo brez odstranjevanja obstoječih slojev, ker je takšno odstranjevanje 

običajno zelo drago in zamudno, ob njem pa lahko pride tudi do zamakanja v spodnje prostore. Poleg tega je 

nezaželeno tudi z ekološkega stališča, saj odstranjene materiale le redkokaj lahko recikliramo. Zato je tako 

pomembno, da se sanacije ravne strehe lotimo nadvse premišljeno in celostno.  

Pri energetski prenovi se srečujemo z vsemi tipi neprezračevanih (toplih) ravnih streh (klasično, obrnjeno, 

plus in dvojno), občasno pa tudi s prezračevanimi (hladnimi) ravnimi strehami, ki se sicer tudi pri 

novogradnjah projektirajo in izvajajo le izjemoma. Značilnosti, prednosti in slabosti teh streh bodo 

predstavljene v predavanju. Predstavljeni bosta tudi dve vzorčni sanaciji: ena bolj zahtevna, pri kateri smo 

morali zaradi namočene toplotne izolacije, pomanjkanja višine in upoštevanja kulturno-varstvenih pogojev 

Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije odstraniti vse sloje ravne strehe do nosilne konstrukcije, in 

druga, enostavna, pri kateri smo nove izolacijske sloje vgradili nad obstoječimi.   

Pri prenovah fasad se v praksi prav tako srečujemo z najrazličnejšimi situacijami. Za razliko od ravnih streh, 

ki so le redkokdaj vidne, se pri fasadah običajno vedno najprej vprašamo, kako bo sanacija vplivala na izgled 

objekta. Na inštitutu se največ ukvarjamo s sanacijami večstanovanjskih stavb, pri katerih se obstoječ izgled 

ne spreminja, ali pa so te spremembe le minimalne, medtem ko pri arhitekturno zahtevnejših sanacijah, pri 

katerih se izgled fasade, in s tem celotnega objekta, lahko tudi zelo spremeni, običajno sodelujemo z drugimi 

projektanti. Najenostavnejše so prav gotovo sanacije objektov, ki imajo pravilno geometrijsko zasnovo in 

gladke ometane fasade (brez dekoracije). Takšne objekte,  ki običajno niso spomeniško zavarovani in ki imajo 

masivne (zidane oziroma lite armiranobetonske stene) praktično vedno saniramo s kontaktno fasadno 

oblogo, in to ne glede na to, ali je bila takšna obloga že prej vgrajena ali ne. V fazi projektiranja se n ajveč 
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dilem pojavlja v zvezi z izborom in debelino toplotne izolacije, pa še teh je v zadnjih letih bistveno manj, ker 

se pri dimenzioniranju običajno ravnamo po zahtevah EKO sklada (λ/d ≤ 0,025 W/m2K), pri izboru izolacije 

pa zahtev, ki izhajajo iz Tehničnih smernic za požarno varnost v stavbah. Tako se na objektih višine nad 22 

metrov vgrajuje praktično samo kamena volna, pri nižjih pa poleg kamene volne še navaden (beli) in grafitni 

(sivi) stiropor. Slednjega uporabljamo predvsem tam, kjer želimo imeti ob enakem učinku čim tanjšo izolacijo. 

Kako celovita je na koncu energetska prenova fasade, je v praksi v največji meri odvisno predvsem od tega, 

ali ima objekt balkone ali ne. Balkoni, ki praviloma predstavljajo izrazit toplotni most, se namreč v praksi le  

redkokdaj  sanirajo, in sicer zato, ker je to povezano z visokimi stroški in posegom v etažno lastnino.  

V zadnjih letih smo se večkrat srečali tudi s potrebo po sanaciji lahkih montažnih sten s fasadno oblogo iz 

ravnih azbestno-cementnih plošč (salonit). Takšne obodne stene smo v večini primerov sanirali tako, da smo 

salonit plošče zamenjali z vlakneno-cementnimi ploščami, na katero smo nato vgradili kontaktno fasadno 

oblogo. Ob tem smo seveda ustrezno sanirali tudi parno zaporo in zamenjali dotrajano topl otno izolacijo. 

Nekaj takšnih objektov pa smo sanirali tudi s prezračevano fasadno oblogo iz sodobnih vlakneno -cementih 

plošč, pri čemer se izgled fasade po sanaciji praktično ni spremenil (spremenila se je samo debelina obodnih 

sten). 

Pogosto se srečujemo tudi z vprašanji, ki se nanašajo na sanacijo težkih montažnih elementov. Objekti s 

takšnimi fasadami so se gradili večinoma od konca šestdesetih do sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja. 

Te fasade so pogosto problematične zaradi zatekanja meteorne vode, do katerega prihaja tako na fugah med 

posameznimi ploščami kot tudi ob stavbnem pohištvu. V zadnjem času je bilo pri nas kar nekaj takšnih fasad 

že saniranih s kontaktno fasado. Pred sanacijo je praviloma potrebno preveriti, ali so obstoječe plošče 

ustrezno pritrjene v nosilno konstrukcijo ali ne. Veliko vprašanj se poraja tudi v zvezi s potrebo po vgradnji 

dilatacij v kontaktni fasadi.  

Veliko se v zadnjih letih ukvarjamo tudi s fasadami z oblogo iz opečnih (klinker) zidakov, ki so bile pri nas v 

nekem obdobju zelo priljubljene. Opečne fasadne obloge s svojo barvo in strukturo pogosto odločilno vplivajo 

na izgled celotnih stanovanjskih sosesk. Sami se zato zelo zavzemamo za to, da bi se takšne opečne (in 

silikatne) obloge ob energetskih prenovah v kar največji meri ohranile. To je možno doseči le na dva načina: 

da se nova zidana obloga vgradi na specialna sidra iz nerjavečega jekla, ali da se namesto zidakov izbere 

specialne klinker ploščice, katere se lepi na kontaktno fasadno oblogo. V obeh primerih j e seveda potrebno 

obstoječo opečno oblogo predhodno odstraniti, kar je tudi eden od razlogov, da je takšna sanacija bistveno 

dražja od sanacije z ometano kontaktno fasadno oblogo. Pri tem velja opozoriti na to, da je za opečno fasadno 

oblogo potrebno narediti natančen statični izračun, in da je potem potrebno specialna sidra, ki jih v Evropi 

proizvaja samo nekaj podjetji,  tudi strokovno vgraditi. Varianta s klinker ploščicami je na prvi pogled 

izvedbeno sicer bistveno enostavnejša, je pa tudi pri njej potrebno biti zelo pazljiv, saj lahko že v primeru 

najmanjše napake pride do težko popravljivih posledic 

Priporočljiva literatura: 

•  DIN 18531: Tesnjenje streh iz leta 2010 (neizkoriščene strehe, ekstenzivno ozelenjene strehe)  

•  SIST DIN 18195-5: Tesnjenje objektov iz leta 2011 (izkoriščene strehe, intenzivno ozelenjene strehe)  

•  Smernice za projektiranje in izvajanje streh s hidroizolacijo – Flachdachrichtlinien  iz leta 2008, 

dopolnjeno maj 2009 in december 2011 

•  EPTA - Enoslojne hidroizolacije za lahke (industrijske) strehe iz leta 1995    

•  SIST 1031 – Hidroizolacijski trakovi – bitumenski hidroizolacijski trakovi 

•  ÖNORM B 3691 - Projektiranje in izvajanje ravnih streh iz leta 2014 

• Smernica SZPV 412 – Slovensko združenje za požarno varstvo 

• Tehnična smernica TSG0-1-004:2010 

• EAE European guideline for application of ETICS 
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Načrtovanje, rešitve in kakovosten nadzor: pravilna izbira in vgradnja oken 

Neva Je jčič 

Med zunanje stavbno pohištvo oz. stavbne elemente spadajo vertikalna in strešna okna, balkonska, vhodna 

in garažna vrata, panoramske stene, steklene konstrukcije, steklene strehe, svetlobniki 

in svetlobne kupole. Stavbni elementi so sestavni del ovoja stavbe in imajo odločilen 

vpliv na energijsko učinkovitost, bivalno ugodje in udobje ter tudi zaščito pred zunanjimi 

vplivi.  

Sodobna okna so lahko zelo različnih oblik in mer, energijsko visoko učinkovita, do okolja   

prijazna in ustrezajo vsem zahtevam zdravega in udobnega bivanja. Sestavni deli okna 

so: okvir, krilo, zasteklitev, okovje, tesnila in tudi senčila. Standardna izvedba so enojna 

okna z dvo- ali trislojno zasteklitvijo s plinskim polnjenjem in nizko emisijskimi nanosi. 

Okna so lahko fiksna, enokrilna, dvokrilna oz. več krilna s pokončnikom ali brez.  

Pri odločitvi za nakup oken je običajno edino merilo izbira materiala profilov 

(okvir in krilo) in seveda cena. Profili so danes lahko iz lesa, umetnih materialov 

- PVC, kovine – običajno aluminija ali sestavljeni (les – aluminij, PVC – aluminij). 

Ne glede na vrsto materiala pa morajo imeti profili ustrezne lastnosti in ustrezen 

nivo kakovosti. Materiali se med seboj razlikujejo tako po vrednosti toplotne 

prehodnosti kot tudi po mehanskih lastnostih, trajnosti, načinu vzdrževanja in 

namembnosti. 

Pri izbiri oken bi morale biti njihove lastnosti najpomembnejše. Med pomembnejše 

lastnosti sodijo: vodotesnost, prepustnost zraka na pripirah, toplotno prehodnost, 

odpornost proti obremenitvam z vetrom, prepustnost energije sončnega sevanja, 

zvočno izoliranost in odpornost na poskus vloma. Proizvajalci ali dobavitelji poskrbijo 

za izdajo CE oznake in izjave o lastnostih. 

Sodobna vgradnja oken in zunanjih vrat, bolj 

poznana kot vgradnja, skladna s smernico RAL, 

postaja standard tudi v Sloveniji. Taka vgradnja mora biti skladna z 

gradbeno-fizikalnimi zakonitostmi in načeli dobre gradbene prakse. Še tako 

tehnično-tehnološko dovršeno okno, ki je tudi energetsko najučinkovitejše, 

ni funkcionalno in ne zagotavlja ustreznega bivalnega udobja, če ni  vgrajeno 

po pravilih stroke. 

Pri takem načinu vgradnje je treba poskrbeti  že v fazi načrtovanja za 

primerno velikost odprtine, mehansko pritrditev in tesnjenje rege med 

okvirjem in konstrukcijo v treh ravneh. Upoštevati je treba vse vplive in 

obremenitve, ki sta jim izpostavljena tako stavbni element kot vgradna rega 

med njim in obodnimi konstrukcijami. Rego je treba trajno zatesniti ter s 

tem preprečiti neželene vplive z notranje in zunanje strani. V poplavi 

tesnilnih materialov je priporočljivo izbrati sistem tesnjenja in ne 

posameznih komponent. 
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Celovita prenova stanovanjskih stavb s poudarkom na stavbah dediščine in 

predstavitev smernic za njihovo energetsko prenovo 

Mag. Miha Tomšič  

Vsaka prenova stavbe zahteva temeljito poznavanje njenih značilnosti in  posebnosti območja, kjer se bo 

izvajala prenova. To velja tudi za energetsko prenovo. Najprej moramo opraviti temeljite predhodne 

raziskave, med katerimi se seznanimo s stanjem stavbe, njenimi gradbenofizikalnimi in oblikovnimi 

značilnostmi, namembnostjo in načinom uporabe prostorov, v primeru stavbe kulturne dediščine pa tudi z 

njenimi varovanimi elementi. Nepremišljeni posegi v stavbo kulturne dediščine lahko povzročijo bistveno 

večjo oz. večpomensko škodo, kot jo povzročijo staranje, režim uporabe stavbe, zapostavljanje rednih 

vzdrževalnih del ali energetska neučinkovitost stavbe.  

Prenova stavbe dogovorno pomeni tako njeno vzdrževanje kot rekonstrukcijo. V zakonodaji in strateških 

dokumentih je izraz prenova uporabljen v smislu nadgradnje energetske učinkovitosti stavbe, če ni posebej 

drugače zapisano. Celovito energetsko prenovo lahko uvrstimo pod pojem rednega vzdrževanja stavbe, za 

kar pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna, seveda če obenem ne izvedemo še drugih ukrepov, za 
katere je tak postopek obvezen. 

Dolgoročna strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb (2015) označuje z izrazom »celovita 

prenova« usklajeno izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. dodatna toplotna zaščita, 

menjava stavbnega pohištva) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, 
priprava tople vode). 

Celovita prenova odločilno prispeva k ohranjanju stavbe, izboljšanju njenih tehničnih in funkcionalnih 

lastnosti ter varovanju njenih dediščinskih značilnosti, zahteva pa sodelovanje in usklajeno delovanje različnih 

strokovnjakov in usposobljenih izvajalcev. Nujno je informiranje, ozaveščanje in sodelovanje upravnikov, 

lastnikov in uporabnikov objektov, ki s svojim delovanjem ključno prispevajo k uči nkovitosti izvedenih 
ukrepov in ohranjanju vsestranske kakovosti stavb. 

Stavb, ki imajo prepoznavne stavbne elemente oziroma so zavarovane kot kulturna dediščina, običajno ni 

mogoče celovito energetsko prenoviti na način, ki ne bi negativno vplival na varovane vrednote. Iz celovite 

energetske prenove stavbe kulturne dediščine so zato izključeni vsi tisti ukrepi, ki bi stavbi nesprejemljivo 

spremenili značaj ali videz. Dovoljeni obseg celovite energetske prenove je odvisen od arhitekturnega in 
zgodovinskega pomena stavbe. 

Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine uporabljajo lestvico vpliva na stavbe kulturne 

dediščine kot celoto in na varovane elemente. Ocenjujejo se vplivi posameznega ukrepa na dediščinske 
lastnosti, ne pa na učinke v smislu izboljšanja energijskih kazalnikov stavb. 

Osnovni namen smernic je prikaz možnih naborov ukrepov za energetsko prenovo, ki so v skladu z zahtevami 

varstva dediščinskih lastnosti stavbe in ne posegajo bistveno v njeno strukturo in zunanjo podobo. Obsegajo 

ukrepe za izboljšanje stavbnega ovoja, energetskih sistemov oziroma instalacij, ukrepe za povečanje rabe 

obnovljivih virov energije in organizacijske ukrepe. Predstavljeni so nujni postopki za uspešno načrtovanje 
energetske prenove ter opozorila in priporoči la za izvajanje ukrepov. 
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Trajnostni in okoljski vidiki prenove 

dr. Marjana Ši janec Zavrl ,  u.d.i .g,  mag. Miha Tomši č, u.d.i .g.,  Luka Zupančič,  d.i .g.  

Ob sprejemanju strategija DSEPS je bilo veliko razprav v smeri 

odnosa energijske prenove stavbe in izpolnjevanja načel 

trajnostne gradnje ob izvajanju del energijske prenove. 

Omenjeni vidik sicer presega samo energetsko prenovo, 

vendar se s trajnostnimi merili in cilji tudi v realnem življenju 

vedno pogosteje srečujemo. Kljub temu, da sicer strategija 

DSEPS tega področja ne ureja in ga prepušča gradbeni 

zakonodaji, pa je to področje postalo pomembna tema za 
ministrstvo pristojno za graditev. 

Trajnostna gradnja in energetska prenova: Pri načrtovanju (energijske) 

prenove javnih stavb je treba že po veljavni zakonodaji upoštevati 

načela trajnostne gradnje, kar zajema: spoštovanje določil zakonodaje s 

področja zelenega javnega naročanja. Tudi za druge stavbe 

(stanovanjske, terciarni sektor, v zasebni lasti) pravila stroke in strateška 

usmeritev države terja načrtovanje celovite prenove stavbe v skladu z 

merili za trajnostno gradnjo (Strateški dokumenti EU s področja 

trajnostnih stavb in trajnostnega gradbeništva, mednarodno priznana 

merila trajnostne gradnje, CEN in ISO standardi s področja trajnostnosti 

stavb, ki nastajajo v okviru ISO TC59/SC17, CEN/TC 350 – Trajnostnost 

gradbenih objektov, uveljavljene sheme vrednotenja in certificiranja 

trajnostnih stavb). V sklopu uveljavljanja načel trajnostne gradnje tako 

najde svoje prednostno mesto tudi uporaba gradbenih proizvodov (na 

primer toplotnoizolacijski materiali), ki manj obremenjujejo okolje6 

(izdelki iz lesa in lesenih tvoriv, izdelki iz recikliranih surovin, izdelki z 
znakom za okolje Tip I ali III). 

Prispevek bo predstavil stanje na področju razvoja meril oz. smernic za trajnostno gradnjo in možnost 
postopne uvedbe meril pri nas, kot povzel izkušnje iz pilotne uporabe meril na večstanovanjski stavbi.  

                                                                 
6 Komentar: Znano določilo sedanje Uredbe o zelenem javnem naročanju _ Priloga 7 posega na področje izbora gradiva 
za bodočo stavbo. Delež lesa ali  lesenih tvoriv (brez opreme, pritl ične plošče in konstrukcije pod njo) mora po tej uredbi 
znašati najmanj 30% prostornine vgrajenih materialov. Polovica tega deleža (t.j. 15% prostornine vgrajenih materialov) 

se lahko nadomesti z gradbenimi proizvodi, ki se lahko izkažejo z znakom za okolje Tip I (EU okolj ska marjetica) ali Tip III 
(okoljska produktna deklaracija - EPD). Oba znaka objektivno prikažeta okoljski odtis proizvoda in v prvem koraku že 
samo dejstvo, da gradbeni material ima opravljeno presojo okoljskih vplivov pomeni bistven napredek. Ob uveljavitvi 

zahteve so se pokazale tudi težave. Spodbuda za večjo uporabo lesa in gradbenih proizvodov iz lesenih tvoriv v javnih 
stavbah ni dovolj podprta s ponudbo domače industrije. Nekateri proizvajalci, ki so na okoljskem področju v zadnjem 
času naredili pomemben korak naprej, na primer z uporabo recikliranih surovin, so mnenja bi se po okoljskih lastnostih 
njihovi proizvodi lahko enakopravno kosali  z lesom. Ne glede na nekatere dileme, pa je poskus spodbuditi okolju 

prijaznejšo gradnjo pozitiven. Tako bodo javne naložbe v prihodnjih letih zgled energijske učinkovitosti, rabe obnovljivih 
virov in uporabe okoljsko prijaznejših – zelenih materialov. Razvoj trajnostnih načrtovalskih metod pa bo pripomogel 
tudi k snovanju trajnostnih stavb s pomočjo s pomočjo trans prentnega celovitega vrendotenja vseh odločitev v procesu 
načrtovanja gradnje ali  prenove stavbe. 
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Ukrepi za izboljšanje URE v stavbah in uporabo OVE 

Dr. Miha Praznik  

Učinkovita raba energije v stavbah je običajno lahko le posledica skrbnega načrtovanja gradnje oziroma 

energetske sanacije večstanovanjske, javne ali pa poslovne stavbe. Vidiki učinkovite rabe ene rgije, ki se v 

našem tipičnem klimatskem okolju najpogostejše nanašajo na optimiranje toplote za ogrevanje stavbe, v 

zadnjem času pa vse bolj pogosto tudi na energijo za hlajenje in klimatizacijo, so združeni primarno že v 

korektni zasnovi toplotne zaščite  konstrukcijskih sklopov ovoja stavbe, postavitvi stavbe v prostor, njeni 

zaščiti pred soncem, uporabljenimi sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje, itd., ter nenazadnje tudi 

v optimiranju profilov obratovanja ter v uporabniških vzorcih in navadah . 

Skupna lastnost gradbenih elementov ovoja je njihova dolga 

življenjska doba, zato ima v tem segmentu sprejemanje rešitev 

glede energetske učinkovitosti najbolj dolgoročne vplive, znotraj 

obravnavanega življenjskega cikla. Neprimerne odločitve lahko 

lastnika in uporabnike stavbe posledično opominjajo z visokimi 

obratovalnimi stroški ter slabšimi bivalnimi pogoji tudi v 

nadaljnjih 30 do 50 letih uporabe stavbe. Koncept instalacij in 

energetskih sistemov za stavbo se razvija na osnovi 

arhitekturnih in gradbenih karakteristik in kot takšen ne nastopa 

samostojno. V tem pogledu je torej za zasnovo sistemov 

pomembna integralna in sočasna obravnava ukrepov na ovoju 

stavbe ter ukrepov na sistemih, vezana na poznavanje celoletne 

energijske bilance, dinamičnih znači lnosti, odzivanja in 

medsebojnega vplivanja, skladno z življenjsko dobo komponent, 
ki pa je v tem primeru krajša za polovico. 

Obravnavano poglavje na primerih stavb prikazuje merila 

energijske učinkovitosti ter značilne pristope za 

zagotavljanje višje učinkovitosti, ob intenzivnejšem 

koriščenju obnovljivih virov energije. Zaradi nazornosti 

prikazuje primere iz prakse obratovanja stavb ter 

potenciale v zmanjšanju rabe energije, ki nastopajo kot 

posledica izvajanja ukrepov v različnih segmentih. Ob tem 

so poleg energetskih, funkcijskih in okoljskih, pomembni 

tudi ekonomski učinki izvajanja ukrepov, predvsem z vidika 

tovrstne upravičenosti vlaganja finančnih sredstev v 

tehnologije, ki povečujejo energetsko učinkovitost v 

stavbah ter souporabo obnovljivih virov energije. 
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Naprave in sistemi za oskrbo stavbe z energijo, njihovo pravilno in 

učinkovito delovanje ter spremljanje ter vrednotenje energijskih kazalnikov 

Dr. Miha Praznik  

Obratovalne karakteristike stavb so posledica kompleksnih prepletov na več ravneh, npr. medsebojnega 

vplivanja arhitekturnih in gradbenih karakteristik toplotnega ovoja stavbe, delovanja sistema ogrevanja, 

hlajenja in prezračevanja prostorov, interakcij z sistemom razsvetljave in ostalih naprav ter seveda zahtev in 

navad uporabnikov in režimov koriščenja stavbe. Te zahtevne preplete v praksi analiziramo in jih lahko 

ustrezno obravnavamo tudi s podrobnimi numeričnimi simulacijami oz. s kompleksnim fizikalnim 

modeliranjem stavb, ki se uporablja kot podporna metoda pri načrtovanju novogradenj  in celovitih 

energetskih prenov večjih stanovanjskih, poslovnih in javnih stavb.  

Preliminarna identifikacija energijske učinkovitosti stavbe kot celote, opredelitev ustreznosti obratovanja 

stavbe, izpolnjevanje energetskih napovedi, prepoznavanje potencialov energijskih in stroškovnih prihrankov 

na račun izvajanja ciljnih ukrepov sanacije, načrtovanje celovite energetske prenove, ipd. procesi  pa se 

običajno pričnejo z vrednotenjem in spremljanjem energijskih kazalnikov, ki so povezani s samim 

obratovanjem stavb. Kazalniki so različnega tipa, lahko so specifični ali absolutni, sezonski ali pa bolj 

dinamični, namenjeni so spoznavanju obratujočega objekta ali pa njegovi primerjavi s stavbami sorodnega 

tipa in režima uporabe. Poleg energijskih kazalnikov so za lastnika ter uporabnike posebej pomembni tudi 

ekonomski kazalniki. Z nacionalnega vidika ter z obzirom na obremenjevanje okolja pa izpostavljamo tudi 
različne okoljske kazalnike.  

Sistemi za oskrbo stavb z energijo ne nastopajo zgolj kot samostojna pro jektna inženirska rešitev ali pa celo 

kot parcialna ekonomska ideja. Kot vsi ostali sistemi v stavbi so s celotnim konceptom objekta prepleteni 

integralno, najmanj pa vsebinsko in funkcijsko. Ob tem 

morajo izpolnjevati vsa energetska, ekonomska, 

okoljska in ostala pričakovanja lastnikov objekta ter 

seveda robne pogoje, ki so povezani s širšimi 

energetskimi načrti lokalne skupnosti ter smernicami in 

zahtevami države oz. nacionalne zakonodaje, strategij, 

ipd. 
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Kakovosten energetski pregled in vloga upravnika pri njem 

Dr. Miha Praznik  

Energetski pregled stavbe je nujen pri poslovnih odločitvah, povezanih z izbiro, nakupom ali vzdrževanjem 

nepremičnin. Spremlja nas tudi pri procesu izdelav elaboratov za celovito energetsko prenovo stavb, študij 

izvedljivosti za uvajanje večjih energetskih sistemov za stavbe, pri projektnih zasnovah, pri podrobnem 

načrtovanju in pri gradnji objektov, njihovi uporabi, spremembi namembnosti, vzdrževanju, rekonstrukciji, 

prenovi in nenazadnje tudi ob izteku njihove življenjske dobe. Podrobno in sistematično e nergetsko analizo 

stavbe v praksi največkrat uporabljamo pri izvajanju sanacijskih ukrepov energetskega tipa na obstoječih 

večstanovanjskih, poslovnih ter industrijskih stavbah, na javnih stavbah (npr. šole, bolnice, občinske stavbe, 

domovi), na posameznih objektih, skupinah stavb ali v naseljih.  Namen energetskega pregleda je pridobitev 

podatkov, na podlagi katerih bo lahko lastnik 

stavbe pravilno izbral med tistimi ukrepi 

učinkovite rabe energije, ki bodo z upoštevanjem 

vseh vidikov obstoječega stanja omogočili 

optimalno energetsko prenovo. S preverjanjem 

izbranih sanacijskih ukrepov in njihovo računsko 

simulacijo natančneje opredelimo tiste ukrepe, ki 

glede na funkcionalnost, investicijo in vračilne 

dobe posegov omogočajo pričakovane prihranke, pa tudi spremembe v bivalnih razmerah. Pri zasnovi in 

konfiguriranju ukrepov na ovoju stavbe ter na njenih instalacijah in energetskih sistemih moramo upoštevati 

dejstvo, da morajo biti vsi ukrepi med seboj uravnoteženi, da bo njihov energijski in ekonomski učinek 

optimalen. Potrebno je vedeti, da je dobro načrtovana stavba rezultat medsebojnega prepletanja učinkov 

gradbenih elementov in energetskih sistemov. Energetski pregled stavbe je lahko glede na vsebino in cilje 

različnih tipov (npr. poenostavljen, razširjen,  ciljni). Izvajamo ga skladno z novo metodologijo MZI, ki je v 

juniju 2016 izdalo Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 
41/16).  

Za energetski pregled lahko izpostavimo ključne točke oziroma najbolj značilne korake: 

 določitev referenčnega stanja porabe energije v objektu  

 analiza s prikaz letnih stroškov za energijo in vplivov na letno rabo energije  

 identifikacija energijsko šibkih mest na ovoju stavbe in sistemih s pomočjo pregleda in meritev  

 podrobna analiza gradbeno fizikalnega stanja toplotnega ovoja in energetskih sistemov  

 predlog ukrepov za celovito energetsko sanacijo, priprava variant, zaporedij ukrepov  

 analiza izvedljivosti izbranih ukrepov in ocena stroškov v življenjski dobi, po kategorijah  

Rezultat energetskega pregleda so predlogi tistih ukrepov učinkovite rabe energije ter obnovljivih virov 

energije, ki v okviru življenjske dobe obravnavanih objektov zagotovijo optimalno usklajenost investicije, 
vzdrževanja in obratovanja, skladno z izpostavl jenimi prioritetami lastnikov.  
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Energetska izkaznica in njena vloga pri identifikaciji priložnosti za naložbe v 

energijsko prenovo 

Andraž Rakušček, u.d.i .g.,  dr. Marjana Ši janec Zavrl  

Stavbe, ki se prodajajo ali oddajajo v najem, morajo po energetskem 

zakonu imeti energetsko izkaznico, ki poleg energijskih lastnosti 

vsebuje tudi ekonomsko upravičene in tehnično izvedljive priporočene 

ukrepe za prenovo stavbe. V letih 2013-2016 je bilo izdanih preko 
35.000 energetskih izkaznic, 77% od teh za stanovanjske stavbe.  

Ob prodaji stavb je velika verjetnost, da bo novi lastnik izvedel celovito 

prenovo, na način da bo izboljšal toplotni ovoj, prenovil ogrevalni 

sistem in pri porabljeni energiji povečal delež obnovljivih virov, kar je 

ključno za celovito prenovo ali  korak dlje – za sNES prenovo. Določene 

okoliščine, kot na primer poseben varstveni režim v primeru stavbne 

dediščine ali še ne iztečena funkcionalna življenjska doba elementa 

stavbe ter nezmožnost uporabe obnovljivih virov energije na dani 

lokaciji, zmanjšujejo predvideni potencial za celovito (energijsko) 

prenovo stavbnega fonda. 

Predstavili bomo uporabo energetske izkaznice v večstanovanjskem stavbnem fondu pasti in priložnosti, ki 

jih ta inštrument ponuja v okviru doseganja nacionalnih ciljev pri celoviti energetski prenovi večstanovanjskih 
stavb. 

Predstavili bomo primer analize 

potenciala za celovito prenovo stavb 

na podlagi zbranih podatkov iz 

energetskih izkaznic za fiktivno 

skupino stavb upravnika (energijske 

lastnosti, nabor priporočenih 

ukrepov, možnosti uporabe 

obnovljivih virov) in nakazali na 

priložnosti za upravnikovo aktivno 

vključitev v energetsko prenovo tega 
stavbnega fonda. 
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Delitev in obračun stroškov za ogrevanje – novosti in motivacija za 

energetsko prenovo 

dr. Marjana Ši janec Zavrl ,  u.d .i .g,  Andraž Rakušček, u.d.i .g.  

Konec septembra 2016 je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo (Uradni list RS, št. 61/2016) Pravilnik o 

spremembah in dopolnitvah lani sprejetega Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v 

stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 

82/2015). Prilagoditve pravilnika sicer ne prinašajo drastičnih sprememb, 

odpravljajo pa nekaj anomalij, ki so se pojavile pri uvajanju v letu 2015 sprejetega 

predpisa. V grobem lahko novosti razdelimo v dve skupini, in sicer na novosti, ki 

se nanašajo na metodologijo določitve končnih porabniških deležev, in na 

spremembe, ki so vezane na metodologijo določitve korekturnih faktorjev.  

Popravki so namenjeni predvsem reševanju skrajnih, mejnih primerov, pravičnejši ter bolj transparentni 

delitvi stroškov, motiviranju končnih uporabnikov za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije in 
zagotavljanju ustreznega toplotnega ugodja v prostorih ter zdravega bivalnega okolja.  

Prilagojena metodologija sedaj natančno določa tudi izračun korekturnih faktorjev. Podana je :  

 osnova za izračun (»Celotne toplotne izgube« se določijo na podlagi predpisa, ki ureja učinkovito rabo 
energije v stavbah, in predpisa, ki ureja podrobnejšo vsebino, obliko in metodologijo za izdajo 
energetske izkaznice.) ter  

 robni pogoji, ki naj jih izračun upošteva (Pri izračunu »celotnih toplotnih izgub« se za toplotne 
prehodnosti transparentnih delov elementov zunanje površine stavbe privzamejo največje dovoljene 
vrednosti skladno s predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah. Privzame se naravno 
prezračevanje posameznih delov stavbe s stopnjo izmenjave zraka 0,50 h -1.).  

Metodologija določitve korekturnih faktorjev je zastavljena tako, da deluje motivacijsko na lastnike, saj jih 

skozi manjšo porabo energije nagrajuje za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v njihovih posameznih 
delih stavbe.  

Na primer: učinek zamenjave oken ali vgradnje mehanskega prezračevanja z 

vračanjem toplote zavrženega zraka nima učinka na korekturne faktorje, odrazi 

pa se v praksi na manjšem osnovnem porabniškem deležu na podlagi delilnikov. 

(Če bi namreč ta imel vpliv na korekturni faktor, bi deloval destimulativno na 

investicije v tovrstne ukrepe.)   

Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto tako z letošnjimi 

spremembami sledi strateškim državnim usmeritvam, saj lastnike spodbuja in usmerja k ukrepom učinkovite 

rabe energije in hkrati povezuje obstoječe metodologije z računskimi postopki za določitev korekturnih 

faktorjev, kar zelo znižuje ceno njihove izdelave (npr. določitev korekturnih faktorjev se naroči skupaj z 
izdelavo  računske energetske izkaznice stavbe ali v sklopu projekta energetske prenove).  
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Energijska prenova večstanovanjskih stavb v povezavi z drugimi bistvenimi 

zahtevami (potres, vlaga, požar) 

dr. Samo Gostič 

Prenova stavb zaradi energetske učinkovitosti je potencialna priložnost, da se ob tem uredi tudi druge 

morebitne pomanjkljivosti stavbe. Nove, kot tudi rekonstruirane stavbe, morajo zagotavljati bistvene 

zahteve za stavbe, kar med drugim pomeni tudi mehansko odpornost, stabilnost ter varnost pred požarom. 

Stavbe tako morajo zagotavljati ustrezno potresno odpornost, ki pa pri starejših stavbah pogosto ni 

ustrezna. Delno zaradi staranja materialov in morebitnih posegov v konstrukcijo, delno pa, ker v preteklosti 

v veljavi niso bile tako stroge zahteve oziroma zahtevan tako visok nivo varnosti v primeru potresa kot 

danes. Podobno je sedaj zahtevana tudi večja varnost v primeru požara.  

Pred celovito energetsko prenovo stanovanjske stavbe bi bilo tako smiselno preveriti in zagotoviti tudi 

njeno varnost (glede stabilnosti, potresa, požara in v primeru vlage – higienske/zdravstvene varnosti). V 

prispevku je na kratko omenjena zakonodaja glede potresnovarne gradnje, požarne varnosti, osnovna 

problematika, na kaj moramo biti pozorni pri projektiranju in kakšne so osnovne smernice glede ukrepov 
rekonstrukcije. Na kratko so prikazani tipični primeri posegov za utrditev konstrukcij stavb in odprave vlage. 

Zavedati se moramo, da je v Sloveniji velik delež stavbnega fonda starejšega datuma izgradnje in ne ustreza 

več današnjim zahtevam.  Najverjetneje bomo morali posamezne dele ali celotno nosilno konstrukcijo 

obstoječe stavbe utrditi. Vzroki za to so različni: od povečanja stalne ali koristne obtežbe prostorov, 

odstranitve obstoječih nosilnih sten zaradi pridobitve dodatnega prostora, premalo nosilne temeljne 

konstrukcije, do nezadostne potresne odpornosti (ali požarne varnosti) obstoječe stavbe glede na sedaj 

veljavne predpise. 

Nestrokovno načrtovani in izvedeni posegi lahko na konstrukciji povzročijo nepopravljivo škodo, hkrati pa 

lahko postane vprašljiva mehanska odpornost in stabilnost takšne stavbe, kar je prva od bistvenih zahtev, ki 
morajo biti izpolnjene po Zakonu o graditvi (ZGO-1).  

Predstavljene so tipične pomanjkljivosti, katere na nosilnem sistemu starejših zgradb ugotavljamo v času 

predhodnih preiskav. Podan bo pravilen celostni pristop k načrtovanju sanacije ter tipične rešitve in 

postopki, kateri se na osnovi opravljenih računskih analiz kasneje izvajajo v sklopu celovite statične in 
protipotresne utrditve starejših zgradb.  

Prikazani so tudi postopki za sanacijo kapilarnega vlaženja nosilnega zidovja, katere je v sklopu celovite 

rekonstrukcije potrebno načrtovati pač glede na rezultate predhodnih meritev navlaženosti in ugotovljene 

vzroke za vlaženje. 
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Oskrba stavbe z energijo in OVE z vidika izpolnjevanja sNES kriterijev pri 

celoviti prenovi stavb 

doc. dr. Henrik Gjerkeš  

Pri optimalni zasnovi stavbe sta gradnja ali obnova stavb in trajnostna oskrba z energijo neločljivo povezana 

dela, ki morata biti obravnavana celovito, na stroškovno optimalen, okolju prijazen in družbeno odgovoren 

način. sNES standardi zahtevajo višjo stopnjo učinkovitosti, ob hkratni skrbni stroškovno-optimalni analizi 

alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, ki so na voljo na/blizu območja stavbe/soseske - in to brez 
poseganja v kakovost bivanja stanovalcev. 

Trajnostna oskrba z energijo brezpogojno implicira uporabo obnovljivih virov 

energije (OVE) in sistemov na trajnostni način tako, da se poviša stopnja lokalne 

energetske samooskrbe. Analiza potreb po energiji v stavbi in razpoložljivih virov 

energije (obnovljivih, obstoječih) na (ali blizu) območja stavbe/soseske je osnova 

za optimalno zasnovo sistema za oskrbo z energijo. OVE so pomemben dejavnik za 

doseganje tehničnih zahtev sNES.  

Energetsko učinkovitost je mogoče doseči s tehnološkimi, vedenjskimi in 

ekonomskimi ukrepi. Vse skupine ukrepov morajo biti neločljivo in uravnoteženo 
zajeti pri celovitem načrtovanju trajnostne oskrbe stavb z energijo.   

Oskrba stavb z energijo, ki izpolnjuje sNES kriterije na področju OVE, je v 

Sloveniji na stroškovno učinkovit način mogoč z uporabo sistemov, ki 
vključujejo:  

 toplotne črpalke (skoraj vse stavbe)  

 sistem daljinskega ogrevanja (vse stavbe v zgoščenih naseljih) 

 kogeneracijo na lesno biomaso (večje/večstanovanjske stavbe) 

 individualne kotle na lesno biomaso (primestna in razpršena naselja) 

 sončne kolektorje (kot dopolnilni ukrep)  

 fotonapetostne elektrarne (v smislu Uredbe o samooskrbi z električno 
energijo v gospodinjstvih) 

 

Pri iskanju optimalnih načinov za oskrbo s trajnostno energijo lahko izbira ustreznega sistema za oskrbo 
stavbe/skupine stavb z energijo odgovori na ključna vprašanja:  

 Kako postati manj odvisni od uvoženih fosilnih goriv pri oskrbi stavb z energijo? 

 Kako snovati in razvijati energetsko infrastrukturo, da bo v največji možni meri omogočala uporabo 

(lokalnih) obnovljivih virov energije?  

 Kako izpolniti zdajšnje in bodoče zakonodajne zahteve, predvsem sNES standarde, in strateške cilje, 
ki smo si jih zadali? 

 

Vir: www.kronoterm.com
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Financiranje ukrepov – Eko sklad, j. s. 

mag. Vesna Črni logar, Eko sklad, j .  s.  

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (Eko sklad), je največja javna finančna 

institucija za spodbujanje okoljskih naložb v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljica in 

lastnica Eko sklada je Republika Slovenija, ki z njegovo pomočjo uresničuje del 

zastavljenih ciljev na področju okolja. Temeljna poslovna dejavnost Eko sklada je 

spodbujanje varstva okolja in okoljskih naložb z merljivimi okoljskimi učinki, in sicer 

predvsem z ugodnim kreditiranjem in dodeljevanjem nepovratnih sredstev na 

podlagi javnih pozivov in razpisov. Poleg tega pa Eko sklad izvaja aktivnosti, vezane 

na brezplačno energetsko svetovanje za občane v okviru mreže ENSVET, promocijo 

in ozaveščanje. Ukrepi, spodbujeni z instrumenti Eko sklada, imajo poleg okoljsk ih učinkov tudi številne 

multiplikativne učinke na gospodarstvo in družbo.  

Eko sklad je v letu 2016 objavil več različnih javnih pozivov za ugodno 

kreditiranje okoljskih naložb, ki so namenjeni občanom, lokalnim skupnostim 

ter drugim pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom in 

zasebnikom. Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v 

skladu z določili Energetskega zakona EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo 

energije za povečanje energetske učinkovitosti in se dodeljujejo na podlagi s 

strani Vlade Republike Slovenije potrjenega programa Eko sklada. V letu 2016 je tako Eko sklad objavil več 

javnih pozivov za spodbujanje ukrepov učinkovite rabe ene rgije in rabe obnovljivih virov energije v 
stanovanjskih stavbah in za okolju prijazna električna vozila, vse z namenom manjše rabe energije.  

Na podlagi prej omenjenega programa je Eko sklad objavil tudi letošnji Javni poziv 41SUB -OBPO16 

Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših 

večstanovanjskih stavb, tj. stavb s tremi ali več stanovanji, na območju Republike Slovenije. Javni poziv 

namenja 10 milijonov EUR nepovratnih sredstev za nove naložbe v večjo energijsko učinkovitost starejših 

stanovanjskih stavb, in sicer za toplotno izolacijo fasade, toplotno izolacijo strehe ali stropa proti 

neogrevanemu prostoru, optimizacijo sistema ogrevanja in za obsežno energetsko obnovo.  

Z namenom, da se k odločitvi za energetsko obnovo večstanovanjske stavbe spodbudi vse lastnike stanovanj 

v večstanovanjskih stavbah, javni poziv omogoča, da nepovratno finančno spodbudo prejmejo vsi lastniki 

stanovanj (fizične osebe, stanovanjski skladi, gospodarske družbe idr.) in ne samo fizične osebe kot je 

omogočal prejšnji javni poziv.  

Skladno s smernicami države in EU so spodbude bolj usmerjene in višje za obsežno energijsko prenovo stavb. 

Tako so spodbude za izvedbo le enega posameznega ukrepa (toplotne izolacije fasade, toplotne izo lacije 

strehe oz. stropa proti neogrevanemu prostoru ali optimizacije sistema ogrevanja) nižje v primerjavi s 

preteklimi leti, in znašajo do 20 % priznanih stroškov naložbe (znesek za vsak posamezen ukrep je omejen 
tudi nominalno). 
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Višje nepovratne finančne spodbude, 

in sicer v višini do 30 % priznanih 

stroškov naložbe, pa so lahko 

dodeljene za izvedbo dveh ukrepov 

hkrati, če se en ukrep nanaša na 

optimizacijo ogrevalnega sistema, 

drugi pa na toplotno izolacijo na ovoju 

stavbe. Še višja spodbuda, do 40 % 

priznanih stroškov naložbe, pa je 

namenjena ukrepu obsežne 

energetske obnove večstanovanjskih 

stavb, ki vključuje hkratno izvedbo 

toplotne izolacije fasade, toplotne 

izolacije strehe ali stropa proti 

neogrevanemu prostoru in 

optimizacijo sistema ogrevanja, ter je 

načrtovana na podlagi projekta za izvedbo del. V času izvajanja naložbe v ukrep obsežne energetske obnove 

mora biti zagotovljen tudi projektantski in strokovni nadzor, kot ga določajo predpisi o graditvi objektov, kar 
bo prispevalo k bolj kakovostnim prenovam. 

Z namenom zagotoviti dobro 

pripravljene, strokovno načrtovane in 

nadzorovane naložbe javni poziv 

omogoča dodelitev dodatne 

spodbude tudi v primeru, če bo 

naložba toplotne izolacije fasade ali 

toplotne izolacije strehe oz. stropa 

proti neogrevanemu prostoru 

izvedena na podlagi projekta za 

izvedbo del, in bo vključevala 

strokovni nadzor izvajanja naložbe. 

Za izdelavo projekta za ukrep 

toplotne izolacije fasade dodatna 

spodbuda znaša do 50 % priznanih 

stroškov projekta in nadzora, vendar 

ne več kot 4.000 EUR, za toplotno 

izolacijo strehe ali stropa proti 

neogrevanemu prostoru pa do 50 % priznanih stroškov projekta in nadzora, vendar ne več kot 3.000 EUR.  

Tudi ta javni poziv socialno šibkim etažnim lastnikom, ki so v času oddaje vloge na javni poziv  upravičeni do 

denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč, omogoča pridobitev subvencije v višini 100 
% njihovega deleža sofinanciranja naložbe. 

Vlogo, ki je dostopna na spletni strani Eko sklada, mora upravnik, predsednik skupnosti lastnikov ali drugi 

pooblaščenec/skupni predstavnik upravičenih oseb obvezno oddati še pred izvedbo naložbe.  

www.ekosklad.si   /    ekosklad@ekosklad.si 

 

http://www.ekosklad.si/
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Financiranje ukrepov v energijsko učinkovitost večstanovanjskih zgradb iz 

virov SID banke in EIB 

Stanislav Berlec 

 

PROGRAM FINANCIRANJA UKREPOV V ENERGIJSKO  
UČINKOVITOST NA STANOVANJSKEM PODROČJU ZA 

FIZIČNE OSEBE  
– POSREDNO FINANCIRANJE PREKO BANK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namen kredita in primerni izdatki 

Namen financiranja naložb fizičnih oseb v energijsko učinkovitost 

in izrabo obnovljivih virov energije na stanovanjskem področju v 

okviru naslednjih podskupin namenov: 

 Učinkovita raba energije 

(ovoj stavbe, naprave in sistemi za ogrevanje prostorov, 

sistemi za pripravo tople sanitarne vode, prezračevanje in 

hlajenje) 

 Obnovljivi viri energije 

(solarni toplotni sistem, fotonapetostni sistemi na strehah, 

naprave na biomaso, električne toplotne črpalke, plinske 

toplotne črpalke) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Končni upravičenci  

Namenjen je financiranju preko poslovnih bank in hranilnic za:  

 fizične osebe 

 upravnike stavb 

 stanovanjske skupnosti ali združenje etažnih lastnikov 

 

 

Pogoji in načini financiranja 

Višina podpore: 

 do 100% stroškov projekta 

Znesek kredita: 

 za fizične osebe: največ 30.000 € 

 za upravnike stavb oz. stanovanjske skupnosti /združenja 

etažnih lastnikov: največ 150.000 €  

Informativna pogodbena obrestna 

mera do končnega upravičenca: 

 ugodna obrestna mera 

Ročnost kredita: 

 do 15 let oz. odvisna od poslovne 

polit ike posamezne banke ali hranilnice   

Izključeni naslednji izdatki projekta: 

 običajno vzdrževanje 

 nakup zemljišč ali drugih nepremičnin 

 naložbe, ki se nanašajo na zgradbe, zgrajene 

po letu 2001, razen če energijski prihranki 

takšen projekt upravičujejo in če s tem soglaša 

SID banka 

Možnost pridobitve kredita pri naslednjih 

poslovnih bankah: 

 Hranilnica LON  

 Gorenjska banka  

 

V okviru programa se financirajo ukrepi, ki prinašajo prihranke energije ali uporabljajo obnovljive vire 

energije in na ta način fizičnim osebam omogočajo manjše stroške za energijo, izboljšujejo bivanjske 

pogoje ter povečujejo uporabo obnovljivih virov energije ter zmanjšujejo izpuste CO2.  
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Nadomestilo za odobritev in vodenje kredita ter zavarovanje 

kredita je odvisno od poslovne polit ike posamezne banke ali 

hranilnice. 

    
Postopek pridobitve kredita preko poslovnih bank 

Kreditojemalec sam, skupaj z banko ali s pomočjo energetskega svetovalca izpolni Vlogo za preverjanje namena in 

izračun učinkov. Vlogo kreditojemalec pridobi na poslovni banki ali na strani SID banke ter jo odda na sodelujoči banki 

skupaj z ostalo potrebno dokumentacijo, ki jo zahteva sodelujoča banka. 

Postopek:  

(1) Vlogo izpolni kreditojemalec in ga predloži izbrani poslovni banki. 

(2) Preverjanje - SID banka preveri ustreznost namena in izračuna učinek naložbe/ukrepa. 

(3) Izdaja mnenja - SID banka predvidoma v roku 2-3 delovnih dni sporoči Poslovni banki mnenje o upravičenosti  

namena. 

(4) Kredit - Poslovna banka na podlagi prejetega mnenja SID banke končnemu upravičencu odobri kredit v okviru 

interne polit ike, sklene kreditno pogodbo in izplača kredit dobavitelju/izvajalcu. 

(5) Poročanje in (6) Monitoring - Poslovna banka poroča SID banki sklenjene kredite. SID banka ali z njene strani 

pooblaščene institucije zunanjih izvajalcev izvajajo letni vzorčni monitoring ukrepov.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opomba: 
Ta dokument je predstavitvene narave, pripravljen z namenom preglednejšega in enostavnejšega 

oblikovanja stališč in presoje ustreznosti kreditne linije za potencialnega kreditojemalca, ki se 
ponujajo preko poslovnih bank. Podatki v tem dokumentu so informativne narave in ne 

predstavljajo ponudbe niti povpraševanja za oddajo ponudb. Ta dokument ni pravno zavezujoč. 

Podrobne informacije na:  

 Spletna stran: http://www.sid.si/Financiranje/Fizicne-osebe 

 Tel. št.: 01 2007 514 

 Elektronski naslov: eko-fizicne@sid.si 

http://www.sid.si/
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Opomba: Celotna razpredelnica  upravičenih namenov je vkl jučena v predavanja .  
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Vrednotenje učinkov načrtovanih ukrepov celovite energetske prenove 

večstanovanjskih stavb 

Gašper Stegnar, dr. Marjana Ši janec Zavrl  

LCCA (angl.: Life Cycle Cost Assessment) je postopek presoje upravičenosti celotne naložbe ali le 

posameznega posega v vseh fazah stavbe: od začetne naložbe, obratovanja in vzdrževanja, do obnove in 

končno odstranitve. LCCA je obetavna metoda presoje načrtovanih posegov v stavbi, ki lahko marsikateri 

sodobni energetsko učinkoviti tehnologiji utre pot do realizacije. Metodo presoje celotnih stroškov lahko 

uporabimo pri analizi celotne stavbe (novogradnje), pri večji obnovi stavbe ali pa le pri nabavi posameznih 
komponent ob vzdrževanju ali zamenjavi naprav ali delov stavbe.  

V dobesednem prevodu pomeni LCC cenitev stroškov celotnega življenjskega kroga objekta (od začetne 

naložbe, obratovanja in vzdrževanja, do obnove in končno odstranitve). Ocena stroškov začetne investicije 

obnove oz. izgradnje objekta (ki je najpogosteje tudi edina ocena stroškov, ki investitorja zanima) pove 

namreč za dobrega gospodarja premalo. Če se tako npr. odločimo za objekt, katerega izgradnja oz. obnova 

bo relativno poceni, kar dosežemo med drugim npr. z vgradnjo tanjših plasti termoizolacijskega materiala v 

stavbni ovoj, se nam lahko zgodi, da bomo kasneje v času obratovanja objekta za ogrevanje porabili bistveno 

več, kot bi sicer. Tako se po celoviti proučitvi naložbe pogosto izkaže, da se začetni višji vložek v boljše 

materiale in energetsko varčne tehnologije kmalu povrne skozi manjše obratovalne in vzdrževalne stroške. 

Kljub temu pa se srečujemo z vrsto ovir, zaradi katerih zamujamo priložnosti za dolgoročno gospodarno 
gradnjo in obnovo stavb. 

Izbrane rešitve lahko povzročijo spremembo v fleksibilnosti pri uporabi stavbe (nespremenljive tlorisne 

zasnove, težja prilagoditev ob spremembi dejavnosti) kot tudi vplivajo na dobo uporabnosti (za večje 

kompleksne objekte je gotovo smiselno predvidevati daljšo dobo uporabe, kajti v urbanih okoljih sta rušenje 

in odstranitev objekta moteča). Vse to so vplivi, ki jih praviloma težko finančno ovrednotimo, in jih zato ne 

upoštevamo neposredno v LCC analizi, so pa del integralnega načrtovanja prenove stavbe in imajo pri 

investitorjevih odločitvah veliko težo. 

Tako za lastnika stavbe kot za uporabnike pa je seveda pomembno, da poznajo poleg stroškov tudi druge 

posledice, ki bi jih načrtovani posegi v stavbo povzročili. Poleg znižanja obratovalnih stroškov in razlike v 

emisijah toplogrednih plinov ter drugih vplivov na okolje, razlike pri potrebnih vzdrževalnih delih ter stroških 

čiščenja, vplivajo ti ukrepi tudi na kakovost notranjega bivalnega okolja, tako v pogl edu mikroklime in 

toplotnega ugodja, kot vidnega in slušnega ugodja ter podobno. Odločitve glede zasnove stavbe lahko 

obenem vplivajo na fleksibilnost pri uporabi stavbe (nespremenljive tlorisne zasnove, težja prilagoditev ob 

spremembi dejavnosti) kot tudi na dobo uporabnosti (za večje kompleksne objekte je gotovo smiselno 

predvidevati daljšo dobo uporabe, kajti v urbanih okoljih sta rušenje in odstranitev objekta moteča). Vse to 

so vplivi, ki jih praviloma težko finančno ovrednotimo, in jih zato ne upoštevamo neposredno v LCC analizi, 

so pa del integralnega načrtovanja izgradnje ali prenove stavbe in imajo pri investitorjevih odločitvah veliko 
težo. 
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Vzpostavitev postopkov za sistem zagotavljanja kakovosti pri prenovi 

večstanovanjskih stavb 

Andraž Rakušček,  u.d.i .g.,  mag. Miha Tomšič  

Dejstva o energijski prenovi v praksi: 

Energijski kazalniki prenov v številnih primerih 

odstopajo od standardov sNES, čeprav so ti tehnično 

povsem izvedljivi. Optimizacija pri zasnovi projekta in 

vrednotenje posameznih ukrepov, ki vplivajo na 

energijsko bilanco stavbe, ostajata pogosto prezrta ali 

pa peša izvedba zaradi pomanjkanja znanja in izkušenj 

ter nepopolnih analiz stroškov in koristi pri postopkih 

odločanja. Zaradi pomanjkanje znanja in izkušenj 

izpuščamo naložbe v energijsko prenovo ali pa te niso 

ustrezno izvedene. Potrošniki niso seznanjeni z 

razpoložljivimi  tehnologijami gradnje. Žal se naslednja 

priložnost za prenovo ponudi šele čez nekaj desetletij, 

kar pomeni izgubljene potenciale za energijsko prenovo. Investitor mora točno določiti ciljne energijske 

kazalnike prenove. Projektant mora načrtovati tako, da je mogoče izvesti prenovo, s katero so ciljni kazalniki 

izvedljivi. Izvajalec del mora dela izvesti tako, da so kazalniki energijske prenove doseženi. Investitor mora na 

koncu ciljne energijske kazalnike prenove preveriti.  

Zrakotesnost 

Trenutna zakonodaja, od EU direktiv do slovenskih predpisov, na različne 

načine uvaja princip zagotavljanja zrakotesnosti stavb. Posredno, preko 

omejevanja največje dopustne toplote  za ogrevanje oziroma za delovanje 

stavbe, in neposredno, preko parametrov zrakotesnosti. Prenovljena 

Evropska direktiva o učinkoviti rabi energije - EPBD (2010/31/EU)1 zahteva, da 

bodo morale po letu 2020 vse novo zgrajene stavbe biti skoraj nič energijske. 
Temu kriteriju pa lahko ustreza le zrakotesna stavba. 

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah iz leta 2010 (PURES 2010) 2 določa 

zahtevano stopnjo zrakotesnosti n50 = 3 h-1 pri standardni tlačni razliki 50 Pa. 

To pomeni, da se pri tlačni razliki 50 Pa med notranjostjo stavbe in okolico 

celoten zrak v stavbi  v eni uri zamenja do 3 krat. V primeru, da je v stavbi 

vgrajen sistem za mehansko prezračevanje, je zahtevana boljša zrakotesnost, 

tako da se lahko zrak pri tej tlačni razliki zamenja največ 2 krat. Te mejne 
vrednosti ugotovimo s preizkusom zrakotesnosti stavbe. 

Preizkus zrakotesnosti je enostaven in cenovno dostopen postopek. Z njim lahko poleg kontrole skladnosti 

stavbe s predpisi odkrijemo mesta na ovoju stavbe, ki ne tesnijo. Osnovna oprema za preizkus je sestavljena 

iz ventilatorja, kovinske konstrukcije in ponjave. Ventilator s pomočjo kovinske konstrukcije namestimo na 

vhodna vrata stavbe, z njim se vpihuje ali srka zrak iz stavbe. Običajno zrak srkamo iz stavbe in tako v njej 

ustvarimo podtlak. Izsrkani zrak skuša nadomestiti zrak iz okolice, ki vdira skozi netesna mesta ovoja. S 

hitrostjo delovanja ventilatorja kontroliramo količino izsesanega zraka in  s tem podtlak v stavbi. Pri podtlaku 

50 Pa izmerimo količino zraka, ki potuje skozi ventilator (v m3/h). To vrednost nato delimo s prostornino 

stavbe (v m3) in ugotovimo, kolikokrat se zrak zamenja v eni uri (v h -1) pri tlačni razliki 50 Pa. Med samim 
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testom zrakotesnosti lahko odkrivamo netesna mesta in jih zatesnimo. Test je najbolje izvesti med gradnjo, 
ko že imamo vgrajena okna in vrata, preden izvedemo fasado in estrihe.  

Konvekcijski toplotni most 

Mesto v ovoju stavbe, kjer je zaradi prebojev ali netesnosti 

omogočen pretok notranjega, navlaženega zraka v 

konstrukcijski sklop in navzven, imenujemo konvekcijski 

toplotni most. Nevarnost kondenzacije vodne pare znotraj 

konstrukcije zaradi slabe zrakotesnosti stikov je za nekaj 

velikostnih razredov večja od nevarnosti kondenzacije zaradi 

ovirane difuzije vodne pare. Medtem ko je difuzija vodne pare 

počasen in dolgotrajen proces, lahko skozi slabo izveden stik v 

konstrukcijski sklop hitro prodre znatna količina zraka z veliko 

vsebnostjo vodne pare iz notranjega prostora (t.i. konvekcija 
vodne pare). 

Največje težave v praksi povzroči toplotna izolacija strehe (poševne, pa tudi ravne) nad ogrevanim prostorom. 

Dosledno je treba zatesniti oziroma zalepiti stike vetrne oziroma parne zapore na notranji strani. Enako velja 

za lahke montažne konstrukcije oz. stavbe in za izolacijo 

masivnih zidov z notranje strani, posebej še, če obstaja 

verjetnost, da so se med slojem toplotne zaščite in zidom 

ustvarili zračni žepi zaradi nepopolnega prileganja obeh slojev. 

Podobno kritičen problem je vgradnja stavbnega pohištva, 

zato priporočila stroke govorijo o vgradnji s tesnjenjem 

vgradne rege v treh ravneh, kjer naj bo notranja raven 

zrakotesna in čim bolj paroneprepustna. 
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Primeri dobrih in slabih praks: Zasnova in priprava projekta celovite 

energetske prenove stanovanjskih stavb – predstavitev metodologije PEP in 

njena uporaba na primeru energijske prenove Fondovih blokov 

Andraž Rakušček, u.d.i .g.,  mag. Miha Tomšič  

S projektom energetske prenove stavb – PEP – do višje nepovratne spodbude! 

Predstavljene bodo rešitve najpogostejših težav, s katerimi 

se soočajo lastniki stanovanj predvsem v večstanovanjskih 
stavbah.  

S preskusnimi metodami (ogled, test zrakotesnosti, 

termografski pregled, mikroklimatski parametri, statična 

presoja nosilne konstrukcije) se odkriva pomanjkljivosti na 
stavbi in šibke točke na ovoju stavbe.  

 

Pripravi se projekt energetske prenove stavbe (PEP) in po 

potrebi tudi projekt za utrditev nosilnega sistema in za 

sanacijo kapilarnega vleka. Izdelani projekti vključujejo vse 

potrebne korake do zaključka optimalne (stroškovno in 

kakovostno) celovite prenove stavbe.  

Na novo se preračuna korekturne faktorje za delitev 

stroškov in izdela energetsko izkaznico stavbe. S 

premišljeno vodeno prenove se izboljšajo bivalni pogoji v 

stanovanjih, zmanjša poraba energije za ogrevanje, stavba 
je potresno varnejša in arhitekturno privlačnejša.  

  

 

zasnova pogoji za izvedbo energetski pregled

možnosti 
sofinanciranja

stroškovna 
učinkovitost ukrepov

projekt za izvedbo 
(PZI) in popis del

razpis za izbor 
ponudb

nadzor nad izvedbo

energetska izkaznica

+

korekturni faktorji
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Primeri dobrih in slabih praks: Napake pri vgradnji in menjavi oken 

Neva Je jčič,  u.d.i .a.  

Zamenjava starih oken z novimi ni lahka odločitev, saj je treba upoštevati vrsto dejavnikov, čeprav igrajo 

finančne možnosti odločilno vlogo. V praksi se prepogosto krat izkaže, da se dve na videz enaki okni med 

seboj zelo razlikujeta. Cenovno ugodna ponudba se utegne dolgoročno izkazati za drago in zgrešeno naložbo, 

če se okno po nekaj letih ukrivi, okovje odpove ali so toplotne izgube preprosto previsoke, delež zasteklitve 

premajhen in bivalni pogoji poslabšani zaradi premajhne osvetljenosti, nastanka kondenzata in plesni.  

Investitor se mora najprej pozanimati glede referenc 

renomiranih ponudnikov, ki ponujajo servisiranje tudi po 

poteku garancije.  Pri vseh zamenjavah je nujno treba 

najprej skrbno izvesti izmere in izris načrtovanih oken, 

kjer je natančno definiran delež zasteklitve z 

lastnostmi (U, g in τv), variantne rešitve oblik in vrst 

(enokrilno, dvokrilno, večkrilno z okrasnimi letvicami 

ali brez), smer in način odpiranja.  

Pri zamenjavah starejših oken z novimi je treba posebno pozornost nameniti velikosti in obliki oken, kar še 

posebej velja za spomeniško zaščitene stavbe, kjer je predpisan varstveni režim. V takih primerih je 

potrebnega veliko več znanja, prilagajanja in iznajdljivosti.  

Skrbni investitor predvidi tudi režim oz. način zračenja in preveri dolgoročno stroškovno učinkovitost, tj. 

finančno smotrnost naložbe. 

Sodobna vgradnja ima odločilno vlogo, saj zagotavlja trajnost izdelka, ima pomemben ugoden vpliv na rabo 

energije, bivalno ugodje in posledično tudi na ogljični odtis.   

Nestrokovno izvedena vgradnja izniči vse lastnosti še tako dobrih oken in ima bistveni vpliv pri nezadovoljstvu 

uporabnikov. Prikaz primerov dobrih in (predvsem) slabih praks znatno prispeva k ozaveščanju vseh vpletenih 

deležnikov, strokovnejšim in smotrnejšim odločitvam, zmanjšanju slabih naložb ter višjemu nivoju same 

vgradnje. 
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Primeri dobre prakse celovitih energijskih prenov stavb 

Napredni  upravniki 

V sklopu Usposabljanja upravnikov večstanovanjskih stavb za celovito energetsko prenovo so vključeni tudi 
primeri dobrih praks, ki so jih izvedli napredni upravniki.  

Upravnike vabimo, da se aktivno vključijo v ta sklop usposabljanja in posredujejo primere izvedenih celovitih 

prenov. Upravniki naj v ta namen izpolnijo vprašalnik objavljen na naši spletni strani   

(Obrazec za primer dobre prakse) in nam ga posredujejo po e-pošti na naslov: zrmk@energetskaizkaznica.si. 

Kriterij za izbiro primerov: 

- primeri dobre prakse, ki so skladni s sodobnimi zahtevami energetske prenove stavb  

- primeri, kjer gre za dosežke v organizacijskem, tehničnem smislu ali pri financiranju  

Primere dobre prakse bomo predstavili na usposabljanju (besedo imajo upravniki), v pisnem gradivu in na 
spletni strani:   www.energetskaizkaznica.si.  

 

 
Vir: Stare razglednice Ljubljane, FB 

 
Foto: Andraž Rakušček 

  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1858398/Obrazec-za-primere-dobrih-praks.docx
mailto:zrmk@energetskaizkaznica.si
http://www.energetskaizkaznica.si/
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Obrazec za predstavitev primera dobre prakse celovite energijske prenove večstanovanjske stavbe 

CELOVITA PRENOVA VEČSTANOVANJSKE STAVBE 

PRIMER DOBRE PRAKSE KOT ZGLED DOBREGA UPRAVLJANJA 

Stavba 

(naslov stavbe, ulica, št in kraj) 

 

 
 
 

Fotografija stavbe 
(dve fotografiji , prej in potem) 

 
 
 
 

 
 

 

Upravnik stavbe 
(naziv upravnika) 

 
 
 

Leto prenove  

Projekt prenove 
(je bil  pripravljen  projekt energetske 

prenove, PZI, popis del, energetski 
pregled. opišite pripravljeno 
dokumentacijo) 

 
 

 
 
 

 

Izvedeni ukrepi 
(opišite kateri ukrepi energetske 

prenove so bil i  izvedeni v sklopu 
celovite sanacije) 
 
min 300 – max 800 znakov 

 

Izvajalec del 

(naziv izvajalca del, če je več 
izvajalcev del napišite, kdo je kaj 
izvajal) 

 

 
 
 
 

Časovnica prenove 
(opišite kdaj se je začela priprava 

projekta, koliko časa je potekala 
posamezna faza, izpostavite 
pomembne časovne mejnike in kdaj 
se je prenova končala) 

 
min 300 – max 800 znakov 

 

Načini in viri financiranja  
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(opišite finančno konstrukcijo 
prenove, rezervni sklad, opišite 

izkušnje pri pridobivanju sredstev, ste 
imel i  težave s finančno šibkimi 
etažnimi lastniki) 
 

min 300 – max 800 znakov 

Višina naložbe 
(v EUR, če podatek obstaja, navedite 

tudi ločeno po sklopih: fasado, 
streho, menjavo ogrevalnega sistema, 
ipd.) 

 
 

 

Finančna konstrukcija 

(v EUR, ločeno za vsak vir, nepovratna 

sredstva, rezervni sklad, udeležba 
lastnikov, kredit banke, kredit 
izvajalca, subvencije za socialno šibke, 
ipd.) 

 

Poraba pred prenovo  
(MWh in/ali  EUR ali  ...) 

 

Predvideni prihranki pred prenovo 
(MWh in/ali  EUR) 

 

Poraba po prenovi  
(MWh in/ali  EUR ali  ...) 

 

Avtor prispevka  

Kontakt  
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Interaktivna delavnica: SWOT analiza celovite energijske prenove 

večstanovanjskih stavb in predlogi upravnikov za napredek na tem področju 

dr. Marjana Ši janec Zavrl ,  mag. Miha Tomšič, Andraž Rakušček, u.d.i .g., Neva Je jčič, u.d.i.a  

 

A) Delo udeležencev v skupinah:   (30') 

 

1.) Matrika prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (SWOT matrika) za naložbe v celovito 
energijsko prenovo večstanovanjskih stavb 

SWOT analiza 

Prednosti 
 
 

Slabosti  

Priložnosti 
 
 

Nevarnosti 

 

2.) Kako lahko upravniki čim bolj učinkovito spodbudijo lastnike k odločitvi za CELOVITO energetsko 

prenovo večstanovanjske stavbe  
3.) Predlogi udeležencev za izboljšanje stanja na tem področju  
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B) Poročanje govorca posamezne skupine na plenarni ravni: (3x10') 

 

Dopolnitve iz publike 

  



   
 

Usposabljanje financira Ministrs tvo RS za okolje in prostor i z s redstev Sklada za podnebne spremembe  in Eko sklad, j.s. 42                 

 

C) Oblikovanje akcijskega načrta (namenjeno zakonodajalcem kot izhodišča za naprej)  (30') 

 

Udeleženci glasujejo o pomembnosti posameznega predloga za izboljšanje stanja  

 

 

in o zaključkih obvestimo zakonodajalca. 
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