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sNES: PRIMERNE PASIVNE STRATEGIJE ZA MANJŠE 
NESTANOVANJSKE STAVBE V NOTRANJEM IN OBALNEM 
PODNEBNEM PODROČJU 

 
 

VRSTNI RED ENERGIJSKEGA NALAGANJA 
 
Pravila stroke za projektiranje energijsko visoko-zmogljivih stavb napotujejo k uporabi pristopa  
»vrstnega reda energijskega nalaganja«, ki poteka v štirih nivojih: 
 

1. Pasivne strategije (Passive Strategies). Te vključujejo optimizacijo nepremičnih 
elementov stavbe, obliko stavbe, njeno umestitev v okolico, mesta in velikosti odprtin, 
vrsto gradnje kot zmogljivost shranjevanja toplote, zaščito pred soncem... Zunanji ovoj 
ločuje kondicionirane prostore od vremenskih dogajanj, vendar sam ne more zadovoljiti 
vseh potreb po gretju, hlajenju in osvetlitvi stavbe, lahko pa pravilno zasnovan ovoj močno 
zmanjša potrebo po energiji za njeno delovanje. Zato morajo biti ukrepi iz prvega nivoja 
energijskega nalaganja obravnavani prednostno in uporabljeni čim bolj razširjeno. 

2. Vtičnične in procesne obremenitve (Plug and Process Loads). Določitev količin in 
urnikov delovanja vtičničnih porabnikov je potrebno izvesti v zgodnji fazi projektiranja. 
Postavitev ciljne gostote moči (W/m2) porabnikov za čas obratovanja in za čas izven 
obratovanja stavbe določa toplotno obremenitev, proizvedeno s strani teh porabnikov. 
Razumevanje obratovanja vtičničnih porabnikov pogosto opredeli zmožnost zmanjšanja 
tozadevne obremenitve1 tudi do 50 %. Več kot polovica vtičničnih in procesnih porabnikov 
je določena s strani projektantov, predstavljajo jih varnostni sistemi, dvigala, sekundarni 
pretvorniki... Projektantska skupina mora biti dejavno vključena v zmanjšanje vtičničnih 
in procesnih obremenitev. 

3. Izkoriščenost sistemov (Systems Efficiency). Ko so nepremični elementi stavbe 
zasnovani tako, da kar najbolj zmanjšajo potrebe po gretju, hlajenju in razsvetljavi lahko 
projektantska skupina pristopi k izboru tehničnih sistemov z največjo energijsko 
izkoriščenostjo. Ta naloga lahko privede do zelo različnih tehničnih rešitev, ki so odvisne 
od podnebnega področja in programski namembnosti stavbe, zato zahteva uporabo 
energijskega modeliranja z namenom pridobitve podatkov, potrebnih za sprejemanje 
odločitev2.  

4. Obnovljivi viri (Renewables). Zadnji nivo energijskega nalaganja predstavlja strategija 
proizvodnje energije iz obnovljivih virov. V skoraj vseh projektih sNES ravno ta sistem 
premakne projektirano stavbo iz tiste z nizko potrebno energijo za delovanje v (skoraj) 
nič-energijsko ali celo energijsko pozitivno stavbo. Sistemi obnovljivih virov energije ne 
predstavljajo pogosto del osnovnega proračuna, zato lahko predstavljajo proračunski 
izziv za projekt, za kar so na razpolago različne spodbude. In tudi zakonske obveze. 

 
 
 
 
 

 
1 ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1 v poglavju 8 (ta ni preveden v slovenščino) postavlja za določen delež vseh vtičnic v pisarniških 
in podobnih prostorih zahtevo po izklapljanju za čas neobratovanja stavbe, podobno tudi za napajanje tokokrogov znotraj modulnega 
pohištva. 
2 Vezano na tehnične rešitve s področja strojništva velja upoštevati prevod poglavij 6, 7 in 10 ANSI/ASHRAE/IES Standarda 90.1, 
prosto dostopnega ne medmrežni strani IZS:  
https://www.izs.si/assets/media/izsnovo/2020/MSS/IZS_Prirocnik%20ASHRAE%2090.1-final-november-2020.pdf 
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CILJNA VREDNOST POTREBNE ENERGIJE ZA DELOVANJE STAVBE 
 
Vezano na že izpostavljeno potrebo po določitvi ciljne potrebne energije za delovanje stavbe, ta 
ni in ne more, zato tudi ne sme, biti omejena samo na skozi PURES ali drug energijski standard 
regulirano energijo (gretje, hlajenje, prezračevanje, topla potrošna voda in razsvetljava), ampak 
tudi na neregulirano, namenjeno opravljanju same v stavbi odvijajoče se dejavnosti3,4. Ravno ta 
energija je tista, ki narekuje tehnične rešitve prezračevanja, hlajenja in gretja, potrošne vode in 
razsvetljave, posledično tudi rabo energije za te tehnične sisteme. Prav zaradi tega razloga se 
potrebne energije za delovanje stavb razlikujejo glede na njihovo namembnost. Pa ne samo 
zaradi namembnosti, pomembna je tudi posamezna dejavnost, ki se v stavbi odvija. Že pri vrtcu 
ali šoli ni vseeno, ali je kuhinja za pripravo hrane namenjena samo uporabnikom te stavbe, ali 
pripravi hrane še drugim šolam, ali pa je kuhinja samo delilna. Podobno velja za vprašanje 
pralnice in tako naprej. Seveda pa je mogoče v namen energijskega ocenjevanja na koncu izločiti 
samo energijo, opredeljeno skozi PURES. Iz primera vrtca ali šole brez celotnega programa je 
vsakomur jasno, da dovoljeno potrebno energijo za delovanje (kWh/m2) ni mogoče opredeliti 
samo z namembnostjo stavbe, ne za dovedeno energijo, še težje s primarno energijo. Podobno 
velja tudi za primer pisarniške stavbe, saj ni vseeno ali so v njej tudi energijsko intenzivni DATA 
prostori, ali pa teh ni. 
 
Za predstavo so na sliki 1 podane danes TEHNIČNO DOSEGLJIVE vrednosti za celotno 
delovanje stavbe potrebne energije5, ki pa niso tudi STROŠKOVNO OPTIMALNE! Izhajajoč iz 
drugih ASHRAE virov je v podnebnih področjih 3A in 4A za manjše in srednje velike (med 1000 
do 10.000 m2 višine do 22 m in manjšim strežniškim prostorom) pisarniške stavbe stroškovno 
primerna ciljna vrednost celotno potrebne energije za delovanje: dovedena 67 kWh/m2 oz. 
primarna 215 kWh/m2. Za vrtce, osnovno in srednje šolske stavbe (z lastno kuhinjo in pralnico) 
sta ti dve vrednosti naslednji: dovedena 57 kWh/m2 oz. primarna 180 kWh/m2. 
 
 
VHODNI PODATKI ZA OBRAVNAVANA MODELA 
 
Za notranje in obalno podnebno področje, kot ta opredeljena s strani združenja ASHRAE6, to je 
4A in 3A, so v nadaljevanju podani rezultati analize primernosti uporabe pasivnih strategij za 
nestanovanjsko stavbo, za kar je uporabljena programska oprema Weather Consultant 6.0. Kot 
referenčni mesti za obravnavani podnebni področji sta privzeta Ljubljana (4A) in Trst (3A), vsako 
s celoletnimi urnimi vremenski podatki za običajno meteorološko leto (TMY). Vremenski podatki 
vključujejo, globalno, direktno in difuzno sončno sevanje (Wh/m2), naravno osvetlitev (lux), 
temperaturo suhega termometra (°C), rosiščno temperaturo (°C), relativno vlažnost (%), smer 
vetra (°), njegovo hitrost (m/s) ter temperaturo zemlje v globini 3 m (°C).  
 
Vezano na toplotno ugodje v prostoru so pri analizi uporabljena merila ASHRAE Standarda 55, 
pri čemer tega predstavlja temperatura suhega termometra, nivo oblečenosti (Clo), stopnja 
telesne   aktivnosti  (Met), hitrost  zraka, vlažnost  in  srednja  sevalna  temperatura.  Območje  v  

 
3 Vtičnični porabniki, kot so osebni računalniki, tiskalniki, kavni avtomati, hladilniki in namizne svetilke; Hladilniška oprema, kot so 
hladilnice, zamrzovalnice, hladilne vitrine, skupna restavracijam in trgovinam z živili; Transportni sistemi, kot so dvigala, tekoče 
stopnice in premične steze; Posebni prezračevalni sistemi, na primer za odstranjevanje ogljikovega monoksida iz parkirnih hiš; Žari, 
pečice, cvrtniki, parni pladnji in druga kuharska oprema v restavracijah in kavarnah; Sistemi za stisnjen zrak v proizvodnih in 
skladiščnih prostorih; in Specializirana oprema v laboratorijih, bolnišnicah in proizvodnih obratih. 
4 V prevedenih poglavjih 6, 7 in 10 ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1, so nekatere od zgoraj naštetih energij regulirane. Na primer, 
hladilniška oprema v podpoglavjih 6.4.5 in 6.4.5, prezračevanje garaž v 6.4.3.4.5, dvigala v 10.4.3, tekoče stopnice in premične steze 
v 10.4.4. 
5 Rezultat raziskovalnega projekta ASHRAE o tehnični izvedljivosti neto nič-energijskih stavb, o katerem je objavljena novica na 
medrežni strani IZS: http://arhiv.izs.si/fileadmin/dokumenti/mss/NETO_NIC_ENERGIJSKE_STAVBE.pdf  
6 Glej poglavje 3 Podnebni podatki, prevoda ASHRAE Standard 90.1, prosto dostopnega na medmrežni strani IZS: 
https://www.izs.si/assets/media/izsnovo/2020/MSS/IZS_Prirocnik%20ASHRAE%2090.1-final-november-2020.pdf 
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katerem se večina ljudi počuti ugodno je izračunana z uporabo PMV modela – srednje ocene 
ugodja. Pri analizi je bil nastavljen za obe področji nestanovanjski model stavbe. Razlika med 
stanovanjskim in nestanovanjskim modelom nastopa v tem, da imajo uporabniki stavbe pri 
stanovanjski nastavitvi modela večjo možnost prilagoditi svojo oblečenost letnemu času, tudi 
izkoristiti večjo hitrost zraka, kot v primerjavi z uporabo osrednjih klimatskih naprav pri 
nestanovanjski nastavitvi.  
 
Na sliki 2 so tabelarično podani vhodni podatki, nastavljene vrednosti uporabljenih posameznih 
meril pri analizi modela nestanovanjske stavbe v obeh podnebnih področjih. 
 
 
PRIMERNE PASIVNE IN POTREBNE AKTIVNE STRATEGIJE 
 
Vse pasivne strategije niso enako primerne za vsa podnebna področja. Enako velja za stavbe, 
pri katerih prevladujejo obremenitve zunanjega ovoja, kot so stanovanja, šole, majhne trgovine in 
pisarne, v nasprotju s stavbami, v katerih prevladujejo notranje obremenitve, na primer velike 
odprte pisarne, bolnišnice, restavracije s kuhinjami.  
 
Vse strategije, pasivne in aktivne, prikazane v zgornjem levem kotu psihrometričnega grafikona 
na sliki 3 za Ljubljano in na sliki 4 za Trst, so opredeljene glede na postavljeno območje ugodja 
in druge vhodne podatke, predstavljene na sliki 2. V psihrometričnem grafikonu so prikazana z 
zelenimi7 točkami vsa urna stanja zunanjega zraka skozi običajno meteorološko leto (8760 ur) in 
za vsako od strategij z odstotkovnim deležem ter številom ur njene uporabnosti. Pri tem je 
potrebno opomniti, da je lahko določena urna točka zajeta v več kot enem območju; v tem primeru 
se šteje v odstotkih ur za obe območji, zaradi česar seštevek vseh posameznih odstotkov znaša 
več kot 100 %. Skupno število ur zagotovljenega ugodja z uporabo izbranih strategij je podano 
na dnu zgornjega levega kota. Slednje predstavlja projektno zasnovo, ki je sestavljena iz vseh 
izbranih strategij, pri čemer vsaka ura šteje samo enkrat, zato skupno število zagotovljenega 
ugodja ne presega 100 %. Posamezni odstotki pomagajo ugotoviti, katere pasivne strategije 
načrtovanja8 so najučinkovitejše v analiziranem podnebnem področju.   
 
Za preverbo kako dobro bi delovala stavba zgolj in samo s pasivnimi strategijami so na sliki 5 za 
Ljubljano in sliki 6 za Trst odstranjene vse potrebne aktivne strategije, ki ju predstavljata sistema 
(mehanskega) hlajenja in gretja, tretjo odstranjeno za primer Trsta predstavlja samo razvlaženje.  
 
Pri potrebnih in primernih strategijah za primer Trsta izstopa potrebna zaščita pred vetrom 
(strategija št. 12 na grafikonu na slikah 4 in 6), katere v Ljubljani (seveda) ni. Za primerjavo kako 
je vetrovnostjo za eno in drugo mesto sta podani na slikah 7 in 8 predstavljeni letni roži vetra za 
obe. Roža vetra poleg smeri in hitrosti tega podaja tudi sočasno pogostost urnega nastopanja v 
odstotkih ter srednje vrednosti temperature in relativne vlažnosti.   
 
Na slikah 9 in 10 sta za obe mesti predstavljeni grafikona senčenja sonca. Glede na barvo točke 
(rdeče, rumeno ali modro) je mogoče ugotoviti, ali je glede na nebesno stran, kot sonca in uro 
senčenje nujno ali pa dostop soncu zaželen. Modre točke označujejo slednje primere, rumene in 
rdeče primere, ko je senčenje nujno. 
 
 
 
 

 
7 Zelena točka pomeni, da je ugodje doseženo, rdeča, da to ni. 
8 Za dodatno razlago logike strategij in kako je te mogoče uporabiti glej avtorje Givoni-Milne ali Stein-Reynolds. 
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SPLOŠNO PRIMERNE PASIVNE STRATEGIJE ZA OBE PODNEBNI PODROČJI 
 
V tabelah na slikah 11 in 12 je po vrstnem redu primernosti naštetih prvih 20 splošnih od sicer 
okoli 65 pasivnih strategij za obe podnebni področji.  
TEMPERATURNA RAVNOTEŽNA TOČKA STAVBE 
 
Izjemno visoko-zmogljiv stavbni ovoj, obvezen za (skoraj) nič-energijske poslovne stavbe, ima 
zelo majhne grelne potrebe kljub nizki gostoti moči (W/m2) uporabniške opreme in razsvetljave, 
kot zastavljeno skozi ciljno vrednost potrebne energije za delovanje stavbe. To postavi stavbo v 
način hlajenja tudi, če je temperatura zunanjega zraka zelo nizka. Pomembna značilnost 
nastalega profila toplotnih obremenitev je zelo nizka temperaturna ravnotežna točka, opredeljena 
kot temperatura okolice, pri kateri toplotne izgube skozi ovoj uravnotežijo notranji in sončni dobitki. 
Zmanjšana infiltracija zaradi zrakotesnega ovoja k temu pomembno prispeva. Slika 13 prikazuje 
absolutne vrednosti temperaturne ravnotežne točke za primer manjše poslovne stavbe glede na 
notranje in zunanje toplotne dobitke. 
 
Rezultat nizke temperaturne ravnotežne točke je potreba po koriščenju možnosti prostega 
hlajenja kadar koli zunanje razmere omogočajo izogibanje uporabi energije za mehansko hlajenje 
(na sliki 13 prikazano kot svetlo-moder trikotnik). V stanovanjskih primerih večinoma zadoščajo 
delujoča okna, za druge vrste stavb pa so lahko zelo primerni zračni ali tekočinski varčevalniki. 
Krmiljenje sistemov mora na napravah prezračevanja omogočati prosto hlajenje stavbe vedno, 
ko je hlajenje potrebno in zunanja stanja zraka to omogočajo. S tem v zvezi so jasno podane 
zahteve v poglavju 6 prevoda standarda ANSI/ASHRAE 90.1 (oddelka 6.5.1.1 in 6.5.1.2). 
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Slika 1: Tehnično dosegljive vrednosti za celotno delovanje stavbe potrebno dovedeno energijo.
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Slika 2: Nastavitvene vrednosti posameznih meril.
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Slika 3: Primerne pasivne in nujne aktivne strategije za notranje podnebno področje 4A (Ljubljana). 
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Slika 4: Primerne pasivne in nujne aktivne strategije za obalno podnebno področje 3A (Trst). 



 
 

 
 
      MSS:  SKORAJ NIČ-ENERGIJSKO     
      PRIPRAVLJENE STAVBE sNES 

 

Slika 5: Učinkovitost uporabe samo pasivnih strategij za notranje podnebno področje 4A (Ljubljana). 
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Slika 6: Učinkovitost uporabe samo pasivnih strategij za notranje podnebno področje 3A (Trst). 
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Slika 7: Roža vetra za Ljubljano. 
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Slika 8: Roža vetra za Trst. 
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Slika 9: Grafikon senčenja sonca za Ljubljano za poletno / jesensko polovico leta (21. junij do 21. december). 
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Slika 10: Grafikon senčenja sonca za Trst za poletno / jesensko polovico leta (21. junij do 21. december). 
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Slika 11: Vrsti red primernosti splošnih pasivnih strategij za podnebno področje 4A (primer Ljubljana). 
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Slika 12: Vrsti red primernosti splošnih pasivnih strategij za podnebno področje 3A (primer Trst). 
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Slika 13: Prikaz spreminjanja temperaturne ravnotežne točke manjše poslovne stavbe glede na toplotne obremenitve. 


