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Nova nizkoenergijska hiša v Bezuljaku,
kakovostno energijsko obnovljena hi-
ša iz leta 1975 na Bločicah ter le stre-
ljaj stran še ena družinska hiša, ki je
posebna zato, ker jo je lastnik toplo-
tno izoliral že v začetku 80. let prej-
šnjega stoletja, so bile tri postaje na
nacionalni energetski poti, na katero
smo se na povabilo Vitre iz Cerknice
podali pred kratkim. Slišali smo tri ze-
lo različne zgodbe lastnikov, a v vseh
sta rdeča nit majhna raba energije za
ogrevanje in kakovostno bivalno oko-
lje.

Grejejo jo sonce, zemlja in les

Milan Sernel, lastnik nove, lahko rečemo
dobre nizkoenergijske hiše, je svoj dom na-
črtoval zelo premišljeno in izrabil vse dano-
sti parcele. Ta je na vrhu blage vzpetine, od
koder se na jug odpira lep pogled po spu-
ščajočih se travnikih in njivah, v jasnem
vremenu pa na zahodu zasijejo celo Alpe.
Sonce na tem kraju ne skopari s toploto in
pozimi jo zelo učinkovito prestrezajo za
pasivno ogrevanje. Poleg tega je parcela
dovolj velika, da lahko za ogrevanje izkori-
ščajo toploto zemlje, prostora pa je dovolj
tudi za zbiranje deževnice in biološko čistil-
no napravo.
Pritlična hiša z mansardo, ki kljub sodobni
arhitekturi posnema tradicionalne kmečke
hiše v vasi Bezuljak, je odprta na jug, kjer
so za velikimi okni bivalni prostori, in pre-
cej zaprta na severu in zahodu. Izjema je
frčada na severni strani, saj se niso želeli
odreči pogledom na bližnje travnike in
gozd v ozadju. Pozornost pritegnejo zani-
mivo oblikovana okna, pri katerih so velike
površine stekla prekinjene s prečnimi le-
tvami. Obiskovalec takoj ugotovi, da se hi-
ša zaradi njih še bolj zlije z okolico, saj letve
posnemajo kozolec.
Hiša, ki je zasnovana kot nizkoenergijska,
zagotavlja zelo kakovostno bivalno ugod-
je, računi za ogrevanje in toplo vodo pa so
nizki, vendar kot pravi gostitelj, bi zdaj ne-
katere stvari naredil drugače. Zagotovo bi
na zunanje stene namesto 14 centimetrov
toplotne izolacije vgradil vsaj 20 centime-
trov. Dvoslojno zasteklitev oken bi zame-
njal s trislojno. Namesto toplotne črpalke
zemlja/voda bi se odločil za zrak/voda. Tu-
di prezračevalni sistem z rekuperacijo to-
plote odpadnega zraka bi vgradil. Radia-
torje v mansardnih prostorih pa bi zame-
njal s talnim gretjem. Tako bi še znižal stro-
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Levo zgoraj: Nizkoenergijska novogra-
dnja v vasi Bezuljak.
Levo spodaj: Energijsko obnovljena
družinska hiša iz leta 1975 na Bloči-
cah.

V novi pirolizni peči na polena pokurijo približno šestkrat manj drv kot pred ko-
renito obnovo hiše.
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ške ogrevanja in priprave tople vode, ki
zdaj znašajo približno 700 evrov na leto.
Zdaj 180 kvadratnih metrov veliko hišo
ogrevajo s toplotno črpalko zemlja/voda,
ki ima moč 11,7 kW in grelno število 4,5,
zadostovalo pa bi 9 kW, pravi Milan Ser-
nel. V zemljo so na 240 kvadratnih metrih
položili 1400 metrov spiralno zavitih cevi,
po katerih kroži mešanica etanola in vode,
ki toplotni črpalki prenaša toploto. V kuril-
nici je na črpalko povezan 160-litrski bojler
za toplo vodo in 500-litrski hranilnik toplo-
te, ki je namenjena za talno in radiatorsko
gretje. Vendar za toploto v hiši ne skrbi le
toplotna črpalka, približno 25 odstotkov je
pozimi zagotovi neposredno sonce, ki se
upre v velika okna na jugu, pojasni gostitelj
in doda, da je včasih tako močno, da mora-
jo sredi zime spustiti zunanje žaluzije. Tem-
peratura namreč hitro naraste na 26 sto-
pinj Celzija, kar je preveč za prijetno biva-
nje, poleg tega nizko zimsko sonce po-
vzroči precej bleščanja. Toplotna črpalka
se prav tako ne vključi, kadar v dnevni sobi
zakurijo toplovodni kamin, toplote je do-
volj za vso hišo. Poleti toplotno črpalko in
talno gretje izkoriščajo za hlajenje. Pred vi-
sokim poletnim soncem pa jih ščiti tudi
nadstrešek nad teraso.
Med posebnostmi hiše velja omeniti izkori-
ščanje deževnice, ki jo uporabljajo povsod
razen v kuhinji. Tam teče iz pipe voda iz
vodovoda, ki je na leto porabijo le 20 ku-
bičnih metrov. Za zbiranje deževnice so na
dvorišču vkopali pet kubičnih metrov veli-
ko cisterno. Če je dežja premalo in zmanj-
ka deževnice, elektromagnetni ventil sa-
modejno v vodovodno napeljavo preu-
smeri vodo iz vodovoda. Presežki deževni-
ce se stekajo na površino, pod katero je ze-
meljski kolektor, saj vlažna zemlja poveču-
je njegovo toplotno moč. Tja se steka tudi

v biološki čistilni napravi prečiščena odpa-
dna voda iz gospodinjstva.

Rabo energije so zmanjšali za šestkrat

Na Bločicah nas pred tipično slovensko hi-
šo iz leta 1975 sprejme nasmejana Anica
Žnidaršič, ki hiti povedat, da se življenje v
hiši pred energijsko obnovo in po njej razli-
kuje kot noč in dan. Zelo je zadovoljna s
svojo odločitvijo in ni ji žal nobenega evra,
ki ga je morala nameniti za to. Prej so za
ogrevanje 200 kvadratnih metrov bivalnih
površin in pripravo tople sanitarne vode
porabili približno 60 kubičnih metrov drv,
zdaj jih manj kot deset. Še pomembnejše
pa je veliko večje udobje. Anica Žnidaršič
se spominja, kako so prej po štirikrat, pet-
krat na dan s samokolnico vozili drva in jih
nalagali v peč, pa jih je kljub temu pogosto
zeblo. Po novem zakurijo le enkrat na dan
in to zadostuje za prijetno toploto vsaj 24
ur, želeno temperaturo ter čas vklopa in iz-
kopa pa uravnavajo le s pritiski na gumbe.
Pove tudi, da so nekdaj z nadstreškov vise-
le velike, nevarne ledene sveče, zdaj ni ni-
kjer nobene.
Pred dvema letoma so na hiši zamenjali vsa
okna in vgradili nova toplotno veliko bolj
izolativna s toplotno prehodnostjo 1,1
W/m²K. Zunanje stene so obložili z 12
centimetri toplotne izolacije, skrbno pa so
izolirali tudi balkone in okenske špalete ter
strop nad vhodom v hišo. Tako so prepre-
čili nastanek toplotnih mostov in pojav ple-
sni na teh mestih. Izolirali so tudi streho in
zamenjali strešno kritino. Z navedenimi
ukrepi so zmanjšali toplotne izgube za pri-
bližno 60 odstotkov.
Zaradi sončne lege hiše in orientacije stre-
he na jug so se odločili za vgradnjo šestih
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Vrtljivi vakuumski sprejemniki sončne energije so zaradi sledenja soncu še bolj
učinkoviti in zagotovijo za skoraj 60 odstotkov vse potrebne toplote v hiši.
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kvadratnih metrov sprejemnikov sončne
energije, ki večji del leta zagotovijo dovolj
tople vode v gospodinjstvu, ko je sonca
premalo, pa jo ogrevajo s pečjo na drva. Iz-
brali so pirolizno peč z močjo 30 kW in jo
povezali s 300-litrskim solarnim boljerjem
in 1800-litrskim hranilnikom toplote. Tega
so izdatno izolirali s kameno volno in pre-
prečili nepotrebne toplotne izgube.
Celotna naložba, v katero je poleg navede-
nega všteta še nadzidava podstrešnih pro-
storov, je znašala 60 tisoč evrov, je pove-
dala Anica Žnidaršič. Od tega so približno
18 tisoč evrov odšteli za fasado in 16.500
evrov za demontažo stare peči ter nakup in
montažo nove peči skupaj z bojlerjem in
hranilnikom toplote. Izračunali so, da zara-
di manjše rabe energije privarčujejo pribli-
žno 2500 evrov na leto.

Hišo so toplotno izolirali
že pred 30 leti

Lastniku hiše Zdenku Bezjaku že pred 30
leti varčevanje z energijo ni bilo tuje. Zato
je svoj dom, ki ga je zgradil na koncu Blo-
čic, že takrat obdal s toplotno izolacijo, ki
bi mu jo lahko zavidala marsikatera v za-
dnjih letih zgrajena stanovanjska hiša. Kot
pove, si je vedno želel namesto v tanko-

slojno klasično fasado hišo obleči v dekora-
tivno belo fasadno opeko, zato se je odločil
za sistem prezračevane, tako imenovane
sendvič fasade. Na osnovno konstrukcijo iz
20-centimetrskih modularnih blokov je na-
mestil 10 centimetrov kamene volne, po-
tem naredil dvocentimetrski prezračevalni
kanal in hišo obzidal še z 12-centimetrsko
fasadno opeko. Z 20 centimetri kamene
volne je izoliral tudi strop mansarde.
Za tiste čase toplotno izjemno izolirano hi-
šo so sprva ogrevali le s kombiniranim ko-
tlom na drva in kurilno olje, vendar kot
pravi, v njej ni zagorelo niti eno poleno.
Pozneje je vgradil tudi talno gretje, ki delu-
je v nizkotemperaturnem režimu in omo-
goča boljše izkoristke kotla ter manj potreb
po energiji. Ker je Zdenko Bezjak navdušen
za nove tehnologije, ki omogočajo energij-
ske izboljšave v stavbi, se ni ustavil pri tem.
Pred desetimi leti se je odločil, da bo izkori-
ščal sončno energijo, in je na vrtu postavil
približno 16 kvadratnih metrov vakuum-
skih sončnih sprejemnikov.
Narediti so morali posebno, dovolj močno
nosilno konstrukcijo, ki omogoča, da spre-
jemniki sledijo soncu. Zjutraj so obrnjeni
povsem na vzhod, zvečer pa svojo pot
končajo na zahodu. Potem se čez noč vr-
nejo v jutranji položaj, pojasnjuje gostitelj.

Voda, ki jo ogrejejo, se shranjuje v 300-litr-
skem bojlerju in je namenjena za gospo-
dinjstvo. Presežek toplote, in te je poleti
precej, shranjujejo v osem kubičnih metrov
velikem hranilniku toplote, ki so ga naredili
pod hišo in njegovo zgornjo površino upo-
rabili za parkirišče. Od tod gre voda pred-
vsem v prehodnem obdobju, če je sonca
dovolj, pa tudi pozimi, v ogrevalni sistem,
poleti z njo ogrevajo bazen na vrtu. Sonce
tako pozimi zagotovi do 60 odstotkov po-
trebne toplote za ogrevanje prostorov.
Kljub temu za 220 kvadratnih metrov
ogrevanih površin na leto porabijo pribli-
žno 1200 litrov kurilnega olja, pove Zden-
ko Bezjak in prizna, da je količina tako veli-
ka predvsem zaradi toplotno slabo izola-
tivnih oken, ki jih bo treba slej ko prej za-
menjati z boljšimi.
Tudi pri tej hiši zbirajo deževnico. Padavin
je dovolj in škoda je, da bi preprosto poni-
knile v zemljo, razloži gostitelj. Deževnico,
ki se steka najprej v cisterno pod hišo, po-
tem pa prečrpava v više ležeči rezervoar s
prostornino kar 74 kubičnih metrov, upo-
rabljajo za zalivanje velikega vrta in bazen.
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