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1 UVOD

Energetska izkaznica stavbe je dokument, ki podaja najpomembnejše kazalce rabe energije v stavbi. Navadno
ima obliko preglednega obrazca, ki vsebuje bistvene kazalce rabe energije v stavbi in razvršča stavbo v enega od
razredov rabe energije, podobno kot pri energetski nalepki za gospodinjske aparate. Osnovni namen energetske
izkaznice stavbe je informiranje kupca oz. najemnika stavbe o njeni energetski učinkovitosti, posredno o
pričakovani višini stroška za energijo in o morebitnih naložbah potrebnih za energijsko posodobitev stavbe in
naprav v njej.

Podlaga za uvajanje energetske izkaznice stavbe v Sloveniji je v evropski direktivi SAVE (93/76/EEC) za
zmanjševanje emisij CO2 s povečevanjem energetske učinkovitosti stavb in v slovenskem Energetskem zakonu.

Ideja energetske izkaznice za stavbe v slovenskem prostoru sicer ni več nova, vendar je bilo potrebno opraviti kar
nekaj pomembnih predhodnih faz pred njenim uvajanjem. V preteklosti namreč pri nas ni bilo sprejetega dogovora
o enotni metodologiji računa pričakovane rabe energije oziroma uporabljane metode niso bile usklajene s prakso
držav EU, zato tako dobljeni podatki ne bi bili primerljivi. S sprejetjem ustreznih evropskih standardov in s pripravo
novega slovenskega predpisa za toplotno zaščito stavb in učinkovito rabo energije v stavbah so te ovire
odpravljene.

V pričujoči brošuri je predstavljenih nekaj tujih zgledov uvajanja energetske izkaznice za stavbe in domači primer
pilotnega uvajanja energetske izkaznice stavbe, ki je potekal v okviru projekta OPET Slovenija (5.OP EU,
2001/2002). Omenjeni projekt so sofinancirali Evropska komisija, Ministrstvo za okolje in prostor, MOP – Agencija
za učinkovito rabo energije in Ministrstvo za gospodarstvo.

2 MEDNARODNE OBVEZE GLEDE UČINKOVITE
RABE ENERGIJE V STAVBAH

Na področju stavb ima EU sorazmerno malo zahtev glede pravnega urejanja procesa graditve. Kljub temu sta v
procesu približevanja Slovenije EU in privzemanja pravnega reda EU za področje učinkovite rabe energije v
stavbah relevantni dve direktivi. Prva je direktiva o gradbenih proizvodih (89/106/EEC), ki je že smiselno
prenesena v Zakon o gradbenih proizvodih. Ta navaja šest bistvenih zahtev, ki jih mora stavba dosegati, ena med
njimi je tudi "gospodarno ravnanje z energijo in zadrževanje toplote".

Druga pomembna direktiva je direktiva SAVE (93/76/EEC), ki članice EU in kandidatke obvezuje k razvoju in
izvajanju programov na področju: obračuna rabe energije za ogrevanje in pripravo tople vode po dejanski rabi,
uvajanja strožje regulative za toplotno zaščito stavb, uvajanja pogodbenega financiranja projektov učinkovite rabe
energije v javnem sektorju, energetskih pregledov velikih porabnikov, rednih pregledov kotlov in uvajanja
energetske izkaznice za stavbe.

V pripravi je že nova direktiva EU za področje energetske učinkovitosti stavb, ki konkretneje govori o uvajanju
energetske izkaznice za stavbe, s posebnim poudarkom na stanovanjskih in javnih stavbah. Predlog direktive EU1

obsega zahteve glede: enotne metodologije računa energetske bilance stavbe, minimalnih standardov energetske
učinkovitosti stavb, obvezne energetske prenove pri obsežnejših prenovah večjih stavb, energetske izkaznice
stavbe in rednih pregledih večjih naprav za ogrevanje in klimatizacijo ter starejših ogrevalnih sistemov.
Pričakujemo, da bo sprejem pomembno vplival na razvoj programov uvajanja energetske izkaznice v javne
stavbe in v promet z nepremičninami.

                                                          
1 Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on the energy performance of
builings, Brussels, 16.04.2002, COM(2002) 192 final
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3 IZKUŠNJE EVROPSKIH DRŽAV PRI UVAJANJU
ENERGETSKE IZKAZNICE STAVBE

Veliko držav2 že ima izkušnje z energetskim certificiranjem stavb ali z energetskim označevanjem in energetsko
nalepko za stavbe, kakorkoli že program izdajanja energetske izkaznice imenujejo. Države so praviloma pričele s
prostovoljno shemo izdajanja izkaznice, ki so jo kasneje spremenili v obvezno, ponekod za vse stavbe, ponekod
le za izbrane3. Uspeh prostovoljnega programa je bil pogojen z motiviranostjo bodisi kupca (državne ali mestne
spodbude, ugodnosti, krediti) bodisi prodajalca (tržna prednost), ki sta z energetsko izkaznico dokazovala
racionalno rabo energije v stavbi.

V državah z močneje razvitimi spodbujevalnimi shemami za energetsko učinkovito gradnjo (npr.: Avstrija,
Nemčija) je energetska izkaznica neizogibna kot izkaz pri odobritvi ugodnih posojil ali subvencij. V najbolj razvitih
državah (npr.: Danska) je energetska izkaznica stavbe že nekaj let zakonsko obvezen dokument pri prodaji
stavbe.

Vsebina, oblika, obseg, način izdajanja in cena energetske izkaznice se razlikujejo glede na shemo, v katero je
energetska izkaznica vpeta. Ponekod jo izdajajo pooblaščeni biroji za gradbeno fiziko, ponekod energetski
svetovalci, spet drugod izvajalci energetskih pregledov za potrebe mestnih oblasti ali od države pooblaščene
specializirane institucije, kot so inštituti ali agencije, znani so tudi primeri izdajanja energetskih izkaznic stavb s
strani podjetij dobaviteljev daljinske toplote.

3.1 DANSKA

Na Danskem je energetska izkaznica obvezna od leta 1997 in sicer za vse stanovanjske stavbe, javne, trgovske
in storitvene stavbe.

Pri velikih stavbah je potrebno energetsko izkaznico izdajati vsako leto, podlaga za to je energetski pregled
stavbe, ki ga opravi pooblaščeni izvajalec. Njegova storitev vključuje tudi storitve energetskega managementa,
torej napotke glede pogodb za dobavo rabe energije, upravljanja z energijo in naložb v energetsko učinkovitost. V
energetski izkaznici navedeni energijski kazalci temeljijo na podatkih o dejanski rabi energije v enoletnem
obdobju. Razumljivo je, da je zato potrebno vzpostaviti sistem periodičnega merjenja porabe energije in klimatskih
podatkov. Energijski kazalci preračunani na klimatske pogoje tipičnega leta se lahko tako vsako leto primerjajo in
zasleduje se napredek.

Pri manjših stavbah, pretežno gre za družinske hiše, je energetska izkaznica prav tako obvezna, vendar se izdaja
ob prodaji nepremičnine. Bistvena razlika je ta, da so v izkaznici navedeni podatki izračunani na osnovi
dejanskega poznavanja stanja stavbe in vgrajenih naprav ter na podlagi standardnih podatkov o uporabnikovih
navadah in klimatskih razmerah. Tako je zagotovljena primerljivost stavb na trgu. Izdelavo energetske izkaznice
za manjšo stavbo naroči in plača prodajalec stavbe, dokument pa mora predati kupcu pred dokončno sklenitvijo
prodaje nepremičnine. Tako je kupec seznanjen z energetskim stanjem stavbe, dobi predstavo o višini
obratovalnih stroškov in o potrebnih obnovitvenih delih za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe.
Najpomembnejša ciljna skupina so kupci družinskih hiš in stanovanj, čeprav je interes tudi na strani obrtnikov in
storitvenih dejavnosti.4

Pozitivne izkušnje iz danske sheme izdajanja energetskih izkaznic za stavbe se vključujejo tudi v že omenjeno
novo direktivo EU  na tem področju, ki bo s procesom priključevanja EU pomembna tudi za Slovenijo. Do sedaj so
na Danskem izdali vsako leto med 45.000 in 50.000 energetskih izkaznic za majhne stavbe, skoraj 70%
družinskih stavb ima ob prodaji energetsko izkaznico, več kot 10% enodružinskih stavb na Danskem je pridobilo
energetsko izkaznico v prvih treh in pol letih trajanja projekta, ugotovili so možne prihranke v višini 20% pri

                                                          
2 OPET Workshop, Energy Labelling of Buildings, Ljubljana, 19.Nov.2001, Workshop Proceedings, GI-
ZRMK, 2001
3 PHARE Programme; Strategy and Business Plan for EU Accession - Energy Sector in Slovenia, ERM, IJS, IJU,
CEI ZRMK, 1998-1999
4 Sustainable building, Aeneas, NL, Journal 4/2001
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stroških za energijo v gospodinjstvih, poleg tega je kar 26% lastnikov analiziranih stavb takoj po izdaji izkaznice
izvedlo priporočene ukrepe.

Danci poročajo tudi o ovirah pri opisani shemi. Lastnik stavbe, ki gre v prodajo, je po pravilniku obvezan naročiti
izdajo izkaznice in jo tudi plačati. Če se izkaže, da je raba energije visoka in da je priporočenih ukrepov veliko,
ima to lahko negativne posledice pri prodaji in znižanje cene nepremičnine. Kljub temu, da so podatki v izkaznici v
interesu kupca, bi bila pridobitev izkaznice le težko obveznost potencialnega kupca. Mnogo nepremičninskih
agencij vidi obvezno energetsko izkaznico kot dodatno breme pri svojem poslovanju. Pojavljali so se celo primeri,
kjer so zaradi nemotenega poteka prodaje stavbe strošek obvezne izdaje energetske izkaznice krili kar
nepremičninski posredniki iz svoje provizije. Posebno določilo sedaj strošek eksplicitno nalaga prodajalcu.

Danski sistem certificiranja družinskih stavb je osnova za oblikovanje kakovostne baze o energetsko varčevalnem
potencialu in doseženih prihrankih v stanovanjskem sektorju.5

Slika 3-1. Danska energetska izkaznica za stavbe, Vir: Sustainable building, 4/2001

3.2 AVSTRIJA

V Gornji Avstriji poteka program izdajanja energetske izkaznice za nove enodružinske stavbe od leta 1993 dalje,
v zadnjih letih pa ga razširjajo tudi na področje energetske sanacije obstoječih stavb. Program je v začetku
temeljil na prostovoljni shemi, v zadnjih letih pa je za vsako enodružinsko stavbo energetska izkaznica obvezna.
Izdaja energetske izkaznice, iz katere je razvidno, da načrtovana stavba izpolnjuje zahtevane kriterije za
nizkoenergijsko stavbo, je pogoj za dodelitev ugodnega bančnega posojila kupcu. Država subvencionira obrestno
mero in sofinancira tudi različne promocijske in svetovalne programe.

                                                          
5 Jens H Laustsen, Danish Energy Agency, Energy Labelling in Denmark, IEA Sept. 2000
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Slika 3-2. Gornje avstrijska energetska izkaznica, Vir: ESV, 2002, Cross-Border OPET Bavaria-Austria.

V obdobju med leti 1993 in 2000 so v Gornji Avstriji izdali energetske izkaznice za 25.000 stavb. Kriteriji za
nizkoenergijsko stavbo se postopoma zaostrujejo. Leta 1993 je zanašal kriterij za potrebno letno toploto za
ogrevanje stavbe 75 kWh/m2a, računano na bruto ogrevano površino stavbe, medtem ko je danes zahtevana
vrednost 50 kWh/m2a. Najnovejši dodatni program za spodbujanje gradnje nadstandardno nizkoenergijskih stavb,
ki jih imenujejo pasivne hiše, omogoča dodelitev zelo ugodnih posojil za stavbe, katerih potrebna energija za
ogrevanje znaša manj od 15 kWh/m2a. Računska metoda za določanje energijskih kazalcev stavbe temelji na
standardu EN 832. Pri računu se upoštevajo klimatski podatki za dejansko lokacijo, kot tudi standardizirani
klimatski podatki, tako da je omogočena tudi primerjava stavbe z drugimi stavbami na drugačnih lokacijah.
Energetsko izkaznico v Gornji Avstriji izdaja regionalna energetska agencija ESV v dogovoru z bankami in
državo. 6

Slika 3-3. Spodnje avstrijska energetska izkaznica za stavbe, Vir: E.V.A., (http://www.eva.wsr.ac.at/esf/ni22.htm)

                                                          
6 C.Oehlinger, C Egger, The Sustainable Buildings Programme in Upper Austria, Proceedings of
OPET Workshop, Energy Labelling of Buildings, Ed.: OPET Slovenia – ZRMK TIG, Ljubljana, Nov. 19,
2001

http://www.eva.wsr.ac.at/esf/ni22.htm
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Na podoben način izdajajo energetske izkaznice v vseh avstrijskih deželah. Pri tem uporabljajo metodologijo
računa, ki temelji na EN 832 z nekaj poenostavitvami na strani priprave podatkov. Postopek je leta 1997 na
zvezni ravni poenotil avstrijski gradbeni inštitut (OIB) in ga postopoma privzemajo kot obveznega v vseh
avstrijskih zveznih deželah.7

3.3 NEMČIJA

Nemški predpisi s področja toplotne zaščite stavbe že od leta 1994 dalje zahtevajo za vsako novo stavbo izdajo
t.i. energetske izkaznice. Obrazec je del projektne dokumentacije in povzema najpomembnejše podatke o
toplotnih karakteristikah stavbe ter navaja potrebno toploto za ogrevanje stavbe na neto uporabno površino
stavbe. Po novih nemških predpisih (ESVO 2002) pa bo energetska izkaznica podajala tudi računski podatek o
celotni potrebni energiji za delovanje stavbe, določen na podlagi standardnih bivalnih navad uporabnika in
izkoristkov vgrajenih naprav za ogrevanje, pripravo tople vode in prezračevanje stavbe. Predpisani nemški
obrazec je soroden z našim, prav tako obveznim, izkazom toplotnih karakteristik stavbe. V okviru nemške
energetske izkaznice (Energieausweiss) ni predvideno razvrščanje stavbe v skupine glede na rabo energije.
Slednje se pojavlja kot vsebina nekoliko drugačne energetske izkaznice (Energiepass), ki je temelj različnih
spodbujevalnih programov. Njena uporaba je prostovoljna, podkrepljena z ekonomskim motivom.

Številna mesta v Nemčiji so namreč, neodvisno od države, zasnovala različne prostovoljne programe za
energetsko obnovo obstoječih stavb in te programe navezala na energetsko izkaznico. Cilj teh programov je bil
predvsem ozaveščanje javnosti glede rabe energije v stavbah, izvedba svetovalnih programov in oživljanje trga
na področju energetske sanacije stavb, povečanje interesa za investiranje v obnovo in izboljšanje ponudbe
storitev in opreme8.

Slika 3-4. Energetska izkaznica v Nemčiji, izdana v okviru mestnih iniciativ za obnovo starejših stavb (Viri:
http://www.speyer.de/de/gesundheit/umwelt/waermepass, http://www.villingen-

schwenningen.de/umwelt/waerme3.html, http://www.klimaschutz.de/kbklima/PR_Preis/preis04.htm)

Država spodbuja energetsko obnovo stavb s financiranjem svetovalnih programov, z davčnimi olajšavami za
nizkoenergijske stavbe in s posojili z nizko obrestno mero za znižanje emisij CO2 ob energetski sanaciji stavb.
Podobne programe oblikujejo tudi posamezne zvezne države in občine. Nemške izkušnje so pokazale, da mora
energetska izkaznica na enostaven in vsakomur razumljiv način podajati osnovne podatke o rabi energije v stavbi
                                                          
7 http://www.eva.wsr.ac.at/service/wbf.htm
8 A. Babeck, Improvement of the Energy Performance of Buildings: Energy Labelling in Germany,
Proceedings of OPET Workshop, Energy Labelling of Buildings, Ed.: OPET Slovenia – ZRMK TIG,
Ljubljana, Nov. 19, 2001

http://www.speyer.de/de/gesundheit/umwelt/waermepass
http://www.villingen-schwenningen.de/umwelt/waerme3.html
http://www.villingen-schwenningen.de/umwelt/waerme3.html
http://www.klimaschutz.de/kbklima/PR_Preis/preis04.htm
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in da je smiselno še naprej nadgrajevati sodelovanje med različnimi akterji, kot so država, kupci, projektanti,
ponudniki opreme, gradbena industrija, in programe za spodbujanje energetsko učinkovite gradnje stavb temeljiti
na energetski izkaznici stavbe.

3.4 ČEŠKA

Na Češkem izdajajo energetske izkaznice za enodružinske stavbe od leta 1998 dalje. V okviru mednarodnega
sodelovanja so na področje Čeških Budejovic prenesli gornje avstrijski model izdajanja energetske izkaznice za
stavbe. Do sedaj so izdali preko 400 izkaznic za nove in starejše stavbe. Program so podprle mestne oblasti, za
lastnike stavbe je organizirano tekmovanje z nagradami. Namen projekta je določitev energijsko varčevalnega
potenciala in posredno spodbujanje obnove stavb in kakovostnih novogradenj.9

Slika 3-5. Češka energetska izkaznica, prostovoljna shema od leta 1998 na področju Čeških Budejovic, Vir:
Energy Centre Česke Budejovice, OPET Czech Republic.

Češka je v fazi sprejemanja novih predpisov, ki predvidevajo obvezno energetsko certificiranje stavb, vendar to
velja za velike stavbe z visoko rabo energije ter za javne/državne stavbe. Stroka ni enotnega mnenja glede oblike
in vsebine predlagane energetske izkaznice. Glavni pomisleki v zvezi s predpisanim energetskim certifikatom
stavbe zadevajo obsežno navajanje podatkov, ki niso povezani s toplotno bilanco stavbe, in dejstvo, da gre za

                                                          
9 R. Šubrt, Energy Certification of Buildings in the Czech Republic, Proceedings of OPET Workshop,
Energy Labelling of Buildings, Ed.: OPET Slovenia – ZRMK TIG, Ljubljana, Nov. 19, 2001
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podvajanje zakonsko obveznih analiz, kajti za stavbe, velike porabnice energije, so obvezni tudi redni energetski
pregledi.

Slika 3-6. Energetski certifikat za stavbe, obvezen po češkem pravilniku.

Na osnovi izkušenj z izdajanjem energetskih
izkaznic za družinske hiše je češki OPET oblikoval
stališča glede oblike in vsebine energetske
izkaznice za stavbe ter postopka izdajanja. Menijo,
da je še zlasti pomembno v izkaznici nedvoumno
opredeliti, za katero stavbo je izkaznica izdana,
najbolje z navedbo katastrske občine in s parcelno
številko ter z naslovom stavbe, da mora izkaznica
vsebovati samo najpomembnejše podatke in
kazalce, da mora biti končni rezultat vsakomur
razumljiv (npr. odstopanje v odstotkih od predpisane
vrednosti rabe energije), njegov izračun pa jasen in
temelječ na nedvoumnem naboru vhodnih
podatkov. Predlagali so drugačen tip energetske
izkaznice, ki pa s strani državne uprave ni bil
sprejet.

Slika 3-7.Predlog češkega OPET-a glede oblike
obvezne energetske izkaznice za stavbe, Vir: OPET

Češka.
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3.5 ŠVICA

V Švici lahko stavbe z nizko rabo energije pridobijo MINERGIE znak, ki je po svoji vlogi podoben tako energetski
izkaznici stavbe kot slovenskemu Znaku kakovosti v graditeljstvu10. Pridobijo ga lahko stavbe s 25% nižjo celotno
rabo energije od povprečne. Uporabljeni ukrepi in tehnologije morajo biti ekonomsko upravičeni, stavba ne sme
biti za več kot 10% dražja od običajnega primerljivega objekta. Lastnika blagovne znamke sta kantona Zuerich in
Bern, kjer so program tudi razvijali. Znak MINERGIE lahko pridobijo proizvodi (npr.: okno, stavbne konstrukcije,
avtomobil…) in stavba kot celota. Pridobi ga lahko tudi projektantska skupina, ki ima za seboj določeno število
projektov MINERGIE stavb. Uporaba blagovne znamke MINERGIE je podrobno opredeljena v posebnem
pravilniku11.

Novejše stavbe (po letu 1990) so upravičene do MINERGIE znaka, če dosegajo rabo energije 45 kWh/m2a in
izpolnjujejo tudi druge zahteve dobre gradbene prakse v okviru sistema ocenjevanja (npr. obvezno kontrolirano
prezračevanje). Stavbe grajene pred letom 1990 dobijo znak MINERGIE, če dosegajo porabo pod 90 kWh/m2a. V
sistemu ocenjevanja stavb so zajete stanovanjske in poslovne stavbe ter hoteli.

3.6 SLOVENIJA

Po zgledu nekaterih evropskih držav sedaj tudi v Sloveniji pilotno uvajamo energetsko izkaznico za stavbe.
Aktivnosti za uvedbo energetske izkaznice za stavbe12 potekajo na podlagi Energetskega zakona in pridružitvene
direktive EU SAVE (93/76/EEC). Ideja energetske izkaznice za stavbe v slovenskem prostoru sicer ni več nova,
vendar je bilo potrebno opraviti kar nekaj pomembnih predhodnih faz, da je sploh bilo mogoče razmišljati o
njenem uvajanju. Predvsem v preteklosti pri nas ni bilo sprejetega dogovora o enotni metodologiji računa
pričakovane rabe energije oziroma uporabljane metode niso bile usklajene s prakso držav EU na področju
podeljevanja energetskih izkaznic. S sprejetjem ustreznih evropskih standardov in s pripravo novega slovenskega
predpisa za toplotno zaščito in učinkovito rabo energije v stavbah so najpomembnejše ovire odpravljene.
Slovenija je s pilotnim projektom13 uvajanja energetske izkaznice za stavbe realizirala še eno od obvez iz
evropske direktive SAVE (93/76/EEC), katere cilj je zmanjševanje emisij CO2 s povečevanjem energetske
učinkovitosti.

Program uvajanja energetske izkaznice stavbe14 predvideva v prvi fazi njeno prostovoljno uporabo, ki je v skladu
z zahtevami direktive SAVE namenjena investitorjem (gradnja za trg, stanovanjski skladi), kupcem, najemnikom
in nepremičninskim agencijam v fazi prometa z nepremičninami. Njen cilj je podati objektivno informacijo o
energetskem stanju stavbe (o toplotni zaščiti stavbe, predvideni rabi energije za ogrevanje in posredno stroških
zanjo) ter tako podpirati tržno prednost energetsko učinkovitejših stavb.

Dolgoročno tudi v Sloveniji razmišljamo o obvezni uporabi energetske izkaznice, kot je to predvideno tudi v
osnutku nove direktive EU o energetski učinkovitosti stavb, ter o njeni navezavi na različne oblike spodbujevalnih
programov.

                                                          
10 http://www.gi-zrmk.si/
11 http://www.minergie.ch/home.htm
12 Možnosti uvajanje energetske izkaznice stavbe, naročnik MGD AURE, GI ZRMK, 1999
13 OPET Slovenija, 5.OP EU, IJS; ZRMK TIG, UL_FS, 2001-2002
14 PHARE Programme »Strategy and Bussines Plan for EU Accession«, ERM, IJS, IJU, (GI-ZRMK),
1998-99
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4 NOVI SLOVENSKI PRAVILNIK O TOPLOTNI
ZAŠČITI IN UČINKOVITI RABI ENERGIJE V
STAVBAH

Ključnega pomena za razvoj energetske izkaznice stavbe je bilo sprejetje novega slovenskega pravilnika o toploti
v stavbah, ki predpisuje računsko metodo in potrebne vhodne podatke za določitev toplotnih karakteristik stavbe.
Zato so v nadaljevanju predstavljeni bistveni elementi predpisa, ki so pomembni tudi za energetsko izkaznico
stavbe.

Ministrstvo za okolje in prostor je 15. maja 2002 z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije št. 42 / 15.5.2002
(str. 4114 - 4160) izdalo novi pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (v nad.: Pravilnik
TZURES). Pravilnik je nastal na osnovi analize stanja in zastavljenih ciljev glede graditve trajnostnih stavb,
učinkovite rabe energije ter zmanjšanja emisij v tem sektorju. Pri tem so bile upoštevane tudi zahteve s področja
prevzema pravnega reda EU in relevantni SIST standardi.

Novi pravilnik prinaša najmanj dve bistveni novosti in sicer uvaja novo računsko metodo po SIST EN 832 za
določanje energijskih tokov v stavbi ter izraža omejitve v obliki potrebne energije za ogrevanje na enoto
prostornine ali površine stavbe (kWh/m2 ali kWh/m3). Nove zahteve prinašajo vsaj 30% zmanjšanje rabe energije
glede na prejšnje predpise in ob trenutnem letnem prirastu novozgrajenih stavb vsaj 60.000 MWh letno manjšo
potrebo po toplotni energiji in 12.000 ton manj emisij CO2 letno.

4.1 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO NOVEGA PRAVILNIKA

Vsebino tehničnega predpisa na področju gradbene fizike - toplota je v preteklosti pri nas obravnaval
JUS.UJ.5.600, standard z obvezno uporabo, ki je navajal kriterije za največje dopustne toplotne izgube stavb,
minimalno toplotno stabilnost gradbenih konstrukcij in kriterije za načrtovanje obodnih konstrukcij stavbe z vidika
preprečevanja površinske in notranje kondenzacije difuznega toka vodne pare. K temu standardu so sodili še
standardi JUS.U.J5.510, 520, 530 (tudi z obvezno uporabo), ki so predpisovali računske postopke, potrebne za
presojo elementov ovoja stavbe in v manjši meri tudi same zasnove stavbe. Drugih tehničnih predpisov s tega
področja pri nas v preteklosti ni bilo, razen slovenskega Pravilnika o racionalni rabi energije pri ogrevanju in
prezračevanju stavb (1984), katerega vsebina je bila kasneje smiselno vključena v zadnjo verzijo JUS. U.J5.600.
Veljavnost omenjenih standardov ni bila podaljšana z odredbo, kot je to primer pri nekaterih standardih za
preskušanje lastnosti gradbenih materialov. Tako smo bili na področju gradbene fizike - toplote v pravni praznini,
saj s strani države formalno ni bilo postavljenih nikakršnih zahtev na področju (učinkovite) rabe energije v stavbi,
ni bilo zahtev glede parametrov toplotnega ugodja v stavbi, niti ni bilo zahtev za načrtovanje neproblematične
konstrukcije za difuzni tok vodne pare.

V obdobju 1996-1997 so strokovnjaki že pripravili prve strokovne podlage15 za posodobitev pravilnika o toploti v
stavbah. Vpliv evropskega okvira na pripravo predpisov s področja učinkovite rabe energije v stavbah je bil
natančneje analiziran kasneje, v okviru projekta PHARE SL9704.03.0116 (1999/2000). Po pripravi prvega osnutka
predpisa je bilo opravljeno kar nekaj pomembnih korakov na poti k privzemanju pravnega reda EU (Direktiva o
gradbenih proizvodih, direktiva SAVE), kar je narekovalo tudi odločitev za prevzem računske metode po EN 832,
ki omogoča določanje evropsko primerljivih energetskih kazalcev stavb. Tehnični komite za gradbeno fiziko pri
USM je v tem času kot slovenske standarde sprejel za to področje pomembne EN standarde. V letu 2001 so bile

                                                          
15 prof. dr. Peter Novak, Strokovne podlage za posodobitev pravilnika o toploti v stavbah v okviru
širšega projekta priprave tehničnih predpisov za gradbeno fiziko, UL-FGG, koordinator prof. dr. Aleš
Krainer, naročnik MOP, 1996-1997
16 PHARE, SL9704.03.01, Technical Assisstance for Institutional Strenghtening for Enforcement of
Safety, Health and Efficiency Standards in Building Sector, Slovenia, Phare Environment Consortium:
Bouwcentrum, TNO, GI ZRMK, Final report, 2000
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v okviru študije17 obstoječe strokovne podlage nadgrajene z vključitvijo novih izhodišč in smernic, kar je
omogočilo oblikovanje evropsko zasnovanega pravilnika.

4.1.1 DIREKTIVA EU O GRADBENIH PROIZVODIH

EU sicer nima neposrednih zahtev glede energetske učinkovitosti stavb na posameznih geografskih področjih EU,
vendar pa preko Direktive o gradbenih proizvodih (89/106/EEC, v nadaljevanju CPD), katere cilj je vzpostaviti
neoviran pretok gradbenih proizvodov, vpliva na način izražanja zahtev v nacionalnih predpisih. Direktiva CPD
navaja šest bistvenih zahtev, ki jih mora stavba, v katero so trajno vgrajeni gradbeni proizvodi, izpolnjevati v
življenjski dobi. Pripadajoči razlagalni dokumenti k bistvenim zahtevam podrobneje pojasnjujejo, kako naj bodo
izraženi kriteriji za izpolnjevanje posamezne bistvene zahteve, kar daje tudi podrobnejšo podlago za oblikovanje
nacionalnega tehničnega predpisa na določenem področju.

Pri direktivi o gradbenih proizvodih sta za področje omenjenega predpisa ključna zlasti razlagalna dokumenta ID
6 (Gospodarno ravnanje z energijo in zadrževanje toplote) in ID 3 (Higiena, zdravje in okolje – zajema tudi
področje vlage), ki opredeljujeta načine izpolnjevanja bistvenih zahtev za gradbene proizvode oz. posredno
stavbe.

ID 6 Direktive o gradbenih proizvodih navaja pet možnih načinov ali nivojev postavitve kriterijev za energetsko
učinkovite stavbe. Odločamo se lahko za postavitev zahtev v obliki posameznega nivoja ali pa nivoje
kombiniramo.

Nivo 1 – zahteve za lastnosti gradbenih materialov (npr.: toplotne prevodnosti materialov…)
Nivo 2 – zahteve za elemente ovoja in naprave (npr.: toplotne prehodnosti sten, učinkovitost kotla…)
Nivo 3 – zahteve za stavbe in tehnično opremo – posamezno (npr.: toplotne izgube stavbe, učinkovitost

ogrevalnega sistema, stopnja izmenjave zraka…)
Nivo 4 – zahteve za potrebno letno energijo za ogrevanje pri predvidenih robnih pogojih
Nivo 5 – zahteve za celotno letno rabo energije ali primarno energijo

Prvi nivo postavljanja zahtev je najbolj enostaven in opredeljuje zahteve na nivoju posamezne lastnosti
gradbenega proizvoda, zato tudi ne omogoča kreativnosti pri projektiranju in ne spodbuja povezovanja strok,
medtem ko so zahteve na petem nivoju izražene kompleksno in omogočajo oblikovanje performančnega
predpisa. Na čim višjem nivoju so izražene zahteve, toliko večji je motiv za povezovanje različnih strok pri
projektiranju in za uvajanje novih tehnologij za dosego končnega cilja, to je  energetsko učinkovite stavbe.

V okviru prej omenjenega projekta PHARE je bilo predlagano, da se za tehnični predpis na področju energetsko
učinkovite gradnje stavb postavi kriterij v skladu s 5. nivojem ID 6 (zahteve se postavljajo v obliki celotne rabe
energije v stavbi v časovnem obdobju), ta kriterij pa je mogoče (prehodno ali trajno) kombinirati s kriterijem
2. nivoja ID 6, kjer je predvideno zagotavljanje energetsko učinkovitih novogradenj s postavitvijo kriterijev za
posamezni element zgradbe (na primer: predpišemo toplotne prehodnosti različnih elementov ovoja stavbe ali
lastnosti vgrajenih naprav).

Kljub temu, da najsodobnejši evropski predpisi s področja toplote v stavbah (npr.: Nizozemska, Nemčija, projekt
MURE)18 temeljijo na postavljanju zahtev na 5. nivoju, pri nas še ni mogoče na ta način zasnovati predpisa, kajti
manjka nam podporno gradivo (s področja ogrevalne in prezračevalne tehnike), ki so ga na primer Nemci vzorno
pripravili za potrebe svoje gradbene prakse in izdali v obliki DIN standardov (DIN 4701-10:2001 za področje
ogrevalnih in prezračevalnih naprav, DIN 4701-10:2001 in DIN 4108-2 ter DIN 4108-6 za področje klimatskih in
drugih potrebnih podatkov).

Pregled v različnih državah uporabljenih kombinacij nivojev predpisovanja zahtev za energetsko učinkovito stavbo
pokaže postavitev zahtev ponekod na nivoju 4, ponekod na nivoju 5, pogosto kombinirano z nivojem 2.

                                                          
17 M.Šijanec Zavrl, M.Zupan, M.Tomšič, Strokovne podlage za pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti
rabi energije, končno poročilo, ZRMK TIG, naročnik MOP, 2001
18 MURE Database Case Study - A comparison of thermal building regulations in the EU, EC,DG XVII,
SAVE, Fraunhofer Institut
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Tabela 4-1. Primerjava nivojev (po CPD, ID6) predpisovanja zahtev za energetsko učinkovitost stavbe

Nivo Avstrija Danska Francija Nemčija Nizoze
mska

UK Irska#

2 - Zahteve za posamezne
elemente stavbe

Da Da Ne Da Ne Da Da

4 - Zahteve glede
potrebne energije za
ogrevanje stavbe

Da Ne Da Ne Ne Da

5 - Zahteve glede rabe
energije v stavbi
("performance criterion)

Odločanje
v teku

Ne Da Da Da Da Da

Viri: projekt MURE, SAVE, Fraunhofer Institut; #Building regulations, Irska, Technical guidance document L,
nacionalni pravilniki, OPET Workshop - Energy labelling of buildings, Ljubljana, november 2001

Da bi v največji meri omogočili fleksibilnost pri snovanju stavbe in hkrati dosegali zastavljeni cilj – učinkovito rabo
energije v stavbah, vsebuje novi slovenski pravilnik osnovni kriterij v skladu s 4. nivojem ID 6, ki je kombiniran z
dodatnimi kriteriji na 3. in 2. nivoju.

4.2 RAČUNSKA METODA PO SIST EN 832

V standardu SIST EN 832 je razložena poenostavljena metoda za izračun rabe energije za ogrevanje stavb ali
njihovih delov. Države EU (npr. Avstrija, Nemčija, Nizozemska, Danska) in po novem tudi Slovenija so računsko
metodo iz EN 832 že vključile v svoje nacionalne predpise ali pa je njeno vključevanje v postopku. Tudi
energetska izkaznica stavbe v tujini praviloma že vsebuje energetske kazalce določene po računskem postopku
iz EN 832, zato je uvedba te metode ključnega pomena za skladnost različnih inštrumentov, na primer kriterijev
nacionalnega predpisa in energetske izkaznice19, in za mednarodno primerljivost kazalcev.

V več državah je računska metoda že nekaj let vključena tudi v različne spodbujevalne programe za povečanje
energetske učinkovitosti v stavbah, na primer za določanje energijskih in okoljskih kazalcev v energetski izkaznici
stavbe.

Po omenjenem računskem postopku je možen izračun skupnih toplotnih izgub stavbe, ki je ogrevana na
konstantno temperaturo, in potrebne letne energije za ogrevanje za ohranjanje želene notranje temperature. Po
računski metodi je lahko v stavbi več con, vsaka cona pa ima lahko svojo projektno temperaturo, ena od con ima
lahko režim prekinjenega ogrevanja. Računsko obdobje je lahko ogrevalna sezona oziroma posamezni mesec
(po pravilniku računamo po standardni ogrevalni sezoni). Standard je sestavljen iz glavnega dela in dodatkov. V
glavnem delu je razložen postopek računa, v dodatkih pa so obravnavani posamezni posebni primeri in podani
konkretni primeri izračuna, kot na primer: možnost aplikacije metode za obstoječe stavbe, račun stavb z več
conami, dodatne izgube za posebne elemente ovoja stavbe, priložen je primer izračuna po metodi opisani v
glavnem delu.

Pri računu potrebne toplote za ogrevanje stavbe po predlogu pravilnika moramo upoštevati transmisijske in
prezračevalne toplotne izgube stavbe ter koristne dobitke zaradi sončnega sevanja in notranjih toplotnih virov. V
standardu so že podani nekateri številčni podatki (npr. za notranje toplotne vire, stopnjo prezračevanja …), ki jih
potrebujemo pri računu toplotnih kazalcev stavbe, če ti podatki niso posebej pripravljeni na nacionalnem nivoju.
Ker pa so vrednosti zelo splošne, pričakujemo, da bomo tudi v Sloveniji kmalu definirali natančnejše podatke, kot
je to urejeno v državah z daljšo tradicijo uporabe metode po EN 832.

                                                          
19 OPET Workshop, Energy Labelling of Buildings, Ljubljana, 19.Nov.2001, Workshop Proceedings,
GI-ZRMK, 2001
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Slika 4-1. Shema energijskih tokov iz SIST EN 832.

Pri računskem postopku je potrebna uporaba vrste podpornih SIST EN standardov za določanje toplotnih
karakteristik ovoja stavbe. Računska metoda omogoča različne pristope pri upoštevanju vpliva toplotnih mostov:
simulacija po SIST EN 10211 – 1, poenostavljeni postopek po SIST EN ISO 14683, po atlasu toplotnih mostov
(primer20), poenostavljeni postopek s pribitkom 0.1 W/m2K. Predpis pri dvomljivih detajlih zahteva preverjanje
notranjih površinskih temperatur zaradi preprečitve nastanka gradbeno fizikalnih poškodb, pri tem si lahko
pomagamo z atlasi toplotnih mostov, ki so v skladu s SIST EN ISO 14683, lahko pa površinske temperature
določamo tudi s simulacijo. 21

4.3 ZAHTEVE NOVEGA PRAVILNIKA

Novi pravilnik22 TZUREP postavlja zahteve glede:
•  dovoljene potrebne toplote za ogrevanje stavbe izražene v kWh/m2a za stanovanjske stavbe oz kWh/m3a za

nestanovanjske stavbe (nivo 4 po CPD ID6)
•  povprečne toplotne prehodnosti celotnega ovoja stavbe  (neprosojni del + okna) (nivo 3 po CPD ID6)
•  toplotnih prehodnosti posameznih elementov ovoja stavbe (nivo 2 po CPD ID6)
•  stopnje izmenjave zraka in rekuperacije
•  zahteve za vgradnjo energetsko učinkovitih oken z zasteklitvijo z U < 1.4 W/m2K
•  predvideva računske olajšave za majhne stavbe do 50 m2

•  podaja olajšave za upoštevanje vpliva toplotnih mostov
•  predvideva zahteve glede vgradnje termostatskih ventilov
•  predvideva bonus za stavbe, ki imajo vgrajene solarne sisteme za pripravo tople vode
•  podaja zahteve glede difuzije vodne pare
•  zračne prepustnosti in vodotesnosti oken
•  senčenja zastekljenih površin
•  definira vsebino projektne dokumentacije na področju gradbene fizike – toplota
•  uvaja izkaz toplotnih karakteristik stavbe, ki je podlaga za energetsko izkaznico stavbe

(http://www.gov.si/mop/zakonodaja/zakoni/prostor/graditev/toplotna_zascita.doc )
•  navaja vir klimatskih podatkov (klimatske podlage so za vsako katastrsko občino dostopne preko spletnih

strani MOP: http://193.2.111.28/mop_pp/mop.html )

                                                          
20 G.Hauser & H.Stiegel, Waermebruecken Atlas, 1990
21 M.Šijanec Zavrl, M.Tomšič, A.Rakušček Novi pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah,
Gradivo za strokovno delavnico, ZRMK TIG, 2002
22 domača stran MOP: http://www.gov.si/mop/zakonodaja/zakoni/prostor/graditev.htm

http://www.gov.si/mop/zakonodaja/zakoni/prostor/graditev/toplotna_zascita.doc
http://193.2.111.28/mop_pp/mop.html
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4.3.1 OMEJITVE NA PODROČJU RABE ENERGIJE ZA OGREVANJE

Bistvena razlika med dosedanjimi predpisi in novim predpisom je v tem, da smo v preteklosti opisovali energetsko
kakovost stavbe s podatkom o specifičnih toplotnih izgubah stavbe (W/K), torej smo posredno govorili o potrebni
moči ogrevalne naprave v stavbi. Po novem opisujemo energetsko učinkovitost stavbe s podatkom o potrebni
letni toploti za ogrevanje stavbe na enoto uporabne površine oziroma na enoto prostornine stavbe (kWh/m2a za
stanovanjske stavbe in kWh/m3a za nestanovanjske stavbe)23.

Zahteve za največjo dovoljeno potrebno toploto za ogrevanje stavbe so izražene v odvisnosti od oblikovnega
faktorja stavbe, to je razmerje med zunanjo površino in prostornino stavbe. Čim bolj je stavba razčlenjena, toliko
milejše so zahteve glede dopustnih vrednosti letne potrebne toplote za ogrevanje stavbe (Slika 3-1). Na sliki 3-1
je prikazana dopustna letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe, ki je za stanovanjske stavbe po novem
predlogu pravilnika določena z izrazom 45 + 40 f0  (kWh/m2a). Za povprečno stavbo z oblikovnim faktorjem f0 =
0.65 to pomeni omejitev na 70 kWh/ m2a. Če bi kriterije iz JUS U.J5.600 preračunali v obliko, kot jo predvideva
nova verzija pravilnika, bi omejitev lahko izrazili s formulo 65 +55 f0  (kWh/m2a), torej je bila do sedaj potrebna
toplota za ogrevanje stavbe omejena na 100 kWh/ m2a.

Letna potrebna toplota za ogre vanje 
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Slika 4-2. Največja dovoljena letna potrebna energija za ogrevanje stavbe po novem pravilniku o toplotni zaščiti
stavb in učinkoviti rabi energije v stavbah, MOP, 2002.

Če primerjamo zahteve prejšnjih slovenskih predpisov s sedanjim predlogom, lahko pričakujemo vsaj 30%
zmanjšanje potreb po toploti za ogrevanje stavbe. Ob trenutnem letnem prirastu novoizgrajenih stavb to pomeni
vsaj 60.000 MWh letno manjšo potrebo po toplotni energiji in 12.000 ton manj emisij CO2 letno.

Primerjava z nemškim WSVO95 (Wärmeschutzverordnung) iz leta 1995 pokaže, da je slovenska zahteva celo
nekoliko strožja. Vendar je Nemčija sedaj že sprejela novi pravilnik EnSV2002 (Energieeinsparverordnung 2002),
ki ima za cilj 30% zmanjšanje rabe energije v stavbah. EnSV2002 predpisuje zahteve na nivoju primarne energije
za ogrevanje, zato zahtev ne moremo neposredno primerjati s prej omenjenimi kriteriji. V praksi pa je namen
EnSV2002 posegati zlasti na področje vgradnje energetsko učinkovitih kotlov, ogrevalnih sistemov, sistemov za
prezračevanje, pripravo tople vode, spodbujati izkoriščanje alternativnih in okolju prijaznih virov energije. Strožje
nemške zahteve puščajo projektantu odprte roke: če ne predvidi bistvenih izboljšav na področju naprav v stavbi in
izrabi prijaznejših virov energije, mora z izboljšavami poseči na področje izboljšanja toplotne zaščite stavbe.

                                                          
23 Pravilnik TZURES, 6. člen
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4.3.2 OMEJITVE NA PODROČJU TOPLOTNE PREHODNOSTI ELEMENTOV STAVBE

Kakovostna toplotna zaščita ovoja stavbe z upoštevanjem sodobnih tehnoloških rešitev, vgradnja energetsko
učinkovitih oken in zasteklitve, pravilno reševanje kondukcijskih in konvekcijskih toplotnih mostov je predpogoj
sodobne energijsko učinkovite stavbe. Gradnja stavbe predstavlja veliko naložbo, tudi življenjska doba gradbenih
elementov je dolga, daljša od življenjske dobe vgrajenih naprav. Zahteve glede energetske učinkovitosti stavb se
bodo v prihodnje zaostrovale, pričakujemo lahko tudi porast cen za energijo. Zato je ob gradnji smiselno stavbo
dobro toplotno izolirati, kajti kasnejša sanacija je bistveno dražja. V tem duhu je zastavljen tudi novi predpis, ki
navzgor omejuje povprečno toplotno prehodnost ovoja stavbe (stene in okna skupaj), pri tem pa upošteva tudi
oblikovni faktor stavbe in klimatske razmere (temperaturni primanjkljaj) kraja, kjer je stavba postavljena.

Minimalna zahteva za povprečni U ovoja stavbe (W/m2K)
Največje dovoljene s pecifične  trans mis ijs ke  izgube s tavbe HT' (W/m2K)
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Slika 4-3. Minimalne zahteve za H'T (oz. povprečno toplotno prehodnost U ovoja stavbe) v odvisnosti od
oblikovnega faktorja stavbe in klimatskih razmer lokacije, po Pravilniku TZURES, 2002.

Zaradi relativno daljše življenjske dobe ovoja stavbe glede na naprave je v pravilniku zapisan kriterij24 za največjo
dovoljeno povprečno toplotno prehodnost ovoja in sicer v odvisnosti od oblikovnega faktorje stavbe in
temperaturnega primanjkljaja na lokaciji stavbe. Konkretno to pomeni, da mora stavba z oblikovnim faktorjem
0.65, ki je izpostavljena klimatskim razmeram v Ljubljani, dosegati povprečno toplotno prehodnost ovoja (prosojni
in neprosojni del) manjšo od 0.55 W/m2K, če enako stavbo postavimo v Kopru sme ta vrednost dosegati
0.6 W/m2K, če ta stoji na primer na Jesenicah, so zahteve za njeno toplotno zaščito strožje, in sicer 0.52 W/m2K.

Za zagotavljanje toplotnega ugodja uporabnika, preprečevanje površinske kondenzacije, sevalne asimetrije in
preprečevanje pojava lokalno preslabo toplotno izoliranih delih ovoja (npr.: polnila pri parapetih) je v pravilniku še
vedno zapisana že znana tabela z minimalnimi zahtevami za toplotne prehodnosti elementov ovoja stavbe25.
Zahteva implicitno vključuje tudi urejanje toplotne stabilnosti konstrukcijskih sklopov (zlasti lahkih konstrukcij), ki
sicer v pravilniku (še) ni posebej obravnavana. Ta tabela nima namena omejevati toplotnih izgub ali rabe energije,
kajti za to sta predvidena prva dva kriterija – potrebna toplota za ogrevanje in povprečna toplotna prehodnost
ovoja; zlasti prvi kriterij je performančni.

Zahteva za H'T (oz. povprečno toplotno prehodnost ovoja stavbe) predstavlja strožji kriterij kot sicer sledi iz zahtev
za največje dovoljene toplotne prehodnosti U posameznih elementov stavbe oz. povedano drugače, izpolnjevanje
zgolj minimalne zahteve za elemente ovoja stavbe ne bo zadoščalo za izpolnjevanje zahteve glede povprečne
toplotne prehodnosti celotnega ovoja stavbe.

                                                          
24 Pravilnik TZURES, 10. člen
25 Pravilnik TZURES, Tabela 1
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Končni cilj novega pravilnika je zmanjšanje rabe energije v stavbah, trajnostna gradnja stavb in ugodno bivalno
okolje. Način doseganja cilja naj bo v čim večji meri naloga projektanta, s čimer se spodbuja tudi vključevanje
energetsko učinkovitih tehnologij v stavbe (boljša toplotna zaščita, zasteklitev, učinkovito prezračevanje, vgradnja
solarnih sistemov za pripravo tople vode). Zato je bil pri snovanju pravilnika cilj postavljanje ključnih zahtev na čim
višjem nivoju. Glede na stanje pri nas se je pokazal kot sprejemljiv 4. nivo po CPD ID6, v naslednji posodobitvi
pravilnika pa upamo, da bo že možen tudi prehod na 5. nivo po CPD.

4.3.3 EKONOMSKI UČINKI PRAVILNIKA IN VPLIV NA TRG GRADBENIH
PROIZVODOV

Če je bilo po prejšnjih zahtevah še mogoče graditi masivne stavbe s 5 cm toplotne zaščite (0.7 W/m2K), potem to
po novem predlogu pravilnika o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah ne bo več mogoče. Vsaj za
osrednji del Slovenije bo potrebno pri sedaj uveljavljenem načinu klasične gradnje zunanjo steno izolirati na
približno 0.4 W/m2K. To pomeni, da bo potrebno razliko 0.3 W/m2K nadomestiti z dodatnimi 3 cm – 4 cm toplotne
izolacije. Dodatna naložba predstavlja med 400 in 800 SIT  na m2 fasade oziroma za celotno družinsko hišo do
100.000 SIT dodatnega stroška. Prihranek pri rabi energije v tem območju znaša okoli 15 kWh/m2a, zato je pri
današnjih cenah vračilni rok naložbe, ki jo narekuje novi pravilnik, med 3 in 5 let.

5 PRVE ENERGETSKE IZKAZNICE STAVB V
SLOVENIJI

5.1 POVEZAVA MED NOVIM PRAVILNIKOM IN ENERGETSKO
IZKAZNICO

V Pravilniku TZURES je predvidena tudi izdelava povzetka izračunov energetskih kazalcev stavbe v obliki
obrazca z naslovom »Izkaz toplotnih karakteristik stavbe«, ki je sestavni del elaborata gradbene fizike za področje
toplote po Pravilniku TZURES. Povzetek že vsebuje del podatkov, ki se nahajajo v energetski izkaznici stavbe.

Pri novih stavbah je za izdajo energetske izkaznice potrebno določiti še energijske kazalce stavbe za referenčno
lokacijo. Zbrati je potrebno tudi splošne podatke o viru energije, sistemu ogrevanja in pripravi tople vode ter po
želji naročnika izvesti termografsko analizo stavbe. Pri novih stavbah se energetska izkaznica izdaja na podlagi
izračunanih podatkov, po enakem računskem postopku kot ga zahteva pravilnik.

Obstoječe stavbe, projektirane pred uvedbo Pravilnika TZURES, še niso bile analizirane po SIST EN 832, zato je
pred izdajo energetske izkaznice potrebno izračunati toplotne karakteristike po novem. Ključnega pomena za
zanesljiv rezultat je kakovostna projektna dokumentacija, zlasti o izvedenih delih.

Energetska izkaznica stavbe je dokument, ki podaja računsko določene kazalce rabe energije v stavbi in razvršča
stavbo v enega od razredov rabe energije, podobno kot pri energetski nalepki za gospodinjske aparate.

Osnovni namen energetske izkaznice stavbe je informiranje kupca oz. najemnika stavbe o njeni energetski
učinkovitosti in posredno o pričakovani višini stroška za energijo. Energetska izkaznica stavbe ni nagrada, temveč
spričevalo o kakovosti toplotnih lastnosti stavbe. Pridobi jo lahko vsaka stavba, vendar bodo najbrž zanjo
zainteresirani predvsem tisti investitorji, ki se želijo posebej posvetiti učinkoviti rabi energije, pri tem uspešno
sodelujejo s projektanti in izvajalci, so na dograjeno stavbo upravičeno ponosni in zato želijo energetsko
učinkovitost stavbe predstaviti tudi kot tržno prednost.
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5.2 OBLIKA IN VSEBINA ENERGETSKE IZKAZNICE STAVBE

Energetska izkaznica je oblikovana kot knjižica, kjer je na začetku podana informacija o stavbi, investitorju,
lokaciji stavbe in projektni dokumentaciji. Na prvi strani energetske izkaznice je prikazanih sedem razredov rabe
energije (A-G), vsak obsega območje po 15 kWh/m2a. Razred A pomeni najbolj energetsko učinkovito stavbo, pri
kateri je potrebna toplota za ogrevanje stavbe najmanjša. Za uvrstitev v razred A je potrebno uporabiti
najsodobnejše energetsko učinkovite materiale in tehnologije. Razred G predstavlja energetsko najbolj potratne
stavbe. Za novogradnje doseganje razredov E, F in G ni več dopustno, vanje se bodo uvrščale starejše stavbe,
grajene po zahtevah pred letom 1980. Za stavbe, ki so grajene v skladu s sodobnimi pravili gradbene prakse
pričakujemo, da se bodo uvrščale v razred C, izjemoma v razred B, v določenih primerih (zelo razčlenjene stavbe)
pa lahko izpolnjujejo zahteve novega Pravilnika TZURES tudi stavbe iz razreda D.

Barvna puščica v prvem stolpcu energetske izkaznice označuje energijski razred, ki ga stavba dosega,
upoštevaje podnebne razmere na konkretni lokaciji. Druga puščica označuje normirani energijski razred glede na
referenčno lokacijo (v pilotnem projektu so bili za ta namen izbrani klimatski podatki za Ljubljano), da je
omogočena primerljivost različnih stavb med seboj. Tretja puščica označuje dovoljeno vrednost po predlogu
novega pravilnika.

Na notranjih straneh energetske izkaznice stavbe najdemo osnovne podatke o obliki stavbe in toplotnih lastnostih
ovoja ter zelo splošno informacijo o uporabljenem viru energije in o ogrevalnem sistemu. Prikazan je termografski
posnetek ovoja stavbe in najpomembnejši vmesni rezultati iz postopka računa (povprečna toplotna prehodnost
ovoja stavbe, celotna potrebna toplota za ogrevanje ipd.). Izkaznica v tej fazi še ne posega na področje
ogrevalnega sistema in izkoristka pretvorbe goriva v koristno toploto za ogrevanje stavbe. S podatkom o potrebni
toploti za ogrevanje stavbe po SIST EN 832 izpostavlja zlasti uspešnost pri načrtovanju zasnove stavbe, pasivno
izkoriščanje sončne energije, gradbeno fizikalno ustrezen ovoj stavbe s čim manjšimi toplotnimi izgubami in
preprečevanje nastanka toplotnih mostov. Na zadnji strani izkaznice sta predstavljena vloga in namen energetske
izkaznice ter navedeni podatki o izdajatelju.
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Slika 5-1. Energetska izkaznica stavbe, stran 1-4, Energetska izkaznica stavbe, stran 2-3.
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5.3 IZBOR STAVB ZA PILOTNE ENERGETSKE IZKAZNICE

Slika 5-2. Enodružinska hiša Panjek, Slovenj Gradec,
lesena montažna gradnja, Marles tip Valido.

Slika 5-3. Stanovanjski dvojček, Savlje, Ljubljana,
masivna gradnja, investitor: Eurometall, gradnja za trg.

Slika 5-4. Vila Blok s 6 stanovanji, Ljubljana, masivna
gradnja, investitor: ADR  Inženiring, projektanti: Šabec-

Kalan-Šabec arhitekti, gradnja za trg.
Slika 5-5. Javna stavba – zdravstveni dom in

stanovanja, Fram  - lesena montažna gradnja po
sistemu Marles.

Slika 5-6. Večstanovanjska stavba, Ljubljana, masivna
gradnja, investitor: Stanovanjski sklad ljubljanskih
občin, Neprofitna stanovanjska organizacija d.o.o.,

projekt: LIZ inženiring, p.o.
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V letu 2001/2002 je ZRMK, tehnološki inštitut za graditeljstvo, v okviru projekta iz 5.OP EU OPET Slovenija
(OPET – evropska mreža Organizacija za Promocijo Energetskih Tehnologij) skupaj s tujimi partnerji sodeloval pri
razvoju in uvajanju energetske izkaznice za stavbe. V novembru 2001 je v Ljubljani potekala mednarodna OPET
delavnica Energetska izkaznica stavbe, na kateri smo s predstavniki sodelujočih OPET partnerjev iz Avstrije,
Nemčije, Španije, Cipra, Češke in Slovaške izmenjali izkušnje na področju označevanja energijskih kazalcev
stavb. (Več informacij je na voljo na spletni stani: http://www.zrmk-tig.si/opet/default.htm.)

Ob omenjeni priložnosti smo k sodelovanju v pilotnem podeljevanju energetskih izkaznic za stavbe povabili
investitorje stavb26. V pilotno skupino stavb, ki so ob zaključku projekta prejele energetsko izkaznico in s tem
verificirano informacijo o rabi energije v stavbi na podlagi SIST EN 832 standarda in novega Pravilnika TZURES,
se je uvrstilo pet stavb iz različnih sektorjev, ki se razlikujejo tudi po tipu gradnje in lastništvu stavbe:

•  Enodružinska stavba, lesena montažna gradnja (Marles, zasebni investitor)
•  Enodružinska stavba klasične gradnje (investitor: Eurometall, gradnja za trg)
•  Vila Blok (investitor: ADR  Inženiring, projektanti: Šabec-Kalan-Šabec arhitekti)
•  Javna stavba – zdravstveni dom Fram  - lesena montažna gradnja (Marles, Občina Fram)
•  Večstanovanjska stavba (Stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Neprofitne stanovanjske organizacije)

Čeprav so bili motivi za udeležbo v pilotnem projektu pri udeleženih v procesu graditve navedenih stavb različni
(ekonomski motiv, konkurenčna prednost na trgu, ugled investitorja, gradnja dolgoročno kakovostnih stavb), pa
lahko ugotovimo, da je vedno prisoten tudi interes za energetsko učinkovito gradnjo in varovanje okolja.

5.4 DOLOČITEV ENERGIJSKIH KAZALCEV

Energijske kazalce iz energetske izkaznice stavbe določamo v skladu z računskim postopkom po novem
pravilniku TZURES. Po sprejetju Pravilnika TZURES pri nas povezavo med novim predpisom in energetsko
izkaznico stavbe predstavlja obrazec »Povzetek toplotnih karakteristik stavbe«, v katerem so zbrani podatki o
toplotnih lastnostih in potrebni toploti za ogrevanje za stavbo na konkretni lokaciji. Obrazec je po 15. avgustu
2002 obvezen sestavni del projektne dokumentacije za načrtovane novogradnje. Za izdajo energetske izkaznice
stavbe je potrebno določiti še energetske kazalce stavbe za referenčno lokacijo, dodati manjkajoče podatke o
sistemu ogrevanja in opraviti termografsko analizo (opcija za že dokončane stavbe) ter stavbo razvrstiti v ustrezni
razred.

Energetski kazalec, na katerem temelji izkaznica, je potrebna toplota za ogrevanje stavbe, izražena v kWh/m2 na
leto, glede na neto uporabno površino stavbe. Podatek je določen računsko, na podlagi metode po standardu
SIST EN 832, ki ga kot obvezno računsko metodo predpisuje novi Pravilnik za toplotno zaščito in učinkovito rabo
energije v stavbah. Neto uporabna površina stavbe je določena enotno, za vse stavbe kot 0,32 x Ve (bruto
ogrevana prostornina stavbe). Letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe je izračunana upoštevaje transmisijske
toplotne izgube skozi ovoj stavbe in izgube zaradi prezračevanja ter koristne toplotne pritoke zaradi sončnega
sevanja in notranjih virov toplote pri standardni uporabi. Upoštevani so konkretni podatki (klimatske podlage
MOP) o sončnem sevanju in temperaturnem primanjkljaju na lokaciji stavbe. Na končni rezultat vpliva lokacija
stavbe s svojimi podnebnimi razmerami, orientacija stavbe, njena razčlenjenost, morebitni toplotni mostovi,
razporeditev okenskih odprtin, zasenčenje zaradi zunanjih ovir in objektov v okolici. Izračunanega podatka o
potrebni toplotni za ogrevanje torej ni mogoče nekritično posplošiti na vse podobne stavbe.

                                                          
26 Uvajanje energetske izkaznice stavbe v Sloveniji sodi med aktivnosti širšega projekta OPET
Slovenija (podpira ga Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija za učinkovito rabo energije), katerega
cilj je bil med drugim tudi pilotno podeljevanje energetskih izkaznic slovenskim stavbam.
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5.5 ENERGETSKE IZKAZNICE ZA PILOTNE STAVBE

Potrebna energija za ogrevanje pilotnih stanovanjskih stavb znaša med 45 in 61 kWh/m2 neto uporabne površine
letno, s čimer stavbe dokazujejo tudi, da so grajene bolje od minimalnih zahtev predloga novega Pravilnika o
toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah.

Dve med analiziranimi stavbami se, upoštevaje podnebne razmere na njunih lokacijah, uvrščata v razred C
(Enodružinska hiša Panjek, Slika 5-7, Slovenj Gradec (3900 Kdni), Stanovanjski dvojček, Ljubljana-Savlje, Slika
5-8, (3300 Kdni)), tri pa v razred B (Vila Blok s 6 stanovanji, Ljubljana, Slika 5-9, zdravstveni dom Fram, Slika
5-10 (3500 Kdni), Večstanovanjska stavba - Nove Poljane – Ljubljana, Slika 5-11).

Tabela 5-1. Potrebna računska raba toplote za ogrevanje (SIST EN 832) za obravnavane stavbe, za

dejansko in referenčno lokacijo.

STAVBA fo (m-1) ENERGIJSKI
RAZRED

Qh/Au
(kWh/m2a)

Qh/Au
(kWh/m2a)

(ref.)
Blok Poljane, Ljubljana 0,37 B 53 53
Vila Blok, Ljubljana 0,51 B 54 54
Zdravstveni dom Fram 0,60 B 45 46
Družinska hiša s kletjo, Panjek,
Marles Valido, Slovenj Gradec

0,60 C 61 51
Družinska hiša, Ljubljana - Savlje 0,63 C 58 58

Enodružinska hiša Panjek, Slovenj Gradec, lesena montažna
gradnja, Marles tip Valido, podkletena s klasično gradnjo.
Letna potreba po ogrevanju znaša 61 kWh/m2, energijski

razred C.

Slika 5-7
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Stanovanjski dvojček, Savlje, Ljubljana,  masivna gradnja, 30
cm opečni votlak in 8 cm toplotne zaščite, investitor:

Eurometall, gradnja za trg. Letna potreba po ogrevanju znaša
58 kWh/m2, energijski razred C.

Slika 5-8

Vila Blok s 6 stanovanji, Ljubljana, masivna gradnja, investitor:
ADR  Inženiring, projektanti: Šabec-Kalan-Šabec arhitekti,
gradnja za trg. Stavba je grajena iz opeke z 8 cm toplotne
izolacije. Kot vse med predstavljenimi stavbami ima tudi ta
vgrajena energetsko učinkovita okna in zasteklitev. Letna

potreba po ogrevanju znaša 54 kWh/m2, energijski razred B.

Slika 5-9
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Javna stavba – zdravstveni dom in stanovanja, Fram  - lesena
montažna gradnja po sistemu Marles. Letne potrebe po

ogrevanju za objekt postavljen v klimatskih razmerah občine
Fram znašajo 45 kWh/m2, energijski razred B.

Slika 5-10

Večstanovanjska stavba, Ljubljana, masivna gradnja,
investitor: Stanovanjski sklad ljubljanskih občin, Neprofitna

stanovanjska organizacija d.o.o., projekt: LIZ inženiring, p.o..
Stavba je opečne gradnje s 7,5 cm zunanje toplotne zaščite.
Letne potrebe po ogrevanju znašajo 53 kWh/m2, energijski

razred B.

Slika 5-11
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5.6 PODELITEV PRVIH ENERGETSKIH IZKAZNIC STAVBE

Podelitev pilotnih energetskih izkaznic stavb je potekala na slavnostni otvoritvi sejma MEGRA 2002, 9. aprila
2002, v Gornji Radgoni. Izkaznice je prejelo vseh pet investitorjev stanovanjskih stavb ali stavb mešane
namembnosti, ki so se v letu 2001 vključili v pilotni projekt OPET Slovenija (5.OP EU) na področju uvajanja
energetske izkaznice za stavbe. Energetske izkaznice stavbe je investitorjem podelil direktor Agencije za
učinkovito rabo energije, g. Franc Beravs.

Slika 5-12. Energetske izkaznice stavbe je investitorjem podelil direktor Agencije za učinkovito rabo energije,
 g. Franc Beravs.

Slika 5-13. Podelitev izkaznice županu občine Rače Fram, g. Ledineku.
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Slika 5-14. Prejemniki energetskih izkaznic za stavbe, 9. april 2002, sejem MEGRA, Gornja Radgona

5.7 KAKO DO ENERGETSKE IZKAZNICE STAVBE?

Trenutno energetska izkaznica v Sloveniji ni obvezna. V prostovoljni shemi izdajanja energetske izkaznice ima
namen na trgu nepremičnin spodbujati tržno prednost energetsko učinkovite gradnje. Zato je energetska
izkaznica stavbe namenjena zlasti tistim investitorjem, ki gradijo stavbe za trg in želijo pri prodaji argumentirano
poudariti energetsko učinkovitost. Odločitev za energetsko izkaznico je z vidika investitorja najbolj racionalna v
fazi načrtovanja stavbe in priprave projektne dokumentacije, kajti računski postopki se delno prekrivajo z vsebino
elaborata gradbene fizike, po drugi strani pa so tedaj morebitne spremembe in izboljšave za investitorja
najcenejše.

Pilotne energetske izkaznice v okviru projekta OPET Slovenija je izdal ZRMK, tehnološki inštitut za graditeljstvo,
kjer lahko zainteresirani tudi pridobijo informacije o postopku pridobivanja energetske izkaznice po predstavljeni
metodologiji.

OBSTOJEČE STAVBE NOVOGRADNJE vsebina

Obvezno:
Projekt PGD faza

Elaborat gradbene fizike
Dokaz skladnosti s Pravilnikom

TZURES

Prostovoljno:
Določitev energijskih kazalcev

stavbe
po SIST EN 832

Povzetek toplotnih karakteristik
stavbe po Pravilniku TZURES

Določitev energijskih kazalcev
stavbe

Prostovoljno:
Energetska izkaznica stavbe

Prostovoljno:
Energetska izkaznica stavbe

Razvrstitev v razrede energetske
učinkovitosti

Slika 5-15. Umestitev energetske izkaznice stavbe pri obstoječih stavbah in novogradnjah.
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6 ZAKLJUČEK

Slovenija je s pilotnim projektom uvajanja energetske izkaznice za stavbe realizirala še eno od obvez iz evropske
direktive SAVE (93/76/EEC), katere cilj je zmanjševanje emisij CO2 s povečevanjem energetske učinkovitosti. S
pilotnim projektom podeljevanja energetskih izkaznic za stavbe smo želeli postaviti temelj neobvezni certifikacijski
shemi.

Upamo, da se bo energetska izkaznica kot neobvezen način označevanja energetske učinkovitosti stavb
uveljavila na trgu v prometu z nepremičninami. V zadnjih desetih letih že opažamo bistveni premik pri odnosu
graditeljev in kupcev do rabe energije in varovanja okolja.

Energetska izkaznica ponuja možnost povezave z različnimi spodbujevalnimi programi na nivoju države in občin
oziroma jo je mogoče navezati na različne oblike posojil za energetsko učinkovito gradnjo, tako na področju
novogradenj kot pri obnovi obstoječih stavb. Želja izvajalcev projekta OPET Slovenija je, da bi energetska
izkaznica za stavbe prispevala k nacionalno zastavljenim ciljem glede varovanja okolja in k uresničenju ciljev
nedavno ratificiranega Kjotskega protokola ter da bi pripomogla k gospodarnemu ravnanju s sredstvi lastnikov
stavb.
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