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Merljivi rezultati celovite sanacije šole in poslovne stavbe 

dr. Vlasta KRMELJ, univ.dipl.inž., direktorica Energetske agencije za Podravje 

Poleg načrtovanja energetskih sanacij v ENERGAP redno spremljajo tudi njihove učinke, saj za 300 

stavb v regiji vodijo energetsko knjigovodstvo že od leta 2007. S podatki tako ugotavljajo, kako 

uspešne so bile energetske sanacije in kje bi morali v prihodnje še kaj izboljšati.  

Celovite energetske sanacije stavb 

Dilema sanirati objekt ali ne, ter kako ga sanirati, celovito ali delno, so 

vprašanja, ki jih na agencijo naslavljajo investitorji, tako zasebni kot poslovni. 

Odgovor seveda ne more biti enoznačen, čeprav je jasno, kdaj je stavba 

dotrajana in je sanacijo nujno potrebno izvesti. Strokovni pristop zahteva, da 

je potrebno najprej zbrati obstoječe podatke o rabi energije, stroških zanjo, o 

stanju stavbe in posameznih sistemov, o bivalnem oz. delovnem okolju, 

nabavi energentov ter vzdrževanju. Ti podatki naj bodo razpoložljivi vsaj za 

leto dni nazaj.  

Pogovor z energetskim strokovnjakom 

Dobro se je najprej pogovoriti s strokovnjakom, ki se ukvarja z energetskimi sanacijami. Ta bo na 

podlagi informacij oz. ogleda objekta investitorju lahko svetoval, kateri sistemi bi bili najbolj primerni 

ter predstavil njegove prednosti in slabosti, saj vsaka rešitev ni primerna za vsako stavbo. Strokovnjak 

tudi investitorja opozori, da je treba k investicijskim stroškom vedno dodati še stroške vzdrževanja in 

energenta, saj bo le tako mogoča realna finančna primerjava med možnimi rešitvami. Ne glede na to, 

ali gre za celovito ali delno obnovo, je primerno, da se za obnovo pripravi projekt energetske 

obnove. Tega pripravi strokovnjak, vsebovati pa mora popis vseh potrebnih del in opreme ter je 

osnova za iskanje izvajalca del. To je še posebej pomembno v več stanovanjskih in javnih stavbah, 

kjer so sistemi večji in bolj zapleteni. Na trgu se pojavljajo tudi hitre rešitve, ki žal le na podlagi 

podatkov o obstoječem sistemu ponujajo načrt za novega, zato tu pogosto prihaja do napak, zlasti do 

predimenzioniranja sistemov. Vse to prinaša višje investicijske stroške ali kasneje celo neučinkovito 

ali problematično obratovanje.  

Celovita energetska sanacija 

Najprimernejša za investitorja je zagotovo celovita energetska sanacija, vendar se v praksi zaradi 

različnih dejavnikov sanacija pogosto izvaja delno in po fazah, celovita sanacija pa je dolgoročni cilj, 

saj ta prinaša uporabnikom največ koristi – tako finančnih in energetskih kot tudi okoljskih 

(dekarbonizacija).  

Investitor mora tako imeti pripravljen finančni načrt z izvedenim popisom del in stroškov ter 

časovnico s predvidenimi roki izvedbe. Pri celoviti sanaciji, ki se izvaja parcialno, je zelo pomembno 

pravilno zaporedje ukrepov, tako pri načrtovanju kot izvedbi. V ospredju mora biti izboljšanje 

energetske učinkovitosti, kjer je nujno potrebno usklajevati posamezne faze izvajalskih del, da ne 

pride do nepotrebnih stroškov, šele nato pa dati poudarek virom energije. Tu je treba upoštevati 

tako želje kot razpoložljive možnosti glede virov energije ter načine obratovanja sistemov.  
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Delna energetska sanacija 

Uporabniki, upravljavci in tudi izvajalci pogosto menijo, da jim bo naložba v izolacijo fasade prinesla 

tudi do polovico prihranka pri stroških energije. Če gre v okviru delnih sanacij samo za izolacijo 

fasade, znaša prihranek pri rabi energije le 7 %, vendar je to odvisno od površine, oblike, 

usmerjenosti objekta in tesnosti vgradnje. Pri pravilni obnovi celotnega ovoja, vključno s stavbnim 

pohištvom, znaša prihranek energije 10 % ali več, vendar pri 

mesečnih prihrankih za rabo energije to uporabnik redko zazna, 

zagotovo pa zazna večje bivalno ugodje. To je seveda odvisno tudi 

od ravnanja uporabnikov, zlasti pri pravilnem zračenju ter 

nastavitvah ogrevalnih in prezračevalnih sistemov. Objekt lahko 

toploto izgublja skozi talne površine (5-10 %), stene (20-25 %), 

streho (15-20 %), skozi netesna okna (20-25 %), z odpiranjem oken 

(10-20 %) ter pri ogrevanju (30-35 %). V okviru delnih sanacij največ k prihranku energije doprinese 

prav obnova ogrevalnega sistema, kjer uporabniki zaznajo največje znižanje stroškov, podobno tudi 

menjava vira ogrevanja.  

Primer energetske sanacije ovoja OŠ Ludvika Pliberška v Mariboru  

V mesecu juliju 2015 je bila na osnovni šoli zaključena energetska obnova strehe in podstrešja, fasade 

in stavbnega pohištva, v letu 2019 pa je sledila še sanacija kotlovnice, s katero so v letih 2020 in 2021 

že dosegli želene energijske, okoljske in finančne učinke.   

 

Celovita energetska sanacija poslovnega objekta – veleblagovnica TIMA 

V poslovnem objektu velikosti 2500 m², kjer se nahajajo trgovina, gostinski 

lokal, knjižnica in drugi skupni prostori, so pred sanacijo za ogrevanje 

uporabljali le kurilno olje, po sanaciji pa zlasti lesno biomaso. Poraba 

električne energije je bila po sanaciji občutno nižja, prav tako emisije CO₂. 

Tudi pri izračunu toplotne energije je višina zajamčenih prihrankov 

dosegala višino načrtovanih.  
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Celovita energetska sanacija OŠ Rada Robiča, Limbuš (2019) 

V objektu so vzpostavili energetsko upravljanje in vgradili merilno opremo s pripadajočo krmilno 

komunikacijsko tehnologijo. Prenovili so ovoj stavbe (ki zajema tudi dele brez toplotne izolacije) ter 

stavbno pohištvo. Izvedli so toplotno izolacijo stropa proti podstrešju (ki vključuje šolski del) ter 

prenovili ogrevalni sistem. Za ogrevanje so opustili kurilno olje ter ga nadomestili s toplotno črpalko 

in zemeljskim plinom, zamenjali pa so tudi razsvetljavo (obstoječe sijalke so nadomestili z LED 

tehnologijo). Objekt je bil po sanaciji uvrščen v višji razred energetske učinkovitosti, podobne 

rezultate so dosegli tudi drugi šolski objekti iz mariborske regije, ki so bili deležni celovite prenove.  

Plan pred sanacijo                 

Realizacija po sanaciji          

          

 

Več informacij: ENERGAP – dr. Vlasta Krmelj, M: 031 334 376,  

E: vlasta.krmelj@energap.si 

 

Energetska agencija za Podravje, Smetanova ulica 31, 2000 Maribor, 

T: 02 234 2360, E: info@energap.si  

 

 Toplotna energija Električna energija 

Potencialni prihranki energije v kWh na 

leto 
144.931 128.147 

Potencialni prihranki stroškov v EUR na 
leto z DDV 

11.563 18.793 

Potencialno znižanje emisij CO2 v tonah 
na leto  

38 68 
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