
Vlada sprejela ukrepe in priporočila za učinkovito rabo energije v 
stavbah ožjega in širšega javnega sektorja 
 
Iz medijev smo seznanjeni, da je Vlada RS na 7. redni seji sprejela ukrepe za učinkovito rabo energije. Na 
uradni medmrežni strani1 je s tem v zvezi med ostalim zapisano tudi naslednje:  

Med najpomembnejšimi je ukrep, da organi državne uprave, ki so upravljavci ali uporabniki stavb v lasti ali uporabi 
RS, zagotovijo, da se v stavbah in njihovih prostorih, ki imajo vgrajen klimatski sistem, prostori ne hladijo na nižjo 
temperaturo zraka, kot je +25 °C ob pogoju, da relativna vlažnost dovedenega zraka ni višja od 60 %, razen kjer to 
zaradi zahtev namembnosti ali delovanja stavbe ni mogoče. Predpisano velja tudi za zaposlene v stavbah, za tiste 
dele prostorov, ki omogočajo samostojno regulacijo notranje temperature prostorov. 

Med ukrepi je prav tako zapisano, da se v stavbah organov državne uprave prostori po 18.00 uri in do 7.00 ure zjutraj 
na delovne dni in cel dan v soboto, nedeljo in ob praznikih, razen kjer je to potrebno zaradi zahtev namembnosti ali 
delovanja stavbe ali dela stavbe, ne hladijo na nižjo temperaturo zraka, kot je +28 °C. V navedenem času se prostorov 
ne hladi pod +28 °C, če se za ta namen uporablja hladilni agregat. Hlajenje pod +28 °C pa se lahko zagotovi z 
zunanjim hladnim zrakom. 

Vlada med ukrepi objavlja tudi poziv, da se prostori v organih državne uprave ne ogrevajo na višjo temperaturo zraka 
od +20 °C, razen v posebnih primerih, kjer po presoji upravljavca stavbe ni mogoče zagotoviti navedenih zahtev zaradi 
utemeljenih razlogov. 

Priporočila glede načina uporabe klimatskih sistemov zaradi nalezljive bolezni COVID-19 se smiselno upoštevajo, kjer 
je to mogoče. 

Vlada nalaga ministrstvom, da s tem sklepom seznanijo javne agencije, javne sklade, javne zavode in javne 
gospodarske zavode iz svoje pristojnosti in tako priporočijo njegovo uporabo tudi v teh subjektih. Predlaga pa 
ravnanje v skladu s tem sklepom tudi drugim državnim organom in lokalnim skupnostim. 

Cilj sprejetih sklepov je 10-odstotno znižanje porabe energije. 

Kot še pojasnjeno, je Evropska komisija že konec maja 2022 predstavila načrt REPowerEU2, ki predstavlja 
skupen odziv Evrope na težave in motnje na svetovnem energetskem trgu, ki jih je povzročila ruska invazija 
na Ukrajino.  

Na določeno oklevanje glede sprejemanja takšnih ukrepov, ki precej spominjajo na tiste v ZDA v 
sedemdesetih letih, je POLITICO opozoril v članku3, objavljenem 30. marca 2022, ki nosi v prevodu naslov 
»Zakaj voditelji Evropejcem ne bodo rekli naj oblečejo pulover, da bi premagali Putina« in katerega prvi 
stavek je, da »Nihče noče biti evropski Jimmy Carter.« S tem je bil mišljen poziv nekdanjega predsednika ZDA 
Američanom, naj si oblečejo puloverje, da bi zmanjšali potrebo po energiji med naftno krizo v sedemdesetih4. 
V svojem nagovoru je predsednik Carter, pri tem je imel jopico oblečen tudi sam, med drugim povedal 
naslednje: »Vsi se moramo naučiti porabljati manj energije. Preprosto tako, da na primer ohranjamo naše 
termostate pri 65 stopinjah (18,3 °C) podnevi in 55 stopinjah (12,8 °C) ponoči, bi lahko prihranili polovico 
trenutnega manka zemeljskega plina.« 

Kot lahko izvemo iz sestavka, ki ga je objavil junija 2008 v ASHRAE Journal Steve Tom, Ph.D., P.E., so zaradi 
naftnega embarga takratni ameriški upravniki stavb sprejeli drastične ukrepe za zmanjšanje porabe energije. 
Naprave za obdelavo zraka so bile nastavljene na urnike delovnega časa, pri čemer so se dodatno izklapljale 
vsako uro še za okoli 10 minut, ne glede na učinek, ki ga je to imelo na prezračevanje in ugodje. Nastavitveni 
točki gretja in hlajenja sta bili arbitrarno določeni z vrednostjo 68 °F oziroma 78 °F (20 °C oziroma 26 °C). V 

 
1 https://www.gov.si/novice/2022-07-08-7-redna-seja-vlade-republike-slovenije/ 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230  
3 https://www.politico.eu/article/eu-leaders-wont-tell-europe-ukraine-russia-war-energy-saving/  
4 Posnetek na: https://www.youtube.com/watch?v=MmlcLNA8Zhc in izvirni zapis na:  
https://www.nytimes.com/1977/02/03/archives/the-text-of-jimmy-carters-first-presidential-report-to-the-american.html  
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večjih pisarniških prostorih so fantomske cevi, dejansko kondenzatorji v obliki fluorescenčne cevi, 
nadomestile po eno od štirih v vsaki od luči. Niso oddajale svetlobe, a niso porabljale energije. Nekateri 
upravniki stavb so ta pristop k varčevanju z energijo poimenovali "Naj se potijo v temi". Na koncu je bila 
večina teh razdrobljenih ukrepov opuščena. Nekateri so se izkazali za neučinkovite, drugi so kršili predpise 
varstva pri delu, nekateri so negativno vplivali na samo opremo HVAC in skoraj vsi so bili nepriljubljeni. Glede 
na to, kar zdaj vemo o učinkih ugodja na delovno storilnost, so bili tudi veliko dražji, kot se je takrat 
domnevalo. 

Vendar je to ukrepanje imelo velik pozitiven učinek, saj je sprožilo leta 1975 nastanek ASHRAE Standard 90.1. 
Kot je izpostavila predsednica ASHRAE Lynn G. Bellenger ob praznovanju njegove 35-letnice leta 2010, je ta 
postavil temelje energijski izkoriščenosti v stavbah ne samo v ZDA, ampak tudi po svetu.  

Vezano na sprejet ukrep naše vlade je očitno, da je bil ta dejansko potreben, saj PURES in iz njega TSG-1-004 
sploh ne postavljata zahteve za zmožnost krmilnega sistema po samodejnem zamiku nastavitvene točke 
temperature izven časa uporabe prostorov in/ali stavbe. Pomeni, v Sloveniji za zagotavljanje »energijske 
učinkovitost« in gradnje sNES krmiljenje zamika nastavitve točke temperature ni zahtevano!  Za razliko od 
ASHRAE Standarda 90.1, kjer je med obveznimi določbami v točki 6.4.3.3. postavljena za krmiljenje zahteva, 
kot predstavljena v okvirju5. 

6.4.3.3.2 Krmiljenje zamika  
Grelni sistemi morajo imeti krmiljenje s zmožnostjo samodejnega ponovnega zagona in začasnega delovanja za 
vzdrževanje temperature območja na znižanem nivoju gretja, ki je nastavljiv za najmanj 5,6 K pod nastavitveno točko 
v času zasedenosti. Hladilni sistemi morajo imeti krmiljenje s zmožnostjo samodejnega ponovnega zagona in začasnega 
delovanja za vzdrževanje temperature območja na zvišanem nivoju hlajenja, ki je nastavljiv za najmanj 2,8 K nad 
nastavitveno točko v času zasedenosti, ali da se preprečijo previsoke ravni vlažnosti v prostoru.  

Izjema 6.4.3.3.2 
Sevalni sistemi gretja, ki so zmožni in predvideni za delovanje v načinu zamika za najmanj 2 K pod nastavitveno točko 
v času zasedenosti. 

Poleg predstavljene zahteve v standardu je od projektanta s področja strojništva še zahtevano, da zmožnost 
projektiranega krmilnega sistema tudi izrecno izkaže in potrdi v obrazcu Dokazovanja skladnosti s 
standardom ASHRAE 90.16. V Sloveniji so se na MOP namesto postavljanja zahtev za različne tehnične 
sisteme raje odločili za prikazovanje številnih parcialnih kazalnikov, ki jih bodo izkazovali »izdelovalci«. 

 

 
5 Glej tudi prosto dostopen slovenski prevod delov ASHRAE Standard 90.1.  
6 https://www.izs.si/aktualno/novice/novica-o-prevedenih-obrazcih-dokazovanja-skladnosti-s-standardom-ashrae-901-2016-
poglavji-6-in-7  

https://www.izs.si/aktualno/novice/novica-o-prevedenih-obrazcih-dokazovanja-skladnosti-s-standardom-ashrae-901-2016-poglavji-6-in-7
https://www.izs.si/aktualno/novice/novica-o-prevedenih-obrazcih-dokazovanja-skladnosti-s-standardom-ashrae-901-2016-poglavji-6-in-7

	Vlada sprejela ukrepe in priporočila za učinkovito rabo energije v stavbah ožjega in širšega javnega sektorja
	Poleg predstavljene zahteve v standardu je od projektanta s področja strojništva še zahtevano, da zmožnost projektiranega krmilnega sistema tudi izrecno izkaže in potrdi v obrazcu Dokazovanja skladnosti s standardom ASHRAE 90.15F . V Sloveniji so se n...

