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Znanje in vedenje o pravilnih
ukrepih udinkovite rabe energUe
vsem omogoda prihranke
zadnjem dasu je na podrodju
in drugih
objektov velik poudarek tudi na

Y

gradnje stanovanjskih

energetskl udinkovitosti stavb.
Investicijski vloZek v ustrezne

in energetsko uiinkovite ukrepe
se v vedini primerov povrne Ze
v nekaj letih; v iasu, ko stanovanje uporablja ena generacija, se izbira pravllnih ukrepov
Ze temeljito >splada<. (eprau ta

elementov lahko bivalno okolje
spremenijo v nevarno za uporabnika. Tiplden primer je plesen v sodobnih stanovanjih,kjer z
v

gr adnj o neproduSno zatesnj ene-

ga stavbnega pohiStva ustvarimo

voj piesnl.

stropu torej za naie razmere ne

bi

smela biti vpra5anje, temved
pravilo. Sorazmerno pa bi mora-

Ii izbrati tudi ustrezno izolirano
stavbno pohiStvo, da ne bo spet
okno tisto, po katerem bodo polzele rosne kaplje zaradi kondenzacije zraine vlage.
Pogosta napaka

tudi prl

novo-

gr adnjah,ki jlh gradijo >izkuSeni<

ben stanju, ko bi si v mrazu pri
-25 "C nadeli rokavico, na kateri bi en prst manjkal, Vsem je

mojstri, Sanacija vzame veliko
dasa

in povzroii dodatne stroSke.

Investitor pa mora le pri
nadrtovanju objekta vedeti,
kakSno bivalno okolje Zeli, kajti

vsaka odloditev pomeni novo
zahlevo

pri

nadrtovanju. Izbtra

razporeditve prostorov, nadina
ogrevanja, vira toplote in drugih
kriterljev vpliva na lzbiro grad-

brine porabimo veliko vedji deleZ

benega materiala, talnih oblog,
na premer in lokacgo dimnika ali
pa na vgradnjo instalacij za povezavo s sprejemniki sondne energije ali toplotne drpalke, pa 5e

druZinskega proratuna kot pred
Ieli, pa slro5ek ogrevanja in pri5e

vedno lahko predstavlja pomemben deleZ druZinskega proraduna.

mnogo drugih podrobnosti je

Vedno stroZje zahteve, ki jih investitorjem predpisuje zakonod-

aja s podroija varovanja okolja, pa niso zanemarljive. Izvedba ustreznih ukrepov lahko
kratkorodno podraii investicijo.

Plesen v sodobno prenovljenem stanovanju 1e posledica neznanjaizvajalcev a1i napatne odloiitve investitorja zaradi neusklajene izolativnos-

Z doslednim upoStevanjem pravil

ti !e! poflanjkania prezra(evaqlal

pri nadrtovaryu in izvedbi

Izbtra najmanj 15 cm izolaclje na
fasadnem delu ovoja rn 40 cmna

Pojav toplotnega mostu je podo-

nekatere novej5e potroSne do-

prave tople sanitarne vode

e)

obiina

potrebno uskladiti. lal noben izvajalec ne more vedeti, kako si
investitor predstavlja blvanje v
novem sanjskem domu, tudi ne
more blti edini vir informacil za
prav vse moZnosti na posamez-

vseh

gradbenih detajlov pa dolgoroino

. *:4:

r$F

modno zniLamo obratovalne in
tudi v zdrlevalne stro5ke obj ekta.
Rezultat se kaZe tudi v kakovosti
bivalnega okolja.

Prav zaradi moZnosti, da vsak

investitor sam preveri,

kuj

pomeni doloien ukrep ln kakSne
so izkuSnje drugih investitorjev, je nastala Nacionalna energetska pot NEP Slovenija na

portalu hltp:f lnep.vitra.sr.

Na

enem mestu zdruluje neprecenljivo zakladnico primerov dobre

prakse

in tudi veliko opozoril

v

izoglb napainim odlodltvam.
Poudarek NEP je na ovoju stavbe
in priprpavi tople sanitarne vode.
Ob dejstvu, da

je veliko stano-

vanjskih objektov zgrajenih v
dasu, ko o stroiku energije niso
veliko govorili, pa je potebno
v dana5njem dasu poskrbeti za
zasuk v razmiiljanlu investitorjev, pa tudi uporabntkov le zgrajenih objektov, Nepravilno izvedeni sanacijski ukrepi in adap-

Neustrezno izo\acijo podstreSja ali nedosledno izvedbo toplotnoizolacijskega ovoja je poztmr teZko skriti, Na
fotografili je od 1 1 stavb 1e ena kvalitetno toplotno izolirana.

na hladnejiih povrSlnah goji5de jasno, da nas bo v ta prst zeblo
nevarne irne zidne plesn1 zara- in bi verjetno dobili po daljiem
di katere ima veliko ljudi resne dasu samo na tem prslu hude
zdravstvene telave. Z zamenjavo
oken bi morali poskrbeti tudi za
enakomerno tzolactjo zunanjega
ovoja, zamenjati pa bi morali tudi

ozebline. Enostaven nasvet vsem
graditeljem je torej, na1 tzvede'
jo ovoj stavbe tako, da noben del

konstrukcije ne bo bistven o manj
na(inbivanja ter uvesti ustrezen izoliran od ostalih v istem nlvonatin prezraievanja. i.al se zara- ju. In ker ima topei zrak to last-

preteklih nost, da se dviga nad hladnejiega,
iasov na marsikateri novi zgradbi je potrebno strop izolirati precej
naide rrelil<o iziiedbenih nanak, ki vei l<ot fasado.
di gradbenih izkuSenj iz

nem podrodju. Bistveno vlogo pri
tem imata investitor in kvaliteten

projektant, izvajal.ec pa mora
projekt z usklajenimi reiilvami

dosledno upoitevati, Samo na tak
na-in je investicija ekonomiina.
Nadaljevanje naslednjii

Anton Drobnit, u.d.i. str.,
sodelavec v projektu

vir fotografij: portal
NEP Slovenija

