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Gradnja lastnega doma in dileme, ki se ob
tem pojavljajo
Gradnja lastnega doma je nekaj posebnega v ivljenju. Prav je, da se tega zavedamo in se lotimo izvedbe naèrtno in
racionalno. Pametno je, da razmislimo o svojih prièakovanjih, eljah in zmonostih ter sprejemamo te pomembne
odloèitve na osnovi tehtnih preudarkov. Ko se hiša zaène graditi, je prepozno razmišljati o tem, kaj bi bilo bolje, pametneje, racionalneje …

Zemljišèe za gradnjo

SVETUJE:
Jasna Starc, u.d.i.a.

Najprej se sreèamo z nakupom zemljišèa. Pri izbiri in iskanju moramo biti pozorni na to, da ima parcela lastniško urejen dovoz, preveriti je treba, kakšna je komunalna opremljenost zemljišèa in kakšna
je drubena infrastruktura (šola, vrtec, trgovina, zdravstveni dom,
banka, pošta) v okolici … Idealen dovoz na parcelo je s severne strani, manj z vzhoda ali zahoda, parcel, ki imajo dovoz z juga, pa se raje
izogibajmo, sploh v primeru, ko gre za zemljišèa z manjšo površino.
Juna stran parcele naj bi bila naèeloma namenjena intimnemu
vrtnemu prostoru. Tukaj naj bi bile velike steklene odprtine skrite
oèem zunanjih opazovalcev …
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Zavedati se je treba, da idealne parcele ni, zato si moramo postaviti svoja vrednostna
merila in na osnovi teh sprejemati odloèitve o izbiri.
Vèasih se zgodi, da vso logiko izbire obrnemo na glavo zaradi enega samega, a kljuènega
vidika, kot je lep pogled, bliina sosednjih objektov, potencialni vir hrupa …

Naèin gradnje – klasièno zidana, skeletna ali montana gradnja
Tudi pri tej odloèitvi obstajajo merila. Velikokrat pri izbiri odloèi hitrost gradnje. Dejstvo je,
da sta skeletna in montana hiša vseljivi precej hitreje. Pri taki gradnji se izognemo dolgemu sušenju zidov, saj se voda v objekt vnaša le pri izvedbi tlakov in slikopleskarskih delih.
Tak objekt je tudi energijsko varènejši, saj celotno debelino stene predstavlja toplotna
izolacija, kar posledièno pomeni, da pri enaki bruto površini pridobimo veèjo neto površino
objekta. Pri majhnih parcelah pa to ni zanemarljiv podatek.
Montana in skeletna gradnja predstavljata tudi gradnjo z manj gradbenimi odpadki.
Bivanje v okolju iz naravnih materialov, ki imajo sposobnost uravnavanja vlage v prostoru,
je tudi pomemben dejavnik pri odloèitvi.
Na drugi strani pa je zidana gradnja nekoliko cenejša, stene so »kompaktnejše« in zaradi
veèje specifiène gostote se lae zagotavlja zvoèna izolativnost med prostori.
Eden od pogostih razlogov, zaradi katerih se investitorji odloèajo za klasièno gradnjo, je tudi
ta, da v proces izvedbe lae vkljuèijo lastno reijo, s katero elijo izvedbo poceniti. Prav ta
pa v praksi zaradi neusklajenosti izvajalcev dosee ravno obratni uèinek, saj izvedbo zaradi
nepredvidenih del, sanacij itd. … podrai namesto poceni.
Velikokrat se pojavljajo tudi vprašanja o trajnosti, potresni in poarni varnosti.
V praksi se je izkazalo, da se skeletni objekti v potresu bolje odzivajo, saj je les sam po
sebi fleksibilen material in tudi laji kot zidan objekt. Kljub temu da je les gorljiv material,
je pri poaru stabilnost klasièno zidanega objekta ogroena prej kot skeletnega. Lesena
konstrukcija v poaru zdri dlje kot elezobeton.
O trajnosti lesene hiše pa bi rekla takole: v alpskih deelah, kamor se prištevamo, bivanje
v lesenih hišah, ki se ponašajo s starostjo, ki se meri v stoletjih, ni nobena redkost. Ne
nazadnje o trdnosti in trajnosti lesene gradnje v naših krajih prièajo stoletja stari kozolci.

Prezraèevanje
Zaradi pogoja energijske varènosti sodobne
gradnje, kot je zrakotesnost, je mehansko prezraèevanje v hiši skoraj obvezno.
Marsikdo se tega ne zaveda, saj ima
obstojeèa stanovanjska gradnja z netesno vgradnjo stavbnega pohištva in drugih
netesnih mest v konstrukciji dovolj »prostora« za nenadzorovano izmenjavo zraka.
Zavedati se je treba, da je gradnja novih
objektov z vidika zrakotesnosti dosledna,
stavbno pohištvo se praviloma vgrajuje z
Ral-montao in do izmenjave zraka ne prihaja. Sodobni naèin ivljenja je tak, da se
dom uporablja kampanjsko, èasa za stalno
vzdrevanje ustreznih bivalnih pogojev ni,
zato smo ob neustrezni izvedbi prisiljeni
iveti v pogojih, ki niso optimalni.
Kontrolirano prezraèevanje z vraèanjem
toplote poskrbi, da je zrak v prostoru vedno
sve. Priporoèeno je, da se v dveh urah zame-

Pri montani gradnji se izognemo dolgemu sušenju zidov, saj se voda v objekt vnaša le pri izvedbi tlakov in slikopleskarskih delih.
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nja celotna kolièina zraka v objektu. S takim naèinom prezraèevanja
ne zgubljamo energije – toplote iz objekta. Dokazano je, da pri izbiri
enakega toplotnega ovoja objekta z vgrajenim prezraèevanjem
in brez le-tega pri slednjem z odpiranjem oken porabimo skoraj
enkrat veè energije za ogrevanje. Seveda ob predpostavki, da
elimo ohranjati primerljivo kakovost zraka.
Marsikdo ima zmotno prepričanje o tem, da se v zraènih kanalih
nabirajo mikrobi, prah in vse vrste nesnage. Pri vhodu èistega
zraka v objekt je veè filtrov, ki prevzamejo vso neèistoèo. Seveda
je sistem treba vzdrevati, kar pomeni 3-4 x letno zamenjati filtre.
Celoten sistem prezraèevalnih cevi se na 5-10 let oèisti, interval
je odvisen od stopnje onesnaenosti zunanjega zraka. Razlike med
urbanimi in s prometom obremenjenimi okolji in podeeljem so zelo
velike. Pametno je, da pri izbiri prezraèevalne naprave izberemo
tako, ki omogoèa vraèanje vlage v prostor, saj se lahko v zimskem
èasu pojavi problem presuhega zraka.
Zaèetna investicija v prezraèevalni sistem je sicer velika, a zavedati se je treba, da si z vgradnjo zagotovimo obèuten prihranek pri
ogrevanju in neprimerno boljšo kvaliteto bivanja.

Nizkoenergijska, pasivna, nièenergijska ali
plus energijska hiša
Želim verjeti, da povpreèno ozavešèen investitor razmišlja najmanj
o nizkoenergijski hiši. Investicija v toplotni ovoj objekta je sorazmerno majhna, dolgoroèni uèinek pri prihranku energije za ogrevanje
pa velik.
Trenutno so na razpolago nepovratne finanène spodbude Eko
sklada za gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih objektov. Velikokrat
se zgodi, da investitorja prav višina teh spodbud preprièa, da je
smotrno graditi pasivne objekte, ki so izolirani z naravnimi materiali, saj dodatno investicijo skorajda krijejo subvencije. Seveda je
treba upoštevati, da mora biti v takem primeru v objekt vgrajeno
prezraèevanje, stavbno pohištvo pa mora imeti troslojno zasteklitev.

Na juni strani prostore lahko senèimo s horizontalnim senèenjem – s previsom
nadstropja, nadstrešnico ali pa s horizontalno postavljenimi brisoleji ali aluzijami.

O nizkoenergijski hiši lahko govorimo e, ko je poraba energije za
ogrevanje manjša kot 50 kWh/(m2a), pasivna hiša ima porabo
energije za ogrevanje manjšo kot 15 kWh/(m2a), nièenergijska
hiša je s pomoèjo izkorišèanja obnovljivih virov (fotovoltaièni sistemi, vetrnice ali geotermalna energija) samozadostna, plusenergijska hiša pa proizvede veè energije, kot jo potrebuje za lastno
uporabo.

Velikost hiše
Velikost objekta je tista postavka, kjer se da veliko prihraniti.
Zavedati se je treba, da vsak kvadratni meter hiše stane. Tukaj je
treba resnièno razmisliti, katere prostore res potrebujemo, kaj
bi se lahko zdruili, kako zasnovati objekt, da bo tudi èez leta funkcionalen … Manjša kvadratura objekta pomeni tudi nije stroške
ogrevanja in vzdrevanja. Za pasivne objekte naj bi se predvidelo
maksimalno 50 m2 površine na osebo. Bolj
kompaktna, nerazèlenjena hiša z manjšim
zunanjim ovojem v primerjavi z volumnom je
tudi izvedbeno cenejša.
Prav zaradi racionalizacije kvadrature se v
zadnjem èasu pri gradnji nizkoenergijskih in
pasivnih objektov klet opušèa. Z vidika energijske varènosti je hiša brez kleti optimalnejša. Èe se investitor kljub vsemu odloèi za
gradnjo kleti, se le-ta obièajno izvede izven
toplotnega ovoja objekta.

Finanèna sredstva

Investicija v toplotni ovoj objekta je sorazmerno majhna, dolgoroèni uèinek pri prihranku energije za ogrevanje pa
velik.

Malo je takih, ki ne bi radi živeli v veliki hiši
iz naravnih, najbolj kakovostnih materialov z vgrajenim prezraèevanjem, ki bi bila
po monosti še pasivna z nizkimi stroški
vzdrevanja, in seveda poceni. Hiše, ki bi
izpolnila vse te pogoje naenkrat, al ni. Zato
je zelo pomembno, da se pred naèrtovanjem
odloèimo, kakšne so naše elje, prioritete in
finanène zmonosti.
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Organizacija prostorov
Pomembna je tudi organizacija prostorov v
hiši. Praviloma se postavlja dnevne prostore na jug in servisne na sever. Velike steklene površine se odpira na jug, kjer je najveè
toplotnih dobitkov. Ob tem pa nikakor ne
smemo pozabiti na senèenje. Na juni strani prostore lahko senèimo s horizontalnim
senèenjem – s previsom nadstropja, nadstrešnico ali pa s horizontalno postavljenimi brisoleji ali aluzijami. Severno stran
objekta se izvede èim bolj zaprto, s èim
manj okni, da se energija ne izgublja.
Pomembna je orientacija dnevnega prostora. Èe je obrnjen na zahod, je to povezano s
teavami pregrevanja zaradi nizko leeèega
popoldanskega sonca, ki sije neposredno
v prostor. Zahodno in vzhodno stran hiše
se lahko senèi le z vertikalnimi senèili,
kar pomeni, da se mora okno popolnoma
zastreti, s tem pa se izgubi vizualna komunikacija z zunanjim prostorom.

Kontrolirano prezraèevanje z vraèanjem toplote poskrbi, da je zrak v prostoru vedno sve.

Naèin ogrevanja
Vir ogrevanja je vedno teka odloèitev. Izbira
ogreval na fosilna goriva, ki je bilo mnoièno
razširjeno v blinji preteklosti, se pri nizkoenergijskih in pasivnih objektih opušèa.
Zadnje èase se vse bolj uveljavljajo toplotne èrpalke, predvsem na zrak - voda. Za
tiste, ki si elijo kamin, je opcija tudi peè na
pelete. V takem primeru je treba narediti
na strehi še nekaj sonènih kolektorjev za
pripravo sanitarne vode v poletnih mesecih.
Klasiènemu kaminu se je v pasivni hiši treba
odpovedati. V prostor praktièno naenkrat
odda zelo veliko toplote, hiša pa ima majhno
potrebo po njej. V primeru izbire kamina je
treba paziti, da ta v prostor odda le malo
energije, veèino pa v zalogovnik tople vode.
Zaradi potrebe zagotavljanja zrakotesnosti
pri takih objektih je treba vgraditi tudi zrakotesni dimnik.

Izbira ogreval na fosilna goriva, ki je bilo mnoièno razširjeno v blinji preteklosti, se pri nizkoenergijskih in pasivnih objektih opušèa. Zadnje èase se vse bolj uveljavljajo toplotne èrpalke. Na fotografiji: Primer vgrajene visoko
uèinkovite toplotne èrpalke zrak/voda (Termo-tehnika d.o.o.) za samostojno ogrevanje sanitarne vode in stanovanjske hiše z radiatorji.

Naslednja pogosta dilema je, ali izvesti
visokotemperaturni radiatorski sistem ali
nizkotemperaturni sistem s talnim gretjem.
Delno je izbira povezana tudi z virom ogrevanja. Pri toplotnih èrpalkah se praviloma
izbere talno gretje. Ponekod se vgradi še
radiator z elektriènim dogrevanjem, predvsem iz funkcionalnega vidika, saj je toplo
grelno telo predvsem v zimskem èasu za
sušenje otroških oblaèil zelo uporabno. Pri
ostalih virih ogrevanja pa se odloèitev vrti
okrog vprašanja, ali raje hitreje odzivni
radiatorski sistem ali bivanjsko ugodnejše
talno gretje.
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Izbira arhitekta
Pri racionalni, funkcionalni in estetski zasnovi objekta igra pomembno vlogo arhitekt. Miselnost, da poceni projektna dokumentacija
pomeni prvi prihranek pri gradnji, je zgrešena. Dejstvo je, da so
projektantske storitve, kljub temu da gre za reguliran poklic, kot
vse ostalo podvrene trgu. To pomeni, da obstajajo cenovne razlike
in s tem ni niè narobe. Naroènik se mora predvsem zavedati, kaj
èeli in kaj lahko za neko ceno prièakuje.
Pri izbiri arhitekta je treba preveriti reference, izkušnje in ne naza-

narediti preverbo energijske bilance po PHPP-ju, da se e pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja naredijo vsi potrebni popravki, da
dobimo energijsko in finanèno èim bolj optimalen objekt.
Zato je pomembno, da ima izbrani arhitekt usklajen tim projektantov podizvajalcev, ki izdelujejo naèrte gradbene konstrukcije,
strojnih in elektriènih instalacij.
Preprièana sem, da z izbiro primernega arhitekta in posledièno
z izdelavo kakovostne projektne dokumentacije do faze izvedbe
naroènik pridobi tisti vzvod, ki mu omogoèa naèrtovano spremljanje praviloma najveèje ivljenjske investicije, brez nepotrebnih
dodatnih stroškov in stresnih situacij.

Postaviti si je treba prioritete
Izogibati se je treba »fiksnim idejam«. Ne smemo riniti z glavo skozi
zid. Na vsaki parceli se objekta paè ne da usmeriti proti jugu z velikimi steklenimi površinami in za vsako ceno snovati pasivni objekt
tudi ni smiselno. Vsaka odloèitev naj ima svoje toleranène meje. In
kot smo e zapisali, postaviti si je treba jasno lestvico meril.

Pri izbiri arhitekta je treba preveriti reference, izkušnje in ne nazadnje, ali vam je
arhitektura, ki jo arhitekt ustvarja, všeè.

dnje, ali vam je arhitektura, ki jo arhitekt ustvarja, všeè.
Naroènik se mora pouèiti, kako poteka proces projektiranja in
èemu so namenjene posamezne faze projektne dokumentacije.
Naroèanje projektne dokumentacije na naèin, da se pridobi gradbeno dovoljenje, potem bomo pa e kako, bi odsvetovala. Arhitekt,
ki ima izvedbene izkušnje, bo znal sam pojasniti in utemeljiti nujnost
izdelave projektne dokumentacije skozi vse faze, saj se šele v fazi
projekta za izvedbo izdela vse detajle, ki bodo poleg vseh estetskih
in funkcionalnih prièakovanj, ki so bila oblikovana v fazi idejne zasnove, zagotovili tudi ustrezno energijsko bilanco objekta, prepreèili
toplotne mostove, procese kondenziranja itd. … Samo projektanti z
izvedbenimi izkušnjami to fazo naèrtovanja zlahka zmorejo.
Pri zasnovi nizkoenergijskih in pasivnih hiš je treba e od ideje
naprej sodelovati z ostalimi projektanti, e zelo zgodaj je treba

Eden od pogostih razlogov, zaradi katerih se investitorji odloèajo za klasièno gradnjo,
je tudi ta, da v proces izvedbe lae vkljuèijo lastno reijo, s katero elijo izvedbo poceniti.

