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Namen demonstracijskega projekta

Pokazati na primeru Splo∏ne bolni∏nice “Dr. Franca
Derganca” v Novi Gorici, da se lahko prihranke
energije, zni∫anje stro∏kov in izbolj∏anje delovnih
pogojev dose∫e s toplotno izolacijo podstre∏ja in tes-
njenjem oken.

Potencialni uporabniki

Izvedeni ukrepi so primerni za bolni∏nice, ∏ole,
stanovanjske, pisarni∏ke in ostale zgradbe. 

Vi∏ina investicije (cene leta 1996)

Skupna vi∏ina investicije je zna∏ala 6.945.000 SIT
(40.860 ECU) in zajema:
• toplotno izolacijo podstre∏ja - 5.858.000 SIT 

(34.460 ECU),
• tesnjenje oken - 637.000 SIT (3.750 ECU),
• merilna oprema - 450.000 SIT (2.650 ECU).

Dose∫eni prihranki (cene leta 1996)

Skupni prihranek ekstra lahkega kurilnega olja:
37.500 litrov letno
Skupno zni∫anje stro∏kov: 1.560.000 SIT (9.175
ECU) letno

Toplotna izolacija podstre∏ja
Prihranek ekstra lahkega kurilnega olja: 19.500 l/leto

Zni∫anje stro∏kov: 810.000 SIT (4.765 ECU) letno

Tesnjenje oken
Prihranek ekstra lahkega kurilnega olja: 18.000 l/leto
Zni∫anje stro∏kov: 750.000 SIT (4.410 ECU) letno

Vra≠ilna doba

Za celotno investicijo z upo∏tevanjem stro∏kov za
merilno opremo: 4,5 let
Toplotna izolacija podstre∏ja: 7,2 let
Tesnjenje oken: 10 mesecev

Povzetek projekta

Splo∏na bolni∏nica “Dr. Franca Derganca” v Novi
Gorici je regijska bolni∏nica za severno Primorsko, ki
pokriva obmo≠je s 110.000 prebivalci. Sestavlja jo
ve≠ zgradb, ki so bile zgrajene med leti 1930 in
1980.  Topla voda in vodna para se pripravljata cen-
tralno v skupni kotlovnici. Kot gorivo se uporablja
ekstra lahko kurilno olje.

V demonstracijski projekt je vklju≠eno staro glavno
poslopje, zgrajeno v poznih 30 letih tega stoletja. V
njej je pribli∫no 150 od skupno 450 postelj, kot jih
ima celotna bolni∏nica. Zgradba ima celotno ogre-
vano povr∏ino 3.600 m2 (9.200 m3 ogrevane pros-
tornine). Zgradba je trinadstropna, zidovi so ope≠ni,

strop nad zadnjim nadstropjem je betonski in je bil
neizoliran. Okna so vezana, z dvojno zasteklitvijo in
lesenimi okviri, po ve≠ini imajo veliko ∏tevilo kril in so
bila brez tesnil. Okna so bila pred kratkim barvana.

Podro≠je je poznano po mo≠ni burji, ki lahko, pred-
vsem pozimi, dose∫e hitrosti do 180 km/h. Dobro
tesnjenje oken je v takih razmerah bistveno za
doseganje ustreznega bivalnega ugodja in ≠im
manj∏o rabo energije. V zgornjem nadstropju je pri-
hajalo v ≠asu intenzivnega son≠nega obsevanja in
visokih temperatur zunanjega zraka do pregrevanja,
saj podstre∏je ni bilo izolirano. 

Cilj projekta je bilo zmanj∏anje rabe energije z
zmanj∏anjem ventilacijskih toplotnih izgub skozi
okenske pripire, transmisijskih toplotnih izgub skozi
strop proti podstre∏ju in zmanj∏anjem potrebe po
hlajenju zgornjega nadstropja poleti, hkrati pa
izbolj∏anje bivalnega ugodja. Zaradi toplotne izo-
lacije podstre∏ja ni bila potrebna investicija v hladilni
sistem. Pri letni porabi 100.000 l kurilnega olja samo
za ogrevanje obravnavane zgradbe je prihranek pri
ogrevanju te zgradbe 37,5%. 

Ustanova

Splo∏na bolni∏nica “Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13
5290 πempeter pri Gorici

Izvajalec

Gradbena in finalna dela Jenu∏, s.p.
Toma∫i≠eva 9
2204 Miklav∫

Dobavitelja opreme

TERMO d.d., industrija termi≠nih izolacij
Trata 32
4220 πkofja Loka

ROSIL s.p., Izdelovanje in monta∫a predmetov iz
plasti≠nih mas
Rocenska 19
1211 Ljubljana πmartno

Spremljanje u≠inkov projekta

Gradbeni in∏titut ZRMK
Dimi≠eva 12
1000 Ljubljana

Splo∏na bolni∏nica “Dr. Franca Derganca“, Nova Gorica, staro glavno poslopje
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Izhodi∏≠no stanje

Narava dela v bolni∏nicah in drugih zdravstvenih
ustanovah zahteva specifi≠ne delovne in bivalne
pogoje, za katere je med drugim zna≠ilna tudi vi∏ja
temperatura zraka v prostorih v ≠asu ogrevalne
sezone. Bolni∏nico je potrebno ogrevati nepreki-
njeno 7 dni na teden po 24 ur dnevno preko celotne
ogrevalne sezone. V stari zgradbi bolni∏nice je bilo
potrebno zaradi prepiha in ob≠utka hladu v dneh, ko
je pihala mo≠na burja, ter visokih temperatur v
zgornjem nadstropju v poletnih mesecih zmanj∏ati
zra≠ne prepustnosti oken in transmisijske toplotne
izgube skozi strop proti podstre∏ju. Toplotna izolaci-
ja podstre∏ja pa tudi zmanj∏a potrebo po hlajenju v
poletnem obdobju.

Stro∏ek za energijo predstavlja pomemben dele∫ v
celotnem prora≠unu bolni∏nice, zato je zni∫anje teh
stro∏kov in izbolj∏anje mikroklimatskih pogojev ∏e
posebej pomembno. Manj∏e investicije v vzdr∫eva-
nje in obnovo zgradb se financirajo neposredno iz
prora≠una bolni∏nice, za ve≠je investicije pa sta
odgovorni Ministrstvo za zdravstvo in Ministrstvo za
finance.

Toplotna izolacija podstre∏ja

Podstre∏je zgradbe ni izkori∏≠eno, strop proti pod-
stre∏ju pa ni bil toplotno izoliran. Na podlagi
izra≠unov je bilo dolo≠eno, da se stropno plo∏≠o
toplotno izolira tako, da se bo toplotna prehodnost
zmanj∏ala z 2,29 W/m2K na 0,29 W/m2K. Na obsto-
je≠o betonsko plo∏≠o je najprej polo∫ena parna
ovira, nato mineralna volna debeline 12 cm, folija in
estrih z ustrezno armaturo. Podstre∏je je s tem
pohodno, kar je potrebno zaradi ob≠asnega pregle-
da stanja stre∏ne kritine in ob≠asnih popravil, beton-
ski estrih pa tudi pozitivno vpliva na prehod toplote
s podstre∏ja v poletnem obdobju, saj pove≠uje
toplotno stabilnost konstrukcije. Skupna povr∏ina
podstre∏ja je 1.099 m2.

Toplotna izolacija stropa proti podstre∏ju vpliva tudi
na zmanj∏anje prehoda toplote iz podstre∏ja v pros-
tor pod njim v ≠asu intenzivnega son≠nega obse-
vanja poleti. Tako so izbolj∏ani mikroklimatski

pogoji, manj∏a pa je tudi potreba po hlajenju pros-
torov, tako da hlajenja zaenkrat ni bilo potrebno
uvesti. Dela, vklju≠no s pripravo in pospravljanjem
gradbi∏≠a, so bila kon≠ana v 16 dneh, delo v
bolni∏nici ni bilo moteno. Po zaklju≠ku gradbenih del
je sledilo ∏e 30 dnevno vzdr∫evanje betona, ki se
med tem ≠asom ni smel posu∏iti, kar bi negativno
vplivalo na njegovo trdnost.

Toplotna izolacija podstre∏ja
Toplotna izolacija obodnih elementov obstoje≠ih
zgradb (fasada, tla, podtre∏je, streha in podobno)
sodi med u≠inkovite, a najdra∫je ukrepe u≠inkovite
rabe energije z dolgo vra≠ilno dobo. Med temi ima
najkraj∏o vra≠ilno dobo toplotna izolacija stropa
proti neizkori∏≠enemu podstre∏ju. Ponekod zadostu-
je, ≠e na betonsko plo∏≠o polo∫imo toplotno izo-
lacijo in jo za∏≠itimo pred meteorno vodo in prepi-
hovanjem. V primerih, ko mora biti podstre∏je
pohodno in povsod dostopno, pa toplotno izolacijo
za∏≠itimo z betonskim estrihom.

Tesnjenje oken

Koeficient menjave zraka je bil merjen v skladu z
metodo JUS U.J5.100 pred izvedbo tesnjenja oken v
naklju≠no izbranih 8 sobah v vseh nadstropjih
bolni∏nice. Izmerjene vrednosti so bile od 2,9 do 6,2
menjav zraka na uro, kar je presegalo dovoljeno
vrednost (po JUS U.J5.600) dveh menjav zraka na
uro. Zato je bilo tesnjenje oken nujen ukrep.

Na 92 oknih je bilo vstavljeno silikonsko tesnilo v
obliki cevi z nastavkom, ki se je vtisnila v posebej
narejen utor. Tesnilo je bilo presku∏eno v neodvis-
nem laboratoriju v skladu z mednarodnimi standar-
di. Dela so trajala 24 dni, saj se je bilo potrebno pri-
lagajati zasedenosti posameznih prostorov v
bolni∏nici.

Po prenovi je bil zopet merjen koeficient menjave
zraka v istih 8 sobah kot pred prenovo, dodatno pa
sta bili opravljeni meritvi v ∏e dveh sobah. Izmerjene
vrednosti so bile pod najve≠jo dovoljeno vrednostjo,
ki zna∏a 2 menjavi zraka na uro, in nad najmanj∏o
dovoljeno vrednostjo 0,7 menjave zraka na uro, pri
razliki tlakov 50 Pa. Rezultati meritev pred in po
izvedbi tesnjenja oken so prikazani v tabeli.

Mikroklimatski pogoji so se izbolj∏ali v vseh pros-
torih, saj je zaradi bistveno izbolj∏anega tesnjenja
gibanje zraka v prostorih (prepih) zelo zmanj∏ano,
kar je predvsem opazno v ≠asu burje.

Tesnjenje oken
Pri zgradbah s starimi okni, ki nimajo tesnil, ali pa so
ta neprimerna, je najbolj u≠inkovit ukrep namestitev
novih tesnil v okenske pripire. Tesnila so lahko
razli≠nih oblik, debelin in iz raznih materialov.
Najbolj∏a so tista, ki so izdelana iz vremensko obstoj-
ne gume (z oznako EPDM) ali iz silikona. Tesnila so
lahko samolepilna ali pa taka, ki jih je potrebno vtis-
niti v poseben utor. Za izdelavo utora je potrebno
posebno orodje. 

Med izdelavo estriha na podstre∏ju

Tipi≠no okno



Spremljanje u≠inkov projekta

Da bi lahko ocenili dejanske prihranke in jih primer-
jali z izra≠unanimi, smo morali ugotoviti dejansko
rabo energije pred in po izvedenih ukrepih. V ta
namen so bili zbrani oziroma izra≠unani naslednji
podatki:

pred izvedbo ukrepov

• povpre≠na poraba ekstra lahkega kurilnega olja za 
celotno bolni∏nico je bila v obdobju 1992 – 1996 
1.100.000 litrov/leto, od tega se 500.000 litrov 
porabi za ogrevanje, ostalo pa za pripravo 
sanitarne tople vode, sterilizacijo in drugo porabo;

• izkoristek ogrevalnega sistema je ocenjen na 72 %;
• dele∫ celotne energije, ki odpade na ogrevanje 

stare zgradbe. Izra≠unane toplotne izgube zaradi 
prezra≠evanja in prehoda toplote skozi obodne 
dele zgradbe so bile 710 MWh/leto. Ob upo∏teva-
nju izkoristka je to pribli∫no 100.000 litrov ekstra 
lahkega kurilnega olja.

• vremenski podatki in temperaturni primanjkljaj. 
Povpre≠ni temperaturni primanjkljaj v obdobju 
1990 - 1995 je bil po podatkih  Hidrometeoro- 
lo∏kega zavoda Slovenije 2.423 Kdan 
(stopinjskih dni).

• meritve menjave zraka. Na podlagi povpre≠ne 
hitrosti vetra v ogrevalni sezoni in zra≠ne
prepustnosti oken je izra≠unana 1,62 kratna
menjava zraka na uro.

po izvedbi ukrepov

• podatki o toploti za ogrevanje za severno in ju∫no 
stran zgradbe na podlagi opravljenih meritev 
dovedene toplote. V letu 1997 je bila izmerjena 
poraba energije na vstopu v zgradbo 230 MWh za 
severno vejo ogrevalnega omre∫ja v stavbi in 
224,8 MWh za ju∫no vejo, skupaj torej 455 MWh.

• meritve menjave zraka in ventilacijske toplotne 
izgube skozi okna. Ob upo∏tevanju, da se 
prezra≠evanje izvaja skozi pripire, pa tudi z 
odpiranjem oken in vrat, je ocenjena menjava 
zraka na 0,9 krat na uro.

Dose∫eni prihranki 

Prihranki so bili dolo≠eni na naslednji na≠in:
• letne transmisijske toplotne izgube skozi strop 

proti podstre∏ju so bile izra≠unane na podlagi 
izra≠unanih toplotnih prehodnosti in podatka o 
temperaturnem primanjkljaju; 

• letne ventilacijske toplotne izgube skozi okenske 
pripire so bile izra≠unane na podlagi izmerjenih 
menjav zraka in podatka o temperaturnem 
primanjkljaju;

• prihranki toplote so bili dolo≠eni na podlagi 
izra≠unanih vrednosti transmisijskih toplotnih 
izgube pred in po izvedbi toplotne izolacije
podstre∏ja. Toplotne izgube skozi neizolirano 
podstre∏je so bile pred prenovo 160 MWh/leto, po 
prenovi pa 20 MWh/leto.

• prihranki toplote so bili dolo≠eni na podlagi 
izra≠unanih vrednosti ventilacijskih toplotnih izgub 
pred in po izvedbi tesnjenja oken. Toplotne izgube 
zaradi prezra≠evanja so bile pred prenovo 
290 MWh/leto, po prenovi pa 161 MWh/leto.

Prihranki zaradi toplotne izolacije podstre∏ja so 140
MWh/leto, vgradnja okenskih tesnil pa prihrani 130
MWh/leto. Skupni prihranki so 270 MWh ali (ob
upo∏tevanju 72 % izkoristka ogrevalnega sistema)
37.500 litrov olja letno, kar predstavlja 37,5 %
prihranek pri energiji za ogrevanje obravnavane
zgradbe. Pri skupni porabi 1.100.000 litrov olja letno
za vse potrebe po toploti za celo bolni∏nico pa to
predstavlja 3,4 % zni∫anje porabe goriva. Pri
povpre≠ni ceni ekstra lahkega kurilnega olja, ki je
zna∏ala leta 1996  41,6 SIT/l (0,24 ECU/l) so se
stro∏ki za nakup goriva zni∫ali za 1.560.000 SIT
(9.175 ECU) letno.

Ti prihranki so bili ocenjeni na podlagi znanih
podatkov o toplotnih lastnostih materialov,
geometrije zgradbe in meteorolo∏kih podatkov. Po
oceni naj bi bile letne toplotne izgube zgradbe po
sanaciji 440 MWh, ra≠unane z upo∏tevanjem
notranjih virov toplote in son≠nega obsevanja. V letu
1997 je bila izmerjena dovedena koli≠ina toplote v
zgradbo 455 MWh, kar potrjuje pravilnost ocene.

Temperaturni primanjkljaj (stopinjski dnevi)
Raba energije za ogrevanje zgradb je odvisna od
oblike zgradbe in sestave njenih obodnih delov ter
seveda klimatskih pogojev okolja, v katerim se
zgradba nahaja. Podatek, s katerim opi∏emo te kli-
matske pogoje in ki ga potrebujemo za izra≠une, je
temperaturni primanjkljaj. 

Temperaturni primanjkljaj je definiran kot produkt
≠asa ogrevanja z razliko temperatur med notra-
njostjo zgradbe (po dogovoru je to 20 ºC) in zuna-
njim zrakom. Trajanje po dogovoru omejimo na dni,
ko je zunanja temperatura (prag) ni∫ja od 12 ºC. Za
dolo≠en kraj torej vzamemo povpre≠no zunanjo
temperaturo v ≠asu ogrevalne sezone in jo od∏teje-
mo od dogovorjenih 20 ºC ter jo pomno∫imo s
∏tevilom ogrevalnih dni. Izrazimo jih v enoti »stopi-
nja dan«, zato se pogosto uporablja tudi izraz
»stopinjski dnevi« namesto temperaturni primanjkljaj.
Vrednosti temperaturnega primanjkljaja v Sloveniji
so od 1970 st.dan v Piranu, 2.600 v Novi Gorici do
3.300 v Ljubljani in 4.800 v Planici.

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≠na.
Potrebne podatke dobimo v raznih priro≠nikih ali na
Hidrometeorolo∏kem zavodu Slovenije.
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Menjava
zraka pred
tesnjenjem

[h-1]

Menjava
zraka po
tesnjenju

[h-1]

Rezultati meritev koeficienta menjave zraka pred in po tesnjenju oken

∏t.    nadstr. soba          

1 P EEG oddelek, soba ∏t. 4 6,2 1,9

2 1 Ginekolo∏ki oddelek, zdravni∏ka soba 3,0 1,3

3 2 Endokrinolo∏ki oddelek, ≠ajna kuhinja 5,0 1,3

4 2 Endokrinolo∏ki oddelek, bolni∏ka soba ∏t. 4 3,3 0,8

5 2 O≠esni oddelek, temnica - laser 4,3 1,0

6 2 O≠esni oddelek, dnevni prostor 3,4 0,7

7 3 Ortopedija, soba ∏t. 10, zdravni∏ka soba 4,3 2,0

8 3 Ortopedija, soba ∏t. 14, kopalnica 2,9 1,8

9 2 Endokrinolo∏ki oddelek, bolni∏ka soba ∏t. 3 0,8

10 1 Transfuziolo∏ka slu∫ba, de∫urna soba 1,5

Kon≠ana toplotna izolacija podstre∏ja

Vstavljena tesnila



Ta projekt je eden od ∏estih projektov, ki jih je financirala Evropska komisija (DG I) v okviru programa PHARE. Projekt je izvajal mednarodni konzorcij, ki so ga sestavljali
Center za energetsko u≠inkovitost z Instituta “Jo∫ef Stefan”, Slovenija, Energy Technology Support Unit (ETSU) iz Velike Britanije, Zavod za gradbeni∏tvo (ZAG) iz Slovenije
in Byrne Ó Cléirigh (BÓC) iz Irske.

Dodatne informacije za ta projekt in ostale demonstracijske projekte energetsko u≠inkovitih investicij v industriji lahko dobite pri Centru za energetsko u≠inkovitost, Institut
“Jo∫ef Stefan”, Jamova 39, 1001 Ljubljana, tel.: (061) 1885 210, faks: (061) 1612 335. 

Dodatne informacije za demonstracijske projekte energetsko u≠inkovitih investicij za zgradbe lahko dobite pri Gradbenem in∏titutu ZRMK, Dimi≠eva 12, 1000 Ljubljana,
tel.: (061) 1888 433, faks: (061) 348 375.

Dodatne informacije o aktivnostih na podro≠ju u≠inkovite rabe energije v Sloveniji lahko dobite na Agenciji Republike Slovenije za u≠inkovito rabo energije, Dimi≠eva 12,
1000 Ljubljana, tel.: (061) 1888 355, faks: (061) 1888 367.
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Dodatni u≠inki projekta

U≠inkovita raba energije poleg zmanj∏anja stro∏kov
za energijo tudi pozitivno vpliva na obremenjenost
okolja. Na podlagi prihrankov in podatkov za ekstra
lahko kurilno olje lahko ocenimo tudi zmanj∏anje
emisij dimnih plinov, kot so CO2, glavni krivec za
pojav “tople grede”, SO2, ki povzro≠a kisel de∫ itd.
Letno zmanj∏anje emisij je:

SO2 630 kg
NOx 70 kg
CO 70 kg
CO2 96.000 kg
CxHy 14 kg
pra∏ni delci 4 kg

Toplotna izolacija stropa proti podstre∏ju vpliva tudi
na zmanj∏anje prehoda toplote iz podstre∏ja v pros-
tor pod njim v ≠asu intenzivnega son≠nega obseva-
nja poleti. Tako so izbolj∏ani mikroklimatski pogoji,
manj∏a pa je tudi potreba po hlajenju prostorov,
tako da hlajenja zaenkrat ni bilo potrebno uvesti.

Mikroklimatski pogoji so izbolj∏ani tudi v vseh osta-
lih prostorih, saj je zaradi bistveno izbolj∏anega tes-
njenja oken gibanje zraka v prostorih (prepih) v ≠asu
burje mo≠no zmanj∏ano.

Vra≠ilna doba investicije

Vra≠ilno dobo investicije lahko ocenimo na podlagi
izra≠unanih prihrankov. Investicija v toplotno izo-
lacijo podstre∏ja se povrne po 7,2 letih, investicija v
tesnjenje oken pa v desetih mesecih. Pri tem pa ni
upo∏tevano, da zaradi toplotne izolacije podstre∏ja
ni potrebna investicija v hladilni sistem, zaradi tes-
nosti oken pa niso potrebne spremembe ogrevalne-
ga sistema. Prav tako ni mogo≠e finan≠no ovred-
notiti izbolj∏anja bivalnih pogojev.

Potencialni uporabniki

Ukrepi, ki so bili izvedeni v Splo∏ni bolni∏nici “Dr.
Franca Derganca” v Novi Gorici so povezani z
zmanj∏anjem toplotnih izgub skozi ovoj zgradbe.
Ukrepi so uporabni na vseh zgradbah, tako
stanovanjskih, poslovnih kot tudi javnih. Primernost
posameznih ukrepov ali pa ve≠ ukrepov skupaj je
odvisna od stanja posamezne zgradbe. Predvsem pri
ve≠jih zgradbah je potrebno pred izvajanjem ukre-
pov opraviti energetski pregled in se na podlagi
zaklju≠kov pregleda in cenovnih analiz odlo≠iti za
ukrepe in njihov vrstni red.

Komentar Splo∏ne bolni∏nice “Dr. Franca
Derganca”, Nova Gorica

Notranjost zgradbe, zgrajene leta 1930, smo v zad-
njih 10 letih temeljito obnovili. Zadnji je bil na vrsti
ortopedski oddelek, ki je name∏≠en v zgornjem nad-
stropju. V poletnih mesecih je bilo v zgornjem nad-
stropju zelo vro≠e. Temperature so se ob≠asno
povi∏ale tudi preko 30 ºC. Pozimi so se tako pacien-
ti kot zdravstveno osebje prito∫evali zaradi prepiha in
ob≠utka hladu v dneh, ko je pihala mo≠na burja.

Pred namestitvijo hlajenja za zgornje nadstropje in
predelave ogrevalnega sistema smo se odlo≠ili za
vgradnjo toplotne izolacije na podstre∏je in tesnjenje
oken, saj smo upali, da s tema ukrepoma ne bo
potrebno posegati v sistem ogrevanja in name∏≠ati
sistema hlajenja.

Z izvedbo obeh ukrepov smo oba cilja dosegli –
izbolj∏ali smo delovne pogoje in zmanj∏ali rabo
energije v bolni∏nici.
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