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Skupina standardov CEN, ki so bili 
pripravljeni za podporo izvedb 
EPBD v državah članicah EU 

V tem poročilu je podan pregled standardov, ki so bili 
pripravljeni v okviru pooblastila, ki ga je EU podelila CEN. 
Podane so tudi informacije o delu CEN na standardizaciji, kako 
se vključiti in kje dobiti dodatne informacije. 

 

1 > Kako je organizirano delo CEN? 

CEN je evropsko združenje nacionalnih standardizacijskih organizacij, tako 
imenovanih Nacionalnih standardizacijskih organov (National Standards 
Bodies - NSB’s). NBS so odgovorni za stike z zainteresiranimi stranmi na 
trgu in strokovnjaki, ki pripravljajo standarde CEN, na enak način kot pri 
pripravi nacionalnih standardov. NSB imenujejo člane Tehničnih komitejev 
CEN (CEN-Technical Committees - CEN-TC’s). Tehnični komiteji odločajo o 
obsegu in vsebini standardov. Konkretno delo je opravljeno znotraj manjših 
Delovnih skupin CEN-TC (CEN-TC-Working Groups), katerih člani so 
strokovnjaki, ki jih imenujejo NSB. V večini držav NSB organizirajo 
nacionalno opazovalno skupino, ki nadzoruje in podpira delo CEN-TC. Taka 
skupina je bila organizirana tudi za CEN-ov program EPBD. V tem primeru 
pokriva delo 5 Tehničnih komitejev CEN, nekatere NSB so organizirali 
posebno opazovalno skupino, ki spremlja delo na celotnem CEN-ovem 
programu EPBD. 
 
Člani, ki sodelujejo pri delu Delovnih skupin CEN-TC, so vključeni v 
detajlno pripravo standardov. Prispevajo svoje delo kot strokovnjaki, 
hkrati pa so motivirani, da najdejo ustrezno strokovno znanje v svojih 
lastnih sredinah. 
 
Ko je osnutek standarda potrjen s strani odgovornega CEN-TC, se ga da v 
javno obravnavo kot osnutek standarda (“prEN”). Pripombe se posredujejo 
preko NSB. Delovna skupina pripravi odgovore na pripombe in nov osnutek, 
ki se, ko je ponovno potrjen s strani CEN-TC, pošlje kot končni osnutek v 
končno glasovanje (Final Vote). Med objavo prEN in objavo končnega 
standarda običajno preteče med 21 in 30 mesecev. 
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EPBD zahteva, da države 
članice EU uravnavajo 

› minimalne zahteve po 
energetski učinkovitosti novih 
stavb; 

› certificiranje energetske 
učinkovitosti stavb; 

› preučitev finančno 
opravičljivih ukrepov za varčno 
rabo energije in preučitev 
finančno opravičljive uporabe 
obnovljivih virov energije; 
in 

› reden nadzor in svetovanje za 
izboljšanje delovanja kurilnih 
naprav / generatorjev toplote 
in ogrevalnih sistemov ter 
hladilnih in klimatizacijskih 
sistemov. 

› Vse to se mora izvajati na 
tehnično podprt in pregleden 
način ter biti nadzorovano s 
strani MS. 

› Uporabljene metode morajo 
zagotavljati, da bodo 
izračunane in posredovane 
vrednosti ter nasveti vodili do 
pričakovanih energetskih 
prihrankov v okviru 
pričakovanih možnosti. 
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2 > Kako in kje se lahko dobijo standardi CEN? 

Standarde EN, prEN (osnutki EN) in EN-ISO uradno izdaja CEN v Bruslju, 
vendar se jih lahko dobi le pri NSB. Na spletni strani CEN so navedeni 
kontaktni podatki, prav tako pa je na voljo iskalno orodje, ki omogoča 
spremljanje napredka pri pripravi standardov, obstoječe standarde in 
osnutke standardov, ki so na voljo. 

Ali so na voljo le v angleškem jeziku? 

Dejstvo je, da večino pripravljalnega dela v okviru Tehničnih komitejev in 
Delovnih skupin poteka v angleščini. Osnovna dokumentacija in predhodni 
osnutki so v angleščini. Ko so osnutki standardov (prEN) objavljeni, je 
odvisno od DIN in AFNOR ali se odločijo za prevod in pripravo nemškega oz. 
francoskega prevoda CEN-u. Predviden čas za pripravo prevodov je 2 
meseca. Od Nacionalni standardizacijskih organov pa je odvisno ali bodo 
pripravili prevode v preostale jezike. Za to se bodo odločili na podlagi 
zahtev uporabnikov. Če gre le za manjšo skupino strokovnjakov, na primer 
razvijalcev programske opreme, je to le malo verjetno. Kadar pa je 
standard bolj splošne narave, namenjen širši ciljni skupini, bi NSB moral 
razmisliti o prevodu. 

3 > Kakšna je povezava med nacionalnimi in mednarodnimi 
(ISO) standardi? 

Nacionalni standardi 

Med CEN in Nacionalnimi standardizacijskimi organi obstaja dogovor, da 
preden pričnejo z delom na nacionalnih standardih, pregledajo delo, 
opravljeno na CEN standardih. Če je CEN že pričel z delom na standardu, 
je treba slediti tej usmeritvi in ne pripravljati nacionalnih standardov. 
Temu se pravi "mirovanje". Ko so standardi EN objavljeni, je treba 
obstoječe in neusklajene nacionalne standarde v določenem časovnem 
obdobju umakniti. V kolikor se nacionalna zakonodaja nanaša na te 
standarde, ima NSB nekaj let časa za uskladitev. Obdobje treh do petih let 
je predvideno kot najdaljše dovoljeno obdobje neusklajenosti, v tem času 
je treba umakniti neusklajene nacionalne standarde. 

ISO standardi 

Med CEN in ISO obstaja dogovor, da ne delajo hkrati na istih točkah. Z 
novim delom lahko prične CEN le, če ISO že ne dela na tej točki in obratno. 
Tehnične komiteje CEN se vzpodbuja, da iščejo kontakte s sorodnimi 
Tehničnimi komiteji ISO, npr. CEN-TC89 in ISO-TC163, da se dogovorijo o 
možnem vzporednem glasovanju. To pomeni, da lahko EN, če ga sprejme 
ISO, postane ISO-EN. Obstoječe standarde EN bo sorodni Tehnični komite 
ISO obravnaval prednostno. Kadar sorodni Tehnični komite ISO ne pokaže 
zanimanja oz. standarda ne obravnava prednostno, lahko Tehnični komite 
CEN nadaljuje z običajnim 5-letnim postopkom obravnave in sprejema ali 
tudi krajšim, če je treba. 

4 > Usklajevanje 

V podporo odprtemu tržišču EU je vse več standardov pripravljenih kot EN. 
Za gradbene izdelke je to celo zahteva, ki temelji na EU pooblastilih CEN, 
v skladu z Direktivo o gradbenih izdelkih (Construction Product Directive - 
EU-CPD). Za vzpodbujanje odprtega tržišča EU so lahko gradbeni izdelki 
označeni le v skladu z obveznimi, tako imenovanimi "usklajenimi" EN (oz. 
EN-ISO) standardi. 
 
EPBD vzpodbuja pripravo standardov EN za določitev postopkov energetskih 
preračunov stavb in njihovih sistemov ter vseh sorodnih standardov, ki 
predpisujejo učinkovitost. Ti standardi so potrebni za določitev stavb in 

http://www.cenorm.be/ 
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sistemov v povezavi z Direktivo o energetski učinkovitosti stavb. Evropska 
komisija je CEN dala pooblastilo z namenom pospešitve priprave 
standardov, potrebnih za uveljavitev EPBD. 
 
CEN ni pričel z delom na začetku. Že obstoječi Tehnični komiteji CEN so 
bili zadnjih 15 let zelo dejavni pri pripravi mednarodnih standardov s tega 
področja. Ti Tehnični komiteji so bili vključeni tudi v razvoj programa CEN 
za podporo uveljavljanju EPBD. 
 
Postopek je nadzorovala projektna skupina za Energetsko učinkovitost 
stavb CEN/BT WG 173. Njena naloga je usklajevanje dela in zagotavljanje, 
da se standardi, ki jih pripravljajo različni komiteji, dopolnjujejo na 
ustrezen način. 

5 > EU pooblastilo CEN 

Evropska komisija se je, po posvetovanju s strokovnjaki držav članic, 
interesnimi skupinami in CEN, odločila, da so standardi, ki bi podpirali 
EPBD, nujno potrebni. Namen je, v kratkem obdobju (2004-2006), 
zagotoviti jasno in usklajeno skupino standardov kot osnovo za nacionalne 
postopke v državah članicah. Še največ bodo lahko s tem pridobile države 
članice z omejenimi izkušnjami na področju EPBD. 
 
Dolgoročno bo za vse države članice zanimiva tudi uskladitev standardov. 
Stroški vzdrževanja in nadaljnjega razvoja bodo nižji v primerjavi s 
situacijo, v kateri morajo vsi Nacionalni standardizacijski organi vse to 
opraviti sami. Prav tako je velika prednost imeti usklajene evropske 
standarde. Uveljavljanje tehničnih rešitev, opreme in sistemov na širšem 
območju bo enostavnejše, če se bo učinkovitost izračunavala na podoben 
način. To pomeni, da bo imela lahko industrija v Evropi večje tržišče, kar 
bo pripomoglo tudi k njenemu uveljavljanju na svetovnem trgu. 
 
Priprava standardov CEN lahko vodi k standardom CEN-ISO. Standardi ISO 
so široko uveljavljeni in lahko celo izboljšajo tržne priložnosti evropske 
industrije. 
 
Regionalne razlike v podnebju, tradiciji gradnje in navadah uporabnikov po 
Evropi bodo vplivale na vhodne podatke in posledično tudi na energetsko 
učinkovitost. Te razlike bodo vodile tudi do različnih odločitev pri iskanju 
optimalnega ravnotežja med natančnostjo in enostavnostjo. Standardi, 
pripravljeni v okviru EPBD, morajo biti dovolj prilagodljivi, da bodo ustregli 
tem razlikam. 

6 > Skupina standardov CEN-EPBD 

Skupina standardov CEN-EPBD je sestavljena iz 43 naslovov ali njihovih 
delov in jih lahko razporedimo kot sledi: 
 
1. Standardi gradbene fizike, ki opisujejo npr. izračun prenosa toplote s 
prehodom in prezračevanjem, toplotne obremenitve in poletne 
temperature, sončno sevanje in izračun energije, potrebne za ogrevanje in 
hlajenje stavbe. 
 
2. V drugi skupini so standardi z opisi in lastnostmi (razvrstitev) 
prezračevalnih sistemov ter hladilnih in klimatizacijskih sistemov. 
 
3. Tretja skupina se osredotoča na opise sistemov za ogrevanje prostorov 
in pripravo tople sanitarne tople vode (STV): 
› učinkovitost priprave toplote; 
› učinkovitost oddaje toplote; 
› sistemi za priprave sanitarne tople vode; 

Tehnični komiteji CEN, ki so 
vključeni v pripravo 
standardov, povezanih z EPBD  

› CEN/TC 89 Toplotna 
učinkovitost stavb in gradbenih 
elementov 

› CEN/TC 156 Prezračevanje 
stavb 

› CEN/TC 169 Svetloba in 
razsvetljava 

› CEN/TC 228 Ogrevalni sistemi 
v stavbah 

› CEN/TC 247 Avtomatizacija, 
regulacija in upravljanje stavb 
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› nizkotemperaturni ogrevalni in hladilni sistemi, vključeni v elemente 
stavbe (vgrajeni sistemi). 

 
4. Skupina podpornih standardov za: 
› sisteme razsvetljave v stavbah (vključno z učinkom dnevne svetlobe), 
› regulacijo in avtomatizacijo sistemov v stavbah, 
› razvrstitev notranjega okolja, 
› finančno-ekonomsko oceno rabe sonaravne energije. 
 
5. Skupina standardov za nadzor:  
› kurilnih naprav in ogrevalnih sistemov, 
› hladilnih in klimatizacijskih sistemov, 
› prezračevalnih sistemov. 
 
6. In nenazadnje dva ključna standarda za prikaz energetske učinkovitosti 
in energetsko certificiranje stavb, celotno rabo energije, primarno 
energijo in emisije CO2, ocenitev rabe energije in določitev razredov 
energetske učinkovitosti. 

7 > Trenutni položaj standardov EPBD CEN in kje se jih lahko 
dobi? 

Večina standardov EPBD CEN je trenutno na voljo v obliki osnutkov (prEN). 
Nekateri so že dokončno sprejeti kot standardi EN ali EN-ISO. Standarde in 
osnutke lahko naročite pri Nacionalnih standardizacijskih organih (glej 
http://www.cenorm.be/).  
 
Skupno je na voljo 43 standardov oz. delov standardov in so našteti v 
dodatku. Celotna skupina obsega 2000 strani. Pričakuje se, da bo na 
podlagi javnih obravnav opravljenih še nekaj večjih popravkov, tako da se 
bodo standardi, ki bodo objavljeni za uradno glasovanje v začetku leta 
2007, razlikovali od trenutnih osnutkov prEN. V prihodnjih mesecih bodo 
nekateri standardi združeni, opisi in izrazi bodo usklajeni, nekateri bolj 
informativni deli pa bodo izbrisani. Jedro vsebine se ne bo spremenilo, 
tako da je smotrno pregledati trenutno skupino prEN za pridobitev 
vpogleda v vsebino končne skupine, ki bo objavljena v letu 2007. 
 
Kot običajno, so prEN objavljeni v angleščini in na željo DIN in AFONOR 
tudi v nemščini in francoščini. Od ostalih NSB pa je odvisno, ali se bodo, 
kot je bilo že prej navedeno, glede na ciljne skupine, odločili za pripravo 
nacionalnih jezikovnih različic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EPBD program stavb je vzpostavila Evropska komisija v okviru programa 
Inteligentne energije v Evropi (Intelligent Energy – Europe) v letih 2003-2006. V 
imenu Splošnega direktorata za transport in energijo ga vodi INIVE EEIG 
(www.inive.org) 
 
Informacije v tej publikaciji so predmet Obvestila o avtorskih pravicah (Disclaimer and 
Copyright Notice), glej: http://www.buildingsplatform.eu/legal_notices_en.html 
 
© Evropska komisija, 2006  
Uporaba gradiva je dovoljena z navedbo vira 



EPBD Program stavb > P02 EPBD CEN standardi   5   

DODATEK 

Seznam STANDARDOV EPBD 

 
Seznam dodeljenih delovnih točk (Mandated Work Items - WI) in standardov, povezanih z EPBD, seznam 
osnutkov prEN, kot so bili objavljeni za javno obravnavo, v okviru pooblastila EPBD. 
 
Uradni odzivi na prEN morajo biti poslani Nacionalnim standardizacijskim organom (Organom članic - Member 
Body - MB) v državah članicah CEN. Vse uradne pripombe bodo obravnavali posamezni MB in jih nato posredovali 
CEN v Bruselj. CEN bo analiziral rezultate glasovanja ter jih posredoval pristojnemu sekretariatu Tehničnega 
komiteja CEN. Nato bo Delovna skupina CEN, odgovorna za posamezni prEN, pričela z analizo in pripravo končne 
oblike standarda, o katerem se bo uradno glasovalo v roku enega leta. Med tem postopkom predelave bo treba 
upoštevati tudi pripombe, ki so bile dane na obravnavan standard. 
 
 
WI 
-št 

Naslov prEN 
številka 

Konec 
obravnave 

32. Krovni dokument, Pregled povezav med standardi EPBD Tehnično 
poročilo 
CEN  

 

1. Energetska učinkovitost stavb - Metode za prikaz energetske učinkovitosti 
stavb in za energetsko certificiranje  stavb (združen z WI-3) 
VSEBINA: Določitev: 
a) Skupnih kazalcev, ki izražajo energetsko učinkovitost celotnih stavb, 
vključno z ogrevanjem, prezračevanjem, klimatizacijo, pripravo tople 
vode in sistemi razsvetljave. Vključujejo različne ustrezne kazalce, prav 
tako pa tudi metode za njihovo uskladitev. 
b) Načinov prikaza rabe energije za načrtovanje novih stavb ali prenove že 
obstoječih stavb. 
c) Postopkov za določitev referenčnih in primerjalnih vrednosti. 
d) Načinov za načrtovanje energetskih certificiranj. 

prEN15217 2005-09-06 

2. Energetska učinkovitost stavb – Celotna raba energije, primarna energija 
in emisije CO2 
VSEBINA: Primerjava rešitev drugih standardov, ki določajo izračun 
potrošnje energije v stavbah; ocenitev energije, pridobljene v stavbi, del 
katere lahko izvozimo za uporabo kje drugje; predstavitev povzetka 
celotne rabe energije v stavbi v tabelarični obliki. Določitev izračuna rabe 
primarne energije in emisij ogljikovega dioksida za stavbo v celoti; poda 
tudi splošna načela za izračun koeficientov primarne energije in 
koeficientov emisij ogljikovega dioksida. 

prEN15315 2005-12-28 

3. Energetska učinkovitost stavb - Načini prikaza energetske učinkovitosti 
stavb (združen z WI-1) 

glej WI-1  

4. Energetska učinkovitost stavb – Ocenjevanje rabe energije in določitev 
energijskega razreda 
VSEBINA: Določitev rabe energije, ki jo je treba upoštevati pri pripravi 
razredov energetske učinkovitosti za nove in obstoječe stavbe, ter 
določitev: 
a) Metode izračuna za določitev razreda, standardno rabo energije, ki ni 
odvisna od dejavnosti stanovalcev, vremena in drugih (zunanjih in 
notranjih) vplivov. 
b) Metode ocenitve delovnega učinka, ki temelji na dovedeni energiji. 
c) Metodologijo za povečanje zanesljivosti modela preračuna stavb s 
primerjavo z dejansko rabo energije. 
d) Metode za ocenitev energetske učinkovitosti možnih izboljšav. 

prEN15203 2005-09-06 

5. Energetska učinkovitost stavb – Nadzor kurilnih naprav in ogrevalnih 
sistemov 
VSEBINA: Določitev postopkov nadzora in opcijskih merilnih metod za 
ocenitev energetske učinkovitosti obstoječih kurilnih naprav in ogrevalnih 
sistemov. Vključuje kurilne naprave za ogrevanje, pripravo sanitarne tople 

prEN15378 2006-04-06 
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WI 
-št 

Naslov prEN 
številka 

Konec 
obravnave 

vode ali oboje; plinske kurilne naprave, kurilne naprave na tekoča ali 
trdna goriva (vključno z biomaso). Prav tako vključuje sisteme za razvod 
toplote, skupaj s povezanimi enotami in krmiljenjem; grelna telesa, 
vključno z dodatki; in krmilne sisteme za ogrevanje prostorov. 

6 Prezračevane stavb - Energetska učinkovitost stavb – Smernice za nadzor 
klimatizacijskih sistemov 
VSEBINA: Opisuje splošne postopke za nadzor klimatizacijskih sistemov za 
hlajenje prostorov v stavbah in/ali ogrevanje s stališča rabe energije. 
Namen standarda je ocenitev energetske učinkovitosti in pravilno 
dimenzioniranje sistema, vključno s: podobnostjo z izvirnim modelom in 
kasnejšimi spremembami, dejanskimi zahtevami in trenutnim stanjem 
stavbe; pravilno delovanje sistema; delovanje in nastavitev različnih 
regulacij; delovanje in montaža različnih sestavnih delov; potrebna moč in 
pridobljena energija. 

prEN15240 2005-09-28 
 

7. Ogrevalni sistemi v stavbah - Metode izračuna rabe energije sistema in 
učinkovitosti sistema – Točka 1: Splošno 
VSEBINA: Usklajuje potrebne vhodne podatke, rezultate in strukturo 
računske metode za rabo energije sistema. Energetsko učinkovitost lahko 
ocenimo ali iz vrednosti učinkovitosti sistema ali iz vrednosti izgub 
sistema, zaradi njegove neučinkovitosti. Temelji na analizah sledečih 
delov sistema za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode: 
- energetska učinkovitost grelnih teles, vključno z regulacijo; 
- energetska učinkovitost sistema za distribucijo, vključno z regulacijo; 
- energetska učinkovitost sistema shranjevanja, vključno z regulacijo; 
- energetska učinkovitost sistema za pridobivanje toplote, vključno z 
regulacijo (npr. kurilnimi napravami, sprejemniki sončne energije, 
toplotnimi črpalkami, kogeneracijskimi enotami). 

prEN15316-
1 

2005-12-28 

8. Ogrevalni sistemi v stavbah - Metode izračuna rabe energije sistema in 
učinkovitosti sistema – Točka 2.1: Grelna telesa 
VSEBINA: Energetsko učinkovitost lahko ocenimo ali z vrednostmi 
koeficienta energetske učinkovitosti grelnega telesa ali vrednostmi izgub 
grelnega telesa zaradi njegove neučinkovitosti. Metoda temelji na 
analizah sledečih značilnosti sevalnega sistema ogrevanja, vključno z 
regulacijo: 
- neenakomerna porazdelitev temperature v prostoru: 
- sevalna telesa vgrajena v konstrukcijo stavbe; 
- regulacija temperature v prostoru. 

prEN15316-
2-1 

2006-03-20 

9.  Ogrevalni sistemi v stavbah - Metode izračuna rabe energije sistema in 
učinkovitosti sistema – Točka 2.2: Generatorji toplote: 
Točka 2.2.1. Zgorevalni sistemi (kurilne naprave) 
Točka 2.2.2. Toplotne črpalke 
Točka 2.2.3. Solarni sistemi (vključno s STV) 
Točka 2.2.4. Učinkovitost in kakovost električne energije in toplote CHP 
(vključno z hišnimi in mikro-CHP) 
Točka 2.2.5. Učinkovitost sistemov za daljinsko ogrevanje in velikih 
sistemov 
Točka 2.2.6. Učinkovitost drugih oblik toplote in električne energije, 
pridobljene iz obnovljivih virov energije 
Točka 2.2.7. Zgorevalni sistemi na biomaso 
VSEBINA: Opisuje metodologijo za določitev energetske učinkovitosti 
sistemov in/ali izgub ter dodatne energije. Sestavljen iz sedmih delov. 

prEN15316- 
 
4-1 
4-2 
4-3 
 
4-4 
 
4-5 
 
4-6 
4-7 

 
 
2006-03-20 
2006-03-20 
2006-03-20 
 
2006-03-20 
 
2006-03-20 
 
2006-03-20 
2006-06-26 

10. Ogrevalni sistemi v stavbah - Metode izračuna rabe energije sistema in 
učinkovitosti sistema – Točka 2.3: Sistemi za distribucijo 
VSEBINA: Opisuje metodologijo za izračun/ocenitev toplotnih izgub 
vodnih distribucijskih sistemov za ogrevanje in dodatne potrebe, prav tako 
pa tudi sistemov za rekuperacijo toplote in dodatne potrebe. 

prEN15316-
2-3 

 
2006-03-20 

11. Ogrevalni sistemi v stavbah - Metode izračuna rabe energije sistema in 
učinkovitosti sistema – Točka 3. Sistemi za pripravo sanitarne tople vode: 

prEN15316- 
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Točka 3-1-1 Opis potreb (vzorci porabe) 
Točka 3-1-2 Distribucija  
Točka 3-1-3 Shranjevanje in pridobivanje 
VSEBINA: Izračun potreb po energiji za pripravo sanitarne tople vode, 
vključno z regulacijo, za vse vrste stavb. Sestavljen je iz treh delov. 

3-1 
3-2 
3-3 

2005-12-28 
2005-12-28 
2005-12-28 

12. Prezračevanje stavb - Izračun temperatur v prostorih in toplotnih 
obremenitev za stavbe s klimatizacijskimi sistemi 
VSEBINA: Opisuje postopke za izračun temperatur, občutenih obremenitev 
in rabo energije; latentne hladilne in toplotne obremenitve, ogrevalne, 
hladilne, vlažilne in razvlaževalne obremenitve stavb ter ogrevalne, hladilne, 
vlažilne in razvlaževalne obremenitve sistema. Poda splošno urno računsko 
in poenostavljeno metodo. 

prEN15243 2005-11-19 
 

13. Energetska učinkovitost stavb – Raba energije za razsvetljavo – Točka 1 : 
Ocena energije za razsvetljavo 
(predlagana je točka 2 z dodatnimi podatki) 
VSEBINA: Določa metodologijo izračuna za ocenitev količine energije 
porabljene za razsvetljavo stavbe in opisuje številčne kazalce za rabo 
energije za osvetljavo, uporabljene za namene certificiranja. Prav tako 
opisuje metodologijo za izračun dinamične rabe energije za razsvetljavo 
za ocenitev celotne energetske učinkovitosti stavbe. 

prEN15193-
1 

2005-08-17 

14. Energetska učinkovitost stavb – Izračun rabe energije za ogrevanje in 
hlajenje prostorov 
(z dopolnitvijo vsebine EN ISO 13790; 2001) 
VSEBINA: Podaja računske metode za ocenitev letne rabe energije za 
ogrevanje in hlajenje prostorov stanovanjskih in nestanovanjskih stavb ali 
njihovih delov. Vključuje tudi izračun prenosa toplote s prehodom in 
prezračevanjem stavbe, ko je ogrevana oz. hlajena na konstantno 
notranjo temperaturo; prispevek notranjih in solarnih toplotnih virov k 
toplotni bilanci stavbe; letne potrebe po energiji za ogrevanje in hlajenje; 
letno porabljeno energijo ogrevalnih in hladilnih sistemov za ogrevanje in 
hlajenje prostorov; dodatno letno energijo za prezračevalni sistem. 
Stavba ima lahko več con z različnimi temperaturami in prekinjano 
ogrevanje in hlajenje. Računsko obdobje je en mesec ali ena ura ali (za 
stanovanjske stavbe) ogrevalna oz. hladilna sezona. Opisuje splošna 
pravila za robne pogoje in fizikalne vhodne podatke neodvisno od 
izbranega računskega pristopa. 

prEN-ISO 
13790 

2005-10-05 
 

15. Toplotna učinkovitost stavb – Izračun rabe energije za ogrevanje prostorov 
- Poenostavljena metoda 
(nadomestil ga bo WI 14) 

glej 14  

16. Toplotna učinkovitost stavb – Izračun občutene hladilne obremenitve – 
Splošni kriteriji in postopki preverjanja  
VSEBINA: Določa raven vhodnih in izhodnih podatkov in predpisuje robne 
pogoje potrebne za metodo izračuna občutene hladilne obremenitve 
posameznega prostora pri konstantni in/ali spremenljivi temperaturi, 
upoštevajoč omejitev vršne hladilne obremenitve sistema. Vključuje 
sistem razvrstitve postopkov izračunov in kriterijev tako, da se ujemajo z 
računsko metodo in tako ustrezajo temu standardu. Namen tega je 
preverjanje računskih metod, uporabljenih za ocenitev največjih hladilnih 
obremenitev izbranih naprav in načrtovanega sistema KGH; ocenitev 
temperaturnega profila pri zmanjšani hladilni zmožnosti sistema; 
zagotovitev podatkov za oceno optimalnih možnosti zmanjšanja 
obremenitev; omogočanje analiz delnih obremenitev, kot je zahtevano za 
načrtovanje, delovanje in regulacijo sistema. 

prEN15255 2005-11-19 
 

17. Toplotna učinkovitost stavb – Izračun rabe energije za ogrevanje in 
hlajenje prostorov – Splošni kriteriji in postopki ocenitve 
VSEBINA: Določa predpostavke, mejne pogoje in ocenitvene teste za 
postopek izračuna letne rabe energije za ogrevanje in hlajenje stavbe (ali 
njenega delov) na podlagi urnih izračunov. Ne predpisuje nobene določene 

prEN15265 2005-12-16 
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računske tehnike. Namen tega standarda je preverjanje računskih metod, 
uporabljenih za določitev energetske učinkovitosti vsakega posameznega 
prostora v stavbi; zagotavljanje energetskih podatkov, uporabljenih za 
povezavo z analizo učinkovitosti sistema (KGH, razsvetljava, sanitarna 
topla voda itn.). 

18. Prezračevanje stavb – Računske metode za določitev pretoka zraka v 
bivalnih prostorih, vključno s pretokom preko špranj (Zamenjala ga bo 
točka 19) 

glej 19  

19. Prezračevanje stavb – Računske metode za določitev pretoka zraka v 
stavbah, vključno s pretokom preko špranj (Točki 18 in 19 se združita) 
VSEBINA: Opisuje metodo za izračun pretoka zraka v stavbah, ki se 
uporablja za druge izračune kot so energetski preračuni, izračuni toplotnih 
in hladilnih obremenitev, poletnega ugodja in ocenitev kakovosti zraka v 
prostoru. Nanaša se na mehansko prezračevane stavbe; pasivne kanale; 
hibridne sisteme, ki kombinirajo mehansko in naravno prezračevanje; 
okenske odprtine z ročnim uravnavanjem zračenja oz. poletnega ugodja. 

prEN15242 2005-10-28 
 

20. Prezračevanje stavb – Računske metode za izračun rabe energije zaradi 
prezračevalnih sistemov v stavbi (združen z 21) 
VSEBINA: Opisuje metodo za izračun vpliva prezračevalnega sistema 
(vključno z zračenjem) na rabo energije v stavbah, ki je namenjen uporabi 
v izračunih rabe energije, toplotnih in hladilnih obremenitev. Njegov 
namen je določitev načina izračuna lastnosti (temperature, vlažnosti) 
zraka, ki vstopa v stavbo, in odgovarjajoče rabe energije za njegovo 
pripravo, prav tako pa tudi porabo dodatne električne energije. 

prEN15241 2005-10-28 
 

21. Prezračevanje stavb – Računske metode za izračun rabe energije zaradi 
prezračevalnih sistemov v bivalnih prostorih (združen z 20) 

glej 20  

22. Metode izračuna izboljšanja energetske učinkovitosti z uporabo vgrajenih 
avtomatizacijskih sistemov 
VSEBINA: Določa in opisuje učinkovitost standardiziranih prihrankov 
energije in optimizacijskih funkcij in potekov avtomatizacijskih in 
regulacijskih sistemov v stavbah (Building Automation and Control Systems 
- BACS) in sistemov za tehnično upravljanje stavb (Technical Building 
Management  - TBM). Povzema metodologije za izračun/ocenitev potreb 
po energiji za ogrevanje, prezračevanje, hlajenje, pripravo sanitarne 
tople vode in razsvetljavo stavb ter prikazuje rezultate prihrankov 
energije in energetske učinkovitosti stavb z uporabo različnih varčevalnih 
funkcij BACS. 

prEN15232 2005-09-21 
 

23. Pregled standardov, ki se ukvarjajo z izračunom prehoda toplote v stavbah 
– 1. skupina 
Toplotna učinkovitost elementov stavb - Dinamične toplotne lastnosti - 
računske metode 
VSEBINA: Določa lastnosti povezane z dinamičnim toplotnim delovanjem 
elementov stavbe in podaja metode za njihov izračun. 
- Toplotna učinkovitost stavb – Koeficienti prenosa toplote s prehodom in 
prezračevanjem – Računska metoda 
VSEBINA: Določa metodo in podaja zbirko podatkov za izračun 
koeficientov prenosa toplote z ustaljenim prehodom in prezračevanjem 
celotne stavbe in njenih posameznih delov. Oboje prilagojeno toplotnim 
izgubam (notranja temperatura je višja od zunanje temperature) in 
toplotnim dobitkom (notranja temperatura je nižja od zunanje 
temperature). 
- Toplotna učinkovitost oken, vrat in senčil - izračun prehoda toplote 
Točka 1 : Splošno 
VSEBINA: Določa metode izračuna toplotne prehodnosti oken in vhodnih 
vrat, ki so sestavljena iz zastekljenih in/ali nepropustnih panelov 
vgrajenih v okvir, s senčili ali brez njih. Uporabno za različne vrste 
zasteklitve, nepropustnih panelov, različne vrste okvirjev in kjer je to 
potrebno tudi za dodatno toplotno upornost zaprtih senčil. 

prEN-ISO 
 
 
13786 
 
 
 
13789 
 
 
 
 
 
 
10077-1 

 
 
 
2005-07-10 
 
 
 
2005-09-24 
 
 
 
 
 
 
FV 
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24. Pregled standardov, ki se ukvarjajo z izračunom prehoda toplote v stavbah 
- 2. skupina 
- Gradbeni materiali in izdelki - vodnotoplotne lastnosti – Tabelarično 
urejene toplotne vrednosti in postopki za določitev napovedanih in 
računskih vrednosti 
VSEBINA: Standard določa metode za določitev napovedanih in računskih 
toplotnih vrednosti za toplotno homogene gradbene materiale in izdelke, 
skupaj s postopkom za preoblikovanje vrednosti, pridobljenih za eno 
skupino pogojev v vrednosti, ki veljajo za drugo skupino pogojev. Ti 
postopki so veljavni za računske notranje temperature med -30 °C in +60 
°C. 
Podaja koeficiente pretvorbe za temperaturo in vlažnost. Ti koeficienti so 
veljavni za srednje temperature med 0 °C in 30 °C. 
Prav tako podaja, v tabelarični obliki, računske podatke za uporabo v 
izračunih prenosa toplote in vlage za toplotno homogene materiale in 
izdelke, ki se pogosto uporabljajo v gradnji. 
- Prenos toplote skozi tla – računske metode 
VSEBINA: Podaja metode izračuna koeficientov prenosa toplote in pretoka 
zraka za gradbene elemente, ki so v stiku s tlemi, vključno s kamnitimi 
tlemi, spuščenimi tlemi in kletmi. Nanaša se na gradbene elemente oz. 
njihove dele pod vodoravno ploščo v zunanjih stenah stavbe. Vključuje 
izračun ustaljenega dela prenosa toplote (povprečna letna vrednost 
pretoka toplote) in dela, katerega temperatura se spreminja zaradi letnih 
časov (sezonske vrednosti pretoka toplote okrog letnega povprečja). 
- Toplotni mostovi – Toplotni tokovi in površinske temperature – podrobni 
izračuni 
VSEBINA: Določa opise za 3-D in 2-D geometrijske modele toplotnih 
mostov za številčne preračune toplotnega toka in površinskih temperatur. 
Opisi vključujejo meje geometrijske oblike in razdelitve modela, toplotne 
mejne pogoje in toplotne vrednosti ter uporabne povezave. 
- Topotni mostovi – Linijski prehod – poenostavljena metoda in predpisane 
vrednosti 
VSEBINA: Opisuje poenostavljene metode za določitev toka toplote skozi 
linijske toplotne mostove, ki se pojavijo na stikih gradbenih elementov. 
Določa zahteve, povezane s katalogi toplotnih mostov in ročne računske 
metode. Podaja predpisane vrednosti linijskega prenosa toplote. 
- Toplotna upornost in prehod toplote - metoda izračuna 
VSEBINA: Metoda izračuna toplotne upornosti in prehoda toplota, brez 
upoštevanja vrat, oken in drugih zastekljenih površin, gradbenih 
elementov, ki vključujejo prenos toplote v tla, in elementov, ki so 
načrtovani tako, da skozi njih prodira zrak. 

prEN-ISO 
 
 
 
10456 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13370 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10211 
 
 
 
 
 
14683 
 
 
 
 
6946 

 
 
 
 
2005-09-24 
 

25. Prezračevanje nestanovanjskih stavb – Zahteve učinkovitosti za 
prezračevalne in klimatizacijske sisteme (predelava EN 13779:2003) 
VSEBINA: Podaja zahteve učinkovitosti za prezračevalne sisteme. Nanaša 
se na načrtovanje prezračevalnih in klimatizacijskih sistemov za 
nestanovanjske stavbe glede na njihovo zasedenost, ne vključuje pa 
uporabe kot so npr. proizvodni procesi (uporaba za prezračevanje 
stanovanjskih stavb je obravnavana v prEN 14788.). 

prEN13779 2005-09-28 
 

26. Načrtovanje vgrajenih površinskih vodnih ogrevalnih in hladilnih 
sistemov: 
Točka 1: Določitev računske zmogljivosti ogrevanja in hlajenja 
Točka 2: Načrtovanje, dimenzioniranje in vgradnja 
Točka 3: Optimizacija za uporabo obnovljivih virov energije 
VSEBINA: Nanaša se na površinske vodne ogrevalne in hladilne sisteme v 
stanovanjskih, poslovnih in industrijskih prostorih, s sistemi vgrajenimi v 
stenske, talne ali stropne konstrukcije brez odprtin za zrak. V treh delih: 
Točka 1: Določitev računske zmogljivosti ogrevanja in hlajenja 
Točka 2: Načrtovanje, dimenzioniranje in vgradnja 
Točka 3: Optimizacija za uporabo obnovljivih virov energije 

prEN15377 
 
15377-1 
15377-2 
15377-3 
 

 
 
2006-03-06 
2006-03-06 
2006-03-06 
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27. Zahteve učinkovitosti za postopek izračuna temperature brez mehanskega 
hlajenja 
VSEBINA: Določa predpostavke, mejne pogoje, enačbe in potrditvene 
teste za postopek izračuna, pri neustaljenih urnih pogojih, notranjih 
temperatur (zraka in občutenih) v toplem obdobju za posamezen prostor 
brez delujočih hladilnih/ogrevalnih naprav. S tem standardom niso 
predpisane nobene določene tehnike izračuna. Vključeni so potrditveni 
testi. 

EN13791 objavljen 

28. Toplotna učinkovitost stavb – Izračun poletnih notranjih temperatur v 
prostoru brez mehanskega hlajenja – Poenostavljena metoda 
VSEBINA: Določa potrebne vhodne podatke za poenostavljene računske 
metode za določitev največjih, povprečnih in najmanjših dnevnih 
vrednosti občutene temperature v prostoru v toplem obdobju, za 
določitev lastnosti prostora, da se izognemo poletnemu pregrevanju že v 
fazi načrtovanja, ali za odločitev ali je potrebna vgradnja hladilnega 
sistema. Podaja pogoje, ki jim mora zadostiti računska metoda, da je v 
skladu s standardom. 

EN13792 objavljen 

29. Zahtevani podatki za standardne postopke ekonomske ocene, povezane z 
energetskimi sistemi v stavbi, vključno z obnovljivimi viri energije 
VSEBINA: Podaja podatke in računske metode za ekonomske vidike 
ogrevalnih in drugih sistemov, ki so vključeni v potrebe in rabo energije v 
stavbi. 

prEN15459 2006-06-26 

30. Smernice za nadzor prezračevalnih sistemov 
VSEBINA: Podaja metodologijo za nadzor mehanskih in naravnih 
prezračevalnih sistemov v povezavi z njihovo rabo energije. Prilagojeno 
vsem stavbam. Namen standarda je ocenitev delovanja in vpliv na rabo 
energije. Vključuje tudi priporočila za možne izboljšave sistema. 

prEN15239 2005-09-28 
 

31. Pogoji za notranje okolje, vključno s toplotnimi pogoji, kakovostjo 
notranjega zraka, svetlobo in hrupom 
VSEBINA: Določa parametre vpliva in/ali pogoje za notranje okolje in kako 
vpeljati vhodne parametre notranjega okolja za načrtovanje sistemov v 
stavbi in izračun energetske učinkovitosti. Določa tudi metode za 
dolgoročno ocenitev ustvarjenega notranjega okolja kot rezultat izračunov 
ali meritev. Uporabno predvsem v neindustrijskih stavbah, kjer so pogoji 
za notranje okolje podani z zasedenostjo ljudi in kjer proizvodni oz. drugi 
delovni procesi nimajo večjega vpliva na notranje okolje. 

prEN15251 2005-10-05 
 

 


