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Trend sotoplotnr
V Pomurju je v ekoloiki projekt vktjutenih 99
energetsko uiinkovitih zgradb, Poudarek na naravnih
pravilno in kakovostno vgrajenih materialih ter na
sodobnih in vardnih tehnoloSkih re5itvah uravnavanja
toplote.v bivalnih in delovnih prostorih
MrHfiomRrc-----Projektu Nacionalne energetske poti
(NEP) Slovenija, ki predstavlja primere dobre prakse na podrodju gradnje energetsko uiinkovitih zgradb,
je pridruZilo tudi pomurje. Z vseh

se

Stirih pomurskih upravnih enot so
leta 2009 med primere dobre prakse
vkljudili 66 energetsko utinkovitih
zgradb, letos, ko so prideli drugi del
tega projekta, pa se jim je pridruZilo
5e 33 primerov.
"Pri izdelavi drugega dela projekta
NEP je opazen napredek pri sistemih
ogrevanja in gradnji objektov. Frevladujejo nard,vni materiali, kvalitetno
in pravilno vgrajeni. S tem dosegajo
manj5o potrebo po ogrevalni energiji. Zaradi manjSe porabe in veijih

izkoristkov ogrevalnih naprav in

sistemov so se moti teh zmanj5ale od
3o do 5o odstotkov," je o ugotovitvah
spregovoril energetski svetovalec za
Pomurje Valentin Odar.
Med novimi primeri dobre prakse
iz Pomurja, ki so objavljeni na spletni
strani www.nep.vitra.si, so tako individualne kot veistanovanjske stavbe
na daljinsko ogrevanje in prenovljene
oziroma novozgrajene javne stavbe.
Med njimi je tudi Bistra hi5a Martjanci, kjer so zajeti razliini sistemi ogre-

vanja z obnovljivimi

viri

energije,

prav tako naravni gradbeni materiali
z razlitnim naiinom vgradnje. Zgrajeni so tudi sistemi za pridobivanje elektridne energije s soncem in vetrom.
V energetski pisarni v Ljutomeru

Stevilnimi vpra5anji investitorjev, ki se lotevajo gradnje ali prenove objekta. Kot pravi,
je lahko nezadovoljstvo po kontani
se Odar sreduje s

gradnji oziroma obnovi ob nepravil-

ni izbiri arhitekta in izvajalca veliko.

"Velikokrat vpliva na odloditev izbire
najniZja cena - ob misli, da je kvaliteta konstantna
Pri pogovorih z arhitektom je po-

membno, da investitor ve, kaj hote,
saj je velikokrat problem pri.medsebojnem razumevanju in branju natrtov. Posebno poglavje pri gradnji so

izvajalci. de imamo smolo in izberemo neprofesionalnega, je razodaranje
na koncu veliko. Izvajalcev je veliko,
med njimi tudi nekvalitetnih. Da bi
se investitor izognil teZavam, mora
pred zaietkom investicije pridobiti
strokovne in razumljive informacije.
Eno izmed orodij je NER ki omogoda
stik z investitorji, ki so zgradili objekt
in v njem Zivijo."
Odar je ob tem poudaril, da so najvedje teZave individualnih stavb, gra-

jenih do letd 1990, neizolirane fasade,
zgornja plo5da proti podstreiju ali
streha pri mansardi in okna. "stavbe
po letu 2005 imajo Ze vgrajeno sodobno pohiStvo in pravilno izvedene izolacije oboda," dodaja. Seveda je
pri energetski obnovi stavb izrednega
pomena tudi izbira sistema ogrevanja
ali grelne naprave. "Trenutno so najvedji trend toplotne irpalke in kotli
na lesno biomaso.
zgradb seje letos

pridruiilo Nacionalni
enertetski poti
Slovenija

Pri toplotnih trpalkah je zelo pomembna lokacija stavbe. de imajo
malo prostora, je najveikrat uporabljena toplotna drpalka zrak-voda.
Pri novogradnjah in stavbah na podrotju z visoko podtalnico uporabljajo toplotno trpalko voda-voda, de
pa imajo vetjo parcelo in ilovnato sestavo zemlje, pa uporabljajo toplotno

irpalko zemlja-voda. Pri zamenjavi

1

grelnega medija na lesno biomaso je ,
pol kotlov na pelete, pol pa na polena.
Kotle na polena izberejo najvetkrat
lastniki gozdov," je razloZil Odar. .:
Dodal je 5e, da je razpis za nepovratna sredstva za energetsko obnovo
eno- in dvostanovanjskih stavb potekel sredi julija zaradi izrabe sredstev za leto5nje leto. 5e vedno pa je
mogode pridobiti ugodne kredite za
,

energetsko obnovo stavb in nepovratna sredstva za vedstanovanjske
stavbe.

POMURJE
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Itrpalke in izolaciia

htstanovanjsko stavbo v Lendavi, zgrajeno leta 1980 in obnovljeno leta 2011, so oblekli v osemcentimetrsko izolac'ijsko fasado
rstiroporja, podstreina izolacija iz kamene volne je debela 20 centimetrov, ravna terasa je pokrita s po5evno streho, zamenjali
o tudi okna. (Arniv NEP)

energetsko sanacijo stanovanjske hi5e, zgrajene leta , za sezorto 2{}121:013 pa me je krrrjava priSla 8oo ewog"
;, ie ie odlodil tudi Zvonko Kustec iz tjutomera Na , ie,o prihranku spregovoril lftstgc,
Druiina Cregoria liikas SFodnjega Kamen5daka v
so niredili izolacijsko fasado, staro leseno
sozar-reniali z energetsko eiinkovitimi'okni z ljutomerskiobtinise je odlOdila,zagradnioekolsg{enizl
,s-te.klitvijqstariogriv,alai-ko,t-e.lna ritrno olje--,.,.ko,ene-rgrjske hi5e, kiso jo dokontaliv letu 2008. HiSa ima

stavbno
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Cno,pet, ki ogreva vse, pf o,stor,er.

v

rez-ei'vipt soiiEiliktiiina sevalaJ'ie povedal tiA€k, ki iC

sisemor.n ogf evania :iadovo[en. za ogrevanjesanitarne
,vode imi$o vgrajenotoplotno drpalko sistem4 ziakno{a
,poleg:tega,imajg naparceli dva betonska rezeffoaria Ip
2oga l.itr.tiV za zbfu anje deievnice za upombo tv,sanitariiah;,pi anje ,avtonrob-ilw ter zalivanje wta in okoliee. Izves

dena je lotena in5talacija za sanitarije in zunanjo porabo.

