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Pogosto nas občani sprašujejo, kako znižati stroške ogrevanja. Na osnovi podatkov o stavbi, 

kurilni napravi, izbranem energentu in bivalnih navadah ocenimo pričakovan strošek 

ogrevanja in pri večjih odstopanjih preverimo vzroke odstopanja. Dražje ogrevanje od 

pričakovanega je posledica neustrezno vzdrževane kurilne naprave, neustreznega načina 

ogrevanja ali neprimernih bivalnih navadah. Zračenje bivalnih prostorov s stalno priprtim 

oknom podvoji stroške ogrevanja, podobno tudi ogrevanje na previsoko temperaturo ali 

nepravilno nastavljena kurilna naprava. 

Drug, zelo pomemben dejavnik stroška ogrevanja je cena energenta. Kurilno olje ali 

utekočinjen naftni plin, ki sta bila pred leti uvrščena med cenejše energente, sta sedaj 

občutno dražja. To je posledica globalnih energetskih sprememb in evropske cenovne 

politike. Evropska usmeritev za znižanje rabe fosilnih energentov, zlasti naftnih derivatov za 

ogrevanje stavb, de dosega tudi s povečanjem cen teh energentov.  

Zelo enostavno je predlagati uporabniku, naj zamenja energent. V obstoječi stavbi je to lahko 

pogojeno z večjimi predelavami, potrebno je pridobiti prostor za skladiščenje novega 

energenta, potrebno predelali dimnik… V nekaterih stavbah zamenjava energenta ni možna. 

Če v stavbi ali bližnji okolici ni možno urediti drvarnice, v kateri bi bila vsaj dvoletna zaloga 

drv, ogrevanje na drva ni primerno! 

 
Osnovni podatki stavbe, za katero je narejena primerjava: zunanje mere 8,2 x 12,2 m, pritličje in 

nadstropje, podstreha ni uporabna, bivalna površina 160 m2. 

Pripravili smo simulacijo rabe energije za običajno enostanovanjsko stavbo. Primerjalna 

analiza je narejena za enodružinsko hišo velikosti 160 m2 energijskega razreda E, C in B. 

Upoštevali smo različno stopnjo energijske učinkovitosti (stara hiša, obnovljena hiša in nova 

nizkoenergijska hiša) in dve lokaciji, celinsko in primorsko podnebje, Maribor in Portorož. 

Predpostavili smo enodružinsko stavbo, zunanje mere 8,2 x 12,2 m, pritličje in nadstropje, 

ogrevanje s kurilnim oljem ali UNP, kotel za kurilno olje visokotemperaturni kombinirani, 

za UNP pa atmosferski plinski grelnik. Torej, za izhodišče smo izbrali tipično stavbo in 

najpogostejši način ogrevanja, pri stari ali obnovljeni hiši radiatorsko ogrevanje, pri novi pa 

talno ogrevanje. Poleg letnega stroška za rabo energije ogrevanja smo ocenili tudi vrednost 

investicije in vzdrževanja ter prikazali skupni letni strošek.  
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hiša 160 m2 stara  

 E hiša

obnovljena 

C hiša 

nova  

B hiša

stara  

 E hiša

obnovljena 

C hiša 

nova  

B hiša

TP/min. zun. temp.

potrebna toplota za ogrevanje kWh/m2a 127 54 25 75 27 9

energijski razred E C B1 D B2 A1

referenčna toplota kWh/m2a 126 54 25 126 54 25

dov. en. za delov. stavbe kWh/m2a 250 154 118 179 123 108

primarna energija kWh/m2a 287 191 145 207 154 132

emisija CO2 kg/m2a 69 45 34 49 36 31

letna raba toplote za ogrevanje kWh 20.386 8.641 3.941 12.060 4.343 1.458

ocenjen letni izpusti CO2 kg 10.967 7.202 5.457 7.900 5.778 4.974

način ogrevanja/ izkoristek cena  €/enoto enota €/leto €/leto €/leto €/leto €/leto €/leto

KOEL, star kotel / 66% 1,043 l 3.222 1.366 1.906 686

KOEL, sodoben kotel / 80% 1,043 l 2.658 1.127 514 1.572 566 190

ZP kondenz. grelnik / 97% 0,701 sm3 1.551 657 300 917 330 111

UNP kondenz. grelnik / 95% 0,986 l 3.240 1.373 626 1.917 690 232

peleti / 90% 0,28 kg 1.409 597 272 834 300 101

TČ Z-V / COP 2,8 0,07 kWh/COP 99 36

hibrid TČ+UNP / poseben izračun 1.427 758 140 1.075 340 47

hibrid TČ+ZP / poseben izračun 948 548 139

Maribor Portorož

3300/-13 2100/-4

 
Preglednica 1: letni strošek energije za ogrevanje v stavbah, ki se razlikujejo le po energijski učinkovitosti in lokaciji. Iz 

primerjave je razvidno, da je energijski razred stavbe odvisen tudi od lokacije. Primer: hiša, ki je v Mariboru nizkoenergijska, 

energijski razred B1, je v Portorožu pasivna, energijski razred A1.  
Legenda: 

 TP…temperaturni primanjkljaj 

 KOEL… kurilno olje 

 ZP… zemeljski plin 

 UNP… utekočinjeni naftni plin 

 TČ Z-V… toplotna črpalka zrak-voda 

V preglednici je vpisan letni strošek ogrevanja. Pomožni energent hibrida je UNP ali ZP, 

slednji je cenejši. 

 

Izhodišča 

Podatki, ki smo jih uporabili v izračunu, veljajo za enonadstropno stanovanjsko stavbo s 160 

m2 ogrevane površine, lokacija stavbe je v Mariboru, temperaturni primanjkljaj je 3300 DD 

in minimalna zunanja temperatura -13 °C. Primerjali smo tri energijsko različne stavbe, 

vendar enake oblike in bivalne površine. 

o Stara stavba E hiša ima zunanji zid iz polne opeke 

debeline 40 cm, na plošči podstrehe ima 4 cm 

topotne izolacije, okna so lesena z dvojno 

zasteklitvijo, ogrevanje radiatorsko. Potrebna letna 

toplote za ogrevanje s starim kombiniranim kotlom 

je 127 kWh/m2, kar bi pomenilo 3.100 l kurilnega 

olja in strošek ogrevanja 3.222 € pri gotovinskem 

plačilu. Če upoštevamo sodoben kotel, ki ima 

boljši izkoristek, je letna raba kurilnega olja 2.500 l 

iz. letni strošek 2.658 €. Če isto hišo ogrevamo z 

UNP s kondenzacijskim grelnikom, je letna raba 3.300 l UNP in strošek ogrevanja 3.240 

€. Dejansko so letni stroški nižji, saj stanovalci varčujejo na račun bivalnega udobja, v 

prehodnem obdobju sploh ne ogrevajo ali uporabljajo lokalne peči, pozimi pa ogrevajo 

posamezne prostore na nižjo temperaturo in manj prezračujejo, kot je nujno potrebno. 
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o C hiša: Po energijski sanaciji, pri kateri lastnik 

izvede izolacija toplotnega ovoja (predvsem 

izolira fasado in ploščo proti podstrehi ter vgradi 

nova okna in mehansko prezračevalno napravo z 

vračanjem energije) se potrebna letna toplote za 

ogrevanje zniža na 54 kWh/m2, kar bi pomenilo 

1.300 ali 1.100 l kurilnega olja (odvisno od 

učinkovitosti kotla) in strošek ogrevanja 1.366 ali 

1.127 € pri gotovinskem plačilu. Če je hiša 

ogrevana z UNP, znaša poraba 1.400 l UNP in 

strošek ogrevanja 1.373 €. Kakovost bivanja je v energijsko sanirani stavbi boljša, letni 

stroški energije pa nižji!  

o B hiša: Koliko pa stane ogrevanje nizkoenergijske 

novogradnje s talnim ogrevanjem? Potrebna letna 

toplote za ogrevanje znaša 25 kWh/m2, kar bi 

pomenilo 500 l kurilnega olja in strošek ogrevanja 

514 € pri gotovinskem plačilu ali 635 l UNP in 

letni strošek ogrevanja 625 €. Kakovost bivanja je 

v nizkoenergijski stavbi odlična, letni stroški 

energije pa nizki. Pomembno, razlika cene 

ogrevanja s kurilnim oljem ali z UNP je 

minimalna, zato je UNP zelo primeren energent za 

rabo v nizkoenergijskih hišah: omogoča celovito oskrbo ogrevanja, priprave sanitarne 

vode in kuhanja, ne potrebuje posebnega prostora za kurilnico, investicija je manjša, 

udobje rabe UNP pa je veliko.  

o Podobne razlike so za ogrevanje stavb na Obali, upoštevan temperaturni primanjkljaj 

2100 DD in minimalna zunanja temperatura -4°C. Letna cena ogrevanja bi pri ogrevanju 

s kurilnim oljem znašala 1.900 € za E hišo, 566 € za C hišo oz. 190 € za B hišo in 1.917 

€ za E hišo, 690 € za C hišo oz. 232 € za B hišo pri ogrevanju z UNP.  

 

Kako znižati stroške ogrevanja? 

Pri energijsko potratnih stavbah je ogrevanje z UNP drago. Po obnovi je cena odvisna od 

učinkovitosti obnove. Prikazali bomo znižanje stroškov ogrevanja stare in obnovljene stavbe, 

v Mariboru in Portorožu, za energent UNP.  

 Stara stavba v Mariboru (E hiša), ogrevanje z UNP stane 4.000 € letno, če je vgrajen 

plinski atmosferi grelnik. Po zamenjavi s kondenzacijskim grelnikom (investicija 3.180 €) 

se zniža letni strošek ogrevanja na 3.240 €. Če namesto tega vgradite hibridno enoto 

(investicija 5.500 €), znižate stroške ogrevanja na 1.427 € letno. Samo z zamenjavo 

zastarelega grelnika s sodobno hibridno enoto se stroški ogrevanja več kot razpolovijo. S 

prihranki se razlika v investiciji povrne v treh letih, prihranke pa lahko namenite za 

celovito obnovo! Prednost tega ukrepa je, da je poseg v ogrevalni sistem minimalen. 

Potrebno je odstraniti zastarel plinski grelnik ter vgraditi na isto mesto notranji del 

hibridne enote, na fasado pa zunanji del hibridne enote. Morda je potrebno predelati še 

dimnik. Ni nobenih posegov v razvod plina, v plinohram ali v ogrevalni sistem stavbe. 

 Obnovljena stavba v Mariboru (C hiša), ogrevanje z utekočinjenim naftnim plinom: z 

vgradnjo hibridne enote znižate stroške ogrevanja na 758 € letno.  
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 Poglejmo še na Obalo. Zimske temperature so ugodnejše, zato je potrebno manj energije 

za ogrevanje, stroški so nižji. Kljub temu so v starih stavbah visoki. Za potratno stavbo v 

Portorožu stane ogrevanje 2.200 € letno. Z vgradnjo hibridne enote znižate strošek 

ogrevanja na 1.075 € letno. Podobno je po obnovi, z vgradnjo hibridne enote znižate 

strošek ogrevanja na 340 € letno. 

 

Kako znižati stroške ogrevanja, če uporabljamo kurilno olje? 

Ni univerzalnega odgovora. Vrsta navidez nepomembnih malenkosti lahko precej vpliva na 

strošek predelave in posledično na ceno ogrevanja. V hiši, kjer je bivalna površina 

premajhna, je ekonomika povsem drugačna kot v preveliki, nezasedeni hiši. Če je kurilnica v 

pritličnem prostoru, ki bi bil primeren za nujno potreben bivalni prostor, je rešitev na dlani. 

Za majhen denar se jo lahko preuredi in izbere drug način ogrevanja. Ena od možnosti je 

hibridna enota. 

Z upoštevanjem dejavnikov, ki vplivajo na višino in vračanje investicije, lahko primerjamo 

različne sisteme in izberemo optimalnega. Primerjava stroškov ogrevanja se izračuna po 

standardu VDI 2067 z upoštevanjem vrednosti kapitala, anuitetnega faktorja, uporabne dobe 

opreme, cene energentov in ostalih vplivov.  

Kako je z oceno upravičenosti vgradnje hibridne enote, če uporabljate kurilno olje? 

Primerjava je otežena, ker sta kurilno olje in UNP zelo različna energenta in tudi, ker je kotel 

kurilnega olja praviloma v kurilnici, hibridna enota pa je lahko v stanovanju, v pomožnem 

prostoru. V preglednici je vpisana ocena stroškov ogrevanja s kurilnim oljem in s hibridno 

enoto. Ogrevanje s hibridno enoto je cenejše. Vendar je predelava kurilnega sistema na drug 

energent zahtevnega in draga. Potrebno je upoštevati odstranitev cisterne za kurilno olje in 

postavitev plinohrama, zamenjavo kotla na kurilno olje s hibridno enoto in sanacijo dimnika. 

Na prvi pogled je investicija v zamenjavo tako velika, da je vračilna doba dolga. Izračun po 

standardu VDI 2067 pa pokaže upravičenost zamenjave kotla s hibridno enoto. 

Še več: če potrebujete dodatni stanovanjski ali poslovni prostor v hiši, ga lahko pridobite z 

ukinitvijo kurilnice. Običajno kurilnica meri vsaj 15 m2 in če je spremenjena v bivalni 

prostor, je vrednost takega prostora med 15.000 in 30.000 €. Popolna predelava kurilnice v 

stanovanjski prostor in vgradnja hibridne enote v pomožni prostor se da narediti za manj kot 

10.000 €. Z zamenjavo kotla s hibridno enoto lahko ujamete dve muhi na en mah. 
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Primerjava stroškov ogrevanja po standardu VDI 2067

Potrebna toplotna moč 8 [kW]

Čas delovanja pri polni moči 2.548 [h/a]

Potrebna končna energija 20.386,0 [kWh/a]

Enota Obstoječe 

ELKO

Polena Sekanci Peleti ELKO 

NT kotel

UNP 

propan

TČ 

zrak/voda

 hybrid 

UNP-TČ

Cena kurilne naprave [€] 4.512,00 5.000,00 4.512,00 4.000,00 3.181,00 9.574,00 5.500,00

Stroški strojnih instalacij [€] 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Stroški gradbenih del [€] 1.000,00 4.000,00 3.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00

Skupna investicja [€] 6.012,00 9.500,00 8.012,00 4.500,00 4.181,00 10.074,00 6.500,00

Investicija minus subvencija [€] 6.012,00 9.500,00 8.012,00 4.500,00 4.181,00 10.074,00 6.500,00

Anuiteta [€/a] 366,67 491,38 428,00 301,68 262,11 675,37 417,58

Stroški kapitala [€/a] 366,67 491,38 428,00 301,68 262,11 675,37 417,58

Stroški energenta [€/a] 2.651,39 674,25 530,80 1.344,09 2.306,17 3.355,45 0,00 926,00

Strošek elektrike za delovanje 

kotla/TČ

[€/a] 18,72 15,29 30,58 27,52 21,41 21,41 679,53 501,00

Stroški porabe [€/a] 2.670,11 689,54 561,38 1.371,61 2.327,57 3.376,85 679,53 1.427,00

Stroški vzdrževanja [€/a] 125,00 65,00 200,00 175,36 130,00 110,43 297,22 180,00

Stroški osebja [€/a] 28,53 32,62 40,77 36,69 32,62 36,69 33,03 29,36

Dimnikarske usluge [€/a] 30,00 60,00 60,00 60,00 30,00 30,00 30,00

Pogodba o vzdrževanju [€/a] 7,13 8,15 10,19 9,17 8,15 8,15 7,34 6,52

Zavarovanje, drugi stroški [€/a] 13,50 6,75 11,00 10,02 13,50 11,04 30,22 18,00

Obratovalni in drugi stroški [€/a] 204,17 172,52 321,97 291,25 214,27 196,32 367,81 263,88

Skupni letni stroški [€/a] 2.874 1.199 1.345 2.061 2.844 3.835 1.753 2.108

Stroški na MWh [€/MWh] 161,2 58,8 66,0 101,1 139,5 188,1 86,0 103,4

Sk.letni str.brez str.kapitala [€/a] 2.874 832 853 1.633 2.542 3.573 1.077 1.691

Str.na MWh brez str.kapitala [€/MWh] 161,2 40,8 41,9 80,1 124,7 175,3 52,8 82,9

Letni prihranek stroškov [€/a] 0 2.063 1.917 1.201 418 -574 1.509 1.153

Enostavna doba vračanja (let) 2,9 5,0 6,7 10,8 -7,3 6,7 5,6  
Preglednica 2: prikazana je enostavna doba vračanja ob zamenjavi kurilne naprave in energenta pri enodružinski hiši, 

izhodišče je star kombiniran kotel in letna poraba približno 2.500 l KOEL. Stroški energentov v preglednicah 1 in 2 se 

rahlo razlikujejo zaradi drugačne obdelave podatkov. 

V preglednici 2 je prikazano, kako hitro se povrne investicija, če zastareli kombinirani kotel 

na kurilno olje zamenjate s sodobno kurilno napravo.  

Najhitreje, v treh letih, se povrne investicija v kotel na polena (skupaj s hranilnikom toplote), 

vendar na račun bivalnega udobja, raba drv terja vsakodnevno ročno nalaganje in ročno 

sezonsko spravilo drv.  

V petih letih se povrne investicija v kotel na sekance, vendar v investiciji ni upoštevana 

avtomatska podajalna naprava. Tudi ta sistem terja precej ročnega dela, vsak teden je 

potrebno napolniti tedenski zalogovnik ob kotlu. 

Rahlo kasneje, vendar prej kot v pet in pol letih, se povrne investicija v hibridno enoto, ki 

deluje kot TČ zrak/voda, v hladnejšem delu leta pa kot kondenzacijski plinski grelnik na 

UNP. 

Investicija v kotel na pelete se povrne v skoraj sedmih letih, enako kot pri kotlu na sekance 

ni upoštevana avtomatska podajalna naprava. Ročno polnjenje s peleti, ki so v vrečah, ni 

enostavno opravilo. Sicer 15 kg vreča peletov ni težka, ampak v kurilni sezoni je potrebno 

prinesti in stresti v zalogovnik približno 5 ton peletov!  

Investicija v toplotno črpalko zrak/voda se povrne v istem času kot v pelete in je primerna za 

stavbe, ki imajo talno ogrevanje. Visokotemperaturna TČ za stavbe z radiatorskim 

ogrevanjem se povrne kasneje. Vse možne konfiguracije TČ niso opisane v preglednici, za 

individualno primerjavo je potrebno upoštevati vsaj še varianto TČ geosonda-voda. 

Zamenjava zastarelega kombiniranega kotla s sodobnim oljnim kotlom, ki ima boljši 

izkoristek, se povrne v komaj 11 letih, torej skoraj takrat, ko je kotel že dotrajan. Sodobni 

specialni kotli na kurilno imajo normalno dobo trajanja 12 let. Ta ukrep (menjava starega 

oljnega kotla z novim), ki je najbolj popularen, se komaj povrne! 

 

Primerjave naj bodo točne! 

V Pravilniku o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, Ur. l. RS, 
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št. 4/2010 je v prilogi II: Trajanje učinkov ukrepov in minimalne zahteve za ukrepe za 

izboljšanje energetske učinkovitosti navedeno trajanje ukrepov: TČ zrak/voda za pripravo 

sanitarne vode 15 let, TČ za ogrevanje (zemlja-voda, voda-voda) 25 let.  

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj Ur. l. RS, št. 20/2004 

navajajo normalno dobo trajanja elementa v letih (za kar se napačno uporablja izraz 

življenjska doba, nežive stvari namreč ne živijo): kotel iz litega železa za kurjenje na trdna 

ali tekočega goriva 20 let, kotel iz jeklene pločevine za kurjenje s tekočim gorivom 15 let in 

specialni kotli za kurjenje z lahkim kurilnim oljem 12 let.  

Upoštevanje točnih podatkov povsem spremeni ekonomiko ukrepov, ki so ocenjeni po 

občutku. Pogosta so zavajanja, da kotel na kurilno olje traja dvakrat dalj kot toplotna črpalka, 

saj kotel nima gibljivih delov. Resnica pa je, kakor navajajo pravilniki, ki imajo osnovo v 

dolgoletnem statističnem zasledovanju dobe trajanja, povsem drugačna: potrebno je kupiti 

dva kotla v trajanju ene TČ. Uganka so novi proizvodi, ki se še niso izkazali pri uporabnikih. 

V dvomu upoštevamo manj ugoden podatek, zato smo hibridno enoto obravnavali podobno 

kot TČ zrak/voda za sanitarno vodo z dobo trajanja 15 let. Če bo doba trajanja opreme 

občutno daljša, bodo prihranki še večji od napisanih. 

 

Vgradnja sodobne opreme za ogrevanje nizkoenergijskih stavb 

Za oceno ekonomike sta pomembni tako višina investicije v ogrevalni sistem kot letni 

strošek za nabavo energenta. Pri nizkoenergijski stavbi je raba energije za ogrevanje majhna,  

majhen je tudi strošek za energente. Naj bo tudi investicija v ogrevalni sistem nizka. Pri 

izbiri ogrevalnega sistema je potrebno poiskati stroškovno najučinkovitejši sistem v celotni 

uporabni dobi. Izračun pogosto pokaže povsem drugačne vrednosti, kot jih pričakujemo. 

Zato lahko tudi tu uporabimo primerjavo stroškov ogrevanja po standardu VDI 2067. 

 

Izračuni naj temeljijo na točnih podatkih 

Poraba energije je izračunana glede na standardno rabo stanovanjske stavbe, upoštevani so 

povprečni klimatski podatki tako za celinsko podnebje (Maribor) kot primorsko (Portorož). 

Upoštevane so trenutne cene energentov, ki so zadnje dve leti dokaj stabilne in vrednost 

opreme skupaj z montažo in DDV. Ocena stroškov nakupa in montaže ogrevalnega sistema 

je narejena na podlagi povprečne vrednosti na tržišču za posamezni ogrevalni sistem. Čeprav 

so izračuni točni, so vhodni podatki predpostavljeni, zato rezultati lahko odstopajo od 

dejanskih vrednosti. Za vašo stavbo lahko naredimo individualen izračun glede na lego, 

velikost in stanje stavbe.  

Investicijo v nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti 

večstanovanjskih stavb je možno znižati. Občasno so na razpolago nepovratne spodbude Eko 

sklada, ki znižajo investicijo do 25 ali celo do 50%. Če uspete dobiti to spodbudo, se boste še 

lažje odločili za učinkovitejšo hibridno enoto. Ko pa ni na voljo nepovratnih sredstev, si 

lahko pomagate z ugodnimi krediti. Poleg Eko sklada nudijo ugodne kredite tudi nekatere 

banke in dobavitelji opreme. Izberite tisto, kar je za vas najugodnejše. Trdimo, da je kredit 

koristen, kadar je prihranek večji od obroka kredita, doba trajanja vgrajene opreme pa daljša 

od dobe vračanja kredita. Pri izbiri hibridne enote imate oboje, prihranki so večji od obroka, 

ocenjena doba trajanja opreme pa je daljša od dobe vračanja kredita.  

 

Kaj je hibridna enota? 

ROTEX HPU hybrid sestavljata modul toplotne črpalke in modul plinskega 

kondenzacijskega kotla. Za montažo hibrida je v stavbi potrebno toliko prostora kot za 
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montažo stenskega plinskega grelnika. Starejši objekti, ki imajo radiatorsko ogrevanje,  

potrebujejo visoko temperaturo ogrevalne vode, zato so ob nizkih zunanjih temperaturah 

manj primerni za ogrevanje s toplotno črpalko. Hibridna enota je drugače zasnovana, saj 

združuje tehnologijo toplotne črpalke in plinskega kondenzacijskega grelnika v eni napravi. 

Notranja enota HPU Hybrid toplotne črpalke potrebuje toliko prostora kot običajen stenski 

plinski kondenzacijski kotel. Ogrevalno vodo lahko segreje do 80 °C, zato je idealna rešitev 

za vse vrste ogrevalnih sistemov kot so: nizkotemperaturno talno ogrevanje, stensko 

ogrevanje, visokotemperaturno radiatorsko ogrevanje ali kombinacija naštetega. V naših 

ocenah smo uporabljali podatke za hibridne enote HPU 8 kW, razen v nizkoenergijskih 

stavbah, kjer smo predvideli hibridne enote HPU 5 kW. 

 

Preverljive ocene  

Ocene rabe energije in stroškov smo delali s programsko opremo, ki je dostopna na spletu in 

jo lahko tudi vi uporabite. Prednost tega je, da lahko sami ocenite stanje svoje stavbe in 

ovrednotite posamezne ukrepe v energijsko sanacijo svoje stavbe. Podali smo oceno in ne 

izračun, saj so posamezne vrednosti predpostavljene. Kljub temu so ocene dovolj točne, da 

vas usmerijo v iskanje pravilnih rešitev. Podnebne podatke nudi aplikacija 

www.atlasokolja.si, energijske prihranke omogoča aplikacija www.daneszajutri.si/izracunaj-

prihranek, oceno investicij da aplikacijo www.petrol.pozitivnaenergija.si, izračun energijske 

učinkovitosti stavb in emisij CO2 nudi TrimoExpert www.trimo.si, vprašalnik za oceno 

energijske potratnosti je na strani www.zenergija.si in predstavitev hibridnih enot na 

www.rotex-heating.com. Izračun po VDI 2067 je narejen po Smernicah za trajnostno 

gradnjo, ki so brezplačno dostopne na spletu. 

 

Izkoristite vse prednosti UNP 

Prednosti UNP so znane in pogosto pretehtajo. Je primeren energent v stavbah, ki bodo čez 

nekaj let priključene na omrežje zemeljskega plina. Uporabo svetujemo tudi tam, kjer 

biomase ni možno uporabljati, uporabnik pa želi okolju prijaznejši energent kot kurilno olje. 

Prednost UNP pred kurilnim oljem je v čistejšem zgorevanju, enostavnejši kondenzacijski 

rabi in v celoviti oskrbi objekta (ogrevanje, priprava tople vode, kuhanje). Za shranjevanje 

UNP ne potrebujete prostora v hiši, plinohram je na prostem, lahko je celo vkopan, paziti je 

potrebno le na odmike od hiše ali sosednje parcele. Nekateri dobavitelji nudijo plinohram v 

najem, drugi obračunajo le porabljeni plin in pošiljajo mesečne obračune, ponekod postavijo 

centralni plinohram za več uporabnikov… Seveda je od vrste usluge (najem plinohrama, 

obročno plačilo, plačilo po porabi…) odvisna tudi cena UNP.  

UNP je dražji energent in zato primeren za uporabo v energijsko učinkovitih stavbah, v 

starejših stavbah pa je zlasti primeren s hibridno napravo, ki združuje toplotno črpalko in 

kondenzacijski plinski grelnik. Kurilnice ne potrebujete, plinski hibridni sistem je tako velik 

kot viseča kuhinjska omarica in ga lahko vgradite v pomožni prostor v stanovanju. Namesto 

klasičnega dimnika zadošča fasadni priključek ali dvojna dimovodna cev.  

Neodvisne strokovne nasvete o energijski sanaciji stavb, obnovljivih virih energije, 

ogrevalnih sistemih, učinkoviti rabi energije in kakovosti bivanja poiščite pri neodvisnih 

energetskih strokovnjakih ali pri vašem dobavitelju plina.  

Matjaž Valenčič 

neodvisni energetski strokovnjak 

www.zenergija.si 
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