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ZNANOST NA DLANI
REALNI IN PREDVIDENI UČINKI ENERGETSKE PRENOVE
STANOVANJSKEGA OBJEKTA
Dr. Jože Hafner, dr. Sabina Jordan

V prispevku je prikazana primerjava med merjeno rabo energije za ogrevanje in pripravo tople sanitarne
vode (TSV) z računsko določenimi vrednostmi, izračunanimi z dvema programskima paketoma oziroma tremi
računskimi metodami. Primerjava temelji na rezultatih analize energetskega stanja starejšega stanovanjskega
objekta in učinkih njegove energetske prenove, izvedene po posameznih energetskih ukrepih, v več fazah in
v daljšem časovnem obdobju, od začetnega stanja do končne prenove [15]. Cilj članka je pokazati, v kolikšni
meri uporaba različnih metod vpliva na računske rezultate energetske bilance objekta po posameznih ukrepih
prenove in kako pomembna za računski model pri načrtovanju prenove objektov je izbira povprečne notranje
temperature zraka, vezane na stanje objekta v posameznih korakih njegove prenove.
4
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Preglednica 1: Viri energije za ogrevanje objekta in ogrevanje tople sanitarne vode po opazovanih obdobjih

Opazovano obdobje
3.faza:
November 2013 ->

1.faza:
Junij 2003 – Marec 2006

2.faza:
April 2006 – Oktober 2013

Ogrevanje objekta

ELKO

ELKO

TČ

Ogrevanje TSV
(glavni vir energije)

ELKO

SSE

SSE

-

ELKO

TČ

Ogrevanje TSV
(rezervni vir energije)

Po vgradnji sprejemnikov sončne energije (SSE), aprila leta 2006 (tabela 1), je priprava TSV skoraj v celoti prešla
na obnovljiv vir energije. ELKO ostal glavni vir energije za ogrevanje objekta in rezervni vir energije za ogrevanje
TSV. V obdobjih, ko je bilo sončne energije dovolj, kar je praktično večina časa, se je potreba po neobnovljivih virih
energije za ogrevanje TSV drastično znižala. Sistem s SSE je v nadaljevanju potreboval le nekaj kilovatov električne
energije za pogon črpalke za kroženje medija. Raba te energije se je spremljala preko obratovanja električne
črpalke.
Po celoviti spremembi sistema ogrevanja objekta, t.j. vgradnji toplotne črpalke (TČ) za ogrevanje, ki je v 3. fazi
nadomestila kotel na ELKO (tabela 1), se je tudi za ogrevanje stavbe uporabljala le električna energija. Zato je
bil v sistem vgrajen števec za merjenje rabe električne energije za ogrevanje objekta in za ogrevanje TSV (kot
pomožni vir). Nadzorna enota TČ je omogočila ločeno spremljanje njunih obratovalnih ur. Na osnovi podatkov,
5
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Posege, vezane na energetsko prenovo stavbe, je pred izvedbo smiselno računsko preveriti in ugotoviti njihove
učinke [11], za kar se uporabljajo številni programskimi paketi. Ti temeljijo na znanih postopkih, na primer metodi
iz standarda EN ISO 13790 [12], in omogočajo vnos vseh potrebnih podatkov ter na specifične načine upoštevajo
predpostavljene vrednosti računskega modela. Med njimi pa lahko obstajajo tudi razlike zaradi prilagajanja
zakonodajnim zahtevam. Na podlagi enostavnih ali kompleksnih modelov izračunana potreba po energiji za nek
objekt je vsekakor le boljši ali slabši približek realni vrednosti. Koliko se izračunane vrednosti približajo dejanskim
je namreč odvisno od številnih parametrov. Eden izmed njih je tudi kakovost vhodnih podatkov, zlasti ko gre
za primere energetsko neučinkovitih stavb, pri katerih je realni prihranek energije zaradi energetske prenove
običajno precej večji kot je izračunan [13, 14]. Zato je znanje in vedenje o parametrih objekta, pridobljeno s
spremljanjem realnega odziva, toliko bolj dragoceno.

V prvi fazi opazovanega obdobja, od junija leta 2003 do marca 2006 (tabela 1), se je spremljala raba ekstra lahkega
kurilnega olja (ELKO), energenta, ki se je uporabljal za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode (TSV). Beležil se
je čas obratovanja gorilnika na ELKO kurilni napravi, 4 x mesečno so se odčitavale vrednosti obratovalnih ur. Glede
na te vrednosti in na osnovi pred-nastavljene urne rabe ELKO na gorilniku kotla se je izračunala dejanska raba
ELKO v litrih na leto. Tako izdelana ocena za dejansko letno rabo ELKO se je ob vsakem polnjenju cisterne (enkrat
na leto) primerjala in po potrebi korigirala z dejansko rabo ELKO v obdobju od zadnjega polnjenja. Cisterna ima
namreč pravokoten tloris znane tlorisne površine, zato je bilo mogoče s pomočjo izmerjenih višin nivojev ELKO
razmeroma natančno izračunati količino pred in po polnjenju. Razlika nivojev je predstavljala rabo v vmesnem
obdobju med dvema polnjenjema, iz česar se je izračunala količina rabe energenta za eno ogrevalno obdobje.
Za ogrevanje tople sanitarne vode je bila raba ELKO ocenjena na osnovi izračunane rabe izven ogrevalne sezone
objekta, ko se je energent uporabljal le za ogrevanje TSV, pri čemer je bila dobljena mesečna raba ekstrapolirana
na celotno leto.

S L O V E N I J E

Posegi v stavbno tkivo in sisteme v smislu ukrepov za učinkovitejšo rabo energije skoraj vedno prinesejo pozitiven
rezultat, vendar jih je potrebno dobro načrtovati, da dosežejo optimalni učinek [8,9]. Pri stanovanjskih stavbah
sta najpogostejša posega zamenjava kurilne naprave z učinkovitejšim sistemom, kar največkrat pomeni tudi
zamenjavo energenta, ter obnova fasade z dodajanjem toplotne izolacije in zamenjavo stavbnega pohištva [10].
Istočasno z ogrevalnim sistemom se običajno posodobi tudi način priprave tople sanitarne vode, vse pogosteje
pa se namesti tudi tehnologije za sprejemanje energije iz obnovljivih virov energije.

V tem prispevku je bila na podlagi razmeroma natančnega spremljanja rabe energentov tekom let uporabe
izdelana ocena rabe energije 50 let stare dvonadstropne stanovanjske hiše v Škofji Loki. Objekt, neto uporabne
površine 196 m2, v uporabi in naseljen s petimi stanovalci, je bil v daljšem časovnem obdobju v več fazah
postopno energetsko prenovljen. Energetska prenova je bila detajlno predstavljena v prispevku Učinki postopne
energetske prenove stanovanjskega objekta [15].

I N Ž E N I R J E V

Obstoječ slovenski stavbni fond z vidika rabe energije in okoljskih vplivov ter ne nazadnje kakovosti bivanja
predstavlja ogromen potencial za prenovo [1]. Raba energije za ogrevanje v energetsko neučinkovitih stavbah
tudi do petkrat presega rabo energije [2], ki jo predpisuje slovenska zakonodaja [3,4], zato bo te stavbe potrebno
energetsko prenoviti. To nam z direktivami nalaga tudi EU, ki si je za doseganje okoljskih ciljev v 2030 in 2050
z letošnjim letom postavila nov izziv, Evropski zeleni dogovor. Evropski zeleni dogovor je niz političnih pobud
Evropske komisije s splošnim ciljem, da Evropa do leta 2050 postane podnebno nevtralna [5]. Z njim si Evropa
zadaja časovni načrt za vzpostavitev trajnostnega gospodarstva EU [6]. EU si zelo prizadeva za vzpostavitev
»prenovitvenega vala« stavb in je zato pripravila strateški načrt. Ključni ukrep, ki se nanaša na obstoječe stavbe,
in bi ga morale sprejeti vse države članice, je, da se postopoma, a vztrajno prenovi vse stavbe in se jim zagotovi
visok energetski standard, pri čemer bi določitev momenta, v katerem je energetsko učinkovitost stavb potrebno
izboljšati, povečala stopnjo prenov in zmanjšala energetsko revščino [7].

Za spremljanje rabe energije na objektu z namenom izvedbe analiz in primerjav je potrebno skrbno načrtovanje
monitoringa delovanja objekta ter vgradnja ustreznih naprav, tipal in merilnikov. Predvideti je potrebno tudi
vodenje celotnega sistema in beleženje podatkov. A za manjše stanovanjske objekte tak postopek ekonomsko
največkrat ni upravičen. Rabo energije se za takšne primere lahko oceni posredno preko rabe energentov in v
okviru tehničnih možnosti, ki jih ponuja enostavna, v večini predhodno vgrajena oprema.

S T R O J N I H

1. Uvod

2. Merjena raba energentov na stavbi
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Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, Ljubljana
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Povprečna dolžina ogrevalne sezone
opazovanega objekta tekom let (dni)

Toplotno NEIZOLIRAN objekt

Toplotno IZOLIRAN objekt

Notranja temperatura zraka
16°C

Notranja temperatura zraka
22°C

234

197

3. Raba energije za ogrevanje objekta, določena po različnih računskih metodah
Načrtovanje posameznih ukrepov prenove stavb je dandanes mnogo lažje, kot je bilo v preteklosti, saj je rabo
energije za ogrevanje stavbe oziroma njen toplotni odziv mogoče preveriti z računskimi postopki, ki so vgrajeni
v številna orodja oziroma programske pakete. V tej raziskavi so bile, z namenom, da se jih na osnovi rezultatov
med sabo primerja, uporabljene tri metode in dva programska paketa, PHPP 2007 (mesečna in letna metoda) in KI
Energija 2017 (mesečna metoda), ki se v slovenskem prostoru pogosto uporabljata pri izračunih učinkovite rabe
energije v stavbah.
Programski paket PHPP 2007 [16] je razvil nemški Passive House Institute. Orodje temelji na standardu EN 13790
ter na izsledkih raziskovalnega dela o konceptih in delovanju pasivne zasnove stavb. Prednost PHPP 2007 je, da
se posamezni konstrukcijski sklopi lahko zasnujejo povsem poljubno, z orientacijo na vse strani neba, program
pa poleg tega upošteva tako dobitke sončnega obsevanja kakor tudi notranje dobitke. Razmeroma natančno
upošteva tudi senčenje posameznih oken in izmenjavo notranjega zraka z okolico. PHPP 2007 ima obenem
široko možnost vgradnje različnih ogrevalnih sistemov. Njegova glavna pomanjkljivost je, da celoten izračun
bazira na eni coni (novejša verzija ima možnost uporabe večjega števila con). Poleg tega so vremenski podatki za
poljubne kraje v Sloveniji omejeno dostopni. PHPP 2007 nudi dve vrsti metod računa: mesečno metodo, ki temelji
na standardu EN ISO 13790, in letno metodo. Pri mesečni metodi se temperaturni primanjkljaj, ventilacijske
izgube ter solarni in notranji dobitki računsko določijo za tiste mesece, v katerih je potreba po ogrevanju in se
6

Medsebojne primerjave metod obeh orodij so bile za ta prispevek narejene na istem, prej omenjenem primeru
stanovanjskega objekta, vključno z njegovo postopno energetsko prenovo. Lastnosti objekta so bile podrobno
opisane v prispevku Učinki postopne energetske prenove stanovanjskega objekta [15], tu pa navajamo le ključne
tehnične podrobnosti posameznih energetskih ukrepov (tabela 3).

Preglednica 3: Ukrepi energetske prenove obravnavanega objekta z grobim tehničnim opisom

Ukrep energetske prenove
Vgradnja kondenzacijskega kotla na ELKO

Leto izvajanja ukrepa

Kratek opis ukrepa

2003

Nominalna moč kotla 21 kW

Vgradnja visoko učinkovitih cevnih SSE

2006

24 cevi dolžine 2 m
Skupna neto površina 6 m2
Nagib vgradnje 33°
Usmerjenost: jug, 16° proti zahodu

Zamenjava oken

2008
2009

Dvoslojna okna Uw = 1,1W/m2K
Dodatno zunanje steklo za zaščito žaluzij

Zamenjava oken ogrevalnega sistema –
vgradnja toplotne črpalke

2013

Nazivna moč: 9 kW
COP pri A2W35: 4,86

Vgradnja toplotno izolacijskega sistema
fasade

2016

Sistem ETICS s 16 cm toplotno izolacijo EPS
(s toplotno prevodnostjo 0,040 W/m K)

Ne glede na to, da je objekt lociran v Škofji Loki, kar je daljna okolica Ljubljane, so bili klimatski podatki prevzeti
za Ljubljano. Nekaj izračunanih izhodiščnih vrednosti iz metod obeh programskih paketov, uporabljenih pri vseh
treh izračunih obravnavanega objekta, je podobnih, nekaj pa se jih razlikuje. Zaradi metodoloških računskih razlik
se najbolj razlikujejo predvsem dolžine ogrevalnih sezon, kar ključno vpliva na vrednosti kot so temperaturni
primanjkljaj, dobitki sončnega obsevanja in notranji dobitki (Tabela 4). Projektna zunanja temperatura se
nekoliko razlikuje pri mesečni metodi KI Energija 2017, saj je za 1,4 K nižja kot pri ostalih dveh metodah PHPP 2007.
Tudi energijo, potrebno za pripravo TSV programska paketa računata s pomočjo različnih vhodnih podatkov:
PHPP 2007 ob upoštevanju predvidene porabe na stanovalca na dan (28 l) in načrtovanem številu stanovalcev,
KI Energija 2017 pa iz podatka o letni rabi energije za pripravo TSV (12 kWh) na enoto neto uporabne površine
stavbe. Stopnja izmenjave zraka je pri vseh treh metodah enaka in znaša 0,5 h-1.

7
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Preglednica 2: Povprečna dolžina ogrevalne sezone opazovanega objekta pri dveh različnih notranjih temperaturah

Programski paket za izračun rabe energije za ogrevanje in hlajenje, KI Energija 2017, je bil razvit v podjetju Knauf
Insulation Slovenija ob pomoči Fakultete za strojništvo, Univerze v Ljubljani, [17,18]. Izračun temelji na PURES
2010 [3] in TSG-1-004:2010 [4], in s tem na nekoliko (slovenskim razmeram) prilagojenem standardu EN ISO 13790.
V orodju KI Energija 2017 je za izračun rabe energije uporabljena mesečna metoda, pri čemer v prehodnih mesecih
za ogrevanje upošteva samo ustrezen del meseca (po dnevih). Poleg tega program omogoča račun toplotnih
karakteristik objekta po več conah in toplotne prehodnosti gradbenih konstrukcij direktno primerja z vrednostmi,
ki so dovoljene po TSG-1-004:2010 [4]. Paket na osnovi geodetskih koordinat avtomatično določi temperaturni
primanjkljaj, projektno zunanjo minimalno temperaturo in dobitke sončnega obsevanja. Manjša pomanjkljivost
orodja je razmeroma ozek nabor standardnih materialov, ki pa ga je možno ročno razširiti. Pri dobitkih sončnega
obsevanja je obravnava senčenja oken zaradi drugih ovir (npr. balkoni, špalete) poenostavljena.

S L O V E N I J E

D E S I G N

V energetsko slabo učinkovitih stavbah se v praksi običajno ogreva le posamezne prostore, poleg tega ogrevanje
poteka s prekinitvijo, oboje z namenom manjše rabe energentov in nižanja stroškov. V večini se ogreva samo
prostore, ki se jih redno uporablja in to le v času prisotnosti uporabnikov v stavbi. Za obravnavan objekt je bilo
na podlagi analiz ocenjeno, da je bilo na povprečno notranjo temperaturo 20 °C pred prenovo ogretih le 45 %
prostorov celotne uporabne površine stavbe trikrat dnevno, po tri ure v času prisotnosti stanovalcev. V spalnih
in pomožnih prostorih je bila temperatura bistveno nižja, v povprečju je znašala 12 °C. Izračunana povprečna
temperatura v prostorih celotne uporabne površine objekta torej ni dosegala 20 °C, ampak je bila ocenjena na
približno 16 °C. Nato se je z izvedbo posameznih ukrepov energetske prenove objekta po korakih spreminjal
tudi režim uporabe objekta in povprečne notranje temperature zraka. Postopoma, za obdobje specifičnega
tehničnega ukrepa, se je temu prilagodil toplotni odziv objekta, z njim pa tudi njegov dejanski temperaturni
primanjkljaj in posledično dobitki sončnega obsevanja. Iz analiz merjenih podatkov so bili izluščeni dnevi začetka
in konca posamezne ogrevalne sezone objekta. Iz rezultatov so bile v nadaljevanju izračunane njegove povprečne
dolžine ogrevalne sezone, tako za začetno stanje (toplotno neizoliran) kot tudi končna, za toplotno izoliran objekt
(tabela 1). Za namen generalne primerjave z računanimi vrednostmi je bilo potrebno vse merjene vrednosti rabe
energentov normirati glede na odstopanja temperaturnega primanjkljaja in dobitkov sončnega obsevanja.
Postopek je bil izveden in predstavljen v predhodnem članku [15].

razlikujejo od primera do primera glede na energetsko učinkovitost objekta. Letna metoda izračuna s PHPP 2007
pa ima ogrevalno sezono vezano na dane klimatske razmere ne glede na obravnavan primer, s čimer so povezani
temperaturni primanjkljaj in solarni dobitki.
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pridobljenih s TČ se je izračunal tudi delež rabe ELKO v vmesnem obdobju, ko so bili SSE glavni vir ogrevanja TSV,
kotel na ELKO pa je vodo dogreval le v primeru, ko je bilo sončne energije za ogrevanje TSV premalo.
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Dolžina ogrevalne sezone izračunana
oziroma določena pri povprečnih
notranjih temperaturah zraka od 16 do
22°C

212 – 273 (dni)*

205 (dni)

212 – 245 (dni)**

Temperaturni primanjkljaj pri notranji
temperaturi 20°C

3452 (Kdan)

3092 (Kdan)

3300 (Kdan)

Dobitki sončnega obsevanja glede na
ogrevalno sezono

727 (kWh/m2)
(za 273 dni)

398 (kWh/m2)
(za 205 dni)

546 (kWh/m2)
(za 245 dni)

Notranji toplotni dobitki glede na ogrevalno sezono

5265(kWh/leto)
(za 273 dni)

3944(kWh/leto)
(za 205 dni)

4609(kWh/leto)
(za 245 dni)

* dolžina ogrevalne sezone je odvisna od potreb po ogrevanju - vedno upošteva celoten mesec
** dolžina ogrevalne sezone je odvisna od potreb po ogrevanju - v prehodnih mesecih upoštevana po dnevih

Kako zelo se dolžine ogrevalne sezone in njim pripadajoči temperaturni primanjkljaji razlikujejo v posameznih
metodah, ki so uporabljene v tej raziskavi ob upoštevanju različnih temperatur notranjega zraka, je dodatno
prikazano v spodnji tabeli (tabela 5). Iz navedenih vrednosti je razvidno, da letna metoda PHPP 2007 za izračun
upošteva fiksno dolžino ogrevalne sezone, 205 dni, ne glede na to, kakšna je predvidena temperatura zraka
v objektu. Pri mesečni metodi PHPP 2007 se za prehodne mesece v izračunu upošteva celoten mesec, tudi če
ogrevanje za vse dni v mesecu ni potrebno. Pri notranjih temperaturah 20 °C in 22 °C to pomeni kar devetmesečno
ogrevalno sezono. Z mesečno metodo KI Energija 2017 pa se dolžina kurilne sezone pri mejnih mesecih določi
glede na potrebe po ogrevanju za tiste dni, za katere je dejanska izračunana potreba po ogrevanju. Dolžine
ogrevalne sezone se na ta način med sabo dejansko lahko zelo razlikujejo (tabela 5).

Preglednica 5: Dolžine ogrevalne sezone (OS) in temperaturni primanjkljaji (DD) pri izbranih notranjih temperaturah zraka
za neizoliran in izoliran objekt, kot določeno po metodah programskih paketov PHPP 2007 in KI Energija 2017

Toplotno NEIZOLIRAN objekt

Toplotno IZOLIRAN objekt

Notranja
Notranja
Notranja
Notranja
temperatura 20°C temperatura 16°C temperatura 22°C temperatura 18°C
OS
dnevi

DD
Kdan

OS
dnevi

DD
Kdan

OS
dnevi

DD
Kdan

OS
dnevi

DD
Kdan

PHPP 2007 - mesečna metoda

273

3452

212

2297

273

3992

212

2720

PHPP 2007 - letna metoda

205

3092

205

2275

205

3504

205

2683

KI Energija 2017 - mesečna metoda

245

3300

232

2383

245

3753

212

2847

Po posameznih metodah upoštevani različni temperaturni primanjkljaji vplivajo na končni računski rezultat za
ogrevanje objekta. Primerjava izračunanih letnih potreb po toplotni energiji za ogrevanje na enoto uporabne
površine obravnavane stavbe je za vse tri metode obeh programskih paketov za posamezne izračunane variante
podana na spodnji sliki (slika 1). Vrednosti, izračunane po mesečni in letni metodi programskega paketa PHPP
8

Slika 1: Primerjava letnih potreb po toplotni energiji za ogrevanje, izračunanih po vseh treh metodah programskih paketov
PHPP 2007 in KI Energija 2017, za različne faze energetske prenove objekta in za variante z različnimi povprečnimi notranjimi temperaturami

Slika 2 prikazuje vpliv dolžine ogrevalne sezone posameznih metod na izračunane vrednosti transmisijskih in
ventilacijskih toplotnih izgub ter notranjih toplotnih dobitkov in dobitkov zaradi sončnega obsevanja, in sicer za
toplotno neizolirano in toplotno izolirano stavbo ter pri izbranih povprečnih temperaturah zraka v objektu. Razlike
med rezultati so posledica uporabe različnih metod za izračun dolžin ogrevalne sezone in njim pripadajočih
temperaturnih primanjkljajev, nanje pa močno vpliva tudi toplotni odziv objekta.
Očitno je, da so rezultati za transmisijske toplotne izgube občutno višji pri variantah toplotno neizoliranega
objekta. Poleg tega so transmisijske toplotne izgube najnižje v vseh tistih variantah, ki so izračunane z letno
metodo PHPP 2007. Vzrok zato je v fiksni dolžini ogrevalne sezone, ki je z 205 dnevi najkrajša od vseh (tabela 5).
Največja razlika pri transmisijskih toplotnih izgubah, 11 %, je med letno metodo PHPP 2007 in mesečno metodo KI
Energija 2017, in sicer v primeru neizolirane hiše, pri predvideni notranji temperaturi zraka 20 °C (slika 2). Ker račun
ventilacijskih izgub temelji na temperaturnem primanjkljaju in izmenjavi zraka v stavbi, tudi tu na rezultate močno
vplivajo razlike v dolžini ogrevalne sezone, kjer so mehanizmi izračuna podobni kot navedeno že prej. Najvišje
vrednosti za ventilacijske toplotne izgube so v vseh primerih izračunane z mesečno metodo KI Energija 2017,
9
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PHPP 2007 – mesečna
metoda

2007, so si zelo podobne, razlike med njimi ne presegajo 2,5 %. Po drugi strani pa je povprečna vrednost letnih
potreb po toplotni energiji pri različnih notranjih temperaturah zraka slabo izolirane hiše (kar je izhodiščno stanje),
izračunanih z mesečno metodo KI Energija 2017, za 9 % večja, kot povprečna vrednost rezultatov, izračunanih z
obema metodama PHPP 2007. Z izboljšavo toplotnega odziva stavbe zaradi vgrajenih novih oken, se ta razlika
med izračuni z mesečno metodo KI Energija 2017 in obeh metod v PHPP 2007 v povprečju zmanjša na 4 %. Po
izvedenem ukrepu vgradnje toplotne izolacije na ovoju stavbe pa se rezultati vseh treh metod močno izenačijo
(slika 1). Iz slike je tudi razvidno, da so letne potrebe po toplotni energiji na enoto uporabne površine toplotno
izolirane stavbe, izračunane z mesečno metodo KI Energija 2017, celo malenkost nižje kot vrednosti izračunane po
obeh metodah programskega paketa PHPP 2007 (slika 1).
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Preglednica 4: Izračunane izhodiščne vrednosti vseh treh metod obeh orodij, PHPP 2007 in KI Energija 2017, za račun rabe
energije za ogrevanje stavb (podatki za Ljubljano)
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4. Primerjava merjene in izračunane rabe energentov objekta
V nadaljevanju je bila za obravnavan objekt izdelana analiza med merjeno rabo energentov in izračunano rabo
energentov. Izračunana raba energentov po posameznih fazah prenove objekta je izhajala iz računsko določenih
potreb po energiji za ogrevanje in pripravo TSV. Izmed računskih postopkov sta bili za primerjavo izbrani mesečni
metodi programskih paketov PHPP 2007 in KI Energija 2017. Računi so bili izdelani z enakimi vhodnimi podatki, kot
v poglavju 3, z variacijami notranjih temperatur zraka (izbrane vrednosti za njihova povprečja).
Za namen primerjave z merjenimi podatki so bili računski rezultati letnih potreb po toplotni energiji na enoto
uporabne površine stavbe, vključno s potrebami po energiji za ogrevanje TSV, preračunani v oba energenta,
ELKO in električno energijo. Tabela 6 prikazuje uporabljene konverzijske faktorje oziroma kurilne vrednosti za oba
energenta [19].

Energent
Lahko kurilno olje - ELKO

S T R O J N I H

Električna energija

a)

b)

F O R

c)

d)

Slika 2: Primerjava transmisijskih in ventilacijskih toplotnih izgub ter notranjih in solarnih toplotnih dobitkov pri: a) toplotno neizoliranem objektu z notranjo temperaturo 20°C, b) toplotno neizoliranem objektu z notranjo temperaturo 16°C, c)
toplotno izoliranem objektu z notranjo temperaturo 22°C in d) toplotno izoliranem objektu z notranjo temperaturo 18°C
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Ker je analiza podatkov obravnavanega objekta
pokazala, da so bile pred izvedbo energetskih ukrepov
prenove ovoja objekta povprečne notranje temperature
zraka nižje, po prenovi objekta in z neprekinjenim
režimom ogrevanja pa višje od predvidene računske
temperature 20 °C, so bile že za primerjavo med
računskimi metodami (poglavje 3) upoštevane različne
predpostavljene povprečne notranje temperature
zraka. Za posamezne faze prenove neizoliranega
objekta so bile računsko upoštevane temperature
16 °C, 18 °C in 20 °C, za ogrevanje s TČ in za toplotno
izoliran objekt pa 18 °C, 20 °C in 22 °C (slika 1). Enake
temperature so bile upoštevane za račun potreb po
energentih, katerih rezultati so skupaj z merjeno
porabo energentov podani na grafih v nadaljevanju
(slika 3, slika 4). Iz obeh grafov je razvidno, da izbrana
povprečna notranja temperatura zraka močno vpliva

Enota

Kurilnost

l

10,38 kWh/lit

kWh

1 kWh

na izračunano rabo energentov, kar so potrdile tudi
druge raziskave, povezane z merjenimi podatki na
objektih [20].
Slika 3 v nadaljevanju prikazuje rabo ekstra lahkega
kurilnega olja (ELKO), izračunanega iz rabe energije
za ogrevanje objekta in pripravo tople sanitarne vode
(TSV), za različne faze energetske prenove objekta in
z njimi povezane povprečne temperature notranjega
zraka, v primerjavi z normirano dejansko rabo ELKO
obravnavanega objekta.
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Pri toplotnih dobitkih je potrebno poudariti tudi to, da
se pri obeh mesečnih metodah v mejnih mesecih, t.j. na
začetku in koncu ogrevalne sezone, v energijski bilanci
dobitki (izračunani za cel mesec) ne upoštevajo v celoti,
ampak samo sorazmerni delež meseca, oziroma za tiste
dneve, ko se kažejo potrebe po ogrevanju objekta.
Delež se izračuna na osnovi razmerja med dobitki
sončnega obsevanja in notranjimi dobitki v primerjavi
s transmisijskimi in ventilacijskimi izgubami.
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Kljub razmeroma velikim odstopanjem med izračunanimi vrednostmi za toplotne izgube in toplotne dobitke
posameznih metod programskih paketov PHPP 2007 in KI Energija 2017, pa se rezultati za letno potrebno toploto
za ogrevanje v vseh variantah razlikujejo le za 9 %. Razlog za to je v medsebojnem seštevanju oziroma odštevanju
toplotnih izgub in toplotnih dobitkov, ki pri računih enih metod nekoliko bolj odstopajo v eno, pri drugih pa v
drugo stran, tako da razlike v skupnem rezultatu postanejo neizrazite. Zato je za oceno metod potrebno primerjati
posamezne, delno pridobljene rezultate, na primer transmisijske izgube, ventilacijske izgube, notranje dobitke in
dobitke sončnega obsevanja. Iz primerjave med njimi lahko izhaja, da so rezultati obeh mesečnih metod med
sabo bolj primerljivi.

I N Ž E N I R J E V

Tudi na izračun notranjih dobitkov in dobitkov
sončnega obsevanja vpliva dolžina ogrevalne sezone.
Notranji dobitki pri neizoliranem objektu z notranjo
temperaturo 20 °C, izračunani z letno metodo PHPP
2007, so za 15 % oziroma 25 % nižji od notranjih dobitkov
izračunanih z obema mesečnima metodama. Iz grafov
je razvidno, da se razlike med rezultati posameznih
metod izračuna manjšajo pri variantah z nižjo notranjo
temperaturo oziroma pri tistih, ki upoštevajo toplotno
izoliran objekt. Podobno je tudi pri dobitkih sončnega
obsevanja, kjer so v vseh primerih rezultati, izračunani
z letno metodo PHPP 2007, najnižji. Pri neizoliranem
objektu in predvideni notranji temperaturi 20 °C so
ti rezultati okrog 50 % nižji kot izračunani z obema

mesečnima metodama, PHPP 2007 in KI Energija 2017.
Najvišje vrednosti za dobitke sončnega obsevanja
so bile izračunane z mesečno metodo PHPP 2007 pri
neizoliranem objektu in notranji temperaturi 20 °C, saj
je pri tem izračunu najdaljša sezona ogrevanja (tabela
5). Z mesečno metodo KI Energija 2017 so rezultati v
ostalih treh prikazanih primerih na sliki med 20% in
57 % višji kot izračunani po mesečni metodi PHPP 2007
(slika 2).
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najnižje pa tiste, ki so bile izračunane z letno metodo
PHPP 2007. Pri tej metodi je največje, 17 % odstopanje
od ostalih dveh metod pri varianti neizolirane stavbe z
notranjo temperaturo 16 °C (slika 2).
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običajno spremeni v smislu prehoda na ogrevanje brez
časovnih prekinitev, zlasti če gre za stroškovno manj
obremenjujoč način pridobivanja toplotne energije.
Podobno se je zgodilo tudi v obravnavanem objektu,
kjer je bil v tretji fazi prenove objekta energent ELKO
nadomeščen s TČ, ki za enak učinek potroši manj
primarne energije. Z novim, bolj sodobnim in okoljsko
prijaznim načinom pridobivanja toplotne energije,
je objekt prešel na neprekinjen režim ogrevanja, kar
se je odrazilo v višji povprečni notranji temperaturi
zraka. Posledično je bil rezultat izračuna z normirano
dejansko rabo energenta pri notranji temperaturi 18 °C
višji kot bila raba izračunana z mesečnima metodama
PHPP 2007 in KI Energija 2017 (slika 4).
Variacije povprečne notranje temperature zraka
v računskih metodah so pokazale, da je bila pri
temperaturi 18 °C izračunana raba električne energije
po obeh metodah za 12 % oziroma 3 % nižja kot je
bila dejanska raba, medtem ko je bila pri 20 °C že za 5
% oziroma 14 % višja. Iz obojega lahko sklepamo, da
so bile dejanske povprečne temperature v toplotno
neizoliranem objektu med 18°C in 20 °C, torej v režimu
neprekinjenega ogrevanja s TČ že kar precej višje kot
pri ogrevanju z ELKO (slika 4).

Po obnovi toplotnega ovoja stavbe so se potrebe po
energiji za ogrevanje stavbe občutno znižale, zato se je
zmanjšala tudi raba elektrike za pridobivanje toplotne
energije (slika 4). A z novim ogrevalnim režimom in
manjšimi toplotnimi izgubami skozi bolje toplotno
izoliran stavbni ovoj so se v notranjosti objekta v
realnosti dvignile tudi povprečne temperature zraka.
Tako sta se obe izračunani rabi električne energije zelo
približali dejanski pri povprečni notranji temperaturi
22 °C. Analiza je pokazala, da je za ta primer odstopanje
manjše kot 3 %. V računskih variantah z nižjimi
notranjimi temperaturami zraka pa so odstopanja med
računskimi in merjenimi vrednostmi začela naraščati.
Pri povprečni notranji temperaturi 20 °C so bile
izračunane vrednosti rabe električne energije do 15 %
nižje kot je bila dejanska raba, medtem ko je pri 18 °C
to odstopanje naraslo na 29 % (slika 4).
Iz analize rezultatov lahko sklepamo, da se je z
energetsko prenovo stavbe in posledično njenim
izboljšanim toplotnim odzivom ter s prehodom na
okoljsko ugodnejši energent povprečna notranja
temperatura zraka precej dvignila. O podobnem
povišanju notranjih temperatur zraka po energijski
obnovi stanovanjskih objektov je bilo na podlagi

meritev poročano tudi v drugih študijah [21, 22].
Obenem se je zaradi tehničnih ukrepov, povezanih
z izboljšanjem toplotne zaščite stavbnega ovoja,
bistveno dvignila tudi notranja površinska
temperatura stavbnega ovoja. Oboje pa je vsekakor
ključno prispevalo k izboljšanju toplotnega ugodja
uporabnikov. Sklepamo lahko tudi, da je performančni
odziv stavbnega sistema na tem nivoju postal bolj
občutljiv za druge interakcije, povezane predvsem s
stanovalci in njihovo uporabo objekta. Tipičen primer
za to je naravno prezračevanje. Zato je bilo ujemanje ali
neujemanje dejanske rabe električne energije z obema
izračunanima pri povprečni notranji temperaturi 22
°C po vsej verjetnosti tudi odraz drugih vplivov in bi
z bolj preciznim spremljanjem dogajanja v realnem
okolju ter vključevanjem detajlnejših parametrov v
računske postopke podobno primerljivost rezultatov
lahko pričakovali pri nekoliko nižji povprečni notranji
temperaturi zraka.
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Za toplotno neizoliran objekt pred prenovo so se za
rabo ELKO izračunane vrednosti s PHPP 2007 in KI
Energija 2017 najbolj približale dejanski normirani rabi
ELKO pri povprečni notranji temperaturi zraka 16 °C.
Pri tej notranji temperaturi so bili izračunani rezultati
praktično enaki merjenim. Enaka ugotovitev je sledila
iz računskih variant po zamenjavi oken (ko je fasada
še toplotno neizolirana): vsi, tako računski kot merjeni
rezultati rabe ELKO so se najbolj ujeli pri povprečni
notranji temperaturi zraka 16 °C. Izkazalo se je, da je
bila v tem primeru raba energenta, izračunana po
obeh metodah le za 2 % večja od dejanske rabe na
obravnavanem objektu. Nekoliko večje odstopanje pri
rabi ELKO je bilo v primeru vgradnje SSE, pri katerem
so bile izračunane vrednosti od merjenih višje za 6 %,
če je bila uporabljena metoda PHPP 2007, oziroma za
13 %, če je bil uporabljen KI Energija 2017. Podrobnejša
analiza metod obeh programskih paketov je pokazala,
da sta programska paketa v izračunih tudi v poletnih
mesecih upoštevala stanje pripravljenosti kotla ELKO,
in z njim povezano (minimalno) rabo energije zaradi
toplotnih izgub kotla, ki jih v realnosti ni bilo, saj je bil
kotel ugasnjen.

Slika 4: Raba električne energije za normirano izmerjeno rabo v različnih fazah energetske prenove in za variante
povprečne notranje temperature v primerjavi z izračuni z mesečnima metodama s PHPP 2007 in KI Energija 2017

S L O V E N I J E
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Slika 3: Normirana merjena raba ELKO v primerjavi z izračunano rabo ELKO, določeno iz izračunov energije po mesečnih
metodah PHPP 2007 in KI Energija 2017, za različne faze energetske prenove objekta in za variante z različnimi povprečnimi
notranjimi temperaturami
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Primerjava rabe energentov na objektu, izračunanih
iz rezultatov za rabo energije po mesečni metodi s
programskim paketom PHPP 2007 in mesečni metodi
KI Energija 2017 je nadalje pokazala, da so kljub
manjšim metodološkim razlikam rezultati med obema
metodama medsebojno dobro primerljivi. Poleg tega
je tudi pokazala, da obe mesečni metodi pri ustrezno
izbrani računski povprečni notranji temperaturi
zraka dajeta rezultate, ki so zelo primerljivi merjenim
vrednostim.
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Primerjava računskih rezultatov posameznih metod
PHPP 2007 in KI Energija 2017 je pokazala, da se raba
energije za ogrevanje med njimi najbolje ujema,
ko je stavba popolnoma prenovljena in energetsko
učinkovita, saj je takšen toplotni sistem za parametre
danega okolja najmanj občutljiv. Do največjih razhajanj
pri izračunanih rezultatih rabe energije je prišlo pri
energetsko manj učinkovitih stopnjah stavbe. Razlog
je razmeroma velik vpliv (metodoloških) razlik v
upoštevanju dolžine ogrevalne sezone, ki se odražajo
v temperaturnih primanjkljajih, dobitkih sončnega
obsevanja in notranjih dobitkih. Letna metoda PHPP
2007 je od vseh treh primerjanih v tem pogledu najbolj
robustna, ne glede na to pa lahko zaključimo, da je
za račune energetsko učinkovitih objektov dovolj
natančna za uporabo na letnem nivoju.

Študija je dokazala, da uporaba katerekoli od
obravnavanih mesečnih metod daje dovolj natančne
napovedi o rabi energije po posameznem ukrepu, a le
na letnem nivoju, kar je sicer dobra osnova za analizo
bodočih učinkov načrtovanih energetskih ukrepov.
Pokazala je tudi, da je v računu prihranka energije za
ogrevanje stanovanjskih stavb pri energetski prenovi
potrebno poznati povprečno notranjo temperaturo
objekta pred prenovo. Rabe energije za ogrevanje
pred prenovo, izračunana na nerealnih podatkih,
npr. standardni notranji temperaturi 20 °C (ali višje),
lahko namreč močno vpliva na rezultat glede količine
prihranjene energije pri posameznem ukrepu oziroma
po energetski prenovi. Takšne neustrezne predpostavke
lahko vodijo do napačnih rezultatov in zaključkov o
zmanjšanju rabe energije zaradi ukrepov prenove
ter posledično v dvom o upravičenosti investicije v
energetsko prenovo stavbe.

[5] European Green Deal - a set of policy initiatives by
the European Commission with the overarching aim
of making Europe climate neutral in 2050, European
Commission https://en.wikipedia.org/wiki/European_
Green_Deal (dostop 12. 6. 2020)
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V prispevku je preko rabe energentov predstavljena
primerjava računanih in realnih vrednosti letnih
potreb po energiji za ogrevanje in pripravo tople
sanitarne vode za enodružinski objekt, po posameznih
fazah njegove energetske obnove, ki je potekala v
daljšem časovnem obdobju. Realne vrednosti so bile
določene na podlagi večletnih opazovanj ter merjenih
in ocenjenih podatkov. Izmed računskih metod sta
bili za raziskavo izbrani mesečna in letna metoda,
kot ju za uporabo ponuja programski paket PHPP
2007, in mesečna metoda KI Energija 2017. Računi za
medsebojno primerjavo in primerjavo z merjenimi
vrednostmi so bili pripravljeni po korakih prenove
obravnavanega objekta, v variacijah, v katerih so bile
v vsaki metodi upoštevane po tri predpostavljene
povprečne notranje temperature zraka.

neizoliranega objekta je bilo namreč ugotovljeno, da
je bila merjena raba energenta za več kot 35 % manjša
kot tista, ki je bila izračunana pri povprečni notranji
temperaturi zraka 20°C. Rezultati se bolje ujamejo
šele, ko se v računih uporabijo precej nižje povprečne
notranje temperature zraka. Na podlagi primerjav
lahko sklenemo, da se pri standardnih notranjih
temperaturnih pogojih računane vrednosti merjeni
rabi približujejo v primerih, ko se povečuje njihova
energetska učinkovitost.
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Ena tovrstnih rešitev je sistem trajnostnega
energetskega kroga (TEK), ki omogoča upravljanje
hranilnikov energije v mikroomrežju in ponuja
možnosti shranjevanja električne energije, pridobljene
iz obnovljivih virov. Na ta način zmanjšuje vplive na
elektrodistribucijski sistem in pokriva konice porabe
električne energije.
»Gre za zametek vzpostavitve novega energetskega
sistema, ki bo na pameten način povezan z obstoječim.
Z uporabo TEK postaneta električno vozilo in mikro
omrežje, kot na primer stanovanjska hiša ali poslovni
objekt, aktivna elementa v sistemu. Finančno in tehnično
je sistem uresničljiv že danes«, je projekt povzel
predsednik uprave GEN-I dr. Robert Golob.

RAZVITO V
SLOVENIJI
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Z naraščanjem negativnih učinkov podnebnih
sprememb se krepi zavedanje o pomenu njihovega
preprečevanja in iskanja rešitev za lepšo, čistejšo
prihodnost. Pomembno vlogo pri doseganju cilja
razogljičenja družbe ima povezovanje proizvodnih enot
čiste električne energije, kar je v uvodnem nagovoru
poudaril tudi poslovni direktor GEN energije, Danijel
Levičar, MBA. Dr. Dejan Paravan, direktor strateškega
inoviranja GEN-I, je v nadaljevanju predstavil konkretne

rešitve, ki jih s poslanstvom zelene preobrazbe že
razvijajo v družbi GEN-I.

https://w w w.gen-isonce.si/novice/10sre%C4%8Danje -ove -in-spte -proiz vajalcevelektri%C4%8Dne-energije
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Na srečanju, ki je potekalo 14. novembra 2019,
je bilo največ pozornosti namenjene rešitvam za
povezovanje posameznih gradnikov omrežja s
ciljema doseganja vzdržnega elektroenergetskega
sistema in razogljičenja družbe. Predstavljen je bil
primer trajnostnega energetskega kroga, ki sta ga
v sodelovanju razvila GEN-I in Metron Inštitut.

Vir:

I N Ž E N I R J E V

V zaključni razpravi so se dr. Robert Golob, dr. Dejan

Paravan in Andrej Pečjak strinjali, da bo prihodnost
v znamenju pametnih tehnologij in storitev, ki
odjemalcem omogočajo zeleno preobrazbo. »Zelena
transformacija predvideva radikalno spremembo tako
v načinu poslovanja, kot tudi v načinu življenja. Iz tega
razloga bi zelo težko izpostavil en sam sistem oziroma
eno tehnologijo, ki bi v prihodnjih letih imela prevladujoč
vpliv. Pomemben napredek bo viden na vseh nivojih.
Skupina GEN-I ima v tem procesu vlogo povezovalca
in promotorja naprednih brezogljičnih tehnologij.
Fleksibilnost, digitalizacija, samooskrba, energetski
monitoring in energetsko upravljanje ter e-mobilnost
so temelji, na katerih moramo graditi za dosego cilja
razogljičenja slovenske družbe«, je dogodek povzel dr.
Robert Golob.

S T R O J N I H

Na dogodku je bila prisotna tudi direktorica Direktorata
za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor, mag.
Tanja Bolte, ki je dodala, da tudi Ministrstvo aktivno
zasleduje okoljske in podnebne cilje Evropske Unije
in zagovarja politiko povečevanja deleža obnovljivih
virov ob upoštevanju ostalih okoljskih ciljev. K
uresničevanju slednjih si z razvojem storitev trajnostne
e-mobilnosti prizadeva tudi GEN-I, ki je v zadnjem letu
uspel elektrificirati več kot polovico svojega voznega
parka. Ta lahko z ustrezno tehnologijo postane
mobilen hranilnik energije in eden od elementov
TEK-a. Demonstracija delovanja novega sistema je bila
prikazana v živo v poslovni enoti Metrona na Obrežju,
neposredno po dogodku. »Električna vozila, baterijski
zalogovnik, fotovoltaika in omrežje tvorijo dinamično
vodeno celoto, ki energijo po potrebi pretaka v obeh
smereh med omrežjem, zalogovniki in električnimi vozili«,
je način delovanja pojasnil Andrej Pečjak, direktor
Metron Inštituta.

Z V E Z A
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V SREDIŠČU: ZLATA PLAKETA UL
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Profesor doktor Iztok Golobič je tudi dolgoletni
predsednik Zveze strojnih inženirjev Slovenij.
Vir:
https://www.uni-lj.si/v_ospredju/2019120511323872/
Foto: Foto studio NORA

Rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Igor Papič,
je študentom Univerze podelil svečane listine za
najboljše študijske dosežke. Prejemniki priznanj
predstavljajo najuspešnejše študente svoje generacije.
Študent s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani,
Matic Može, je postal prejemnik svečane listine za

Matic Može je študent Fakultete za strojništvo UL
in izkazuje izredne rezultate na študijskem in raziskovalnem področju. Trenutno je študent doktorskega
študija Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, s
potrjeno okvirno temo Izboljšan prenos toplote pri
mehurčkastem vrenju na strukturiranih površinah.
Izjemno aktivno se vključuje v aktivnosti prihajajoče
slovenske generacije tehnične inteligence v slovenskem in mednarodnem prostoru. Sodeloval je na treh
znanstvenih konferencah mladih raziskovalcev, bil
mentor dijakom Gimnazije Bežigrad na počitniškem
delu na Fakulteti za strojništvo in skupaj z njimi objavljal raziskovalne dosežke. Njegova bibliografija obsega 35 enot, za svoje zaključno delo je leta 2016 prejel
Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani.

S L O V E N I J E

Vir: Fakulteta za strojništvo, Sporočila
Foto: Foto studio NORA
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najboljše študijske dosežke.
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Prof. dr. Iztok Golobič je od leta 1998, ko je ustanovil
Laboratorij za toplotno tehniko na UL FS tudi
njegov vodja, izmenjaje pa od istega leta naprej tudi

predstojnik Katedre za procesno tehniko. Trenutno
opravlja tudi vloge senatorja, predstojnika katedre,
vodje laboratorija ter je predsednik Komisije za
prostor na Fakulteti za strojništvo, hkrati je tudi član
Komisije za inovacije na Univerzi v Ljubljani. Pri svojem
znanstveno-raziskovalnem delu je ves čas izrazito
usmerjen v porabo vrhunskih znanstvenih rezultatov v
industrijsko prakso. Vsakodnevno je v stiku z realnimi
problemi slovenskega gospodarstva in sodeluje z
vrhunskimi univerzami v svetovnem merilu.

S T R O J N I H

Rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Igor Papič, je na
slavnostni seji Senata, 3. decembra 2019, točno na
100. rojstni dan univerze, podelil priznanja Univerze
v Ljubljani. Zlato plaketo Univerze v Ljubljani je
na slovesnosti prejel prof. dr. Iztok Golobič, vodja
Laboratorija za toplotno tehniko na Fakulteti
za strojništvo. Zlato plaketo rektor podeljuje
posameznikom za izjemne zasluge pri razvijanju
znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega
ustvarjanja in za krepitev ugleda Univerze. Zlato
plaketo, ki jo na Univerzi v Ljubljani podeljujejo
za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega,
pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja in za krepitev
ugleda Univerze, je letos prejelo 15 profesorjev
Univerze v Ljubljani.

ŠTUDENT MATIC MOŽE JE POSTAL PREJEMNIK
SVEČANE LISTINE ZA NAJBOLJŠE ŠTUDIJSKE DOSEŽKE
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PREJEMNIK ZLATE PLAKETE UL JE POSTAL PROF.
DR. IZTOK GOLOBIČ
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V SREDIŠČU: BEST OF THE BEST

SEZNAM ZAKONSKIH PREDPISOV 2019

Vir: Petrol.eu
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Zmagovalni projekt je bila izvedba DHC+ mednarodne
poletne šole o daljinski energetiki za izobraževanje
že izdelanih strokovnjakov in talentov, bodočih
ustvarjalcev novih tehnologij. V letu 2018 se je
mednarodne poletne šole udeležilo preko 40 različnih
strokovnjakov za energetiko, tako študentov in
profesorjev, kot zaposlenih iz 10 evropskih držav, ki so
v Sloveniji razvijali inovativne tehnološke rešitve s tega
področja.

S L O V E N I J E

»Vizija brezogljične družbe je dosegljiva z usklajenim
delovanjem. Sodelovanje in povezovanje sta inženirska
rešitev za boljše okolje in lepši jutri,« je povedal Amer
Karabegović, vodja produktne skupine Pametni
sistemi daljinske energetike v Petrolu, ki je bil skupaj s
širšo ekipo gonilna sila projekta. V Petrolu so ponosni,
da so v skupnem nastopu z Danfossom prepričali
občinstvo, da je izobraževanje novih talentov,
bodočih ustvarjalcev novih tehnologij na področju
pametnih sistemov daljinske energetike pomembno
za naslavljanje podnebnih sprememb in doseganje

I N Ž E N I R J E V

vizije brezogljične družbe. S tem so dokazali, da lahko
s skupnim in usklajenim delovanjem dosežejo več. In
izboljšujejo kakovost življenja. Ne samo, da so s tem
projektom razširili zavedanje o pametnih rešitvah v
daljinski energetiki in s tem o zmanjševanju emisij
in vplivu na javnost ter družbo, ampak so uspeli tudi
na mednarodni ravni povezati stroko na področju
daljinske energetike, ki ustvarja energetsko učinkovite
rešitve.

S T R O J N I H

V okviru projekta Best of the Best 2019, ki ga vodi
Ameriška zbornica, AmCham Slovenija, se je Petrol
potegoval za naziv najboljše poslovne prakse leta
in tudi zmagal. Na AmCham poslovnem zajtrku
"Zgodbe najboljših med najboljšimi", ki je potekal
5. decembra, v Hotelu Lev, so skupaj s podjetjem
Danfoss prejeli naziv najboljšega med najboljšimi,
s prakso "Slovenija, povezana v energetiki: izložba
globalnih trendov".

Z V E Z A

W W W . Z V E Z A - Z S I S . S I

PETROL PREJEL NAZIV NAJBOLJŠE POSLOVNE
PRAKSE
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INFORMATOR: 100 LET STROJNIŠTVA

MINVO | SVET STROJNIŠTVA
MINVO
Mreža inženirskih
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Prelistajte Svet strojništva tudi na spletu:
www.zveza-zsis.si/svetstrojnistva
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Slavnostno akademijo je otvoril dekan fakultete prof.
dr. Mitjan Kalin, ki se je v govoru zahvalil vsem, ki so
soustvarjali razvoj v preteklosti in tudi tistim, ki še
danes delujejo na fakulteti. »Dokazali smo že, da lahko
na podlagi odličnega znanstvenega dela pomagamo
slovenski industriji in tako vplivamo na rast gospodarstva,
življenjski standard in blaginjo. Prav ta povezanost z
okoljem pa mora biti temeljni in nenadomestljiv cilj vsake
univerze!« je še dodal dekan.

Fakulteta za strojništvo UL je danes uvrščena med
200 najboljših fakultet za strojništvo na svetu. Posega
po najvišjih priznanjih in nagradah v Sloveniji in
mednarodnem prostoru. Znanstveno-raziskovalni
dosežki, objavljeni v najboljših revijah pa izkazujejo, da
je kot fakulteta znanstveno in strokovno dozorela.

S L O V E N I J E

Portal MINVO je spletno mesto (www.minvo.si) zasnovano na podlagi sodobnih spletnih tehnologij
in omogoča vsem uporabnikom uporabo koristnih
novitet, kjer lahko najpoglavitnejše strnemo kot:
(1)objavljanje in urejevanje vsebin inženirskih nevladnih organizacij (NVO), (2) pregled najnovejših
informacij in novitet s področja inženirstva,
znanosti in tehnologije, zakonodaje in raziskovalne
sfere inženirskega znanja, (3) izhajanje emesečnika
– eNovice MINVO, (4) izmenjava mnenj in komentarjev na straneh in forumu, (5) podstrani NVO posamezna NVO se lahko predstavi in navede svoja
poslanstva ter mnogo ostalih raznolikih možnosti.

V torek, 26. novembra 2019, je Fakulteta za
strojništvo Univerze v Ljubljani s slavnostno
akademijo obeležila 100 let strojništva na Univerzi
v Ljubljani. Polna Gallusova dvorana Cankarjevega
doma je združila goste iz različnih interesnih skupin,
ki jih povezuje močno prijateljstvo do strojništva.

Prireditev je potekala pod častnim
pokroviteljstvom
predsednika
Republike Slovenije, Boruta Pahorja. Slovesnost je
potekala pod taktirko režiserja Tomaža Letnarja, ki jo
je zasnoval kot glasbeno-plesni in vizualni dogodek s
poudarkom na zgodovinskih dosežkih strojništva na
domačih tleh. Strojništvo so ljudje

I N Ž E N I R J E V

Poglavitni namen in cilj projekta MINVO je
krepitev usposobljenosti horizontalnih, vsebinskih, inženirskih mrež NVO in zagotovitev podpornega okolja za nevladne organizacije iz vsebinskega področja raziskovanja in znanosti oziroma
splošnejše inženirstva tako na nacionalni kot EU
ravni. Dodatni cilji projekta so aktivno prispevati
k uveljavljanju civilnega dialoga, oblikovanju bolj
kakovostnih in trajnostno naravnanih politik ter
soustvarjanju pogojev in možnosti za prenos javnih nalog in pooblastil v izvajanje NVO.

V govoru se je dotaknil tudi
novih prostorov, ki jih fakulteta
za
nadaljnje
izobraževanje
vrhunskih kadrov še kako
potrebuje. »Sedaj smo na točki, ko
potrebujemo financiranje. Na točki,
ko se morajo veljaki že tretje države
v 100-letnem obstoju Fakultete
odločiti, ali tudi sodobna Republika
Slovenija potrebuje času dostojno
Fakulteto za strojništvo, da bo
lahko ostala steber razvoja na
področju strojništva. V preteklosti
je vse državne finančne projekte
za razvoj fakultete spodbudilo
prav gospodarstvo, podpiralo pa
visokošolsko okolje in Univerza,
zato tudi mi potrebujemo in
pričakujemo odločno in glasno
podporo vseh vas.«

S T R O J N I H

Projekt MINVO
»Mreža inženirskih
nevladnih organizacij«
(MINVO), predstavlja
spletno mesto namenjeno podpori izvajanja
projekta »Spodbujanje
razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga, Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007-2013 na področju
raziskovanja in znanosti«. Opravljene raziskave
so pokazale, da je trenutno obstoječe okolje nevladnih organizacij (NVO) nestimulativno za razvoj
in krepitev, še posebno na področju raziskovanja
in znanosti, zato je potrebno zagotoviti dodatne
vzvode za kvalitetnejše prakse.

Z V E Z A
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nevladnih organizacij

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO V LJUBLJANI JE S
SLAVNOSTNO AKADEMIJO OBELEŽILA 100 LET
STROJNIŠTVA NA UNIVERZI V LJUBLJANI

INFORMATOR: 400 LET JEKLARSTVA

INFORMATOR: 400 LET JEKLARSTVA

S L O V E N I J E
Z V E Z A
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»Mesto Ravne je v preteklosti raslo zaradi jeklarstva, zdaj
pa raste ob jeklarstvu. Jeklarstvo je tisto 'sidro', ki ga ni
moč kar tako premakniti, predvsem zaradi znanja, ki se
je tako v preteklosti, kot tudi sedaj, tu ustvarjalo. Ravne
24
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»Tradicija te pomembne
gospodarske panoge na
Koroškem sega tisočletja v
preteklost. Navsezadnje je
bilo v dobi rimskega imperija
današnje območje Mežiške
doline del Noriškega kraljest-

S L O V E N I J E

V Skupini SIJ – Slovenski industriji jekla so ponosni, da
so del industrije s tako dolgo zgodovino in tradicijo, ki
se iz roda v rod prenaša že več generacij: »Kot največja
jeklarska skupina v Sloveniji smo vpeti v neskončen proces razvoja industrije in postavljanja vedno novih poslovnih in zgodovinskih mejnikov. Znanje in izkušnje
naših sodelavcev uspešno nadgrajujemo z naložbami

I N Ž E N I R J E V

Pred 400 leti, leta 1620 je Melhior Puc, fužinar in rudar iz Labotske doline, v Črno na Koroškem prenesel koncesijo za dve talilni peči in na Mušeniku postavil prve fužine. Takrat se je v Mežiški dolini začela
danes ena najpomembnejših gospodarskih dejavnosti v Sloveniji, jeklarstvo. Temu pomembnemu
mejniku v jeklarski dediščini se bodo v letu 2020
v Občinah Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in
Črna na Koroškem, pod pokroviteljstvom Skupine
SIJ, družbe SIJ Metal Ravne, poklonili s številnimi
aktivnostmi skozi vse leto.

Vir:
https://sij.metalravne.com/sl/novice-in-mediji/
novice-in-dogodki/show/400-let-jeklarstva-v-meziskidolini

S T R O J N I H

so osnovane na jeklarski tradiciji, ki je omogočila rast in
razcvet, zato še danes med ljudmi živi jeklarstvo v besedni zvezi 'mati fabrika' /…/ Jeklo tako ni samo del naše
dediščine, je del naše sedanjosti in verjamem, da tudi
svetle prihodnosti«, je o pomenu jeklarske industrije v
Mežiški dolini in praznovanju pomembnega jubileja
povedal dr. Tomaž Rožen, župan Občine Ravne na
Koroškem.

v modernizacijo in razvoj naših družb, z inovacijami
premikamo meje že odkritega, za kar vsako leto tudi med
prejemniki najvišjih nagrad za inovativnost v Sloveniji.
Obenem se zavedamo, da so enako počele generacije
jeklarjev in železarjev pred nami, zato imamo v okviru svojih družbeno odgovornih aktivnosti tudi velik posluh za
ohranjanje jeklarske tehniške
in kulturne dediščine. V okviru
praznovanja 400. obletnice
bomo kot glavni pokrovitelj v lastni organizaciji ali v
sodelovanju z Občino Ravne,
muzejem in drugimi partnerji podprli in izvedli številne
aktivnosti,« je v svojem nagovoru poudarila mag. Sara
Wagner, vodja korporativnega
komuniciranja
Skupine SIJ.

Z V E Z A
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400 LET JEKLARSTVA V MEŽIŠKI DOLINI

va, ki je slovelo po kakovostnem 'noriškem jeklu'.
Tudi v srednjem veku
so v bližini trga Guštanj
omenjene kovačnice in
žebljarne. Začetke razvoja modernega jeklarstva
v Mežiški dolini povezujemo z doslej znanimi
zgodovinskimi dejstvi, ki
segajo v obdobje začetka
tridesetletne vojne v Evropi, v leto 1620, ko je Melhior Puc, fužinar in rudar
iz Labotske doline, v Črno
na Koroškem prenesel
koncesijo za dve talilni
peči in na Mušeniku postavil prve fužine,« je na
dogodku povedala dr.
Karla Oder, kustosinja
in muzejska svetnica v
Koroškem pokrajinskem muzeju, Muzej Ravne na
Koroškem.

25

JEZIKOVNI ODTENKI

JEZIKOVNI ODTENKI

E-KOMUNIKACIJA, E-SPOROČANJE

•

Elektronska komunikacija je od sočasne komunikacije
prevzela pravila ustreznega komuniciranja, določene
zadeve so se poenostavile.

S L O V E N I J E
I N Ž E N I R J E V
S T R O J N I H
Z V E Z A

Kaj je sporočanje?
Če želimo tvoriti učinkovita besedila, ki bodo naslovniku
razumljiva in zanimiva, moramo upoštevati načela
uspešnega sporočanja. Slovar slovenskega knjižnega
jezika besedo sporočati opredeljuje kot delati, da kdo
kaj izve, se s čim seznani: sporočati novice, podatke;
sporočati nasprotniku uradne skrivnosti; sporočati po
radiu, telefonu; v pismu mu sporoča, da je odpotoval
/ sporočati svoje odločitve, stališča / sporočati komu

Zakaj je e-komunikacija tako priljubljena?
• Sporočila so dostavljena takoj, torej gre za hiter
proces.
• Omogoča nam nazoren pregled sporočil: pregled
nad prejetimi in poslanimi sporočili, izbrisana
sporočila, jasno so razvidni pogovori.
• Omogoča pregled nad osebami, ki se (ne)
vključujejo v komunikacijo (komu je sporočilo
namenjeno, kdo je prejel sporočilo le v informacijo

26

Nagovor / Pozdrav: Naslovnika na začetku nagovorimo.
V uradnih sporočilih uporabimo Spoštovani. Da je
sporočilo bolj osebne narave, v nagovor dodamo tudi
priimek ali ime in priimek (Spoštovani Janez Novak),
v manj uradnih Pozdravljeni, v neuradni komunikaciji
pa lahko zapišemo pozdrave: Dober dan, Dober večer,
Živijo oz. nagovor Dragi / Draga. Nagovor oz. pozdrav
vedno zapišemo z veliko začetnico, sledi vejica. V
elektronski komunikaciji se klicajem izogibamo, ker
imajo negativen prizvok.

Sporočila, ki so predolga in nečlenjena, ne bodo
dosegla našega želenega namena, zato pazimo
na obliko in dolžino. V poslovni pisni komunikaciji
oziroma izmenjavi elektronskih sporočil veljajo
posebna pravila, ki jih imenujemo netikete. Ta pravila
odsvetujejo uporabo velikih tiskanih črk in klicajev,
saj dajo sporočilu izjemno negativno noto. Naslovnik
lahko dobi občutek, kot da nekdo kriči.
Pri sporočanju je ključnega pomena jasno izrazoslovje,
torej dvoumna sporočila niso zaželena. Pri sporočanju
pa se moramo ozirati na naslovnika, na njegovo
poznavanje stroke ter besedišča, žargona in tujk.
Sporočila naj bodo jasna, nezapletena, enostavna za
razumevanje ter enoumna.
Če je sporočilo daljše, je priporočljivo, da na koncu
obnovimo vse pomembne datume, roke ali pogoje.
Sklepne misli: Jedro sporočila sklenemo s prijaznimi
mislimi in dobrimi željami.
Zaključni pozdrav: Lep pozdrav, Z lepimi pozdravi,
S spoštovanjem. Krajšave Lp v poslovni komunikaciji
niso primerne. Pri pozdravu je zelo pomembna osebna
nota sporočevalca.

Uvod:
Jedro: V jedru sporočila napišemo namen pisanja
elektronskega sporočila. Zaradi lažje berljivosti in
27
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Komunikacija
V Sinonimnem slovarju slovenskega jezika (spletna
izdaja 2018) je za izraz komunikacija dodan sinonim
sporazumevanje. Sporazumevanje je izmenjavanje,
posredovanje misli, informacij.

Elektronska komunikacija
Elektronska komunikacija ima ključno vlogo tako
v poslovnem kot tudi zasebnem življenju. Večina
ljudi uporablja vsaj en kanal za e-komunikacijo. V
poslovnem svetu je najpogosteje v rabi elektronska
pošta, v zasebni komunikaciji pa prevladujejo
družabna omrežja.

Zadeva: V zadevo napišemo naslov oz. jedro našega
sporočila – kaj želimo sporočiti, na kratko bi lahko rekli,
da gre za naslov oz. glavno temo sporočila. Sporočila
brez zapisane zadeve niso primerna.

− Daljše, bolj zapletene povedi zaključimo s piko. Prav
tako s piko zaključimo tudi tiste alineje, ki vsebujejo
več povedi.

S L O V E N I J E

pozdrave; v uradnih dopisih sporočamo vam, da smo
prejeli vaš dopis; v osmrtnicah sporočamo žalostno
vest, da je umrla naša mama / kaj nam sporoča to
umetniško delo.

− Manj zapletene povedi (tudi če so ločene z vejicami)
zaključimo z vejico (,) ali podpičjem (;).

I N Ž E N I R J E V

Komunikacija je sredstvo, ki omogoča izmenjavo
ter posredovanje informacij. V času hitenja imamo
premalo časa za sočasno komunikacijo (pogovor s
sogovornikom na isti lokaciji), uporabljamo pa toliko
bolj komunikacijo na daljavo, brez katere si skoraj ne
znamo več predstavljati življenja.

Kategorije: V kategorijo Za (angl. To) vpišemo naslov
"glavnega" prejemnika, v kategorijo Kp (kopija, angl.
CC) vpišemo elektronske naslove prejemnikov, ki jim
želimo elektronsko sporočilo poslati v vednost – pri
tem moramo upoštevati, da bodo elektronski naslovi
prejemnikov vidni vsem. Če sporočilo pošljemo več
naslovnikom in pri tem ne želimo, da so elektronski
naslovi vidni vsem (predvsem zaradi varovanja
osebnih podatkov), naslovnike vnesemo v kategorijo
Skp (skrita kopija, angl. Bcc).

− Enobesedne ali krajše alineje zaključimo brez ločila.

S T R O J N I H

Elektronsko sporočilo
Glava elektronskega sporočila je sestavljena iz
podatkov o naslovniku in zadeve sporočila. Elektronski
naslov prejemnika ali več prejemnikov vpišemo v
kategorijo Za. Pri zapisu elektronskega naslova bodimo
pozorni na pravilnost, saj v nasprotnem primeru naše
sporočilo ne bo dostavljeno.

razumevanja
sporočila
je
priporočljivo, da jedro
členimo na smiselne odstavke,
ki so pomensko povezani. Za bolj
nazorno in pregledno sporočanje lahko
uporabimo tudi alineje.

Z V E Z A
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•

…).
Do elektronskih sporočil lahko
dostopamo kjerkoli (v službi,
doma …).
Uporaba je enostavna in pregledna, saj lahko
sporočilo pošljemo enemu ali več prejemnikom,
na sporočilo odgovorimo ali ga posredujemo tretji
osebi.

VABILO K SODELOVANJU

RAZVITO V
SLOVENIJI
WWW.RAZVITOVSLOVENIJI.SI

PRIKAZ SLOVENSKE
USTVARJALNOSTI!
VZPODBUJANJE USTVARJALNOSTI
SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA.

INOVATIVNO
USTVARJALNO DELO!
SPODBUDIMO MLADE ZA NARAVOSLOVNE
IN TEHNIČNE ZNANOSTI.

