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Alternativni materiali:
Konoplja v gradbeništvu

Spodbujanje uporabe naravnih, 
»zelenih« materialov

Nova soseska v Mariboru:
Pod Pekrsko gorco

Trajnostna gradnja v atraktivnem 
okolju pod Pohorjem

Lahek toplotni izolacijski 
beton Politerm

Majhna gostota, dobra toplotna 
izolativnost, visoka nosilnost
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CELOVITA ENERGETSKA 
PRENOVA STAVB

Nabor ukrepov za celovito prenova stavbe je od-
visen od dejanskega stanja stavbe, na kar vpliva 
mnogo dejavnikov - od starosti in načina gradnje, 
morebitne spreminjajoče se namembnosti, poseb-
nega režima varstva, razmer na lokaciji do skrbnosti 
dosedanjega vzdrževanja in ustreznosti uporabe oz. 
upravljanja.

S celovito energetsko prenovo stavb bistveno pri-
pomoremo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov 
in blaženju podnebnih sprememb, kar naslavlja tudi 
integralni projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 
IPC/SI/000007) pod taktirko Ministrstva za okolje 
in prostor, več na https://www.care4climate.si/sl.

Če ugotovimo, da streha pušča, da omet odpada, 
da so okna dotrajana ali da ogrevalni sistem ne de-
luje več dobro, je seveda treba ukrepati. Smotrno 
ukrepanje je takšno, da težave odpravimo, hkrati pa 
značilnosti stavbe in njenih delov dvignemo na bi-
stveno višjo raven. Ob prenovi stavbe je torej smisel-
no izboljšati tudi njene energijske lastnosti: toplotno 
izolirati fasado, streho in strop nad zadnjo etažo ali 
nad kletjo, zamenjati stavbno pohištvo, posodobiti 
ogrevalni sistem, zamenjati energent in podobno. Pri 
nekaterih stavbah so smiselni vsi ukrepi, pri drugih 
le določena kombinacija.

Prav to, kaj sploh narediti, da bo razmerje med 

S pojmom celovita prenova stavbe zajamemo vse ukrepe, s katerimi 
poskrbimo za varno, zdravo in udobno bivanje v stavbi, odpravimo njene 
gradbenotehnične pomanjkljivosti, znižamo stroške obratovanja in 
vzdrževanja ter podaljšamo njeno življenjsko dobo.

Besedilo: 
Mag. Miha Tomšič,

Neva Jejčič, arhitektka,
p. prof. dr. Henrik Gjerkeš,

Gradbeni inštitut ZRMk 

Gradbeni inštitut ZRMK
Dimičeva 12, p.p. 2554, 

1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: +386 01/280 81 81, 

faks: 01/280 81 91 
e-pošta: info@gi-zrmk.si, 

www.gi-zrmk.si

Prvi koraki
Najprej je treba ugotoviti, kakšno je dejansko teh-

nično stanje stavbe, torej narediti statični in grad-
benofizikalni pregled. Kot primer: nova, vrhunsko 
izdelana fasada z izdatno toplotno izolacijo je slaba 
tolažba, če se npr. izkaže, da bivanje ni varno zaradi 
hudih statičnih pomanjkljivosti konstrukcije (poseb-
na zgodba je potresna odpornost) ali če nam še ve-
dno nagaja kapilarna vlaga, ki se dviga iz tal in uni-
čuje stene. Z drugimi besedami, stavbi kupimo nova 
oblačila takrat, ko je njeno telo zdravo. 

Energetski pregled, ki po potrebi vključuje npr. 
termografsko snemanje ali test zrakotesnosti, pa 
je osnova za izdelavo računskega modela stavbe, 
ki nam omogoči, da se poigramo z različnimi vari-
antami ukrepov za boljšo energetsko učinkovitost in 
poiščemo ekonomsko najugodnejšo.

Energetsko prenovo vključimo v 
projekt večjih popravil

Delni ukrepi dolgoročno še zdaleč ne prinašajo 
takih koristi, kot bi jih celovit in premišljen pristop 
k prenovi. Razmerje med stroški posameznega 
ukrepa in prihranki pri obratovalnih in vzdrževalnih 
stroških je največkrat slabo. Pogosto se tudi ne za-
vedamo, kako veliko odgovornost sprejemamo kot 
lastniki stavbe; prenova večstanovanjske stavbe se 
ne zgodi niti vsako generacijo.

investicijo oz. izbrano kombinacijo ukrepov in ko-
ristmi najugodnejše na daljši rok, je ključno vpraša-
nje. Nikakor se ne smemo lotiti prenove na pamet, 
s »škiljenjem« k sosedom, prepustiti pomembne 
odločitve izvajalcu ali se pustiti prepričati najbolj 
všečni reklami v medijih.

Projekt energetske prenove
Ne glede na to, da za energetsko prenovo stavbe 

(če ne vključuje posegov v konstrukcije ali podobno) 
gradbeno dovoljenje ni potrebno, je izdelava projek-
ta energetske prenove (PEP) pravzaprav nadvse pri-
poročljiva in tudi obvezna. Ne gre le za arhitekturne 
prvine in detajle. Projekt bo tudi osnova za popis del 
in materialov, na podlagi katerega bodo potencialni 
izvajalci pripravili svoje ponudbe tako, da jih bomo 
lahko primerjali med seboj in lažje sprejeli končno 
odločitev. Natančneje ko bomo pripravili zahteve za 
ponudnike, laže se bomo odločili.

Velja namreč tole pravilo: merilo najnižje ponud-
bene cene je povsem upravičeno, kadar smo svoje 
zahteve - tehnične, organizacijske, strokovne idr. 
- postavili dovolj visoko, natančno in pregledno. Ne 
smemo pozabiti niti na nadzor. Ni dovolj, da zgolj 
imenujemo nadzornika; narediti je treba načrt nad-
zora, kjer bo jasno navedeno, kaj, kdaj in kako se 
preverja in beleži. Za pomembne faze in dejavnosti 
moramo imeti pripravljene protokole zagotavljanja in 
nadzorovanja kakovosti.

ZRmk
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Ekonomično ne pomeni poceni 
K odklonilnemu stališču do prenove pogosto pripomore neupošte-

vanje razlike med fiksnimi in dodatnimi stroški. Recimo pri prenovi 
fasade je cela vrsta stroškov, ki nastopijo ne glede na to, ali bomo 
izvedli dodatno toplotno zaščito ali ne. Dejansko je strošek energetske 
prenove zajet le v ceni toplotne izolacije in njenega pritrjevanja, zra-
ven lahko prištejemo še najverjetneje potrebno zamenjavo zunanjih 
okenskih polic in prestavitev žlebov in strelovoda. Gradbeni oder pa 
moramo postaviti tako za prenovo zgolj ometa kot energetsko prenovo. 

Če pri računu vračilne dobe investicije to zanemarimo, nas utegne 
rezultat res odvrniti od namere. Če pa upoštevamo, da sodi lep kos del 
in s tem tudi stroškov v vzdrževanje, ki je nujno v vsakem primeru, in 
posebej ovrednotimo vračilno dobo investicije v dodaten material in 
delo za energetski del prenove, bo rezultat neprimerljivo prijaznejši.

Finančno vzdržni ukrepi
Pri načrtovanju prenove se moramo ravnati po načelih dobrega 

gospodarjenja. To pomeni skrbno preverjanje potreb in zahtev, mogo-
čih tehničnih rešitev in njihovih dolgoročnih stroškovnih vidikov, tako 
da oblikujemo finančno vzdržno kombinacijo ukrepov. Vanjo je lahko 
vključeno popravilo manjših poškodb, preprečevanje zamakanja za-
radi vdora talne vlage ali padavinske vode, statična ojačitev in proti-
potresna utrditev ter seveda posegi na stavbnem ovoju in sistemih, s 
katerimi izboljšamo energetsko učinkovitost. 

Čeprav se – tudi zaradi razpoložljivih nepovratnih in povratnih sred-
stev za izvedbo ukrepov – izraz prenova najpogosteje povezuje z ukre-
pi za učinkovito rabo in obnovljive vire energije, je to le eden od vidikov, 
ki pomagajo ohranjati tako vrednost kot primernost stavbe za name-
ravano uporabo. Kot odgovorni lastniki stavbe se moramo zavedati, 
da so v nekaterih primerih drugi ukrepi nujnejši in za trajnost stavbe 
pomembnejši.

Kakovost bivanja
Pri tehtanju koristi in učinkov prenove se – kadar ne gre predvsem 

za odpravo res hudih poškodb ali napak – največkrat ukvarjamo s 
prihranki energije in znižanjem obratovalnih stroškov. Ni pa le nižje 
stanje števca tisto, kar naj bi bila 
osnovna motivacija za energetsko 
prenovo. Pomembno se izboljša 
tudi toplotno ugodje v stanovanjih. 
Temperature površin prostorov so 
višje in enakomernejše, manjša je 
temperaturna asimetrija, gibanje 
zraka in z njim kroženje prahu je 
upočasnjeno, ob vzdrževanju pri-
merne vlažnosti zraka se možnost 
nastanka plesni zmanjša na mini-
mum. Počutje je prijetnejše, blago-
dejni so vplivi na zdravje. 

Pred tem pa moramo seveda za-
gotoviti, da so osnovni stavbni ele-
menti v dobrem tehničnem stanju.

Nezanemarljivo je tudi dejstvo, 
da se celovito prenovljeni stavbi in 

njenim posameznim delom v etažni lastnini zviša tržna vrednost. Mar-
sikoga prav ta argument dokončno prepriča.

Sistemi v stavbi in obnovljiva energija
Pri prenovi stavb številne možnosti velikokrat begajo stanovalce, 

zato se jim pri odločanju pri vsakem odgovoru poraja še več vprašanj 
in se lahko brez ustrezne strokovne podpore izgubijo v vrtincu dvomov, 
ki oteži odločitve ali jih spremeni v napačne.

Prenova večstanovanjskih stavb se s tehničnega vidika ne razlikuje 
od drugih stavb, je pa specifična z vidika deljenega lastništva in včasih 
logističnih omejitev, ki se nanašajo predvsem na zagotovitev prostora 
za ogrevalni sistem ter hrup pri delovanju in transportu goriva. 

Celovita energetska prenova stavbe v skladu s tehničnimi zahtevami 
skoraj nič-energijske stavbe (sNES) je najboljši pristop, saj sta stavba 
in trajnostna oskrba z energijo neločljivo povezana dela, ki morata biti 
obravnavana celovito, na stroškovno optimalen, do okolja prijazen in 
družbeno odgovoren način brez poseganja v kakovost bivanja stano-
valcev. Če celovita prenova ni mogoča zaradi različnih (najpogosteje 
finančnih) omejitev, je tudi z delnimi ali postopnimi ukrepi v ogrevalni 
sistem mogoče doseči dobre rezultate.

V skladu s temi trajnostnimi smernicami so se v praksi pri energet-
ski prenovi večstanovanjske stavbe kot finančno uspešni izkazali sle-
deči posegi v sistem:
• hidravlično uravnoteženje 

ogrevalnega sistema,
• zmanjšanje priključne moči 

vira toplote po izvedeni doda-
tni toplotni zaščiti ovoja stavbe,

• ogrevanje z obnovljivim virom 
energije,

• samooskrba večstanovanjske 
stavbe z električno energijo.
Vsak posameznik, v večstano-

vanjski stavbi pa še toliko bolj, 
lahko s prehodom na ogrevanje z 
obnovljivimi viri energije prispeva 
k zmanjšanju vpliva na okolje in 
dandanes že nedvoumne pod-
nebne spremembe. Če se večsta-
novanjska stavba ogreva s fosil-
nim energentom, naj stanovalci 
resno razmislijo o njegovi zame-
njavi s toplotno črpalko ali lesno 
biomaso. Ne samo zato, ker bodo s tem prispevali k varovanju okolje, 
ampak tudi zato, ker je ogrevanje z obnovljivimi viri cenejše.

Do septembra 2019 je bilo po Uredbi o samooskrbi z električno 
energijo iz obnovljivih virov energije (Uredba) (Ur. l. RS, št. 97/15 in 
32/18) priključenih približno 3.000 naprav za samooskrbo z električ-
no energijo. Tudi v večstanovanjski stavbi se lahko stanovalci odločijo, 
da se bodo samooskrbovali z električno energijo, saj prenovljena Ured-
ba (Ur. l. RS, št. 17/19) uvaja možnost skupnostne samooskrbe.

Zaključek
Ne glede na splošno priporočljivost naštetih ukrepov pri celoviti pre-

novi stavb velja, da je treba vsako stavbo obravnavati individualno in 
da prioritetni vrstni red ukrepov ni nujno vedno enak. Odločitev lastni-
kov oz. stanovalcev mora vedno temeljiti na optimalnem tehničnem in 
finančnem predlogu ob upoštevanju okoljskih in družbenih vidikov. Tu 
je treba opozoriti na potrebni odstotek soglasij (polovičen ali tričetrtin-
ski) za izvedbo ukrepov pri prenovi večstanovanjskih stavb. 

Odločitev za izvedbo celovite prenove ne prinaša le dolgoročnih kori-
sti za denarnico in ohranjanje ali celo povečanje vrednosti nepremični-
ne, temveč ima tudi pozitiven vpliv na izboljšanje kakovosti bivanja in 
manjši ogljični odtis, kar je skladno s politikami, strategijami in zaveza-
mi na ravni EU in Slovenije.

Celovita prenova stolpnic 
predstavlja velik izziv

Toplotna črpalka večinoma upora-
blja obnovljive vire energije. Vir: 
Kronoterm

Prenova stavb kulturne dedišči-
ne mora potekati v sodelovanju 
z ZVKDS



PoveZovanje
Ste vedeli, da v Evropi deluje skoraj 
3000 grozdov?
Grozdi so povezave podjetij in 
drugih organizacij. Povezova-
nje je prostovoljno, na osnovi 
skupnih interesov, na primer 
na področju razvoja ali vstopa na nove trge. Za razliko od po-
vezovanja v projektih, so grozdi trajnejša oblika sodelovanja in 
povezovanja. 
Moderni grozdi podpirajo globalne gospodarske, socialne in 
okoljske izzive, digitalno transformacijo in modernizacijo (groz-
di 4.0). V teh izzivih iščejo razvojne priložnosti za svoje člane in 
možnosti za uresničevanje potreb različnih deležnikov in družbe 
kot celote. Večinoma so ti grozdi mednarodni, povezujejo različ-
ne sektorje in industrije. Povezujejo tako podjetja kot tudi druge 
grozde (partnerstva grozdov) ter regionalne ali globalne iniciative. 
Slovenski gradbeni grozd (SGG) je iniciator ideje mednarodnega 
grozda za krožno gradbeništvo, v katerega so se že začeli vklju-
čevati različni grozdi iz tujine, kar našim članom omogoča med-
narodno poslovno in razvojno sodelovanje. Krožno gradbeništvo 
pomeni upoštevanje načel krožnega gospodarstva v gradbenem 
sektorju. Priložnosti za to je veliko.

Več informacij: mag. Vladimir Gumilar, 041 770482

LjubLjana
Virtualni ogled festivala OHS 2020 
V aprilu bi morale Odprte hiše 
Slovenije (OHS) organizirati 
11. festival odlične arhitektu-
re in po vsej Sloveniji odpreti 
vrata stavb. Na letošnji festi-
val se je prijavilo več kot 100 
arhitektov, dogovorili so se z več kot 100 lastniki in upra-
vljavci stavb, napisali so več kot 200 predstavitvenih tekstov 
in organizirali že 50 prostovoljcev. Šest lanska žirija je iz-
brala vrhunske objekte za predstavitev na 11. festivalu OHS 
pod naslovom »Arhitektura za prihodnje generacije«. 
Izvedbo festivala pa je tip pred odprtjem zaustavila epide-
mija novega koronavirusa
V OHS so se odločili, da festival vseeno odprejo na njihovi 
spletni platformi in predstavijo projekte, ki so se uvrstili v 
letošnji program, tako da so ti na voljo za ogled od 17. aprila 
2020 na spletni strani www.odprtehiseslovenije.org. 

Če se bo jeseni stanje umirilo in bodo vladni ukrepi 
dovoljevali druženje, bodo festival v živo izpeljali 

med 25. in 27. septembrom 2020.

GbC
Uskladiščen ogljik – 
usklajeno delovanje 
gradbenega sektorja
Svetovna organizacija za Zele-
no gradnjo World Green Building Council, ki združuje pre-
ko 70 regijskih organizacij (in katere član je tudi Slovensko 
združenje za trajnostno gradnjo, GBC Slovenija), je pripravilo 
poročilo o »uskladiščenem ogljiku« v gradbenem sektorju.
Zajetno poročilo nakazuje poti za doseganje brezogljične 
družbe z udeležbo in sodelovanjem vseh deležnikov, opisuje 
možne rešitve in opredeljuje tako končne kot etapne cilje po 
posameznih določevalcih oziroma deležnikih. Vizija je do leta 
2030 doseči za 40 odstotkov manj uskladiščenega ogljika do 
2050 pa doseči končni cilj – brezogljična družba.

Celoten dokument na https://gbc-slovenia.si

StanovanjSki SkLaD RS
Gradnja stanovanj poteka kljub epidemiji 
Stanovanjski sklad RS (SSRS) ima namen do leta 2023 zagotoviti 
2.144 novih javnih najemnih stanovanj v projektih skupne vrednosti 
okoli 286 milijonov evrov. Gradbena dela na gradbiščih projektov 
lastnih gradenj SSRS, kljub prejšnji mesec razglašeni epidemiji 
Covid-19 v Sloveniji, z veliko intenziteto potekajo na treh lokaci-
jah v dveh mestih. V Ljubljani projekta Novo Brdo in Skupnost za 
mlade Gerbičeva ter v Mariboru projekt Pod Pekrsko gorco. Prav 
tako potekajo gradbena dela na gradbiščih partnerskih projektov 
po javnih razpisih in javnem pozivu po celotni Sloveniji. 
Na vseh gradbiščih lastnih gradenj SSRS so bili s koordinator-
ji za varstvo in zdravje pri delu, nadzorniki in izvajalci gradnje 
usklajeni s priporočenimi ukrepi Vlade RS, Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje in Zavoda za varstvo pri delu za zavarova-
nje vseh udeležencev pri gradnji. Ukrepi se dosledno izvajajo.




