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ODMEV S POSVETA ZGRADBE, ENERGIJA IN OKOLJE 2007 

NOVICE IN INFORMACIJE 

Slovensko društvo za son no energijo SLOSE že vrsto 
let organizira strokovne posvete s podro ja energetsko 
u inkovitih zgradb, zadnja leta zelo uspešno v sodelo-
vanju s podjetjem Kubus inženiring. Posvetovanja so že 
bila na  raznih lokacijah, letos prvi  v Kranjski gori. Ude-
ležba preko 400 arhitektov, projektantov, krajinarjev, 
študentov, razstavljavcev in ljubiteljev u inkovite rabe 
energije uvrš a to posvetovanje med vodilna strokovna 
posvetovanja v Sloveniji. Kakor vedno, so bili tudi letos 
energetski svetovalci najštevil nejša stanovska skupina, 
ki ne slovi po okolju prijaznem ravnanju: namesto pre-
no iš  na skupnih ležiš ih v Porentovem domu so raje 
prevozili nekaj tiso  kilometrov preve . 
Letošnji organizacijski izziv bi že ob ugodnih vremen-
skih pogojih  terjal izredno iznajdljivost organizatorja in 
prilagodljivost udeležencev, v ekstremnih vremenskih 
razmerah  pa se je pokazal kot slabša izbira. Šotor, v 
katerem so bila predavanja in razstavni prostori sodelu-
jo ih podjetij, zelo primeren za sindikalne veselice, ni 
nudil potrebnega udobje za zbrano strokovno delo. 
Ozvo enje je bilo uporabno samo za slušatelje med 
peto in sedmo vrsto, razsvetljava je bila neprijazna do 
predavateljev,  kvaliteta video projekcije je bila v obrat-
nem sozvo ju z dnevno svetlobo…  Vendar vse to ni 
pretirano motilo udeležencev, saj sta predstavnici Kubu-
sa, Nadja Žnidarši  in Tina Ber i ,  skupaj s celotno 
ekipo poskrbeli, da   je vse potekalo brez ve jih motenj. 
Škrebljanje dežnih kapel na šotorki in sunki vetra so nas 
le opozarjali, da smo del muhaste narave, ki je medtem 
v sosednjih dolinah uni evala  hiše, mostove, ceste… 
Kakšna simbolika je bila v teh trenutkih, ko je strokovna 
javnost pozivala k trajnostni gradnji in im manjšim 
posegom v okolje, katastrofalni dogodki pa opozarjali na 
podnebne spremembe. 

Posvetovanje je za el predsednik društva SLOSE, Mar-
ko Umberger v stilu dobro/slabo. Nanizal je vrsto 
dogodkov in ustvarjalcev le-teh ter pustil dovolj prosto-
ra, da si je vsak udeleženec lahko ustvaril svojo sliko. 
Tako si niti po posvetovanju nismo bili enotni, ali je pasi-

vna arhitektura v Sloveniji edini odgovor zahtevam po 
trajnostnem bivanju, kako jo prilagoditi doma im pogo-
jem in kako jo prese i z zahtevami po uporabi okolju 
prijaznih gradivih z malo vgrajene energije.  Smo pa sve-
ano pozdravili himno posvetovanja Hiša nasproti sonca 

in jo zapeli skupaj s Perom Lovšinom. 
Nadaljeval je moderator Andrej Klemenc z izvirnim kon-
fliktnim vodenjem dialoga. S hipoteti no primerjavo o 
okoljski primernosti posameznikov (vegan, ki vozi hum-
merja ali vsejed kolesar) je tako popestril predstavitev 
Hinka Šolinca z Ministrstva za okolje in prostor o aktivno-
stih u inkovite rabe in obnovljivih virov energije, da smo 
ga pozabili povprašati o subvencijah za leto 2008. Klub 
temu smo se seznanili z vladno usmeritvijo na podro ju 
OVE in URE v zgradbah in z napori za vladno podporo 
tem programom v letu 2009. 
Sledili sta dve predstavitvi projektov REBECEE: prvi je 
bila Alingsas na poti k energetsko u inkovitim stavbam, 
ki jo je slikovito podal Bo Norling, projektni vodja lokalne 
skupnosti mesta Alingsas pri Goeteburgu na Švedskem, 
druga pa Projekti nizkoenergetskih in pasivnih stavb JSS 
MOL, ki jo je pregledno podala Jožka Hegler, direktorica 
Stanovanjskega sklada MOL. 
V sklopu Slovenska bioklimatska arhitektura je prof. Pet-
er Gabrijel i  z ljubljanske Fakultete za arhitekturo gostil 
ugledne slovenske arhitekte: prof. Vojteha Ravnikarja, 
Mateja Vozli a, Tomaža Krušca in Tino Gregori . 
Izmenjava izkušenj med tujimi in doma imi projektanti 
nizkoenergetske in pasivne gradnje je pokazala, da v 
tovrstnem znanju dohitevamo razvitejše dežele.  Svoje 
projekte so predstavili projektanti nizkoenergetskih in 
pasivnih hiš, ki projektirajo v krajih Kiel (Nem ija), Aling-
sas Švedska) in Ljubljana (Biro Bevk Perovi , Biro Miha 

Dešman in Katarina Pirkmajer), nekateri od teh projektov 
bodo razstavljeni tudi v okviru REBECEE 2008. 
Aktivne velikopanelne elemente za zniževanje rabe 
energije, integrirane v ovoj stavbe, je predstavil Miloš 
Ebner, Trimo d. d. Elementi nakazujejo konstrukcijsko 
zanimive sestave gradbenih elementov z nalogo izbolj-

Jožka Hegler med svojo predstavitvijo, foto: arhiv Kubus  



Stran 5 Številka 33, Letnik XIII 

šanja energetske u inkovitosti zgradb. 
Finan ne modele financiranja URE in OVE  je predstavil 
Darko Kopor i  iz EKO sklada. Trenutno je ekokredit 
edina resnejša podpora pri okolju prijaznejših investici-
jah, zato je ta pomo , eprav skromna, dobrodošla  v 
asu pomanjkanje investicijskih sredstev za okoljske 

investicije z daljšo dobo vra anja. Slišali po smo še dva 
prispevka o pogodbenem zagotavljanju prihranka ener-
gije. 
Malo kulturne izobrazbe sta nam naklonila Jernej Kunt-
ner in Pero Lovšin. Monokomedija Jerneja Kuntnerja je 
redkokoga pustila ravnodušnega, sode  po mrkih obra-
zih med ob instvom, ni bilo dovolj razumevanja za Peni-
sov monolog. Zato pa so kasneje Pero Lovšin in Špan-
ski borci upravi il svoj sloves in pri akovanja. 
Drugi dan je bil manj protokolaren, zato pa toliko bolj 
deloven. Skupino predavanj Projektiranje in izgradnja 
pasivnih hiš je vodil Bojko Jerman. Najpogostejše napa-
ke pri projektiranju in izgradnji pasivnih hiš je predstavil 
Martin Weiss iz celovškega inštituta IG Passivhaus Aus-
tria. Pomembni so preverjeni postopki projektiranja, 
izbire materialov in konstrukcij, izvajanja in nadzora pri 
vseh fazah gradnje.  Najve  mi je povedal njegov odgo-
vor na vprašanje o samogradnji pasivnih hiš: "Tudi pri 
nas se je tega enkrat lotil nek šaljivec…  " 
Predavanje, od katerega bi se lahko najve  nau ili, nam 
je naklonil dr. Ruedi Kriesi,  lan švicarske akademije za 
tehni ne vede: Najpomembnejši parametri novih ener-
getsko u inkovitih zgradb. Predstavil je 0 in + hiše, ki 
stojijo že preko 20 let, pa tudi hiše minergie, ki so na 
prvi pogled korak nazaj, saj splošna raba energije ni 
ve ja od 75% porabe v povpre ni hiši in poraba fosilnih 
goriv ne ve ja kot 50% porabe v taki hiši. Minergie stan-
dard je v Švici  zelo razširjen, dosega ga 12% stano-
vanjskih in 15% poslovnih novogradenj. eprav je 
minergie kompromis med investicijo in rabo energije ter 
je na prvi pogled velika razlika med pasivno in minergie 
hišo, podroben pogled pokaže, da razlike le niso tako 
velike. Standarda minergie in pasivna hiša imata razli ni 
metodi vrednotenja, eprav je cilj obeh gradnja ekono-
mi ne in  privla ne zgradbe z zelo majhno porabo ener-
gije. 
Pred koncem še instalacijski koti ek. Tudi v pasivnih 
zgradbah so dobrodošle inteligentne instalacije, še ve , 
inteligentna hiša dodatno var uje z energijo in dviguje 
udobje bivanja, kar je predstavil Marjan Strnad iz Robo-
tine.  Naslednje predavanje Prezra evanje in ogrevanje 
v nizkoenergetskih in pasivnih hišah je korektno pred-
stavil  dr. Peter Gašperši  iz IMS ECOTECH. Ta temati-
ka je v pasivni gradnji zelo pomembna, a premalo upoš-
tevana. Kvalitetno prezra evanje izboljša kvaliteto biva-
nja, energetsko u inkovito vra anje energije pa znižuje 
potrebno po energiji za ogrevanje. 
V zadnji skupini predavanj, ki jih je vodila dr. Martina 
Zbašnik Senega nik, je bilo prikazano bivanje v pasiv-
nih in nizkoenergetskih hišah. Darja Vali  je predstavila 
pasivno hišo v Sti ni po prvem letu uporabe. Spoznal 
sem idiliko pasivnih hiš, pogrešal pa merljive podatke o 
rabi energije, kvaliteti zraka, bivalnih pogojih in podob-
nih parametrih. Podatek o letni ceni energije za ogreva-
nje na nivoju petdesetih evrov me ni prepri al, celoletna 
bivalna temperatura 22°C v dobri pasivni hiši pa me je 
kar malo presenetila. Vsaj nekaj stopinj naj bo razlika 
med zimsko in letno temperaturo prostorov, da se sta-
novalci utrdijo. 
Izredno zanimiva je bila strokovna razstava, saj je na 

zgoš enem prostoru prikazana skoraj celotna doma a 
ponudba proizvodov za pasivno in nizkoenergetsko gra-
dnjo, sodeloval je tudi Gradbeni inštitut ZRMK. Sladoku-
sci pa so lahko preizkusili najbolj ekološki avto leta 2006 
- hondo civic IMA. 
Predstavljena je bila tudi odli na slovenska knjiga s pod-
ro ja pasivne arhitekture "Pasivna hiša" avtorice Martine 
Zbašnik-Senega nik. 
Na posvetovanju je bilo veliko kvalitetnih dogodkov, vseh 
niti nisem uspel zabeležiti. Celotni vtis je pokazal, da se 
arhitekti že zavedajo potrebe timskega projektiranja pasi-
vne gradnje, vendar še ne vedo, kako se tega lotiti. 
Podobno je bilo tudi na posvetovanju, celoten program 
doma ih predavateljev je bil podrejen arhitekturi, le proti 
koncu sta, verjetno zaradi spodobnosti, dobila besedo še 
strojnik in elektri ar. Dokler ne bo znanje vseh strok 
ustrezno integrirano v zgradbe, bomo govorili le o poiz-
kusih gradnje pasivnih hiš. Vendar zaklju ujem optimisti-
no: zasledil sem nekaj svetlih izjem. Prepri an sem, da 

nas na podro ju pasivne gradnje aka svetla prihodnost. 
 
Zaklju ki posvetovanja so bili sprejeti soglasno. Udele-
ženci seminarja Zgradbe, energija in okolje 2007 ugotav-
ljamo: 
1. Država Slovenija ne vlaga dovolj denarja za spo-

dbujanje u inkovite rabe in obnovljivih virov v 
zgradbah. Zato pozivamo Ministrstvo za okolje in 
prostor in Vlado Republike Slovenije, da v ta 
namen predvidi ve ja sredstva. 

2. Ker je Slovenija sprejela zavezo EU o zmanjšanju 
porabe primarne energije za 20 % in pove anju 
deleža obnovljivih virov energije za 20 %, od Mini-
strstva za okolje in prostor in Vlade Republike 
Slovenije pri akujemo, da se v to nalogo vklju i 
tudi u inkovito rabo in obnovljive vire energije tudi 
v zgradbah. 

3. Udeleženci seminarja ne bomo akali samo drža-
vne subvencije. S svojim delom se bomo trudili 
koncept u inkovite rabe energije in obnovljivih 
virov uresni evati v praksi. 

 
Nekaj spletnih naslovov, ki sem si jih zabeležil med pre-
davanji: 

www.kubus.si 

www.rebecee.si 

www.trimo.si 

www.e-netsi.si 

www.minergie.ch 

www.igpassivhaus.at 

www.klimaaktiv.at 

www.donau-uni.ac.at 

www.energieinstitut.at 

www.ekosklad.si 

www.fa.uni-lj.si/filelib/2_novice/razno/ 
knjige/narocilnica-internet.pdf 
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