
KJE SRE∞AMO ENERGIJO? 

Energija je delo, je gibanje, je toplota, energija je ∫ivljenje.
Ωivljenja brez energije ni, saj bi brez energije vse obstalo - celo
gibanja delcev v atomih ne bi bilo. Energija je torej gibalo ce-
lega sveta in seveda tudi na∏ega ∫ivljenja.
Energijo v vsakdanjem ∫ivljenju potrebujemo za ohranjanje
∫ivljenja (energija, ki jo dobimo s kemi≠no pretvorbo iz hrane),
za pripravo in shranjevanje hrane, za toplo vodo, za
vzdr∫evanje primernih bivalnih pogojev (ogrevanje, ohlajanje),
za pogon prevoznih sredstev, za razvedrilo, za konji≠ke itd.

KAJ JE ENERGIJA?

Fizika u≠i, da je energija sposobnost telesa, da opravi neko
delo. ∞utila za neposredno zaznavo energije ≠lovek nima,
lahko pa zaznava njene u≠inke - na primer gibanje teles, seval-
no toploto, svetlobo, zvok in podobno. 
Energijo lahko merimo z ustreznimi napravami in instrumenti.
Enota za merjenje koli≠ine pa je Joule (izg. d∫ul), poleg tega
pa uporabljamo ∏e njene izpeljanke (kJ, MJ, PJ, itd.). Bli∫je
nam je v vsakdanjem ∫ivljenju druga oblika enote Ws
(wattsekunda, 1J = 1Ws) in izpeljanke, kot so Wh, kWh, MWh.
Stare enote, ki niso dovoljene v mednarodnem sistemu enot,
so ∏e kalorija, kilokalorija, erg, kilopondmeter in morda ∏e 
katera.

KATERE VRSTE ENERGIJE POZNAMO?

Energijo lahko razdelimo na razne na≠ine - po izvoru, po
u≠inkih, po nosilcu itd.
V vsakdanjem ∫ivljenju delimo energijo glede na vir :

• son≠no energijo, • elektri≠no energijo,
• energijo vetra, • energijo vode,
• geotermalno energijo, • energijo vzmeti,
• svetlobno energijo, • toplotno energijo,
• kemi≠. energ., ki je vezana in • jedrsko energ., ki se 

se spro∏≠a ob kemi≠. reakcijah, spro∏≠a ob cepitvi ali       
zlivanju atom. jeder.

Za la∫je sporazumevanje poznamo v energetiki oblike energi-
je, ki jih ozna≠imo glede na stopnjo v pretvorbi iz oblik, ki jih
ne moremo neposredno uporabiti, v take, ki jih potrebujemo,
na primer doma:

• primarna energija 
je energija, ki je skrita v nosilcih energije - energentih,
(nafta, plin, premog, les),

• sekundarna energija 
je energija, ki smo jo dobili s pretvorbo iz primarne (n.pr.
elektri≠na iz premoga v termoelektrarni). Upo∏tevane so
izgube pri pretvorbi.

• kon≠na energija
je energija, ki jo dobi uporabnik. Upo∏tevane so izgube pri
prenosu

• koristna energija 
je energija za zadovoljevanje potreb uporabnika, n.pr.
toplota na elektri≠ni kuhalni plo∏≠i. Upo∏tevane so izgube pri
pretvorbi elektri≠ne energije v toplotno.

Za primer podajmo pot energije od premoga preko elektrike
do elektromotorja - izgube v elektrarni so pribli∫no 60 %
(sekundarna energija je 40 % primarne), pri prenosu 10 %
(kon≠na je 36 % primarne), pri pretvorbi v elektromotorju so
izgube ∏e pribli∫no 10 % kon≠ne energije (koristna energija je
32% primarne). Za vsako kilowatno uro koristnega dela na
izhodu elektromotorja smo torej porabili za 3 kWh primarne
energije iz premoga.
Iz gornjega lahko vidimo tudi, da vse oblike energije niso
enako uporabne ali kakovostne, saj z nekaterimi lahko opravi-
mo ve≠jo koli≠ino dela, z nekaterimi manj∏o, z nekaterimi pa
nobenega. Najbolj kakovostna je elektri≠na energija.

VIRI ENERGIJE

Vire energije, ki jih uporabljamo, lahko razdelimo na
obnovljive in neobnovljive vire. Prvi se nenehno obnavljajo, pri
drugih pa so zaloge omejene in jih bo ≠love∏tvo prej ali slej
iz≠rpalo. Med obnovljive vire ∏tejemo predvsem energijo sonca
v obliki direktnega sevanja (toplota), biomase, vetra, energije
vode in geotermalno energijo. Ti viri se v naravi stalno obnav-
ljajo. Neobnovljivi viri pa so fosilna goriva, jedrska energija in
energija kemi≠nih reakcij iz mineralnih virov.
Ugotovili smo ∫e, da viri energije, ki jih imamo na zemlji,
ve≠inoma niso neposredno uporabni za zadovoljevanje na∏ih
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potreb, zato jih moramo pretvoriti v uporabne oblike (naj-
pogosteje so to elektri≠na energija, toplotna energija in
kineti≠na energija), temu pa slu∫ijo manj∏e ali ve≠je naprave,
kot so:

• kotli za ogrevanje (energija vezana v gorivih se spreminja v 
toplotno energijo),

• razne elektrarne (hidroelektrarne, termoelektrarne, 
nuklearne elektrarne, elektrarne na geotermalno paro, 
elektrarne na plimovanje ali valovanje, elektrarne na veter,
male hidroelektrarne itd.),

• parni stroji (energija vezana v gorivih se spreminja v 
kineti≠no energijo),

• motorji z notranjim izgorevanjem (energija vezana v gorivih 
se spreminja v kineti≠no energijo),

• elektri≠ni generatorji (kineti≠na energija se spreminja v elek-
tri≠no energijo),

• sprejemniki son≠ne energije (elektromagnetno sevanje sonca 
se spreminja v toplotno energijo),

• fotocelice (elektromagnetno sevanje sonca se spreminja v 
elektri≠no energijo),

• toplotne ≠rpalke (elektri≠na energija in energija okolja pri 
ni∫ji temperaturi se spreminjata v toplotno energijo pri vi∏ji
temperaturi).

OSNOVNI POJMI IN IZRAZI

Da bi v pogovoru s strokovnjaki, projektanti, svetovalci in izva-
jalci del la∫je razumeli, kaj nam ∫elijo povedati, moramo
najprej razjasniti nekatere pojme in izraze.
Kadar govorimo o ravnanju z energijo pogosto uporabljamo
izraz raba energije v povezavah z “u≠inkovita raba energije“,
“var≠na raba energije“ in podobno, ≠eprav bi bilo slovni≠no
pravilno “poraba“ ali “izraba“ energije. Fizika pa u≠i, da je
energija koli≠ina, ki je ne moremo “porabiti“, kar poznamo
kot zakon o ohranitvi energije, ki pravi, da energije ni mogo≠e
uni≠iti, lahko jo samo spreminjamo iz ene oblike v drugo.
Porabimo lahko toplotno energijo, ki jo spremenimo v drugo
obliko ali nivo, energije na splo∏no pa ne. Zato uporabljamo
izraz “raba“ energije, kljub slovni≠ni nepravilnosti. Enako velja
za besedi energijski in energetski. Kadar imamo opravka direk-
tno z energijo uporabljamo raje pridevnik energijski n.pr.
nizko energijska hi∏a, energijsko var≠en aparat. Kadar pa go-
vorimo o dejavnostih, ki so povezane z energijo pa uporab-
ljamo pridevnik energetski n.pr. energetski zakon, energetski
objekt, energetska politika.

TEMPERATURNI PRIMANJKLJAJ

Raba energije za ogrevanje zgradb je odvisna od oblike
zgradbe in sestave njenih obodnih delov ter seveda klimatskih
pogojev okolja, v katerm se zgradba nahaja. Podatek, s kate-
rim opi∏emo te klimatske pogoje in ki ga potrebujemo za
izra≠une, je temperaturni primankljaj. 
Temperaturni primankljaj je definiran kot produkt ≠asa ogre-
vanja z razliko temperatur med notranjostjo zgradbe (po
dogovoru je to 20°C) in zunanjim zrakom. Trajanje po dogo-
voru omejimo na dni, ko je zunanja temperatura (prag) ni∫ja
od 12°C. Za dolo≠en kraj torej vzamemo povpre≠no zunanjo
temperaturo v ≠asu ogrevalne sezone in jo od∏tejemo od
dogovorjenih 20°C, ter jo pomno∫imo s ∏tevilom ogrevalnih

dni. Izrazimo jih v enoti “stopinja dan“, zato se pogosto
uporablja tudi izraz “stopinjski dnevi“ namesto temperaturni
primankljaj.
Vrednosti temperaturnega primankljaja v Sloveniji so od 1970
st.dan v Piranu 3300, v Ljubljani 3600 in 4800 v Planici.
Potrebne podatke dobimo v raznih priro≠nikih.
Pri ra≠unanju jemljemo povpre≠ne vrednosti za dalj∏e obdobje,
pri primerjavah rabe energije med posameznimi leti pa
moramo upo∏tevati dejanske vrednosti, ki so za posamezna
leta seveda razli≠ne, naro≠imo pa jih na Hidrometeorolo∏kem
zavodu Slovenije.

TOPLOTNA PREHODNOST

Drugi podatek, ki ga potrebujemo za izra≠un rabe energije za
ogrevanje stavb je  toplotna prehodnost. Toplotna prehodnost
nam pove, koliko energije se izgublja skozi 1 m2 elementa
stavbe (stena, okno, tla, strop in podobno) pri temperaturni
razliki 1 stopinje med obema stranema elementa. Zapi∏emo jo
kot “k“ z enoto W/m2K. Izra≠unamo jo na podlagi toplotne
prevodnosti in debeline posameznih sestavnih delov gradbene
konstrukcije ter toplotne prestopnosti povr∏in, ali pa jo izmeri-
mo s posebno napravo. 

Tabela 1: Primeri toplotne prehodnosti “k“

Omenimo ∏e dve veli≠ini, na podlagi katerih izra≠unamo
toplotno prehodnost. Toplotna prevodnost (ozna≠imo jo z l)
je podatek, ki je zna≠ilen za posamezni material, je torej snov-
na lastnost materiala. Pove nam, kolik∏en toplotni tok bo pre-
vajal material debeline 1 m pri temperaturni razliki 1 K.
Navedimo nekaj primerov. Toplotno izolacijski materiali imajo
toplotno prevodnost med 0.03 in 0.045 W/mK, beton med 0.9
in 2.5 W/mK, votla opeka pribli∫no 0.5 W/mK in podobno.
Toplotna prestopnost pa je lastnost povr∏ine materiala, ki nam
pove kak∏en toplotni tok oddaja ali sprejema 1 m2 povr∏ine pri
temperaturni razliki 1K med povr∏ino in okolico.

TOPLOTNE IZGUBE

Toplotne izgube zaradi prehoda toplote skozi ovoj stavbe

Gradbena konstrukcija
Toplotna 

prehodnost “k“ 
(W/m2K)

navadno okno        2.7

sodobna nizkoemisijska zasteklitev        1.1

zid iz polne opeke 38 cm        1,5

zid iz votli≠ave opeke 34 cm        1,3

zid iz votli≠ave opeke 29 cm in 6 cm
penjenega polistirena 

       
0,45           

zid iz votli≠ave opeke 29 cm in 10 cm 
steklene volne 

       
0,30

toplotno izolirana streha (nad mansardo) 
z 20 cm steklene volne 0,26
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(imenujemo jih “transmisijske izgube“) so odvisne od povr∏ine
in toplotne prehodnosti posameznega elementa ter klimatskih
pogojev, ki jih opi∏emo s temperaturnim primanjkljajem. Na
podlagi poznanih povr∏in posameznih elementov (na primer
oken, sten, stropov, tal in podobno) in njihovih toplotnih pre-
hodnosti lahko torej dolo≠imo potrebno letno energijo za
ogrevanje za posamezne kraje pri nas. Toplotne izgube
izra≠unamo kot vsoto produktov povr∏in (A), toplotnih pre-
hodnosti (k) in temperaturnega primankljaja (TP) vseh
posameznih elemntov stavbe in jih zapi∏emo v enoti J (Joule)
ali kWh (kilovatna ura), ki nam je bli∫e.

Q = W ki Ai TP

Pri ra≠unanju toplotnih izgub v tleh pod stavbo moramo
upo∏tevati dejstvo, da je temperatura zemlji∏≠a pod stavbo v
zimskem obdobju vi∏ja od zunanje temperature, zato moramo
upo∏tevati ustrezne korekcijske faktorje. Dodatno moramo
upo∏tevati tudi faktorje zaradi dnevnih (na primer no≠no
zni∫anje temperature) ali tedenskih prekinitev ogrevanja (na
primer pisarne in ∏ole ob koncih tedna). Pri ra≠unanju energi-
jske bilance stavbe pa moramo upo∏tevati ∏e toplotne izgube
zaradi prezra≠evanja (imenujemo jih “ventilacijske izgube“),
dobitke notranjih virov (osebe, topla voda, elektri≠ne naprave,
kuhanje) in dobitke son≠ne energije (skozi okna ali razne
pasivne solarne elemente).
Iz tako izra≠unanih toplotnih izgub lahko izra≠unamo potreb-
no koli≠ino goriva, ≠e poznamo izkoristek ogrevalnega sistema
in kurilnost goriva.

IZKORISTEK

Pri dolo≠anju kakovosti naprav za pretvarjanje energije je
odlo≠ujo≠ izkoristek naprave. Izkoristek naprave dolo≠imo z
merjenjem v laboratorijih ali preizku∏evali∏≠ih. 

Tabela 2: Izkoristki kotlov glede na vrsto goriva in konstrukcijo

Dobljene vrednosti izra∫amo v % in se nana∏ajo na pogoje, ki so
bili dose∫eni med preizkusom. Izkoristek naprave nam pove
kolik∏en dele∫ vlo∫ene primarne energije v obliki goriva se spre-
meni v kon≠no energijo pod s standardom dolo≠enimi pogoji
preizku∏anja. Vrednosti so manj∏e od 100%. Razlog le∫i v tem,
da goriva ne moremo popolnoma izkoristiti, saj se del energije

izgubi z dimnimi plini in vlago v njih, del s sevanjem povr∏ine
kotla v okolico, del pa jo ostane v nepopolno izgorelih ostankih.
Za orientacijo navajamo izkoristke kurilnih naprav glede na
konstrukcijo in vrsto goriva: (Tabela 2)
Ve≠krat govorimo tudi o izkoristku ogrevalnega sistema, ki pa
ga dobimo tako, da upo∏tevamo poleg izkoristka kotla tudi
izkoristek cevnega omre∫ja in stopnjo izkoristka regulacijskega
sistema. 

hos = hk . hc . hr

Tabela 3: Izkoristek cevnega omre∫ja in regulacijskega sistema

Primer: Kotel ima izkoristek 85% in je vgrajen v cevni sistem,
ki je delno izoliran v neogrevanih prostorih, regulacija ogre-
vanja je ro≠na brez stalne kontrole.

hos = hk . hc . hr = 0,85 x 0,95 x 0,90 = 0,72 ali 72%

Iz primera lahko vidimo, da samo z dobro kurilno napravo ne
dose∫emo pri≠akovanih u≠inkov, ≠e je ta vgrajena v nepopoln
ogrevalni sistem.
Izkoristek kurilne naprave opisuje neko trenutno stanje (na
preizku∏evali∏≠u). ∞e pa delovanje naprave opazujemov celot-
nem ogrevalnem obdobju to lahko izrazimo z letnim izko-
ristkom. Za Slovenijo velja v ve≠ini krajev, da traja kurilna
sezona okrog 220 kurilnih dni ali 5280 ur, ko mora biti napra-
va pripravljena za delovanje. V tem ≠asu deluje n.pr. gorilnik
na olje pribli∫no 1800 ur. Pri napravah, ki ogrevajo tudi sani-
tarno toplo vodo, deluje ∏e ca 200 do 300 dodatnih ur. Letni
izkoristek dolo≠imo z naslednjim obrazcem:

hletni = hk  / ( ba/bv - 1) . qb + 1

kjer pomeni:

hletni =  letni izkoristek kurilne naprave

hk =  izkoristek kotla 

ba =  ∏tevilo obratovalnih ur gorilnika

bv =  ∏tevilo kurilnih dni izra∫eno v urah

qb =  izgube zaradi pripravljenosti kotla (≠as delovanja
gorilnika / ≠as do ponovnega zagona gorilnika)

Primer: V ogrevalni sezoni je vgrajeni ∏tevec ur pokazal , da je
gorilnik deloval 1450 ur, izkoristek kotla 85%, kurilna sezona
je trajala 5600 ur s pripravo tople vode, izgube zaradi pripravl-
jenosti kotla pa so 4%.

hletni = hk / ( ba/bv -1) . qb + 1 = 85 / (5600/1450 -1) . 0.04 +1 =76%

Za hitro ocenjevanje predimezioniranosti kurilne naprave
lahko, z vgradnjo ∏tevca ur delovanja gorilnika, slu∫i naslednji

Cevna mre∫a   95 do 98%

95%
92%
90%

Vrednost dolo≠imo glede
na velikost, stopnjo izolacije

cevi in na≠in razvoda cevi

Centralni, avtomatski

Ro≠na regulacija s stalno kontrolo

Ro≠na, brez stalne kontrole

Regulacijski 
sistem

do 98%
preko 100%

Energent          Vrsta kotla                        Izkoristek

Trdna goriva

Teko≠a goriva

Plinasta goriva

Starej∏e izvedbe
Kombinirani kotli na teko≠e 
gorivo
Sodobni specialni kotli 
Kotli na lesno biomaso
• peleti
• sekanci

65 do 72 %

70 do 75 %
80 do 90%

do 93%
85 do 90%

Kombinirani kotli na trdna 
goriva
Specialni kotli

68 do 75 %

90 do 95%
Specialni kotli 
Kondenzacijski kotli
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Zbirka informativnih listov “ZA U∞INKOVITO RABO ENERGIJE"

Naro≠nik in izdajatelj: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Agencija RS za u≠inkovito rabo energije

Izvajalec projekta: Gradbeni in∏titut ZRMK - Gradbeni center Slovenije

Uredni∏ki odbor: Matja∫ Malovrh, Dubravka Ober∫an, Jo∫ef Poga≠nik, dr. Marjana πijanec Zavrl, Katja Repi≠

Oblikovanje in tehni≠na obdelava: Informa Echo d.o.o.

Ponatis oz. raz∏irjanje delov teksta informativnih listov je mo∫en samo z dovoljenjem izdajatelja.

Po mnjenju Ministrstva za ∏olstvo in ∏port Republike Slovenije, ∏t: 403-24/99-21, z dne 01.06.1999 se za to publikacijo pla≠uje davek od prometa proizvodov po tar.
∏t: 3 tarife davka od prometa proizvodov in storitev. 

diagram na sliki 1.

Slika 1: Mese≠no ∏tevilo ur delovanja gorilnika

KURILNOST IN ZGOREVALNA TOPLOTA

Energente ozna≠ujemo glede na koli≠ino toplote, ki jo vsebu-
jejo. Z izrazom kurilnost Hi ozna≠ujemo tisto koli≠ino toplote,
ki jo dobimo z zgorevanjem goriva, ≠e dimne pline ohlajamo
samo do temperature rosi∏≠a vodne pare, ki jo vsebujejo dimni
plini. Z izrazom zgorevalna toplota Hs ozna≠ujemo vso toplo-
to, ki se sprosti pri gorenju, vklju≠no s toploto vodne pare v
dimnih plinih (latentna toplota).  V tabeli so prikazani
najpomembnej∏i podatki o gorivih, ki jih potrebujemo za
ocenjevanje rabe energije in skladi∏≠enje goriva.

Tabela 4: Kurilnost za razli≠ne vrste goriv

ENERGIJSKO πTEVILO

Energijsko ∏tevilo, ki ga ozna≠imo z “E“, je dolo≠eno kot celot-
na raba energije v stavbi na povr∏insko enoto uporabne
povr∏ine bivalnega prostora v obdobju enega leta

(kWh/m2leto) in slu∫i:
• grobemu ocenjevanju energijske u≠inkovitosti obstoje≠ih 

stavb, ki vklju≠uje stanje ovoja zgradbe, njeno tehni≠no
opremljenost in bivalne navade uporabnikov,

• ob≠asni kontroli rabe energije v stavbi in ocenjevanje 
uspe∏nosti izvajanja ukrepov u≠inkovite rabe energije,

• grobi oceni bodo≠e rabe energije na osnovi projektnih 
podatkov pri na≠rtovanju novogradenj.

Energijsko ∏tevilo je sestavljeno iz energijskega ∏tevila Eop za
ogrevanje prostorov, Etv za pripravo tople vode in Etn za osta-
lo tehni≠no opremo kot so rasvetljava, gospodinjski stroji in
aparati, kuhanje itd. Zato lahko energijsko ∏tevilo dolo≠imo
kot:

E = Eop + Etv + Etn [ kWh/m2 leto ]

Energijska ∏tevila pa lahko primerjamo med seboj samo med
stavbami s podobnim na≠inom uporabe (ve≠stanovanjske
stavbe, enodru∫inske hi∏e, upravne stavbe, ∏ole, hoteli,
restavracije, vrtci, bolni∏nice itd).  Za orientacijo podajamo
tabelo energijskih ∏tevil, ki jih predlagajo v sprejem v Evropski
skupnosti:

Tabela 5: Ciljne vrednosti energijskih ∏tevil izra≠unanih na neto
uporabno povr∏ino stavbe.

Enodru∫inska hi∏a            55             25             25             105
Ve≠stanovanjska hi∏a        50             20             25               95
Poslovni objekti            45             15             20               80 

kWh /m2

 leto 

Eop

kWh /m2

 leto 

Etv

kWh /m2

 leto 

Etn

kWh /m2

 leto 

E

kurilno olje-ekstra lahko     830               10,0 kWh/l
zemeljski plin     0,7                 9,5 kWh/m3

UNP - butan/ propan     2,02               12,8 kWh/kg
rjavi premog     650                 3,9 kWh/kg
lignit     550                 3,1 kWh/kg
bukov les (zra≠no suh)     570                 4,2 kWh/kg
smrekov les (zra≠no suh)     360                 4,2 kWh/kg

Energent Gostota               Kurilnost Hi

 kg/m3

SISTEMI ZA OGREVANJE ZGRADB

Splo∏no o energiji


