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Besede urednika 
Priročnik pred vami obsega številne informacije, ki bodo graditeljem novih domov, poslovnih 

objektov in drugih stavb olajšali proces gradnje. Vsebuje informacije, ki so potrebne pred začetkom 

gradnje, kot so načrtovanje in dovoljenja kot tudi posamezne faze gradnje. Bralcem so predstavljene 

številne novosti in nasveti s področja energijske varčnosti in zelene gradnje. 

Priročnik „Za varčen dom“ je sofinanciran s strani Elektro Gorenjske prodaje v okviru velikih 

zavezancev za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih. 
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Izvedbeni načrt 

 

Ko ste v dilemi v zvezi z ukrepi na področju energije ali želite le dodatno neodvisno mnenje v zvezi z 

gradnjo ali obnovo hiše, stanovanja ali nakupom naprav, potem je smiselno izkoristiti brezplačna 

neodvisna svetovanja, ki vam jih nudijo v energetsko svetovalnih pisarnah ENSVET širom po Sloveniji. 

Nikoli ni prepozno. Tudi če ste hišo že zgradili in v njej živite, stanovanje že kupili in opremili ter vas 

pestijo problemi, povezani z rabo energije, vam bodo energetski svetovalci ENSVET lahko pomagali 

pri njihovem reševanju. 

Znaki na obstoječih stavbah, ki med drugim kažejo, da je obisk pri energetskem svetovalcu potreben: 

 visoki računi za goriva ali električno energijo, 

 letna poraba goriva nad 15 l kurilnega olja ali 15 m³ zemeljskega plina na ogrevani kvadratni 

meter stanovanja, 

 iztrošenost elementov ovoja stavbe ali dotrajanost strojnih inštalacij, 

 hladni ali vlažni zidovi, plesen na zidovih, ledene sveče na žlebovih, 

 rosna okenska stekla, nihanje zaves ob zaprtih oknih, razpadajoč dimnik, temen in gost dim …  

Značilne situacije pri načrtovanju stavb ali novogradnjah, za katere je smiselno, da obiščete 

energetsko svetovalno pisarno ENSVET: 

 dvomi pri izbiri energetsko učinkovitejših sistemov in naprav, 

 odločanje za sisteme toplotne zaščite z manj izolacije (npr. fasada z manj kot 15 cm izolacije, 

streha z manj kot 30 cm), 

 v kolikor v oskrbi stavbe z energijo ni predvidena oz. preučena souporaba energije sonca 

(npr. sprejemniki sončne energije) ali nadomeščanje fosilnega goriva z obnovljivimi viri, 

 želja po gradnji sodobne nizkoenergijske stavbe brez naprednih sistemov ogrevanja in 

prezračevanja ... 

V energetsko svetovalnih pisarnah ENSVET boste občani prav tako dobili informacije in svetovanje pri 

javnih razpisih za sofinanciranje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov 

energije. Več informacij o načrtovanih in aktualnih razpisih lahko dobite tudi na spletnih straneh EKO 

sklada, j. s., ki izvaja različne projekte finančnega spodbujanja za okolijske investicije občanov in 

pravnih oseb. 

Energetsko svetovanje poteka v občinskih svetovalnih pisarnah ter na nekaj ostalih področjih, kjer 

lokalni svetovalci delujejo izven organizirane mreže pisarn. Podatki o vam najbližji energetsko 

svetovalni pisarni so dostopni na povezavi ter na telefonu 01/280 84 01. 

Energetsko svetovanje je za občane brezplačno!  
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Trendi v gradbeništvu 

 

Človek se v sodobnem utripu bivanja vedno bolj individualizira. Išče rešitve, ki niso okorne in so mu 

prijetne. Temu primerno se spreminja naš odnos do prebivališč. Zgolj materialni pomen bivanja, 

zagotavljanja suhega in toplega prostore ali „gole“ strehe nad glavo, nadomešča iskanje rešitev, ki bi 

potešile človekovo hrepenenje po vsebini in doživetjih. Vsebino določa domišljija, ki ne pozna meja. 

Vrata do bogatih doživetij so naša čutila, s katerimi zaznavamo oblike, raznolike površine, barve, 

vonje, toploto in varnost. Nikjer drugje ni našteto pomembnejše kot doma. 

Sodobni trendi v gradbeništvu so usmerjeni v skupek rešitev in možnosti za ureditev sodobnega 

bivališča z naravnimi materiali in zakonitostmi in obenem potešijo dandanašnjo nujo po varovanju 

okolja in varčevanju z vedno bolj dragoceno energijo ter vodnimi viri. Celovita obravnava gradnje 

stremi, kot homeopatija k celostnemu ravnovesju vseh vitalnih funkcij v telesu, k harmoniji med 

bivalnim oz. delovnim okoljem ter človekom, ki se nahaja v njem. Vitalno delovno okolje človeka 

vzpodbuja pri njegovi ustvarjalnosti. Harmonično bivalno okolje omogoča, da se revitalizira od 

vsakodnevnih naporov in skrbi. 

Proces gradnje se ne razume kot zgolj izgradnja objekta, temveč kot iskanje primernih rešitev, ki 

bodo omogočile, da postane zgrajen objekt neke vrste subjekt, ki živi v sozvočju in neprestani 

komunikaciji s svojimi stanovalci. 

Ekološki vidik gradnje se nadgrajuje s sociološkim in psihološkim pomenom bivanja. V praksi pomeni, 

da se industrijski fenomen gradnje anonimnih in človeku odtujenih bivališč (primer: blokovska 

naselja) zamenjuje z gradnjo humanih ekoloških bivališč. 

Sodobni principi gradnje: 

1. Lokacije brez naravnih in umetnih motenj (elektrosmog), daleč od virov emisij in hrupa. 

2. Decentralizirana, nestrnjena in ozelenjena naselja. 

3. Individualna, z naravo povezana, človeku in družini prijazna. 
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4. Naravna in minimalno predelana gradiva (naravno reguliranje zračne vlage z materiali 

primernimi za to, s tem minimalna in kratkotrajna vlažnost novogradenj). 

5. Uravnotežena mera toplotnoizolacijskih in toplotnoakumulativnih materialov in s tem 

optimalne temperature bivalnih površin in zraka. 

6. Dobra kakovost zraka s pomočjo naravne izmenjave. 

7. Ogrevanje s pomočjo sevanja grelnih naprav in elementov, koristna naravna sevanja. 

8. Naravna svetloba in osvetlitev z naravnimi barvnimi odtenki. 

9. Bivanje brez človeku škodljivih elektromagnetnih polj in radijskih valov ter radioaktivnih 

materialov. 

10. Primerna zaščita pred hrupom in vibracijami. 

11. Nevtralne in prijetne vonjave brez strupenih emisij. 

12. Minimalne količine plesni, bakterij, prahu in drugih alergenov. 

13. Gradnja brez dodatnega obremenjevanja okolja (prilagojena lokalnemu okolju). 

14. Minimalna poraba energije, uporaba zgolj obnovljivih virov energije. 

15. Uporaba lokalnih gradiv, brez uporabe redkih ali kakorkoli tveganih gradiv. 

16. Sodobna fiziološka in ergonomska dognanja pri urejanju prostora in notranji opremi 

(upoštevanje harmonije oblik, razmerij in dimenzij).  
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Energijska učinkovitost pri novogradnjah in prenovi stavb 
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Iskanje in nakup zemljišča 

 

Pridobitev primernega zemljišča za gradnjo je lahko dolgotrajen postopek, saj moramo uskladiti svoja 

lastna pričakovanja in želje z realnostjo pravnega stanja parcele in zakonskimi omejitvami. 

Iskanje zemljišča izhaja iz želja in potreb posameznika. Začetni izbor je odvisen od tega, kakšni so naši 

nameni gradnje (stanovanjska, poslovna), kakšne so naše preference kraja bivanja oz. delovanja 

(mesto, predmestje, ruralno okolje), kakšne so zahteve glede dostopnosti (prometna infrastruktura), 

okolja (bližina narave), poseljenosti (mesto, zaselek), oddaljenosti od  javnih ustanov (občine, šole, 

vrtci) in drugih urbanih središč (trgovinski centri, poslovne cone) ter seveda od osebnih finančnih 

zmožnosti. Na samo odločitev vplivajo tudi notranji dejavniki posameznika, kot so težnje do 

določenega okolja (morje, gore …), želje pri umestitvi v okolje (razgled, urejenost okolja) in druge 

geografske značilnosti. 

Ko generalno izberemo širše območje ali kraj, se odločamo o izbiri mikrolokacije za naše zemljišče. Ta 

faza je ponovno povezana s podobnimi notranjimi dejavniki o odločanju, glavni vpliv pa predstavlja 

sama dopustnost gradnje (občinski prostorski načrti), komunalna opremljenost zemljišča 

(sprememba namembnosti, komunalni vodi), cenovna ustreznost (cene lahko močno variirajo tudi 

znotraj same občine ali kraja) in druge omejitve (posebne zahteve pri gradnji – npr. vodovarstveni 

pas, pridobitev služnosti za dostop ali vkop komunalnih vodov). 

Po odločitvi za nakup zemljišča na konkretni lokaciji sledi temeljito preverjanje katastrskega in 

pravnega statusa parcele. Generalno preverimo vse potrebne vpise v geodetske evidence, lastništvo, 

obstoječe služnosti in morebitne hipoteke ali druge obremenitve. Večina evidenc je sicer prosto 

dostopna na spletu (E-prostor.si), vendar v kolikor sami nimamo dovolj znanja, je smiselno razmisliti 

o pomoči s strani ustreznih strokovnjakov, kot so nepremičninski posredniki, geodetske službe in 

notarji. Hitro se lahko zgodi, da spregledamo pomemben podatek, strokovnjaki pa nas bodo opozorili 

tudi na druge stvari, ki lahko pomembno vplivajo na stroške, ureditev ali kasnejše dajatve (davki).  

Posvetujmo se tudi z arhitektom, ki nam bo izdelal idejno zasnovo. Generalno preverjamo: 

 stanje zemljiške knjige ali ustreznih listin – verige notarsko overjenih pravnih temeljev za 

prenos lastninske pravice na končnega (Zemljiška knjiga RS) , 

 lokacijsko informacijo za gradnjo, iz katere izhajajo podlage in omejitve za graditev objektov 

in javnopravne omejitve, kot so varstveni pasovi, predkupna pravica občine, namembnost 

zemljišča (stavbno, kmetijsko zemljišče), od vseh teh ugotovitev pa je odvisen kasnejši 

http://www.e-prostor.gov.si/
http://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/
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kupoprodajni postopek (npr. v kolikor je del parcele kmetijsko zemljišče, parcela pa ni 

pozidana, je treba izpeljati ponudbeni postopek pri pristojni upravni enoti ipd.), 

 predvidene plane pozidave območja (lahko se zgodi, da stranka želi hišo na območju z manj 

gosto poselitvijo, občina pa ima v planu v bližnji okolici zasebnikom ponuditi možnost 

izgradnje nove stanovanjske soseske ali kaj podobnega), 

 projektne pogoje od javnih gospodarskih služb (elektro, vodovod ...), 

 možnost dostopa do javne ceste, saj v nasprotnem primeru stranka ne bo dobila gradbenega 

dovoljenja, četudi je parcela stavbno zemljišče, 

 možnosti priključitve na komunalno infrastrukturo (elektrika, voda, kanalizacija, telefon, KTV 

...), 

 višino komunalnega prispevka, ki se razlikuje od občine do občine, 

 ustreznost terena, plazovitost, nevarnost meteornih voda, poplav in drugih nevarnosti zaradi 

naravnih pojavov. 

Vsa dejstva, ki jih predhodno ugotovimo, lahko pomembno vplivajo pri pogajanjih za ceno. V kolikor 

ugotovimo pomembne pomanjkljivosti ali omejitve, ki bodo podražile investicijo in nas zemljišče še 

vedno zanima, poskušamo to obrniti v svojo prid in od prodajalca zahtevamo ali ureditev na njegove 

stroške pred podpisom pogodbe ali znatno znižanje cene za zemljišče. 

Sam nakup se tehnično zaključi, ko pridobimo lastninsko pravico. To je osrednja in temeljna stvarna 

pravica, ki nosilcu upravičuje, da ima stvar v posesti, z njo upravlja in jo uporablja. Ustava RS določa, 

da lastninsko pravico natančneje opredeli zakon oz. zakonodajalec, ki naj določi način pridobivanja in 

uživanja lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija. Pri nakupu 

se lastninska pravica na nepremičnini navadno prenaša s kupoprodajno pogodbo, s katero se 

prodajalec zavezuje, da bo kupcu izročil stvar, torej nepremičnino, tako, da bo ta na njej pridobil 

lastninsko pravico. Kupec se zaveže, proti prenosu lastninske pravice na stvari, prodajalcu plačati 

dogovorjeno kupnino.  
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Nepremičninski posredniki 

 

Večina iskalcev nepremičnin se pri nakupu znajde v dilemi, kako najlažje in najugodnejše speljati 

nepremičninski posel in v kakšni meri vključiti strokovno pomoč 

Nakup parcele lahko organiziramo in izvedemo v različnih oblikah. Lahko se v nakup podamo sami, 

kjer bomo sami tudi preverili vse potrebne podatke in pridobili ustrezne izpise iz evidenc ter pripravili 

kupoprodajno pogodbo. Postopek, ki je popolna nasproten opisanemu, pa predstavlja najem 

ustreznega podjetja, ki v našem imenu izvede vse poizvedbe, pridobi ustrezne dokumente ter sestavi 

pogodbo. Vse ostale variacije so srednja pot, saj lahko nepremičninskega posrednika ali druge 

strokovnjake (npr. odvetnik, notar) v sam postopek vključimo po potrebi, predvsem tam, kjer smo 

sami manj vešči. 

Nepremičninske agencije v osnovi nudijo celovito ponudbo, od nakupa zemljišča do vpisa v zemljiško 

knjigo. Njihovo delovanje ureja Zakon o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 42/2003), 

ki določa pogoje za opravljanje dela nepremičninskega posrednika. Z zakonom se je število 

nepremičninskih posrednikov zmanjšalo zaradi pogojev za pridobitev licence, povečala pa se je 

njihova zanesljivost in verodostojnost. 

Osnovne storitve nepremičninskih agencij so: 

 vzpostavljanje stika med naročnikom in tretjo osebo, 

 preverjanje dejanskega in pravnega stanja, 

 potrebna priprava na sklenitev pravnega posla. 

Na trgu nepremičninskih agencij obstajajo precejšnje razlike, saj so nekatere specializirane predvsem 

za posredovanje in oglaševanje nepremičnin, ki so na trgu, manj kvalitetno pa se posvečajo pravnim 

vidikom posla. Zato je pred sklenitvijo pogodbe z nepremičninsko agencijo ali s posrednikom 

smiselno preveriti njegovo ozadje in verodostojnost. Nekateri od kazalcev, ki nam pri tem lahko 

pomagajo, so kodeks dobrih poslovnih običajev, ali imajo zaposleni posredniki ustrezne licence za 

opravljanje dela in ali je družba zavarovana za škodo, ki jo lahko povzroči s poslovanjem. 
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Nepremičninske agencije lahko pri posredovanju, po zakonu, zahtevajo največ 4 % zneska pogodbene 

cene, ki se ga lahko deli na dva dela, če se stranki tako dogovorita. V nasprotnem primeru znesek 

poravna stranka, ki želi prisotnost oz. posredovanje nepremičninske agencije. Pri dodatnih storitvah, 

ki jih ponujajo agencije in se navadno plačajo posebej, se ponudba in način obračunavanja razlikujeta 

med agencijami. Med dodate storitve spadajo cenitve nepremičnin, udeležba v pogajanjih, priprava 

listin za vpis v zemljiško knjigo, hramba dokumentov (npr. originalnih pogodb) in hramba denarja 

(npr. are). Kontrolo in nadzor nad izvajanjem storitev nepremičninskega posredovanja izvajajo tržni 

inšpektorji. 

Prednosti pri koriščenju storitev nepremičninske agencije ali posrednika so: 

 celovita ponudba vseh aspektov nepremičninskega posla, 

 ustrezno strokovno svetovanje in opozarjanje na morebitne probleme, 

 podrobna in strokovna preverba nepremičnine, 

 priprava ustreznih listin. 

Slabosti pa so: 

 cena (poveča se naš vložek pri nakupu), 

 možnost skritega dogovora z drugo stranjo, 

 slabo opravljeno delo, še posebno, če smo sami popolni laiki, 

 premalo izkušenj oz. nespretnost pri pogajanjih.  
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Dokumentacija in dovoljenja 
 

Lokacijska dokumentacija 

 

Lokacijska dokumentacija je skupna beseda za dokumentacijo, ki jo moramo predložiti v različnih 
fazah upravnega postopka, vendar pa predstavlja tudi celovit dokument v začetnih fazah urejanja  
prostorsko izvedbenih aktov na določenem področju – kot so državni ali občinski podrobni prostorski 
načrt (Uradni list RS, št 33/07), iz katerih pridobimo vsebino o možnih posegih oz. gradnji na izpisu 
lokacijske informacije. Drugače pa lokacijska dokumentacija predstavlja sledeče dokumente, 
elaborate oz. načrte (predložiti jih moramo vlogi za izdajo LD): 

 kopija katastrskega načrta zemljišča, 
 geodetski načrt obstoječega stanja terena, objektov in naprav, 
 podatki o prometnih in komunalnih priključkih, 
 načrt predvidene rabe površin s podatki o oblikovanju objektov oziroma naprav, 
 načrt gradbenih parcel in podatki o funkcionalnem zemljišču objekta oziroma naprave, 
 rešitve v zvezi z vplivi na okolje, ki jih bo imel obravnavani poseg, 
 obrazložitev nameravane gradnje oziroma drugega posega v prostor, 
 soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti, predpisana z zakoni, 
 rešitve v zvezi z graditvijo zaklonišč in v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Delno se na lokacijsko dokumentacijo navezuje tudi nekatera projektna dokumentacija, ker so v njen 
obdelani isti podatki. Idejni projekt zajema vse zahteve in pogoje za gradnjo, ki so navedeni v 
lokacijski informaciji oz. prostorskem urbanističnem planu občine. Izdela ga pooblaščeni projektant v 
skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08). Vodilna mapa št. 0 pa je 

http://petrol8.petrol.si/mail5/gbaskov.nsf?OpenDatabasehttps://www.uradni-list.si/1/content?id=79670&part=&highlight=Zakon+o+prostorskem+na%25C4%258Drtovanju+#!/Zakon-o-prostorskem-nacrtovanju-%28ZPNacrt%29
https://www.uradni-list.si/1/content?id=86836&part=&highlight=Pravilnik+o+projektni+dokumentaciji#!/Pravilnik-o-projektni-dokumentaciji


Za varčen dom – Gradnja in obnova 

15 
 

poseben del projekta, ki ga navadno izdela urbanist, v njen pa so prikazani vsi lokacijsko-urbanistični 
podatki:  

 lokacija – lega, velikost, oblika gradbene parcele, 
 lega objekta na zemljišču – odmiki objekta, priključki objekta na gospodarsko javno 

infrastrukturo, 
 vplivi na okolje – vplivno območje nameravane gradnje, grafični prikaz skladnosti s 

prostorskimi akti, 
 vsi podatki o pridobivanju projektnih pogojev in soglasij, indikatorji površin in prostornin, 

študije in elaborati ter ostala dokazna dokumentacija.  
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Lokacijsko dovoljenje 

 

Pri gradnji nepremičnin ter drugih posegih v prostor je potrebno pridobiti lokacijsko dovoljenje (v 

nadaljevanju LD), ki vsebinsko pomeni odločbo z navedenimi podatki iz prostorskih aktov (prostorsko 

izvedbenega načrta) ter drugimi informacijami iz lokacijske dokumentacije – arhitektonske, 

urbanistične, spomeniškovarstvene, ureditvene in druge pogoje, ki jih moramo izpolniti pri 

nameravanem posegu v prostor. Pridobiti jo moramo pri posegih v prostor, ki trajno spreminjajo 

njegovo namensko rabo, bivalne in delovne pogoje, ekološko ravnovesje ali krajinske značilnosti.  

Vloga za izdajo LD mora vsebovati osnovne podatke o objektu. Namen in zmogljivosti objekta ali 

naprave, dokazilo o pravici graditi ter lokacijsko dokumentacijo. LD preneha veljati, če v enem letu po 

pridobitvi pravnomočnosti ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja ali če je bila vloga 

za izdajo gradbenega dovoljenja zavrnjena. Podaljšanje je možno za največ eno leto.  
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Lokacijska informacija 

 

Lokacijska informacija ni več obvezni sestavni del projektne dokumentacije in je zgolj informacija, 

vendar je še vedno najbolj celovita zbirka informacij o občinskih prostorskih aktih, območjih 

varovanja, vrstah dopustnih dejavnosti, namenski rabi prostora, prostorskih ukrepih ter o pripravi 

novih prostorskih aktov na območju načrtovane gradnje. Zato je kot takšna koristen pripomoček pri 

pripravi idejne zasnove. Lokacijsko informacijo izda pristojna služba za urejanje prostora občine, na 

območju katere se nepremičnina nahaja, za izdajo pa se plača taksa, in sicer v višini 17,73 EUR.  
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Gradbeno dovoljenje 

 
Gradbeno dovoljenje (v nadaljevanju GD) predstavlja odločbo, s katero upravni organ RS dovoli 
gradnjo in določi konkretne pogoje, ki jih moramo pri gradnji upoštevati.  GD potrebujemo za sledeče 
tipe gradnje ali posege na objektih: novogradnja, dozidava (kadar gre za bistveno spremenjen izgled 
objekta), nadomestna gradnja (nadomestni objekt mora biti po velikosti in namembnosti enak 
odstranjenemu), rekonstrukcija (kadar s posegom na objektu spremenimo njegove tehnične 
značilnosti), odstranitev objekta in pri spremembi namembnosti (kadar dela na objektu niso gradnja 
ali rekonstrukcija, vendar s spremembo povečamo vpliv objekta na okolico). Vlogo za izdajo 
gradbenega dovoljenja vloži investitor (fizična ali pravna oseba) ali njegov zakonit zastopnik ali 
pooblaščenec (tipično je to projektivni biro). 

GD moramo po spremembi gradbene zakonodaje pridobiti za objekte, ki izpolnjujejo zahteve iz 
sledeče definicije – objekt/stavba ali gradbeno-inženirski objekt mora biti povezan s tlemi z 
gradbenimi deli (betoniranje, sidranje, pilotiranje) in ga ni mogoče premikati brez škode za njihovo 
bistvo. Objekt je zgrajen iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov. Vgrajene ima inštalacije in 
tehnološke naprave. Objekte razvrščamo v štiri kategorije:  zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in 
enostavne. Razvrstitev objektov na kategorije je določena v Uredbi o razvrščanju objektov glede na 
zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13). Glede na kategorijo objekta se razlikuje tudi postopek 
za pridobitev gradbenega dovoljenja – za gradnjo nezahtevnih objektov zadostuje, da pridobimo 
gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnih objektov, ki je v bistvu občinski obrazec (Uradni list RS, 
št. 38/08), kamor navedemo zahtevane podatke z osnovno skico. Gradnjo enostavnih objektov pa 
lahko izvajamo brez gradbenega dovoljenja. Seveda pa še vedno potrebujemo soglasja pristojnih 
soglasodajalcev in dokazilo o pravici graditi.   

Preden investitor odda vlogo za izdajo GD na ustrezno stopnjo upravnega organa, mora pridobiti 
določene vrste dokazil, s katerimi dokazuje svoje pravice, upoštevanje tehničnih in urbanističnih 
zahtev ter posebne zahteve občinskih in državnih organov. Priloge k vlogi so sledeče: 

 pisna pogodba za projektiranje, 

 projektni pogoji in soglasja, 

 dokazila o lastništvu oz. pravici graditi, 

 geodetski posnetek obstoječega stanja in infrastrukture. 

Projektni pogoji niso več obvezni, so pa dobra osnova, s katero lažje določimo nekatere posebne 
zahteve oz. se lažje izognemo omejitvam, zaradi česar je manj možnosti vloge za izdajo GD. Še 

https://www.uradni-list.si/1/content?id=112171&part=&highlight=uredba+o+razvr%25C5%25A1%25C4%258Danju+objektov#!/Uredba-o-razvrscanju-objektov-glede-na-zahtevnost-gradnje
https://www.uradni-list.si/1/content?id=86099&part=&highlight=pravilnik+o+obrazcih+za+pridobitev#!/Pravilnik-o-obrazcih-za-pridobitev-gradbenega-dovoljenja-za-nezahtevni-objekt
https://www.uradni-list.si/1/content?id=86099&part=&highlight=pravilnik+o+obrazcih+za+pridobitev#!/Pravilnik-o-obrazcih-za-pridobitev-gradbenega-dovoljenja-za-nezahtevni-objekt
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posebno, kadar gradimo v varovalnih pasovih (železnice, vodotoki) in na varovanih območjih 
(vodovarstveno področje, Natura 2000, varovana mestna jedra). Za priklop objekta na gospodarsko 
javno infrastrukturo moramo pridobiti soglasje za priključitev na izdelano idejno zasnovo. Komunalno 
podjetje ali soglasodajalec na podlagi idejne zasnove predvidi pogoje za projektiranje in gradnjo. Za 
pripravo in izdajo projektnih pogojev in soglasij se ne zaračunava taks ali stroškov. 

Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja mora vsebovati: 

 splošne podatke o investitorju, 

 podatke o parcelni številki, katastrski občini in priključkih na infrastrukturo, 

 dokazilo o pravici graditi, 

 podatke o vrsti in namenu objekta, 

 v primeru rekonstrukcije ali dozidave objekta – številko in datum do sedaj veljavnega 
gradbenega dovoljenja (za objekte zgrajene pred 31. 12. 1966), 

 2 izvoda projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), 

 1 izvod vodilne mape PGD brez dokazne dokumentacije, 

 povzetek podatkov zahteve v elektronski obliki, 

 druge listine, če tako določa zakon, 

 navedbo, ali bo investitor sam vložil zahtevo za odmero komunalnega prispevka, 

 plačilo upravne takse. 

Povezava: Obrazec za vlogo gradbenega dovoljenja. 

Upravna enota na podlagi vloge odredi ugotovitveni postopek, v okviru katerega preveri skladnost 
vloge s prostorskimi načrti in z drugimi zahtevami. Obvezna obravnava na terenu ni več predpisana v 
zakonu. Stranke so vabljene na seznanitev na upravni enoti. Stranka, ki se strinja, lahko poda pisno 
izjavo vezano na PGD, stranka, ki nasprotuje, pa mora predložiti dokaz. Upravna enota nato izda 
gradbeno dovoljenje, ki ima sledeče sestavine: 

 pravni pouk na podlagi zakona o splošnem upravnem postopku, 

 vrsta gradnje, 

 zahtevnost objekta, 

 razvrstitev objekta po enotni klasifikaciji, 

 parcelna številka in katastrska občina, 

 odmiki od parcelnih mej, 

 dimenzije, gabariti, etažnost gradnje, 

 način zagotavljanja minimalne komunalne oskrbe, 

 značilnosti objekta, določene s prostorskimi predpisi, 

 podatki PGD in datum izdelave, 

 seznam izdanih soglasij, pogoji glede izvedbe. 

GD je dokončno veljavno, če po izdaji nanj ni nobene pritožbe. Prav tako je veljavno, če se je pritožba 
zavrnila. Stranka v postopku izdaje GD se lahko pritoži, v roku 8 dni, na zapisnik pri pristojnem organu 
po prejemu priporočeno poslanega GD. Dovoljenje postane pravnomočno, ko se pravici pritožbe 
odpove zadnja stranka. Po pridobitvi pravnomočnosti GD velja 3 leta za zahtevne objekte, 2 leti za 
manj zahtevne objekte in 1 leto za spremembo namembnosti in nezahtevne objekte. Podaljšanje je 
možno za največ 2 leti. GD je veljavno od začetka izvajanja del in velja tudi, če se dela prekinejo.  

http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=1337
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Pridobivanje kreditov za gradnjo 

 

V letu 2014 Eko sklad, j. s., nadaljuje z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud občanom za 

nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti eno-, dvo- in 

večstanovanjskih stavb. 28. februarja 2014 je bilo razpisanih še 21 milijonov evrov za nove naložbe v 

ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah, od tega do 

7,5 milijona evrov iz sredstev Sklada za podnebne spremembe za določene naložbe v stanovanjskih 

stavbah na degradiranih območjih, to je na območjih občin, ki so sprejele odlok o načrtu za kakovost 

zraka zaradi prekomerne obremenjenosti s prašnimi delci PM. 

Spodbude bodo namenjene za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema, vgradnjo kurilne naprave za 

centralno ogrevanje na lesno biomaso, vgradnjo toplotne črpalke, priključitev starejše stavbe na 

daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije, vgradnjo energijsko učinkovitega lesenega zunanjega 

stavbnega pohištva, toplotno izolacijo fasade in strehe, vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote 

odpadnega zraka, gradnjo ali nakup pasivne oz. skoraj nič energijske stanovanjske stavbe in celovito 

obnovo starejše stanovanjske stavbe, nakup stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali 

prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj nič energijskem razredu ter vgradnjo termostatskih ventilov in 

hidravlično uravnoteženje večstanovanjske stavbe. Višina spodbude je pri večini ukrepov, za katere je 

mogoče dodeliti nepovratna sredstva, omejena na 25 % priznanih stroškov naložbe, za določene 

naložbe na območjih občin, ki so sprejele odlok o načrtu za kakovost zraka, so nepovratne finančne 

spodbude višje in znašajo do 50 % priznanih stroškov naložbe, hkrati pa je za vsak posamezen ukrep 

določena omejitev višine spodbude v absolutnem znesku. 

Tehnične zahteve posameznega ukrepa, ki je predmet spodbude v stanovanjskih stavbah, bodo v 

primerjavi z lanskim javnim pozivom spremenjene pri vgradnji kurilne naprave za centralno ogrevanje 

stanovanjske stavbe na lesno biomaso. V skladu s trenutno veljavno uredbo o emisiji snovi v zrak iz 

malih in srednjih kurilnih naprav bo za vse naprave z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni) 

zahtevana obvezna vgradnja lambda sonde. Poleg tega bo za kurilne naprave, ki omogočajo uporabo 

dveh ali več vrst goriv (npr. polena in peleti), to so kurilne naprave s kombinirano kurjavo, preverjana 

skladnost z zahtevami javnega poziva glede toplotno-tehničnih karakteristik za vse vrste goriv, ki jih 

lahko ta naprava uporablja. 
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Z namenom spodbujanja energijsko učinkovite obnove starejših stanovanjskih stavb bodo višje 

spodbude za ta ukrep, nepovratne finančne spodbude za gradnjo novih stanovanjskih stavb pa bodo 

na voljo samo za tiste stavbe, ki bodo grajene v pasivnem oziroma skoraj nič energijskem standardu. 

Poleg tega bodo v primerjavi z lanskim javnim pozivom nižje spodbude za vgradnjo centralnega 

sistema prezračevanja ali lokalnih naprav za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka z 

rekuperacijo, pa tudi za nakup stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v 

pasivnem oz. skoraj nič energijskem razredu. 

Dodatna ugodnost, ki jo bo Eko sklad ponudil investitorjem občanom tudi v letošnjem letu, je 

možnost najema ugodnega kredita ob hkratni pridobitvi nepovratnih sredstev za naložbe občanov, ki 

lahko združujejo enega ali več različnih ukrepov, ki jih Eko sklad sofinancira. Obrestna mera kreditov 

je trimesečni EURIBOR + 1,5 %, efektivne obrestne mere pa so objavljene v besedilu javnega poziva 

49OB13, ki bo veljal še do konca aprila, razpisana sredstva pa so povišana za dva milijona evrov. 

Vsi javni pozivi so/bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Eko sklada, kjer je/bo na 

voljo tudi dokumentacija za prijavo. 

  

Vir: Eko sklad, Slovenjski okoljski javni sklad  

http://www.ekosklad.si/dl/M/PR/SPORO%C4%8CILO%20ZA%20MEDIJE%2028feb2014.pdf
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Pričetek gradnje 

 

Proces gradnje, govorimo o novogradnji, se prične z izbiro lokacije. Pri iskanju parcele se je smiselno 

soočiti s svojimi potrebami, da bo izpolnila naša pričakovanja o bivanju (varno zavetje, navdihujoč 

pogled). Od tal dvignjen objekt omogoča stanovalcem odmaknjen pogled na svet, vkopan objekt daje 

občutek varnosti in zavetja pred sodobnimi turbulencami. 

Nadaljujemo s pravilno izbiro osnovnega gradiva kot z načinom gradnje, izvedbo konstrukcije, ki 

lahko poteši marsikatero individualno potrebo ter izpolni dolgoletna iskanja in hrepenenja po 

izpolnitvi. Primer: ilovica oz. zemlja ponuja umirjen ter poglobljen način bivanja za varno zavetje 

človeku, ki je vsak dan na udaru številnih soočenj in informacij. Les prinaša toplino in uravnoteženost 

bivalnega okolja, ki je nadgrajen z antiseptičnimi lastnostmi. 

Novogradnja pomeni tudi izjemno družbeno odgovorno dejanje, saj gre za postavljanje bivališča v 

javni prostor, kjer bo več desetletij morda stoletij puščal svoj pečat. Z izbiro lokalnih in naravnih 

materialov smo objekt že sam po sebi harmonično umestili v lokalno okolje. Z njihovo izbiro smo se 

prav tako primerno odzvali tudi na poseljeno, obstoječo urbano okolje, s tem smo omogočili vnos 

kančka naravnega v sicer izumetničeno okolje. 

S prilagoditvijo geometriji in naravni danosti zemljišča, kjer bomo gradili, tako da ne presekamo 

podzemnih vodnih poti in podobno, smo pridodali tudi varnost bodočemu bivališču.  

Sodobno graditeljstvo postavlja pred investitorje in graditelje precejšnje tehnološke zahteve, ki jih 

samograditelji stežka izpolnijo. Zato je modrejša odločitev poiskati graditelja – izvajalca z ustreznimi 

izkušnjami.  



Za varčen dom – Gradnja in obnova 

23 
 

Načini gradnje 
 

Pasivne hiše 

 

Vsakdo izmed nas si želi živeti najbolje. A živeti najbolje, je še posebej v današnjih časih izziv, ki ni 

omejen le na posameznika. S sprejetimi odločitvami in z dnevnimi dejanji namreč sooblikujemo naše 

življenje in podobo okolice, v kateri živimo. 

Pomena dobrih odločitev se zavedajo tudi v podjetju Lumar IG, kjer so se že pred leti odločili, da bodo 

proizvajali izključno inovativne in okolju prijazne nizkoenergijske ter pasivne montažne objekte. Gre 

za izziv sodobnega časa, ki so ga z znanjem in izkušnjami uspešno prenesli v prakso. Inovativne 

rešitve, varčevanje z energijo, kakovostno oblikovanje in skrb za okolje so njihove glavne prednostne 

naloge. 

Leseno nosilno konstrukcijo so zvočno in toplotno izolirali s celulozno izolacijo. Odlična toplotna 

zaščita ovoja (U < 0,1 W/m²K), minimalne toplotne in prezračevalne izgube ter ustrezna zrakotesnost 

ovoja zagotavljajo, da je potreba po toploti za ogrevanje v pasivnih hišah manjša od 15 kWh/m²a (kar 

lahko enačimo s porabo 1,5 l kurilnega olja na m² na leto). Odlična izolacija ovoja, detajli, izvedeni 

brez toplotnih mostov in za pasivne hiše primerno stavbno pohištvo, zagotavljajo višje notranje 

površinske temperature, kar pripomore k manjši asimetriji sevanja in posledično k višjemu bivalnemu 

ugodju v prostorih. Lumar je kot prvi slovenski proizvajalec svojo tehnologijo za gradnjo pasivnih hiš 

certificiral na Passivhaus inštitutu v Nemčiji, kjer so razvili koncept pasivne hiše. Certifikat dokazuje, 

da so njihove konstrukcije kot tudi detajli resnično v skladu s standardi pasivne hiše. Na osnovi 

Lumarjevih dosedanjih izkušenj iz gradnje, znanj s področja pasivnih hiš in njihove certificirane 

tehnologije bodo poskrbeli, da bo vaša hiša resnično pasivna. 

Lumar Silent in Lumar Silent Top 

Zagotavljanje kakovostnega bivalnega ugodja v vseh hišah Lumar je eno njihovih ključnih prizadevanj. 

Zato so v želji po zagotavljanju boljše zvočne izolacije v spalnih prostorih, kjer je hrup najbolj moteč, 

razvili novo tehnologijo Lumar Silent. Z novo tehnologijo v podjetju Lumar IG sledijo sloganu „Živeti 

najbolje“ in kupcem ponujajo izdelek, ki z vgrajevanjem naravnih materialov v konstrukcije ter drugih 
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tehnoloških rešitev, izboljša tako bivalno ugodje kot tudi bivalno klimo. Z novo tehnologijo v Lumarju 

zagotavljajo do vsaj 5 dB boljšo zvočno izolacijo. 

 

Nove klasične in sodobne energetsko učinkovite hiše Lumar 

S svojim hišnim arhitektom in izbranimi mladimi ter že priznanimi slovenskimi arhitekti so razvili novo 

generacijo montažnih hiš, ki so odličen dokaz, da je tudi tipska hiša lahko energetsko učinkovita, 

sodobna in kakovostno oblikovana. Temu so sledili pri nadgradnji idejnih zasnov prodajnih uspešnic 

hiš PRIMUS in SOLARIS. Najbolje prodajana pasivna hiša PRIMUS je od sedaj tudi v mansardni izvedbi 

in posebni izvedbi z ložo, medtem ko so hiši SOLARIS dodali nekoliko večjo tlorisno zasnovo s 119 m², 

ki ima kot original odlično razporejen in funkcionalen tloris. Temu so sledili tudi pri razvoju povsem 

novih sodobnih in izjemno funkcionalnih hiš DOMUS ter KUBUS. Nova linija energetsko učinkovitih 

hiš DOMUS, s svežo in sodobno oblikovno zasnovo cilja, v segment najbolj pogostih urbanističnih 

usmeritev glede etažnosti, oblike in naklona strehe. Nova je tudi hiša Kubus 148, ki s svojo razgibano 

zunanjostjo, funkcionalnim tlorisom in z velikimi steklenimi površinami ponuja odlično bivalno 

počutje. Tako lahko že med široko izbiro njihovih klasično in sodobno oblikovanih hiš najdete vašo 

prav posebno hišo. Uresničijo lahko vašo željo po povsem unikatnem in edinstvenem domu, saj pri 

gradnji individualnih montažnih objektov z Lumar IG danes praktično ni več omejitev. 

Energetsko optimalni sistemi za najvišje subvencije Eko sklada 

Hiše Lumar odlikuje optimalna izolacija ovoja, pravilna in kakovostna vgradnja stavbnega pohištva ter 

izvedbeni detajli, ki zagotavljajo ustrezno zrakotesnost ovoja. Tako je prav vsaka hiša Lumar 

energijsko učinkovit dom, s prijetno bivalno klimo. Vse hiše Lumar so izjemno energetsko učinkovite, 

kar zagotavlja najvišje subvencije Eko sklada. V podjetju vam pomagajo z nasveti in s pripravo 

potrebne dokumentacije za pridobitev subvencije. 

Dobrodošli v svetu inovativne in energetsko učinkovite gradnje vrhunske kakovosti. Več o hišah 

Lumar lahko najdete tudi na www.lumar.si.  

  

http://www.lumar.si/
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Montažna gradnja 

 

Bi se radi počutili domače in toplo v domu, ki je zgrajen iz lesa? Potem je za vas lesena montažna 

hiša, ki nudi številne prednosti pred klasično gradnjo. Poleg domačega in prijetnega videza je tak 

način gradnje tudi izredno hiter in ekološki. 

Tehnologija montažnih lesenih hiš je z leti izredno napredovala. Zaradi številnih prednosti, ki jih imajo 

montažne lesene hiše, se vedno več ljudi odloča za ta način gradnje svojega doma. 

Temeljna prednost gradnje montažne lesene hiše je predvsem ta, da hiše ni treba graditi leto ali dve.  

Ostale prednosti montažnih lesenih hiš so tudi: 

 prijazen in domač izgled objekta, 

 potrebam uporabnikov prilagojena arhitektura, 

 uporaba naravnih materialov – avtohtona slovenska smreka, 

 odlična energijska varčnost objekta, 

 čista in tiha gradnja, 

 kratki roki izvedbe, 

 projektno vodenje poslov, 

 ugodna in zdrava bivalna klima v objektu. 

Odlična novica za vse, ki razmišljajo o montažni leseni hiši je ta, da se hiša lahko izdela povsem po 

željah stranke „po meri“ – kupec torej sam s projektantom določi tlorise ter zunanji videz hiše, pri 

čemer je treba upoštevati lokacijsko informacijo. Tako niste obsojeni na vnaprej pripravljene tipske 

objekte, ki vam morda sploh niso po godu in kjer se ne boste počutili domače. Odlično pa je tudi, da 

zaradi tega cena objekta ni višja, saj se ta obračuna po količini vgrajenih elementov: sten, stropov, 

streh, oken, vrat, senčil … 

Cena sicer ni odvisna samo od velikosti hiše, temveč tudi od zahtevnosti projekta. Zato je zelo 

pomembno, kako je hiša zasnovana, saj lahko v določenih primerih projekt po nepotrebnem poveča 

stroške gradnje. Okvirna cena po kvadratnem metru je od 450 evrov neto (hiša je na zunaj 
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dokončana, izdelana je fasada, streha je pokrita s kritino, vgrajena so okna in vrata, izdelati pa je 

potrebno še vsa finalna dela v notranjosti hiše), izdelava na „ključ“ pa od 700 evrov neto dalje – cena 

je seveda odvisna od vgrajenih materialov. 

Idejna zasnova je ključna in zahteva tudi največ časa, saj se morata arhitekt oziroma projektant in 

investitor še uskladiti v svojih pogledih. Za zanimiv in kakovosten idejni projekt je potreben tehten 

razmislek, saj bo lastnik živel v stavbi dolgo vrsto let. 

Če vas zanima izgradnja montažne lesene hiše, lahko dobite informativno ponudbo, ki je brezplačna 

in neobvezujoča, vendar podaja zadovoljivo informacijo za možnost izdelave finančnega načrta. 

Za več informacij lahko kontaktirate podjetje R-CAD – strokovnjake za izgradnjo montažnih lesenih 

hiš.  
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Eko gradnja 

 

Z razvojem so se v gradnji žal vedno bolj uveljavili materiali in načini gradnje, ki človeku in okolju niso 

prijazni. Pri pridobivanju in uporabi teh se sproščajo velike emisije toplogrednih plinov, so energetsko 

potratni in človeku in okolju neprijazni – celo škodljivi.  

Podnebne spremembe so v veliki meri posledica uporabe takšnih materialov in gradiv. 

V svetu in v zadnjem obdobju tudi pri nas se številni strokovnjaki in inštituti ukvarjajo z raziskavami 

potenciala izključno naravnih gradiv v lokalnem okolju. Pri pridobivanju in uporabi teh ne 

povzročamo negativnih vplivov na okolje in so energetsko nepotratni. 

Človek je že tradicionalno za gradnjo uporabljal naravna in lokalno dosegljiva gradiva. 

Bio gradnja temeljno izpolnjuje tri kriterije: 

 naravno, 

 zdravo in 

 lokalno. 

Naravno pomeni uporabo naravnih gradiv, ki jih pridobimo v naravi in praktično ne zahtevajo 

predelave. Gre za gradiva, ki jih najdemo v našem lokalnem okolju in ki imajo tudi določeno tradicijo 

v tem okolju. Dobro poznavanje njihovih osnovnih lastnosti ter primerne izkušnje pri njihovi uporabi 

in ravnanju omogočajo izgradnjo sodobnih, človeku prijaznih in energetsko varčnih bivališč. 

Naravna gradiva so v osnovi neobdelane naravne surovine: les, ilovica oz. zemlja in rastline (njihova 

vlakna), ki rastejo na polju (lan, konoplja, žitna slama in trstika), ki niso onesnažene z različnimi 

kemikalijami. Bistvo njihove zdravstvene neoporečnosti je v prepoznavanju njihovih temeljnih 

naravnih danosti: 

 les – statična, bakteriološka in požarna varnost, 

 trstika – odpornost proti vlagi, 

 lan – odpornost proti plesni in škodljivcem, 

 apno – vodoodpornost, 
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 ilovica – danost za reguliranje vlage (absorpcija toplote in oddajanje kot pri lesu). 

Pri tem je bistveno, da se te danosti, lastnosti naravnih gradiv ohranijo in brez posebnih tehnoloških 

modifikacij maksimalno izkoristijo pri gradnji. 

Zato bio gradnja v svetu iz dneva v dan pridobiva veljavo kot alternativno gradbeništvo prihodnosti.  
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Gradbena faza 
 

Gradbeni materiali 

 

V preteklosti je za gradnjo človek uporabljal zgolj lokalno dosegljiva, naravna gradiva. S tehnološkim 

in družbenim razvojem so se temu prilagajali tudi gradienti – materiali, ki jih uporabljamo za gradnjo. 

Tradicionalnim gradientom, kot so les, kamen, opeka in beton so se pridružili novejši, plastika in 

različne kovine, predvsem aluminij.  

Sodobni izzivi glede energetske učinkovitosti, toplotne in zvočne izolacije, varnosti, trajnosti in v 

zadnjem obdobju vedno bolj človeku in okolju prijaznih gradientov so povzročili nesluten razvoj na 

tem področju. Na osnovi teh so se tehnološko razvile številne kombinacije le teh (steklene kovinske 

konstrukcije, les-aluminij, plastika-aluminij idr.). 

Na temelju načela trajnosti in okolijskih zahtev so se izoblikovali standardi oz. metodologije 

vrednotenja gradbenih materialov, kako le ti pri pridobivanju, izdelavi, uporabi, ponovni uporabi ali 

po izteku funkcionalne vrednosti vplivajo na okolje. Tako poleg osnovnega standarda za gradnjo 

znaka CE, ki velja v EU, postajajo vedno pomembnejši metodološki kriteriji: C2C (Cradle to Cradle, od 

zibke do zibke); ogljični odtis (Carbon Footprint) in LCA (Life Cycle Assesment, življenjski cikel izdelka). 

Sodobna načela pri izbiri gradientov temeljno izpolnjujejo tri kriterije: 

 naravno, 

 zdravo in 

 lokalno. 

Naravno pomeni uporabo naravnih gradiv, ki jih pridobimo v naravi in praktično ne zahtevajo 

predelave. Gre za gradiva, ki jih najdemo v našem lokalnem okolju in ki imajo tudi določeno tradicijo 

v tem okolju. Dobro poznavanje njihovih osnovnih lastnosti ter primerne izkušnje pri njihovi uporabi 

in ravnanju omogočajo izgradnjo sodobnih, človeku prijaznih in energetsko varčnih bivališč. 

Naravna gradiva so v osnovi neobdelane naravne surovine: les, ilovica oz. zemlja in rastline (njihova 

vlakna), ki rastejo na polju (lan, konoplja, žitna slama in trstika), ki niso onesnažene z različnimi 
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kemikalijami. Bistvo njihove zdravstvene neoporečnosti je v prepoznavanju njihovih temeljnih 

naravnih danosti: 

 les – statična, bakteriološka in požarna varnost, 

 trstika – odpornost proti vlagi, 

 lan – odpornost proti plesni in škodljivcem, 

 apno – vodoodpornost, 

 ilovica – danost za reguliranje vlage (absorpcija toplote in oddajanje kot pri lesu). 

Pri tem je bistveno, da se te danosti, lastnosti naravnih gradiv ohranijo in brez posebnih tehnoloških 

modifikacij maksimalno izkoristijo pri gradnji. 

Udobje, varnost in energetska učinkovitost so dodane vrednosti bivanju v bivališčih, zato morajo biti 

temu primerni gradienti – gradbeni materiali – trajni, vremensko obstojni, energetsko učinkoviti, 

enostavni za vzdrževanje in nego, predvsem pa človeku in okolju prijazni.  
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Izolacijski sistemi 
Ko se odločamo o izrabi strešnih, balkonskih ali stenskih površin za sonaravno vrtnarjenje, prav 

gotovo pomislimo tudi na zgradbo kot celoto, predvsem, ali bo stavba prenesla dodatno 

obremenitev. Varnost je seveda na prvem mestu, vendar moramo poleg varnosti upoštevati še ostale 

pogoje za ugodno in brezskrbno bivanje. Pred pričetkom planiranja in gradnje vrta najprej preverimo 

stabilnost v primeru povečane obtežbe ali rekonstrukcije objekta, preverimo tudi vodotesnost; ker pa 

gradimo vrtove za dolgoročno uporabo, preverimo tudi stanje toplotne izoliranosti stavbe, saj so 

kasnejši posegi znatno dražji. 

Večina stavb v Sloveniji, ki so bile grajene pred letom 1970, potrebuje sanacijo tako zaradi starosti 

objekta kot tudi zaradi njegove energijske neučinkovitosti. Sanacijo v smislu povečane toplotne 

zaščite bo v naslednjih letih potreboval skoraj vsak bivalni objekt, saj so od leta 2011 zahteve po 

energijski učinkovitosti precej zaostrene. Sanacija je s strani uporabnikov zaželena zaradi bivalnega 

ugodja ter visokih cen energentov. Dodaja pa se še nov moment: Članice EU so se zavezale, da se 

bodo novo grajene stavbe po letu 2020 gradile izključno kot „skoraj nič-energijske hiše“, zato bodo v 

prihodnje padale tržne vrednosti energijsko potratnim objektom. 

Subvencije EKO-SKLADA so pripomogle k odločitvam lastnikov, da se ob potrebnih rekonstrukcijah ali 

sanacijah stavb odločijo tudi za energijsko adaptacijo. Vse več se jih poleg menjave stavbnega 

pohištva odloča za celoten ENERGIJSKI ŠČIT stavbe, od toplotne zaščite temeljev, kletnih sten, fasad, 

ravnih oz. poševnih streh, pa tudi tal na terenu oz. nad hladnim prostorom ter s takimi gradbenimi 

posegi pripravlja osnovo za nizkoenergijsko ali celo pasivno hišo. Toplotna sanacija je potrebna tudi 

pri balkonih in tudi pri vseh ostalih masivnih elementih, ki prebijajo toplotni ovoj stavbe. 

  

Kako pristopiti k sanaciji? 

• Natančno preverimo zatečeno stanje: 

o preverimo sestavo obstoječe strehe,  

o preverimo vodotesnost hidroizolacije, 

o kontroliramo morebitno vlago v toplotni izolaciji, 

o preverimo ustreznost naklona in brezhibnost odvodnjavanja, 

o diagnosticiramo morebitna neizolirana mesta, morda celo s termovizijsko kamero, 

o preverimo izvedbo zaključkov strehe, tudi za primer nadgradnje ... 

• Investitor definira bodočo namembnost strehe, terase, balkona in skupaj s strokovno 

usposobljeno osebo določita potrebne spremembe. 

• V primeru predvidene povečane obremenitve mnenje poda še projektant – statik. 

• Sledi odločitev o vrsti sanacije, o kateri se je dobro posvetovati z več strokovnjaki. 

Glede na obstoječe stanje in predvideno namembnost strehe, npr. vrt na strehi, so ob energijski 

sanaciji priporočljivi sistemi obrnjenih streh, ki zagotavljajo trajno zaščiteno hidroizolacijsko plast ter 

s tem njeno trajnost: 

1. PLUS streha 

2. OPTIMO streha 

3. DUO streha 

4. DUO OPTIMO streha 

Postopki sanacij so opisani v nadaljevanju. 
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Sestava osnovne obrnjene strehe z zaključnimi plastmi ekstenzivno ozelenjene strehe. Posnetek je  

narejen na objektu na Trgu Komandanta Staneta v Ljubljani. Uporabljena izolacija: FIBRANxps 300-L. 

  

1. Energijska sanacija po principu PLUS strehe 

Če je hidroizolacija potrebna popravila, je zelo verjetno obstoječa toplotna izolacija prepojena z 

meteorno vodo. V tem primeru se odločimo za popolno sanacijo strehe, odstranimo hidroizolacijo in 

toplotno izolacijo in po potrebi zamenjamo parno zaporo. Če obstoječa streha potrebuje le dodatno 

toplotno zaščito, preverimo kvaliteto hidroizolacije in se odločimo za PLUS streho po sistemu 

obrnjene strehe. Za doseganje minimalnih pogojev po Pravilniku o učinkoviti rabi energije (U-

vrednost ~ 0,20 W/m²K) zadošča dodaten sloj toplotne izolacije FIBRANxps 300-L v debelini od 18 do 

20 cm. Če je bila streha v vmesnem obdobju že energijsko sanirana in je debelina obstoječe izolacije 

cca 12 cm, z dodatnimi 20 cm FIBRANxps 300-L plošč dobimo že kar zelo ugoden rezultat (U-vrednost 

~ 0,15 W/m²K), ki ustreza bodoči „skoraj nič-energijski stavbi“. 
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Prerez PLUS strehe, ki je sestavljena iz obstoječe strehe in principa obrnjene strehe nad obstoječo ali 

obnovljeno hidroizolacijo. 

Legenda: 

1. Obstoječi konstrukcijski sklop 

2. Hidroizolacija  

3. FIBRANxps 300-L 

4. Drenažni filc 

5. Betonske plošče na distančnikih, za npr. poti med vrtnimi gredicami 

  

2. Energijska sanacija in sanacija naklona – OPTIMO PLUS streha 

Če je toplotnoizolacijski material obstoječe strehe zadovoljiv, naklon površine pa ni ustrezen, najprej 

namestimo lahke FIBRANxps INCLINE naklonske toplotnoizolacijske plošče, nato položimo 

hidroizolacijo, ki jo zaščitimo z nadgradnjo po sistemu OBRNJENE strehe. Tako streho imenujemo 

OPTIMO PLUS. 
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Detajl OPTIMO PLUS strehe, ki je sestavljena iz obstoječe strehe in principa obrnjene strehe nad 

obstoječo ali obnovljeno hidroizolacijo. Dodan je sloj naklonske izolacije. FIBRANxps 300-L. Pri PVC 

hidroizolaciji je potrebno dodati ločilni sloj. 

Legenda: 

1. Obstoječi konstrukcijski sklop 

2. Naklonska izolacija FIBRANxps INCLINE 

3. Hidroizolacija  

4. FIBRANxps 300-L  

5. Drenažni filc 

6. Prodec 

  

3. Energijska sanacija po principu DUO strehe 

Za dosego pasivnih standardov je pri sanaciji tovrstne strehe škoda ohranjati stare vprašljive sloje, ki 

povečujejo balast na strehi. V obdobju pred 1987 so se kot parne zapore ponekod polagale le PVC ali 

PE folije. Da bi bil problem še večji, le-te po stikih niso bile tesnjene. Prihajalo je do kondenzacije 

vodne pare, mehurjenja hidroizolacije. Ta napaka se v izračunu, kjer upoštevamo prisotnost vlage v 

obstoječi izolaciji, pokaže v obliki prekomernega navlaževanja konstrukcijskega sklopa tudi ob 

nadgradnji s toplotno izolacijo, zato je včasih veliko primerneje (dolgoročno ceneje in učinkoviteje) 

pristopiti k sanaciji celotnega strešnega sklopa. 

Postopek sanacije: 

• odstranimo obstoječo hidroizolacijo, 

• preverimo kakovost obstoječe toplotne izolacije in jo po potrebi zamenjamo, 

• preverimo ustreznost parne zapore in jo po potrebi zamenjamo, 

• če obstoječo izolacijo ohranimo, jo dogradimo s slojem FIBRANxps 300-L izolacije, 

• namestimo ustrezno hidroizolacijo, kot je npr. dvostransko samolepilna bitumenska 

hidroizolacija, na katero navarimo dodatni sloj hidroizolacije ali TPO, EPDM, PE ali drugo 

ustrezno membrano, 
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• namestimo FIBRANxps 300-L ali drug odgovarjajoč tip toplotne izolacije iz ekstrudiranega 

polistirena, ki ga izberemo glede na namembnost površine strehe, kot npr. FIBRANxps 500-L 

ali FIBRANxps 700-L za povozne površine po principu obrnjene strehe. 

 

Sestava DUO strehe z ekstenzivno ozelenjeno površino. 

Legenda: 

1. AB plošča 

2. Naklonski beton  

3. Parna zapora 

4. FIBRANxps 300-L 

5. Hidroizolacija 

6. Drenažni filc na sloju za zadrževanje vode 

7. Substrat z rastlinjem, ki ne potrebuje večje globine za rast oz. razvoj plodov ter za odporne 

okrasne rastline, npr. homulice, ki ne potrebujejo posebne nege in zalivanja, ko se koreninski 

sistem že primerno razvije. 
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Sestava DUO strehe z vozno površino. 

Legenda: 

1. AB plošča 

2. Naklonski beton  

3. Parna zapora  

4. FIBRANxps 300-L 

5. Hidroizolacija 

6. Drenažni filc 

7. Peščena podlaga 

8. Bitugramoz 

9. Obrabni sloj asfalta 

10. … ali drugi zaključni sloji, če želimo imeti na strehi podzemnega objekta tudi, npr. parkirno 

površino. 
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Pri tem postopku smo upoštevali dejstvo, da je obstoječi strešni naklon zadovoljiv. Če naklon ni 

zadovoljiv ali pa potrebujemo razbremenitev strehe, se odločimo za DUO OPTIMO streho z naklonsko 

izolacijo FIBRANxps INCLINE. 

 

Lahka naklonska izolacijska plošča FIBRANxps INCLINE. 

  

4. Energijska sanacija in sanacija naklona po principu DUO OPTIMO strehe 

Za sanacijo po sistemu DUO OPTIMO strehe se odločimo takrat, ko je streha potrebna celotne 

prenove in nakloni ne ustrezajo ali pa je naklonski beton predebel oz. pretežak sloj za bodoči 

konstrukcijski sklop. Sanacija z naklonskimi izolacijskimi ploščami je optimalna izvedba, saj imamo 

trikratno korist (glej opis prednosti OPTIMO streh zgoraj). 

Postopek sanacije: 

• odstranimo vso nadgradnjo do nosilne konstrukcije vključno z naklonskim estrihom, 

• namestimo parno zaporo (kakovost določimo na osnovi preračuna sklopa s programom 

ArchiMAID), 

• namestimo FIBRANxps INCLINE s potrebnim dodatnim slojem FIBRANxps 300-L ali nosilnejše 

izolacije, 

• namestimo ustrezno hidroizolacijo, kot je npr. dvostransko samolepilna bitumenska 

hidroizolacija, na katero nalepimo dodatni sloj hidroizolacije ali TPO, EPDM, PE ali drugo 

ustrezno membrano, 

• namestimo FIBRANxps 300-L ali drug odgovarjajoč tip izolacije glede na namembnost 

površine strehe, kot npr. FIBRANxps 500-L ali FIBRANxps 700-L za povozne površine. 

Za doseganje pasivnega standarda strešne konstrukcije (U-vrednost med 0,15 in 0,10 W/m²K) streho 

toplotno izoliramo s FIBRANxps 300-L ploščami v skupni debelini od 24 do 38 cm. Toplotna 

prehodnost je preračunana z upoštevanjem ekstremnega vpliva vlage na toplotno izolacijo v času, ko 

je izolacija dela obrnjene strehe popolnoma izpostavljena vodi. 
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Gradnja DUO OPTIMO strehe 

 

Legenda: 

1. AB plošča 

2. Parna zapora  

3. Naklonsko izolacijo FIBRANxps INCLINE postavimo pod ali nad osnovno toplotno izolacijo 

4. FIBRANxps 300-L 

5. Hidroizolacija (samolepilna bitumenska, EPDM, PE, TPO) 
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Prodnata površina DUO OPTIMO nepohodne strehe. 
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Betonski tlakovci v pustem betonu – DUO OPTIMO streha za lažji promet. 

 

Kombinacija prodca in lesene pohodne površine DUO OPTIMO strehe. 
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Legenda: 

1. AB plošča 

2. Parna zapora 

3. Naklonska izolacija FIBRANxps INCLINE  

4. FIBRANxps 300-L 

5. Hidroizolacija (samolepilna bitumenska hidroizolacija, EPDM, PE, TPO membrane) 

6. Drenažni filc 

7. Prodec ovit med dve plati filca, za filtracijo in zadovoljivo odvodnjavanje 

8. Debeloslojni substrat (vrtna greda), ki ga ogradimo z lahkimi, a nosilnimi in vodonevpojnimi 

paneli. 
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Intenzivno ozelenjena DUO OPTIMO streha. 

  

Izvedba atike in odtokov 

Masivno izvedeno atiko lahko klasično „oblečemo“ v toplotno izolacijo in pazljivo izoliramo preboje 

toplotnega ovoja stavbe. 
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Detajl masivno grajene atike z ograjo: 

1. AB plošča 

2. Naklonski beton  

3. Hidroizolacija 

4. FIBRANxps 300-L 

5. Drenažni filc 

6. Prodec  

7. Impregnirani leseni morali 

8. Lesena terasa  

9. FIBRANxps ETICS GF 

10. Fasadni omet  

11. Lesena letev/xps 
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Odvodnjavanje: 

1. AB plošča    

2. Naklonska izolacija FIBRANxps INCLINE 

3. Hidroizolacija 

4. FIBRANxps 300-L 

5. Sloj za zadrževanje vode 

6. Drenažni filc 

7. Substrat zemlje cca 10 cm 

8. Vegetacija: trave, rože, homulice 

9. FIBRANxps 300-L  

10. Lesena letev/xps 

11. Prodec 

12. FIBRANxps ETICS GF 

13. Fasadni omet 

Energijsko ugodnejša je izvedba atike s pomočjo kovinskih nosilcev in toplotne izolacije FIBRANxps. 
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Detajl atike grajene brez toplotnih mostov: 

1. AB plošča    

2. Naklonska izolacija FIBRANxps INCLINE 

3. Hidroizolacija   

4. FIBRANxps 300-L 

5. Sloj za zadrževanje vode 

6. Drenažni filc 

7. Substrat zemlje 

8. Vegetacija 

9. Prodec 

10. FIBRANxps ETICS GF 

11. Lesen moral 12/8 cm 

12. Jekleni kovinski opornik 

13. Fasadni sloj 

  

Sanacija balkonov v smislu nizkoenergijske gradnje 

Klasično grajeni balkoni, ki prebijajo toplotni ovoj stavbe, so eden najopaznejših toplotnih mostov. Že 

ob menjavi stavbnega pohištva v obstoječih slabše izoliranih stavbah, kot opažamo, se v kotih 

notranje površine obodne stene pojavljajo plesni, ki niso nič drugega kot le vidni dokaz toplotnih 

mostov. Ob neizoliranem balkonu in večji debelini toplotne izolacije na fasadi, je pojav samo še bolj 
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intenziven. Če balkona ne nameravamo podreti in novega z nosilnim izolacijskim vložkom ločiti od 

ogrevanega dela stavbe, nam preostane le še „oblačenje“ balkonske plošče. 

Najpogostejše vprašanje je, s katero debelino toplotne izolacije ga je potrebno obdati, laiki pa 

sprašujejo tudi, ali ga je potrebno obdati z vseh strani. Osnovno pravilo, brez preračunavanja 

toplotnih mostov, naj bi bilo: 

• Debelina toplotne izolacije balkona na mestu vpetja oz. ob toplotnoizolacijskem fasadnem 

ovoju naj bo enaka debelini fasadne izolacije. 

• Toplotno je potrebno izolirati vse stranice balkona, vključno s čelom, kjer je debelina 

toplotne izolacije lahko tanjša. 

• Toplotna izolacija je proti vzdolžnemu robu balkona lahko tanjša, zato uporabimo FIBRANxps 

INCLINE plošče, plošče v naklonu, kar je predvsem smiselno na pohodni površini balkona, če 

moramo hkrati narediti dodaten naklon (OPTIMO rešitev). 

Pritrjevanje toplotne izolacije se na spodnji površini balkona in robovih izvede z lepljenjem in z 

dodatno mehansko pričvrstitvijo s fasadnimi sidri. Površine se obdelajo kot ETICS – toplotno izolirana 

ometana fasada. Uporabijo se temu namenjene toplotnoizolacijske plošče FIBRANxps ETICS GF. 

Zgornja površina se zaščiti odvisno od dane situacije, izbranega sistema oz. materialov. Kritična je 

lahko izvedba hidroizolacije, zato se v tem primeru obrnite na proizvajalce hidroizolacij, tesnilnih mas 

in lepil. Pri sanacijah na balkonih in terasah lahko pride do preobremenitve konstrukcije, zelo 

verjetno pa z dodatno toplotno izolacijo naletimo na omejitve višin. Prikazujemo primer sanacije 

balkona oz. terase s pomočjo naklonskih izolacijskih plošč ter tankega armiranega hidroizolacijskega 

sloja, na katerega se kot zaključni sloj lepijo, npr. keramične plošče. 
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Legenda: 

1. AB plošča   

2. Zunanji zid 

3. FIBRANxps ETICS GF  

4. Fasadni omet    

5. Hidroizolacija 

6. FIBRANxps INCLINE 

7. Hidroizolacijska malta  z vgrajeno armirno mrežico 

8. Lepilo za zunanjo keramiko 

9. Keramične ploščice 
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FIBRAN NORD, d. o. o., kot eden najpomembnejših proizvajalcev toplotnih izolacij v Evropi, skrbi za 

ENERGIJSKI ŠČIT stavb ne le s proizvodnjo kvalitetnih izolacij, temveč tudi s stalno tehnično podporo 

vsem v verigi gradnje. Zavedamo se, da je kvalitetna izvedba objektov odvisna od znanja in izkušenj, 

ki si jih lahko medsebojno izmenjamo. Na razpolago smo vam z osnovnimi praktičnimi informacijami, 

s fotografijami in z risbami preko spletne strani www.fibran.si, za osebni nasvet nas lahko 

kontaktirate preko el. pošte nasvet@fibran.si ali po tel. št. 07 39 39 525. 

  

Avtorica: Marjeta Vide Lutman, Fibran Nord, d. o. o.  

http://www.fibran.si/
mailto:nasvet@fibran.si
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Toplotni mostovi v ovoju stavb 
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Okna in vrata 

 

Okna in vrata predstavljajo pri gradnji enega od pomembnih vidikov, ki s tehnološkim razvojem na 

področju stavbnega pohištva pridobiva in predstavlja visoko dodano vrednost vsakemu objektu. 

Bivanju v stavbah dodajo nujno funkcionalno in vedno bolj tudi estetsko vrednost. Tradicionalnemu 

materialu lesu, sta se pridružila novejša plastika in aluminij. Na osnovi teh so se tehnološko razvile 

številne kombinacije, les-aluminij, plastika-aluminij. 

Sodobni izzivi glede energetske učinkovitosti, toplotne in zvočne izolacije, varnosti in trajnosti so 

povzročili nesluten razvoj na tem področju. 

Udobje, varnost in energetska učinkovitost so dodane vrednosti bivanju, zato morajo biti okna in 

vrata trajna, vremensko obstojna, energetsko učinkovita in enostavna za vzdrževanje in nego.  

Tehnološko so okna in vrata zasnovana iz osnovnih profilov in polnil, običajno iz steklenih površin. 

Zasnovana so tako, da zagotavljajo prednosti pri zahtevah, ki jih imajo arhitekti in lastniki domov in 

objektov, in ustrezajo tudi ekološkim kriterijem. Prav tako omogočajo odlično toplotno in zvočno 

izolacijo in optimalno protivlomno zaščito.  

Izpolnjevati morajo vse ostrejše tehnološke zahteve tako na področju varnosti, energetske 

učinkovitosti kot trajnosti.  
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Naravna svetloba v prostorih 

 

Izkoriščanje naravne svetlobe za osvetljevanje stanovanja v čim večji meri bo koristilo vašemu zdravju 

in vaši denarnici. Več sončne, „brezplačne“ svetlobe pomeni, da boste redkeje posegli po uporabi 

umetne, „plačljive“ svetlobe. Izkoriščanje sončnega sevanja pri gradnji stavb je danes eden ključnih 

dejavnikov za doseganje standarda nizkoenergijskih in pasivnih hiš. 

Ustrezno projektiranje je temeljnega pomena za optimalno izkoriščanje naravne svetlobe. Za spalnico 

in dnevno sobo je dobro, če sta izpostavljeni jutranjemu soncu. Kuhinja in dnevna soba sta lahko v 

kateremkoli osvetljenem delu hiše. 

Za čim večjo izkoriščenost sončne svetlobe je dovolj, če upoštevate nekaj splošnih pravil. V 

nadaljevanju so navedeni nasveti za domove, ki imajo kljub temu da se nahajajo na sončnih lokacijah, 

pomanjkanje svetlobe zaradi napačne usmerjenosti ali vplivov okolice, kot so na primer visoke 

zgradbe, drevesa ipd. 

Več svetlobe in odboja svetlobe lahko dosežete, če se za zunanje površine pod oz. ob oknih in vratih 

uporabi svetle barve, drevesa ter drugo vegetacijo ohranjajte nizko, zato da ne bodo metala senco na 

okna. Povečajte odboj svetlobe na notranjih površinah z uporabo svetlih barv za stene, svetlega 

pohištva in preprog. Tudi namestitev ogledal lahko poveča svetlost prostora. 

Vedno imejte čista okna ter zavese pomaknjene na rob oken. Če je mogoče, se lahko na police oken 

namesti odsevne površine, kot so ogledala in dekoracije. 

V primeru projektiranja novega doma ali prenove prilagodite obstoječa okna. S povečanjem višine 

okna boste dobili boljše rezultate, kot če jih boste razširili, saj boste na tak način svetlobo spustili dlje 

v globino stanovanja. 

Če želite zajeti največ sončne svetlobe v zimskem času in ob enem še ohraniti potrebno zaščito pred 

vročino poletnega sonca, je najbolje, da na osončeno stran v bližini oken, kakor smo že pisali v našem 

prispevku, posadite listavce, trte ali druge višje rastline, katerim pozimi odpadejo listi.  
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Ometi in fasade 

 

Evropsko tehnično soglasje (ETA) lahko pridobi le fasada, ki izpolnjuje strogo predpisana merila za 

energetsko učinkovitost in pridobi potrditev priznanih evropskih inštitutov. Priznano podjetje, ki na 

slovenskih tleh zagotavlja najkakovostnejše fasade s priznanimi certifikati je JUB s svojo linijo JUBIZOL 

fasad, ki imajo tudi evropska tehnična soglasja. 

Kot zatrjujejo JUB predstavniki: „S postopki pospešenega staranja in termičnimi šoki v 

mikroklimatskih komorah smo za JUBIZOL sisteme potrdili bistveno večjo časovno obstojnost, daljšo 

življenjsko dobo tudi v najbolj zahtevnih eksploatacijskih pogojih, s tem pa smo postavili temelje za 

optimizacijo in minimiziranje vzdrževalnih posegov na toplotnoizolacijskih sistemih JUBIZOL.“  

Zakaj pa bi posegli po certificiranem fasadnem sistemu? Zato, ker daje certificiran sistem zagotovilo, 

da je nameščena kombinacija fasadnih elementov testirana in zagotavlja kakovost ter toplotno 

učinkovitost, kar pomeni, da boste porabili bistveno manj denarja za zimsko ogrevanje, poleti pa bo 

vaš dom tudi bolj hladen. Druga pomembna prednost je, da se lahko s certificiranimi sistemi (ETA) 

potegujete za subvencije EKO sklada. 

V Uradnem listu RS št. 3/13, z dne 11. 1. 2013, sta bila namreč objavljena razpisa za nepovratne 

finančne spodbude občanom, za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske 

učinkovitosti stanovanjskih stavb 18SUB-OB13 in večstanovanjskih stavb 19SUB-OB13, ki jih podeljuje 

EKO sklad. Med ukrepi, ki se subvencionirajo, je tudi toplotna izolacija fasade. 

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna fasadnega 

sistema, ki mora ustrezati pogoju, da vsebuje najmanj 15 cm izolacijskega materiala s toplotno 

prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), da bo 

razmerje λ/d ≤ 0,30 W/m²K. Navedeno razmerje λ/d ≤ 0,30 W/m²K mora biti izkazano tudi v primeru 

vgradnje naravnih izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ). Za 

sisteme kontaktno-izolacijskih fasad so dovoljeni le fasadni sistemi, ki imajo evropsko tehnično 

soglasje ETAG 004. 

Razpisana sta bila dva razpisa: javni poziv 18SUB-OB13 in javni poziv 19SUB-OB13. 
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Javni poziv 18SUB-OB13 je namenjen toplotni izolaciji za fasado starejše eno ali dvostanovanjske 

stavbe. Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več 

kot 12 EUR na m² za največ 200 m² toplotne izolacije fasade enostanovanjske stavbe in za največ 150 

m² toplotne izolacije fasade na posamezno stanovanje pri dvostanovanjski stavbi. 

Javni poziv 19SUB-OB13 pa je namenjen toplotni izolaciji fasade večstanovanjskega objekta. Višina 

nepovratne finančne spodbude znaša 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 EUR na 

m² za največ 150 m² na stanovanje v večstanovanjski stavbi. 

Nepovratno finančno spodbudo za izvedbo toplotne izolacije fasade lahko pridobite tudi ob uporabi 

fasadnih sistemov JUBIZOL (EPS, MW ali XPS).  
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Hidroizolacija in ozelenele strehe 

 

Hidroizolacija je popolna rešitev za trajno zaščito objekta pred vplivi meteorne vode, vlage in drugimi 

vremenskimi pojavi. Primerna je predvsem za zaščito balkonov, teras in ravnih streh, ki so 

najpogosteje izpostavljeni hudim vremenskim vplivom, kot so zmrzal, padavine in močno sončno 

segrevanje površine. Vse to pripomore k nastanku poškodb in razpok na podlagi, posledično začne 

voda pronicati v konstrukcijo strehe, kar na objektu povzroča škodo. Le-to se kaže kot mokri madeži, 

plesen, gniloba ipd. 

Casali hidroizolacije, kot zelo kakovostni polimer-bitumenski trakovi, so na domačem in tujem trgu 

znane in cenjene predvsem po svoji vzdržljivosti in zanesljivosti. Zahvaljujoč uporabi najboljših 

surovin, napredni tehnologiji, nenehnemu razvoju in stalni kontroli kakovosti, proizvodi zagotavljajo 

dolgo življenjsko dobo in učinkovito odzivnost na zunanje dejavnike. 

Podjetje Izolacija Kern svojo specializacijo ravnih streh uspešno nadgrajuje z ozelenjenimi strehami. 

Poleg bivanja v zdravem zelenem okolju je velika prednost zelene strehe, da po padavinah voda ne 

odteče takoj v sistem meteorne kanalizacije, temveč se akumulira v sloje zelene strehe in počasi 

odteče. Površina takšne strehe tudi ne pregreva okolice in zmanjšuje hrup v prostorih pod njo. 

Seveda je privlačna tudi na oko, saj zeleno površino s tal preselimo na streho in jo tako ohranimo. 

Takšna streha je tudi trajnejša od navadne, ker je hidroizolacija zaščitena pred UV-žarki in skorajda 

ves čas pod enakimi temperaturnimi pogoji.  
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Elektroinštalacije 

 

Racionalna in učinkovita raba energije sta med glavnimi orodji za zmanjšanje energetske odvisnosti. 

Inovativni pristopi tudi na področju informacijske tehnologije lahko bistveno prispevajo k povečanju 

energetske učinkovitosti. Taka tehnologija prihodnosti je tudi Ecoprocessor®. 

Sistem Ecoprocessor® uvaja novo generacijo domačih distribucijskih sistemov. Integracijo izdelkov in 

energetsko varčno okoljsko tehnologijo bo združil z informacijami in gospodinjstvom omogočil, da 

prejmejo informacije o cenah, spremljajo svojo porabo in nadzirajo električne aparate. EcoProcesor® 

omogoča oddaljen nadzor in upravljanje naprav, ki so v hiši porabniki energije. 

Njegova glavna značilnost je umetna inteligenca, ki samodejno zagotavlja nižjo porabo energije, 

zmanjša stroške in ustvarja idealno okolje v energetsko učinkoviti gradnji. Samodejni in inteligentni 

sistem tako ustvarja vtis žive hiše. Vsi podatki se prikazujejo na tabličnem računalniku, sistem pa se 

odlikuje z inovativnim vključevanjem v socialno omrežje Facebook in ustvarjanjem popolnoma novih 

možnosti za ciljno trženje. 

Optimizacija 

Cilj Ecoprocessorja® je zmanjšati porabo energije in znižati obratovalne stroške. Za ta namen 

uporablja Ecoprocessor® algoritem, ki ustvarja in vzdržuje idealno notranje okolje, s čimer se zagotovi 

najvišja energetska učinkovitost in najnižja raba električne energije. Sistem samodejno nadzoruje 

okolje in porabo posamezne električne naprave in stalno optimizira energetsko učinkovitost. O tem 

uporabnika obvešča in mu svetuje, kako doseči optimalno stanje. 

Nadzor 

Namen je stabilno in idealno upravljanje notranjega okolja. Sistem nenehno nadzira sobno 

temperaturo, vlažnost zraka in raven CO₂ v hiši ter skladno s tem regulira prezračevalni sistem. 

Ecoprocessor® nenehno prilagaja bivalno okolje in uravnava optimalno temperaturo ter vlažnost. 

Ecoprocessor® stalno shranjuje podatke o okolju in te samodejno analizira, kar omogoči nadaljnjo 

optimizacijo. 

Spodbujanje zavedanja uporabnika 

Ecoprocessor® želi spodbuditi okoljsko ozaveščenost uporabnika. Največje prihranke energije je 

mogoče doseči le z okoljsko odgovornim ravnanjem uporabnika. V ta namen sistem ponuja ciljno 
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svetovanje za racionalizacijo porabe energije. Z interaktivnim vmesnikom omogoča uporabnikom, da 

se seznanijo s funkcijami in z dobrim vodenjem energetsko učinkovite hiše. 

Omrežje 

Ecoprocessor® lahko priključite na omrežje in tako z ostalimi delite vašo energetsko učinkovitost. 

Vaša statistika se lahko v obliki grafa prikazuje na Facebooku. Sistem tako spodbuja okolju prijazno 

vedenje uporabnikov in hkrati postavlja ciljne oglase. 

EcoProcessor je plod slovenskega razvoja in znanja, ki z inovativno umetno inteligenco ter možnostjo 

integracije v socialna omrežja odpira nove perspektive in zagotavlja primerjave potrošnje energije in 

ocenjuje realizacijo energetske učinkovitosti. Namenjen je tako poslovnim kot zasebnim 

uporabnikom. Prototip Ecoprocessorja® je že na voljo in pripravljen za ogled potencialnim 

investitorjem in poslovnim partnerjem. 

Več informacij boste dobili pri kontaktu na uradni strani.  

http://isaci.com/eco-processor/
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Garaže in nadstreški 

 

Naraven in estetski izgled, ekološka osveščenost in večje bivanjsko ugodje so razlogi za vse 

pogostejšo izvedbo zelenih streh. Sistem ekstenzivne zazelenitve Xeroflor so predhodno vzgojene 

preproge zazelenitve, ki omogočajo hitro, enostavno in „lahko“ izvedbo ozelenitve nadstreškov. 

Streha je zelena v trenutku, ko so preproge zazelenitve položene na streho. Vegetacijska preproga 

zagotavlja odlično rast rastlin brez dodatnih del in vzdrževanja. 

Prednosti, ki jih nudi zelena streha Xeroflor: 

 Lepši estetski izgled strehe. 

 Kompaktna vegetacijska plast onemogoča kakršnokoli izpiranje in odnašanje humusa. 

 Brez vzdrževanja (košnja, zalivanje, gnojenje ...). 

 Zaščita strehe pred mehanskimi in meteornimi vplivi (UV-sevanje, toča, temperaturne 

obremenitve ...). 

 Izboljšanje toplotnoizolacijske konstrukcije in s tem povečano bivanjsko ugodje. 

 Izboljšanje mikroklime okolice (zazelenitev hladi, čisti in vlaži okoliški zrak, proces fotosinteze 

pa spreminja ogljikov dioksid v kisik). 

 Zadrževanje meteorne vode in s tem zmanjšanje obremenitve infrastrukture odvajanja 

meteornih voda ob nalivih. 

 Izboljšana zvočna izolacija objekta. 

Zaradi svoje majhne površinske teže (maks. 50 kg/m²) in debeline (3–5 cm) je ekstenzivna zazelenitev 

XEROFLOR praktično edina rešitev, ki omogoča izvedbo ozelenitve streh in nadstreškov z lahko 

podkonstrukcijo (trapezna pločevina, les …). Zelena streha Xeroflor je enostavna, ekološka, 

ekonomična in okolju prijazna rešitev zazelenitve strešnih površin.  



Za varčen dom – Gradnja in obnova 

60 
 

Ogrevanje 

 

Bivalno okolje v sodobnih stavbah, da bo prijazno človeku in okolju, postavlja pred investitorje in 

izvajalce gradnje zahteve učinkovite rabe energije, URE, in uporabo obnovljivih virov energije, OVE. 

V sodobnem graditeljstvu se poleg nizkoenergijskih in pasivnih objektov, pojavlja vedno več tako 

imenovanih plus pasivnih objektov, kar pomeni, da se ustvarja na objektu presežek energije. Zato 

moramo v prvi fazi gradnje, torej same priprave na pričetek gradnje, pri izbiri lokacije in umestitve 

objekta v okolje biti dosledni glede tehničnih in tehnoloških zahtev za uporabo OVE in glede URE. 

Primer: pri nizkoenergijskih in pasivnih, kot seveda tudi pri plus objektih lahko sisteme za ogrevanje 

in prezračevanje kot pripravo tople sanitarne vode nadgradimo s solarnimi sistemi in hranilniki 

toplote, ki se odlikujejo po boljši izmenjavi toplote. Količina sončne energije niha in je v ogrevalni 

sezoni bistveno manjša kot v poletnem času. Zato moramo glede na lokacijo umestiti objekt tako, da 

bomo namestili sončne kolektorje na prisojno stran strehe objekta. V nasprotnem primeru v okolici 

objekta ustrezno namestimo kolektorje na za to primerno konstrukcijo, kar nam znatno zmanjša  

razpoložljive površine v neposredni okolici. Sistem za ogrevanje s soncem moramo ustrezno povezati 

z ogrevalnim in s prezračevalnim sistemom, ki zagotavljata vir energije za ogrevanje in prezračevanje 

tudi tedaj, ko ni dovolj sončne svetlobe. 

Pri tem moramo biti pozorni ne nazadnje na denarni vložek v sistem ogrevanja in prezračevanja.  

Danes namreč ne govorimo več o stroških, ampak o vložku, s katerim si zagotovimo kvaliteto bivanja. 

To v sodobni ekonomiki pomeni, da smo z vložkom pridobili iztržek visoke kvalitete bivanja. 

Pri izračunu letnega vložka je potreben izračun amortizacije in obresti. Letni vložek investicije 

predstavlja seštevek vrednosti nakupa, obrestne mere in življenjske dobe ogrevalnega sistema.  
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Toplotne črpalke 
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Prezračevanje 

 

Ali ste vedeli, da ima kar 50 % vseh stanovalcev v Sloveniji probleme s prezračevanjem svojih 

prostorov? Slabo prezračeni prostori lahko privedejo do glavobolov, slabega razpoloženja, nizke 

koncentracije, slabosti in celo rahlih prehladov. Posledice v stanovanju se kažejo z odvečno vlago in 

plesnijo. Kaj torej lahko storite, da bodo vaši prostori dovolj in kvalitetno prezračeni? 

Novejša stanovanja se gradijo v skladu z novimi predpisi, ki zahtevajo energetsko učinkovitost (torej, 

čim manjša izguba toplote, ustrezna debelina in kvalitetno izvedena toplotna izolacija ...), zelo redko 

pa je taka skrb namenjena prezračevanju prostorov. 

Marsikdo verjame, da se kuhinjske nape in ventilatorji v stranišču štejejo za kvalitetno prezračevanje, 

a resnica je daleč od tega. To so le zasilne rešitve, ki skrbijo za občasno odsesavaje „slabega“ zraka iz 

stanovanja. Za učinkovito prezračevanje je treba poskrbeti tudi za dotok svežega zraka. Kako rešiti ta 

problem? 

Stanovanje lahko večkrat dnevno prezračite z na stežaj odprtimi okni. Takšno prezračevanje naj traja 

od 5 do 10 minut. Če v stanovanju ni zatohlo in se ne počutite slabo zaradi slabega zraka, potem vam 

načeloma ni treba sprejeti nekih večjih ukrepov. Če pa mislite, da imate težave s prezračevanjem 

stanovanja, potem velja razmisliti o vgradnji prezračevalnega sistema. 

Prezračevalni sistemi so bili še nedavno v Sloveniji izredno dragi, vendar pa se je to spremenilo – 

kvalitetni prezračevalni sistemi so cenovno povsem dostopni in enostavni za vgradnjo. To je najbolj 

učinkovit, enostaven in z estetskega vidika neopazen poseg v stanovanje, katerega rezultat bo vedno 

svež zrak in boljše počutje stanovalcev. 

Kako pa prezračevalni sistem deluje? Odvodne elemente namestimo v prostore, za katere pravimo, 

da so manj čisti (kuhinja, kopalnica, WC …). Od tam se „slab“ zrak odvaja v prezračevalne kanale, 

preko naprave za vračanje odpadne toplote, na prosto. Na drugi strani pa v čiste prostore (spalnica, 

soba, dnevna soba …) dovajamo svež in čist zrak. Prednost takega sistema je, da ni nikakršnega 

prepiha (kar je problem klasičnega zračenja z odprtimi okni), da vračamo toploto odpadnega zraka 
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(problematično pri klasičnem zračenju pozimi) in da to poteka neslišno, enakomerno ter ne moti 

bivanja stanovalcev. Prezračevalni sistemi vsebujejo filtre, ki svež zrak očistijo nečistoč, kot je na 

primer cvetni prah, kar je odlično za tiste z alergijami. 

Glavne prednosti prezračevalnega sistema so torej: 

 boljši bivalni pogoji, 

 konstantno čist in svež zrak, 

 boljše počutje stanovalcev, 

 možnost vgradnje filtrov, ki očistijo zrak (npr. cvetni prah), 

 iz stanovanja se odvaja slab zrak in vlaga, ki je razlog za nastanek plesni, 

 odvajajo se tudi ostale neprijetne vonjave in škodljivi hlapi (od barv, topil, čistil ...), 

 ni prepiha, 

 zmanjšate prezračevalne izgube pozimi, 

 privarčujete energijo. 

Raziskave so pokazale, da kvalitetni prezračevalni sistemi prihranijo tudi do 29 odstotkov energije v 

primerjavi s klasičnim zračenjem in da je zračenje s pomočjo prezračevalnega sistema bolj učinkovito. 

Glede na vse prednosti prezračevalnega sistema velja razmisliti o vgradnji prezračevalnega sistema v 

vaše stanovanje.  
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Klimatizacija 

 

Če imate stanovanje ali sobo postavljeno na sončno stran oziroma ste na splošno neodporni na 

vročino, potem zagotovo že razmišljate o nakupu nove klimatske naprave. Modelov in proizvajalcev 

klim je veliko, a vprašanje, ki ga ne smete zanemariti je: „Kako močno klimatsko napravo potrebujem 

za svoj dom?“ 

Do odgovora bomo prišli po povsem enostavnem postopku. Za začetek morate izračunati prostornino 

(ali volumen) prostora, ki bi ga radi hladili. Izmerite torej širino in dolžino prostora, ta dva podatka 

zmnožite, da dobite ploščino v kvadratnih metrih, nato pa ta rezultat zmnožite z višino prostora, da 

dobite prostornino bivalnega prostora. 

Ko ta podatek imamo, ga moramo pomnožiti s 25 W (vati) na kubični meter. Če imamo prostor 5 x 5 

metrov – torej 25 kvadratnih metrov – visok 3 metre, imamo prostornino prostora 75 kubičnih 

metrov. To pomnožimo s 25 W na kubičen meter ter pri tem krajšamo kubične metre, tako da 

dobimo 1.875 W – to je okvirna moč klime, ki jo potrebujemo. 

Vendar pa je potrebno upoštevati še nekatere faktorje. Če gre za podstrešje, ki je slabo toplotno 

izolirano ali pa ima prostor velika steklena okna ali stene skozi katere čez dan sije sonce (so torej 

obrnjene proti jugu ali jugozahodu) potem moramo prostornino množiti s 35 W/m³ in ne s 25 W/m³. 

Upoštevati moramo tudi, ali so v prostoru kakšne druge naprave – televizorji, računalniki, ojačevalci 

in podobna tehnična oprema. To so naprave, ki oddajajo v prostor še dodatno toploto. Na vsako tako 

napravo lahko skupnemu rezultatu prištejemo še kakih 50 W moči. Še dodatnih 100 W moči pa 

moramo prišteti za vsako osebo, ki v prostoru prebiva. Če sta v zgornjem prostoru, ki je toplotno 

dobro izoliran, pogosto dve osebi (2 x 100 W), v prostoru pa se nahajata še plazma televizor in 

ojačevalec (skupaj 100 W), potem rabimo približno 2.175 W močno klimo. 

Nazivna moč klime je vsekakor izredno pomemben dejavnik ob nakupu nove klimatske naprave. 

Prešibka klima vam prostora ne bo dovolj ohladila, premočna pa pomeni višjo začetno investicijo in 

za delovanje bo porabila nekoliko več električne energije glede na velikost prostora, ki ga je potrebno 

ohladiti. Vzemite si torej nekaj minut in izračunajte kakšna naprava je za vas najbolj primerna. 

SEER koeficient nam po drugi strani pove, kako energijsko učinkovita je posamezna klimatska 

naprava. Višji kot je, bolj učinkovita je klimatska naprava. Koeficient izračunamo tako, da vzamemo 
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toplotno moč Btu in to delimo z Wh (vatnimi urami) v določenem časovnem obdobju. Tako recimo 

klimatska naprava s 5.000 Btu/h s SEER koeficientom 10 potrebuje približno 500 W (vatov) električne 

energije na uro. Če bi bil SEER koeficient višji (recimo 20), bi bila taka klimatska naprava bolj varčna – 

kar enkrat bolj varčna, saj bi porabila le 250 vatov moči v istem časovnem obdobju, seveda ob enaki 

moči hlajenja ali gretja. Ni odveč poudariti, da bodo dražje in kvalitetnejše klime imele višji SEER 

koeficient, zato velja biti nanj pozoren. Zabeležen je na embalaži klimatske naprave. 

Ko torej kupujete novo klimatsko napravo, morate najprej preveriti, kako močno klimatsko napravo 

potrebujete. To moč boste pogosto opazili v obliki posebnih številčnih oznak na embalaži naprave. 

Pozorni pa bodite tudi na učinkovitost klimatske naprave, ki je razvidna iz SEER koeficienta – če ta ni 

zabeležen na klimatski napravi, ga lahko izračunate sami.  
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Eko kopalniški sistem 

 

Ekološki izumi so vedno bolj pogosti. Varčevanje z energijo, vodo in ostalimi naravnimi viri je namreč 

v interesu nas vseh. Od časa do časa se pojavi kakšna nova ideja ali izum, ki je tako preprost in 

enostaven, a obenem tako učinkovit, da se lahko le sprašujemo, kako to, da tega še vedno vsi ne 

uporabljamo? 

Eden takih izumov je eko kopalniški sistem, ki ga je dizajniral Jang WooSeok – človek z idejo in veliko 

stopnjo okoljske ozaveščenosti. Gre za preprost mehanizem shranjevanja vode iz umivalnika, ki se 

nato porabi za splakovanje stranišča. Znano je namreč, da veliko držav (med njimi tudi Slovenija) še 

danes uporablja pitno svežo vodo za splakovanje stranišč, kar je nadvse potratno in nespametno. 

Jang se je zato domislil sistema, ki shranjuje porabljeno vodo iz umivalnika in to vodo uporabi za 

splakovanje stranišča. Ko si umivamo roke, zobe ali obraz se porabljena voda shranjuje v rezervni 

rezervoar in ko se ta napolni (kar nam sistem sporoči z utripanjem zelene lučke – možna je tudi 

namestitev mehanskega merila), vodo iz njega uporabimo za splakovanje stranišča. Na ta način lahko 

mesečno prihranimo kar nekaj čiste pitne vode.  
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Nizkotemperaturni in kondenzacijski kotli 
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Zaščita pred vlago 

 

Zaradi dobrega tesnjenja novih oken je kroženje zraka ob oknu minimalno in zračenja prostorov 

preko zaprtega okna ni. Tudi najkvalitetnejše izolacijsko steklo se bo nujno orosilo, če bo v prostoru 

preveč vlage. S pravilnim zračenjem prihranimo na energiji, ustvarimo prijetno in zdravo klimo ter 

preprečimo nastanek škode zaradi vlade. 

V vsakem gospodinjstvu nastane ob kuhanju, kopanju in sušenju perila veliko vodne pare. Tudi človek 

preko dihanja doprinese k tej vlagi. To odvečno vlago se mora s pomočjo zračenja odstraniti. V 

nasprotnem tvegamo, da bo vlaga v obliki plesni povzročila škodo na pohištvu ali na gradbenih 

elementih. Zato moramo nova okna, pri katerih zaradi dobrega tesnjenja ni naravnega zračenja, 

redno odpirati. 

Navodila za pravilno zračenje: 

 Zjutraj vse prostore (posebej kopalnico in spalnico) zračimo 20–30 minut. 

 Po potrebi preko dneva, če je možno s prepihom, večkrat prezračimo prostore. To počnemo 

posebno po končanem kuhanju ali kopanju. 

 Med zračenjem okna ne odpiramo le na pregib, temveč na široko. Na ta način bomo ob 

enakem učinku zračenja imeli pol manjšo izgubo energije. 

 Med zračenjem zaprimo dovod ogrevalne energije. 

 Po možnosti ogrevajmo vse prostore  enakomerno. Nočna temperatura naj ne bo za več  kot 

5° C nižja od dnevne. Na ta način preprečimo, da bo vlaga na ohlajenih površinah 

kondenzirala. 

 S pravilnim zračenjem bomo prihranili energijo, ustvarili prijetno in zdravo klimo ter 

preprečili nastanek škode. 

Več nasvetov in koristnih informacij lahko najdete tudi na spletni strani podjetja SeCOM!  

http://www.oknainvrata.com/
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Zbiralnik deževnice 

 

Deževnica zna biti izredno koristen dodatni naravni vir vode, s katero lahko prihranimo veliko količino 

pitne vode. Vendar za začetek potrebujemo tri stvari: denar za investicijo, ločeno instalacijo za 

deževnico v hiši oziroma vzporedni sistem ter mesto za shranjevanje – rezervoar ali vodnjak. 

Deževnico lahko uporabimo za pranje perila, splakovanje stranišča, pranje avtomobilov, zalivanje rož, 

zelenic, vrtov ipd. A kljub temu da deževnica ni namenjena pitju, mora zadostiti nekaterim pogojem. 

Ta ne sme vsebovati škodljivih bakterij, maščob, agresivnih snovi, ki bi povzročale korozijo v sistemu 

ali strupenih kovin (npr. baker). Če ne izpolnjuje navedenih pogojev, lahko deževnico uporabljamo 

predvsem za zalivanje vrta in zelenice. 

Kako do enostavnega zbiralnika? 

Na odtočno cev strešnega žleba namestimo lovilec deževnice. Ta v večini primerov omogoča lovljenje 

deževnice in grobo filtriranje nečistoč. To deževnico lahko potem enostavno prestrežemo. Deževnica 

se shrani in jo lahko porabimo, ko bo suša ali ko bo več dni skupaj sončno vreme. Če je dežja preveč, 

lahko le zapremo loputo na lovilcu za zbiranje deževnice in ta odteka v kanalizacijo. Cena takega 

lovilca je odvisna od velikosti odtočne cevi ter od materiala – osnovni lovilci stanejo okoli 10 evrov, 

dražji pa med 15 in 20 evri. Tisti, ki so „sami svoji mojstri“ si ga lahko sami vgradijo na žleb, tako da je 

to edini strošek, poleg seveda vodnega zbiralnika, ki je lahko večji sod ali posebni vodni zbiralnik, 

katerih cene so okoli 100 evrov. 

Morda se na prvi pogled zdi tako početje nesmiselno, vendar pa ima lahko ogromne prednosti. Če bi 

v času suše vsi stalno zalivali zemljo, bi bila ta stalno bolj mokra, bilo bi več zelenja in s tem bi 

posledično imeli nekoliko nižje temperature v okolju. Seveda pa bi ta učinek lahko dosegli le, če bi se 

vsi odločili za tak način dodatnega zalivanja svojih vrtov. Samo po sebi umevno je tudi, da bi lahko 

prihranili ogromno količino pitne vode, ki bi jo v marsikateri državi na svetu šteli kot bogastvo, mi pa 

jo vsakodnevno porabljamo za pranje oblačil, splakovanje stranišč in zalivanje vrtov. 

Kar je še bolj žalostno je to, da naša država takih rešitev sploh ne spodbuja. Prispevek za vodovod in 

kanalizacijo je namreč za hiše v mestih povsod enak, ne glede na porabo vode. Tisti, ki bi se odločil za 
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tako rešitev in prihranil veliko pitne vode, bi morali kljub temu vsak mesec plačati enako dajatev za 

vodovod in kanalizacijo kot tisti, ki deževnice ne bi uporabljali. Na tem področju bi država vsekakor 

lahko naredila korak naprej in „nagradila“ tiste, ki mislijo zeleno.  
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Opremljanje prostorov 
  

Kuhinje 

 

Kuhinja je prostor, v kateremu preživimo veliko časa, zato nam mora popolnoma ustrezati. 

Načrtovanje kuhinje je lahko dolgotrajen in natančen postopek, za lažje načrtovanje smo vam 

pripravili nekaj nasvetov, katere je priporočljivo upoštevati. 

1. Izmera prostora 

Preden se lotite načrtovanja kuhinje je pomembno, da temeljito izmerite prostor, kar lahko prepreči 

številne kasnejše težave pri montaži kuhinje. 

 

Priporočamo, da se izdela skice vseh sten, kamor se vriše okna, vrata, grelna telesa, izbokline v steni, 

električne in vodovodne priključke. Izmeriti je potrebno tudi razdaljo med stenami (razdalja A, B) in 

višino do stropa (razdalja C). V delu, kjer je predvidena postavitev kuhinje, naj bo razdalja med 
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stenami izmerjena na vsaj treh mestih (A1, A2, A3) po višini. Razdaljo merite tik ob steni, 

priporočamo pa tudi izmero iste razdalje še cca 60 cm od stene (razdalja M). Izmerite tudi vse 

razdalje do oken, vrat in drugih arhitekturnih elementov (razdalje D, E, F, G) ter razdalje do 

inštalacijskih priključkov (H, J, K, L). 

Pri načrtovanju kuhinje je pomembno, da preverimo kotnost sten, kot jih prikazuje spodnja skica. 

 

2. Delovni trikotnik 

Pri načrtovanju kuhinje upoštevajte delovni trikotnik, za katerega velja, da naj vsota razdalj med 

tremi centri (glavnim in delovnimi – hladilnik, korito, kuhalna plošča) ne znaša več kot 6,6 m. 

 

3. Primerna višina delovnega pulta 
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Kuhinje Gorenje imajo tri višine podnožja, 10, 15 ali 20 cm. Priporočljiva končna višina delovnega 

pulta je 86 ali 91 cm. Izbira ustrezne višine pa je odvisna od višine uporabnika. 

 

Višina delovne površine za sedeče delo in ljudi, ki uporabljajo invalidski voziček, je nižja. Položaj mora 

biti čim nižji, seveda pa je višina odvisna predvsem od tipa invalidskega vozička. Primerna višina je 

med 70 cm in 85 cm. 

 

4. Praktično, udobno, pregledno in dostopno 

Predali v spodnjem nizu omogočajo boljšo preglednost nad vsebino. Njihova prednost je tudi v tem, 

da se ni potrebno sklanjati, brez česar ne gre pri omaricah s policami. 
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Pri predalih s polnim izvlekom je pregled nad vsebino in dostopnost po celotni globini predala veliko 

boljša. 

Sodobne kotne rešitve z izvlečnimi policami omogočajo lažjo dostopnost do vsebine omarice. 

 

Priporočamo vgradnjo vgrajene pečice na višja mesta, saj to prihrani sklanjanje. Delo v kuhinji je 

varnejše in uporabniku bolj prijazno. 

 

Trije različni sistemi dvižnih vrat zgornjih omaric nudijo uporabniku veliko mero udobja pri odpiranju 

vrat, dobro preglednost in varnost med delom. 
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5. Varnost v kuhinji 

Varnost v kuhinji je zelo pomembna, toliko bolj v primeru prisotnosti otrok. V ta namen so na voljo 

kuhinje z zaobljenimi stranicami, zaokroženi vogali delovnega pulta ter ergonomsko oblikovanimi 

ročaji. 

 

Vrata vitrin in steklene police so iz kaljenega stekla, ki poveča odpornost stekla pred lomom. V 

primeru razbitja se le-to razleti na majhne delce, ki so bistveno manj nevarni kot kosi razbitega 

navadnega stekla. Vsi visoki elementi so pritrjeni v steno s kotnikom, da se prepreči prevrnitev. 

Za večjo varnost in lažje delo v kuhinji je zelo pomembna tudi primerna osvetlitev delovnega 

prostora, zlasti prostora za pripravo hrane. V ta namen so na voljo zgornje omarice s svetlobnim 

dnom, ki omogoča enakomerno osvetlitev delovne površine. Druga možnost je svetilka z vrtljivim 

svetilnim telesom, s čimer si lahko vsakdo individualno prilagodi smer svetlobnega snopa. 

  

Vir: Gorenje 

  

http://www.gorenje.si/kuhinje-gorenje/o-kuhinjah-gorenje/kako-nacrtovati-kuhinjo
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Dnevne sobe 

 

Eden izmed dražjih mesečnih stroškov je najemnina za stanovanje ali hišo. Manjša površina 

predstavlja manjše stroške, toda kam boste spravili vse pohištvo? 

Osrednji del dnevne sobe, kjer preživljamo prijetne urice v družinskem krogu in kamor radi povabimo 

prijatelje, je udobje sedežne garniture, ki s svojim videzom in funkcionalnostjo prostoru daje poseben 

ton. Prav taka je sedežna garnitura Prime, ki se zlahka prilagodi vsakemu bivalnemu okolju, še 

posebej pa je priročna za manjše prostore. 

Oblikovana oziroma sestavljena je namreč tako, da z nekaj enostavnimi potezami podvojimo sedalno 

površino. Iz sedežne garniture lahko brez napora potegnemo sedalne module ter tako dobimo še dva 

samostojna fotelja in klubsko mizico. Te lahko lično pospravimo in skrijemo pod samo zofo, s čimer 

privarčujemo prostor, takrat ko teh elementov ne potrebujemo. 

Sedežna garnitura Prime je nastala v sodelovanju s slovenskim oblikovalskim studiem 

Desnahemisfera. Opažena je bila že na priznanem festivalu 100 % Design septembra v Londonu, na 

pravkar minulem ljubljanskem sejmu pohištva Ambient pa je prejela nagrado mednarodne komisije 

TOP 10. 

Podjetje M TOM, ki je nastalo na pogorišču nekdanjega podjetja TOM, se je letos prvič predstavilo na 

sejmu Ambient. Na ogled so postavili povsem novo linijo sedežne garniture Prime. M TOM je 

novoustanovljeno podjetje, ki združuje razvojno, tehnološko in tehnično znanje nekaterih nekdanjih 

zaposlenih v nekdaj največjem proizvajalcu oblazinjenega pohištva v Sloveniji, podjetja TOM. 

Pomemben del njihove proizvodnje je tudi pohištvo za trženjske namene, ki so ga razvili kot 

modularni sestav in se lahko uporablja za prireditve, sejme, konference ali v hotelih. 

Vizija podjetja M TOM je intenziven razvoj vseh vrst oblazinjenih izdelkov, ki so rezultat rokodelskih 

spretnosti zaposlenih, tako da je tako rekoč vsak izdelek unikat.  

http://www.mtom.si/
http://www.mtom.si/
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Kako v lastnem domu privarčevati z energijo? 
  

Prihranite pri pranju perila 

 

Pralni stroj je eden tistih „nujnih“ gospodinjskih aparatov, ki ga gospodinjstvo pogosto uporablja. Kot 

vemo, je to tudi gospodinjski aparat, ki pri delovanju porabi znano količino energije in vode. Zato je 

bistvenega pomena, da poznate „trike“, s katerimi boste pri uporabi pralnega stroja varčevali z 

energijo in vodo. 

Če imate starejši, potratni pralni stroj, je dobro, da tega zamenjate s sodobnim učinkovitim aparatom 

z nizko porabo energije in vode. Če se boste za to odločili, izberite takšnega, ki je označen z 

energijskim razredom A ali višje (A+, A++, A+++). Če je vaše gospodinjstvo manjše, izberite pralni stroj 

z manjšo zmogljivostjo pranja. Za dve do tri osebe zadošča zmogljivost do 3 kg. 

Če ima vaš pralni stroj možnost nastavitve ure vklopa, prestavite pranje v nočne ure – nizka tarifa – 

ko je energija cenejša. Pralni stroj uporabljate, ko ga napolnite. Tako ne boste samo prihranili pri vodi 

in energiji, ampak tudi pranje bo bolj učinkovito. 

Prilagodite temperaturo pranja. Za večino pranj je več kot dovolj, če je temperatura nastavljena na 40 

stopinj Celzija. Največ energije se pri pranju porabi za segrevanje vode, zato visoke temperature 

pomenijo večjo rabo energije, hkrati pa vplivajo tudi na večje obrabljanje perila pri pranju. Z daljšim 

časom pranja ob nižji temperaturi dosežemo enake rezultate pranja kot ob visokih temperaturah, 

zato namesto pri 90 stopinjah Celzija, raje perite dlje časa pri 60 stopinjah Celzija. Pranje pri 90 

stopinj Celzija uporabljate le pri zelo umazanem perilu. 

Izogibajte se uporabi predpranja. Razen, če perilo ni res umazano, predpranje ni potrebno. Ko 

vključite predpranje, se za dvakrat poveča poraba vode in za tretjino poveča raba električne energije. 

Kot alternativa predpranju, vklopite pralni stroj za 10 minut in ga nato izklopite vsaj za eno uro, da se 

perilo namaka. Nato perilo naprej normalno operite. 

Prihranite lahko tudi pri uporabi pralnih in mehčalnih sredstev. Ne pretiravajte s količinami, 

upoštevajte navodila proizvajalcev teh sredstev.  
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Radiatorjev ne prekrivajte 

 

Omogočite prosto pot zraku mimo ogrevalnih teles, kot so radiatorji in konvektorji ter se na ta način 

izognite nepotrebnim toplotnim izgubam in prihranite pri stroških za ogrevanje. 

Ko nastopijo nizke temperature, je aktualno vprašanje, kako prihraniti pri stroških za ogrevanje. 

Včasih je potrebno zelo malo, da povečamo učinkovitost ogrevalnega sistema in zmanjšamo 

nepotrebne toplotne izgube. 

Ali veste, da morajo biti radiatorji in druga grelna telesa prosta in ne prekrita z brisačami, zavesami, 

omarami in drugimi predmeti? Okoli grelnih teles morate pustiti zraku prosto pot, da lahko kroži. S 

tem omogočite lažji prenos toplote iz radiatorja na zrak v prostoru. To je preprost, učinkovit nasvet, s 

katerim lahko preprečite nepotrebne toplotne izgube in višje stroške za energijo. 

S prekrivanjem radiatorjev z zavesami, s pohištvom in z drugimi predmeti ne le, da preprečite 

vročemu zraku, da zaokroži po prostoru, ampak s tem lahko povečate porabo energije za ogrevanje 

do 40 odstotkov, saj prej navedene ovire delujejo kot toplotni ščit. 

Prav tako ne pozabite odzračiti radiatorjev, saj zračni žepi, ki se ustvarijo v radiatorjih, preprečujejo 

kroženje tople vode in tako upočasnijo segrevanje radiatorjev. Tudi to, da so radiatorji čisti, brez 

prahu, pripomore k temu, da hitreje ogrejemo prostor z manjšimi toplotnimi izgubami.  
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Z nastavitvijo termostatske glave do nižjih stroškov za ogrevanje 

 

Termostatska glava je naprava, ki odpira in zapira dotok grelnega medija v ogrevalo. Od klasičnega 

ventila se razlikuje po tem, da ob doseženi nastavljeni temperaturi zapre dotok medija, s tem varčuje 

pri porabi energije, saj ne pregrevamo prostora. 

Na glavi lahko nastavimo različne temperature zapiranja ali odpiranja, saj ima vsaka glava različne, 

večinoma številčne, stopnje nastavitev (npr.: od 1 do 5). Poleg vsake termostatske glave uporabnik 

prejme tudi podatke o tovarniški nastavitvi. Ta tovarniška nastavitev ne more predvidevati velikosti 

prostora, lokacijo ogrevala, lege ventila, lokacijo okna in ostalih parametrov, ki vplivajo na dejansko 

temperaturo v prostoru, ki jo z istim ogrevalom lahko dosežemo ob različnih pogojih. 

Zato je dobro, da se sama glava po namestitvi in začetku uporabe ali če tega še niste naredili, 

ponovno nastavi. S tem jo prilagodimo dejanskim razmeram v prostoru. Za tako nastavitev si moramo 

vzeti čas ter uporabiti termometer, ki ga postavimo v prostor na mesto, ki ni izpostavljeno toplotnim 

virom. Termometra ne smemo namestiti na zunanjo steno. V času nastavljanja ne odpiramo oken in 

vrat. Glavo nastavimo na položaj, ki predstavlja želeno temperaturo in skladno z navodili proizvajalca, 

npr. za številko 3 odgovarja temperatura prostora 20 stopinj Celzija. Če temperatura na termometru 

ne ustreza želeni, spremenimo nastavitev z zamikanjem termostatskega ventila za pol stopinje 

navzgor ali navzdol. To ponavljamo, dokler temperatura ne ustreza nastavljeni številki. Ko dosežemo 

nastavljeno temperaturo, označimo položaj na glavi. Nekatere izvedbe glav imajo zato markirni 

prstan. Ko bomo ventil zaprli ali le znižali temperaturo v prostoru, bomo brez težav ponovno našli 

pravi položaj. 

Ko želimo ogreti prostor, glave ne premikamo v končni položaj – popolnoma odprto. To ni smiselno, 

saj je ventil tudi pri nastavljeni temperaturi že popolnoma odprt in tako ostane, dokler ne doseže 

nastavljene temperature. Nastavitev višjih številk od potrebnih, bi pomenilo višjo temperaturo in s 

tem večjo porabo energije.  
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Kako dodatno privarčevati pri ogrevanju in ohlajevanju? 

 

Ste vedeli, da večino toplote pozimi izgubite skozi neizolirane okenske površine? Ta problem lahko 

rešite tako, da na okna vgradite rolete, ki nudijo dodatno izolacijo. S spuščenimi roletami lahko 

zmanjšate toplote izgube za do 30 % in tako privarčujete pri stroških ogrevanja. Raziskava, ki smo jo 

opravili v nemškem institutu IFT Rosenheim, je pokazala, da se lahko U vrednost toplotne energije ob 

uporabi rolet Roltek zmanjša celo za 0,2 W/m²K (izsledke te raziskave si lahko preberete na roltek.si). 

Ko nas skozi steklene površine greje pomladno sonce, je v prostorih zelo prijetno, a kmalu bo sonce 

pridobilo na moči in postalo bo prevroče. Rolete vam poleti lahko pomagajo pri zagotavljanju ugodne 

klime v vašem prostoru. Z roletami boste zaustavili do 80 % vročine, ki bi sicer segrevala vaš prostor, 

in s tem privarčevali na stroških hlajenja s klimatskimi napravami. 

Če pred stekleno površino ni zunanjega senčila, nastane ob sončnem sevanju efekt tople grede, ki 

zelo segreva prostor do višjih temperatur, kot so primerne za normalno bivanje. Pametno je 

razmišljati vnaprej in se pravočasno odločiti za zaščito z roletami. Lahko se odločite tudi za zunanje 

žaluzije, ki vas bodo poleti dobro ščitile pred vročino, ampak pametno je misliti tudi na zimo, ko 

žaluzije nimajo nobene izolacijske vrednosti. 

Za pravilno uporabo zunanjih senčil je v zimskem času priporočljivo, da so rolete ponoči zaprte, 

podnevi pa jih ponovno odpremo. Med steklom in roletnim plaščem tako ponoči nastane dodatna 

plast zraka, ki deluje kot izolator. Pri zunanjih žaluzijah to ni mogoče, zaradi česar so manj primerne 

za energetsko učinkovito gradnjo. V poletnem času se priporoča, da je roleta čez dan dvignjena 

približno 15 cm, da pride do izmenjave zraka med roleto in steklom. Tako preprečimo kopičenje 

vročega zraka in odvajamo vročino stran od stekla. 

Pri izbiri senčil je potrebno razmišljati dolgoročno, saj lahko le tako privarčujemo. Senčila kupujemo 

za dolgi rok, tako da se nam začetna investicija v rolete hitro povrne in nekajkratno poplača. Za 

prihranek je potrebno paziti tudi na pravilno vgradnjo stavbnega pohištva, saj morajo biti toplotni 

mostovi in toplotne izgube minimalne. Za pravilno vgradnjo si oglejte nasvete za novogradnje in 

sanacije. 
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Za naravno hlajenje prostorov je najbolj priporočljivo hlajenje prostorov z odprtim oknom. Če vam 

vgradna situacija to dopušča, vam priporočamo vgradnjo senčila z integriranim komarnikom. 

Najboljša rešitev so rolete. V poletnem času se fasada objekta segreva, dokler je obsijana s sončno 

energijo. Toplota, ki jo fasada prevzame, z nekaj urnim zamikom preide v notranje prostore. V 

nočnem času si želimo hladnejših prostorov, ki jih je poleti potrebno ohlajevati s klimatskimi 

napravami, če si v prostorih ne želimo komarjev in ostalih insektov. V primeru, da imate na oknih 

komarnike se prostor enostavno hladi tako, da odpremo okna, zaradi česar vklop klimatske naprave 

ni potreben. S tem se izognemo tudi nadležnemu hrupu ob delovanju agregata klimatske naprave in 

stroškom hlajenja. Ko boste izkusili mirne noči brez nadležnih komarjev in poletne večere ob odprtem 

oknu, si boste želeli, da bi se za komarnike odločili že mnogo prej. 

Več o roletah in komarnikih si lahko ogledate na strani www.roltek.si.  

http://www.roltek.si/
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Prihranite pri likanju perila 

 

Ali ste vedeli, da lahko s pravilnim sušenjem perila prihranite na času in strošku za električno 

energijo, ki ga namenite za likanje? Tukaj smo zbrali nekaj koristnih nasvetov, s katerimi boste likanje 

zmanjšali na minimum, znižali stroške za električno energijo in pripomogli k čistejšem okolju. 

Med majhnimi gospodinjskimi aparati je likalnik nedvomno tisti, ki rabi največ energije. Likanje je v 

resnici gospodinjska dejavnost, pri kateri ne izgubimo samo veliko časa, ampak tudi rabimo veliko 

energije in s tem se povečuje račun za električno energijo. 

Kako obesiti perilo? 

Perilo obesite tako, da se izognete nastanku gub. Nikoli ne obesite perila tako, da ga prepolovite z 

vrvico saj ta pušča nagubano površino. Perilo obesite tako, da gleda navzdol, s tem se boste izognili 

vtisa ščipalke na vidnem delu. Majice je treba pripeti na vrvico z vratom navzdol, teža mokre majice 

oz. materiala bo majico zlikala namesto vas. Enako velja za hlače – za preprečevanje gub na hlačah, 

jih je potrebno le nekajkrat stresti preden se jih obesi s pasom obrnjenim navzgor. Ko srajce 

potegnete iz pralnega stroja, robove poravnajte s prsti, zlasti tam, kjer so gumbi. Če se bo srajco 

nosilo pod puloverjem v zimskem času, bo dovolj, če zlikate samo ovratnik in manšete. 

Katere so alternative uporabi likalnika? 

Brisače lahko zvijete v valj, s tem jih raztegnete in poravnate brez likanja. Puliji, ozke hlače, nogavice 

in spodnje perilo so oblačila, ki se telesu prilagodijo, ko jih boste oblekli in takrat bodo gube izginile, 

zato likanje teh oblačil ni potrebno. Lan, flis puloverji in šali se ne likajo. Likanju hlač na črto se lahko 

izognemo, če hlače poravnamo in jih pustimo čez noč obtežene. Pri tem moremo biti pazljivi, da jih 

natančno poravnamo. Hlače lahko poravnamo tudi tako, da jih damo čez noč pod žimnico, ter spimo 

na njej. Zjutraj bodo hlače „zlikane“. 

Ko drugače ne gre 

Za tista oblačila, pri katerih si ne morete pomagati drugače in morate vklopiti likalnik, to izvedite v 

času nižje tarife ter tako, da najprej pričnete likati tiste stvari, ki zahtevajo hladnejši likalnik, dokler se 

ta ne segreje. Preden končate z likanjem izklopite likalnik in zlikajte stvari, ki potrebujejo nizko 

temperaturo.  
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Privarčujte s pravilno uporabo hladilnika 

 

Danes ima praktično vsako gospodinjstvo svoj hladilnik. V njem shranjujemo živila, da se ne pokvarijo. 

Hladilnik tako predstavlja skoraj najpomembnejši element gospodinjstva, a obenem tudi enega 

najbolj energijsko potratnih. 

Glede na njegovo funkcijo, mora biti hladilnik (za razliko od pečice, pralnega stroja, kuhinjskih 

pripomočkov ...) stalno priključen na elektriko. Ali lahko kaj storimo, da mesečni strošek elektrike, ki 

jo porabi hladilnik, zmanjšamo? 

Kupite nov hladilnik! 

Preden podamo nekaj pametnih nasvetov, kako znižati električno porabo hladilnika, je smotrno 

povedati nekaj o letni rabi električne energije tega pomembnega aparata. Raba električne energije 

hladilnikov je odvisna predvsem od modela in starosti aparata. Starejši hladilniki (kombinirane 

hladilno/zamrzovalne enote) s prostornino 150 litrov letno rabijo povprečno 600 kWh elektrike, kar 

je vse prej kot zanemarljivo. Sodobni hladilniki imajo naprednejšo in varčnejšo tehnologijo ter 

porabijo letno okoli 220 kWh. To je skoraj trikrat manj kot starejši hladilniki. Največ lahko torej 

prihranite, če star in potraten hladilnik zamenjate z novim energijsko varčnim. Prihranek bo tako za 

povprečno gospodinjstvo okoli 30 evrov letno! 

Ko kupujete hladilnik, bodite pozorni na energijski razred. Z nakupom hladilnika razreda A+++ lahko 

še dodatno prihranite. Vsekakor se pri nakupu novega hladilnika cenovno ne izplača posegati po 

modelih, ki so označeni z energijsko oznako nižjo od A+. Upoštevajte, da boste kvalitetni hladilnik 

lahko imeli tudi 10 let ali več, zato se ne splača posegati po bistveno slabšem modelu, da bi prihranili 

nekaj evrov. 

Pri nakupu vam je v veliko pomoč ravno energijska nalepka, s katere lahko razberete letno porabo 

električne energije naprave. Poleg tega pa nam sporoči še: 

 dobaviteljevo ime ali blagovno znamko, 

 dobaviteljevo identifikacijsko oznako modela,  

 razred energijske učinkovitosti aparata, 

 grafični simbol znaka za okolje Evropske unije, če je bil dodeljen v skladu s predpisom, 

 porabo energije v skladu s standardi, izraženo v kWh na leto (to je na 24 ur x 365 dni),  
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 vsoto uporabnih prostornin vseh prostorov, ki ne ustrezajo klasifikaciji z zvezdicami (to je 

delovna temperatura > –6 ° C),  

 vsoto uporabnih prostornin prostorov zamrzovalnika, ki ustrezajo klasifikaciji z zvezdicami (to 

je delovna temperatura ≤ –6  ° C),  

 klasifikacijo prostora zamrzovalnika z zvezdicami,  

 hrup. 

Nasveti, kako zmanjšati porabo električne energije 

Kvalitetnejši in dražji hladilniki imajo že sami vgrajene napredne funkcije, ki pomagajo pri varčevanju 

z energijo. Take funkcije so, na primer samodejno odstranjevanje ledu z uparjalnika, zvočni ali 

svetlobni signal, ki nas opozori, da so vrata hladilnika predolgo odprta ipd. Največ pa seveda lahko 

storimo sami. 

Izbira primerne velikosti hladilnika in ustrezna napolnjenost!   

Ko kupujete hladilnik, je bistvenega pomena, da kupite tako velikega, kot ga potrebujete. Za dve 

osebi v gospodinjstvu zadostuje 100- do 150-litrski hladilnik, medtem ko bo štiričlanska družina 

potrebovala od 200- do 250-litrskega. Tu moramo upoštevati, da je za hladilnik idealno, da je ravno 

prav poln. Torej ne prenapolnjen in ne preveč prazen. Živila v hladilniku namreč v svoji masi 

akumulirajo hlad in tako pomagajo pri vzdrževanju ustrezno nizke temperature. Če je hladilnik 

prenatrpan, se s tem onemogoči ustrezno kroženje zraka, ki vzdržuje temperaturo, kar ravno tako ni 

dobro. Vaš hladilnik naj torej ne bo preveč prazen in nikoli prenapolnjen – le tako boste lahko 

zagotovili, da ta deluje optimalno. 

Stran od toplote! 

Hladilnik naj bo postavljen tako, da je primerno oddaljen od virov toplote, kot so npr.: pečica, 

pomivalni stroj ali radiator. Prav tako naj na hladilnik ne sije sonce. Za zamrzovalnik je najbolj 

primerna namestitev v kleti ali garaži. 

Čiščenje hladilnika 

Pogosto se na zadnji strani hladilnika nahaja kondenzator, ki skrbi za oddajo toplote iz hladilnika. 

Običajno je ta del obrnjen proti steni in tako nedostopen pri vsakodnevnem čiščenju. Sčasoma se 

začne na zadnjo cev kondenzatorja nalagati prah, ki zmanjšuje učinkovitost kondenzatorja. Ta 

dodatno povečuje rabo energije. Modro je zato kondenzator s sesalcem in mokro krpo očistiti vsaj 

enkrat letno. 

Zapirajte vrata hladilnika in preverite tesnitev! 

Najbolj pogosti razlog večje rabe energije in slabega hlajenja je pogosto najbolj preprost – odprta 

vrata in slabo tesnjenje vrat hladilnika. Prvi razlog je popolnoma človeški, vzrok drugega problema pa 

je lahko umazano tesnilo ali površina vrat ali pa poškodovano tesnilo - v tem primeru ga je potrebno 

nemudoma zamenjati ali očistiti. Skozi slabo tesnilo uhaja hladen zrak. 

Vrata hladilnika je potrebno čim prej zapreti in ne kar puščati odprta cel čas, ko pripravljamo jedi. 

Pogoste so tudi napake, ko ljudje hrano v hladilniku postavijo tako, da se vrata ne dajo pravilno 

zapreti. Bodite torej pozorni na dobro tesnjenje in prihranili boste kakšen evro. 

Pravilna razporeditev živil! 

Z dobro in pravilno razporeditvijo živil (meso in ribe bliže izparilniku, mlečne izdelke v sredino, sadje 

in zelenjavo na dno), lahko prihranite mesečno kakšen evro, saj lahko potem hladilnik nastavite na 
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višjo temperature in prihranite do 10 % električne energije. Če iz zamrzovalnika vzamete kos mesa 

(ali drugo živilo), ki bi ga radi odtajali, lahko tega postavite v hladilnik. Zmrznjeno živilo bo hladilo zrak 

v hladilniku, zaradi česar bo hladilnik lahko deloval ob nižji obremenitvi. 

Optimalna temperatura obratovanja 

Pri delovanju hladilnika pazimo tudi na temperaturo obratovanja. Optimalni temperaturni razpon, v 

katerem naj obratuje hladilnik, se giblje med 2,5 in 4,5 ° C. Če vam živila, ki jih shranjujete, to 

dovoljujejo, naj bo temperatura še višja. Pri zamrzovalniku običajno temperatura  obratovanja znaša 

–17 ° C,  pri tem velja opozoriti, da je potrebno pri nastavljanju termostata upoštevati navodila 

proizvajalca. Znižanje temperature pod priporočljivo, ne bo pripomoglo k daljši dobi hranjenja živila, z 

obratovanjem naprave v optimalnem območju pa lahko prihranite tudi do 25 % pri energiji.  
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Energetsko učinkovita uporaba kuhinjske pečice 

 

Stroški za energijo, ki jih gospodinjstvo nameni za kuhanje, niso zanemarljivi. Spreminjanje načina 

kuhanja in uporaba energetsko učinkovitih pečic lahko zmanjša strošek energije, ki je namenjen za 

toplotno obdelavo hrane. Energetsko je najbolj učinkovita naprava za pripravo hrane mikrovalovna 

pečica, sledi ji kuhalna plošča in na zadnjem mestu se nahaja pečica. 

Če med uporabo električne pečice pogledate na merilno mesto (števec) električne energije, boste 

hitro opazili, da se števec bistveno hitreje vrti kot običajno, kar pomeni, da je tudi raba električne 

energije veliko večja. 

Je učinkovitejša klasična ali večsistemska pečica? 

Pri klasični pečici (električna ali plinska) se toplota širi z naravno konvekcijo in s sevanjem toplote od 

grelca proti hrani. Hrano pečemo le na eni višini. Električna pečica ima vgrajene spodnje in zgornje 

grelce moči od 2 do 3 kW (kilovatov), plinska pa ima gorilnik le na dnu pečice, običajno z močjo 3,5 

kW. Klasično električno pečico moramo v večini primerov predgreti, kar poveča rabo energije. Pri 

plinski pečici to ni potrebno. 

Večsistemske pečice so običajno energetsko učinkovitejše od klasičnih pečic, saj ogrevan zrak 

neprekinjeno kroži okrog hrane, ki se kuha. Združujejo različne sisteme delovanja, ki omogočajo 

optimalno izrabo pečice in na ta način manjšo rabo energije. Poleg klasičnih grelcev ima pečica tudi 

infra grelec ali ventilator, lahko tudi oba hkrati. Različne sisteme lahko poljubno izbiramo in po 

potrebi med seboj kombiniramo. Predgretje v večini primerov ni potrebno. V povprečju se z uporabo 

večsistemske pečice zmanjša raba energije za približno 20 odstotkov. 

Ventilator na zadnji steni vsesava zrak iz notranjosti pečice in ga potiska preko grelca nazaj v pečico. 

Prisilno kroženje zraka omogoča enakomernejšo in hitrejšo porazdelitev toplote. Zato predgrevanje 

ni potrebno. Zahtevana temperatura za pečenje se v primerjavi s klasično pečico zniža za 20 do 40 ° 

C. Hkrati lahko pečemo v več nivojih, kar pomeni pomemben prihranek energije. 

Infra grelec omogoča pripravo jedi na žaru. Pri uporabi infra grelca je potrebno pečico vsaj delno 

predgreti. Takšen način je primeren za pripravo manjših kosov mesa. 
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Energijsko varčne pečice imajo programiran čas peke tako, da se pečica izključi malo pred koncem 

pečenja in se s tem izkoristi preostala toplota. To omogoča avtomatika preko stikalne ure ali 

termičnih tipal za živila. 

Samočistilna ali klasična pečica? 

V primerjavi s klasičnimi pečicami (plinskimi ali električnimi) so samočistilne pečice energetsko 

učinkovitejše, saj so bolje izolirane. V kolikor boste samočistilno funkcijo uporabili preveč pogosto oz. 

več kot enkrat na mesec, boste na koncu porabili več energije, kot ste jo prihranili (zaradi boljše 

izoliranosti). 

Upoštevajte naslednjih 10 nasvetov in poskrbite, da bo delovanje vaše pečice čim bolj učinkovito: 

 Kupujte pečice z dobro izoliranimi stenami in večplastnimi stekli na vratih, saj bo poraba 

energije manjša. 

 Velikost  pečice naj ustrezna potrebam vašega gospodinjstva. Manjša pečica porabi manj 

energije. 

 Pečice niso ekonomične za majhne količine hrane in za pogrevanje hrane. Namesto pečice 

uporabite kuhalno ploščo ali mikrovalovno pečico. 

 Izklopite pečico ali nastavite alarm, preden boste končali s peko ter pustite, da toplota počasi 

dokonča svoje delo. 

 Za skrajšanje časa pečenja vzemite živila pred pečenjem iz hladilnika ali skrinje, da se odtalijo 

oziroma odtajevanje zamrznjenih jedi izvedite z mikrovalovno pečico. 

 Hrana se peče bolj učinkovito v pečicah, kjer lahko zrak prosto kroži. Zato ne polagajte folij na 

rešetko. Če je mogoče, razporedite posode (hrano) na zgornjo in spodnjo rešetko, ker se bo 

tako izboljšalo kroženje zraka. 

 Pri pečenju v pečici lahko istočasno pripravite več jedi. 

 Če imate v pečici na razpolago ventilator, ga čim pogosteje uporabljajte. 

 Vrat pečice ne odpiramo po nepotrebnem, saj s tem znižujemo temperaturo v pečici in 

povečujemo rabo energije. 

 Pri starejših pečicah je potrebno redno preverjati, če je tesnilo na vratih pravilno nameščeno 

in če  ustrezno opravlja svojo funkcijo.  
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Kdaj ugašati luči? 

 

Razmerje med učinkovitostjo in prihrankom električne energije pri uporabi sijalk je pravzaprav 

odvisno od tega, kakšne sijalke uporabljate. Sijalke se namreč ne razlikujejo samo po rabi električne 

energije, temveč tudi po njihovi življenjski dobi, ki se v večini primerov meri v tem, kolikokrat jo lahko 

prižgemo ali ugasnemo. 

Klasične žarnice 

Klasične žarnice z žarilno nitko, če jih še imate, morate izklapljati vedno, kadar jih ne potrebujete, saj 

so najmanj učinkovita vrsta razsvetljave. Kar 90 % električne energije, ki jo rabijo za delovanje, 

oddajajo v obliki toplote energije in samo 10 % v obliki svetlobe. Prav zaradi slabe učinkovitosti so se 

žarnice z žarilno nitko 1. septembra 2012 umaknile s trgovinskih polic. 

Halogenska svetila 

Halogenska svetila so sicer nekoliko bolj energetsko učinkovita od klasičnih žarnic na žarilno nitko, 

vendar še vedno temeljijo na enaki tehnologiji – z vsemi pomanjkljivostmi – zato jih ugasnite, kadar 

jih ne potrebujete. 

Kompaktne fluorescenčne sijalke – varčne sijalke 

Ta skupina svetil je izredno varčna – so do 90 % bolj energijsko učinkovite od klasičnih žarnic. Vendar 

pa je njihova življenjska doba nekoliko bolj vprašljiva – takšne svetila lahko prižgemo in ugasnemo od 

5.000-krat (manj kvalitetne) do 10.000-krat, najkvalitetnejše in s tem tudi najdražje pa kar do 20.000- 

krat. Zato jih seveda ni smiselno ugašati in prižigati po nepotrebnem. Načeloma velja pravilo, če 

zapustite sobo za manj kot 15 minut, pustite sijalko prižgano, če pa vas ne bo dlje časa, pa jo lahko 

ugasnete. Govorice, da te vrste sijalk rabijo več električne energije, ko jo prižgete, so brez prave 

podlage. Že samo pet sekund delovanja take sijalke, rabi več električne energije, kot samo dejanje 

prižiga. Vendar pa bodite pozorni, kompaktne fluorescenčne sijalke oziroma splošno znane kot 

„varčne sijalke“ so izredno občutljive na hitro zaporedno ugašanje in prižiganje. Če tako svetilko v 

hitrem zaporedju večkrat prižgete in ugasnete (kar včasih počnejo otroci) je velika verjetnost, da jo 

boste „prekurili“. 
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LED-svetilke 

Življenjski cikel svetleče diode (LED-svetilke) ni odvisen od njenega prižiganja in ugašanja. LED-

svetilke so torej odpravile temeljno pomanjkljivost kompaktnih fluorescenčnih svetilk, ob tem pa še 

zmanjšale rabo električne energije. LED-svetilke za delovanje rabijo najmanj električne energije, ko jih 

ne potrebujete, jih lahko brez skrbi ugasnete. Odlikuje jih tudi izredno dolga življenjska doba (okoli 10 

let), ki ni povezana s tem, kolikokrat jih boste prižgali in ugasnili.  
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Kako prihraniti pri pomivanju posode? 

 

Pomivalni stroj načeloma deluje po treh stopnjah pranja: prva faza spiranja, potem faza predpranja in 

tretja glavna faza pranja. Medtem ko je glavna faza nujna in seveda bistvena za pranje posode, sta 

drugi dve fazi optimalni. Dejansko lahko s tem, ko preskočite drugo fazo (fazo predpranja), povečate 

učinkovitost delovanja svojega pomivalnega stroja. 

Najboljša rešitev je torej, da takoj, ko daste posodo v stroj, vključite fazo spiranja, nato pa nemudoma 

nastavite glavno fazo pranja – fazo predpranja spustite. Da se izognete slabemu pranju brez faze 

predpranja lahko daste pri fazi spiranja malenkost tekočega detergenta (npr. pol jedilne žlice). S tem 

dosežete, da se posoda bolje spere, je manj mastnih delcev ter ostanki hrane se hitreje sperejo. 

Fazo spiranja lahko ponovite še enkrat kakšno uro pred glavno fazo pranja (to lahko naredite zvečer, 

ko je cenejši električni tok). 

Morda se to zdi zamudno početje in marsikomu, ki nima dovolj časa, se s tem ne bo dalo ukvarjati, 

vendar lahko na ta način vedno prihranite kakšno kilovatno uro energije. In če pomivate posodo v 

stroju vsak dan ali večkrat tedensko, potem lahko to na leto nanese kar nekaj evrov. Tak način 

pomivanja vam bo hitro prišel v navado. Če bi torej radi prihranili kakšen evro na mesec, potem 

vsekakor lahko poskusite upoštevati ta nasvet.  
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Ali pravilno skrbite za vaš pomivalni stroj? 

 

Morda se zdi nenavadno, da bi čistili pomivalni stroj za posodo, saj ta namreč stalno čisti in bi 

potemtakem moral biti vedno čist. A resnica je daleč od tega. Tudi pomivalni stroj se s časom 

pošteno umaže, zaradi česar pa je okrnjena tudi njegova učinkovitost. Predstavljamo vam nekaj 

enostavnih napotkov, kako skrbeti za vaš pomivalni stroj. 

V pomivalnem stroju se lahko hitro naberejo drobni koščki hrane, maščob in milni ostanki, ki se 

nahajajo v kotih pomivalnega stroja. Za začetek torej vzemite vlažno gobico in počistite stene, reže in 

vložke za posodo pomivalnega stroja. Tako boste poskrbeli za čistočo in preprečili neprijeten vonj v 

pomivalnem stroju. 

Čiščenje notranjosti 

Velik sovražnik pomivalnega stroja je vodni kamen, ki lahko zamaši šobe in ležaje vrtečih vetrnic. Prvi 

korak je zato čiščenje vrtečih vetrnic. Občasno zato preverite, če so zamašene izstopne šobe na 

vetrnicah. Če imate pomivalni stroj z možnostjo enostavne odstranitve vetrnice, to naredite in pod 

vročo vodo očistite umazanijo, ki se je tam nabrala. Če odstranitev ni možna, očistite vetrnico le 

površinsko. Na dnu stroja je vgrajen filter, ki varuje črpalko za vodo pred umazanijo. Ta umazanija 

lahko filter včasih zamaši. Po vsakem pomivanju preverite usedlino ostankov v filtru in po potrebi ga 

očistite pod tekočo vodo. 

Stroj morate čistiti s sredstvi, ki so primerna za pomivalne stroje. Stroj lahko napolnite s čistilom in 

nato praznega zaženete pri najvišji temperaturi, da se ustrezno prečisti. Obrišite tudi tesnilo vrat in 

odstranite morebitne usedline. 

Dodajanje soli in sredstva za izplakovanje 

Ker ima voda v Sloveniji veliko vodnega kamna, potrebuje stroj pri svojem delovanju sol za mehčanje 

vode, sicer bi se po končanem pomivanju na posodi poznali sledovi vodnega kamna. Če soli za 

mehčanje vode zmanjka, pri nekaterih modelih na upravljalni plošči zasveti opozorilna lučka. Sol za 

mehčanje vode je posebna vrsta soli in ni enaka kuhinjski soli – te ne smemo vstaviti v pomivalni 
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stroj. Sol med procesom pomivanja ne pride v stik s posodo, saj je namenjena samo mehčanju vode 

za čiščenje naprave, tako da sol očisti napravo in gre neposredno v odtok. 

Vsak pomivalni stroj potrebuje tudi sredstvo za izplakovanje, ki omogoča, da se posoda v pomivalnem 

stroju posuši in da se na njej ne pojavljajo lise. Pri pranju posode bodite torej pozorni tudi na sol za 

mehčanje vode in na sredstvo za izplakovanje.  
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Prihrani z upravljanjem žaluzij s pametnim telefonom 

 

Ste si vedno želeli, da bi lahko upravljali žaluzije v celi hiši z ene same točke ali pa kar preko mobilne 

pametne naprave? Potem je to sedaj mogoče z uporabo sistema NETiChome®. 

NETIChome®  je zmogljiv, zanesljiv, cenovno dostopen ter ekološko prijazen sistem inteligentne ali 

pametne hiše. NETIChome® je brezžična rešitev, ki spremeni vaš dom v popolni pametni dom brez 

kakršnihkoli gradbenih posegov. 

Osnovna enota NETIChome® je vmesnik, ki vam omogoča upravljanje svetilk, ogrevanja, senčil, kamer 

in drugo. NETIChome® sistem vam omogoča tudi kreiranje scenarijev, urnikov, dogodkov in 

alarmiranj. In kar je najlepše – NETIChome® sistem lahko v celoti upravljate preko aplikacij na iOS in 

Android napravah. 

Z vidika upravljanja žaluzij je torej NETIChome® idealna rešitev, saj omogoča: 

 upravljanje senčil z Android telefoni, iPhonom in iPadom – ne potrebujete daljincev, 

 enostavno ustvarjanje lastnih urnikov in programov (senčila v spalnici in dnevni sobi – odpri 

ob delavnikih ob 7:00) in scenarije (ob pritisku tipke se pri vhodu v stanovanje vsa senčila 

odprejo), 

 nadziranje in upravljanje senčil tudi na daljavo, preko interneta in pametnega telefona (ko 

smo na delovnem mestu, lahko brez težav zapremo senčila, če se vreme poslabša …), 

 izredno enostavno vzdrževanje – vsak modul upravlja eno napravo (1 modul za eno senčilo), 

če se torej okvari en modul potem samo eno senčilo ne deluje. Monter lahko tudi odstrani 

modul iz doze in žice poveže na klasičen način. Zamenjava je hitra in enostavna. 

Poleg krmiljenja senčil se lahko rešitev dodatno nadgradi s kontrolnimi moduli za upravljanje 

razsvetljave, temperature, IP-kamere in podobno. Brezžična tehnologija pa vam zagotavlja, da vse to 

lahko vgradite postopoma in to brez kakršnihkoli gradbenih del. 

Android aplikacijo NetiChome mobile lahko prenesete na sledeči povezavi. iOS aplikacijo NetiChome 

mobile pa lahko prenesete na sledeči povezavi.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netichome.android&hl=sl
https://itunes.apple.com/app/netichome-mobile/id561043357
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Zavarovanje novogradnje 

 

V izgradnjo novogradnje vložimo ne samo denarna sredstva, ampak in predvsem svoj trud, ljubezen, s 

katero spremenimo objekt v toplo bivališče, kjer se ne nazadnje, kar je zelo pomembno, počutimo 

varne. 

Iz leta v leto, iz dneva v dan se soočamo z vedno močnejšimi podnebnimi spremembami, kot so 

viharji, poplave, ledene ujme. Najhuje, kar se dogaja, da s seboj prinašajo opustošenje. Pogled na 

krajino po takšnih ujmah, kot je bil, na primer letošnji ledolom, je skrajno žalosten in zaskrbljujoč. 

V razvitih državah ugotavljajo, da namenjajo za sanacijo po naravnih katastrofah tudi do 20 % BDP. 

Napovedi v prihodnje so še bolj zaskrbljujoče. Zato je pomembno, da kar je zgrajeno ne nazadnje z 

ljubeznijo, primerno in ustrezno zaščitimo. Zavarovanje danes ne pomeni dodatnega stroška, ampak 

nujo, zato da se, ne samo počutimo varne, ampak smo dejansko na varni strani, smo zavarovani.  
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Varnost v novem domu 

 

Vaš nov, modern in varčen dom vam žal ne bo prihranil nič, če bo izpostavljen nepridipravom. 

Poskrbeti morate za zaščito pred roparji in vandali. Tako boste lahko ponoči mirno spali ali 

brezskrbno odšli na počitnice. S tem namenom vam ponujamo seznam varnostnih nasvetov: 

Vgradite protivlomna vrata 

Protivlomna vrata bodo odvrnila večino roparjev. Prav tako pa vas bodo zaščitila pred bivšimi 

partnerji, ki ne razumejo, da je ljubezenske zveze konec. 

Zavarujte vredne lastnine 

Še najbolj napredni varnostni sistemi vas ne bodo zavarovali pred vandalizmom, ljubosumnimi sosedi 

in drugimi škodoželjneži. Zato pred odhodom na počitnice zavarujte vaše najbolj vredne predmete. 

Vgradite sef 

Kljub dobrim varnostnim mehanizmom se lahko zgodi, da enostavno pozabite vklopiti alarm, zapreti 

vrata ali kakšno okno. V tem primeru bo za dodatno varnost vaših najdragocenejših predmetov 

poskrbel hišni sef. Sef naj bo vgrajen v zid in naj tehta vsaj 100 kg, kar bo poskrbelo, da ga ropar ne 

more enostavno odnesti. Pri nakupu bodite pozorni na certifikate, ki jih je izbrani model pridobil. 

Dodaten bonus je tudi protipožarna zaščita. 

Zavarujte vozila 

Kolesa, motorji in razna plovila so privlačne tarče za nepridiprave, ki se lahko na njih preprosto 

usedejo in jih odpeljejo. Zato kupite kvalitetnejše ključavnice, ki so odporne tudi na dež in sol. Ko 

zaklepate kolo ali motor, ga zaklenite ob drog ali stojalo za kolesa. Tako ne bo možno vašega vozila 

preprosto dvigniti in odnesti s ključavnico vred. 

Navidezna prisotnost 

Zelo učinkoviti so tudi sistemi, ki simulirajo vašo prisotnost. Sem spadajo predvsem stikala, ki 

naključno prižigajo in ugašajo luči v vaši odsotnosti. Ta bodo že na daleč odvrnila tatove. 
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Protivlomni sistem 

 

Vzporedno z gospodarsko krizo žal opažamo tudi izreden porast vlomov in kraj, tako v poslovne kot 

stanovanjske objekte. Številke so strah vzbujajoče, saj kriminalna aktivnost raste z dvomestno 

številko. Sistem tehničnega varovanja se je v praksi izkazal kot prava rešitev, tako za preprečevanje 

kot tudi za učinkovito odganjanje neželenega obiskovalca. 

Protivlomni sistem predstavlja prvi korak pri izgradnji sistema tehničnega varovanja. Pri poslovnih 

objektih je sistem varovanja znan – ko zaposlenih ni več, mora sistem varovati vse prostore in takoj 

obvestiti varnostni center ali lastnika v primeru neželenega vstopa. Izziv še vedno predstavlja zaščita 

zunanjih površin – skladiščnih prostorov, ki so odprti in lahko dostopni. Tu je potrebno posebno 

pozornost nameniti zasnovi sistema in izboru opreme, da je varovanje res smiselno in učinkovito. Za 

zaščito stanovanjskih objektov se vedno bolj uporablja dodatni režim varovanja – ko so stanovalci 

doma.  

Kako kar čim bolj izkoristiti protivlomni sistem v stanovanjski hiši? Do danes sta se v praksi največkrat 

uveljavljala dva režima delovanja – vklop celotnega sistema – ko ni nikogar doma in delni vklop 

sistema – nočni režim – ko alarmni sistem varuje stanovalce med nočnim počitkom. Načini delovanja 

vlomilcev se seveda spreminjajo in v zadnjem času opažamo vlome tudi v popoldanskem in večernem 

času, ko so stanovalci doma, alarmni sistem pa ni vključen, saj ne izpolnjuje nobenega od zgornjih 

pogojev. Kaj lahko naredimo v tem primeru? Smiselna je nadgradnja alarmnega sistema z dodatnimi 

brezžičnimi magnetnimi kontakti, ki omogočajo nadzor vseh vstopnih točk v objekt. V praksi to 

pomeni, da se lahko po objektu prosto gibljete, v primeru odpiranja kateregakoli okna ali vrat, pa ste 

o tem takoj obveščeni preko piskov tipkovnice – brez proženja zunanje sirene ali prenosa dogodka. S 

tem pridobite od funkcionalnosti alarmnega sistema bistveno več in ga lahko uporabljate 24 ur 

dnevno.  

Zasnova sistema tehničnega varovanja je pomembna, postavitev elementov vpliva na celotno logiko 

sistema, prava izbira opreme pa omogoča učinkovito delovanje. Pri podjetju MOBICOM, d. o. o., se s 

sistemi tehničnega varovanja ukvarjamo 20 let in poznamo odgovore in rešitve na najrazličnejše 

zahteve in arhitekture objektov. Ob sejmu DOM smo pripravili dva nova kataloga – katalog 

protivlomnih sistemov DSC in katalog videonadzornih sistemov ADS – ogromno proizvodov, ki ob 
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pravilni zasnovi in uporabi omogočajo izgradnjo učinkovitih sistemov tehničnega varovanja. Seveda 

vedno poiščemo razmerje med ceno in kakovostjo, ki ustreza zahtevam naročnika in se prilagodimo 

njegovim željam v največji možni meri. Zato nas ob želji po protivlomnem ali videonadzornem 

sistemu pokličite in prepričan sem, da bomo našli pravo rešitev tudi za vas. 

  

Avtor: Rok Bajec, direktor Mobicom, d. o. o.  
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Modul za nadzor in upravljanje alarmnih central DSC preko pametnega telefona 

 

Imeti kontrolo in nadzor kjerkoli in kadarkoli je danes trend, ki mu poizkušajo slediti proizvajalci 

sistemov tehničnega varovanja – tako na področju protivlomnih kot videonadzornih sistemov.  

Modul EnvisaLink3 je zmogljiv TCP/IP vmesnik, ki omogoča pregled stanja in kontrolo DSC alarmne 

centrale preko standardnega spletnega vmesnika ali pametnega telefona. Vgradnja modula je 

izredno preprosta, saj se priključi direktno na keybus vodilo alarmne centrale, za priklop na internet 

pa potrebujemo še usmerjevalnik/stikalo z DHCP funkcijo. Vse ostale nastavitve so izredno preproste 

in uporabniku prijazne. Poleg možnosti vklopa in izklopa alarmnega sistema preko pametnega 

telefona modul omogoča še začasni izklop področja, pregled zadnjih dogodkov (vklopi/izklopi, 

alarmi), pregled statusa sistema in proženja posameznih področij, obveščanje o želenih dogodkih na 

elektronski naslov, v pripravi pa je tudi SMS obveščanje. Podpira pametne telefone iPhone, Android, 

Windows in Blackberry. Modul je združljiv z vsemi alarmnimi centralami DSC serija Power, možna pa 

je tudi podpora nekaterim centralam Ademco Honeywell. Dejstvo je, da je klasičnih analognih linij 

vedno manj, prenos alarmnih sporočil pa je bil vedno najbolj kritični del alarmnega sistema. Modul 

EnvisaLink3 tako predstavlja resno konkurenco klasični analogni liniji, GSM/GPRS prenosu in drugim 

načinom prenosa signala.  

Kaj je največja uporabna vrednost modula? Nikoli več ne boste razmišljali, ali ste alarmni sistem 

vključili ali ne, o vsakem dogodku boste takoj obveščeni preko elektronske pošte, stanje posameznih 

področij vam prikazuje, kje v objektu je gibanje, daljinsko proženje programiranih izhodov pa vam 

omogoča oddaljeno krmiljenje naprav na objektu (vklop gretja, hlajenja ...).  

Modul EnvisaLink3 je zaradi svoje funkcionalnosti in enostavnosti upravljanja alarmnega sistema 

praktično nepogrešljiv del vsake alarmne centrale. S ceno 132.98 EUR z DDV pa predstavlja resno 

konkurenco GSM in GPRS komunikatorjem ter TCP/IP modulom, ki omogočajo prenos alarmnega 

signala izključno na nadzorni center. Prevzemite nadzor nad vašim alarmni sistemom – vgradite 

modul EnvisaLink3! 

  

Vir: Mobicom  

http://www.mobicom.si/
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Povzetek 
Priročnik Za varčen dom vsebuje številne informacije in nasvete, ki bodo bralcem olajšali proces 

gradnje in obnavljanja nepremičnin. Priročnik je namenjen izvajalcem novih gradbenih projektov kot 

tudi lastnikom obstoječih nepremičnin, ki le-te želijo obnoviti ali preprosto znižati stroške. 

Najprej so prikazani procesi, ki so potrebni pred pričetkom gradnje. Sem spadajo izvedbeni načrt in 

svetovanje pred začetkom projekta, iskanje in nakup zemljišča, vsa potrebna dokumentacija in 

dovoljenja ter pridobivanje kreditov za gradnjo. 

Jedro priročnika opisuje gradbeno fazo. Tu so predstavljeni različni načini gradnje in posamezni 

elementi gradnje. Sem spadajo gradbeni materiali, izolacije, ogrevanje, elektroinštalacije ter notranja 

oprema. 

Sledijo praktični nasveti za varčevanje z energijo, ki so namenjeni tako novim gradnjam kot tudi 

starejšim objektom. Ti prihranijo predvsem električno energijo, nekateri pa tudi pri ogrevanju. 

Zaključek priročnik poda nasvete za zavarovanje novogradnje ter varnostne ukrepe pred vlomi, 

tatvinami in vandalizmom. 


