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Kakšne so skoraj nič energijske stavbe? 
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Povzetek 

V prispevku prikazujemo osnovne zahteve glede skoraj nič-energijskih stavb. Pogosto se namreč 

srečujemo z vprašanji kot so na primer kaj sploh so skoraj nič-energijski objekti ter kakšne tehnologije 

uporabiti, da je stavba skoraj nič-energijska. Prav tako se postavlja vprašanje kako uresničiti cilje EU in 

hkrati tudi naše cilje na tem področju, ki so bili zadani s strategijo Evropa 2020 ter kakšne tehnologije 

bo potrebno uporabiti, da se uresniči zahtevane cilje. V prispevku predstavljamo tudi primer dobre 

prakse, in sicer stavbo MIC v Novi Gorici. Pri tem smo pri razvoju rešitve SOLINTERRA intenzivno 

sodelovali tudi raziskovalci Inštituta INOVEKS. Na koncu prispevka pa prikazujemo analizo ali je lahko 

tipična stavba, ki smo jo analizirali v različnih prispevkih v okviru operacije in.OVE.in.URE [1–3], skoraj 

nič-energijska. 

 

UVOD 

Ena izmed zavez v Republiki Sloveniji je, da bi morali biti po letu 2018 vsi javni objekti nič-energijski, 

po letu 2020 pa bodo morali biti v Republiki Sloveniji nič-energijski tudi vsi ostali objekti. Energetski 

zakon EZ-1 [4] opredeljuje pomen izraza »skoraj nič-energijska stavba«, ki pomeni stavbo z zelo visoko 

energetsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri čemer je 

potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini. Ta definicija 

v osnovi izhaja iz direktive o energetski učinkovitosti stavb iz leta 2010 [5], ki se glasi: »Nearly zero-

energy buildings have very high energy performance. The low amount of energy that these buildings 

require comes mostly from renewable sources.«  

Ta definicija je nekoliko drugačna od definicije nič-energijske stavbe v ZDA, ki se glasi [6]:»Zero Energy 

Building (ZEB) is an energy-efficient building where, on a source energy basis, the actual annual 

delivered energy is less than or equal to the on-site renewable exported energy.« Če preprosto 

prevedemo to definicijo, potem bi lahko zapisali, da je nič-energijska stavba tista stavba, katere raba 

energije je 100 % pokrita z obnovljivimi viri energije. Slika 1 prikazuje pojasnilo te definicije. V primeru, 

da imamo v dovedeni energiji za delovanje stavbe del energije, ki ni proizveden iz obnovljivih virov 

energije, kot na primer iz fosilnih goriv, je potrebno na ali v stavbi generirati enako količino energije iz 

obnovljivih virov energije in jo oddajati v sistem. S tem dosežemo bilanco, da se za delovanje stavbe 

ne potrebuje neobnovljivih virov energije.  
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331. člen energetskega zakona vladi nalaga tudi obveznost sprejema akcijskega načrta za skoraj nič-

energijske stavbe (AN sNES) in ob tem tudi podrobneje opredeljuje njegovo vsebino ter način 

poročanja Evropski komisiji. Vlada na predlog pristojnega ministrstva sprejme in vsaka tri leta obnovi 

akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020. Akcijski načrt za skoraj nič-

energijske stavbe mora vključevati cilje ter programe in ukrepe za doseganje programov in ukrepov.  

 

 

Slika 1: Grafični prikaz definicije nič-energijske stavbe v ZDA 

Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020 (AN sNES) iz leta 2014 [7] je tako 

nekoliko bolj konkreten (Tabela 1), saj definira skoraj-nič energijske stavbe z največjo dovoljeno 

vrednostjo primarne energije na enoto kondicionirane površine na leto, ki za nestanovanjske stavbe 

znaša pri novogradnjah 55 kWh/m2a, kar je najnižja predpisana meja. Za enostanovanjske stavbe je 

pri novogradnji predpisana maksimalna raba primarne energije 75 kWh/m2a, pri večji prenovi pa 

95 kWh/m2a. Hkrati pa mora biti v energetski oskrbi zagotovljen minimalni delež obnovljivih virov 

energije glede na skupno dovedeno energijo v višini 50 %. RER (renewable energy ratio) je delež 

obnovljivih virov glede na skupno dovedeno energijo, kot je definirala organizacija REHVA (Federation 

of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) [8]. Pri tem je potrebno upoštevati 

vse obnovljive vire energije, ki se koristijo za produkcijo energije na objektu. To je na primer 

termosolarni, fotovoltaični, veter, hidroenergija, obnovljiva toplota iz okolja, ki jo koristimo s 

toplotnimi črpalkami ali pa za hlajenje s svežim zrakom (free cooling) ter z naravnimi, obnovljivimi 

gorivi. AN sNES sicer predvideva tudi dodatno omejitev rabe za ogrevanje (25 kWh na m2 na leto za 

stavbo z oblikovnim faktorjem 0,6), kar pa še ni v veljavi.  

Tabela 1: Zahteve za skoraj nič energijske stavbe po AN sNES 

Vrsta stavbe Največja dovoljena raba primarne energije 
na enoto kondicionirane površine na leto 

[kWh/m2a] 

Delež OVE 

 Novogradnja Večja prenova RER 

Enostanovanjske  75 95 50 % 

Večstanovanjske 80 90 50 % 

Nestanovanjske 55 65 50 % 
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PRIMER DOBRE PRAKSE SKORAJ NIČ-ENERGISJKE STAVBE 

Eden od primerov dobre prakse na tem področju je vsekakor prva srednja šola v Sloveniji, ki je zgrajena 

z nizkoenergijskim in hkrati tudi nizkoeksergijskim sistemom z nizkotemperaturno toplotno bariero 

SOLINTERRA. Blagovna znamka je zaščitena s strani podjetja Dulc d.o.o.. Slika 1 prikazuje zunanjost 

izvedenega objekta, ki se ne razlikuje od drugih.  

Sistem ogrevanja stavbe je zasnovan tako, da v največji možni meri izkorišča obnovljive vire energije. 

Sistem uporablja sončno energijo za ogrevanje, zemljo kot topli zemeljski hranilnik toplote, podtalnico 

pa kot vir energije za hlajenje.  

Na strehi objekta se nahaja 320 m2 sprejemnikov sončne energije (Slika 3). Poleti se toplota shranjuje 

v sezonski hranilnik toplote, ki se nato v zimskem času uporablja za ogrevanje objekta preko 50 km 

cevi, ki so vgrajene v ovoj in jedro objekta (Slika 4). Poleti se cevi koristijo za hlajenje s pomočjo 

podtalnice. Priprava sanitarne vode je izvedena s pomočjo SSE ter s toplotno črpalko. Prezračevanje 

šole je izvedeno s tremi klimatskimi napravami s kapaciteto 7000 m3/h, z visokim izkoristkom vračanja 

toplote (90 %) ter z vgrajenimi CO2 senzorji. Za upravljanje in spremljanje različnih parametrov objekta 

je nameščenih 360 senzorjev in merilnikov, ki so skupaj povezani v CNS sistem.  

 

 

Slika 2: Zunanjost stavbe MIC 

Stavba z uporabno površino nekaj čez 5000 m2 deluje od leta 2014. Povprečna temperatura v objektu 

je v času ogrevanja med 21 in 23 °C, poleti pa 26 °C. Analiza v letih 2015, 2016 in 2017 kaže, da je 

stavba za obratovanje (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in sanitarno toplo vodo) letno potrebovala 

povprečno 81,2 MWh hladu in 95,6 MWh toplote. Pri tem je bilo za zagotavljane toplote in hladu, 

večinoma iz OVE, potrebnih 36,8 MWh električne energije. Za sanitarno toplo vodo je bilo od tega 
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potrebno okoli 3 % energije, za prezračevanje okoli 39 % energije, za ogrevanje 35 % energije, za 

hlajenje pa 26 % dovedene električne energije.  

 

 

Slika 3: SSE na strehi objekta MIC 

Stavba potrebuje povprečno 7 kWh/m2 električne energije na leto oziroma 17,5 kWh/m2 primarne 

energije na leto, kar je bistveno manj od dovoljene meje. Celotni letni stroški za dovedeno električno 

energijo za obratovanje objekta s površino 5200 m2 so znašali samo okoli 5.000 EUR na leto. Stavba je 

sicer izolirana z 12 cm toplotne izolacije. 

 

     

Slika 4: Vgrajena temperaturna bariera in aktivirano betonsko jedro v stavbi MIC 

Seveda pa taka stavba tekom razvoja potrebuje bistveno več znanja in uporabo modernih numeričnih 

orodij . Potrebno je izračunati npr. dinamični odziv stavbe. Slika 5 prikazuje pripravljeni 3D model 

stavbe, ki je bil analiziran s pomočjo programske opreme TRNSYS za dinamični odziv stavbe, kjer smo 

določili obnašanje stavbe za vsako uro v letu. 
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Slika 5: Model stavbe za analizo v programski opremi TRNSYS 

Prav tako je bilo tekom razvoja potrebno določiti posamezne vplivne parametra sistema, kot je na 

primer postavitev in razdalja med cevmi. Slika 6 prikazuje primer analize s pomočjo numeričnih orodij 

za analizo temperaturnega polja v odvisnosti od zunanje temperature, postavitve cevi v steni, 

uporabljenih materialov … 

 

 

Slika 6: Numerična analiza distribucije temperature 
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ALI JE ENERGETSKO SANIRANA TIPIČNA STANOVANJSKA HIŠA LAHKO SKORAJ NIČ-ENERGIJSKA? 

V prispevkih v okviru operacije in.OVE.in.URE [1–3] smo prikazali tipično stanovanjsko hišo, ki smo jo 

sanirali. Ali je naša stavba po sanaciji sploh lahko skoraj-nič energijska?  

 

Stanje pred sanacijo gradbenega ovoja 

Tabela 2 prikazuje osnovne lastnosti analiziranega objekta. Analizirani objekt ima tloris kvadratne 

oblike z dimenzijo 10 x 10 m. Objekt ima neogrevano klet, a hkrati zasedeno 1. nadstropje in 

mansardo. Tabela 3 prikazuje sestavo posameznih konstrukcij pred energetsko sanacijo, ki so bile 

analizirane v preračunu. 

Tabela 2: Lastnosti analizirane hiše 

leto gradnje 1975 

v uporabi 1. nadstropje in mansarda 
dimenzije stavbe 10 x 10 m (P+1)  

etažna višina 3 m  
naklon strehe 35° 
slemenska lega sever – jug 

neto uporabna površina stavbe Au = 180,00 m2  
bruto ogrevana prostornina V = 505,00 m3  
neto ogrevana prostornina V = 404,00 m3  
površine toplotnega ovoja stavbe Asten = 151,4 m2 

Aoken = 30,8 m2 
Atal = 100 m2 
Astrehe = 113,9 m2 

 

Tabela 3: Lastnosti konstrukcij (od notranjosti navzven) 

Sestava stene 1. Podaljšana apnena malta 1800 – 1 cm 
2. Apnena malta 1600 – 1,5 cm 
3. Mrežasta in votla opeka 1200 – 29 cm 
4. Pigmentna fasadna malta – 0,7 cm 

Sestava tal (do hidroizolacije) 1. Keramične ploščice 1 cm 
2. Cementni estrih 6 cm 

Sestava strehe (od notranji strani do 
zunanjega zraka) 

1. Lesena obloga 1,5 cm 
2. Mineralna volna 12 cm 

Okna 1. Starejša, vezana okna: 
a. 30 % okvirja, U=1,75 W/m2K 
b. 70 % stekla, U=2,3 W/m2K) 

 

Stanje po integralni sanaciji gradbenega ovoja in stavbnega pohištva 

Integralni scenarij energetske obnove obsega: 

• namestitev 12 cm grafitnega stiropora na zunanje stene, 

• vgradnjo trislojnih oken s toplotno prehodnostjo stekel 𝑈 = 0,7 W/(m2K) in PVC okvirjem, 

• vgradnjo dodatnih 10 cm toplotne izolacije in parne zapore na streho (skupna debelina 

toplotne izolacije je 22 cm), 

• tal ne saniramo. 
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S takim ukrepom dosežemo, da bi za stalno ogrevanje objekta potrebovali 16849 kWh primarne 

energije oziroma 15317 kWh dovedene energije, kar ustreza 1520 l kurilnega olja na sezono. Ali je naša 

hiša skoraj-nič energijska?  

Pri analizi bomo zanemarili toploto potrebno za pripravo sanitarne tople vode in vso pomožno energijo 

za delovanje naših ogrevalnih naprav. Če je uporabna površina stavbe 180 m2, potem lahko 

izračunamo, da po energetski sanaciji potrebujemo 85,1 kWh/m2 dovedene energije. Ker za ogrevanje 

uporabljamo kurilno olje, lahko izračunamo, skladno s pravilnikom [9], da stavba za svoje delovanje 

potrebuje 93,61 kWh/m2 primarne energije. Tabela 1 zgoraj prikazuje zahteve za skoraj nič energijske 

stavbe. Za večjo prenovo stanovanjske stavbe je dopustna meja 95 kWh/m2 primarne energije, kar 

pomeni, da smo z integralno prenovo dosegli, da je glede na kriterij rabe primarne energije naša stavba 

skoraj-nič energijska. Ker pa se ogrevamo na kurilno olje, ne dosegamo kriterija, da mora biti v 

dovedeni energiji zagotovljen minimalni delež obnovljivih virov energije (glede na skupno dovedeno 

energijo) v višini 50 %. Stavba v tem primeru torej ne more biti skoraj-nič energijska. 

 

Stanje po integralni sanaciji gradbenega ovoja in vgradnji toplotne črpalke (monovalentno 

obratovanje) 

V tem primeru analiziramo zgornji scenarij, pri čemer v objekt vgradimo še toplotno črpalko, ki deluje 

monovalentno (predstavlja edini vir ogrevanja stavbe). Pri analizi bomo zanemarili toploto potrebno 

za pripravo sanitarne tople vode in vso pomožno energijo za delovanje naših ogrevalnih naprav. 

Integralni scenarij energetske obnove v tem primeru obsega: 

• namestitev 12 cm grafitnega stiropora na zunanje stene, 

• vgradnjo trislojnih oken s toplotno prehodnostjo stekel 𝑈 = 0,7 W/(m2K) in PVC okvirjem, 

• vgradnjo dodatnih 10 cm toplotne izolacije in parne zapore na streho (skupna debelina 

toplotne izolacije je 22 cm), 

• vgradnjo toplotne črpalke zrak/voda (monovalentno obratovanje). 

Izračunali smo, da z integralno sanacijo dosežemo, da za ogrevanje objekta potrebujemo 15317 kWh 

dovedene energije. Če upoštevamo letno grelno število toplotne črpalke 2,6, potem se za ogrevanje s 

toplotno črpalko zrak/voda Kronoterm WPL-13-K1 HT v monovalentnem načinu obratovanja letno 

potrebuje 5891 kWh električne energije (za detajlni opis si lahko preberete prispevek [2]). 

Če je uporabna površina stavbe 180 m2, potem lahko izračunamo, da po energetski sanaciji 

potrebujemo 85,1 kWh/m2 dovedene energije.  

Ker za ogrevanje uporabljamo električno energijo in toploto okolja, lahko izračunamo, skladno s 

pravilnikom [9], da stavba za svoje delovanje potrebuje 81,82 kWh/m2 primarne energije. Kot smo 

omenili zgoraj, je dopustna meja za skoraj-nič energijske stavbe po sanaciji 95 kWh/m2 primarne 

energije, kar pomeni, da smo z integralno prenovo in vgradnjo toplotne črpalke dosegli, da je glede na 

kriterij rabe primarne energije naša stavba skoraj-nič energijska. Ker se ogrevamo s pomočjo toplotne 

črpalke, ki ima letno grelno število 2,6 dosegamo tudi kriterij, da mora biti v dovedeni energiji 

zagotovljen minimalni delež obnovljivih virov energije (glede na skupno dovedeno energijo) v višini 

50 %, saj za delovanje stavbe uporabimo poleg 5891 kWh električne energije še 9426 KWh toplote 

okolja. To pomeni, da imamo v energetski oskrbi 61,5 % obnovljive toplote okolja. Stavba je v tem 

primeru skoraj-nič energijska glede na kriterij rabe primarne energije in delež OVE v energetski 

oskrbi stavbe.   
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Stanje po integralni sanaciji gradbenega ovoja in vgradnji toplotne črpalke (bivalentno obratovanje) 

V tem primeru analiziramo zgornji scenarij, pri čemer v objekt vgradimo še toplotno črpalko, ki deluje 

bivalentno. Pri analizi bomo zanemarili toploto potrebno za pripravo sanitarne tople vode in vso 

pomožno energijo za delovanje naših ogrevalnih naprav. Integralni scenarij energetske obnove v tem 

primeru obsega: 

• namestitev 12 cm grafitnega stiropora na zunanje stene, 

• vgradnjo trislojnih oken s toplotno prehodnostjo stekel 𝑈 = 0,7 W/(m2K) in PVC okvirjem, 

• vgradnjo dodatnih 10 cm toplotne izolacije in parne zapore na streho (skupna debelina 

toplotne izolacije je 22 cm), 

• vgradnjo toplotne črpalke zrak/voda (bivalentno obratovanje). 

Izračunali smo, da z integralno sanacijo dosežemo, da za ogrevanje objekta potrebujemo 15317 kWh 

dovedene energije. Če upoštevamo letno grelno število toplotne črpalke 3 (detajlni opis je v prispevku 

[2]), potem se za ogrevanje v bivalentnem načinu obratovanja letno potrebuje 4595 kWh električne 

energije. Od tega je 1532 kWh iz kurilnega olja, 9190 kWh pa je toplote iz okolja. Skladno s pravilnikom 

[9] lahko izračunamo, da stavba za svoje delovanje potrebuje 73,18 kWh/m2 primarne energije (< 

95 kWh/m2), kar pomeni, da smo z integralno prenovo in vgradnjo bivalentne toplotne črpalke dosegli, 

da je glede na kriterij rabe primarne energije naša stavba skoraj-nič energijska. Ker se ogrevamo s 

pomočjo toplotne črpalke, ki ima letno grelno število 3,0 dosegamo tudi kriterij, da mora biti v 

dovedeni energiji zagotovljen minimalni delež obnovljivih virov energije (glede na skupno dovedeno 

energijo) v višini 50 %, saj za delovanje stavbe uporabimo poleg 4595 kWh električne energije še 

9190 KWh toplote okolja in 1532 kWh iz ekstra lahkega kurilnega olja. To pomeni, da imamo v 

energetski oskrbi 60 % obnovljive toplote okolja. Stavba je tudi v tem primeru skoraj-nič energijska 

glede na kriterij rabe primarne energije in delež OVE v energetski oskrbi stavbe. 

 

ZAKLJUČEK 

V prispevku smo prikazali, da z obstoječimi tehnologijami lahko realiziramo tudi zahteve za skoraj nič-

energijske stavbe. Prikazani primer dobre prakse z vgrajenim inovativnim sistemom SOLINTERRA 

omogoča res impresivne rezultate glede rabe energije za delovanje objekta. Stavbe, ki so grajene na 

tak način omogočajo tudi visoko stopnjo toplotnega ugodja, saj imajo tople notranje površine pozimi 

in hladne notranje površine poleti. Potrebno se je zavedati, da je za implementacijo takega sistema 

potrebno bistveno več znanja in ustreznega načrtovanja. Višje investicije v inovativne sisteme so 

povrnjene s kratkimi vračilnimi dobami in omogočajo trajnostno eksplotacijo objekta tudi s 

stroškovnega vidika. 

Pri analizi sanacije tipične stanovanjske hiše smo pokazali, da že preprosta sanacija objekta z 12 cm 

grafitnega stiropora, namestitvijo dodatne izolacije na streho objekta (skupaj 22 cm) ter zamenjavo 

oken omogoča doseganje skoraj-nič energijskega standarda. Pri tem pa je potrebno paziti predvsem 

na implementacijo obnovljivih virov energije v energetsko oskrbo. Že vgradnja toplotne črpalke 

omogoča, da integralno energetsko saniran objekt postane skoraj-nič energijski glede na kriterij rabe 

primarne energije in delež OVE v energetski oskrbi. Z vgradnjo prezračevalnega sistema z 

rekuperatorjem pa se energetske karakteristike objekta še izboljšajo, ob hkratnem zagotavljanju dobre 

kakovosti zraka v prostorih. Tega scenarija v tem prispevku sicer nismo eksplicitno izračunali. Letna 

primarna energija za delovanje stavbe se določi tako, da se potrebna dovedena energija za delovanje 

stavbe pomnoži z ustreznim faktorjem [9]. Ta za električno energijo znaša 2,5, za lesno biomaso pa 

0,1. To pomeni, da bi bila raba primarne energije z vgrajenim kotlom na biomaso še nižja.  
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OPOMBA 

Operacija Informiranje in ozaveščanje o potencialu učinkovite rabe energije in obnovljivih virov 

energije za sonaravni razvoj (in.OVE.in.URE) je bila potrjena na drugem Javnem pozivu za izbor operacij 

za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2017.  


