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3.3.1. TEHNIČNO POROČILO 

1. SPLOŠNI OPIS 

Obravnavana stavba je osnovana šola. Zgrajena je bila leta med vojnama, med leti 1920 in 

1941. Stavba ima pritličje in nadstropje. V pritličju se nahaja vrtec in kuhinja, v nadstropju pa 

dve učilnici. V obeh etažah so sanitarije in večnamenski prostor. Etaže so med seboj 

povezane z notranjim stopniščem. V letu 2014 je bila stavbi dograjena kotlovnica. Streha je 

Dvokapna krita s korci.  

2. LOKACIJA 

Stavba se nahaja na parceli 204/7, k.o. 2300 Trnovo 

 

Slika 1: Lokacija stavbe (vir: PISO) 

 

3. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA PO PZI PROJEKTNI DOKUMENTACIJI 

Opis konstrukcij je povzet po PZI projektni dokumentaciji 3100K-A, ki jo je izdelal Klima 2000 

d.o.o. in na podlagi opravljenega ogleda. Stene so kamnite, zunanje debeline 65 cm, 35, 50 

in 65 cm in obojestransko ometane s podaljšano malto. Medetažna konstrukcija je iz 

armiranega betona (AB) debeline 20 cm. Konstrukcije strehe je lesena štirikapnica krita s 
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korci. Okna so iz PVC profilov z dvoslojno zasteklitvijo. Okenske police so pločevinaste. 

Pločniki ob stavbi so iz betona.  

 

4. NAPAKE NA STAVBI 

Ob uporabi so se na stavbi pokazale naslednje pomanjkljivosti: 

1. Na fasadi odpada omet 

2. Na notranji steni se je pojavilo zamakanje in krušenje ometa 

3. Na fasadi odstopa fasadna barva 

4. Vogal v shrambi je plesniv 

 

5. SANACIJA NAPAK 

5.1 Na fasadi odpada omet 

 

 

Slika 2: Odpadanje ometa na špaleti in nabrekanje ometa nad njo 
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Slika 3: nabrekanje in odpadanje ometa, pogled na večji del fasade 
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Slika 4: Zaščita dostopa na pločnik zaradi odpadanja ometa 

Na fasadi, predvsem južni odpada omet. Fasada je izvedena z grobim in finim ometom iz 

podaljšane malte. Ob energetski sanaciji je fasada prepleskana z fasadno barvo. Sestava 

barve iz projektne dokumentacije ni razvidna, na podlagi ogleda pa z veliko verjetnostjo 

sklepam da gre za barvo na akrilni osnovi. Vzrokov za odpadanje ometa je več. Prvi je 

zamakanje na stiku fasade in oken. Stik med novim PVC oknom in fasado je obdelan z malto 

in dodatno zatesnjen s silikonskim kitom (slika 5). Tako izveden stik ni tesen, zato ob dežju 

lahko pride do vdora vode v fasado. Na obravnavani lokaciji je pogosto deževje z južnim in 

vzhodnim vetrom, kar povzroča obilno močenje fasade. Tako lahko voda na teh stikih prodre 

v fasado in omoči omet. Omet je tudi dotrajan in se lahko obilno navlaži, zaključna barva na 

akrilni osnovi pa ne omogoča dovolj učinkovitega sušenja. Paroprepustnost fasadnih barv je 

različna in bistveno vpliva na sušenje fasadnih ometov. Paroprepustnost fasadnih barv se 

določa po standardu EN ISO 7783-2. Po podatkih proizvajalcu JUB je pri silikatnih barvah je 

paroprepustnost Sd po (d = 150 m) (m) < 0,1 (visoka paroprepustnost), pri akrilnih barvah 

pa je vrednost Sd (d = 150 m) (m) < 0,24 (srednja paroprepustnost). Ko zunanja 

temperatura pade po 0°C, voda v ometu zmrzne, kar povzroči poškodbe in odpadanje 

ometa. 
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Slika 5: Razpoka na stiku med fasado in PVC oknom 

 in v dotrajanem ometu.  

5.2 Na notranji strani se kje pojavilo zamakanje in krušenje ometa 

Pojavlja se pod okni na južni fasadi. Vzrok je enak kot za odpadanje ometa na južni fasadi in 

je v zamakanju stika med fasado in okni. Meteorna voda prodre v konstrukcijo zidu in 

povzroča odpadanje ometa. Pojav (slika 6 in 7) je bolj izrazit zaradi dotrajanosti ometov in 

dodatnega zaključnega sloja iz disperzijskega kita, ki zmanjšujejo zmožnost izhlapevanje 

vode iz konstrukcije. 
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Slika 6: Odpadanje ometa in opleska v I. nadstropju 

 

Slika 7:Odpadanje ometa in opleska za radiatorjem v I. nadstropju 
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5.3 Na fasadi odstopa fasadna barva 

Na vzhodni strani stavbe odstopa fasadna barva. Vzrok je v padavinah, ki z vetrom ki piha z 

vzhoda omočijo fasado. Voda skozi razpoke pronica v fasadni omet in ga omoči, pri 

izhlapevanju pa zaradi slabe propustnosti fasadne barve ne more izhlapeti. Na fasadi se 

pojavijo mehurji, barva se loči od podlage, nato pa se barva odlušči (slika 8). 

 

Slika 8: Odstopanje fasadne barve na vzhodni strani stavbe 

Na spodnjem delu fasade prihaja do nabrekanja ometa (slika 9). Vzrok je v stiku fasade z 

terenom, ki omogoča navlaževanje ometa in dvig kapilarne vlage. Ta problem so poskušali 

odpraviti s zaščito fasade s coklom iz vlakno cementnih plošč, vendar izvedena zaščita 

navlaževanja fasade ne preprečuje. Pod oknom na severni strani ravno tako odstopa 

fasadna barva (slika 10). Vzrok je v zamakanju meteorne vode pod polico. 
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Slika 9: Odstopanje fasadne barve nad coklom na vzhodni strani stavbe 

 

Slika 10: Odstopanje fasadne barve na severni strani stavbe pod okensko polivo 
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5.4. Vogal v shrambi je plesniv 

Na SV vogalu stavbe se pojavlja plesen in odpadanje opleska (slika 11). Vzrok je v 

neustrezno izvedeni zunanji ureditvi, saj je teren na zunanji strani stene višji kot je kota tlaka 

v stavbi (slika 12). Zaradi tega pride do navlaževanja sten in pojava plesni 

 

Slika 11: plesen SV vogalu stavbe 

 

Slika 12: Izvedba zunanje ureditve na SV vogalu stavbe 
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5.5. Odprava napak 

Fasado je mogoče sanirati na dva načina: 

1. Ohranitev obstoječega stanja na  fasadi: 

Odstrani se obstoječi oplesk in poškodovan omet in ga nadomestiti z novim, zatesniti 

stik med oknom in fasado z armiranim nosilnim slojem in tipskim fasadnim 

priključkom na PVC okno in pločevinasto polico. Police se po potrebi zamenja. Cokel 

se v višini 50 cm odstrani in ga nadomesti z sistemom sušilnih ometov. Fasadna 

površina se po končanih delih egalizira s finim ometom in pobarva s paroprepustno 

fasadno barvo. Vzhodna stran stavbe SV vogal se odkoplje. Izvede se nov pločnik. 

Obstoječi pločnik se pokrpa s sanacijsko malto. 

2. Izdelava tankoslojne fasade:  

Odstrani se dotrajan in poškodovan omet in ga nadomesti z novim. Izvede se 

ustrezna tankoslojna fasada. Zamenjajo se okenske police. Obstoječ dotrajan pločnik 

se odstrani, stik stene z tlemi se zaradi zmanjšanja toplotnih mostov toplotno izolira. 

Izvede se nov pločnik. 

 

Za obe varianti sem izdelal oceno vplivov rabe energije, oceno stroškov izvedbe in 

oceno dobe vračila investicije. 

5.6  Raba energije 

Za obe varianti izvedbe sta izdelana elaborata gradbene fizike (EGF). Elaborat je v prilogi 1. 

Iz elaborata je razvidno da je za obstoječo stavbo potrebna toplota za gretje (QNH) 

62,7MWh. Podatki o rabi energije, ki jih vodi energetsko knjigovodstvo za leta od 2014 do 

2017 so naslednji: 

 

Ref. 
Obdob. 2014 2015 2016 2017 

Skupna raba MWh 72 31 57 63 64 

      Skupna raba € 6.635 2.721 5.216 5.703 4.608 

Skupaj emisije 18,9 2,4 0,0 0,0 0,0 

Prihranek MWh   40 15 8 8 

Prihranek CO2 
 

16 19 19 19 

Prihranek €   3.914 1.418 932 2.027 

Kumulativni prihranek MWh   40 55 63 71 

Kumulativni prihranek CO2 
 

16 35 54 73 

Kumulativni prihranek €   3.914 5.333 6.265 8.292 

Preglednica 1: Dejanska raba energije za ogrevanje. Vir: energetsko knjigovodstvo 
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Iz podatkov iz preglednice je razvidno, da je skupna raba energije v letih od 2015 do 2016 od 

57 do 64 MWh/a, povprečna pa 61,3 MWh/a, kar se dobro sklada z izračunano rabo v EGF, 

ki znaša 62,7 MWh/a. Podatek o rabi energije iz EGF je brez upoštevanja izgub kurilne 

naprave in distribuje tplote po stavbi.  Za leto 2014 je odstopanje večje saj je poraba znašala 

le 31 MWh/a. Vzrok za odstopanje je najverjetneje v tem, da se energetsko knjigovodstvo ni 

vodilo celo leto. Temperaturni primanjkljaj, je bil namreč po podatkih ARSO za vremensko 

postajo Bilje leta 2014 le za 22% manjši glede na povprečje 2015-2017, kar ne pojasni 50% 

odstopanja. Iz navedenega lahko sklepamo da elaborat gradbene fizike obstoječega stanja 

dobro oceni QNH. Hlajenje stavbe je potrebno le mesecih juniju, juliju in avgustu, takrat pa 

šola običajno ni v uporabi. Potrebna hladilna toplota QNC je minimalna, le 23kWh/a, zato je 

mogoče ob stavbo ustrezno hladiti z naravnim nočnim in jutranjim prezračevanjem. 

Varianta sanacije predvideva, da se fasado toplotno izolira z 16 cm toplotne izolacije (TI) iz 

ekspandiranega polistirena. Za ta način je mogoče pridobiti subvencijo Eko sklada v višini 

25% priznanih stroškov naložbe brez DDV. Izračun v elaboratu gradbene fizike (priloga 2) 

pokaže da je potrebna toplota za gretje (QNH) 23,7MWh/a, kar pomeni da se izračunana 

QNH zmanjša za 63% glede na obstoječe stanje. Potrebna hladilna toplota QNC se nekoliko 

poveča, vendar je še vedno zelo majhna, le 76kWh/a. prav tako je hlajenje stavbe potrebno 

le mesecih juniju, juliju in avgustu. 

Dodatni prihranki rabe energije za ogrevanje so mogoči z izvedbo prisilnega prezračevanje z 

rekuperacijo toplote. Ob predpostavki da se prostori 8 ur v času obratovanja prezračujejo z 

izmenjavo zraka 0,5h-1, ostalih 16 ur pa za 0,2h-1, se potrebna toplota za ogrevanje (QNH), 

pri uporabi prezračevalnih naprav z izkoristkom vračanja toplote minimalno 70%, zmanjša na 

17,8MWh/a (priloga 3), kar pomeni 72% zmanjšanje glene na obstoječe stanje. Potrebna 

hladilna toplota QNC se nekoliko poveča, vendar je še vedno zelo majhna, le 90kWh/a. 

Izvedba prezračevanja je zelo priporočljiva. Z izdelavo fasade se tesni stavbni ovoj, tako da 

se prepreči zamakanje meteorne vode v stavbo, hkrati pa se s tem bistveno zmanjša 

izmenjava zraka med stavbo in zunanjostjo. To bo ob prisotnosti uporabnikov povzročilo 

zvišanje koncentracije CO2 in relativne vlage, kar negativno vpliva na bivalne pogoje v 

stavbi. Zaradi navedenega in zagotavljanja s PRAVILNIKOM o prezračevanju in klimatizaciji 

stavb predpisanih vrednosti, je izvedba prezračevanja nujna. 
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  Obstoječe 
stanje 

Toplotno 
izolirana 
fasada 

Toplotno izolirana fasada 
in prisilno prezračevanje z 

rekuperacijo 

Zahteve 
za 2018 

Izračunana 
potrebna toplota za 
ogrevanje QNH 
[kWh/m2a] 

197,00 75,00 56,00 57,00 

Potreben hlad za 
hlajenje QNC 
[kWh/m2a] 

0,06 0,18 0,22 45,00 

Preglednica 2: Potrebe po toploti za različne načine sanacije stavbnega ovoja [kWh/m2a] 

 

  Za varianto 1, ohranitev obstoječega stanja  

5.6. Ocena stroškov izvedbe 

Za potrebe investicije je bil izdelan projektantski popis del z oceno investicije. Izdelane so 

tri variante popisa in sicer sanacija obstoječega ometa, tankoslojna fasada in dodatno 

prezračevanje z rekuperacijo. Za večino del za izvedbo tankoslojne fasade in 

rekuperacije je mogoče dobiti nepovratna sredstva EKO sklada v višini 25% brez DDV. 

Vrednosti investicij je prikazana v naslednji preglednici 

   

Ohranitev 
obstoječega 

stanja 

Toplotno 
izolirana fasada 

Toplotno 
izolirana 
fasada in 
prisilno 

prezračevanje 
z 

rekuperacijo 

Izračunana potrebna toplota 
za ogrevanje QNH [MWh/a] 

63,7 23,7 17,8 

Ocenjena vrednost 
investicije [€] 37.695,35 50.806,38 10.675,00 

Vrednost del za katere je 
investitor upravičen do 
subvencije EKO sklada  [€] 0,00 35.156,13 10.675,00 

Ocenjena subvencija Eko 
sklada v višini 25% brez 
DDV  [€] 0,00 7.204,13 2.187,50 

Ocenjena vrednost del  [€] 37.695,35 43.602,26 8.487,50 

Preglednica 3 Ocenjena vrednosti investicij 

Izdelan je izračun vračilne dobe investicije. Izračun je narejen za enostavno dobo vračanja 

investicije. Primerja obnovitev obstoječega stanja z izvedbo tankoslojne fasade in z izvedbo 

tankoslojne fasade in prezračevanja s rekuperacijo toplote. Izdelan je tudi izračun vračilne 
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dobe v primeru da sanacija obstoječe fasade ne bi bila potrebna. Izračuni so prikazani v 

preglednici. 

  

Izračunana 
potrebna 
toplota za 
ogrevanje 

QNH 
[MWh/a] 

Povprečen 
strošek za 

ogrevanje v 
obdobju 

2015-2017 
za 1 MWh 

Ocenjena 
vrednost 
investicije 

Ocenjena 
vrednost 

investicije - 
razlika med 
sanacijo s 
toplotno 
izolacijo 
fasade in 
varianto z 

mineralnim 
ometom 

Predviden 
strošek 

ogrevanja 
[€] 

Enostavna 
vračilna 

doba 
investicije v 
razmerju s 
sanacijo 

obstoječega 
stanja [letih]  

Enostavna 
vračilna 

doba 
investicije 

brez 
upoštevanja 

sanacije 
obstoječega 
stanja [letih]  

Obstoječe 
stanje 

63,7 84,85 37.695,35   5.404,95   
Investicija 

se ne 
povrne 

Toplotno 
izolirana fasada 

23,7 84,85 43.602,26 5.906,91 2.010,95 1,7 12,8 

Toplotno 
izolirana fasada 

in prisilno 
prezračevanje z 

rekuperacijo 

17,8 84,85 8.487,50 14.394,41 1.510,33 3,7 17,0 

Preglednica 4: Enostavne vračilne dobe investicije 
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6.0 Izvedbeni detajli 

Simulacije toplotnih mostov so programom THERM 7.4. Projektna temperatura v stavbi je 

21°C, zunanja pa -13°C. Za izračun je upoštevana 65% relativna vlažnost zraka v stavbi. 

Merilo s katerim ocenjujemo možnost nastanka kondenzacije v stavbah je v skladu s SIST 

EN ISO 10211:2008 Toplotni mostovi v stavbah in Toplotni tokovi in površinske temperature 

podrobni izračuni (ISO 10211:2007) je temperaturni faktor fRsi. Vrednosti fRsi večje od 0,75 ne 

povzročajo kondenzacije vlage na površinah. Za projektne pogoje ki veljajo na tej stavbi je ta 

pogoj izpolnjen, če je temperatura na notranji površini konstrukcijskega  sklopa višja od 

12,5°C. V nadaljevanju sta prikazana detajla stika stene z tlemi in stika okna s polico. Na teh 

stikih se običajno pojavijo toplotni mostovi, ki so večji od predpisanih. Iz simulacije 

temperatur po konstrukciji je razvidno, da detajla po sanaciji ustrezata zahtevam standarda. 
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Detajl 1: Obstoječe stanje stika med steno in tlemi 

 

 

Detajl 2: Stanje po izdelavi toplotne izolacije fasade 
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Detajl 3: Sik okna z zunanjo ALU in notranjo PVC polico – obstoječe stanje 

 

Detajl 4: Sik okna z zunanjo kamnito in notranjo PVC polico – sanirano stanje 

Bukovica, julij 2018 

Aleksander Gorjup, mag. inž. stavb. 




