
UVOD

Stavba oziroma njen ovoj mora nuditi uporabniku ob≠utek
varnosti in zasebnosti, zavetje pred vremenskimi in drugimi
zunanjimi vplivi ter ustrezne bivalne in delovne razmere. Po
drugi strani mora s svojo zasnovo omogo≠ati nemoten stik z
okolico in zagotavljati mo∫nost uravnave toplotnih, svetlobnih
in zvo≠nih tokov med zunanjim in notranjim okoljem.

Kar 50% vseh snovi, ki jih vzamemo iz narave, uporabimo v
stavbah, in ve≠ kot 50% odpadkov (trdnih in teko≠ih) izvira iz
uporabe stavb. Pribli∫no 40% celotne rabe primarne energije v
Evropi odpade na stavbe. Ekolo∏ki problemi so na mednarodni
ravni tudi na podro≠ju arhitekture in gradbeni∏tva spodbudili
oblikovanje skupnega pristopa in novega odnosa do naravne-
ga okolja. Eden poglavitnih dogovorjenih ukrepov je
zmanj∏anje ali vsaj upo≠asnitev rasti potreb po energiji, pred-
vsem pa njena u≠inkovitej∏a raba ob hkratnem zagotavljanju
enake ali vi∏je kakovosti ∫ivljenja, ter raba obnovljivih virov
energije.

Ker je stavba sistem, katerega delovanje je odvisno od pretoka
energije, le-tega ne moremo zmanj∏ati pod dolo≠eno mejo ali
celo povsem ukiniti. Lahko pa s pravilnim, premi∏ljenim in
strokovno kreativnim na≠rtovanjem zmanj∏amo koli≠ino
energije, potrebne za nemoteno obratovanje in uporabo
stavbe v njeni celotni ∫ivljenjski dobi. Vzporedni korak v pro-
cesu na≠rtovanja je taka zasnova stavbe, njenih elementov in
servisnih sistemov, ki omogo≠a u≠inkovito rabo energije za
ustvarjanje zadovoljivih bivalnih in delovnih razmer. S tema
ukrepoma zagotovimo tudi ve≠jo neodvisnost od nara∏≠anja
cen energentov in nihanj v oskrbi z energijo.

STAVBA IN ENERGIJA

Kakovosti ∫ivljenja oziroma dobrega ∫ivljenjskega standarda
∫e dolgo ne ena≠imo ve≠ z visoko rabo energije. Zavedati pa
se moramo, da ve≠ja u≠inkovitost rabe energije sama po sebi
ne pomeni samodejno tudi manj∏ih potreb po energiji. Stavba,
ki jo sicer odlikuje nizka raba energije, ne zagotavlja nujno

tudi najbolj∏ih bivalnih in delovnih razmer. Oblikovanje bival-
nega in delovnega okolja je odgovoren in∫enirski proces, ki
zahteva sintezo znanja, izku∏enj, razumevanja, kreativnosti in
inovativnosti. Kon≠ni cilj je zagotovitev visoke kakovosti bivan-
ja ob sozvo≠ju naravnega in grajenega okolja. V mislih imamo
stavbo, ki ob u≠inkoviti rabi energije ter rabi razpolo∫ljivih
obnovljivih virov zagotavlja uporabniku ∫eleno raven toplot-
nega, svetlobnega in zvo≠nega ugodja ob minimalnih
∏kodljivih vplivih na okolje v vseh ∫ivljenjskih fazah objekta.
Pozitivni u≠inki se izra∫ajo v zdravju, varnosti, blaginji in udob-
ju uporabnika ob zmanj∏anih obratovalnih in vzdr∫evalnih
stro∏kih.

Energijo v povezavi s stavbo lahko lo≠imo na dve komponenti:
energijo, potrebno v fazi gradnje (neke vrste "investicijska" ali
"produkcijska" energija) in energijo, potrebno v preostalih
∫ivljenjskih dobah stavbe, vklju≠no z njeno razgradnjo in
ponovno uporabo (neke vrste "obratovalna" energija).

Prva komponenta zajema vgrajeno energijo (materiali, siste-
mi, ...), energijo oziroma energijske izgube ob transportu in
distribuciji ter energijo, potrebno za samo gradnjo. Dober pro-
jekt zahteva zato skrbno izbiro ekolo∏ko neopore≠nih materi-
alov z nizko koli≠ino vgrajene energije ter smotrno na≠rtovan-
je procesa gradnje. Druga komponenta zajema energijo za
ogrevanje, ohlajevanje, prezra≠evanje, umetno razsvetljavo in
servisne dejavnosti. Z razvojem tehnologij ter energijske in
ekolo∏ke zavesti se manj∏a dele∫ druge in zato ve≠a relativni
pomen prve komponente.

Energetske potrebe stavbe se nana∏ajo na (mikro)klimatske
elemente: temperaturo, veter in svetlobo. Dodatno ogrevanje
bivalnih prostorov v zimskem ≠asu je prakti≠no vedno potreb-
no; pogosto je nujno tudi ohlajevanje stavbe v poletnem ≠asu.
Velikokrat naravna svetloba ne zado∏≠a za ustrezno svetlobno
ugodje v prostoru in jo je potrebno dopolniti z umetno svet-
lobo. Pomembno je torej, da s pravilnim na≠rtovanjem zago-
tovimo ustrezno majhno koli≠ino energije, ki jo stavba potre-
buje za svoje delovanje in vzdr∫evanje ugodnih bivalnih
razmer, predvidimo rabo obnovljivih virov energije ter upora-
bimo okolju in ≠loveku prijazne materiale in procese z nizko
stopnjo vgrajene energije ob smotrni rabi surovin. Predvsem
pa moramo omogo≠iti u≠inkovito rabo energije v vseh njenih
oblikah, s ≠imer zmanj∏amo obremenitev naravnega okolja z
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emisijami. Elemente sistema je potrebno izbrati in zdru∫evati
tako, da je omogo≠ena decentralizirana oskrba z energijo in
da lahko podalj∏ujemo tehnolo∏ko ∫ivljenjsko dobo stavbe z
enostavnimi in racionalnimi posegi.

ZAGOTAVLJANJE U∞INKOVITE RABE ENERGIJE

Izjemno pomemben je ∫e prvi korak - opredelitev potreb in
∫elja bodo≠ega uporabnika ter robnih pogojev na predvideni
(mikro)lokaciji, ki jih predstavljajo podnebne razmere in
topografija, obstoje≠e in predvidene urbanisti≠ne zasnove ter
kultura in tradicija obravnavanega podro≠ja. Oblikovanju
osnovnega koncepta sledi detajlno na≠rtovanje za vso ∫ivljen-
jsko dobo objekta. Kon≠na re∏itev mora biti rezultat postopne-
ga iskanja odgovorov na posameznih ravneh in ne uporaba
"preverjenega recepta", ki je morda dobro deloval kje drugje.
Zavedati se je potrebno, da lahko odlo≠itev na≠rtovalca za
dalj∏e obdobje pozitivno ali pa tudi negativno vpliva na
razmere na dolo≠enem obmo≠ju - izbolj∏a ali poslab∏a izgled
krajine, zmanj∏a ali pove≠a rabo energije in s tem povezano
onesna∫enje okolja ter celo vpliva na socialni in ekonomski
razvoj.

Osnovno strategijo u≠inkovite rabe energije v
stavbah lahko povzamemo takole:
• v hladnem obdobju maksimirati (pasivne) toplotne pritoke, 

zagotoviti shranitev in distribucijo zajete toplotne energije ter
zmanj∏ati toplotne izgube ob zadostnem in pravilnem
prezra≠evanju,

• v toplem obdobju zmanj∏ati toplotne pritoke in prepre≠iti 
pregrevanje, optimirati naravno prezra≠evanje in druge
oblike naravnega ohlajevanja,

• v vseh obdobjih zagotoviti naravno osvetljenost prostorov z 
mo∫nostjo uravnavanja vpadnega svetlobnega toka.

Izjemno pomembna je vloga kon≠nega uporabnika, saj lahko z
nepravilnim upravljanjem mehanskih pomo∫nih in regu-
lacijskih sistemov ter z nepravilnim naravnim prezra≠evanjem v
precej∏nji meri izni≠i prednosti in potenciale sicer kakovostne
zasnove stavbe. Zato mora biti seznanjen z osnovnimi
zna≠ilnostmi sistemov ogrevanja, ohlajevanja, prezra≠evanja in
osvetljevanja ter pou≠en o pravilnem oziroma predvidenem
na≠inu njihove uporabe. Kontrolni in regulacijski sistemi mora-
jo biti zasnovani tako, da je mo∫na prilagoditev trenutnim
lastnim potrebam in ∫eljam v okviru celostne zamisli u≠inko-
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vite rabe energije, njihovo upravljanje in vzdr∫evanje pa mora
biti enostavno.

Vpliv lokacije
Eden prvih korakov na≠rtovanja novogradnje je analiza lokaci-
je, na kateri bo stal objekt. Ta namre≠ predstavlja naj∏ir∏i
okvir, ki dolo≠a oziroma omejuje mo∫nosti energetsko
u≠inkovite in okolju ter uporabniku prijazne gradnje in
uporabe stavbe. Potenciale, ki jih nudi, je potrebno zato kar
najbolj izkoristiti.

Dejavniki naravnega okolja, ki jih moramo upo∏tevati, so pod-
nebne razmere na izbrani lokaciji in topografske zna≠ilnosti
terena. Tu imamo v mislih temperaturo zraka, intenzivnost in
trajanje son≠nega sevanja, vrsto in koli≠ino padavin, prevladu-
jo≠o smer in jakost vetra, razgibanost terena in vegetacijo. Ne
smemo pozabiti na vpliv obstoje≠ih urbanih struktur, ki z gos-
toto in vi∏ino zazidave, emisijami ter prometno infrastrukturo
pomembno vplivajo na zasnovo nove stavbe. Seznaniti pa se je
potrebno tudi z daljnoro≠nej∏imi urbanisti≠nimi na≠rti, saj
lahko neugodno vplivajo na razmere na na≠rtovani lokaciji.

Zasnova stavbe
Obstaja nekaj osnovnih pravil pristopa k zasnovi stavbe, ki pa
jih je potrebno preveriti in smiselno uporabiti glede na
zna≠ilnosti vsakega konkretnega primera. Ne smemo  jih nekri-
ti≠no povzemati kot splo∏no veljavne zapovedi. Nujno je tudi
uskladiti ∫elje in potrebe uporabnika in principe na≠rtovanja
stavbe za u≠inkovito rabo energije. Na≠rt je potrebno pri-
lagoditi lokaciji in izkoristiti ugodnosti, ki jih ta ponuja glede
oson≠enja predvsem v zimskem ≠asu, naravnega sen≠enja v
poletnem ≠asu, naravnega prezra≠evanja in za∏≠ite pred
hrupom in emisijami. Tloris stavbe naj bo v osnovi enostaven
in stavba kompaktno zasnovana. Manj∏a povr∏ina ovoja stavbe
pomeni tudi manj∏e toplotne izgube.

V zimskem ≠asu moramo poskrbeti za za∏≠ito pred vetrom. V
ta namen lahko izkoristimo tudi topografijo lokacije, obsto-
je≠e stanje zazidave in lokalno vegetacijo. Polo∫aj odprtin naj
se praviloma ne ujema z glavno smerjo vetra.

Izkoristiti je potrebno potenciale son≠nega sevanja in v okviru
mo∫nosti uporabiti na≠ela pasivnega solarnega oblikovanja
stavb. Enako pozornost je potrebno posvetiti ogrevanju, ohla-
jevanju, prezra≠evanju in dnevnemu osvetljevanju bivalnega
okolja. Notranjo razporeditev je potrebno prilagoditi lokaciji
in orientaciji stavbe ter prostore zdru∫evati glede na njihovo
funkcijo oziroma re∫im in stopnjo ogrevanja (t.i. toplotno
coniranje). Na ta na≠in na primer pomo∫ni, servisni in le
ob≠asno uporabljeni prostori, ki jih ogrevamo na ni∫jo temper-
aturo kot preostale bivalne prostore, delujejo kot tamponska
cona med ogrevanim bivalnim okoljem in zunanjostjo in s tem
zmanj∏ujejo toplotne izgube objekta. ∞e so taki prostori
neogrevani, jih moramo od ogrevanih lo≠iti s toplotno izo-
lacijo.

Polo∫aj, velikost in karakteristike prozornih delov ovoja ter
sen≠ila izberemo tako, da je mo∫no na pasiven na≠in izkoristiti
pritoke son≠ne energije in zagotoviti zadovoljivo raven svet-
lobnega ugodja v prostoru. S primerno razporeditvijo odprtin

poskrbimo tudi za mo∫nost hitrega in u≠inkovitega naravnega
prezra≠evanja. Z ustrezno izbiro vrste, dimenzij in polo∫aja
materialov za toplotno za∏≠ito ter materialov s sposobnostjo
shranjevanja toplotne energije zmanj∏amo toplotne izgube v
ogrevalni sezoni, prepre≠ujemo pregrevanje v poletnem ≠asu
in zagotovimo visoko stopnjo toplotnega ugodja v prostorih. 

Zmanj∏anje toplotnih izgub
Temeljno na≠elo za zagotovitev majhnih potreb po dodatni
energiji za ogrevanje in za u≠inkovito rabo energije je opti-
malna toplotna za∏≠ita ovoja stavbe brez toplotnih mostov.
Polo∫aj sloja toplotne za∏≠ite izberemo glede na predvideni
vzorec uporabe stavbe oziroma ogrevalni re∫im. ∞e je v
prete∫ni ∫ivljenjski dobi stavbe na≠rtovana ob≠asna nastanje-
nost bivalnih in delovnih prostorov in zato predvideno le ob-
≠asno ogrevanje, je smiselno izbrati polo∫aj toplotne za∏≠ite
na notranji strani, saj se na ta na≠in zrak v prostoru hitreje
segreje. V tem primeru je potrebno ∏e posebej skrbno na≠rto-
vanje konstrukcijskih sklopov, da se izognemo nevarnosti kon-
denzacije vodne pare in izrazitim toplotnim mostovom.
Zunanji sloji ovoja so izpostavljeni ob≠utnej∏im temperaturnim
nihanjem, zato obstaja ve≠ja nevarnost njihovih po∏kodb.

Toplotna izolacija na zunanji strani ovoja stavbe je najustre-
znej∏a re∏itev v primeru obi≠ajne uporabe stavbe in ugodnej∏a
v gradbenofizikalnem smislu. Nosilna konstrukcija je za∏≠itena
pred velikimi temperaturnimi nihanji, notranji sloji pa z aku-
mulacijo toplote prispevajo k izbolj∏anemu bivalnemu ugodju.
Brez posebnih te∫av lahko dose∫emo sklenjenost sloja
toplotne za∏≠ite in se tako izognemo toplotnim mostovom.

Energetsko u≠inkoviti prozorni deli ovoja stavbe (nizka toplot-
na prehodnost, dobra zrakotesnost in vodotesnost) prispevajo
k zmanj∏anju toplotnih izgub v zunanje okolje, hkrati pa ne
zmanj∏ujejo bistveno pritokov son≠ne energije. Predvideti je
potrebno po mo∫nosti premi≠na sen≠ila, ki prepre≠ujejo pre-
grevanje prostorov v toplej∏em obdobju, ter no≠no toplotno
za∏≠ito (izolacijska polkna, rolete ipd.) v hladnem obdobju. Z
uporabo energetsko u≠inkovitih oken tudi dose∫emo ve≠jo
fleksibilnost pri namestitvi grelnih teles, saj njihov polo∫aj pod
okni prakti≠no ni ve≠ potreben.

Ogrevanje in prezra≠evanje
Izmed razpolo∫ljivih goriv je potrebno izbrati tisto, ki ima naj-
manj∏i negativni vpliv na okolje. V najve≠ji meri je potrebno
uporabiti obnovljive vire energije, na primer son≠no energijo.
Ogrevalni sistem mora biti pravilno dimenzioniran in prilago-
jen re∫imu ogrevanja (neprekinjeno - prekinjeno) ter vzorcu
uporabe stavbe. Njegovo delovanje naj bo u≠inkovito, prepros-
to, lahko vodljivo in s hitrim odzivom. Podobna na≠ela veljajo
za na≠in priprave tople vode. V okviru mo∫nosti naj bosta oba
sistema kombinirana z aktivnimi solarnimi sistemi. Umetno
oziroma mehansko ohlajevanje prostorov v poletnem obdobju
je ob pravilni zasnovi stavbe nepotrebno in neumestno.

Prostore je potrebno iz higiensko-zdravstvenih razlogov redno
in pravilno prezra≠evati. Pri dobro toplotno za∏≠itenih stavbah
imajo lahko ventilacijske izgube celo najve≠ji dele∫ v skupnih
izgubah toplotne energije, zato je smiselno na≠rtovati kon-
trolirano prezra≠evanje z izmenjevalniki toplote. To je posebej
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pomembno pri sodobnih zrakotesnih stavbah, kjer je nekontro-
lirana izmenjava zraka skozi netesna mesta v ovoju stavbe
zmanj∏ana na minimum. S pomo≠jo toplote izrabljenega zraka,
ki ga vodimo iz prostorov, segrevamo sve∫i zunanji zrak, ki
vstopa v prostor. U≠inkovito je tudi prezra≠evanje s pomo≠jo
zraka, ki se predhodno segreje na primer v steklenjaku.

ZAKLJU∞EK

U≠inkovita raba energije pri novogradnji se za≠ne z oblikovan-
jem stavbe, ki se na zunanje vplive odziva preko svoje
oblikovne zasnove in ustrezne izbire materialov.  Umetni
oziroma mehanski sistemi in naprave za ogrevanje, ohlajevan-
je, prezra≠evanje in osvetljevanje so le dopolnitev osnovnega
koncepta. Strategija na≠rtovanja u≠inkovite rabe energije zaje-
ma dosledno upo∏tevanje in prilagajanje robnim pogojem na
lokaciji (podnebje, topografija, urbanizem), strokovno
kreativno zasnovo stavbe (lega, orientacija, tloris, volumen),
premi∏ljeno zasnovo konstrukcijskih sklopov (izbira in raz-
poreditev prozornih in neprozornih materialov, optimalna
toplotna za∏≠ita in toplotna kapaciteta) ter na≠rtovanje
u≠inkovitih kontrolnih in regulacijskih sistemov. Dnevne in
letne vremenske ter klimatske razmere je potrebno ustvarjalno
izkoristiti tako, da bo kakovost bivanja ≠im manj odvisna od
dodatnih mehanskih sistemov in naprav.

Ogrevanje, ohlajevanje, prezra≠evanje in umetna osvetlitev
stavb so podro≠ja, kjer lahko dose∫emo opazne prihranke.
Ukrepi za zagotovitev u≠inkovite rabe energije naj bodo
na≠rtovani hkrati z ukrepi za celostno zmanj∏anje potreb po
dodatni energiji. Pomembno mesto ima pri tem pasivno
solarno na≠rtovanje grajenega okolja. S strokovnim izborom in
udejanjenjem ukrepov za u≠inkovito rabo energije lahko
bistveno zmanj∏amo obratovalne in vzdr∫evalne stro∏ke,
izbolj∏amo bivalno ugodje in podalj∏amo tehnolo∏ko ∫ivljenj-
sko dobo stavbe. Nezanemarljivo pa je tudi zmanj∏anje nega-
tivnega vpliva vi∏anja cen energije in nihanja v oskrbi.

Na≠rtovanje u≠inkovite rabe energije pri novogradnji je odgo-
vorna naloga projektanta, ki zahteva ∏iroko strokovno znanje
in poglobljeno analizo vsakega posameznega problema.
Odlo≠ilen vpliv na kon≠ni rezultat pa ima seveda uporabnik
stavbe. Tudi z najpopolnej∏o zasnovo energetsko u≠inkovite
stavbe ne dose∫emo pri≠akovanih rezultatov, ≠e pri "uporabi"
bivalnih prostorov ne upo∏tevamo na primer principov pravil-
nega ogrevanja in prezra≠evanja v hladnem obdobju. 
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