
PRIMERJAVA KAZALCEV RABE
ENERGIJE V OB∞INAH

Ocena rabe goriva je pri osebnih avtomobilih nekaj
vsakdanjega, za rabo energije v stavbah pa se velikokrat
niti ne pozanimamo. Vendar tudi rabo energije v stavbah,
kamor ∏tejemo ogrevanje prostorov, pripravo tople
sanitarne vode in elektri≠no energijo, ugotovimo na dokaj
enostaven na≠in. S pomo≠jo kazalcev rabe energije,
imenujemo jih tudi energijska ∏tevila, je mogo≠e ugotoviti,
kak∏na je raba energije v ob≠inskih stavbah, in jo primerjati
z rabo energije v drugih stavbah ali ob≠inah, oziroma
ugotoviti rezultate energijske sanacije stavb.

KAJ PREDLAGAMO?

Ali je v va∏i ob≠ini znana raba energije v ob≠inskih stavbah
in s tem povezani stro∏ki za energijo? Ali je znano
energijsko stanje stavb v ob≠ini in velikost energijsko
var≠evalnih potencialov? Ali spremljate podatke o rabi
energije, jih kontrolirate in ovrednotite? Ali na ta na≠in ∫e
sedaj veliko prihranite? V nadaljevanju boste izvedeli, kako
lahko z enostavnimi sredstvi pridete do podatkov o rabi
energije in tako razbremenite ob≠inski prora≠un. 

KAKO DO ENERGIJSKO U∞INKOVITIH
STAVB V OB∞INAH 



KAJ SO ENERGIJSKA πTEVILA?

Najbolj znano energijsko ∏tevilo je poraba goriva na 100
prevo∫enih kilometrov pri avtomobilih. Na enak na≠in lahko
dolo≠imo energijska ∏tevila za stavbe (enota: kWh/m2a), kjer
je letna raba energije (ogrevanje, topla sanitarna voda,
elektrika - enota: kWh) izra∫ena na enoto ogrevane tlorisne
povr∏ine stavbe (enota: m2). 

KAKπNE PREDNOSTI PRINAπA DELO Z
ENERGIJSKIMI πTEVILI?

Tako kot drugi kazalci (rabe energije), nam je tudi
energijsko ∏tevilo v pomo≠ takrat, ko ho≠emo izdelati
pregled nad trenutno rabo energije v stavbah. Zanimiva in
koristna je primerjava z drugimi stavbami ali ob≠inami pri
izmenjavi izku∏enj o rabi energije v stavbah. Energijsko
∏tevilo je pomembno tudi takrat, ko se na podlagi visokih
kazalcev rabe energije odlo≠imo za izvajanje energijsko
u≠inkovitih ukrepov in nato ugotavljamo uspehe in
energijsko var≠evalni potencial. Ker imajo ob≠ine podatke o
rabi energije in stro∏kih arhivirane, je potrebno samo nekaj
dodatnega dela za izra≠un energijskih ∏tevil.

PRAKTI∞NI NASVETI
•

•

•

•

Uporabite obstoje≠e podatke o rabi energije za izra≠un  
energijskega ∏tevila: to je prvi korak k natan≠nej∏emu   
vodenju evidence in k vzpostavitvi energetskega 
knjigovodstva.
Za≠nite z najenostavnej∏im, najzgovornej∏im kazalcem  
- z energijskim ∏tevilom ogrevanja.
Najprej izra≠unajte energijska ∏tevila za pomembnej∏e 
skupine stavb v ob≠ini: ∏ole, vrtce, upravne stavbe - 
raz∏iritev na ostala podro≠ja (javna razsvetljava, promet) 
lahko sledi kasneje - pomembno je, da se takoj lotite dela.
Imenujte odgovorno osebo za spremljanje energijskih 
∏tevil.

NA KAJ MORAMO BITI POZORNI?

Pri interpretaciji energijskih ∏tevil moramo biti pozorni na
dolo≠ene dejavnike:
•

•

•

KDAJ JE ENERGIJSKO πTEVILO
PREVELIKO?

Dejanska raba energije v stavbi in s tem tudi energijsko
∏tevilo je odvisno od ∏tevilnih dejavnikov, zato je te∫ko
dolo≠iti idealne in splo∏ne vrednosti za kazalce rabe
energije v stavbah.

Enostavne smernice je kljub temu mogo≠e za≠rtati:
•

•

•

Dogovorjeno mora biti obdobje, za katero se
izra≠unava energijsko ∏tevilo (ogrevalna sezona,
koledarsko leto). Za vsako od skupin stavb (∏ole in
vrtci, upravne stavbe,  ... ) v ob≠ini ugotovimo
povpre≠no vrednost energijskega ∏tevila za elektri≠no
energijo in energijo za ogrevanje. 
Vse stavbe, ki imajo energijsko ∏tevilo znatno vi∏je od 
dobljenih povpre≠nih vrednosti in nimajo specifi≠nega 
razloga za tako visoko rabo energije, je potrebno 
natan≠neje pregledati.
V pomo≠ pri primerjavi energijskih ∏tevil je grafikon, 
ki zajema povpre≠ne vrednosti energijskih ∏tevil doslej 
pregledanih osnovnih ∏ol in upravnih stavb ter 
predlagane ciljne in alarmne vrednosti.

Za vsako od skupin stavb (∏ole in vrtci, upravne
stavbe,... ) v ob≠ini ugotovimo povpre≠no vrednost
energijskega ∏tevila za elektri≠no energijo in energijo
za ogrevanje. 
Vse stavbe, ki imajo energijsko ∏tevilo znatno vi∏je od
dobljenih povpre≠nih vrednosti in nimajo specifi≠nega
razloga za tako visoko rabo energije, je potrebno
natan≠neje pregledati.
V pomo≠ pri primerjavi energijskih ∏tevil je grafikon, ki
zajema povpre≠ne vrednosti energijskih ∏tevil doslej
pregledanih osnovnih ∏ol in upravnih stavb ter
predlagane ciljne in alarmne vrednosti.



KAKπNI SO U∞INKI IZRA∞UNA IN
PRIMERJAVE ENERGIJSKIH KAZALCEV?

Poznavanje rabe energije in ra≠un enostavnih energijskih
kazalcev lahko v zelo kratkem ≠asu prineseta uporabne
rezultate, ki so prvi korak v oblikovanju celovitega
energetskega upravljanja v ob≠ini.
•

•
•

•
•

BROπURA IN BAZA PODATKOV NA
INTERNETU

V okviru projekta Primerjava kazalcev rabe energije v
ob≠inah pripravljamo tudi bro∏uro, v kateri bodo
podrobneje opisani cilji in namen zbiranja podatkov o rabi
energije v ob≠inah ter izra≠una energijskih kazalcev.
Pojasnjene bodo osnove dolo≠anja kazalcev ter postopek
njihove medsebojne primerjave. Predstavljena bo baza
zbranih podatkov za ob≠inske javne stavbe in v grafi≠ni
obliki prikazani rezultati. Na prakti≠nih primerih bo
obdelan pomen primerjave kazalcev rabe energije.
Posebna pozornost bo namenjena interpretaciji
izra≠unanih kazalcev ter smernicam za zasnovo in izvedbo
ukrepov na podro≠ju u≠inkovitej∏e rabe energije.

Projekt bo skupaj z dinami≠no bazo podatkov, ki se bo
sproti dopolnjevala, predstavljen tudi na spletnih straneh
na Internetu - www.gi-zrmk.si.

PRIDOBIVANJE PODATKOV IN IZRA∞UN

V ve≠ini ob≠in se sre≠ujemo s te∫avo, da ni mogo≠e zbrati
niti to≠nih podatkov o rabi energije, niti podatkov o
uporabni (ogrevani) povr∏ini stavb. Pridobivanje popolnih in
natan≠nih podatkov o rabi energije lahko zahteva veliko
truda. Za hitro primerjavo, vendar kljub temu zadostno za
sprejemanje odlo≠itev, zado∏≠ajo podatki, ki jih je mogo≠e v
ob≠inah dobiti brez ve≠jega truda. To so:

•

•

•

V splo∏nem velja: v prvi fazi se osredoto≠imo na podatke, ki
jih je mogo≠e pridobiti brez ve≠jega napora, oziroma se
osredoto≠imo na pomembnej∏e stavbe. Podatke lahko
sproti dopolnjujemo. Spla≠a se tudi za za≠etek izbrati
stavbe, pri katerih z manj∏im ∏tevilom dobro premi∏ljenih
ciljnih ukrepov dose∫emo najve≠ji u≠inek. Prihranki bodo
ve≠ji, kot ste mislili. 

Podatki o rabi energije in/ali stro∏ek zanjo: Raba
elektri≠ne energije, energije za ogrevanje in toplo
vodo ter stro∏ki za energijo so praviloma dostopni pri
upravljavcu oziroma pri uporabniku stavbe. Kadar za
kako stavbo ni mogo≠e pridobiti podatkov na ta na≠in,
je potrebno ugotoviti rabo energije v stavbi na podlagi
obra≠unov lokalnih dobaviteljev energije. Kadar je
pridobitev podatkov pri razli≠nih ob≠inskih slu∫bah
prezahtevna, se je smiselno obrniti direktno na
dobavitelja energije. Pri kurilnem olju, premogu in
plinu morajo biti prilo∫eni podatki o naro≠enih in
dobavljenih koli≠inah.
Klimatski podatki: Podatke o rabi energije popravimo s
pomo≠jo klimatskih podatkov. Stopinjske dneve (20/12 oC)
je za ve≠ino krajev mogo≠e dobiti na
Hidrometeorolo∏kem zavodu RS. 
Referen≠na povr∏ina: Za primerjalno ogrevano
povr∏ino je najprimernej∏a neto ogrevana povr∏ina, saj
so v na≠rtih obi≠ajno podane neto povr∏ine prostorov.
V kolikor teh podatkov ni, si lahko pri izra≠unu
pomagamo tudi s povr∏ino za ≠i∏≠enje. 

KLIMATSKI PODATKI:

Lokalne klimatske razmere zajamemo v "stopinjskih
dnevih". Stopinjski dnevi 20/12 oC izra∫ajo vsoto
temperaturnih razlik med ∫eleno temperaturo notranjega
zraka 20 oC in temperaturo zunanjega zraka v dneh, ko je ta
ni∫ja od 12 oC. Enota za stopinjske dneve je Kdan (Kelvin
dan). Vrednosti so vsako leto druga≠ne, odvisno od
klimatskih pogojev na merjenem obmo≠ju.

V Sloveniji se stopinjski dnevi obi≠ajno gibljejo od 2000
(Piran) do 4800 Kdan (Rate≠e-Planica).

Razli≠ne stavbe postanejo primerljive s pomo≠jo
podatkov o rabi energije in s tem povezanimi stro∏ki.
Omogo≠ena je hitra ocena energetskega standarda.
Tehni≠ne napake in neobi≠ajna odstopanja v rabi
energije je mogo≠e hitro odkriti.
Var≠evalni potenciali so jasno razvidni.
Dokumentirani uspehi so spodbuda in argument za
nadaljnje ukrepe.



Informacijski list je bil izdelan v okviru projekta Primerjava kazalcev rabe energije v ob≠ini (Benchmarking for
Municipalities), ki poteka v okviru evropskega programa SAVE II. Projekt izvaja mednarodni konzorcij 
(Avstrija - ESV, Nem≠ija - GERTEC, πvedska - EKV, Slovenija - Gradbeni in∏titut ZRMK), sofinancirata pa ga Evropska
komisija in Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Agencija RS za u≠inkovito rabo energije.

PODROBNEJπE INFORMACIJE O PROJEKTU
PRIMERJAVA KAZALCEV RABE ENERGIJE V OB∞INI:

Gradbeni in∏titut ZRMK d.d.
Razvojna skupina za bivalno okolje in gradbeno fiziko
Dimi≠eva 12
1000 Ljubljana
Tel.: 01 5888 342
Faks. 01 4367 451
E-mail: msijanec@gi-zrmk.si

INFORMACIJE O PROJEKTIH, KI JIH FINANCIRA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI:

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Agencija RS za u≠inkovito rabo energije
Dimi≠eva 12
1000 Ljubljana
Tel.: 01 5888 355
Faks: 01 5888 367
E-mail: info.aure@gov.si

TEMELJNI KORAKI V PROCESU ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA


