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III 

POVZETEK  

V diplomski nalogi sem izpostavila predvsem nizkoenergijske gradnje z različnih 

vidikov, njihove prednosti in slabosti, z namenom, da se ugotovi ali se takšna gradnja na 

Slovenskem trgu obrestuje in kako jo slednji sprejema. Ugotovila sem, da je gradnja 

nizkoenergijskih objektov na našem trgu ţe močno razvita in da je večina ljudi še vedno 

osredotočena na klasično, masivno gradnjo. Z anketno raziskavo sem ugotovila, da  

ciljni trg večinoma pozna različne vrste gradenj in da ni odklonilen, do uporabe novih, 

umetnih gradiv. Opravila sem konkretno primerjavo med posameznimi gradnjami in 

glede na njih ter številne ponudnike ocenila, kakšne poslovne moţnosti pravzaprav ima 

nepoznano podjetje PT Eurohome, da umesti toplotne izolacijske gradbene plošče 

TESIP na konkurenčno razviti trg in na njem obstane. 

Ključne besede: nizkoenergijske, gradnja,energija, montaţna hiša, objekt,TESIP 

SUMMARY  

In this degree thesis I put forth, mainly, low-energy constructions from different 

aspects, their strengths and weaknesses, in order to determine whether such construction 

pays off in the Slovenian market and how the latter accepts it. I have found that 

construction of low-energy facilities is strongly developed in our market and most 

people are still inclined towards classical, massive construction. By survey research I 

have found that the target market is familiar with various types of construction and is 

not negative towards the use of new man-made materials. I made a concrete comparison 

between individual constructions and used this and numerous providers to assess what 

business opportunities does the unknown PT Eurohome company have to place thermal 

insulating construction panels TESIP on a competitive market and subsist. 

Key words: low - energy, construction, energy, prefabricatec house, building,TESIP 

UDK: 339.138:398.371 (043.2) 
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1 UVOD  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Izhajamo iz tega, da ljudje segajo po preteklih izkušnjah, ko iščejo najbolj primerno 

bivalno okolje, vendar pa se pri tem pogosteje odločajo za sodobna, zdravstveno 

neoporečna gradiva, ki jih je mogoče poljubno kombinirati in pri odstranjevanju ne 

predstavljajo nekega dodatnega stroška. Sodobna hiša, ki jo človek lahko v sorazmerno 

kratkem času domala sam postavi in odstrani, je mogoče ţelja mnogih, predvsem 

mlajših generacij, ki ne mislijo celo ţivljenje delati in se obremenjevati z 

odplačevanjem hipotek. Z nalogo skušamo dokazati, da je mogoče tako imenovane 

ekološke hiše graditi tudi po zmernih in dostopnih cenah, kar bo v bodoče nedvomno 

vplivalo na njihovo povpraševanje po klasični gradnji. Na poti k temu cilju se bomo 

celovito spopadli s tremi marketinškimi zamislimi, ki so prisotne pri trţenju sodobnih 

nizkoenergijskih hiš in pokazali, na kakšnih predpostavkah in dejavnikih temeljijo in 

koliko izdelki dejansko prispevajo h kakovosti bivanja in dobremu počutju ljudi, ter kaj 

pomenijo za sam trajnostni razvoj okolij. O tem je spregovoril tudi Krainer Aleš: 

Kar zadeva individualna bivališča se trenutno na domačem trgu soočata dva koncepta, 

ki sta razvnela strasti strokovnjakov, politikov in uradnikov. Prvi je nizkoenergijska bio 

klimatska hiša, drugi pa pasivna hiša. Pri današnji pasivni hiši sta poudarjeni le ekonomska 

in delno tudi okoljska komponenta razvoja, medtem ko se na socialni ali zdravstveni vidik 

načrtno ali nenačrtno pozabi. Če izhajamo iz obstoječih študij, ki znanstveno dokazujejo 

negativne vplive pomanjkanja svetlobe, nezadostnega prezračevanja in drugih vplivov, 

lahko štejemo današnje pasivne hiše na trţišču kot izrazito netrajnostne (Krainer idr. 2008. 

a). 

Nizkoenergijske, pasivne hiše in termično zaščitene, obnovljive bivalne enote so na 

prvi pogled precej podobni izdelki. Vsi so zasnovani na čim niţji porabi energije, ki jo 

potrebujemo za vzdrţevanje bivalne temperature. Toda dejansko gre za tri zelo različne 

izdelke v pogledu: gradiv, iz katerih so narejeni, načinov same gradnje ter kasnejšega 

vzdrţevanja. In kot bomo videli, vrsta gradiv, globalna logistika in gradbena izvedba 

bistveno vplivajo na samo ceno izdelka, vendar to še zdaleč ne pomeni, da so cenejše in 

boljše rešitve tako tudi sprejete na trgu. In marketinški načrt, po katerem naj bi potekalo 

umeščanje na trg in kasnejše trţenje izdelka, mora to upoštevati.  

Da so bile naše hiše v preteklosti v večji meri del krajevnega ekosistema, zgrajene 

iz materialov iz neposrednega okolja, odvisne od energije, hrane in vode tega okolja, v 

katerem je hkrati potekalo tudi deponiranje odpadkov in delna reciklaţa, ugotavlja tudi 

avtor dela Eko – bio hiša (Pearson 1994, 21). Velika večina svetovnega prebivalstva teţi 

k temu, da bi bili izdelki, katere uporabljajo čim bolj ekološko usmerjeni. Vračajo se 

nazaj v preteklost, k naravnim, zdravim izdelkom, med katere vključujemo tudi 

nizkoenergijske hiše. 
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V tem diplomskem delu se osredotočamo predvsem na nizkoenergijske hiše, katere 

bomo primerjali s klasičnimi tipi hiš in bivalnimi enotami Euro- Aust Composit
TM

. 

Slednje skušamo čim bolje umestiti na Slovenski potrošniški trg. Iz ozadja gledano 

torej, bomo v tej diplomski nalogi predstavili dejavnike, ki jih je treba nujno upoštevati 

pri izdelavi marketinškega načrta, kateri nam bo pomagal tako pri umeščanju izdelka na 

trg kot tudi pri njegovi prodaji. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je opraviti kakovostno primerjavo treh konceptov: 

nizkoenergijskih montaţnih in  nizkoenergijskih klasičnih hiš ter termično zaščitenih 

bivalnih enot Euro-Aust Composit
TM

 in na osnovi teh primerjav, ter z uporabo SWOT 

analize predstaviti dejavnike marketinškega načrta umestitve termično zaščitenih 

bivalnih enot v domače okolje. 

Cilji teoretičnega dela naloge: 

– Predstavili smo koncepte nizkoenergijske in pasivne hiše ter termično 

zaščitenih bivalnih enot Euro-Aust Composit
TM

 in njihova primerjava. 

– Predstavili smo zahteve in usmeritve, ki jim mora slediti sodobna stanovanjska 

gradnja, da se ohranijo moţnosti za trajnostni razvoj v prostoru. 

– Predstavili smo cilje energetske politike, ki jim morata slediti arhitektura in 

gradnja, da izpolnita pričakovanja glede varčevanja z energijo in glede zniţanja 

izpustov v okolje. 

Cilji empiričnega dela naloge: 

– Oblikovali smo marketinški splet ( cena, izdelek, distribucija, promocija). 

– Predstavili smo dejavnike, ki ovirajo ali pa pospešujejo umestitev bivalnih enot 

Euro-Aust Composit
TM

 na slovenski trg. 

– Analizirali smo prostorske in finančne moţnosti, ki jih ima povprečna 

slovenska druţina za naloţbo v lastno bivališče (anketa in statistična obdelava 

podatkov). 

– Ugotovili smo v kolikšni meri posamezni dejavniki (kakovost, poznavanje 

tehničnih lastnosti, cena, lokacija, razpoloţljivi finančni viri, poznavanje 

ponudbe, starost druţinskih članov, velikost druţine) vplivajo na odločitev za 

naloţbo v lastno bivališče. 
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1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

K diplomski nalogi smo pristopili z deskriptivnim pristopom. V prvem, bolj 

teoretičnem delu smo na osnovi prebrane literature in dostopnih podatkov, navedenih v 

seznamu literature z metodo deskripcije razloţili in predstavili značilnosti 

nizkoenergijskih objektov in pasivne gradnje ter njihov vpliv na zdravje in bivalno 

udobje. Primerjalno metodo in metodo sinteze pa smo uporabili pri primerjavi 

nizkoenergijskih hiš z drugimi primerljivimi objekti. Cilje teoretičnega dela naloge smo 

tako dosegli z zgoraj ţe naštetimi tremi metodami: Metodo deskripcije, primerjalno 

metodo in metodo sinteze. 

V drugem, empiričnem delu naloge, smo najprej s S.W.O.T. analizo in z 

razčlenitvijo dejavnikov marketinškega spleta pridobili konkurenčne prednosti podjetja 

(tako smo dosegli prvi cilj – izdelava marketinškega spleta) in s pomočjo komparativne 

metode, katera je primerjava izsledkov teoretičnih raziskav z dejstvi v praksi, ugotovili 

v kolikšni meri posamezni dejavniki vplivajo na odločitev za naloţbo v lastno bivališče 

( dosega drugega cilja – predstaviti dejavnike, ki ovirajo ali pospešujejo umestitev 

bivalnih enot Euro – Aust Composit 
TM

 na Slovenski trg). Ključne podatke za umestitev 

izdelka na trg smo pridobili z metodo anketiranja. Anketirali smo 100 potencialnih 

kupcev nepremičnin v prihodnjih desetih letih, kateri prihajajo iz različnih predelov 

Slovenije, tako v mestu kot na podeţelju, saj smo ţeleli ugotoviti značilnosti 

reprezentativnega vzorca. Pogoj za izpolnjevanje ankete je starost anketirancev ( med 

20 in 60 let), ter dohodek anketirancev (od 500 € dalje). Ljudje brez dohodkov namreč 

niso naši ciljni kupci, saj si ne morejo privoščiti nepremičnin, menimo pa tudi, da tako 

pred 20 kot po 60 letu  zanimanja za nakup nepremičnin ni, oziroma upade. Na podlagi 

zbranih podatkov smo nato s pomočjo metode indukcije in dedukcije trţno identificirali 

izdelek in jih z uporabo analitičnega programa  tudi ustrezno analizirali. Podatke smo 

prikazali z grafično metodo v obliki grafov z vključujočimi komentarji (z zgoraj 

omenjenimi metodami smo dosegli tretji cilj – analiza prostorskih in finančnih moţnosti 

povprečne Slovenske druţine za naloţbo v lastno bivališče). Na osnovi študija literature 

( teoretični del naloge) in na osnovi zbranih podatkov (empirični del naloge) smo v 

zadnjem delu naloge predstavili svoje ugotovitve in jih s pomočjo deskriptivne metode 

in metode kompilacije ustrezno prikazali.( dosega četrtega cilja naloge – ugotoviti v 

kolikšni meri posamezni dejavniki vplivajo na odločitev za naloţbo v lastno bivališče). 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomskega dela 

Pisanje teoretičnega dela diplomske naloge ni povzročalo večjih teţav, saj je 

literatura povsod dostopna, tako v knjiţnicah kot tudi na svetovnem spletu. Tudi pri 

empiričnem delu naloge teţave niso nastopile, kajti ravno ta del je razkril ali se je 
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izdelek »prijel« na trgu, kot pa tudi dejavnike, ki vplivajo na nakup oziroma umestitev 

izdelka na trg. 

Omejitve predstavljata izbor potencialnih kupcev in čas. Potencialni kupci 

nepremičnin so namreč izključno iz Slovenije, saj gre za umestitev izdelka na Slovenski 

trg. Druga omejitev pa je časovne narave, saj le – ta vpliva na velikost in krajevno 

razpršenost izbranega vzorca anketirancev. 
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2 VIDIKI PRESOJE UMEŠČANJA NIZKOENERGIJSKIH HIŠ  

Energijska potratnost, ki ji na eni strani sledi vedno pogostejša degradacija 

prostora, na drugi pa preobremenjenost okolja zaradi gradnje novih energetskih 

postrojenj in infrastrukture ( razvodni objekti, daljnovodi, plinovodi , naftovodi itd.), je 

eden izmed ključnih problemov sodobnega razvoja človeštva. Naše ţivljenje je vedno 

bolj odvisno od energije in zato tudi precej ranljivo. Slednje še posebej velja za 

gospodarske in druţbene sisteme, ki se vedno pogosteje soočajo z energetskimi krizami, 

katere občasno pripeljejo do razpada distribucijskih podsistemov.  

Energetska samooskrba lokalnih in individualnih okolij ter splošno varčevanje pri 

porabi energije lahko delno omili globalne teţave, ne more pa jih preprečiti. 

Povpraševanje po energiji namreč iz leta v leto narašča, s tem pa tudi tveganje, da se 

bodo pri oskrbi z energijo prej ali slej pojavile omejitve, s katerimi bodo zakonodajalci 

predpisali upravičene odjeme za posamezne vrste objektov in druţbene kategorije. In 

prav to se je v Sloveniji ţe zgodilo.  

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah ( Ur.l. RS, št. 52/2010), je namreč ţe 

predpisal nekatere zahteve, ki se neposredno nanašajo na gradnjo varčnih in delno 

energetsko samooskrbnih objektov. Od 01. julija 2010 morajo vsi investitorji bivalnih in 

poslovnih objektov upoštevati v načrtih za nove zgradbe in tiste, ki se prenavljajo,  

zahteve, ki se neposredno nanašajo na manjšo porabo energije in na delno zagotavljanje 

le te iz lastnih, obnovljivih virov.  Glavni poudarki v pravilniku, ki naj bi prispeval k 

boljši izrabi energijskih virov oziroma k zmanjšanju porabe energije se nanašajo na 

energetsko vrednost, toplotno zaščito zgradbe, temperaturo vode in povprečno 

osvetljenost stavbe. Vse nove in obnovljene stavbe so po tem datumu pridobile tudi 

energetsko izkaznico iz katere bo razvidno, kakšen porabnik energije so. 

Nizkoenergijske stavbe tako niso več le znak prestiţa ali okoljsko osveščenih 

investitorjev, temveč zakonsko predpisana obveza, katero bomo dolţni spoštovati v 

bodoče. Prava konkurenčna tekma med ponudniki nizkoenergijskih stavb in izdelovalci 

izolacijskih gradiv, ki bodo ustrezala novim, stroţjim merilom glede varnosti in 

toplotnih izgub, se je pravzaprav šele začela. Močna konkurenca se izkazuje zlasti med 

tistimi, ki stranke, bodoče kupce iščejo med lastniki individualnih hiš ali bodočimi 

graditelji le teh. Na domačem trgu je še posebej pestra ponudba montaţnih hiš in v 

prihodnosti lahko računamo, da se bo le še okrepila. Padec ţivljenjske ravni, draga 

komunalno opremljena zemljišča, draţji upravni postopki in soglasja ter tehnično 

načrtovana in nadzorovana gradnja povečujejo izdatke za umestitev hiše v prostor. To 

pa po drugi strani pomeni pritisk na zniţevanje vrednosti končnega izdelka, hiše, kjer je 

konkurenca največja. Ponudniki pa se ne morejo izogniti višjim stroškom, ţe zaradi 

predpisanih varnostnih in okoljskih meril, ki jim mora ustrezati gradnja. Izdelovalci hiš 

tako konkurenčne prednosti lahko doseţejo zgolj z razvijanjem novih kompleksnejših 
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gradiv, ki hkrati izpolnjujejo večje število standardov in pa s proizvodnjo celotnih 

konstrukcij ali posameznih delov znotraj globalnega trga, kjer so niţji stroški gradiv, 

energije in delovne sile. 

2.1 Energijska varčnost 

V razvitem svetu je energijska varčnost postala politični in gospodarski imperativ, 

zapoved sodobnih druţb, da delovanje uskladijo z razvijajočimi okoljskimi in  

prostorskimi varnostnimi merili. Ogljični odtis je ţe eden od takšnih standardov, preko 

katerega, se bo spremljala in v bodoče tudi obdavčevala posamična in skupna energijska 

poraba. V bistvu gre za preprosto in razumljivo metodo nadzora nad količino 

toplogrednega plina, CO2, ki jo s svojimi aktivnostmi ustvari posameznik. Količine 

izpustov ogljikovega dioksida v okolje so najboljši dokaz o naši varčnosti oziroma 

potratnosti zemeljskih zalog mineralnih energentov in biomase. Pri obnovljivih 

energetskih virih, kot so voda, geotermalna energija, sončno sevanje, veter in biomasa 

(les in drugi zemeljski pridelki ter ţivalske maščobe, koţe in odpadki) je ogljični odtis 

enakovreden nič, predvsem zaradi naravnega kroţenja ogljikovega dioksida. 

Za kakšne rezerve pri gospodarnejšem ravnanju z neobnovljivimi energetskimi viri 

pravzaprav gre, še največ pove Šenkerjeva (2009), na spletni strani Slovenske tiskovne 

agencije: 

V razvitem svetu je povprečen CO2 odtis po posamezniku 11 ton na leto, v ZDA so 

izmerili, da znaša celih 20 ton, medtem ko na vsakega slovenskega drţavljana odpade 

pribliţno 8 ton. Torej, emisije ogljikovega dioksida so v industrijsko razvitih drţavah 

absolutno previsoke, če upoštevamo, da je v enem letu okolje sposobno nevtralizirati po 

naravni poti zgolj 2 milijona ton po posamezniku. 

In če upoštevamo, da povprečno gospodinjstvo v Sloveniji porabi za ogrevanje in 

ohlajanje bivališč kar 70% energije, potem je jasno, da obstojijo še ogromne rezerve v 

pogledu zmanjšanja energetske potratnosti. Nizkoenergijski bivalni in delovni objekti 

tako ţe nekaj časa niso več zgolj tehnološki trend v sodobnem gradbeništvu, ampak 

predvsem nuja. Zapoved, zaradi katere, po zaslugi sodobnih gradiv in znanj, v ničemer 

ne prizadenemo udobja bivanja. Nasprotno, kakovost nizkoenergijskih objektov je 

večja, arhitekturne zasnove in prostor so lahko bogatejši, stavbe so v pogledu preskrbe z 

energijo bolj avtonomne, prihranek pa občutnejši. 

Gospodinjstva so udeleţena v deleţu končne rabe energije s 30 odstotki. To je 

pribliţno toliko, kolikor odpade na promet. Za ogrevanje se še vedno preteţno 

uporabljajo fosilna goriva, zemeljski in naftni plin ter kurilno olje. Zato energijsko 

varčna gradnja in obnova bivališč lahko krepko prispeva k zmanjšanju porabe energije. 

Nastanjene nizkoenergijske stavbe namreč kaţejo, da  je poraba energije za ogrevanje 

prostorov lahko tudi 80 – 90% manjša, kot pri primerljivih klasičnih objektih. 
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Lokalni projektanti in ponudniki, predvsem pa okoljevarstveniki nas opozarjajo tudi 

na druge vidike manjše porabe energije, na katere moramo biti pozorni predvsem v 

času, ko se odločamo za umestitev objekta in posamezne dobavitelje. Med prvimi je 

trajnostna uporabnost vgrajenih izdelkov. Z leti naj se njihove izolacijske lastnosti 

praviloma ne bi poslabšale, ker bi se s tem neposredno povečevala tudi količina energije 

za ogrevanje. Pomemben vidik predstavljajo tudi gradiva, ki se uporabljajo pri vgradnji 

in v tem pogledu naj bi izbirali predvsem med takšnimi, ki ne potrebujejo veliko 

energije za njihovo izdelavo, kot je to primer pri aluminiju. Seveda pa gredo lahko 

razmišljanja v tej smeri še mnogo dlje. Tako postajajo dvomljive tudi dolge transportne 

poti med proizvajalci in gradbišči in tehnologije, ki jih uporabljajo drugje za izdelavo 

podobnih ali istih izdelkov.  

2.2 Razmerje človek - bivalni prostor 

Človek lasten ţivljenjski smoter dosega tudi preko bivanjskega osmišljenja, v smeri 

teţenj, s katerimi ţeli doseči in potrditi pričakovanja in zaokroţiti sistem vrednot, ki 

sooblikujejo njegove potrebe in celovit značaj. V tem pogledu sta pomembni dve teţnji 

človeka: 

– prva se kaţe v hotenju, da bi človek obvladoval razmere v oţjem bivalnem 

okolju oziroma bivališču. Dom naj bi bil varen, zaščiten prostor pred zunanjimi 

vplivi, v katerem bi lahko posameznik oblikoval ţivljenje po lastni presoji in v 

dogovoru s sobivajočimi. Nudil naj bi mu počitek, sprostitev, ustvarjalno in 

intimno izraţanje; 

– druga neposredno izhaja iz širših psihosocialnih potreb človeka in moţnosti, ki 

jih ima na voljo za učinkovito delovanje znotraj druţbene organizacije, ki 

vzdrţuje delovna mesta, izobraţevalne, zdravstvene, kulturne in podobne 

socialne mreţe ter operativno funkcionalno infrastrukturo za gibanje in 

ţivljenje ( javni promet, oskrba z vodo, energijo in potrošnimi izdelki, 

rekreacija itd.). Tu gre največkrat za mnoţico dejavnikov, ki neposredno 

vplivajo na kakovost ţivljenja in na ţivljenjska pričakovanja posameznika 

oziroma druţine in seveda tudi na odločitev ali si bo nekdo za izpolnitev 

bivanjskega smotra izbral urbano skupnost ali ţivljenje proč od nje; 

V okolju človek deluje kot senzorično bitje. Zavestno in podzavestno sprejema in 

se odziva na informacije. Slednje pretvarja, prilagaja lastnim potrebam in vrednoti po 

svojih duševnih sposobnostih, obremenjenosti s fobijami in pričakovanji. Bivalno 

okolje, bodisi neposredno, dom ali širše, tako na njega delujeta spodbudno, indiferentno 

ali celo obremenjujoče. Razpoloţenje človeka je namreč močno odvisno od lastnosti in 

sposobnosti petih čutov: vida, sluha, okusa, tipa in vonja. Poleg stališč in vrednot, ki so 

vsajene v nas, ter strahu, ki ga bolj ali manj občuti vsako socialno bitje, čuti neposredno 



Vidiki presoje umeščanja nizkoenergijskih hiš 

8 

aktivirajo naš odzivni sistem, ki največkrat samodejno ukrepa na podlagi bolečih in 

prijetnih izkušenj, ki so zapisane v spominu.  

Kako se bomo počutili v domovanju in znotraj širšega bivalnega okolja (urbani ali 

ruralni prostor), v psihološkem smislu sta eden in drugi namreč tesno prepletena in so 

vplivata na naše ugodje in udobje, je tako v prvi vrsti odvisno od naših zaznav. Na 

slednje pa imajo najmočnejši vpliv svetloba, hrup, toplota in vonj. Vedeti moramo 

namreč, da človek še zdaleč ni bitje, ustvarjeno za ţivljenje v sterilni izolaciji. Stik z 

zunanjim svetom je tisti, ki ga ohranja vitalnega in razpoloţenega. Mnoţični beg, ki 

smo mu priča, ne zgolj iz stanovanj, temveč celo iz večjih, natrpanih urbanih središč, v 

naravo, ob koncu tedna, počitnicah in praznikih,  ni nič drugega kot hlastanje po 

izvornih zvokih, svetlobi, toploti in zraku, čutnih dobrinah, ki jih večji del sprejemamo 

omejene ali v močno popačeni obliki. Zelo nazorno je omenjeni problem nakazal dr. 

Aleš Krainer iz ljubljanske fakultete za gradbeništvo in geodezijo: 

 Industrijska revolucija je v 19. stoletju povzročila selitev ljudi v strnjena 

naselja, kjer je bil problem zdravja in dobrega počutja zadnja stvar na prednostnem 

seznamu laisse – faire kapitalizma. Migracija v nova okolja je ljudi izkoreninila iz 

njihovega naravnega okolja, znanje o oblikovanju bivalnega okolja se je izgubilo. Po drugi 

strani se je začelo pojavljati zavedno in nezavedno nezadovoljstvo, ki sta s časoma 

povzročila beg nazaj v okolje, ki je bilo v genetskih opisih označeno kot idealno. Ljudje so 

se vrnili v raj, kjer pa ne vedo, kaj naj z njim počno. Ker niso sposobni komunicirati s 

svojim okoljem, ki je bilo v mestu neprijazno, se najprej izoblikuje občutek ogroţenosti in 

kot njegova posledica obrambna drţa, ki je skladna s konceptom zaprtih sistemov 

bivalnega in delovnega okolja (2009, 16. b). 

Gre za komunikacije med človekom in naravo,  ki se neposredno odraţajo na 

razmerjih med človekom in njegovim domovanjem, ki pa jih v urbanih središčih 

nikakor ni mogoče zadovoljivo vzpostaviti. Omejenost in zaprtost bivališč je pogojena z 

omejenostjo prostora, ki je urbana in zaključena infrastrukturna celota. Bivališče znotraj 

takšne celote, tako ne more biti nič drugega kot čista umetna tvorba znotraj umetnega 

okolja in normalno je, da tudi človekov senzorični sistem ne sprejema drugačnih 

informacij, takšnih, ki bi recimo zadovoljile njegove primarne generične potrebe po 

neposrednem stiku z naravo. Škodljivi vplivi na počutje, zdravje, delavnost in 

ustvarjalne sposobnosti v umetnih okoljih so dokazani. 

In če je za mesta na nek način še razumljivo, da zaradi enormnih izgub prenosnih, 

distribucijskih  sistemov (elektrika, toplota, voda) in stroškov, ki jih odmerjajo za 

snago, poskušajo kar se da bolj omejiti porabo energije in vode po prebivalcu, je 

obdajanje zgradb v pretirano debele izolacijske oklepe na podeţelju, logično 

nesprejemljivo. Sama po sebi gradnja nizkoenergijskih objektov ni sporna, saj nova 

gradiva in gradbene tehnologije lahko bistveno pripomorejo k zniţanju izdatnih 

stroškov za ogrevanje in ohlajanje, vprašljiva pa postane tisti trenutek, ko je med 
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notranjostjo objekta in naravo prekinjen neposredni stik izmenjave oziroma je le ta 

omejen pod vsako razumno mejo. 

2.3 Razmerje objekt – okolje 

»Kot da bo stisnilo vso dolino« ( Strgar 2009). To je bil le eden izmed naslovov 

člankov, ki so poročali o posledicah neurja, ki je 10. julija 2009 besnelo nad velenjsko 

kotlino. Jeseni 2007 so neurja krepko prizadela Kropo, Ţeleznike in še nekaj manjših 

krajev na Gorenjskem. V letih od 2004 do 2008 je skupna ocenjena škoda zaradi 

elementarnih nesreč (poplave, neurja, plazovi, toča, poţar) znašala dobrih 481 milijonov 

evrov. Od tega je 143,52 milijonov evrov oz slabih 30 % odpadlo na gradbene objekte. 

(Statistični urad Republike Slovenije 2010).  

Razumljivo je, da človek ne more kaj dosti vplivati na nastanek neurij in toče, toda 

s pravilno umeščenimi objekti v prostor in gradbeno zaščitnimi ukrepi lahko bistveno 

zmanjša tudi takšna škodna tveganja, kot so poplave, udori in plazenje, udari strele in 

lomljenje kritin ter fasadne izolacije. V to so prepričani tudi strokovnjaki, ki proučujejo 

naravne nesreče, poselitev v prostoru in izvajanje zaščitnih gradbeno tehničnih ukrepov.  

Razmerje objekt – okolje se v prvi vrsti vzpostavlja glede na geološke, hidrološke 

in meteorološke razmere in vsa nadaljnja načrtovanja umestitve in projektiranje morajo 

upoštevati različna tveganja, ki neposredno izhajajo iz značilnosti prostora in okolja. 

Vsekakor sta pomembna tudi relief in poraščenost, še posebej, ko umestitev objekta 

presojamo z energetskega, gospodarskega, estetskega in psihodinamičnega odnosa, ki se 

vzpostavlja med človekom in bliţnjo okolico.  

Naselja, kot je Log pod Mangartom, v zavetju alpskih vršacev nedvomno ne sodijo 

tja, saj so številna neurja in erozija stalen pojav in objekta, ki bi lahko vzdrţal tisoče ton 

kamenja in zemlje, ki na vsake toliko časa zdrsijo v dolino, preprosto ni. Prav tako ne 

moremo bivalnih objektov graditi nad vodnimi koriti, ker bo prej ali slej vodna ujma 

spodnesla temelje ali na poplavnih območjih, kot je to primer na Celjskem. Tudi na 

kraških terenih imamo primere, ko so se  hiše začele pogrezati, ker so bile zgrajene nad 

naravnimi jamskimi oboki, ki njihove teţe enostavno niso prenesli. Posebno pozorni 

moramo biti pri načrtovanju hidroloških zaščitnih ukrepov na Ljubljanskem barju. Barje 

je namreč ravno, a z vidika prostorskega ravnoteţja precej nestabilno.  

 Dobro prispodobo o tem je podal geolog Joţe čar : »Če si nekdo na parceli izboljša 

tla in zgradi nasip ter uredi boljše odvodnjavanje, lahko na sosedovi parceli povzroči 

spremembe, zaradi katerih se začne sosedova hiša premikati in nagibati« (Mazi in Bucik 

Ozebek 2009, 6). 

Resnici na ljubo pa moramo priznati, da vsaka umestitev objekta v prostor pomeni 

določeno degradacijo oziroma posege v mikro okolje, ki spremenijo naravni red in ritem 

in vzpostavljajo nova razmerja v okolju, za katera pa je potreben določen čas, da se 

ponovno uravnoteţijo. Glede na to, da je obdelovalne zemlje vedno manj, se tudi 
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lokacije bodočih objektov in naselij načrtujejo na mestih, ki »naj bi ne bila« oziroma so 

manj primerna za kmetijsko proizvodnjo in rejo. V preteţno hriboviti deţeli je samo po 

sebi umevno, da so ta pobočja, praviloma strmejša. Posamična in postopna gradnja 

objektov na strminah ( Jesenice, Kropa, Idrijsko, Cerkljansko) ni predstavljala nekih 

večjih tveganj za objekte in ljudi. Stvari so se pa spremenile, ko so začeli z večjimi in 

številčnejšimi posegi v geološko in hidrološko relativno stabilne strmine.  

 Zanimivo mnenje o tem je podal tudi predsednik slovenskega meteorološkega 

društva Joţe Roškar: »Gradnja hiš na hribini je zelo problematična. Tam, kjer je 

debelejša plast prsti, jo skupaj drţi le vegetacija. Čim takšno hribino prereţemo in 

presekamo, občutljivo ravnoteţje porušimo« (Mazi 2009, 7).  

2.4 Nizkoenergijska gradnja in trajnostni razvoj 

»Naravni habitati na Zemlji so odprti sistemi in zasnovani na bioklimatskih 

razmerjih. Komunikacije znotraj njih so v soodvisni dinamiki«, je opredelil Krainer. 

(2009. 16. b). 

Z gradnjo človek neposredno posega v naravne odnose, ki se oblikujejo ţe milijone 

let in zaradi lastne prevlade tvori zaprte statične in dinamične urbane sisteme, ki 

onemogočajo naravne procese ali jih celo izničijo. Ne more pa izničiti dejstva, da je del 

narave in še kako odvisen od njenih virov, hrane, pitne vode, zraka. Ti viri pa so 

omejeni in močno občutljivi na posege, ki rušijo ravnoteţja, ki so se vzpostavljala dobro 

milijardo let.  

Poziv k spoštovanju zakonitosti trajnostnega razvoja je tako popolnoma upravičena 

zahteva in imperativ sodobne dobe, v kolikor ţelimo, da bo naša civilizacija sploh 

preţivela in ohranila ţivljenjske moţnosti za bodoče rodove. Pri tem ne gre zgolj zato, 

da preprečimo obseţne in agresivne posege človeških rok, ki spreminjajo zemeljsko 

površje in bioklimatska razmerja, temveč tudi in predvsem zato, da človek ohrani stik z 

naravnim okoljem, iz katerega je izšel in je delovanje njegovega organizma še kako 

odvisno od njega.  

Zavezanost k trajnostnemu razvoju nas tako spodbuja, da načrtujemo in izvajamo 

takšne integracije (gradnja in infrastruktura) v prostoru, ki bodo dopuščale in 

omogočale nemotene ţivljenjske procese znotraj naravnih habitatov, v katerih so 

umeščene zgradbe, različni drugi objekti in površine za pridelovanje hrane. Čeprav se 

današnja civilizacija preprosto ne more izogniti energiji, ki osmišlja njen razvoj, vseeno 

lahko bistveno zmanjša odvisnost od oddaljenih virov oziroma preide celo na lokalno 

energijsko oskrbo. Podobno je tudi z gradivi iz katerih oblikuje in sestavlja urbano in 

infrastrukturno okolje. Še posebej gradnja individualnih, druţinskih hiš, bi morala biti 

utemeljena na gradivih okoliškega izvora. Razumljivo, da se ne bomo mogli odpovedati 

umetnim snovem, ki jih uporabljamo pri gradnji in opremljanju bivališč, še posebno ne 

sodobnim izolacijskim gradivom. Za ohranjanje in razvoj ţivljenja na Zemlji pa bo 
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precejšnjega pomena, kako bomo izrabljali ogljikovodike oziroma nafto. Ali bomo iz 

njih pridobivali predvsem izdelke in gradiva zanje, ali jih bomo preprosto pognali v 

zrak, kot toplotni in pogonski izkoristek. 

Pri vzpostavljanju kar najbolj ugodnega razmerja med objekti in naravo moramo 

spodbujati predvsem takšne gradnje, iz katerih lahko gradiva kasneje recikliramo ali 

pretvorimo v neko drugo funkcionalno obliko. S tem se ne bo zmanjšala zgolj naša 

odvisnost od oddaljenih najdišč, temveč si lahko obetamo tudi precejšnje prihranke od 

transporta in ostalih logističnih storitev. Reciklaţni in predelovalni obrati bodo nudili 

dodatne zaposlitve, okolje pa bo bistveno manj obremenjeno z emisijami, ki nastajajo 

ob gorenju.  

Trajnostno razvojno načrtovanje in gradnja objektov je tako edina alternativa, 

katera lahko prepreči dolgoročne škodljive posledice za zdravje ljudi in naravno okolje, 

ki nas obkroţa. Vrednost posameznega gradiva, glede na njegov trajnostno razvojni 

pomen presojamo ( Arlanch 2009): 

– Po sestavi, avtohtonosti in strošku energije, ki je bil vloţen v izdelavo gradiva  

– po ţivljenjskem ciklu gradiva 

– po obremenitvi okolja 

Seveda, pa to še zdaleč ne pomeni, da so naravni materiali in veziva, kot so na 

primer les, celuloza, kamen, glina, apno, oglje, ekološko primernejši, funkcionalno 

boljši in prinašajo večje prihranke v gospodarskem in energetskem pogledu od umetnih 

snovi. Trajnostnega razvoja torej ne moremo presojati zgolj iz zornega kota absolutnih 

lokalnih koristi in ekološke demagogije, ki jo utemeljujejo na generični samobitnosti in 

snovni ter energetski samozadostnosti, ampak tudi in predvsem z vidika globalno 

delujočega in gospodarsko povezanega sveta. 

Najpomembnejše vprašanje trajnostnega razvoja je, koliko smo dejansko z izdelavo 

posameznega izdelka in z njegovo uporabo prispevali k zmanjšanju oziroma povečanju 

globalne energijske porabe v bodoče. Energija sama po sebi postaja pereč problem 

sodobnih druţb, predvsem zaradi ţivljenjske odvisnosti civilizacij od nje. Energetski 

objekti, postrojenja in distribucijske mreţe pa predstavljajo eno izmed največjih 

neposrednih groţenj za okolje in klimatske razmere. 

2.5 Obnovljivost in odstranjevanje objektov iz prostora 

V Uredbi o ravnanju z odpadki je navedeno, da vsak gradbeni objekt prej ali slej 

postane odpadek, zato moramo pri njegovem projektiranju obvezno upoštevati tudi 

kasnejše moţnosti za razgradnjo in odloţitev ali predelavo odsluţenih gradiv za 

ponovno uporabo ( Ur.l.RS, št. 34/2008). 
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Ker pri gradnji le še izjemoma uporabljamo naravna gradiva in veziva (kamen, les, 

opeka, apno) in vedno pogosteje umetna gradiva, ki jih izdelujejo v kemičnih procesnih 

obratih, je vprašanje, kam z njimi po prenovi ali porušitvi objektov. Dejansko gre za 

gore odpadkov, med katerimi pogosto naletimo na azbestne ostanke, bakelitne mase, s 

kemično zaščito prepojene lesove, katrane, vezne plošče, kemikalije vgrajene v betone 

in omete in podobne snovi, ki predstavljajo precejšnjo obremenitev za okolje, še 

posebej, če jih ni mogoče razgraditi ali odloţiti na mesta, ki so primerno zavarovana 

pred izcejanjem v podtalnico.  

Investicijsko gradbeništvo je bistveno pospešilo gradnjo objektov za trg in 

praviloma investitorji le redko obnavljajo starejše objekte, ki ne sodijo pod zaščito 

kulturne dediščine. Tudi individualnih stanovanjskih hiš praktično ne gradimo za več 

generacij, saj se estetska, gradbena in varnostna merila hitro spreminjajo. Gradbenih 

odpadkov je tako iz dneva v dan več, številna divja odlagališča v Sloveniji pa pričajo, 

da druţba, organizacijsko, tehnično in finančno, še zdaleč ni sposobna v celoti prevzeti 

skrbi za gradbene odpadke in ravnanje z njimi. Medtem, ko morajo podjetja, pravne 

osebe, obvezno priloţiti načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki h dokumentaciji za 

pridobitev gradbenega dovoljenja, tega investitorjem, ki so fizične osebe, ni treba, če je 

prostornina zemeljskega izkopa manjša od 1000 m3. Uredba o ravnanju z odpadki pa 

niti pravnih niti fizičnih oseb ne obvezuje, da morajo odpadke oddati k pooblaščenemu 

zbiralcu gradbenih odpadkov ali neposredno v predelavo, če skupne količine ne 

presegajo dovoljenih (glej prilogo 1). 

Glede na to, da se v Evropi okoljsko prostorska zakonodaja nenehno zaostruje na 

področju ustvarjanja odpadkov in ravnanja z njimi, lahko pričakujemo, da bo prej ali 

slej prišlo do ukinitve izjem, katere dopušča slovenska uredba o ravnanju z odpadki, ki 

nastanejo pri gradbenih delih. Odlaganje in predelava gradiv, ki jih ne bo mogoče 

ponovno vračati v uporabo, bo postalo predrago in negospodarno. Izdelki iz takšnih 

gradiv pa bodo po vsej verjetnosti obremenjeni s posebnimi okoljskimi dajatvami. 

Konkurenčno prihodnost bodo tako imeli izdelki, ki jih bomo lahko večji del ponovno 

predelali oziroma reciklirali in jim s tem vrnili uporabno vrednost ali pa tisti, ki jih 

bomo lahko uporabili za goriva. Stroški bodočih gradenj bodo tako v precejšnji meri 

odvisni tudi od tega kakšno surovinsko ali energijsko vrednost bodo imela odpadna 

gradiva na trgu.  

2.6 Oportunitetni stroški 

Odločitev, da bomo gradili bivalni objekt, je pravzaprav odločitev za naloţbo, zato 

moramo njeno smotrnost ovrednotiti tudi iz ekonomskega zornega kota oziroma z 

vidika donosnosti glede na vloţena sredstva, obresti za izposojen kapital in čas, ki je 

potreben za dokončanje investicije in njeno pokritje. 
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Turk Ivan v svojem delu Upravljalni vidik računovodstva oporutnitetni strošek 

opredeljuje sledeče:  

Če na primer določeno vsoto denarja vloţimo v kakšen posel, kalkuliramo na klasičen 

način tako, da kot strošku v zvezi s tem denarjem jemljemo obresti, ki jih je treba plačati. 

Na sodobnejši način pa se vprašamo, kaj bi s tem denarjem lahko zasluţili, če bi ga vloţili 

v kak drug posel. Izgubljeni zasluţek tistega posla, ki se ga s tem denarjem nismo lotili, je 

oportunitetni strošek (1984, 55). 

Oportunitetni stroški so namreč zasluţek poslovne priloţnosti, za katero se nismo 

odločili. So razlika med izgubljenimi prihodki alternativnega posla oziroma naloţbe in 

stroški, ki bi nastali za njuno udejanjanje. S primerjavo različnih moţnih, alternativnih, 

denarnih naloţb in njihovih donosov znotraj določenega časa lahko šele ovrednotimo 

naše odločitve. Seveda gre za čisto preračunavanje prihodkovnih in odhodkovnih 

parametrov različnih alternativ, ki je v poslovnem svetu običajno, kadar pa se odločamo 

za naloţbo v bivališče pa manj realno. Upoštevati moramo namreč še cel kup drugih 

psihosocialnih dejavnikov, ki izvirajo iz subjektivne narave posameznikov, njihovih 

objektivnih finančnih moţnosti ter druţbenega pomena lokacije. Recimo, nakup 

stanovanja v središču metropole je ţe na prvi pogled nekajkrat draţji od prostornejše 

hiše, ki bi jo zgradili na bliţnjem podeţelju. Toda za nekoga, ki prisega na mestni slog 

ţivljenja, ima visok osebni standard in mu je veliko do tega, da je njegovo domovanje v 

neposredni bliţini poslovnega mesta, kulturnih, izobraţevalnih in upravnih ustanov, se 

za cenejšo alternativo bivanja ne bo odločil, pa čeprav bi lahko za isti denar zgradil dve 

hiši. 

Je pa metoda vrednotenja s pomočjo oportunitetnih stroškov precej prepričljiva in 

dobrodošla, ko smo denarno omejeni glede na potrebe in ţelje. Še posebno takrat, ko se 

odločamo za druţinsko stanovanje. Druţina je namreč dinamična kategorija, v kateri so 

prisotne številne in različne psihosocialne potrebe njenih članov, ki so povezane z 

delom, ţivljenjskimi slogi, izobraţevanjem, zdravstvenim stanjem, kulturnim in 

športnim udejstvovanjem, druţenjem, z estetskim dojemanjem, varnostjo in 

ekonomičnostjo bivanja ter še z marsičem. 

Pri izbiri primernega bivališča tako igra pomembno vlogo več dejavnikov, ki jih 

alternativno vrednotimo pred vsako odločitvijo. V grobem bi jih lahko strukturirali na 

tiste, ki odločajo: 

– o premoţenjskem statusu bivališča (lastniško, najemno); 

– o lokaciji bivališča (mestno, primestno, naselje na podeţelju, odročna lokacija);  

– o vrsti bivališča (večstanovanjska zgradba, enodruţinske hiše, sistem 

povezanih hiš); 

– o gradbeno tehničnih značilnostih stanovanjskega objekta (klasična betonska in 

opečna gradnja, montaţna gradnja) 
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– o varnostni ter tehnični in energetski opremljenosti zgradbe (senzorji, toplotno 

zaščitni ovoj, deleţ energijske samooskrbe, rekuperacija, digitalno upravljanje 

gospodarjenja z zgradbo 

Podobno, kot pri vsaki naloţbi, se tudi pri stanovanjski najprej odločamo o njeni 

ekonomski upravičenosti z ozirom na denarne moţnosti, kasneje pa o tem, kako jo 

izvesti, da bomo kar najbolj uspešno gospodarili z njo. Pričakovani stroški za kasnejše 

vzdrţevanje in bivalno kakovost v preteţni meri vplivajo na našo odločitev. Pri novih 

objektih je obči nizkoenergijski standard določen, ne pa tudi gradiva, način gradnje in 

tehnične, tehnološke izvedbe, s katerimi ga dosegamo. Tako se vsak investitor srečuje s 

številnimi alternativami, izbornimi moţnostmi, ki jih mora temeljito pretehtati, da lahko 

ovrednoti bodoče prihranke na daljši rok, s tem pa tudi samo vrednost nepremičnine 

skozi čas. Dobri investicijski projekti so tako utemeljeni tudi na oportunitetnih stroških. 

Primerne ponazoritve slednjih pa ne nazadnje lahko koristno uporabimo kot trţne 

argumente. 

2.7 Eksterni stroški 

Danes socialnega oziroma druţbenega kapitala ne znamo še pravilno vrednotiti. 

Bolje rečeno, z računskimi metodami, ki so nam na voljo, lahko dokaj zanesljivo 

ocenimo stroške institucionalnega dela, ki zajemajo delovanje organizacij, naloţbe v 

objekte, programe in njihovo vzdrţevanje, energijsko porabo, odhodke za plače, 

dajatve, gradnjo in vzdrţevanje skupne infrastrukture in podobno, medtem ko nimamo 

na voljo preprostih in zanesljivih metod in parametrov za občo duhovno vrednotenje in 

naravne okoljske dobrine. Prav od slednjih je neposredno odvisno osmišljanje in 

delovanje človeka, njegov ustvarjalni, zdravstveni in psihosocialni potencial.  

Na eni strani imamo prisotno individualno percepcijo vrednotenja, ki je neposredno 

odvisna od dejanskega razmerja med človekom in okoljem, na drugi pa vrednostno 

pogojeno občo voljo, ki se oblikuje znotraj aktualnega političnega in interesno 

raznorodnega prostora. Tradicionalne konflikte med zasebnim in skupnim prej ali slej 

zaznamujejo interesni in lobistični spopadi, ki pa običajno le redko pripeljejo do tistega, 

čemur pravimo druţbeni konsenz. Okoljske dobrine (voda, zrak, zemlja, energija, klima, 

biotopi, vegetacija, reliefi) imajo tako za različne strani različno vrednost, še posebno, 

če jo presojamo iz trajnostnega, ohranitvenega vidika. 

Vsak udeleţenec v postopku bo daleč od enoznačnega identificiral različne 

ekosistemske stroške in koristi in jih vrednotil po različnih metodah. Povrhu pa ni jasno, 

katero diskontno stopnjo za določanje vrednosti bodočih stroškov-koristi naj bi uporabili. 

Dobrine in storitve, s katerimi ne trgujemo, ekonomisti jih imenujejo eksternalije, tudi cene 

ne morejo imeti. Ko pa je treba sprejeti odločitev, ki vključuje eksternalije, mora biti 

vrednost eksternalij za druţbo poznana. Pri okoljskih dobrinah je vrednost eksternalij 
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sestavljena iz ekoloških, estetskih in ekonomskih vrednosti ter notranjih vrednot ljudi,« 

navaja  mag. Zoran Stojič (2006, 26). 

Za mag. Stojiča imajo ekosistemske vrednosti ekonomsko ceno, do katere je seveda 

teţko priti in še teţje določiti njeno amortizacijo. Kljub temu pa opozarja, da so pri 

druţbenem vrednotenju okolja in njegove rabe ekonomske vrednosti sekundarnega 

pomena, glede na ekosistemske funkcije, ki vzdrţujejo ţivljenje na Zemlji. Ključno 

vprašanje, ki se v tej zvezi pojavlja je, kaj sploh je realna vrednost okolja, še posebej, če 

jo ocenjujemo s prognostičnega vidika, to je z vidika potreb in vrednot, ki naj jih bi 

naravno okolje imelo za prihodnje generacije. Odgovor na to vprašanje je toliko teţji, 

ker zemeljske ekosisteme tvori nešteto deleţnikov, medtem ko človek njihovo vrednost 

edini določa na podlagi lastnih zaznav, dojemanja in trenutnih potreb. 

Eksternih stroškov tako ne moremo gledati zgolj kot ceno, ki jo plačujemo za 

kakovostnejše ţivljenje ali kot del ekonomske špekulativne cene, s katero pridobivajo 

na vrednosti naše nepremičnine, temveč tudi ali predvsem, kot preventivno naloţbo v 

naše zdravje, dobro počutje, ugodje, varno bivanje in ohranjanje okoljskih biotopov. 

Slednji bodo v bodoče imeli še kako pomembno vlogo tudi pri vrednotenju 

nepremičnin. Delujoči naravni ekosistemi in njihova biotska pisanost bodo neposredni 

dokaz, da v njihovi bliţini ţivljenje ni ogroţeno, da posebej ne omenjamo drugih 

prednosti, ki jih imajo takšna okolja ali njihova bliţina za rekreacijo in sprostitev.  

Nobenega dvoma ni, da se bodo urbani komunalni sistemi razvijali še naprej. 

Poudarek bo predvsem na čiščenju in nevtraliziranju škodljivih snovi in recikliranju 

različnih odpadkov, zato bodo vedno bolj razvejani, tehnološko zapleteni in elektronsko 

nadzorovani. Naloţbe v njih, v njihovo vzdrţevanje in energetsko samooskrbo bodo 

rasle in posredno bo to del cene, s pomočjo katere bomo vrednotili bivalne eksterne 

stroške. Drugi del bodo predstavljale naloţbe v energetsko varčne naprave in toplotne 

sisteme, v individualno oskrbo z energijo in postaje za ločevanje in delno pretvorbo 

odpadkov. Tretji deleţ bo cena, ki jo bomo plačali za gradiva objektov, ki jih bo moţno 

reciklirati ali izkoristiti za proizvodnjo energije, ko jih bomo odstranili. Teţnje, da 

naravi postavimo ceno, se bodo tako uresničile preko izdatkov za naloţbe v gradiva, v 

tehnične naprave in tehnološke sisteme za varovanje okolja in zmanjšanje emisijskih 

pritiskov nanj ter neposrednih stroškov, ki jih bomo poravnavali za vzdrţevanje naprav 

in sistemov. 

Pomembno vlogo pri nadzorovanju obremenjevanja okolja bo imela energijska 

izravnava oziroma energetska bilanca posameznih bivalnih pa tudi proizvodnih enot. 

Dejanski eksterni stroški bodo tako zvišani za dodatne okoljske takse, s katerimi bo 

obremenjena dobavljena energija. Moţno pa je tudi, da se bo raven okoljskih taks 

določala na podlagi razlike med deleţem energije iz samooskrbnih obnovljivih virov in 

izmenjalnih toplotnih sistemov ter deleţem kupljene energije na trgu. Odločitve glede 
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omenjenega še ni, vendar vlade, med katerimi je tudi domača, proučujejo različne 

hipotetične moţnosti, ki pa naj bi vsaj na začetku prehoda v občo okoljsko obdavčitev, 

spodbujale okolju prijazne naloţbe.  

Stroškovno dokaj natančno lahko vrednotimo tudi količine in delo z odpadki in 

odpadnimi vodami, ter ekonomski izpad bruto druţbenega proizvoda zaradi okoljskih 

katastrof, kot je recimo nedavni izliv nafte iz podvodnih vrtin v Mehiškem zalivu. 

Precej natančno lahko izračunamo tudi stroške naravnih nesreč, ki nastajajo zaradi 

napak pri načrtovanju poselitve v prostoru, ali napačnih tehničnih in tehnoloških 

varnostni ukrepov in izdatke za dekontaminacijo in revitalizacijo zastrupljenih in 

degradiranih zemljišč in lokacij. Tudi zneski, ki jih plačujemo za zdravstveno varstvo in 

zdravljenje bolezni, ki jih povzroča s škodljivimi emisijami obremenjeno okolje, 

onesnaţena voda in kemična zaščita plodov, so vedno bolj natančni.  

Vrednost okoljskega kapitala je tako bolj ali manj znana, čeprav je del obče 

lastnine, do katere pa ljudje nimamo najbolj odgovornega odnosa. Če določenih stvari 

še ne merimo in ne vrednotimo, to ni zato, ker nebi znali izračunati ekonomske cene 

skupnim naravnim dobrinam, ampak zaradi preprostega spoznanja, da na svetu ni tako 

bogate druţbe, ki bi lahko nevtralizira škodo, ki je ţe nastala zaradi razvoja in 

neodgovornega ravnanja z okoljem, preteklega in današnjega. Eksternalij verjetno res ne 

moremo obravnavati kot običajno trţno blago, toda to še zdaleč ne pomeni, da tega 

značaja prej ali slej ne bodo dobile. Vedno več je namreč ljudi, ki so pripravljeni za 

ţivljenje v čistem naravnem okolju in kozarec neomadeţevane izvirske vode plačati 

bistveno več, kot pa jih stane bivanje v urbanem industrijskem središču. Vzpostavljanje 

menjalnih razmerij se je torej začelo tudi na tem področju in to precej intenzivno.  

2.8 Vrednotenje koristi in stroškov 

Za kakšno gradnjo se bomo odločili, oziroma, kako bomo rešili stanovanjske 

potrebe, je v preteţni meri odvisno od finančnih sredstev, ki jih imamo na voljo ( tako 

sposojena sredstva, kot pa tudi sredstva iz subvencioniranih virov in nepovratnih 

sredstev). Govorimo o dolgoročnem denarnem toku, o obstoječem in pričakovanem, 

katerega bomo lahko usmerjali v investicijo in njeno kasnejše vzdrţevanje. Ugotovljena 

razpoloţljiva investicijska sredstva soočamo s ponudbo, odločitev pa je vedno nekakšen 

kompromis med potrebami, dejanskimi in prestiţnimi, ter finančnimi moţnostmi, 

obstoječimi in obetajočimi.  

Vsaka gradnja ali nakup stanovanja namreč predstavlja določeno mero tveganja, ki 

lahko hitro preseţe naše finančne moţnosti. Recimo, ostanemo brez sluţbe ali se naši 

prihodki zniţajo, drţava ukine ali zniţa subvencije in nepovratna sredstva, gradiva se 

podraţijo, prav tako stroški vzdrţevanja in investicijskih naloţb, obrestne mere na 

posojila se zvišajo, drţava in lokalne skupnosti predpišejo nove ali zvišajo obstoječe 

davke, zvišajo se nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in davek iz katastrskega 
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dohodka, presenetijo naravne nesreče, pride do poţara ali pa nastopijo energetske 

redukcije oziroma se močno zviša cena energentov in energije in podobno. 

Normalno bi bilo, da bi večino omenjenih tveganj upoštevalo tudi v investicijski 

bilanci gradnje in vzdrţevanja, vendar se jim večina največkrat izogne zaradi omejenih 

finančnih virov. Seveda obstoji tudi druga moţnost. Ta je, da tveganja zavarujemo pri 

zavarovalnicah za primerno zavarovalno vsoto. V tem primeru zavarovalnina postane 

redni investicijski strošek, njena višina pa je seveda odvisna od vrednosti zgradbe in 

opreme, s katero uravnavamo notranje bivalne funkcije objekta.  

Nizkoenergijski bivalni objekti so dejstvo, s katerim se bodo soočili vsi bodoči 

investitorji (graditelji in kupci). Od dne uveljavitve pravilnika o učinkoviti rabi energije 

v stavbah, morajo vsi investitorji vlagati projektno dokumentacijo za izdajo gradbenega 

dovoljenja, ki bo upoštevala določbe omenjenega pravilnika  

V prilogi 3 so prikazana merila in izračuni navedeni v pravilniku o učinkoviti rabi 

energije v stavbah. 

Sodobna bivališča torej ne bodo več zgolj nastanitveni objekti, ampak do neke mere 

tudi proizvodne energijske enote. To dejansko pomeni, da se bodo povečali izdatki za 

novogradnje in obnove ter njihovo vzdrţevanje. Ne zgolj na račun boljšega toplotnega 

ovoja temveč in predvsem zaradi vgradnje in namestitve naprav, ki bodo nizki 

energijski porabnik, bodo proizvajale in pretvarjale energijo ter krmilile energetsko 

porabo. 

Vsaka stavba bo dobila tudi svojo lastno energetsko izkaznico. Energetska 

izkaznica je kakovostno spričevalo o toplotnih lastnostih stavbe in njeni energijski 

porabi in hkrati vsebuje priporočila za zniţanje le te. Trenutno imajo še vedno preteţno 

promocijski, vzgojni značaj za javnost in posameznike, čeprav so praktično ţe postale 

tudi obvezen, informativni dokument pri trgovanju z nepremičninami.  

Kot so navedli na spletni strani Agencije za učinkovito rabo energije je osnovni 

namen energetske izkaznice trenutno, informirati kupca oziroma najemnika stavbe o 

njeni energetski učinkovitosti, posredno o pričakovani višini stroška za energijo in o 

morebitnih naloţbah, ki bodo potrebne za energetsko posodobitev stavbe in toplotnih 

naprav v njej (Ministrstvo za gospodarstvo B.l.). 

Ne bi radi vsiljevali hipotetičnih napovedi, toda glede na to, kako je energetska 

izkaznica zasnovana, iz dneva v dan pa so vedno bolj očitni tudi trendi k nizko ogljični 

druţbi, bo verjetno prej ali slej postala tudi osnova za obračunavanje katerega od 

okoljskih davkov. V energetski izkaznici so namreč stavbe razvrščene v sedem razredov 

glede na energijsko porabo (A – G). A razred predstavlja energetsko najbolj učinkovito 

stavbo z letno energijsko porabo 15 kWh/m2, ki je hkrati tudi osnovna enota 

energijskega  razreda. Vsak naslednji razred je namreč višji za letno porabo 15 

kWh/m2. Za energijo 15 kWh potrebujemo pribliţno 1,5 litra lahkega kurilnega olja 

oziroma iz 1 litra lahkega kurilnega olja pridobimo 10 kWh energije.  



Vidiki presoje umeščanja nizkoenergijskih hiš 

18 

Kako energijsko potraten je stanovanjski objekt lahko enostavno izračunamo ţe na 

podlagi ekvivalentnega energenta, to je kurilnega olja, po preprosti formuli: EK= Q/A = 

poraba/površina. Vrednost, ki jo dobimo je energijsko število, ki pomeni specifično 

porabo energije na enoto površine zgradbe v določenem časovnem obdobju. V 

energijskem številu je tako zajeta poraba energije za ogrevanje stanovanjskega objekta, 

kot tudi energija, ki jo potrebujemo za pripravo tople vode. S pomočjo omenjenega 

računa lahko hitro ocenimo potratnost obstoječega objekta in dolgoročne prihranke 

glede na predvidene tehnično toplotne značilnosti bodočega objekta. Primerjave med 

moţnim dolgoročnim energijskim prihrankom ter aktualnimi stroški graditve 

posameznega nizkoenergijskega objekta in stroški za njegovo toplotno opremo, lahko 

bistveno pripomorejo k racionalnem odločanju za naloţbo in njeno načrtovanje. 

Informativno si lahko v tabeli, ki je navedena v Prilogi 2 ogledamo razvrstitev 

objektov glede na energijsko število. 

Niţja poraba energije je temeljna korist na podlagi katere se odločamo za naloţbo v 

nizkoenergijski stanovanjski objekt. Samo z izdatno in kakovostno toplotno izolacijo, 

tesnjenimi okni in vrati in s krmiljenjem toplotnih tokov in njihovo enakomerno 

porazdelitvijo po prostorih, je lahko izdatek za energijo kaj hitro za polovico niţji od 

toplotno slabo zaščitenih objektov.  

Poleg energetskih koristi moramo posebej izpostaviti tudi ekološke, ki vedno bolj 

vplivajo na samo gradnjo, uporabo gradiv ter tehnično in tehnološko zasnovo 

nizkoenergijskih objektov. Ne nazadnje je tudi energijska varčnost utemeljena na niţji 

obremenjenosti okolja oziroma je ekološko pogojena. Okoljske in prostorske dobrine se 

bodo, kot kaţejo trendi v svetu, draţile in drţave ţe vztrajno iščejo načine, kako 

obdavčiti eksterne stroške.  

Nizkoenergijski objekti so v bistvu ekološke gradnje. Projektirani so za čim manjše 

energijske izgube in čim boljše toplotne izkoristke samega okolja (sonce, voda zrak, 

veter, zemlja). Ne smemo pa pozabiti tudi na edukativne vidike bivanja v takšni hiši, ki 

se neposredno nanašajo na varčevanje z vodo in zniţevanje količin ter ločevanje 

odpadkov. Analize namreč kaţejo, da bodo stroški za dobavljeno energijo in 

odstranjevanje odpadkov v prihodnosti rasli. Nekoliko draţja investicija dejansko 

pomeni bodoči prihranek za osebni oziroma druţinski proračun.  

Glede na smernice in priporočljive standarde za izgradnjo nizkoenergijske hiše 

lahko rečemo, da je gradnja takšne hiše kar izdatni zalogaj, vendar bomo teţko našli 

pravilni odgovor, koliko je investicija v nizkoenergijski objekt draţja od naloţbe v 

klasično stanovanjsko zgradbo, ki je primerljiva po površini in po vrednosti lokacije. 

Večina avtorjev meni, da so izdatki za nizkoenergijsko stanovanje med 10 in 15% višji, 

da pa je pač ţivljenje v takšni enoti cenejše, saj letno samo pri energiji prihranimo med 

70 in 80 %. Toda, ker je koncept nizkoenergijske hiše postal obče priznan in uzakonjen 

v večini evropskih deţel, so takšne primerjave postale domala brezpredmetne. Zato bo v 
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bodoče pri našem odločanju o naloţbi v stanovanjski objekt pomemben predvsem 

izračun, ki nam bo preprosto pojasnil, v kolikšnem času se nam bo naloţba v energijsko 

varčnost povrnila.  
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3 TEHNIČNE IN TEHNOLOŠKE ZNAČILNOSTI KLASIČNE 

GRADNJE, NIZKOENERGIJSKE MONTAŢNE GRADNJE IN 

OBNOVLJIVIH BIVALNIH ENOT EURO - AUST COMPOSIT 
TM

  

Tehnične in tehnološke značilnosti gradnje neposredno vplivajo na lastnosti 

posameznih objektov in njihovo dolgoročno vrednotenje. Med najbolj pomembnimi 

lastnostmi sta odpornost objekta na delovanje zunanjih mehanskih sil in pritiskov ter 

trpeţnost glede na atmosferske in klimatske vplive. Obe lastnosti neposredno določata 

trajnost objekta oziroma njegovo funkcionalno ţivljenjsko dobo. Slednja pomeni 

izključno čas, ko je objekt uporaben za namen, za katerega je bil zgrajen in še vedno 

zadostuje predpisom, ki pa se zelo pogosto spreminjajo in dograjujejo zaradi novih 

spoznanj in boljših ter uporabnejših gradiv.  

Funkcionalna ţivljenjska doba objekta je dejansko krajša od njegove obstojnosti. 

Pri njej moramo namreč upoštevati tudi zunanje infrastrukturne priključke in notranje 

razvode (elektrika, vodna in grelna mreţa, odtoki, kanali za prezračevanje), stavbno 

pohištvo kot so okna in vrata, ostrešje in izolacijske ter dekorativne ovoje zgradbe. 

Čisto, netrţno vrednost posameznega objekta, tudi bivalnega, je tako mogoče določiti 

šele, če poznamo obstojnost vgrajenih gradiv v ali na osnovno konstrukcijo zgradbe. 

Netrţno vrednost v bistvu predstavljajo čisti izdatki za gradnjo in investicijsko 

vzdrţevanje, ki se porazdeli na vsa leta funkcionalne uporabnosti objekta. Šele 

stroškovni obračun izdatkov na daljše  obdobje, recimo 30 ali 60 let nam lahko da 

odgovor o ekonomski upravičenosti bivalne naloţbe glede na oportunitetne stroške 

podobnih ponudb, ki so bile, ko smo se odločali za gradnjo, na voljo.  

Pravzaprav gre za empiričen, izkustven obračun, saj precej novejših gradiv, različni 

kompozitni materiali, plastične smole, mase, gume in veziva, ki jih danes uporabljamo 

pri gradnji in sodobne konstrukcije, ki so res da uspešno prestale obremenilne mehanske 

in odpornostne kemične laboratorijske teste, šele prestajajo preizkus v dejanskih 

razmerah. 

Dobro vemo, kako se obnašajo in kakšno imajo odpornost in trpeţnost opečnati, 

kamniti in betonski zidovi, lesene zgradbe, različna stekla, veziva, kot sta cement in 

malta, ţelezna in aluminijasta ogrodja, varjeni spoji, zaščitni premazi in glazure, ki pa 

jih v zadnjih časih pri sodobnih montaţnih objektih bolj ali manj spodrivajo kompoziti.  

Montaţna gradnja, je tudi drugače postala sprejemljivejša in pri investitorjih bolj 

zaţelena od klasičnega betoniranja in zidanja. Krajši čas za hišo po meri pomembno 

vpliva na odločitev za bivanjsko naloţbo in tudi do dolgoročnih bančnih posojil ni 

pretirano teţko priti, če imamo le primerno kreditno sposobnost. Se je pa zato krepko 

povečala izpostavljenost investitorjev proti finančnim tveganjem zaradi  negotovih 

gospodarskih razmer in zaposlitvenih moţnosti.  
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Danes je samo na domačem trgu prisotnih nekaj sto ponudnikov gradbenih veziv, 

gradiv in barv. Seznam tistih, ki razpolagajo s celovitimi gradbenimi tehnologijami je 

bistveno krajši, a kljub temu je konkurenca na trgu vedno bolj utesnjena. Zato je pritisk 

na zniţevanje cen precejšen, stroški za stanovanja in hiše na zalogo naraščajo, prav tako 

tudi za promocijo in trţenje stanovanj. V takšnih razmerah pač nobena dolgoročna 

garancija na kakovost gradnje in vgrajenih izdelkov ni več zanesljivo jamstvo samo po 

sebi. Stečaji poleg gospodarskih druţb in podjetnikov izbrišejo tudi prevzete 

odgovornosti za popravila in odpravljanje napak. Zato sta dober strokovni nadzor med 

gradnjo in pri prevzemanju objekta še kako pomembna za kasnejše zadovoljstvo z 

naloţbo. 

3.1 Razčlenitev gradenj in gradbenih tehnologij 

Gradnjo objekta razvrščamo na sedem načinov. 

1. Glede na potek in način gradnje oziroma ali gre za postopno slojno in vrstno 

dograjevanje ali pa za sestavljanje večjih enot, ki so jih predhodno izdelali v 

industrijskih obratih in delavnicah. 

Med postopno, slojno gradnjo uvrščamo zidavo z opeko, kamenjem in vlivanje 

betona ter gradnjo lesenih objektov z gredami, deskami in bruni. Za takšne gradnje 

pravimo, da so klasičnega tipa, ker potekajo po postopkih, ki so znani ţe zelo dolgo in 

zahtevajo številne rokodelske spretnosti (zidanje, tesarjenje, nameščanje vodnih, 

kanalnih in električnih inštalacij, barvanje, kitanje). 

Njim nasprotne so montaţne gradnje, kjer večje vgradne elemente, stene, ostrešja 

ali kar cele prostorske enote pripravijo in izdelajo v industrijskih gradbenih obratih, na 

samem gradbišču pa jih le še spajajo v enovito gradnjo. Tehnologije spajanja so 

različne, pri njih pa se uporabljajo podobna veziva in spojni elementi, kot pri klasičnih 

gradnjah, vendar je poraba vode, če je ţe potrebna, bistveno manjša, zato takšnim 

gradnjam pravimo tudi suhomontaţne. 

2. Glede na členitev arhitekturnih elementov. Gradnje delimo na masivne in 

skeletne. Pri masivnih gre za zidavo s čvrstimi, po večini malo razčlenjenimi 

arhitekturnimi elementi in zid, ki zamejuje prostor in je hkrati tudi nosilna 

struktura . 

Pri skeletni gradnji doseţemo trdnost strukture z uravnoteţenjem vertikalnih in 

horizontalnih prvin, ki prevzemajo obremenitev in so konstruktivni elementi. Notranji 

prostor je lahko svobodno oblikovan in predelne stene ne prevzemajo obremenitev in 

tudi zunanje stene so lahko iz materialov, ki nimajo nosilne vloge (stekla, aluminija in 

podobno).  

3. Glede na sestavo nosilne konstrukcije ločimo med betonskimi, jeklenimi, 

lesenimi, zidanimi in drugimi gradnjami. Kompozitov in plastičnih mas za 
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enkrat še ne uporabljamo kot ključnih skeletnih gradiv, ker so še predragi. Si 

pa postopno tudi v tej smeri utirajo pot.  

4. Glede na višino gradnje razvrščamo med vkopane, pritlične, mansardne, 

enonadstropne, dvonadstropne in večnadstropne. 

5. Glede na vrsto gradiva poznamo : 

– gradnje iz naravnih gradiv (opeka, kamen, les, apno, pesek, blato, slama);  

– iz naravnih procesnih gradiv (beton, kovine, steklo);  

– iz umetnih, ki jih dobimo največkrat s polimerizacijo (karbonska vlakna, 

polikarbonati, poliestri, poliuretani, poliakrili, polioksimetileni, 

polimetilmetakrilati, poliamidi in drugi); 

– iz kompozitnih gradiv, ki jih pridobivamo s kombinacijo različnih gradiv 

(kovine, steklo, umetne snovi, steklena, ogljikova in tekstilna vlakna). Slednje 

izdelujemo z legiranjem, zlitjem, plamenskim napraševanjem in sintranjem.  

Za sodobne gradnje je značilno, da so kombinirane, kar pomeni, da uporabljamo 

različna gradiva, ki jih izbiramo glede na njihove prednosti, tako v smislu lastnosti, kot 

cene; naravni materiali pa se vedno pogosteje uporabljamo le še kot dekorativni 

elementi in vzorci.  

6. Glede na energijsko in vodno oskrbo poznamo infrastrukturno povezane 

gradnje ali samooskrbne. 

7. Glede na energijsko varčnost poznamo potratne in nizkoenergijske. Med 

nizkoenergijske uvrščamo tudi pasivne hiše, saj gre pri njih le za drugačno 

funkcionalno dovajanje in izkoriščanje ogretega zraka. Nizkoenergijske 

gradnje so lahko klasičnega ali montaţnega tipa.  

Za sodobne gradnje velja, da so kompleksne, tako v arhitekturnem, 

konstrukcijskem smislu, kot v pogledu raznovrstnih gradiv in tehnologij za njihovo 

vgrajevanje. Zato je vsaka delitev ali klasifikacija pomanjkljiva in sporna, v nobenem 

pogledu pa ne eksaktna, natančna, kot jih poznamo pri elementarnih sistemskih 

razvrstitvah.  

Podobno je tudi pri gradbenih tehnologijah oziroma pri procesih, ki so povezani z 

nastajanjem objektov. Na gradbiščih, če odmislimo gradnjo temeljev in nosilnih plošč, 

večinoma opravljajo le še bolj ali manj zahtevne montaţe, medtem, ko montaţne 

elemente in enote izdelujejo v gradbenih, industrijskih obratih po različnih, največkrat 

linijskih tehnoloških postopkih.  

Montaţne gradnje so namreč v vsakem pogledu cenejše in hitrejše, ţe zaradi načina 

proizvodne logistike in proizvodnih procesov samih. Načrtovanje del na gradbišču je 

laţje in rokovno natančnejše, saj se večina vhodnih in izhodnih procesov dogaja v 

tovarni in njenih skladiščih. Izkoristek delovne sile in energije je boljši kot na 

gradbišču, saj delovni proces ni odvisen od vremenskih nevšečnosti, proizvodnja pa je 
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ob zadostnem številu naročil kontinuirana. Oblikovanje, izdelava in sušenje izdelkov 

poteka vzporedno s procesom nadzora in preizkušanja mehanskih lastnosti in 

obstojnosti, torej je kakovost večja, postopke pa je mogoče precej natančno spremljati 

in meriti. 

3.2 Značilnosti klasičnih, masivnih gradenj 

Klasične, masivne gradnje imenujemo tudi mokre gradnje, saj se pri njih 

uporabljajo veziva ( cement, apno), ki potrebujejo za vezno reakcijo velike količine 

vode. Pri klasičnih, masivnih gradnjah je postopek sušenja še vedno pomemben del 

gradbenega procesa. Kljub temu, da ţe obstojijo hitro delujoča veziva, sušenje traja 

domala dve oziroma tri leta, ko lahko rečemo, da je zgradba primerna za vgradnjo 

lesenega stavbnega pohištva in notranjih ter zunanjih funkcionalnih in dekorativnih 

oblog. Razumljivo, da na večino sodobnih gradiv in dobro premazanih lesov vlaga, ki 

izpareva iz zidov, nima nikakršnega pomembnejšega vpliva in praktično nihče ne čaka, 

da se zgradba primerno osuši. Zato pa je obremenilne in kvarne posledice vlage mogoče 

še dolgo časa čutiti v notranjosti objekta, kjer se lahko tudi po daljšem času razvijejo 

plesni, še posebej na stikih s toplotnimi mostovi, kjer se pare najpogosteje kondenzirajo.  

Klasična masivna gradnja poteka postopno in jo lahko po potrebi tudi ustavimo in 

odloţimo na poznejši čas. Njeno izvedbo laţje uskladimo z denarjem, ki ga imamo na 

voljo. Se pa v tem pogledu, predvsem pri gradnji individualnih hiš, posamezniki 

velikokrat zatečejo tudi k nestrokovnim, vendar cenovno ugodnejšim rešitvam, zaradi 

česar pa je močno vprašljiva kakovost tako zgrajenih objektov.  

O napakah pri gradnji objektov je za spletni portal MMC spregovorila tudi Marjana 

Lutman iz Zavoda za Gradbeništvo :  

Pogosto je teţava pomanjkanje znanja, nezadostno poznavanje zakonodaje, pa tudi 

hitenje tako pri projektiranju kot pri izvajanju, in seveda pomanjkanje striktnega nadzora, 

saj se pogosto zgodi, da izvajalec izbira najcenejše in najenostavnejše rešitve, odloča se kar 

na terenu, gradbene faze pa si sledijo prehitro. Tako je treba paziti, da se tlaki posušijo do 

konca, preden se polaga parket; pri zidanih konstrukcijah včasih opuščajo vezi, ki so 

ključne za potresno varnost; pri delih, povezanih z betoniranjem, pa se lahko zgodi, da se 

opusti negovanje betona, ki je potrebno, da pozneje ne razpoka. Pri armirano-betonskih 

konstrukcijah se lahko zgodi tudi, da so krovne plasti betona nezadostne, zaradi česar lahko 

začne rjaveti armatura in odpadajo krovne plast. Medtem ko so napake na ovojih precej 

očitne – denimo, ko je okvarjen estetski videz zaradi napak pri izolaciji ali ko se 

prekomerno porablja energija, če je toplotne izolacije premalo – pa napake na 

konstrukcijah pogosto opazimo šele v izrednih razmerah. Ker se teh napak ne zavedamo, so 

posledice toliko hujše, saj se pokaţejo šele ob potresih, neurjih, poţarih in podobno.« 

(Strniša 2009). 
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Podobno kot drugod po Evropi tudi v Sloveniji še vedno prevladuje gradnja z 

opeko. Le – ta traja daljši čas od betonske ali montaţne gradnje in je seveda tudi draţja. 

Je pa pomembna druga lastnost opečnatih zidov. Stene iz njih so masivne in imajo zato 

tudi večjo akumulativno sposobnost toplote od montaţnih objektov. Omenjena prednost 

še posebej pride do izraza v vročih poletnih mesecih, saj se konstrukcija počasneje 

pregreva in seveda tudi ohlaja. Drugače, kot v severnih deţelah, kjer stavijo predvsem 

na dobre termične in izolacijske lastnosti lesa, so v juţnih bolj cenjeni zidani objekti. 

Podnevi je namreč bivanje v njih hladnejše, ponoči pa toplejše.  

Teţje pa bi se strinjali s trditvami, da je bivanje v armirano betonskih in zidanih 

zgradbah v primeru potresa manj varno od ţivljenja v montaţnih objektih ali da je 

poţarna ogroţenost v montaţnih zgradbah večja od tiste v masivnih. Takšne trditve so 

preveč posplošene in strokovno neutemeljene, so pa preračunane na človekovo logično 

razmišljanje in njegove predstave in predsodke glede posameznih vrst gradenj, ki jih 

trţniki uspešno vključujejo v prodajne predstavitve. 

Za revijo Ujma avtor navaja: 

Posledice zadnjih potresov v razvitih deţelah z visoko ravnjo potresnega inţenirstva 

(Kalifornija, Japonska) kaţejo, da znamo graditi objekte, ki se ne porušijo tudi med 

zelomočnimi potresi. Za potrese v San Franciscu (Loma Prieta 1991), Los Angelesu 

(Northridge 1994) in Kobe-ju (1995) je značilno sorazmerno (glede na celotne posledice) 

majhno število človeških ţrtev in ogromna materialna škoda. Praviloma so ljudje umrli 

zaradi rušenja starejših objektov, za katere je bilo znano, da niso dovolj potresno odporni. 

Po teh potresih so strokovnjaki po celem svetu ugotovili, da je pri nadaljnjem razvoju 

predpisov treba nameniti več pozornosti omejevanju škode. Razvit je bil koncept, ki se v 

angleščini imenuje »performance based design«, kar bi lahko prosto prevedli kot 

projektiranje kontroliranega obnašanja. Osnovna ideja je, da projektant čim bolj natančno 

predvidi obnašanje objektov pri potresih različne jakosti. V dogovoru z lastnikom se odloči 

za velikost sprejemljivih poškodb (Fajfar 1999, 13). 

Torej, v Evropi za masivno in montaţno gradnjo veljajo isti predpisi in standardi za 

potresno varno gradnjo, ki so zbrani v Evrokod 8 in so v Sloveniji obvezni od leta 2008. 

Kot sestavni del nacionalnega dokumenta za uporabo Evrokod 8 je bil v Sloveniji 

sprejet tudi zemljevid potresne nevarnosti. Na njem so za posamezna področja določeni 

moţni projektni pospeški tal, ki se lahko pričakujejo, da bo do njih prišlo glede na 

geološko zgradbo. Njihova vrednost se giblje od 10% pospeška prostega pada (g = 9,81 

m/s2) v Prekmurju in Primorju do 25% na območju Ljubljane in Breginjskega kota. 

(Lutman 2009) 

Podobno, kot pri potresni varnosti tudi pri poţarni ne moremo trditev o ogroţenosti 

posamezne vrste gradnje utemeljevati zgolj na logičnih predpostavkah. Masivna gradnja 

je na prvi pogled dejansko odpornejša proti poţaru, kot recimo montaţni objekti, pri 

katerih osnovno konstrukcijo v večji meri tvori les. Predvsem pa beton in opeka nista 
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vţigni in gorljivi snovi  ter ne vzdrţujeta gorenja. Imata pa skupaj z ţelezno armaturo 

drugo slabo lastnost. Precej občutljiva sta na temperature, ki presegajo 500 °C in v 

stanovanjskih objektih je veliko moţnosti, da se vname poţar in pride do gorenja ( plin, 

kurilno olje, motorna vozila, dotrajana električna izolacija, pohištvo, stropne in stenske 

obloge, gospodinjski aparati in podobno). Pri omenjeni temperaturi, ki jo tudi 

imenujemo kritična, jeklo prestopi mejo plastičnosti in ni več nosilni element. Tudi 

vsako drugo gradivo ob povišani temperaturi delno ali v celoti spremeni notranjo 

strukturo in izgubi trdnost in odpornost. Po drugi strani se segreti raznovrstni materiali 

različno raztezajo in vezi med njimi postanejo ohlapne, popustijo in pride do rušenja. 

Gasilski anali beleţijo precej primerov, ko so sicer pravočasno prišli na kraj poţara, a 

zgradbe, kljub temu niso mogli rešiti, ker je konstrukcija popustila. Spomnimo se samo 

na strahotno sesutje newyorških dvojčkov leta 2001. 

Ko v posameznem objektu pride do poţara, je ogenj precej neobvladljiv in njegov 

potek nepredvidljiv in to kljub številnim ukrepom, ki se sprejemajo ţe ob načrtovanju 

gradnje in pri njenem kasnejšem izvajanju. Bolj ali manj so vsi predpisi, tehnične 

smernice in ukrepi, ki se nanašajo na varovanje zgradb pred poţari, usmerjeni predvsem 

na preprečevanje poţarov, njihovo hitro omejitev, na določeno časovno odpornost 

vgrajenih materialov, ki jih uporabljamo za izdelavo sten, vrat, stropov in tal, če gre za 

več nadstropij. 

Nizkoenergijske hiše sodijo med enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe, ki so 

razvrščene med poţarno manj zahtevne zgradbe – s poţarno zahtevnostjo PZ1 (Ur.l.RS, 

št.: 31/2004). Pri projektiranju moramo kljub temu upoštevati vse poţarno varnostne 

parametre in vgrajevati gradiva, ki ustrezajo najmanj minimalni odpornosti pred 

odprtim ognjem. V pravilniku o poţarni varnosti, ki govori o poţarni klasifikaciji stavb 

in njihovih delov, je navedeno, da moramo pri določanju zahtev, ki so povezane s 

poţarno odpornostjo stavb oziroma njihovih delov, opraviti in upoštevati naslednje 

izračune: 

R – nosilnost – odpornost nosilnega dela stavbe proti zrušitvi v minutah; 

E – celovitost – protipoţarna odpornost dela stavbe pred vdorom ognja, dima 

in vročih plinov v minutah;  

I – izolativnost – odpornost dela stavbe, da preprečuje prenos prekomerne 

vročine v minutah. 

Stanovanjske hiše s pritličjem in eno etaţo morajo glede na tehnične smernice 

TSG-1-001:2007 upoštevati za nosilne dele zgradbe merilo odpornosti REI 30 To 

pomeni, da mora v primeru poţara konstrukcija zgradbe ali njenih posameznih delov 

zdrţati najmanj 30 minut, preden pride do njenega rušenja in da morajo tudi notranje 

stene, stropi in pregrade med prostori (brez oken in vrat) najmanj 30 minut preprečevati 



Tehnične in tehnološke značilnosti 

27 

vdor ognja, plinov in vročine v ločene prostore.  Za vgrajene materiale, razen če gre za 

zgradbe z leseno konstrukcijo in elementi, predpisi zahtevajo, da so iz negorljivih 

gradiv poţarnega razreda A1 in A2. Vendar, tudi kadar gradimo z lesom mora  biti 

primerno zaščiten, da bo ustrezal merilom poţarne odpornosti REI 30 in EI 30.  

Slika 3.1 Ponazoritev poţarne krivulje 

 

 Nevarnosti: vţig, ogenj, dim   Poškodbe konstrukcije Čas 

     

 

 

Vir: Gris 2010 

3.3 Značilnosti montaţnih gradenj 

Montaţni stanovanjski objekti postajajo vedno bolj priljubljeni. Začetna negotovost 

zaradi lahke konstrukcije objekta, ki je odvračala večino investitorjev v zasebno 

gradnjo, počasi izginja. Tudi prvotne teţave, ki so jih imeli prvi ponudniki montaţnih 

gradenj z nosilnostjo in odpornostjo objektov na tlačno silo, so uspešno odpravljene. 

Danes lahko montaţne zgradbe brez teţav nosijo dve ali tri nadstropja, ne da bi bila s 

tem kakorkoli prizadeta sama statika objekta. Kombinirane montaţne zgradbe, z 

jeklenimi konstrukcijami ali betonskim polnilom zidov, pa lahko tudi več.  

V Sloveniji je letni deleţ gradnje montaţnih hiš ocenjen nekoliko pod 10 %, med 

350 in 450 hiš. To je precej pod ravnijo, ki jo dosegajo v ostalih zahodnih in 

srednjeevropskih drţavah, kjer montaţne hiše predstavljajo med 20 in 30% trţni deleţ. 

Najbolj izstopa sosednja Avstrija, v kateri ţe 35% novo zgrajenih hiš predstavlja 

montaţna gradnja. Ob tem pa moramo opozoriti, da montaţno gradnjo pri naši severni 

sosedi spodbujajo tudi z drţavnimi predpisi, med katerimi je tudi tak, ki prepoveduje, da 
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stanovanjski objekti porabijo več kot 7 litrov kurilnega olja po površinskem metru 

(Rednak 2005; Slonep 2010. a). 

Pri večini montaţnih enodruţinskih in dvodruţinskih hišah je les še vedno osnovni 

gradbeni material. Uporabljajo ga tako za postavitev glavne konstrukcije zgradbe, kot 

tudi za izdelavo stenskih modulov, ki jih polnijo z izolacijo. Tradicija montaţnih 

gradenj z lesom je močna tudi v severnih evropskih deţelah, v Kanadi, ZDA 

(Kalifornija) in na Japonskem. Predvsem za slednji velja, da sta potresno še precej 

aktivni in da je odločitev za montaţno gradnjo, poleg finančne, tudi čisto praktične 

narave. Montaţne, tudi lesene zgradbe se namreč veliko laţje prilagajajo valovanju in 

pomiku tal od togih, masivnih objektov, predvsem pa je strošek protipotresne zaščite in 

okrepitve bistveno niţji, kot pri klasičnih, masivnih gradnjah.  

In kot smo ţe omenili v nalogi, nova gradiva in različne kombinacije z betonskimi, 

lesenimi, kovinskimi in iz umetnih materialov zgrajenimi konstrukcijami, bodo 

dokončno podredile trg montaţnim gradnjam v prihodnosti. Standardi in predpisi, ki se 

nanašajo na nizkoenergijske hiše, ki jih sprejemajo drţave ena za drugo, so spodbudili 

močno inovativno dejavnost tako v pogledu iskanja in razvijanja novih, odpornejših in 

trajnejših gradiv, kot v pogledu razvoja sodobne arhitekture in konstrukcij.  

Prednosti pred klasičnimi, mokrimi gradnjami je toliko, da lahko prepričajo tudi 

največje dvomljivce. Med najpomembnejšimi sta še vedno kratek čas gradnje in cena. 

Seveda pa uporaba novih nosilnih, protipoţarnih, protipotresnih in na atmosferske sile 

domala nedovzetnih gradiv in kompozitnih materialov z dolgo ţivljenjsko dobo, 

vrednost montaţnih gradenj postopno zvišujejo. Zaradi številnih prednosti montaţnih 

objektov, se bo obdobje masivnih gradenj prej ali slej končalo. Z uvajanjem modularne, 

postopne oziroma dopolnilne montaţne gradnje lahko prilagajamo tudi velikost in 

hitrost izgradnje trenutnim finančnim moţnostim. Z eno bistveno razliko. Da je del 

zgrajenega objekta, drugače, kot pri nedokončani masivni, mokri gradnji, vseljiv in 

funkcionalno uporaben. Prednosti montaţne gradnje in stanovanjskih objektov smo 

strnili v nekaj naslednjih preglednih točk 

1. Čas gradnje je bistveno krajši kot pri masivnih, mokrih gradnjah. 

Različno od vrste in zahtevnosti montaţnega objekta in nosilne plošče je hiša 

vseljiva in funkcionalno uporabna v dveh do šestih mesecev.  

2. Niţji stroški naloţbe in vzdrţevanja gradbišča so prav tako pomembni. 

Cena za površinski meter vseljivega stanovanja, ki je zgrajen iz montaţnih 

elementov se giblje med 400 do 1600 evrov. Na velik razpon vpliva več 

dejavnikov. V prvi vrsti je to kakovost gradiv, potem deleţ lastnega dela, ki ga 

vloţimo v dokončanje stanovanja, dodatna protipoţarna zaščita, globina temeljenja 

in zahtevnost postavitve nosilne plošče, čas vzdrţevanja gradbišča, dodatna 

izolacija, kakovost stavbnega pohištva, višina najetega posojila in ročnost 
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njegovega odplačevanja. Vsekakor cene montaţnih hiš niso tako nizke in so po 

oceni poznavalcev le kakšnih 15% niţje od cen za masivno, mokro gradnjo, 

primerljive velikosti (Slonep 2010. a). 

3. Stopenjska, fazna in modularna gradnja, ki se uveljavlja zadnja leta je po 

naši oceni bistvena prednost, ki bo v prihodnje vplivala na odločitev za montaţno 

gradnjo. Vedno več je izdelovalcev, ki ponujajo po načrtih takšne izvedbe 

montaţnih hiš, kjer je mogoče posamezne funkcionalne prostore za bivanje 

dokupovati ali dokončevati postopno glede na razpoloţljiva finančna sredstva.  

4. Montaţni objekti so bistveno laţji od masivnih, zato jih je mogoče graditi 

tudi na nekoliko nestabilnih podlagah, recimo na močvirnatih tleh.  

5. Investicijsko vzdrţevanje montaţne hiše je cenejše in hitrejše, prav tako 

tudi predelava za potrebe naslednjih generacij, saj je na voljo vedno več lahkih, 

odpornih gradiv za hitro suho montaţno vgradnjo, ki zdrţijo 50 in več let. 

Vgraditev notranjih pregrad ali zamenjava zunanjih sten in stropnih oblog je 

enostavna, tako da jih lahko opravi tudi nekoliko bolj vešča domača roka.  

6. Montaţne zgradbe so vseljive takoj, saj ni treba čakati na osuševanje 

objekta, kot je to primer pri masivnih, mokrih gradnjah z betonom in opeko.  

7. Sodobna izolacijska gradiva (plošče iz rigidnega poliuretana), ki se 

uporabljajo za postavitev toplotnega ovoja imajo zadostno nosilnost, specifično 

gostoto in tlačno upornost, da jih lahko uporabljamo ne zgolj kot polnila ampak tudi 

kot nosilne elemente zgradbe. Vendar je konstrukcija iz takšnih gradiv za enkrat še 

predraga, zato jih uporabljamo v kombinaciji z drugimi, cenejšimi nosilnimi 

materiali, recimo z lesom ali s HD ploščami  

8. Rušitev in odstranjevanje objekta iz okolja je hitra, celovita in bistveno 

cenejša, kot pri masivnih, mokrih zgradbah. Večino gradiv je moţno vrniti v 

proizvodnjo, reciklirati ali pa jih uporabiti kot energijski vir.  

9. Konstrukcija lahke in dinamično stabilne ter do neke mere celo gibljive 

zgradbe, se dobro prilagaja pomikom tal ob potresih in je odporna na nenadne 

atmosferske pritiske in udare vetra, kakor tudi na nadtlačne sile znotraj objekta, ki 

nastanejo v takšnih trenutkih, recimo v podstrešnem delu. 

Montaţne hiše v primerjavi z masivnimi, grajenimi iz betona in opeke nimajo nekih 

večjih slabosti, ki bi se neposredno odraţale na kakovost samega bivanja. Vsi gradbeni 

posegi so suho montaţni, le postavitev betonske plošče se izvaja po klasičnem 

postopku. Bivanje v takšni hiši je suho in prijetno. Edina resna pomanjkljivost so tanke, 

ne masivne stene, ki niso sposobne akumulirati nekih toplotnih preseţkov. Ohlajajo in 
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segrevajo se hitro, zato je nekoliko draţja naloţba v debelejši izolacijski toplotni ovoj in 

njegovo namestitev.  

Drug večji problem, je slabša odpornost hiš na neposredne fizične udare, recimo, na 

plazenje zemljine v strmini, valjenje kamenja, padanje ali drsenje dreves, udarec vozila 

pri nekoliko večji hitrosti, spodkopani temelji in sidra v plošči v slučaju povoden in 

poplav. Zato sta pomembna izbira prave lokacije za umestitev montaţne druţinske hiše 

in primerna oddaljenost visokih dreves.  

3.4 Lastnosti gradiv z vidika energijske učinkovitosti   

Montaţne in masivne hiše, običajno prištevamo med nizkoenergijske oziroma med 

energijsko varčne objekte, v kolikor za ogrevanje in pripravo tople vode porabijo manj 

kot 80 kWh/m2 energije na leto oziroma, preračunano na ekvivalent izredno lahkega 

kurilnega olja, do 8 litrov po površinskem metru na leto. Seveda pa posamezni 

projektanti in podjetja, ki ponujajo gradnjo nizkoenergijskih objektov, tudi zaradi 

komercialnega poudarjanja njihove ponudbe, omenjeni energijski standard zniţujejo na 

45 kWh/m2 porabljene energije ali celo na manj kot 20 kWh/m2 potrebne energije za 

ogrevanje in pripravljanje tople vode, kamor ţe uvrščamo tako imenovane pasivne hiše. 

Pogosto slišimo tudi za merilo trilitrska hiša, ki so jo zasnovali kot projektni cilj 

prenove starih stavb v Nemčiji. Imen in potrdil, certifikatov, ki označujejo energijsko 

varčne hiše, je veliko. Nizkoenergijska, trilitrska, pasivna, plus energijska, nič 

energijska hiša, so le nekatere med njimi, ki jih dopolnjujejo še različna komercialna ali 

projektna imena. Praktično, ni omejitev pri zniţevanju energijske porabe. Zgornji prag 

pa so na podlagi evropskih normativov postavile drţave pri vrednosti 70 kWh 

porabljene energije za površinski meter v enem letu.  

 Z zornega kota energijske učinkovitosti je za hiše, ki porabijo za toplotno 

funkcionalno vzdrţevanje objekta in bivanje, primernejši izraz energijsko varčne hiše, 

kot pa nizkoenergijske, ki se je udomačil predvsem pri proizvajalcih in ponudnikih 

tovrstnih objektov. V besedni zvezi energijsko varčna hiša je zajet celoten spekter 

gospodarjenja z energijo, medtem ko z izrazom »nizkoenergijska« razumemo predvsem 

objekte, ki so projektirani in izolirani tako, da so toplotne izgube čim manjše. In ker se v 

našem diplomskem delu ne bomo posvečali različnim aspektom učinkovitega 

gospodarjenja z energijo v bivalnih objektih, temveč predvsem gradivom, ki 

zmanjšujejo potrebe po energiji za ogrevanje in ohlajanje bivalnih objektov, bomo 

uporabljali termin nizkoenergijska hiša. 

 Osnovni poudarek pri projektiranju nizko energijskih hiš je poleg konstrukcijske 

izvedbe osredotočen na vrsto in debelino toplotnega, izolacijskega ovoja ter na njegovo 

namestitev, ki v največji meri zmanjša vplive toplotnih mostov, preko katerih se 

izgublja toplota v okolico. Torej nizkoenergijska hiša lahko postane tudi klasična, 

masivna, mokra gradnja, če le izpolnjuje standarde energijsko varčne hiše, ki se 
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nanašajo na vnos energije za vzdrţevanje primerne temperature bivalnega okolja in 

ogrevanje tople vode.  

Ponudba gradiv za izolacijo objektov je res pestra, zato presoja, za katero vrsto 

izolacije in tehnologijo vgradnje se bomo odločili, ni niti najmanj preprosta. Pravi 

odgovor na ustreznost naše odločitve namreč dobimo šele čez leta, ko primerjamo 

dejansko porabo energije za vzdrţevanje bivalnega udobja s količino energije, ki smo jo 

porabili prva leta po vselitvi v posameznem letu.  

3.5 Zahteve in usmeritve sodobne stanovanjske gradnje 

Stanovanjska gradnja v vseh pogledih postaja vedno bolj zahteven tehnološki 

proces, kljub krajšemu času in široki ponudbi raznovrstnih gradiv. Po drugi strani je 

vsaka gradnja tudi multidisciplinarni proces, ki vključuje izvedence različnih strok, 

arhitekte, gradbenike, proizvodne tehnologe, logiste, urbaniste, okoljske in prostorske 

strokovnjake, energetike, certifikacijske organe, izvedence za mehanske in fizikalne 

meritve, sociologe in psihologe. Danes celo za projekti, ki obujajo gradnjo s 

tradicionalnimi gradivi, slamo, blatom, kamenjem in lesom, stojijo poklicni 

strokovnjaki ali skupine. Sodobne gradnje niso več zgolj običajna izvedba projektov, 

temveč časovno dolgo programiranje njihove funkcionalne rabe, vzdrţevanja in 

odstranitve iz okolja.  

V teoriji in praksi se pojavljajo številni termini, ki naj bi poudarili naravnanost k 

projektiranju zasnov sodobnih bivališč. Najpogostejša med njimi sta eko-bio gradnja in 

bioklimatske zgradbe. Srečujemo tudi imena kot so: organske – anorganske gradnje, 

energijsko varčne, nizkoenergijske, zdrave, regionalno identitetne, naravne, umetne in 

tako naprej. Danes so se trendi ţe toliko izkristalizirali, da lahko podamo ključne 

usmeritve sodobnih gradenj, kljub  poplavi izrazov in pojasnilom, ki jih opisujejo.  

Ključna za sodobne gradnje sta oblika in funkcionalnost. Natančneje, njuna 

umestitev v bioklimatsko in identiteno krajino. Slednja predstavlja tako geografske 

značilnosti površja, kot tradicijo arhitekturnih oblik, medtem ko se prva nanaša na 

posebnosti mikroklimatskih okolij in njihovih biotopov. Videz in uporabnost sodobnih 

bivalnih objektov tako znova postaja vedno bolj odvisna od naravnih danosti, v prvi 

vrsti prednosti, ki jih prostor nudi  za umeščanje energijsko varčnih, trajnostno 

zasnovanih objektov in kar se da bolj doţivljajsko bivanje človeka, kot dela ekosistema. 

Dobro počutje in zdravo bivanje imata osrednjo mesto pri načrtovanju sodobnih 

gradenj, arhitekturna stroka pa je končno postala glavna v presoji in projektiranju 

funkcionalnih bivalnih slogov glede na posebnosti prostora in notranjega udobja. 

Prostor je namreč skupna dobrina in vsaka zgradba, ki jo zgradimo bo imela za 

okolje in druţbo neke posledice. Ne samo zaradi delovanja stavbe in v njej ţivečih, 

temveč tudi zaradi same estetike, videza in oblik, zaradi razmerja do urbanih zasnov, 

geografskih značilnosti in kulturne identitete. Večnim razpravam na to temo ni videti 
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konca in različni pogledi bodo ostali, čeprav se ljudje s časom navadijo določenih oblik, 

elementov gradenj, jih sprejmejo in jim dajejo občutek domačnosti.  

Arhitektka Anja Planišček o majhni naklonjenosti do sodobnih stavbnih oblik 

razmišlja takole:  

Mnogokrat se sama sprašujem, zakaj si ljudje gradijo take hiše in ne sodobnejših. 

Frampton (Kenneth Frampton – 1930; britanski arhitekt, pisec, kritik, zgodovinar  in 

predavatelj o arhitekturi notranje opreme na Kolumbijski univerzi v New Yorku) in je 

poleg kritike svobodnega trga, ki spodbuja tovrstno gradnjo, omenil, da je podoba doma 

ključnega pomena pri projektiranju stanovanjske arhitekture in da »sodobni arhitekti 

pogosto projektirajo stanovanjsko arhitekturo, ki ima vse preveč radikalen videz in je 

zgrajena iz materialov, ki nimajo prav domačnostnega značaja«. Mnoge sodobne hiše 

abstraktnih oblik so za ljudi odbijajoče. Problem ni le oblikovalski, temveč tudi to, kako 

ljudem pokazati, da lahko takšne hiše ponudijo dom. Dostikrat se sprašujem, ali bi se 

splošna bivanjska kultura dvignila, če bi večino televizijskih reklam posneli v sodobnih 

interjerjih in hišah (Grohar 2009). 

Glede na zagovornike številnih usmeritev in različno dojemanje ter vrednotenje 

prostora in okoljskih dejavnikov, je praktično teţko postaviti osnovne zahteve, ki naj bi 

se jim podrejale sodobne gradnje. Razmišljanja o tem, kaj je to udobje, domačnost, 

funkcionalnost notranjega prostora, trajnostni razvoj, pogoji za zdravo in ustvarjalno 

bivanje, energijska optimalnost in zaščita, so precej raznorodna. Popolnoma jasno je 

zgolj, da se preobraţamo v energijsko omejeno druţbo, v skupnost, ki bo merila ogljični 

odtis objektov in vsakega od nas in obdavčila prekoračena merila. Filozofija in predpisi, 

ki se nanašajo na energijsko varčne objekte bodo imeli močan vpliv na njihovo gradnjo, 

obliko in uporabo. Energijsko varčna gradnja danes ni več razkošje, temveč predpisano 

merilo. Druge zahteve, vendar precej posplošene, za sodobno gradnjo pa lahko strnemo 

v nekaj naslednjih alinej: 

– čim boljša ekosistemska integracija objektov v naravni biotop, da se ne 

porušijo razmerja v habitatih mikrookolij; 

– potresno varna in poţarno zaščitene konstrukcije; 

– gradiva, ki so zdravstveno neoporečna in ne obremenjujejo okolja in zdravja 

ljudi in mikrookolij v katerih so vgrajena; 

– oblike, ki so prilagojene geografskim značilnostim in klimatskim vplivom in 

dopolnjujejo  urbano identiteto prostora; 

– prostori, ki delujejo domače, so svetli, udobni, topli in suhi in so v bio 

klimatskem ravnoteţju z zunanjim okoljem;  

– gradiva z dolgo trajnostjo in odpornostjo na klimatske razmere, mehanske 

poškodbe, zajedavce, notranjo vlago in na razvoj škodljivih mikrobov, gliv in 

plesni; 
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– gradiva, ki jih bomo ob odstranitvi, rušenju, lahko ponovno vrnili v proizvodni 

proces ali uporabili kot energetsko surovino;  

– gradiva, ki potrebujejo malo vzdrţevanja in obnove na dolgi rok;  

– stavbe, ki so hitro vseljive in jih je mogoče dograjevati; 

Predstavljene zahteve so obče uveljavljene v različnih drţavnih dokumentih in 

predpisih, imajo podporo tako med strokovni krogi kot člani okoljskih in drugih 

organizacij, ki se zavzemajo za dostojno človekovo bivanje in soţitje z naravo.  Seveda 

pa to še zdaleč ne pomeni poenotenje gradbenih konceptov, s katerimi teţimo h 

kakovostni stanovanjski gradnji. Tu ima odločilno vlogo trg, ponudba in povpraševanje, 

ki se soočata na njem. Dejstvo je, da ne moremo zagovarjati niti ene tehnologije 

gradenj, kot absolutno dobre, prevladujoče v vseh pogledih. Iz funkcionalno  bivalnega 

zornega kota imajo vse določene prednosti in pomanjkljivosti in danes nobena 

tehnologija in gradbeno tehnična izvedba toliko ne izstopa, da bi jo lahko nekritično 

ovrednotili, kot najbolj sprejemljivo z ekološkega, zdravstvenega in varnostnega vidika. 

Poleg kakovosti, je moč prepričevanja še vedno tista, ki prodaja.  

Trditi, da so organske gradnje, pri katerih uporabljajo zgolj naravna gradiva iz 

bliţnjega okolja (slama, ilovica, les, kamen) boljše in da nudijo človeku večje udobje ter 

so docela integrirane v biotopna in habitatna okolja od armirano betonskih ali opečnatih 

stavb, je nevzdrţno in neutemeljeno. Če bi bilo to res, bi se arhitektura in stavbarstvo 

nikoli ne razvila. Prav tako ne moremo zagovarjati prednosti montaţnih gradenj pred 

masivnimi. Prve tudi v bolj razvitih predelih srednje Evrope danes predstavljajo le 

tretjinski deleţ, medtem ko v toplejšem Sredozemlju še vedno prisegajo na masivno 

grajene stanovanjske objekte. Les je čudovito gradbeno gradivo in verjetno ima 

človeštvo z njim, poleg kamenja, največ izkušenj. Kljub temu pa ne moremo trditi, da je 

boljši od številnih sodobnih, umetno procesiranih gradiv ali od opečnatih objektov. Les 

je namreč eno izmed izjemno občutljivih gradiv na vlago in zajedavce in terja skrbno ter 

drago kemično vzdrţevanje, da bi lahko sluţil generacijam. Prav tako moramo 

upoštevati, da je to gradivo, ki raste povprečno človekovo ţivljenjsko dobo, preden je 

primeren za gospodarsko izkoriščanje. Sodobna kompozitna in plastična gradiva, so 

lahka, dobri toplotni in zvočni izolatorji, preprosta za vgradnjo in ne terjajo neke 

posebne skrbi, da ohranijo fizikalne lastnosti, toda v objektih iz njih je prekinjen naravni 

stik z zunanjim okoljem za, vzdrţevanje relativne vlaţnostni pa so potrebne posebne 

izolacijske, paro propustne izvedbe ali umetno vlaţenje.  

V nadaljevanju si poglejmo nekaj značilnih tipov gradenj, ki jih ponujajo na dobro 

razvitem gradbenem trgu pri nas in jih poskušajmo ovrednotiti. Posebej bomo 

predstavili tudi koncept Euro-Aust composit 
TM

 oziroma njihove gradbene panele 

TESIP ter ocenili, kakšne dejanske moţnosti ima druţba, ki se je odločila, da se uveljavi 
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na slovenskem trgu in v širši Evropi, s pomočjo produkcijskih prednosti, ki jih omogoča 

globalni prostor.  

3.5.1  Masivna gradnja z zidaki – opeka 

Opeka, poleg kamna in lesa predstavlja eno najstarejših gradbenih gradiv. Je v 

celoti naravni izdelek, iz ilovice, ki s sušenjem in ţganjem dobi lastnosti dobrega 

izolatorja z visoko trdnostjo in nosilnostjo. V zadnjem času v glino za izdelavo opek  

mešajo tudi ţagovino, papirni mulj in nekatere druge ostanke naravnih materialov, ki 

zvišujejo termične odlike. Uporabljamo jo za zidavo nosilnih in predelnih sten, za 

stropno izolacijo in izolacijo toplotnih mostov, kot so na primer vogali zgradb, za 

okrepitev protipotresnih vezi in gradnjo protipoţarnih sten. Deleţ gradnje z opeko je še 

vedno med največjimi.  

Opeka zaradi mikro poroznih lastnosti odlično uravnava prehod in izenačevanje 

vlage, bivanje v prostorih z opečno konstrukcijo in zidovi pa je prijetno in toplo in nima 

nekih dokazanih škodljivih vplivov na zdravje in počutje ljudi. Ţivljenjska doba 

vgrajenega gradiva je izjemno dolga, po odstranitvi objekta pa lahko opečnate ruševine 

vrnemo v proizvodnjo ali pa jih uporabimo za utrditev zemljine in dekoracijo vrtov in 

dvorišč. 

Dodatno toplotno, zvočno in klimatsko zaščito stavb iz opeke zagotovimo s 

termično izolacijsko fasado, pri kateri pa oblaganje z izolacijskimi ploščami največkrat 

ni potrebno.  Se pa posodablja tudi tehnologija same zidave. Namesto klasične malte se 

vedno pogosteje uporabljajo različna poliuretanska lepila, ki skrajšujejo čas zidave in 

sušenja objekta.  

3.5.2 Masivna gradnja z zidaki iz porobetona (Siporex) 

Zidaki iz porobetona so podobno kot opeka naravni izdelek. Osnovna masa za 

njihovo izdelavo so kremenčev pesek, apnenec in voda. Pribliţno tretjino predstavljajo 

veziva iz apna, cementa in anhidrita (pri vezavi z vodo preide v sadro - mavec). Zidaki 

so trajen izdelek, ostanke ali ruševine pa lahko uporabimo za zasipavanje, saj gradivo ni 

škodljivo za okolje.  

Porobeton je hkrati odličen toplotni in zvočni izolator. Ustrezno toplotno zaščito 

objekta doseţemo ţe z enoslojnim zidom. Pomemben vpliv na dobro toplotno in zvočno 

zaščito ima zaprta drobnocelična struktura z zračnimi mehurčki, ki je enakomerno 

porazdeljena po bloku. Glede na ostala gradiva s podobno gostoto ima za pribliţno 2 dB 

višjo zvočno zaščito. Ne gori, njegova odpornost na poţar pri tankih stenah pa je 

bistveno višja, kot pri opeki iste debeline (glej sliko 3.2), pri izpostavljenosti ognju ne 

tvori škodljivih, strupenih snovi in plinov.  
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Slika 3.2 Primerjava porobetona z opeko 

  

Vir: Xella.si 2010 

Porobeton je masiven, homogen in eleastičen in mehanske obremenitve se 

enakomerno porazdelijo po konstrukciji. To velja tudi v primeru potresnih sunkov, 

horizontalne obremenitve objekta, zaradi česar le redko pride do preobremenjenosti na 

enem mestu in hiša iz porobetonskih zidakov je potresno precej varna in zanesljiva. 

Dodatno protipotresno okrepitev lahko doseţemo z izdelavo vertikalnih protipotresnih 

vezi, ki jih poveţemo s horizontalnimi.  

Porobeton na vlago ni občutljiv in do neke mere celo uravnava vlaţnost notranjih 

prostorov. Porozna struktura mu omogoča, da preseţke vlage akumulira in ko stopnja 

vlaţnosti pade, jo vrača v okolje.  

3.5.3 Masivna gradnja s sistemskimi opažnimi elementi iz penjenega polisterena  

Gradbeni sistem Isorast se bistveno razlikuje od poznanih gradbenih tehnologij, ki 

jih uporabljamo pri gradnji masivnih hiš. Opaţni elementi iz penjenega polisterena so 

izjemno lahki, preprosti za krojenje in nudijo celovit nabor izdelkov, ki jih potrebujemo 

za postavitev zgradbe, ki domala nima toplotnih mostov. Posamezno nadstropje 

gradimo podobno, kot bi ga zlagali z lego kockami, zato je sistem primeren tudi za 

samo graditelje.  

Opaţne elemente preprosto zloţimo po načrtu in jih zalijemo z betonom. Notranja, 

tanjša stran je povezana z zunanjo, debelejšo stranjo elementa z jeklenimi vezivnimi 

paličicami, ki oblikovane tako, da lahko elastično prenašajo horizontalne sile, zato sta 

stabilnost objekta in njegova odpornost na potresne sunke visoka. Gradivo je teţko 
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vnetljivo in samo ugasljivo. Ob stiku z neposrednim ognjem ali visoko vročino se topi 

in gori, kar pa še kako vpliva na trdnost in nosilnost konstrukcije iz vlitega betona. 

Posebne protipoţarne zaščitne obloge notranjih sten in protipoţarne prekrivne fasade so 

tako nujne, da zagotovimo predpisano protipoţarno odpornost objekta. Hiše iz 

elementov iz penjenega polisterena, niso ogroţene s strani zajedavcev in insektov, v njih 

pa se bodo dobro počutili tudi občutljivi alergiki.  

Gradnja z Isorastom je dokazano najhitrejši način postavitve popolnoma toplotno in 

zvočno izoliranega objekta, zidov, strehe in tal, brez toplotnih mostov in kasnejših 

toplotnih izgub. Gradbeni opaţni elementi debeline 37 in 43 cm so primerni tudi za 

gradnjo pasivnih hiš. Površinski meter zunanjega zidu je pribliţno polovico trdnejši od 

klasičnega zida, na njegovo čelno stran pa ni potrebno nameščati nobene dodatne 

toplotne ali zvočne izolacije. Preprosta je tudi izvedba notranjih napeljav, saj 

izrezovanje v polisterensko stranico ne terja nekih večjih naporov.  

3.5.4 Masivna gradnja iz lesa 

Les doţivlja svojo stavbarsko renesanso v pravem pomenu besede tudi v Sloveniji  

Kot da bi naenkrat odkrili pri njem vse odlike, ki jih imajo sodobna gradbena gradiva. 

Ţe nekaj časa ni več zgolj hvaleţna surovina, iz katerega izdelujejo predvsem stavbno 

pohištvo in strešne konstrukcije. Uveljavlja se kot suveren gradbeni material, iz 

katerega rastejo prestiţne masivne hiše, še posebej v alpskem območju.  

V drţavi, kjer gozdovi pokrivajo domala 60 odstotkov njene površine, narodno 

gospodarskim prednostim gradnje iz lesa ni mogoče oporekati, prav tako ne dobrim 

fizikalnim in mehanskim lastnostim, ki jih les ima. Za obdelavo je enostaven in ima 

sorazmerno nizko toplotno prevodnost. Njegova toplotna izolativnost je v primerjavi z 

betonom in opeko bistveno boljša. 

Pri enakih zunanjih merah stavbe je v leseni 10 odstotkov več uporabne bivalne 

površine, kot pri ostalih enakovredno toplotno izoliranih masivnih objektih.  

Sodobne hiše iz masivnega lesa nimajo več kaj dosti skupnega s tradicionalno 

klasično gradnjo. Uporabljajo se ploščati, masivni lesni elementi večjih dimenzij, ki so 

med seboj povezani plastno ali kriţno. Masivne stene so lepljene, izolacija pa je 

vgrajena v njihovo konstrukcijo. Zunanja obloga, fasada, je običajno iz estetskih lesenih 

geometrijskih oblik.  

Ţivljenjska doba dobro zaščitenega lesa je dolga. Glede na prostornino je dokaj 

lahka gradbena surovina, precej ţilava in trdna, ki pod različnimi obremenitvami ne 

spremeni oblike. Samo kot zanimivost povejmo, da je jeklo v primerjavi z lesom 85 krat 

teţje, vendar le 50 krat trdnejše. Drugače je les tudi svojevrsten biološki filter, ki v 

zgradbah prečiščuje zrak in odstranjuje vonjave. Vzdrţuje klimo in omogoča izmenjavo 

vlage z okoljem poleg tega pa je tudi paropropusten.  



Tehnične in tehnološke značilnosti 

37 

Zagovorniki lesenih gradenj in lesa celo trdijo, da les predstavlja najbolj zdravo in 

varno bivalno okolje, tudi v primeru potresa in poţara. Slednjemu verjetno ni treba 

oporekati, toda preprosto ne moremo mimo dejstva, da je les naravno gradivo in kot 

takšno tudi odlično hranilo za razne zajedavce, insekte, plesni in glive, če ni primerno 

zaščiten in če se površinska zaščita redno ne obnavlja vsakih nekaj let. Prav tako je les 

izjemno občutljiv na vlago, ki s časom privede do določenih deformacij, razpok in celo 

trohnenja. Uporaba številnih kemikalij za njegovo zaščito, premazov in glazur pa odpira 

vrsto dilem, ki bodo pojasnjene šele v prihodnosti.  

3.5.5 Lahka montažna gradnja 

Pravzaprav je teţko postaviti meje, kdaj lahko govorimo o klasični, kdaj pa o 

sestavljivi, montaţni gradnji. Večina gradbenih del tako ali tako poteka v tovarniških 

obratih, iz katerih prihajajo različni vgradni elementi, izdelki. Na gradbiščih 

proizvodnega procesa domala ni več, če izvzamemo gradnjo kleti, nosilnih betonskih 

plošč in vlivanje betona. Največkrat gre za sestavljanje, montaţo gradbenih elementov 

in njihovo povezovanje v enotno konstrukcijsko vez, za izvedbo podrobnih gradbenih 

načrtov, ki jih je na samem gradbišču teţko ali skoraj nemogoče spreminjati in 

improvizirati.  

Lahka montaţna gradnja je programiran montaţno gradbeni proces, ki poteka od 

nekaj dni do nekaj mesecev, do vselitve objekta. Pri omenjeni gradnji ni gostih zidov ali 

teţkih lepljenih izolacijskih sten iz masivnega lesa, ki skrbijo za uravnavanje toplote, 

ščitijo pred hrupom in omogočajo vlaţno uravnoteţenost. Če izvzamemo nosilno 

konstrukcijo, ki je običajno iz lesa, vedno pogosteje pa se za njeno izdelavo uporabljajo 

tudi nosilna jekla in aluminij, osrednje jedro lahkega montaţnega objekta tvorijo 

izolacijske plošče in polnila. Ta so lahke in majhne gostote, iz različnih gradiv (les, 

mineralna, naravna in sintetična vlakna ter ekspandirane umetne, zrnate strukture), 

katere največkrat potrebujejo nosilno oporo, saj je njihova tlačna trdnost, ki ponazarja 

mejo zrušitve, precej nizka.  

Opaţne plošče, v katere vstavljamo izolacijska polnila so običajno iz lesnih 

kompozitnih gradiv ali pločevine. Pred ognjem in vlago imajo zadostno odpornost, 

primerne pa so  tudi za vgradnjo v bivalne objekte. Samostojne, poliuretanske stene z 

dovolj visoko tlačno trdnostjo, ki hkrati poleg nosilne funkcije opravljajo še naloge 

toplotnega in zvočnega izolatorja, so se pri gradnji montaţnih objektov začele 

uveljavljati šele pred nekaj leti. Kljub majhni debelini, do največ 25 cm, in glede na to, 

da pomenijo ogromno pridobitev za povečanje notranje uporabne površine, pa se na trgu 

uveljavljajo izredno počasi. Glavni vzrok je visoka cena, katera pa pri lahki montaţni 

gradnji igra še kako pomembno vlogo.  

Glede na postavitev nosilne konstrukcije razvrščamo montaţne hiše na skeletne in 

okvirne z nosilnimi stenami. Skeletne omogočajo veliko več svobode, kar se tiče 
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arhitekturnega oblikovanja. Razvod napeljav prilagajamo konkretnim potrebam, saj se 

izvaja na gradbišču samem. Skeletne konstrukcije gradimo predvsem iz lesa in nosilnih 

jekel. So samonosilne in na njih lahko vgrajujemo poljubna stenska, stropna in 

izolacijsko zaščitna gradiva, ki so nosilno nestabilna. Dogradnja in vzdrţevanje takšnih 

hiš sta enostavnejša in cenejša, dobra pa je tudi njihova protipotresna varnost, še 

posebej zaradi dobrega izenačevanja horizontalnih premikov tal. 

Pri okvirnih konstrukcijah glavno nosilno breme odpade na stene, zato so elementi 

z izolacijskimi polnili masivnejši in teţji, praviloma lepljeni kompoziti, ki lahko 

prenesejo precejšnje tlačne sile, so pa nekoliko bolj občutljivi na horizontalne in bočne 

premike. V takšnih stenah so praviloma ţe vgrajene tudi napeljave za vodo in elektriko. 

Obodne stranice sten ali modulov pri lahkih montaţnih gradnjah imajo običajno 

vlogo opaţnih nosilnih elementov, v katere vstavljamo izolacijo, pri daljših stenah pa so 

vgrajeni tudi dodatni stebri (les, aluminij, redkeje jeklo), s katerimi okrepimo tlačno 

trdnost in nosilnost objekta. 

Pri opaţnih notranjih in zunanjih stenah in izolacijskih gradivih v njih preverjamo 

in vrednotimo njihove nosilne, toplotne, paropropustne, zvočno izolativne in 

protipoţarne  lastnosti. Izdelovalci montaţnih hiš so razvili različne stenske sisteme, ki 

pa so si med seboj zelo podobni v konstrukcijskem smislu. Razlikujejo se po debelini in 

vrsti izolacije (kamena volna, lesna vlakna, polistiren, poliuretan) po sestavi plošč, s 

katerimi zapirajo montaţne stenske module (mavčno vlaknene plošče, OSB – trislojne 

plošče iz lesa iglavcev, lesne vlaknene plošče) in po kemični sestavi lepil, ki jih 

uporabljajo. Osnovni montaţni modul, brez fasadne izolacije in zunanjega ometa je tako 

sestavljen iz: 

- opaţnega okvirja z nosilnimi gredicami, ki so običajno izdelane iz lepljenega 

lesa z visoko tlačno trdnostjo; 

- stranskih plošč, ki zapirata stranice okvirja in 

- izolacijskega polnila 

Pri presojanju lastnosti gradiv, ki so vgrajene v posamezni izdelek moramo zato biti 

posebej pozorni na dvoje:  

- ali se lastnosti gradiv v kombinaciji in pri sestavljanju z drugimi zboljšujejo 

- ali se poslabšujejo in celo izničijo 

Izolacijska gradiva in njihove toplotne lastnosti so navedene v Prilogi 8. V Prilogah 

4,5,6,7,9 in 10 pa so povzete tehnične in fizikalne značilnosti opisanih izdelkov v 

točkah od 3.5.1 do 3.5.6. 
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3.5.6 Modularni sistemi bivalnih enot Euro-Aust Composit 

Modularnih sistemov za bivalne enote Euro-Aust Composit ™ še ni na našem trgu. 

Sistem je bil razvit in preizkušen v zahodni Avstraliji, v okolici Pertha, trenutno pa ga 

testirajo v vlaţnem tropskem okolju na indonezijskem otoku Bali, kjer bodo osnovna 

izolacijska gradiva in bivalne enote tudi izdelovali. Gre za skupno naloţbo druţbe iz 

Lihtensteina Euro-Aust in avstralskega podjetja Toncity International. Izdelava 

izolacijskih gradiv in modularnih bivalnih enot pa poteka v indonezijski druţbi PT 

Eurohome - Negara, ki je bila ustanovljena z avstralskim kapitalom.  

Temeljne usmeritve, na podlagi katerih so projektanti in inţenirji zasnovali in 

izdelali preskusne modularne bivalne enote, so bile naslednje:  

- Optimalna toplotna varčnost objekta v okolju s temperaturnim razponom + 50 

do – 50 °C.  

- Ţivljenjska doba objekta in vgrajenih gradiv je daljša od 75 let. 

- Nizki stroški vzdrţevanja 

- Lahki gradbeni elementi, za postavitev katerih bosta zadostovali dve odrasli 

osebi. 

- Uporaba univerzalnih gradiv, trdih, toplotno in zvočno izolacijskih materialov, 

ki jih hkrati lahko uporabljamo tudi za dokončanje notranjih prostorov, 

izdelavo podov, stropov in oblaganje sten.  

- Odvajanje in preprečevanje kondenziranja prekomerne vlage   

- Preprosta in hitra sestavljivost elementov in modulov, ki bo dovoljevala tudi 

samogradnjo po priročniku 

- Protipoplavna odpornost in tesnost 

- Optimalna zrakotesnost in moţnost konvencionalnega zračenja skozi toplotne 

pregrade 

- Bivalna nizkoenergijska funkcionalnost posameznih bivalnih modulov in 

dograjevanje z novimi modulnimi enotami po osnovnem načrtu objekta  

- Velika nosilnost zunanjih in notranjih sten, ki bo dopuščala gradnjo v treh 

etaţah 

- Moduli so opremljeni z napeljavami 

- Moţnost za lahko vgradnjo dodatnih napeljav ter izvajanje toplotne in zvočne 

zaščite, ki bo preprečila nastanek toplotnih mostov in udarnega zvoka. 

- Protipoţarna odpornost konstrukcije in modularnih enot, REI 240 min 
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- Gibljiva togost, ki bo dobro prenašala horizontalne pomike tal in bočne udare 

vetra  

- Uporaba gradiv in lepil, ki ne izparevajo toksičnih sestavin, se ne razkrajajo, ne 

škodujejo zdravju ljudi in ne obremenjujejo okolja.  

- Enostaven transport v kontejnerjih, z ladjami, vlaki, tovornimi vozili in s 

transportnimi letali in helikopterji. 

- Zunanja stran nosilnih sten z estetskimi, barvnimi fasadami, ki so odporne na 

vplive UV svetlobe 

Izdelali so nosilne, konstrukcijske in pregradne stene, ki bodo na trgu ponudbe 

montaţnih hiš nekaj povesem novega. Skupino izdelkov so poimenovali TESIP ™ 

(Toncity-Eco Structural Insulated Panels). Osnovni izdelki so iz organskih polimerov in 

mineralnih gradiv, ki jih je v izobilju. Izbor pa poleg ţe omenjenih večplastnih, 

sestavljenih produktov, kot so konstrukcijske in pregradne stene za gradnjo novih hiš, 

dopolnjujejo tudi strešne, talne, stropne in zidne izolacije. Vse iz osnovnega gradiva, 

plošč rigidnega poliuretana, ki pa se ne razlikujejo zgolj po debelini, temveč tudi po 

gostoti in celični odprtosti notranjih struktur. Odvisno od namena njihove uporabe in 

zaščitnih lastnosti, ki jih morajo imeti glede na sprejete in predpisane standarde.  

To naj bi bila hiša po meri človeka, druţine in njunih finančnih zmoţnosti. Kupec 

bo lahko izbiral med 260 načrti s tlorisnimi površinami od 88  do 260 m2, med 

pritličnimi in enonadstropnimi objekti. Hišo bo lahko dograjeval po fazah, s tem da bo 

vsaka faza predstavljala zaključen toplotno varčen bivalni objekt. Osnovni modul meri 

22,80 m2. sestavlja pa se jih na mestu gradnje. Module je mogoče zdruţevati v večje 

prostore ali po potrebi pregrajevati v manjše. Debelina notranjih sten je standardna in 

meri 8 centimetrov s toplotno in zvočno izolacijo skupaj, medtem, ko je debelina 

zunanjih odvisna od klimatskih razmer lokacije bodočega objekta in se giblje v razponu 

med 12,5 in 18 cm. Na zunanjo stran okvirnih sten je nanošena estetska fasada, katere 

barva je odporna na UV ţarke. Za okrepitev nosilnosti zunanjih in nosilnih sten so 

vgrajeni leseni stebrički iz balse.  

Jedro stenskega modula predstavlja rigidni poliuretan, TESIP ™, pravilno več 

poliuretanskih plošč debeline 2,5 cm, ki so med seboj zlepljene pod pritiskom. Plošče 

imajo različno celično strukturo, zaprto in polodprto. Njihova kombinacija pa omogoča 

optimalno toplotno in zvočno zaščito ob hkratni dobri absorpciji in dušenju zvoka. 

Sestavljenost toplotnih in zvočno-toplotnih izolatorjev je odvisna od namembnosti sten.  

Stranske opaţne plošče so izdelane iz kompozitnih gradiv, med katerimi 

prevladujejo večslojne vlaknenke iz eksotičnih lesov, v kombinaciji z ognje odpornimi 

in visoko temperaturno odpornimi zaščitnimi, vendar paropropustnimi sloji. Veziva, ki 
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jih uporabljajo pri kompozitnih ploščah ne vsebujejo formaldehidov ali drugih okolju in 

človeku nevarnih snovi.  

Prednosti in tveganja poslovanja na globalnem trgu 

Rigidni penjeni poliuretan, s toplotno prevodnostjo med 0,020 in 0,035, sodi med 

najbolj učinkovite trenutno poznane toplotne izolatorje. Boljše odlike ima samo še 

duroplast bakelit oziroma fenolne smole, ki pa so absolutno predrage za toplotno 

izolacijsko polnilo sten ali izolacijske ovoje bivalnih in poslovnih stavb. Tudi penjeni 

poliuretan je še ravno na meji sprejemljivega, kar se tiče same cene, kar je lepo razvidno 

iz priloge 10. Vendar večine kupcev tudi nesporne fizikalne lastnosti in kemična 

sestava, na katero ne vplivajo reaktivne škodljive emisije in tekočine, ne nudi pogojev 

za razmnoţevanje plesni in ni sprejemljiva za številne zajedavce in insekte, teţko 

prepriča. Večji deleţ pri njegovi uporabi za toplotno izolacijo objektov je med drugim 

mogoče doseči tudi s sprejemljivejšo ceno za trg. 

V Prilogi 11 smo podali preglednico učinkovitosti gradiv za toplotno izolacijo in 

njihov relativni strošek glede na mineralno volno.  

Prav to so imeli v vidu tudi investitorji modularnih bivalnih sistemov Euro-Aust 

Composit, ko so se odločili, da proizvodnjo organizirajo na indonezijskem otoku Bali. 

Pravilno zasnovana globalna logistična strategija prinaša kar nekaj prednosti, ki 

prispevajo k dobičkonosnem poslovanju v konkurenčno razvitem svetu in seveda tudi 

tveganja. Najprej naštejmo prednosti: 

1. Proizvajati, kjer so proizvodni stroški, nabavne cene surovin, polizdelkov in 

delovne sile niţje in prodajati na trgih, kjer se dosega višja dodana vrednost za 

izdelke. 

2. Proizvajati v okolju, ki ima usposobljeno delovno silo in tradicijo, ki je 

neposredno ali posredno povezana z izdelkom. 

3. Proizvajati v drţavah, ki nudijo druţbam, ki so izvozno orientirane in 

uporabljajo njihove domače surovine in polizdelčne reproverige za proizvodnjo 

izdelkov,  številne olajšave in ekskluzivne dogovore 

4. Proizvajati na območju, ki ima lastne surovine in organizirano proizvodnjo 

polizdelkov in snovi, ki so potrebne za finalno izdelavo.  

5. Proizvajati na območju, ki ima tudi lastne potenciale in moţnosti za nakup 

sprejemljivejše oblike izdelka. 

6. Moţnosti za oblikovanje sistema transfernih cen in organizacija cenejših 

denarnih tokov.  

7. Moţnosti lastnega kreditiranja kupca v potrošniško razvitem svetu po 

konkurenčnejših merilih od prisotnih bank.  
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8. Moţnosti za doseganje visokega promocijskega učinka in prepoznavnosti 

izdelka, z izkoriščanjem priloţnostnih sinergij, ki jih omogoča mednarodno 

uveljavljena turistična destinacija. 

Indonezija je 230 milijonski trg. Prebivalstvo je razseljeno po blizu 1000 otokih od 

skupno nekaj preko 13.000, med katerimi so najpomembnejši: Java, Borneo, Sumatra, 

Celebes, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, Timor, Nova Gvineja. Tako velike in 

razdrobljene drţave ni mogoče upravljati brez močne administracije in vojske, ki pa sta 

hkrati tudi največji povpraševalki po modularnih nastanitvenih objektih za uporabo v 

nujnih primerih. Čeprav je v Indoneziji kmetijstvo glavna gospodarska dejavnost, je v 

drţavi dobro razvita tudi kemična industrija, predvsem tisti del, ki se ukvarja s 

predelavo nafte, katere ima Indonezija v izobilju in je istočasno tudi glavna surovina za 

izdelavo poliuretanskih gradiv. 

Praktično vse surovine in polizdelke, ki so potrebni za izdelavo bivalnih enot Euro-

Aust Composit pridobivajo in izdelujejo v Indoneziji. Izjema sta le aluminij, ki se 

uporablja za izdelavo okenskih okvirjev in podnih ter vogalnih vodil za nameščanje in 

pritrjevanje konstrukcijskih sten in nadstropno gradnjo ter potisni plin Pentan. Zato je 

predvideno, da se bodo za montaţo na evropskem trgu vodila krojila iz aluminija, ki ga 

bodo kupovali v Evropi, vgrajevala pa kakovostna okna tamkajšnjih proizvajalcev. 

Nizozemska kolonialna dediščina je Balijce obogatila z odličnim znanjem za delo z 

različnimi lesovi. Zaposleni v PT Eurohome so dobri rezbarji in spretni lesni mojstri, 

hitro pa se priučijo tudi oblikovanju in krojenju drugih materialov, ki imajo poleg 

praktične vrednosti tudi estetski namen. 

Stroški produkcije so, glede na zaposlene, domala 10 krat niţji, kot za podobna dela 

v Evropi, dobro polovico niţji za energijo in najmanj tretjino niţji za surovine in repro - 

materiale, kot na razvitem Zahodu. Davčne obremenitve so ţe v izhodišču manjše od 

tistih v Evropskih drţavah, poleg tega pa se je mogoče pogajati o njihovi višini ali celo 

o časovno omejeni oprostitvi, če podjetje obdrţi zaposlene v obdobju manjšega 

povpraševanja in slabše prodaje. Izdatkov za socialne prispevke in transfere praktično 

ni. 

Ne nazadnje je Indonezija tudi ustanovitvena članica ASEAN-a, zdruţenja 

Jugovzhodne Azije s prek 570 milijoni prebivalci. Trgovanje med drţavami članicami je 

prosto in med njimi ni carinskih omejitev ali drugih zaščitnih ukrepov, ki bi ţe v osnovi  

podraţili izdelke na njihovih nacionalnih trgih. 

Seveda pa takšno poslovanje v globalnih mednarodnih okvirjih pomeni tudi 

določena logistična tveganja. Skrb za optimizacijo blagovnih tokov v času, kar bi naj 

logistika tudi bila, je izpostavljena številnim nevarnostim. Terorizem in piratstvo sta le 

ena izmed njih, zaradi katerih lahko izpolnjevanje poslovnih obveznosti do naročnikov 

kasni ali pa je celo nemogoče. Ugled in jamstva evropskega poslovnega partnerja so 
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tako na nek način stalno pod vprašajem, izdelek pa se draţi prav zaradi dodatnih 

zavarovanj, ki naj bi pokrila škodo, če bi do nje prišlo. Potem so tu stavke, ki jih resnici 

na ljubo v Indoneziji ni veliko, zaradi slabo razvitega delavskega gibanja. So pa prisotne 

druge oblike protestov na verski, nacionalni in ideološki osnovi in določena tovarna 

lahko kaj hitro postane nepriljubljena, ovirana, v kolikor njeni upravitelji ne upoštevajo 

posebnosti in tradicije okolja, iz katerega delovna sila prihaja. So pa pogoste razne 

diverzije v proizvodnji, redkeje podtikanje poţarov in poskusi oviranja nabavnih in 

transportnih tokov, ki se jih posluţujejo konkurenčne druţbe, v kolikor so njihovi 

interesi prizadeti. Zato pa na stavke niso imuni prevozniki, pristaniški delavci, zaposleni 

v skladiščih in javnih uradih. 

Nepremostljivo oviro predstavlja pomanjkanje kapitala za reprodukcijo, za obratna 

sredstva. Takojšnja plačila in to največkrat v gotovini, za dobavljeno blago je domala 

pravilo, še posebej, če so lastniki naročila tujci. Poslovanje z odloţenim plačilom je 

redkost in običajno se ga posluţujejo samo dolgotrajni poslovni partnerji, ki tvorijo 

nekakšne poslovne skupine oziroma podjetniške zdruţbe.  

Vedno pogosteje se srečujemo tudi s tveganjem naravnih in elementarnih nesreč, ki 

prav tako lahko prispevajo k motnjam v proizvodnji ali jo celo ustavijo za nedoločen 

čas. Na nesreče so občutljive predvsem večje globalne logistične verige, kamor pa se 

proizvodnja modularnih bivalnih enot ravno ne uvršča. Kljub temu pa je treba 

upoštevati nek dodaten, rezervni čas pri pripravi in dobavi izdelkov za evropski trg. 

Obdobje monsumov lahko postane precej moteče, še posebej za transport potisnega 

plina, ki prihaja iz Indije in tekočin, ki jih uporabljajo pri izdelavi izolacijskih 

poliuretanskih plošč in katere prihajajo iz skoraj 1000 kilometrov oddaljenih obratov, ki 

so v okolici Jakarte.  

Izdelki za modularne enote bivalnih hiš niso ravno najbolj občutljivi na transportne 

poškodbe, toda, kljub temu je treba prevzeti del tveganja tudi v tem pogledu. So pa 

zabojniki lahko odlična tarča za tatove, zato je pri nakladanju vedno potrebno upoštevati 

pravilo dveh desnih čevljev in elemente iz ene kombinacije razporediti na več 

kontejnerjev. Se pa s tem poveča tveganje v primeru prometne nesreče ali pri rokovanju 

z zabojnikom, saj bo več kupcev čakalo na izpolnitev naročila.  

Drugi del tveganj je prisoten v evropskem prostoru. Nanaša pa se na učinkovitost in 

pravočasnost izpolnitve naročil podjetij, ki so vključena v nabavno logistično verigo z 

dostavo oken, konstrukcijskih aluminijastih elementov ter fasad in barv. Neposredna 

smer tovarna – kupec hiše, ni moţna prav zaradi omenjenega in obvezno je treba 

načrtovati dodaten rezervni čas za dobavo hiše. Po drugi strani pa upoštevati tudi 

stroške za skladiščenje in dokončno opremljanje ter preverjanje kakovosti v Evropi 

narejenih izdelkov. Kakovost opravljene montaţe, sestavljanje objekta, je naslednja 

kritična točka, na kateri se lahko zatakne oziroma spodleti. Je pravzaprav 

najpomembnejša faza pri utrjevanju prepoznavnosti in ugleda proizvajalca hiš in 
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njegovih izdelkov na trgu. Neprimerna komunikacija s kupcem, nestrokovna ali površna 

gradnja, nesposobnost odpravljanja napak in hitro reševanje teţav, ki so se pojavile 

zaradi manjkajočega sestavnega elementa ali zaradi poškodb med transportom 

predstavljajo sklop neprijetnosti, ki neposredno ne zadevajo logističnih tveganj, vendar 

je končni uspeh projekta še kako odvisen od razpoloţljivih servisnih zalog in hitrega 

odziva organizacije. 

Uvajanje ali zviševanje uvoznih dajatev za izdelke iz tretjih drţav, ( za montaţne 

hiše je uveljavljena stopnja 2,7 %), lahko hitro prizadene konkurenčni nastop na 

Evropskem trgu.  Poleg zaščitnih ukrepov, ki se nanašajo na ščitenje notranjih trgov, so 

usklajevanje cenovnih in valutnih razmerij znotraj svetovnega gospodarstva in na to 

vezano prilagajanje transportnih, organizacijskih in drugih variabilnih stroškov tako ali 

drugače neizogibna stalnica poslovnih tveganj znotraj globalnega trga. Dobro 

zastavljena trţna strategija dolgoročnega polovičnega kreditiranja kupcev po niţji 

obrestni meri od uveljavljenih bančnih, se tako lahko kaj hitro razpoči kot milni 

mehurček. Sklop neposrednih in posrednih logističnih tveganj je zajeten in znotraj 

globalnega trga se riziki le še stopnjujejo in pravo varstvo pred njimi je zgolj poslovanje 

z visokim finančnim izplenom.  

Avtorja navajata, da je glavni problem logistične verige, ki teče v mednarodnem 

okolju zaupanje. Pri tem posebej opozarjata na spiralo tveganja, ki se stopnjuje z 

dolţino logistične verige. Daljša je logistična veriga, slabša je njena preglednost, 

povečuje se dvom v delovanje njenih členov, zaradi česar rastejo varnostne zaloge, več 

skladiščenih izdelkov, daljši dobavni roki, počasnejše obračanje zalog, slaba odzivnost, 

pomanjkanje informacij in komunikacij med vpetimi v logistično verigo, 

nekonkurenčnost, povečujejo se stroški financiranja. Posledica stopnjevanja spirale 

tveganja je učinek biča, ki prej ali slej pripelje do zastojev v sami proizvodnji 

(Christopher in Lee B.l., 5). 

3.6 Predpisi in merila, ki se nanašajo na umeščanje bivalnih objektov v 

prostor in njihovo gradnjo 

Energijsko varčni bivalni objekti so uzakonjeni. Bolj ali manj tudi varnostna merila, 

standardi, po katerih bi naj jih gradili, do določene mere celo oblike, katere morajo 

odraţati arhitekturno kulturo in tradicijo, ki se je na posameznih območjih uveljavila kot 

izkušnja bivanja v določenih bioklimatskih okoljih. Umeščanje in gradnja bivalnega 

objekta je torej tudi normativni proces, ki mu morajo slediti vsi: investitorji, načrtovalci, 

projektanti, izvajalci in kasnejši stanovalci. Na kratko bi lahko normativno vsebino, ki 

se nanaša na energijsko varčno, varno in za človeka ter okolje neobremenilno gradnjo, 

razdelili na naslednje sklope: 
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1. predpise, ki uravnavajo umeščanje bivalnih objektov z vidika gospodarjenja s 

skupnim prostorom in ohranjanjem ţivljenjskih in gospodarskih potencialov; 

2. predpise, ki urejajo razmerja do ţivljenjskega okolja in ohranjanja oziroma 

izboljševanja razmer za zdravo ţivljenje človeka in bio sistemov rastlinskih ter 

ţivalskih vrst; 

3. predpise, ki urejajo gospodarjenje z energijo;  

4. predpise, merila in standarde,  ki določajo minimalne pogoje, katere morajo 

imeti stanovanjski objekti, da ustrezajo zdravemu in varnemu bivanju.  

Vseh predpisov je enostavno preveč, da bi jih lahko predstavili na tem mestu, zato  

smo ključne med njimi povzeli v Prilogi 12. 
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4 VPLIV NIZKOENERGIJSKIH OBJEKTOV NA ZDRAVJE IN 

BIVALNO UDOBJE 

Trenutno še teţko rečemo, kakšen vpliv bodo imele nizkoenergijske gradnje na 

zdravje in bivalno udobje, počutje. Potrebnih bo še nekaj desetletij raziskav in 

statističnih proučevanj generacij, ki bodo prebivale v energijsko varčnih objektih, 

preden bodo na voljo znanstveno ovrednotene analize bivalnih tveganj. In če izhajamo 

iz hipoteze, da vsako okolje na poseben način neposredno in posredno vpliva na 

kemizem telesa in njegove presnovne procese, potem lahko z veliko verjetnostjo trdimo, 

da o vplivih naših bivališč na naše zdravje in počutje vemo domala malo. To velja še 

posebno za hiše, v katere se vgrajujejo novejša konstrukcijska in zaščitna gradiva in v 

katere nameščamo opremo iz sodobnih, procesnih materialov. Pri številnih substancah, 

ki tvorijo kompozitna gradiva, konstrukcije iz lepljenega lesa, toplotne ovoje, zvočno in 

protipoţarno zaščito, para propustne ali za mokroto neprehodne sloje, lepila, zaščitne 

omete, izolatorje za zaščito električnih vodnikov, barve, še vedno nimamo dokončnega 

odgovora glede njihove stoodstotne zanesljivosti, da ne posegajo kvarno v organske 

sisteme ljudi , ţivali in rastlin. 

To vrzel v znanju in poznavanju reaktivnih kemičnih procesov in fizikalnih vplivov 

s pridom izkoriščajo številni izvedenci za alternativne, mejne vede, kot so sebe 

poimenovali, ki mnoţično opravljajo meritve nekakšnih podzemnih tokov in sevanj, ki 

baje ogroţajo zdravje in počutje ljudi v njihovih bivalnih prostorih. Toda, vse skupaj le 

ni tako laično preprosto, da  bi tveganja pred izdelki procesnih tehnologij pojasnili kar z 

bajalicami, nihali in tenzorji. Kako celovit in zapleten je problem, nam pojasni ţe to, da 

danes samo v ZDA uporabljajo za različne namene prek 80.000 kemikalij, od tega jih je 

blizu 16.000 takšnih, za katere menijo, da so potencialno nevarne za človeka in okolje 

zaradi njihove sestave in količin, s katerimi trgujejo. Samo 250 kemikalij ima resnično 

opravljene vse preskuse in meritve glede zdravstvenih in okoljskih tveganj in do danes 

so prepovedali zgolj pet substanc in njihove snovne izdelke ( P. Wilson idr. 2006). 

V Evropi je stanje podobno, toda s sprejetjem uredbe EC 1907/2006, v javnosti 

poznane pod imenom REACH
1
 so se začele stvari učinkovito spreminjati glede 

odgovornosti pri uporabi kemikalij v proizvodnih procesih in pri  trgovanju z njimi in 

izdelki, ki vsebujejo nevarne substance. Bistveno več vemo o posledicah delovanja 

fizikalnih stanj in sil, ki jim je človek izpostavljen. Večino njih, na primer, mraz ali 

vročino, hrup, bleščečo svetlobo neposredno zaznavamo in jih sprejemamo kot motnje, 

medtem ko spet druga, različne oblike elektromagnetnih valovanj in elektronskih sevanj 

sploh ne občutimo. O njihovi škodljivosti nekaj malega vemo, čeprav je res, da se tudi 

                                                 
1
  REACH – Registration, Evaluvation, Authorisation and Restriction of Chemical 

substances – Registracije, potek, avtorizacije in omejitve kemičnih substanc 



Vpliv nizkoenergijskih objektov na zdravje in bivalno udobje 

48 

izvedenci popolnoma ne strinjajo o tem, v kolikšni meri dejansko ogroţajo človeka, če 

sploh.  

4.1 Razpad gradiv in hlapenje 

Vsa gradiva razpadajo. Proces je lahko hiter ali izjemno počasen, neopazen, 

mehanski ali volatilen, hlapljiv ali pa oboje hkrati. Ob razpadu se tvorijo različne 

substance, lahko tudi toksične, na katere pa ljudje nismo enako občutljivi. Pri nekom 

hitro sproţijo simptome in poškodbe, drugi so kvarnemu delovanju izpostavljeni leta, pa 

ne čutijo nobenih posledic. Določeni toksini lahko okvarijo dedni zapis in posledice 

občutijo šele naslednje generacije. Biološka bomba vsekakor tiktaka, vprašanje je samo, 

kako močna bo njena eksplozija in kdaj bo do nje prišlo. 

Med izjemno nevarne snovi, ki nastajajo ob razpadu tako uvrščamo azbestna 

vlakna. Azbest je še vedno prisoten v številnih starejših objektih in kritinah, saj so ga do 

konca sedemdesetih let, preden so ga prepovedali, mnoţično vgrajevali kot izolacijski in 

gradbeni material, zaradi njegove odpornosti pred ognjem in  dobrih toplotno 

izolacijskih lastnosti. Azbestna vlakna so dokazano nesporni krivec za številna rakava 

obolenja prsnega koša, trebušne votline in teţke pljučne bolezni, ki jo poznamo pod 

imenom azbestoza. Z vgrajevanjem sodobnejših umetnih, polimeričnih gradiv iz 

umetnih vlaken in smol ( polivinil klorid, poliuretan, polistiren, polikarbonat, silikon, 

acetat, etilen vinil) se je krepko povečala izpostavljenost ljudi zdravstvenim tveganjem 

zaradi kemikalij, ki so vezane v umetnih snoveh. Ţal je javnost še vedno premalo 

seznanjena o posledicah dolgotrajne izpostavljenosti hlapov, ki iz gradiv prodirajo v 

okolje in jih nevede vdihavamo. Precejšen del odgovornosti za visoko tolerantnost do 

omenjenega problema tiči v biti sodobne industrije, ki je ţivljenjsko odvisna od umetnih 

snovi, in vlad v večini drţav,katere hočejo za vsako ceno ohraniti konkurenčno 

gospodarsko okolje in visoka proračunska sredstva. Zakonodajalci tako sklepajo 

kompromise na račun zdravja, ko predpisujejo zakonsko dovoljene meje prisotnosti 

strupenih snovi v neposrednem ţivljenjskem in bivalnem okolju, pod izgovorom, da v 

dovoljenih količinah niso nevarne. 

Široko uporabna in izjemno praktična umetna gradiva prav zaradi hlapenja 

kemičnih substanc, ki jih uporabljajo med samim proizvodnim procesom, tako postajajo 

tiha groţnja »varnih« domov. Kratice VOCs
2
 in SVOC

3
 s opominjajo sedanje in bodoče 

stanovalce, naj bodo pozorni na to, kakšnim volatilnim kemičnim substancam so 

oziroma bodo izpostavljeni v prostorih, v katerih preţivijo ali bodo preţiveli večino 

                                                 
2
 Hlapne organske snovi – ogljikove spojine, ki se uplinjajo pri normalni sobni temperaturi 

in parijo iz trdne materije v okolico. Poznamo formaldehide, acetaldehide, toulen, izocianat, 

ksilen, benzen 
3
  Polhlapne snovi – izhajajo iz gradiva pod nekoliko višjim pritiskom v obliki plina, počasi 

in kontinuirano. Poznamo ftalate, definil eter, perfluori 
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časa. Se pa zato toliko bolj trudijo številne nevladne, strokovne organizacije, ki se 

problema lotevajo celovito in analitično ter izdajajo razna priporočila, ki so plod 

dolgoletnih proučevanj, statistik in ugotovitev. Eden takšnih je tudi The Center for 

Health Design iz Concorda v Kaliforniji, ki je pripravil tudi priporočila glede 

zdravstvene sprejemljivosti posameznih umetnih snovi, ki jih uporabljamo pri 

opremljanju notranjih prostorov in pri gradnji bivalnih objektov.  

Oglejmo si jih v ponazorjenem grafičnem prikazu:  

Slika 4.1 Zdravstvena sprejemljivost posameznih umetnih snovi glede na vsebnost 

za zdravje tveganih kemičnih dokazov 

 Vir: Center of health design Concord 2006 

4.2 Toplota, svetloba, zvok 

Sindrom bolne zgradbe je neke vrste razvojno prekletstvo, ki se mu današnje 

generacije ne bodo izognile. Kemizirano umetno okolje, v katerem kontinuirano 

potekajo razpadni procesi, ki jih spremljajo različne kemične reakcije, postaja nasičeno 

z zdravstvenimi tveganji. In v kolikor dokazano škodljive kemične substance pri 

izdelavi gradiv in notranje opreme ter pohištva nadomeščajo z zdravju in okolju »manj 

škodljivimi« ali celo »nenevarnimi«, kot zatrjujejo proizvajalci in nadzorne ustanove, to 

še zdaleč ne pomeni, daje to tudi res.   

Tudi teţave z energetsko preskrbo in pomanjkanjem energije poskušamo rešiti na 

podoben način. Energijsko varčevanje je postalo najbolj pomembna tema sodobnih 

druţb in številne drţave in korporacije dobesedno tekmujejo, kateri bo uspelo prej 

spraviti človeški rod v laboratorijske bivalne enote. Opevana pasivna hiša je namreč 

prav to, medtem ko so ostali nizko energijski bivalni objekti na meji racionalnega. In 

bolj ko postajamo energetsko in energijsko osveščeni, pogostejša in številnejša so 

psihosomatska obolenja. Neke korelacije vsekakor obstajajo, čeprav še niso znanstveno 

potrjene.  
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Dom je včasih človeku pomenil prostor za počitek, sprostitev, ustvarjalni zagon in 

intimno varnost. Danes postaja vedno bolj podoben nadzorovani reproduktivni celici, ki 

ji odmerjajo prostornino, temperaturo, deleţ vlage, svetlobo, glasnost, in količino zraka. 

Postaja breme dodatnega pritiska, ki lega na človekova ramena, človek sam pa je postal 

identiteta ogljičnega odtisa. In ta je vedno previsok.  

Človekovo preţivetje in počutje sta v prvi vrsti odvisna od njegovih zaznav. 

Spekter čutnih draţljajev tvorijo zunanji perceptorji (tip, vid, voh, sluh, okus, občutek 

za orientacijo dogodkov v prostoru), ki so razviti za dojemanje stanja v okolju in 

notranji, ki se odraţajo skozi naše počutje in videz ( lagodje, nelagodje, motivacija, 

depresija, energičnost, utrujenost, vitalnost, telesna zanemarjenost idr.). Za normalno 

psihosomatsko delovanje in ravnoteţje ter razvoj osebnosti sta pomembna stalno 

razmerje z naravo in drugimi ljudmi. Izolacija oziroma osamitev vpliva neugodno na 

človekovo duševnost in počutje in končno tudi na zdravje samo prav zaradi 

pomanjkanja zunanjih draţljajev. In pri načrtovanju ter gradnji sodobnih 

nizkoenergijskih bivališč moramo imeti to nenehno pred očmi. Njihov sedanji razvoj je 

namreč osredotočen predvsem na energijsko varčnost in pregrade med bivalnimi 

prostori in zunanjim okoljem so vedno debelejše in vse manj propustne, za šume, 

sončno toplotno sevanje, svetlobo in zrak.  

4.2.1 Toplota  

Toplota je primarna energija, ki ohranja bitja pri ţivljenju in neposredno vpliva na 

njihovo odzivnost in počutje. Telo jo ustvarja s kemično presnovo hranil, z gibanjem ali 

jo sprejema iz okolja (sonce, grelna telesa). Toplota ima podobno, kot vsaka druga 

energija, pozitivne in negativne učinke, kadar je telo izpostavljeno premočnim 

energijskim potencialom. Temperatura je posledica toplote. Z njo merimo termična 

stanja teles in prostora.   

V običajnem delovnem in bivalnem okolju s temperaturo okrog 20°C človeško telo 

nenehno oddaja toploto, saj je dobrih 15 °C toplejše od okolice. Takšno temperaturno 

razmerje med njim in prostorom je za večino ljudi tudi najbolj optimalno za delo, 

razmišljanje in sprostitev. Niţje temperature silijo telo v intenzivnejše gibanje, da lahko 

vzdrţuje lastno temperaturno stanje, višje pa ga obremenjujejo z  napori, da se ohlaja. V 

obeh primerih sta miselna koncentracija in storilnost človeka niţji. 

Toplota se prenaša s sevanjem, konvekcijo in prevodnostjo skozi snovi. Največji 

del toplote se izmenjuje s sevanjem, odstotek manj od polovice toplotne energije, zato 

ima tudi največji vpliv na ugodje. Če recimo stojimo med stenama z različno 

temperaturo občutimo asimitrijo toplotnega sevanja. V kolikor je ta večja od 5 °C 

oziroma 7 °C to občutimo kot neugodje.( Grobovšek b.l. a).  

Pri nizkih temperaturah obodnih površin imamo občutek prepiha, zato je 

priporočljivo, da njihova temperatura ni niţja od 18°C. Neprijeten prepih zaznamo tudi 
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pri preveliki hitrosti gibanja različnih zračnih toplotnih tokov in njihovem mešanju ( 

konvekcijski prenos toplote), recimo pri vstopu zraka skozi slabše tesnjena mesta, skozi 

vrata, okna, če je temperaturna razlika prevelika. V notranjosti bi hitrost gibanja zraka 

ne smela presegati 0,15 m/s. Takšen vlek ţe upogne plamen sveče za 10 °. Občutek 

neugodja je še posebej izrazit, če so tla hladna, strop pa topel (Grobovšek b.l. a).  

Za toplotno ugodje je posebej pomembno, da ogrevalna telesa namestimo, na 

mestih, kjer je vdor hladnega zraka največji, recimo, pod okna in da razlika med 

toplotnimi tokovi v prostoru ni večja od 20 – 30 W/m2. Najbolj primerne rešitve, tako v 

pogledu energijskega prihranka, kot dobrega počutja, so se pokazale pri objektih, ki 

imajo panelno ogrevanje, talno ali stensko. 

4.2.2 Svetloba 

Psihologi in izvedenci, ki se ukvarjajo s človekovo storilnostjo so ţe zdavnaj 

ugotovili, da lahko nekaj tako enostavnega, kot je dnevna svetloba pomaga k 

učinkovitejšemu delu in razmišljanju. O zdravilnih učinkih svetlobe je veliko 

povedanega, še več o vplivih njenega vidnega in nevidnega spektra na počutje in razvoj 

bolezni.  

Svetloba je poenostavljeno rečeno tok delcev, fotonov in elektromagnetno 

valovanje (Veliki splošni leksikon 2006). Če smo natančni, ni niti eno niti drugo in 

pojasniti jo je mogoče le s kvantno mehaniko. Vidni spekter zajema valovne dolţine 

med 380 nm - modra svetloba in 780 nm - rdeča svetloba.  

Bela sončna svetloba vsebuje valovne dolţine vseh barv vidnega spektra in če se 

odbija od površine in deluje na oko nastane občutek bele barve. Če se ţarki odbijajo 

samo deloma je površina siva. Čim več ţarkov vpija površina tem temnejša je barva. 

Črna barva nastane takrat, ko površina ne odbija nobenih ţarkov (Musek in Pečjak 

2001).  

Različne barve in njihove odtenke tako zaznavamo glede na to, katera valovna 

dolţina je preteţno prisotna v odboju od telesa. Barve lahko na človeka delujejo 

stimulativno, ga vzpodbujajo, vznemirjajo, pomirjajo ali depresivno, brezvoljno, 

potlačeno, botrujejo preţetosti z dvomi in strahovi. Na organizme pa vplivajo tudi ostale 

svetlobne valovne dolţine, ki jih sicer ne vidimo, vendar jih lahko občutimo kot toploto, 

ki jo seva infrardeča svetloba na dolgovalovni strani spektra oziroma kratkovalovne 

svetlobe (ultravijolični, rentgenski in gama ţarki), ki pa imajo lahko tudi skrajno 

škodljive vplive na človeka in njegovo zdravje, če je telo daljši čas izpostavljeno 

njihovim večjim koncentracijam.  

Poseben poudarek na tem mestu si zasluţi ultravijolična svetloba, ki je kljub temu, 

da povzroča nevarne opekline, če je telo daljši čas izpostavljeno njenim močnejšim 

koncentracijam, po drugi strani nujna za krepitev imunske odpornosti, vzdrţevanje 

normalnih vrednosti fosforja in kalcija v krvi, obnavljanje in ohranjanje zdrave koţe, 
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izmenjavo snovi v mišicah, tvorjenje skeleta, spodbujanje  določenih encimskih 

procesov, v katere vstopa vitamin D in tvorjenje nekaterih hormonov.  

»Potrebne doze so nizke in dnevno izpostavljanje rok in obraza soncu in svetlobi za 

čas 15 minut se smatra kot zadostno, » meni Raša Urbas v zborniku Svetloba in okolje 

(Orgulan 2005) 

Svetloba ima v človekovem zunanjem in notranjem okolju dve vlogi: 

- posreduje vidne informacije in 

- prenaša energijo, ki je nujna za ustvarjalno delovanje, dobro počutje in zdravo 

okolje. 

Kakovost svetlobe, ki jo notranji prostori neposredno sprejemajo skozi zastekljene 

površine je bistveno slabša od tiste zunaj. Njihova osvetlitev je recimo precej manjša od 

zunanje okolice. V povprečju dosega samo okrog 300 luksov.
4
 Ponazoritev različnih 

osvetljenosti je predstavljena v prilogi 13. 

Primarno potrebo človeka po osvetljenosti z dnevno svetlobo je upošteval tudi 

zakonodajalec, ko je predpisal, da morajo biti bivalni prostori naravno osvetljeni in sicer 

mora velikost oken predstavljati najmanj 20% neto tlorisne površine prostora, ki ga 

osvetljujejo. Vsekakor omenjeni zahtevi ni teţko zadovoljiti, srţ problema, ki je še 

posebej prisoten pri nizkoenergijskih hišah in neposredno vpliva na samo kakovost in 

količino svetlobe, je drugje. Nizkoenergijski standardi namreč terjajo tudi boljšo 

toplotno zaščito samih oken oziroma niţjo U vrednost. 
5
  

Zaradi teţnje k izboljšanju toplotne karakteristike oken se danes vse več uporablja 

trojna zasteklitev. Pri tem pa je treba upoštevati, da se s številom stekel in nizko 

emisijskimi nanosi zmanjšuje prepustnost stekla za energijo sončnega sevanja g in 

posledično za svetlobo. Pri oknih, kjer vlogo senčila prevzamejo zunanja senčila je tipična 

vrednost g za dvoslojno zasteklitev okoli 0,6 (prepuščajo 60% sončnega sevanja) za 

troslojno pa med 0,45 in 0,5. Prepustnost za svetlobo pa je pri oknih z dvojno zasteklitvijo 

pribliţno 77% pri trojni zasteklitvi pa okoli 68%. Odbojna stekla, ki hkrati prevzamejo tudi 

nalogo senčenja imajo prepustnost za energijo sončnega sevanja bistveno niţjo (okoli 

28%), hkrati pa tudi slabšo propustnost za svetlobo (okoli 45%). Taka stekla dajejo 

temačnejšo sliko prostora, udi ob sončnem dnevu« ( Močnik 2010).  

»V običajnem ţivljenju tega tako rekoč ni,« opozarja Aleš Krainer, profesor na 

ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. »Sonce skozi stekla nikoli ne sije 

pravokotno, ta pa nikoli niso povsem čista. Za ljubljanske razmere je na primer 

                                                 
4
  Luks je osvetljenost, ki jo povzroči tok enega lumna na ploskvi veliki en površinski 

meter. 
5
  U – vrednost je koeficient toplotnega prehoda in s katerim vrednotimo toplotne izgube. 

Ponazarja količino toplote, ki v eni uri prodre skozi površino enega površinskega metra pri 

temperaturni razliki 1 °C ali Kelvina med notranjim in zunanjim prostorom. Niţji je koeficient, 

manjše so toplotne izgube. 
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umazanost 20%, prav za toliko se zmanjša tudi prepustnost zaradi kota, pod katerim 

sončno sevanje pada na steklo« (Šalamun 2010, 13). 

4.2.3 Zvok 

Zvok je verjetno najbolj problematičen stresni dejavnik za človeka in njegovi 

dejanski vplivi na samo zdravje so na ţalost slabo raziskani. Z njim povezane fizikalne 

pojave preučuje akustika, medtem ko se posebna smer v psihologiji, psihoakustika, 

ukvarja s subjektivnimi zaznavanji in odzivi človeka na zvočne draţljaje. Ţe po 

definiciji je zvočno valovanje vrsta pritiska, ki določa glasnost zvoka, njegovo 

amplitudo in jo tudi merimo v mikropaskalih (µPa), enotah za tlak.  

Zvočna nihanja lahko razvrstimo v štiri skupine: tone, zvene, šume in poke. 

Človeško uho je sposobno zaznati zvok v frekvenčnem razponu med 12 hertzov (Hz) in 

20 kilohertzov (kHz). Zvok nad slušnim območjem je ultrazvok, pod slušnim območjem 

pa infrazvok. Človeško uho najbolje zaznava višine zvokov med 500 in 4 000 hertzov 

(Musek in Pečjak 2001). 

Glasnost ali hrupnost ponazarjamo v decibelih (dB). Nič decibelov je najniţja 

jakost zvoka, ki jo človeško uho še lahko zazna, torej gre pri merjenju glasnosti za 

referenčno enoto zvočnega tlaka (20 µPa v zraku in 1 µPa v vodi), ki je prilagojena 

človekovi zaznavi velikosti hrupa in posredno posledicam, ki jih ima za človeka. 

Izpostavljenost hrupu, ki presega 80 oziroma 87 decibelov, naj bi ţe povzročala trajne 

okvare sluha oziroma slušnega organa. Glasnost, ki jo zaznavamo kot hrup je vsekakor 

moteča, vendar sama po sebi še zdaleč ne pomeni glavne groţnje za človeka in njegovo 

zdravje. Kljub temu pa se vsi zaščitni in preventivni gradbeni ukrepi in predpisi 

osredotočajo na glasnost samo, ne pa na zvočne učinke kot take. Recimo, brenčanje 

naprave proti vrtnim škodljivcem v nobenem primeru ne more okvariti sluha, saj je 

domala komaj slišna, vendar njeno zaporedno emitiranje zvokov obremenilno deluje na 

tistega, ki jih posluša. Podobno je tudi z raznimi tresljaji, ki so posledica zvoka in so 

praktično neslišni, vendar jih človek zaznava kot sila neprijetne. Ali številni šumi in 

zveni, ki jih v daljavi sproţajo industrijski pogoni in gost promet na oddaljeni 

magistrali. 

Kakšna naj bo primerna zaščita pred obremenilnimi zvoki, nihanji in tresljaji, ki jih 

sproţajo, je tako eno glavnih vprašanj, ki pogosto ostaja odprto. Ne zato, ker bi 

izvedenci in projektanti ne poznali pravih odgovorov, temveč, ker sta nakup in izvedba 

dobre in učinkovite protizvočne izolacije draga. Zgradbe, pri katerih je površinska teţa 

obodnih sten, zidov, stropov in tal manjša od 360 kg/m2, ne morejo zadovoljivo dušiti 

zvokov, zato so pri njih vedno potrebna dodatna strokovna dela in vgradnja posebnih 

zvočno izolacijskih gradiv. Pri tem, zunanji zvočni pritiski niti ne predstavljajo neke 

posebne teţave, saj se jih večina odbije v prostor. Problematični v tem pogledu so bolj 

laţji elementi, kot so zastekljene površine in vrata, ki zvočno valovanje prevajajo in pa 
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seveda rigidni toplotno izolacijski paneli (poliuretani, polizoocianurati) z zaprto celično 

strukturo, ki slabo absorbirajo zvok in se po njih prenaša.  

Lahke montaţne hiše so še posebej zvočno izpostavljene in to tako glede zunanjega 

kot notranjega hrupa. Zvok potuje skozi lahke stene in se prenaša po togih 

konstrukcijah. Enojne, lahke homogene stene tako niso primerna rešitev. Primerno 

zvočno izolacijo zagotavljajo le dvojne stene, pri čemer pa mora njihova sestava biti 

takšna, da je njihova resonančna frekvenca niţja od 90 decibelov. Pri zvočni izolaciji 

uporabljamo gradiva, ki dobro absorbirajo, dušijo zvok. Med tistimi, ki jih uporabljamo 

najpogosteje, sta polistiren in mineralna volna ali iz njiju izdelane pohodne plošče, ki pa 

jih polagamo za dušenje udarnih zvokov (Grobovšek b.l. b). 

4.3 Prezračevanje in zračnost 

Sveţ in čist zrak je pomemben tako za dobro počutje, kot tudi za samo zdravje. V 

prezračenem okolju, ki ima primerno vlaţnost in toploto se človek pozneje utrudi, je 

ustvarjalnejši, bolj energičen in veder, intenzivneje dela in ne spremlja ga občutek polne 

in teţke glave, počitek sam pa je krepčilen. Sveţ zrak je po drugi strani pomemben tudi 

zato, ker z njegovim dovajanjem  zmanjšujemo koncentracije škodljivih emisij, par, 

plinov in trdih delcev, ki se običajno kopičijo v zaprtem  prostoru. Zrak v bivalnih 

prostorih bi moral biti praviloma boljši od zunanjega, pa temu še zdaleč ni tako, 

ugotavljajo številni strokovnjaki, ki se ukvarjajo s klimatizacijo notranjih prostorov in 

potniških kabin pri vozilih. Vzroki so številni, največkrat pa je za slabo kakovost zraka 

krivo nepravilno ali slabo in nezadostno prezračevanje, zasičenost filtrov in bakterijska 

gojišča v ceveh in sistemih za dovajanje zraka, razpadi in hlapi, ki izvirajo iz gradiv, iz 

katerih so grajeni stanovanjski objekti in izdelana njihova notranja oprema, emisije 

dušikovih oksidov in mikronskih trdih delcev, ki nastajajo pri zunanjem prometu in 

vdirajo po različnih poteh v objekte.  

Odrasel človek potrebuje za dihanje okrog 30 prostorskih metrov zraka na uro. 

Merilo za kakovost zračne zmesi, ki jo vdihavamo, pa ni kisik, temveč vsebnost 

ogljikovega dioksida, količina škodljivih snovi in relativna vlaga. Večina ljudi občuti, 

da zrak postaja dušljiv, ko količina ogljikovega dioksida preseţe mejo 0,1 odstotka 

zračne zmesi; normalna koncentracija v zunanjem zraku se namreč giblje v povprečju 

okrog 0,03 odstotka. Razumljivo, da ne moremo prezreti vloge kisika, kateri je nujno 

potreben za normalno delovanje organizma. V kolikor njegova vrednost pade pod 18 

odstotkov, to še kako občutijo celice, ki so ţivljenjsko odvisne od kisika, pojavi se 

glavobol, človek pa se počuti krepko utrujenega.  

Za dobro počutje in zdravo bivalno okolje je prav tako pomembna tudi relativna 

vlaţnost zraka, ki naj bi se gibala med 40 in 60 odstotki. Če je zrak presuh trpi celoten 

respiratorni sistem in poveča se deleţ prahu v njem, ki zaradi statičnega naboja privlači 

na sebe tudi druge škodljive emisije v okolju. Odlični pogoji za razvoj plesni in rast 
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trosov pa se pojavijo pri relativni vlaţnosti zraka, ki je višja od 65 odstotkov in 

temperaturi prostora okrog 25 °C (Mohorič 2007 in Cipra Climalp International 2004). 

Trend nizkoenergijske gradnje, ki se vse bolj nagiba k pasivnim hišam, na ţalost 

poglablja teţave, ki so povezane s samo kakovostjo zraka in vzdrţevanjem njegove 

čistosti, čeprav zagovorniki pasivnih gradenj to odločno zanikajo. Kanali centralnih 

sistemov, ki so namenjeni za preskrbovanje hiš z ogretim in čistim zrakom, so namreč 

izvor sindroma bolne zgradbe. Nekaj podobnega ţe poznamo pri sistemih, ki skrbijo za 

prezračevanje in kabinsko ugodje v potniških kabinah, na letalih, vlakih, v vozilih.  

Za časnik Finance je dr. Krainer povedal :  

V zraku je namreč prisotno ogromno število različnih delcev, organskih in 

anorganskih, ki so različnih velikosti in na svetu ni filtra, ki bi vse to pobral, čeprav 

ponudniki prezračevalno toplotnih sistemov za nizko energijske hiše trdijo prav to. V zraku 

so prah, hlapi, dimi, razpršila, pare, plini idr. Tudi velikost delcev je zelo različna – 

nekateri so veliki več kot 100 mikronov, drugi med 0,1 in 0,3 mikrona, velikostni razpon 

ţivih delcev, kot so virusi in cvetni prah, pa znaša od 0,005 do 100 mikronov ( Šalamun 

2010, 12 in 13). 

Pri uporabi kovin, iz katerih so običajno kanali, v katerih se izmenjuje različno 

ogreti zrak, se je namreč teţko izogniti kondenzaciji. In če upoštevamo, da se zaradi 

trenja, ki nastaja z gibanjem zraka po njih ustvarja tudi elektrostatična napetost, ki 

pritegne številne delce, ki jih nosi zrak, da se zlepijo s podlago, prej ali slej nastanejo 

obseţna gojišča bakterij in plesni in izvori različnih bolezni, iz katerih povzročitelji 

neovirano potujejo po vseh prostorih v hiši. Seveda se s pogostim vzdrţevanjem, 

osuševanjem kanalov, menjavo filtrov, pršenjem razkuţilnih sredstev in drugih, ki 

nevtralizirajo vonjave, so namenjena odišavljanju ali preprečujejo razvoj plesni, lahko 

izognemo kliconosnim pastem. Vprašanje je le, kakšna tveganja smo pripravljeni 

prevzeti z vdihavanjem kemičnih substanc, ki se uporabljajo pri takšnem vzdrţevanju 

čistosti in kako globoko lahko seţemo v ţep, da nam tudi v bodoče za prezračevanje ne 

bo potrebno odpirati oken in bomo ohranili značaj in standarde pasivne hiše.  
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5 S.W.O.T ANALIZA IN MARKETINŠKI SPLET 

Kot smo ţe nekajkrat poudarili je nizko energijski standard novih bivalnih objektov 

praktično uzakonjen. Glede njihovega nadaljnjega umeščanja na trg ni več nobenih 

dvomov. Se pa odpira kopica vprašanj v razmerjih med ponudbo in povpraševanjem. 

Domači trg je namreč v tem pogledu dobro razvit in ima vsa obeleţja konkurenčnega 

okolja. Na njem je prisotno, samostojno ali preko posrednikov nekaj deset ponudnikov, 

ki izdelujejo ali gradijo hiše in več sto ponudnikov gradbenih gradiv, stavbnega 

pohištva in naprav ter napeljav za varčno energijsko oskrbo objektov ter njihovo 

ekološko delovanje. V takšnem, razvejanem okolju pisane ponudbe pa je racionalne 

odločitve teţko sprejemati oziroma terjajo precej časa in dobro poznavanje tehničnih, 

fizikalnih in kemičnih lastnosti izdelkov.  

Po drugi plati pa na strani povpraševanja še vedno ne moremo govoriti, da gre za  

definirani trg v smislu segmentacije kupcev. Ti se res delijo z ozirom na finančne 

moţnosti, na tiste, ki so prednostno naklonjeni masivni ali montaţni gradnji, ekološko 

opredeljeni ali pa ţelijo zgolj rešiti lastne stanovanjske potrebe. V vseh pogledih, še 

posebej danes, ko ponudba na nepremičninskem trgu precej presega povpraševanje, igra 

cena v razmerju do kakovosti pomembno vlogo. Zavedati pa se moramo, da 

stanovanjska hiša sodi med trajne dobrine in da so razmerja med graditelji oziroma 

ponudniki hiš ter naročniki, kupci časovno omejena, praviloma do končanja, tehničnega 

prevzema in izročitve objekta v uporabo. Iskanje novih kupcev je tako permanenten 

proces, ki v prvi vrsti poteka preko oglaševanj, preteţno v tisku, s predstavitvijo na 

sejmih in preko spletnih strani. Vsi ponudniki bolj ali manj nagovarjajo široko in isto 

skupino potencialnih kupcev, to je ljudi, ki razmišljajo ali se odločajo za lastno hišo ali 

stanovanje. Šele kasneje, ko se kupci seznanijo z okvirnimi ponudbami, se začne 

oblikovati neka diferenciacija med njimi in postajajo prepoznavni tudi v smislu trţno 

identificiranega segmenta, ki ga je moţno konkretno obravnavati in se pribliţati 

njihovim ţeljam ter jih uskladiti s ponudbo. 

Na konkurenčno razvitem trgu so lahko uspešni zgolj ponudniki, ki dobro poznajo 

razmere na trgu in navade kupcev, imajo jasno definiran izdelek, ponujajo najmanj 

enakovredno kakovost izdelkov in storitev, znajo pritegniti s pravilno predstavitvijo 

prednostnih lastnosti izdelka ter so sposobni vzpostaviti hitro odzivno in 

komunikacijsko veščo organizacijo za delo s potencialnimi strankami. 

S.W.O.T. analiza nam lahko precej pomaga pri iskanju konkretnih odgovorov glede 

samega poloţaja podjetja na trgu in postavljanju trţnih strategij, še posebej pri iskanju 

primerjalnih prednosti in tveganj znotraj določenega poslovnega okolja. Medtem, ko z 

oblikovanjem marketinškega spleta natančno določimo prepoznavne in prednostne 

lastnosti, identiteto izdelka ali storitve, trţno in prodajno organizacijo ter način 

komuniciranja z morebitnimi kupci, ki bo spodbudil zanimanje in odločitev za nakup. 
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 Ali, kot pravita Andrej Pompe in Franc Vidic: »Trţenjski splet moramo razumeti 

kot ves trud, usmerjen v to, da bo produkt prišel do potrošnika na način, da ga bo ta 

kupi« (2008, 87).  

5.1 S.W.O.T. analiza 

Za izdelavo ocene notranjih in zunanjih dejavnikov, ki vplivajo in bodo prisotni pri 

poslovanju podjetja smo se odločili za SWOT analizo. Metoda je za naše podjetje 

najprimernejša, kajti podjetje je majhno, nima razdeljenih in oblikovanih poslovnih 

področij in  celotna poslovna politika  se oblikuje v rokah dveh managerjev, ki sta hkrati 

tudi večinska lastnika druţbe PT Eurohome.  

Pri tem se seveda zavedamo pomanjkljivosti zaradi subjektivnih vplivov na oceno 

in moţnosti, da se zaradi sprememb v poslovanju na globalnem trgu ali razmer v 

domačem trţnem okolju lahko krepko spremenijo poslovna razmerja. Še posebej so 

velika tveganja, ki so nastala zaradi kriznih motenj na finančnih trgih. In medtem, ko se 

na eni strani podaljšujejo plačilni roki, na drugi kupci vedno večje breme financiranja 

prenašajo na proizvajalce in dobavitelje, zaradi negotovih zaposlitev pa je vprašljivo 

tudi obročno ali fazno odplačevanje zasebnih investitorjev. Nenazadnje moramo resno 

računati tudi na motnje do katerih lahko pride v Sloveniji zaradi stavk in blokade 

infrastrukturnih sistemov in posredno tudi logistično transportnih in distribucijskih 

dejavnosti. 

S.W.O.T. (Straightness, Weakness, Oportunitiess, Threats) analiza oziroma po 

domače matrika P.S.P.N. (Prednosti, Slabosti, Priloţnosti in Nevarnosti) ima v sila 

dinamičnem mednarodnem prostoru in na razvitih konkurenčnih trgih, kjer praktično 

tudi konkurenca sama postaja vedno bolj normativno usmerjana, največkrat kratkotrajen 

pomen. Kljub temu pa je koristna, da podjetja na določeni točki lahko okvirno ocenijo 

svoj notranji poloţaj in razmere v širšem in ciljnem poslovnem okolju ter temu 

primerno oblikuje tekmovalne trţne strategije.  

V Prilogah 14 in 15 smo izpostavili bistvene konkurenčne  prednosti in slabosti 

podjetja, ter  trţne priloţnosti in nevarnosti, ki preţijo nanj v globalnem okolju. 

 Z njimi smo si odgovorili tudi na naslednja vprašanja ( L. Bell in W. Vincze 1988): 

- Katere so konkurenčne prednosti podjetja in njegovih izdelkov pred ostalimi 

ponudniki, da bo lahko doseglo zastavljene cilje na trgu ?  

- Katere notranje slabosti preprečujejo oziroma ovirajo doseganje načrtovanih 

ciljev ? 

- Katere so razmere na trgu in v poslovnem okolju, ki jih lahko podjetje izkoristi 

sebi v prid?  
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- Katere in kakšne nevarnosti preţijo v globalnem prostoru in na nacionalnem 

trgu, ki lahko ogrozijo poslovne načrte ali poslovanje podjetja?  

5.1.1 Ocena pripravljenosti in usposobljenosti podjetja za vstop na slovenski trg 

Ţe kratka, ne preveč podrobna analiza notranjih in zunanjih dejavnikov, ki smo jo 

navedli v Prilogi 14 in 15, indonezijskega podjetja PT Eurohome nam pove, da podjetje 

še zdaleč ni pripravljeno za ponudbo kompleksnih bivalnih objektov, hiš oziroma, bi 

bilo poslovno tveganje previsoko zanj v Slovenskem okolju. Podjetje tudi drugače 

predstavlja visoko stopnjo tveganja za vse, ki bi šli z njim v vertikalno poslovno 

razmerje, saj so obstoječa uprava  in tehnolog prestari, mladih kadrov pa ni, da bi lahko 

jamčili kontinuirano proizvodnjo in razvoj daljši čas. Prav tako nabavne poti 

reprogradiv in izdelkov še niso utečene, delovanje transportne logistika ni praktično 

preverjeno in dobavni roki so ocenjeni le pribliţno. Podjetje nima ocenjenih tveganj v 

tem pogledu, moţnih obhodnih poti in izračunanih kritičnih časov, zaradi česar bi 

prihajalo verjetno do pogostih motenj pri dobavi na trg. Slovenski in evropski trg sta 

prezahtevna in vsako nedorečenost, nedoslednost in nepoklicno obnašanje usodno 

kaznujeta, še posebej v pogojih zaostrene konkurence. 

Drugače je pri toplotno izolacijskih ploščah. Pogojno, po opravljenih preizkusnih 

postopkih in meritvah in z doslednim obvladovanjem in spremljanjem transportno 

logističnih tveganj, ob redni dobavi, bi podjetje z omenjenimi izdelki lahko prišlo na trg 

in se verjetno na njem tudi obdrţalo. Pri dvigovanju energijsko varčnih standardov  

narašča povpraševanje po poliuretanski in polisocianuratni toplotni izolaciji. Lahke in 

sorazmerno tanke izolacijske plošče odlično nadomeščajo debeloslojno toplotno 

izolacijo, so lahke za namestitev in krojenje. Po drugi strani pa so uporabne tudi za 

gradnjo in postavitev začasnih in interventnih objektov, saj v vseh pogledih lahko 

nadomestijo les, šotorska pokrivala in bivalne zabojnike. Rokovanje s ploščami iz 

polisocianurata je preprosto in zanje ne potrebujemo dviţnih strojev in naprav. 

Uporabljamo pa jih lahko tudi pri hidroizolacijskih posegih, pri izdelavi odvodnih in 

dovodnih korit, kot talne ali stropne plošče oziroma samostojne stene. 

Zato se bomo pri postavitvi marketinškega spleta osredotočili zgolj na 

polisocianuratne toplotno izolacijske plošče in njihovo več uporabnost, ker predstavljajo 

izdelek, ki se lahko uveljavi tudi znotraj pestre in kakovostne konkurenčne ponudbe. 

5.2 Razčlenitev dejavnikov marketinškega spleta 

James Culliton je bil med prvimi, ki so uporabili izraz marketinški splet ( ang. 

Marketing mix) v prvi polovici 20. Stoletja. Izraz je uporabil za skupek elementov, ki so 

pomembni za doseganje trţnih ciljev. Sama beseda splet pa nakazuje na soodvisnost in 

povezanost elementov, s katerimi lahko s pravimi kombinacijami oblikujemo privlačno 

trţno ponudbo in spodbudimo prodajo izdelkov. Interpretacija marketinškega spleta se 
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je razvijala in nadgrajevala do 60. leta prejšnjega stoletja, ko je McCarthy postavil 

znano klasifikacijo 4P, ki so jo hitro povzeli tudi drugi in je postala merilo za temeljni 

marketinški splet, kot ga poznamo danes ( Kotler 2004). 

Marketinški guru, Kotler, je marketinški splet preprosto opredelil kot skupek 

trţenjskih orodij, ki jih podjetje uporablja na ciljnih trgih, da doseţe uravnoteţeno trţno 

delovanje in predvidene  prodajne rezultate. »Trţenjski splet moramo razumeti kot ves 

trud, usmerjen v to, da bo produkt prišel do potrošnika na način, da ga bo ta kupil in 

potem kupoval še naprej,« pojasnjujeta Andrej Pompe in Franc Vidic v Vodniku po 

marketinški galaksiji (2008, 87). 

Pod 4 glavna orodja oziroma odločitve, ki jih je McCarthy poimenoval 4 P–ji 

marketinga štejemo Izdelek, Ceno, Trţno komuniciranje in Trţne poti.. Slednjim pa se 

je kmalu pridruţil še peti, ljudje (People), saj so trţni strokovnjaki kmalu dojeli, da brez 

intelektualne gonilne sile, praktično ne deluje ničesar in da so prav ljudje tisti, ki šele 

oţivijo izdelke, jim vdihnejo določeno mero subjektivitete, da sploh lahko zaţivijo in 

preţivijo na trgu in »komunicirajo« s potrošniki. S tem spoznanjem se je zamisel 

trţenjskega spleta vedno bolj začela usmerjati in nadgrajevati še na področju samih 

storitev, s proučevanjem fizičnih dokazov (Physical evidence) in načinom izvajanja, 

procesiranjem (Processing), iz česar se je postopno razvil kombinirani trţni splet, saj 

izdelka praktično ne moremo obravnavati brez primerne storitve, s katero kupca 

privabimo in ga prepričamo, da delamo za njegovo dobro in mu bomo vedno stali ob 

strani.  

Storitvenih pristopov posebej ne bomo obravnavali v našem delu, ampak si bomo v 

nadaljevanju pogledali, kako so si glavne elemente osnovnega trţenjskega spleta – 4P 

zamislili pri PT Eurohome, Indonezija, za prodor in umestitev na slovenskem trgu. 

5.2.1 Izdelek 

izdelek je pomemben iz vseh vidikov. Vpliva na potrošnikovo percepcijo in 

njegove nakupne namene. Izdelek ima ključno vlogo pri ustvarjanju vtisa, zadovoljstva 

in zaupanja ali razočaranja. Pomembni so videz, otip, barva, celo vonj, teţa, uporabnost, 

kakovost in seveda prepoznavnost blagovne znamke. Pri PT Eurohome so se zato 

odločili, da bodo potrošnike poskušali privabiti s sledečimi zaznavnimi elementi 

izdelka:  

Kakovost in uporabnost 

Gradbene plošče iz penjenega polisocianurata – PIR sodijo med trpeţne polimerne 

izdelke, ki so odporni na številne kemikalije, biološke škodljivce in dobro prenašajo 

mehanske obremenitve. Vek njihove obstojnosti praktično še niti ni določen, saj prvi 

plovni objekti, ki so bili izdelani v 60 letih prejšnjega stoletja, še vedno kljubujejo času, 

morski vodi in vremenskim razmeram. Poleg odličnih toplotnoizolacijskih lastnosti, 
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boljše imajo samo še nekatere fenolne smole, je lahek in enostaven za krojenje, rezanje, 

sestavljanje, polaganje in vgrajevanje. Ţe vgrajene gradbene plošče lahko odstranimo in 

ponovno uporabimo ali industrijsko predelamo. Stene iz njih prenašajo precejšnje bočne 

in tlačne sile in jih lahko uporabljamo za postavljanje hišnih konstrukcij in notranjih 

pregrad. Asocianuratne gradbene plošče lahko uporabljamo tudi za hidroizolacijsko 

zaščito, vodne kanale, za gradnjo začasnih in interventnih objektov (garaţe, skladišča 

idr.). Lahko jih uporabimo tudi kot osnovno gradivo za izdelavo pohištva, na primer 

miz, omar, polic in podobno. 

Velikost, teža, oblika, barva 

Osnovna velikost posamezne gradbene plošče je en površinski meter, debela 2,5 cm 

in 6,4 kg teţka.  So svetlo zelene barve, ki ponazarja ekološko sprejemljljiva gradiva, 

tako v smislu manjše porabe energije v objektih, ki so obloţeni ali grajeni z njimi, kot 

tudi zaradi moţnosti, da se jih, ko so odsluţile namenu, lahko vrne v proizvodnjo in 

predela, reciklira. Sestavljamo jih lahko po dolţini in debelini, da zmanjšamo toplotne 

izgube in povečamo nosilnost. V ponudbi bodo tudi zunanje in notranje, predelne stene, 

z izrezi za okna in vrata, z napeljavami ali brez, z zaključno zaščitno prevleko in 

končano fasado ali brez, ki jih bodo izdelovali po naročilu in ţelji kupcev. 

 Proizvodni programi 

V ponudbi bosta dva proizvodna programa. Oba sta zasnovana na osnovni gradbeni 

plošči debeline 2,5 cm, ki jih izdelujejo iz penjenega polisocianurata. Na voljo bodo 

plošče v štirih debelinah: 2,5cm, 5cm, 7,5 cm, 10 cm in 12,5 cm. Notranje in zunanje 

stene ter njihove končane zaščitne ter dekorativne površine bodo izdelovali po naročilu 

v debelinah 5,5 cm in 13 cm in v poljubnih dolţinah do 12,10 m. Za sestavljanje in 

gradnjo hiš bo mogoče kupiti tudi posebna spodnja in zgornja vodila in aluminijaste 

montaţne stebričke. Programi so med seboj zdruţljivi in jih lahko poljubno sestavljamo 

v zaključene stanovanjske enote. 

Embalaža in pakiranje 

 Osnovne gradbene plošče bodo ovite v zeleno belo potiskano folijo z znakom 

blagovne znamke TESIP. V enem ovoju bo 10 plošč, ki bodo tehtale 64 kilogramov. 

Posebej bodo zaščiteni tudi aluminijasti nosilci in sicer pred udarci in poškodbami s 

polisterinskimi, stiroporskimi vloţki. Stiroporski vloţki se bodo uporabljali tudi za 

zaščito zunanjih in notranjih sten med transportom, preko katerih bodo papirnati 

potiskani ovoji z znakom TESIP.  
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Blagovna znamka 

Izdelki se bodo trţili in prodajali pod enotno blagovno znamko TESIP (Toncity-

Eco StructuralInsulated Panels), vendar bo treba v njeno prepoznavnost izdatneje 

investirati.  

Montaža in vzdrževanje termo izolacijskih ovojev in objektov 

 Montaţo in vzdrţevanje bosta opravljali dve skupini s  tremi člani, ki pa jih je za 

delo z gradbenimi ploščami TESIP potrebno še usposobiti. Nameščanje gradbenih 

izolacijskih plošč in montaţa sta poenostavljeni do te mere, da z njimi lahko dela tudi 

nekoliko bolj vešča oseba, ki ni posebej usposobljena za montaţna dela, če jih bo 

opravljala natančno po priloţenih navodilih. To je tudi ena izmed bistvenih prednosti 

ponudbe, ki lahko tudi za desetino in več poceni stroške nameščanja izolacijskega ovoja 

ali gradnje hiše.  

Garancijski pogoji 

V kolikor ugotovljene poškodbe na gradbenih ploščah in stenah ne bodo 

mehanskega izvora ali posledice naravnih nesreč, kot so deroča voda, zemeljski plaz, 

udor, potres večji od VII stopnje po evropski potresni lestvici - EMS in poţara ali 

prekoračitve dopustne obremenitve s stropno in strešno konstrukcijo, bo PT Eurohome 

priznavala garancijo in brezplačne storitve, ki se bodo nanašale na zamenjavo in 

vgradnjo gradbenih plošč : 

– za gradbene izolacijske plošče – 30 let 

– za notranje in zunanje stene, vodila in montaţne stebričke – 30 let  

Ugled podjetja 

 Podjetje PT Eurohome na slovenskem trgu nima ugleda, saj je neprepoznavno, zato 

bo umeščanje njegovih izdelkov na trg vzelo precej časa in bo zahtevalo izdatnejša 

sredstva. 

5.2.2 Cena 

Cena izdelkov se bo oblikovala na podlagi stroškov, ki bodo nastali pri proizvodnji 

in v razvoju, pri transportni logistiki, distribuciji, pridobivanju in vzdrţevanju 

administrativnih dovoljenj ter trţenju na eni strani in v razmerju do povpraševanja in 

konkurenčne ponudbe. Glede na obstoječa razmerja na globalnem trgu, se bo lahko 

končna cena gibala med 7 do 15% niţje od konkurenčno primerljivih ponudb.  
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5.2.3 Prodajne poti oziroma distribucija 

PT Eurohome bo v Sloveniji ustanovil samostojno podjetje za trţenje in distribucijo 

izdelkov, ki bo s časoma širilo dejavnost tudi v obmejna področja sosednjih drţav. 

Sedeţ podjetja in osrednje skladišče bo v Postojni, ob kateri sta speljani tudi avtocesta 

in ţelezniška proga. Pod njeno vplivno prodajno območje sodi tudi Julijska krajina v 

Italiji in Istra ter Kvarner na Hrvaškem. Podjetje bo imelo še dve poslovni enoti in sicer 

v Celju, ki bo usmerjena tudi proti trgom v hrvaškem Zagorju in okolici Zagreba in 

proti avstrijski Koroški medtem ko bo enota v Murski Soboti pokrivala tudi distribucijo 

v hrvaškem Podravju, na avstrijskem Štajerskem in na madţarskem Porabju. 

Izdelki bodo z ladijskim kontejnerskim prometom prihajali do koprskega 

pristanišča, od koder bo zabojnike centrala v Postojni neposredno preusmerjala glede na 

pričakovana povpraševanja proti Celju in Murski Soboti, z vlakom ali cestnimi vlačilci. 

Večja naročila, količinsko to pomeni zabojnik ali več njih bo postojnsko podjetje 

neposredno dostavljalo na  naročnikov naslov oziroma lokacijo, ki jo bo določil.  

5.2.4 Promocija in tržne komunikacije 

Izdelki TESIP bodo na nek način novi na domačem trgu, poznana pa ni niti 

blagovna znamka, pod katero se bodo trţili in prodajali, zato bo treba s prihodom 

izdelkov na slovenski trg začeti z močno trţno akcijo. Začetno naloţbo v prepoznavnost 

so pri PT Eurohome ocenili na okrog 250.000 evrov, trajala pa naj bi devet mesecev. Od 

tega naj bi večino vloţili v tiskane medije, predvsem v objave strokovnih in 

predstavitvenih člankov v posebnih revijah in prilogah, kot so Dnevnikova Moj dom in 

Delova Delo in dom. Televizijsko in radijsko oglaševanje bosta stekla pred 

predstavitvami na sejmih, na katerih bo podjetje prisotno s ponudbo in vzorci. PT 

Eurohome pripravlja tudi izdajo brošure v angleškem, slovenskem, nemškem, 

italijanskem in hrvaškem jeziku, ki naj bi se delile obiskovalcem na sejmih in pošiljale 

zainteresiranim po pošti. V pripravi je tudi ţe večjezična spletna stran in zbira 

informacije za oglaševanje na spletu ter moţnosti za obveščanje prek različnih socialnih 

mreţ (Twitter, Facebook idr.). Glede prikaza same praktične uporabe in dela z 

gradbenimi ploščami je predvidena nagradna animacija, v kateri bodo sodelujoči sami 

nameščali toplotni ovoj na stene zgradb in gradili s TESIP gradbenimi ploščami. 

Njihovo delo bo ocenjevala strokovna komisija po kakovosti in času, ki so ga porabili 

za izvršitev naloge, najboljše pa nagradila z izolacijskimi gradbenimi ploščami ali s 

stenskimi paneli.  
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6 REZULTATI ANKETE IN NJIHOVA ANALIZA 

Vrsta raziskovanja je bil anketni vprašalnik. Anketiranje je potekalo med 

septembrom 2009 in aprilom 2010. Anketirala sem 100 potencialnih kupcev  

nepremičnin v prihodnjih desetih letih, kateri prihajajo iz različnih predelov Slovenije, 

tako v mestu kot na podeţelju. Pogoj za izpolnjevanje ankete je bila starost anketirancev 

in sicer v razponu med 15 in 70 let, ter dohodek anketirancev.  Sam namen ankete je 

bilo pridobiti podatke o tem, ali so Slovenci pripravljeni sprejeti nizkoenergijske hiše, v 

kolikšni meri posamezni dejavniki vplivajo na odločitev za naloţbo v lastno bivališče , 

koliko so dejansko pripravljeni zapraviti za nakup svojega lastnega bivališča in kako 

dobro poznajo umetna gradiva iz katerih so sestavljene nizkoenergijske hiše.  Prebivalce 

Slovenije sem anketirala izključno sama, zaradi česar sem porabila tudi več časa kot je 

bilo predvideno, so pa zato podatki bolj izčrpni in natančni kot bi bili sicer. Anketni 

vprašalnik je vseboval 14 vprašanj od katerih je bilo 5 demografskih ( spol, 

starost,izobrazba,dohodek in prebivališče), ostalih 9 pa je bilo vsebinskih, pri čemer so 

morali anketiranci obkroţiti 1 ali več pravilnih odgovorov oziroma so morali navesti 

pomembnost dejavnika pri čemer je 1 pomenilo da za anketiranca dejavnik sploh ni 

pomemben, 5 pa da je dejavnik zelo pomemben. Slike, ki prikazujejo analizo anket se 

štejejo pod lasten vir. Vzorec ankete je dodan pod Prilogo 16. 

6.1 Analiza demografskih vprašanj 

Sprva ţelim predstaviti strukturo anketirancev in sicer njihov spol, starost, 

izobrazbo osebni dohodek in prebivališče, saj sem s temi podatki laţje razvrstila 

potencialne kupce.  

Slika 6.1 prikazuje spol anketirancev. Vidimo lahko, da je razmerje med moškimi 

in ţenskami precej izenačeno. 

Slika 6.1 Spol anketirancev 

 

 

 

 

 

 

 

Iz strukturnega kroga razberemo, da je anketo reševalo 57 % ţensk in 43 % 

moških.Slika prikazuje starostno strukturo anketirancev, kar je eden izmed pogojev 

reševanja ankete, saj menimo, da tako pred 20 kot po 60 letu  zanimanja za nakup 

nepremičnin ni, oziroma upade. 
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Slika 6.2 Starost anketirancev 

V razponu med 15 in 20 let ni bilo anketiranega nobenega Slovenskega drţavljana. 

Največ anketirancev in sicer kar 50 % je spadalo v starostno skupino med 20 in 30 let, 

sledijo jim starejši ljudje med 50 in 70 let s 26 %, malo manj 24 % anketiranih pa je bilo 

starih med 30 in 50 let.  V naslednji sliki bomo videli, da sta si starostna struktura in 

struktura izobrazbe precej podobni, saj večina anketiranih še študira ( oziroma ima 

dokončano srednješolsko izobrazbo) in le – ti se bodo najverjetneje v naslednjih desetih 

letih odločili za nakup nepremičnine. 

Slika 6.3 Izobrazba anketiranih 

Kot je razvidno iz zgornje slike (slika 6.3), katera prikazuje izobrazbo anketirancev, 

ima največ anketirancev (35%) dokončano srednjo šolo, pod katero so mišljene vse štiri 

letne srednje šole v Sloveniji, sledijo jim tisti z dokončano fakulteto ali višjo šolo (28 

%), kar veliko je bilo anketiranih ljudi z dokončano poklicno šolo (23 %), le 12 % 

anketiranih pa je doseglo doktorat ali magisterij, najmanj 2 %  anketiranih pa nima 

izobrazbe ali pa jo še dosega. Izobrazba sicer nima velikega pomena na nakup 

nepremičnine, je pa toliko bolj pomembna pri izplačevanju osebnega dohodka, kar se bo 

videlo v naslednji sliki. 
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Na sliki 6.4. je prikazan osebni dohodek (v povprečju mesečno ) anketirancev, 

kateri je drugi ključni pogoj pri reševanju ankete, saj si anketiranci z dohodkom niţjim 

od 800 € teţje privoščijo nepremičnino, kot tisti z dohodkom nad 1500€. 

Slika 6.4 Osebni dohodek 

Kot je pričakovano iz zdruţljivo z grafom starosti in izobrazbe ima največ 

anketirancev in sicer 49 % mesečni dohodek v povprečju med 800 in 1500€, kar je v 

skladu s fakultativno in pa tudi nekatero srednješolsko izobrazbo. 28 % anketiranih ima 

pod 800 € dohodka v povprečju mesečno, čemur bi lahko pripisali poklicni ali niţji 

izobrazbi. 15 % anketiranih dobi v povprečju mesečno od 1500 do 300 € mesečnega 

dohodka, le 8 % pa nad 300 €, slednje dohodke gre pripisati ravno tako fakultativni 

izobrazbi kot najvišji vrsti – doktoratu ali malo manj višji – magisteriju. 

Slika 6.5 V katerem predelu Slovenije prebivate? 

Slika 6.5 prikazuje v katerem predelu Slovenije prebivajo anketiranci. Največ 

anketirancev in sicer skoraj polovica 47% prihaja iz Juţne primorske. Sledijo jim 

Severni Primorci s 13 %, nato Dolenjci s 10 %, 7 % anketiranih prihaja iz Prekmurja, 8 

% iz Štajerske regije, 6 % iz Osrednje Slovenije ( pod kar sem štela tudi notranjsko), 5 

% sem jih anketirala na Kočevskem, 3 % jih prihaja iz Gorenjske, le odstotek 

anketirancev pa sem ujela iz Koroške.  
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6.2 Vsebinska vprašanja 

V naslednjih točkah bom prikazala rezultate 9 vsebinskih vprašanj. Odgovore bom 

prikazala tudi grafično, za laţjo predstavo. Pri vseh vprašanjih sem dobila po 100 

odgovorov, razen pri tistih, pri katerih je bilo moţnih več odgovorov. Vsebinsko so 

vprašanja taka, da sem z odgovori anketirancev pridobila dejansko sliko o poznavanju 

cen nepremičnin, o poznavanju gradbenega materiala, o odločitvah za gradnjo 

določenega bivalnega objekta, o odločitvi za gradnjo nizkoenergijske in pasivne hiše. 

Zadnja 3 vsebinska vprašanja so bolj informativne narave, saj me je zanimalo ali se 

anketiranci sami odločijo za gradnjo ali nanje kdo vpliva, kako bi finančno izpeljali 

naloţbo in kako so do sedaj reševali problem lastnega bivanja. 

6.2.1 Koliko ste največ pripravljeni odšteti za gradnjo oziroma nakup bivališča 

skupaj z zemljiščem? 

Slika 6.6 Koliko ste največ pripravljeni odšteti za gradnjo oziroma nakup bivališča 

skupaj z zemljiščem?  

Iz slike 6.6. lahko razberemo , da je 36 anketirancev pripravljeno odšteti za nakup 

bivališča skupaj z zemljiščem od 120.000 do 180.000 €, ravno tako bi 36 anketiranih 

izbralo ceno, ki je stopnjo niţje in sicer od 80.000 do 120.000€. 15 anketiranih je 

pripravljeno plačati med 180.000 do 270.000€, 7 anketiranih več kot 270.000€, le šest 

pa jih je pripravljenih varčevati in plačati minimalno do 80.000€. Glede na trenutno 

stanje cen na nepremičninskem trgu (Slonep 2010. b), bi si upala trditi, da je  42 

anketiranih, ki bi bili pripravljeni zapraviti do 120.000 € za nepremičnino skupaj z 

zemljiščem razvrednotilo vrednost nepremičnin oziroma ne poznajo gibanja cen na 

slovenskem trgu. 
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6.2.2 Kakšen gradbeni material bi uporabili pri gradnji lastnega bivališča? 

(Možnih več odgovorov)? 

Spodnja slika prikazuje kateri gradbeni material, bi si anketiranci izbrali, če bi 

gradili lastno bivališče. Vsak anketiranec je lahko obkroţil več različnih gradbenih 

materialov. Od 100 anketiranih ljudi bi jih največ kar 46 izbralo za gradnjo svojega 

domovanja opeko, s 34 glasovi sledi industrijska kombinirana gradnja (beton, jeklo, 

steklo), nad 20 a po 30 anketirancev bi si izbralo kamen, umetna, nosilno – vezivna in 

hkrati izolacijska, lahka kompozitna gradiva, ter les in lesne izdelke. Le 12 anketirancev 

bi gradilo z lesom, kamenjem, slamo in blatom, torej z naravnimi gradivi. Iz teh 

odgovorov lahko sklepamo, da je v ljudeh še vedno zakoreninjeno staro prepričanje in 

da sta opeka  in industrijska kombinirana gradnja še vedno najboljši in verodostojen 

gradbeni material. 

Slika 6.7 Kakšen gradbeni material bi uporabili pri gradnji lastnega bivališča? 

6.2.3  Našteli bomo nekaj dejavnikov, s katerimi je povezana odločitev za 

določeno gradnjo bivalnega objekta. Kakšen pomen ima za vas posamezni 

dejavnik na lestvici od 1 do 5? Pri čemer »1« pomeni da dejavnik za vas 

sploh ni pomemben, »5«, pa da je za vas zelo pomemben. 

Pri gradnji bivalnega objekta ima vsak dejavnik svojo funkcijo. Ravno tako vsak 

dejavnik predstavlja različno stopnjo pomembnosti za vsakega človeka posebej. 

Dejavniki, ki so pri gradnji bivalnega objekta anketirancem zelo pomembni so sledeči : 

Zračnost objekta( 73 anketiranih), Protipoţarna varnost ( 72 anketiranih), Občutek 

masivnega in trdnega objekta (68 anketiranih), Preprosto vzdrţevanje (66 anketiranih), 

Protipotresna varnost (64 anketiranih), Moţnost recikliranja gradiv in dostop do dnevne 

svetlobe (57 anketiranih), Prisotnost vlage in plesni (56 anketiranih), Poleti hladno, 

pozimi toplo (oziroma dobra izolacija) (50 anketiranih), Poraba energije (47 
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anketiranih), teţka in zamudna gradnja (42 anketiranih), delo z lahkimi gradivi (41 

anketiranih) in moţnost spreminjanja velikosti prostorov (30). 

Pomembni dejavniki pri gradnji so sledeči : Odpornost gradiv na zunanje vplive (60 

anketiranih), Sodelovanje pri gradnji (46 anketiranih), Preprosto obnavljanje objekta (46 

anketiranih), Energetska samooskrba (44 anketiranih), moţnost dograjevanja objekta 

(42 anketiranih), Moţnost več namenske uporabe gradiv (38 anketiranih), ter odpor do 

umetnih gradiv (32 Anketiranih). 

Dejavnika ki ne predstavljata nekega pomena pri gradnji, vendar jih večina 

anketirancev tudi ne zanemarja sta vrsta gradnje (48 anketiranih) in preprosto 

kombiniranje gradiv (42 anketiranih). 

Veliki večini anketirancev pa dejavnik moţnosti preselitve objekta sploh ni 

pomemben (57 anketiranih) iz česar lahko povzamemo, da smo Slovenci še vedno 

tradicionalen narod in si ţelimo še vedno trdnega objekta, v katerem bomo ţiveli do 

konca svojih dni. Na sliki 6.8. so prikazani le nekateri dejavniki, saj je vse zaradi 

omejitve prostora teţko prikazati. 

Slika 6.8 Odločitev za gradnjo bivalnega objekta 
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6.2.4 Nizkoenergijska hiša se je uveljavila kot merilo sodobne in predpisane 

gradnje. Tudi pasivna hiša sodi med nizkoenergijske hiše, pri kateri pa za 

ogrevanje in ohlajanje porabimo manj energije. Bi se odločili za gradnjo 

pasivne hiše, pod navedenimi pogoji? 

86 anketiranih se za takšno gradnjo nebi odločilo, ker iz prezračevalno razvodnega 

sistema ni mogoče popolnoma odstraniti mikrobov, klic in spor – kar je razumljivo, saj 

je zdravje na prvem mestu. 78 anketiranih se ne bi odločilo za gradnjo, ker bi zaradi 

večslojne zasteklitve in manjših oken izgubili večino svetlobe. 66 anketiranih pa se za 

takšno gradnjo ne bi odločilo, zaradi draţjega vzdrţevanja prezračevalno razvodnega 

sistema. Čeprav bi zaradi debelejše izolacije izgubili kar nekaj notranjega prostora in je 

takšna gradnja zaradi naprav, ki vzdrţujejo konstantno temperaturo draţja bi se 70 ljudi 

zaradi teh dveh razlogov odločilo za gradnjo.  

 

Slika 6.9 Odločitev glede gradnje pasivne hiše 
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6.2.5 Z uvajanjem nizkoenergijskih hiš na trg se je povečalo tudi povpraševanje 

po montažni gradnji. Bi se odločili za gradnjo montažnega bivalnega 

objekta? 

Slika 6.10 Bi se odločili za gradnjo montaţnega bivalnega objekta? 

Slika 6.10 nam prikazuje odločitev anketirancev. Več kot polovica, torej 56 bi se jih 

odločila za gradnjo montaţnega objekta, kljub temu, da bi jih po sliki 6.7 velika večina 

izbrala opeko za gradbeni material bivalnega objekta. 44 anketiranih pa se za gradnjo 

nebi odločilo. Anketiranci, ki bi se odločili za gradnjo montaţnega objekta, so nato 

odgovarjali še na vprašanje o prednostih montaţne gradnje. Katere so tiste prednosti, ki 

bi jih prepričale, da bi se za takšno gradnjo odločili. Rezultati so prikazani v sliki 7. 11. 
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Slika 6.11 Prednosti montaţne gradnje 

Večino anketirancev bi prepričala cena montaţne gradnje, za to prednost se je 

odločilo kar 55 vprašanih. Ravno tolikšno število anketiranih bi se odločilo za gradnjo 

zaradi nizkih stroškov priprave zemljišča ter zaradi hitre postavitve objekta. Dobra 

toplotna izolacija je prepričala 54 anketiranih. 48 anketiranih je prepričalo cenejše 

vzdrţevanje in prenova, 36 anketiranih pa moţnost dograditve objekta. Hiše po tipskih 

načrtih bi prepričale le 30 tistih, ki bi izbrali montaţno gradnjo, lahka konstrukcija in 

gradiva montaţnih hiš pa niso tako prepričljiva prednost, saj bi se za gradnjo, zaradi te 

prednosti odločilo 28 ljudi, ravno tako pa jih 28 ta prednost ni prepričala. Definitivno pa 

lahko povzamemo, da je cena tista ključna prednost montaţnih hiš, zaradi katere bi se 

anketiranci odločili za gradnjo. 

6.2.6 Pri sodobni gradnji se uporablja vedno več umetnih gradiv (umetna 

smola, umetna vlakna, sestavljena/kompozitna gradiva, poliuretani, 

poliestri, sterini), ki so hkrati gradiva nosilnih konstrukcij in odlični 

toplotni izolatorji, možno pa jih je tudi v celoti reciklirati. Kakšno je vaše 

mnenje o umetnih gradivih? 

Največ anketiranih, kar 80 meni, da umetna gradiva nudijo zadostno varnost in 

zavetje objektu in njegovim uporabnikom, 78 pa jih meni, da jih lahko kombiniramo z 

ostalimi gradivi. 68 anketiranih meni, da so umetna gradiva primerna za čiščenje, 56 

anketiranih meni, da so odporna proti atmosferskim vplivom, 51 vprašanih meni, da 

umetna gradiva lahko obnavljamo. 48 anketirancev meni, da škodujejo okolju in so 
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nevarna, ter da prenašajo velike obremenitve in sile in da jih lahko po kakovosti 

primerjamo s klasičnimi. 

66 vprašanih meni, da ne vplivajo na slabše počutja bivanja in udobje, 60 

anketiranih meni, da niso problematična za nameščanje pohištva. 56 vprašanih meni, da 

ne delujejo ceneno in neugledno, 47 jih meni, da ne podraţijo vzdrţevanja objekta in 64 

jih meni, da ne predstavljajo poţarne groţnje. Iz slike 6.12 je razvidno, da je velika 

večina naklonjena umetnim gradivom in da so si o njih ţe izoblikovali mnenje, saj 

nikjer ne prevladuje navedek »nimam mnenja«. 

Slika 6.12 Mnenje o umetnih gradivih 
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6.2.7 Kdo vpliva oziroma bi vplival na vaše odločitve glede gradnje bivalnega 

objekta?( možnih več odgovorov) 

Na največ anketirancev ima vpliv partner (70 vprašanih), drugi pomembni faktor je 

okolje v katerem anketiranci ţivijo (36 vprašanih), šele na tretjem mestu pa je navedena 

samostojnost (34 vprašanih), torej, da nihče nima vpliva na odločitev glede gradnje. Na 

veliko anketiranih (30) imajo vpliv starši, takoj za tem pa sledi gradbenik, ki ga 

anketiranci poznajo (28). Na zadnjem mestu so pristali sosedje. Slednji bi imeli vpliv pri 

odločitvi glede gradnje na 6 anketiranih. 

Slika 6.13 Vpliv na anketirane pri gradnji objekta 
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6.2.8 Če bi se odločili za gradnjo danes, kako bi finančno izpeljali naložbo? 

(možnih več odgovorov. 

Slika 6.14 Kako finančno izpeljati naloţbo 

Nepremičnine so luksuzna in ob enem nujno potrebna dobrina. Teţava nastane pri 

njihovem nakupu. Kako si zagotoviti sredstva in od kje jih pridobiti za nepremičninski 

nakup? Večina vprašanih bi se odločila za financiranje s kreditom ali leasingom (84 

vprašanih), sledijo jim tisti, ki bi si nepremičnino kupili s prihranki (48). Moram pa 

poudariti, da je večina anketiranih izbrala tako, leasing kot prihranke, saj je bilo pri tem 

vprašanju moţnih več odgovorov. Najmanj anketiranih in sicer 8 bi nepremičnino 

zgradili s pomočjo posojil od znancev in prijateljev. Dejstvo je, da moramo imeti nekaj 

privarčevano in kljub tem prihrankom smo primorani prositi za pomoč še starše oziroma 

vzeti kredit ali leasing pri določeni finančni instituciji. Le tako lahko pridemo do ţelene 

nepremičnine.  

6.2.9 Kako ste do sedaj reševali problem lastnega bivanja? 

Glede na to, da je bilo več kot polovica anketiranih starih med 20 in 30 let ni 

presenetljivo, da nam spodnja slika (slika 6.15.) prikazuje da kar 46 anketiranih še 

vedno ţivi pri starših, 18 pa jih ţivi v najetem stanovanju. Iz tega lahko sklepamo, da bo 

teh 64 vprašanih v prihodnjih desetih letih zagotovo gradilo in so nam v tej anketi 

podali rezultate in dejavnike, ki jih lahko uporabimo v naslednjih analizah.  
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Slika 6.15 Rešitev problema lastnega bivanja 

6.3 Analiza dejavnikov, ki ovirajo ali pospešujejo umestitev nizkoenergijskih 

hiš na slovenski trg 

Iz naše raziskave je razvidno ( glej sliko 6.11.), da je najbolj pospešujoči dejavnik 

cena. Ljudje bi se za takšno gradnjo odločili predvsem zaradi niţje cene, saj je namreč 

pomembno koliko bomo vloţili v gradnjo in kaj bomo iz tega ven pridobili. Drugi 

dejavnik so hiše po tipskih načrtih, saj imamo ţe v naprej postavljen pester izbor hiš pri 

različnih ponudnikih, poleg tega pa si hišo lahko izrišemo tudi po naših načrtih. Hitra 

postavitev objekta je tretji dejavnik. Takšne hiše so zgrajene v času od dveh do šestih 

mesecev, saj na gradbišče dobimo ţe narejeno konstrukcijo in ogrodje, ter ju samo 

sestavimo. Vse več ljudi se odloča za takšne hiše tudi zaradi cenejšega vzdrţevanja in 

prenove, saj so materiali s katerimi gradimo lahki za vzdrţevanje in predvsem za 

prenovo. Izolacija je tudi pomemben dejavnik, saj je zelo pomembno koliko toplote 

spustimo v in izven svojega doma. Klasične hiše so manj izolirane od nizkoenergijskih 

ţe zaradi samih materialov, kar omogoča večjo porabo energije in s tem večjo porabo 

sredstev. Kot zadnje dva dejavnika, ki pospešujeta umestitev nizkoenergijskih hiš na 

slovenski trg sta moţnost dograditve objekta in preprosta odstranitev slednjega. Ker je 

takšna hiša grajena predvsem iz ekoloških materialov in lahkih konstrukcij jo lahko 

preprosto odstranimo in brez večjih onesnaţenj razgradimo. Objekt pa lahko tudi čez 

čas in po svojih ţeljah dogradimo brez večjih posebnosti. 

Dejavnik ki ovira umestitev je predvsem gradbeni material. Anketiranci bi se še 

vedno ( v kolikor bi gradili) odločili za gradnjo z opeko – katera pa je material, ki ga 

uporabljamo pri gradnji klasičnih hiš. Opaziti je bilo tudi moč, da anketiranci ne 

poznajo dobro umetnih gradiv in zaradi tega lahko ta dejavnik uvrstimo kot drugi 

omejujoč dejavnik pri umestitvi nizkoenergijskih hiš na Slovenski trg. Umetna gradiva 

bi bilo potrebno ljudem pobliţje predstaviti, da se z njimi spoznajo in vedo s čim 

gradijo.  
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6.4 Analiza prostorskih in finančnih moţnosti 

Kar se tiče prostorskih moţnosti se nizkoenergijsko montaţno hišo postavi lahko 

povsod. Dan danes so tako načrti kot tudi materiali prirejeni vsakemu reliefu in vsakim 

podnebnim spremembam, da je takšno hišo moč postaviti povsod. Primerna bi bila tako 

za Severno primorsko in njeno posočje – saj je to območje izredno potresno nevarno, 

kot tudi za hribovito Gorenjsko ali ravninsko Prekmurje. Večina vprašanih bi se tudi 

odločila za gradnjo ( glej sliko 6.10) takšne hiše, tako da prostor ne omejuje postavitve 

nizkoenergijskih objektov v Sloveniji. 

Glede na to, da je povprečni osebni dohodek anketirancev od 800 – 1500 € 

mesečno in da bi največ anketirancev bilo za gradnjo pripravljeni odšteti minimalno 

80.000 največ pa 180.000 €, cena montaţne nizkoenergijske hiše pa stane cca. 

150.000€, so finančne moţnosti za gradnjo na našem trgu idealne. Dejstvo je, da vsi 

Slovenci nimajo takšnih dohodkov in da nekateri precenjujejo tako svoje finančne 

zmoţnosti, kot ceno objekta, ki bi ga radi zgradili, vendar v okviru naše ankete so 

finančne moţnosti za gradnjo idealne in dober pokazatelj, da se takšne hiše splača 

graditi na našem trţišču. Poleg tega, pa vsi vemo, da je izredno teţko takšno naloţbo 

izpeljati samo s prihranki ( če se opredelimo na izbrani dohodek). Finančno bi torej 

anketiranci tako s prihranki, kot tudi z najemom stanovanjskega kredita ali leasinga. 

6.5 Analiza dejavnikov, ki vplivajo na odločitev za gradnjo  lastnega 

bivališča 

Pomembno je, da se vsak posameznik v domu, v katerem ţivi počuti varnega. 

Objekt zgrajen iz masivnih materialov je trden in daje varnost uporabnikom. Iz analize 

je razvidno, da si ţelijo anketiranci takšen objekt, v katerem bi se počutili varno in zato 

smo na prvem mestu izpostavili masivnost in trdnost objekta ( glej sliko 6.8.). 

Izredno pomemben dejavnik je tudi dobra izolacija katera onemogoča vdor vlage in 

plesni v objekt. Nihče si ne ţeli vlaţnega in plesnivega doma, ter takšnega, ki povzroča 

pretirane toplotne izgube. V kolikor bomo kupcu ponudili in predstavili dobro izolacijo, 

bomo posledično s tem zajezili vlago in plesen in kupec bo zadovoljen. Dobra izolacija 

pa tudi omogoča, da nam je v objektu poleti hladno, pozimi pa toplo, saj omejuje vhod 

in izhod toplote iz objekta. Zato je izolacija izpostavljena kot drugi pomemben dejavnik. 

Hitrost gradnje je tako prednost kot tretji dejavnik, ki vpliva na odločitev za gradnjo 

lastnega bivališča. Ker nizkoenergijske hiše gradimo z lahkimi gradivi je gradnja hitra 

in ni zamudna. V kolikor bi gradili na klasičen način, bi bil čas gradnje daljši, poleg 

tega pa opeka in zidaki ne veljajo za lahka gradiva – kar pomeni, da je fizično gradnja 

teţja. Vsakemu posamezniku je pomembno kako hitro bo njegov objekt zgrajen, saj 

lahko potem načrtuje še druge faze. Kljub temu, da je objekt grajen z lahkimi gradivi je 

protipotresno in protipoţarno varen, kar se je na našem trţnem območju lepo izkazalo v 
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posočju ob potresu leta 2004. Stavbe, katere so bile zgrajene na klasičen način so se 

skorjada porušile, medtem, ko so montaţne hiše ostale cele oziroma se jim je v 

najslabšem primeru okrušil omet. Nizkoenergijske hiše imajo vgrajene elemente z 

najvišjimi standardi poţarne varnosti (glej točko 3.2.), tako da se uporabnik v takšni hiši 

počuti tako potresno kot poţarno varnega. Takšno varnost izpostavljamo kot 4. 

dejavnik. 

Vsak objekt mora dobiti primerno količino svetlobe, ki jo pridobi skozi okna. V 

kolikor ima hiša veliko oken oziroma so le-ta velika, tvega ogromno toplotne izgube v 

kolikor okna niso pravilno izolirana. Uporabnik se za hišo z majhnimi okni in majhnim 

dostopom do svetlobe ne bo odločil, poleg tega pa mu takšna hiša ne bo nudila primerne 

osvetlitve in toplote, ki jo potrebuje za svoj obstoj. Zatorej morajo biti okna dovolj 

velika, da spustijo v prostor primerno količino svetlobe in dovolj dobro izolirana da 

omejijo izgubo/pridobitev toplote in zvoka v prostor. 

Človek za svoje preţivetje potrebuje zrak, zato je pomembno, da je objekt v 

katerem ţivi dovolj zračen. Zračimo ga lahko tako, da odpiramo okna ali vrata pri čemer 

v zimskih časih izgubimo precej toplote v poletnih pa jo pridobimo, posledično morajo 

zaradi tega ohlajevalne oziroma grelne naprave porabiti več energije, zaradi tega pa se 

nam zvišajo tudi stroški. Kljub temu, da teţimo k manjši porabi energije in imamo 

zaradi tega takšne stene, ki ne omogočajo prepustnosti zraka oziroma je le – ta izredno 

nizka, pa lahko omogočimo zračnost objekta z napravami, katere dovajajo v objekt čist 

zrak in ga tudi prečiščujejo. Anketiranci so kot šesti dejavnik izpostavili ravno zračnost 

objekta, saj je pomembno da se v svojem domu počutimo sveţe in da lahko pridemo do 

sveţega zraka kadar ţelimo. 

Ker imamo ljudje radi različnost in se po določenem času lahko naveličamo enakih 

stvari ne preseneča da so anketiranci moţnost spreminjanja velikosti prostorov določili 

kot enega izmed dejavnikov, ki vpliva na njihovo odločitev o gradnji objekta. Dejstvo 

je, da trenutni ponudniki objektov na našem trgu ne omogočajo spreminjanja velikosti 

prostorov, medtem, ko ponudba PT Eurohome to omogoča. Čeprav imamo objekt ţe 

zgrajen in skorajda vseljiv lahko (v kolikor nam veličina prostora ni všeč) sami 

preoblikujemo prostor. Ga povečamo ali zmanjšamo z drugimi besedami prilagodimo 

svojim lastnim arhitekturnim ţeljam. 

V današnjem času čim bolj teţimo k temu, da bi vse stvari, ki jih proizvedemo čim 

manj obremenile okolje. Montaţne nizkoenergijske hiše so zgrajene iz naravnih 

materialov, tako, da ko objekta ne ţelimo več uporabljati oziroma »mu poteče rok 

uporabe«, materiale lahko predelamo v karkoli drugega in s tem ne obremenimo okolja. 

Res je, da so takšni materiali malce draţji, vendar tako okolju kot nam toliko bolj 

prijazni, zatorej dejstvo, da so anketiranci moţnost recikliranja gradiv izbrali kot 

dejavnik ne preseneča. 
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Poraba energije je pri gradnji nizkoenergijskih hiš bistvenega pomena. Vsi zgoraj 

našteti dejavniki vplivajo na to, koliko energije bomo dejansko porabili ob bivanju v 

objektu. Vsi teţimo k temu, da bi bila poraba energije čim manjša, saj se stroški 

venomer višajo. S pravilno izbiro gradbenih materialov in s pravilnim prezračevanjem 

objekta bomo na porabi energije prihranili veliko. Dovolj je ţe, da izberemo pravilno 

vrsto izolacije ali da si tempiramo prezračevanje objekta. Ker s takšno hišo manj 

uporabljamo tako hladilne kot grelne naprave in ker so anketiranci porabo energije  

označili kot pomemben dejavnik, menimo, da trţna niša takšnih hiš na trgu lahko samo 

raste ( glej sliko 6.8.). 
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7 SKLEP 

Zakon, ki je z letošnjim letom stopil v veljavo, je določil, da morajo vsi objekti 

zgrajeni po mesecu juliju ustrezati predpisanim merilom nizkoenergijskega objekta. Ker 

je človeštvo toliko let neomejeno uporabljalo naravne dobrine in izkoriščalo naravo v 

svoj prid, smo prišli do točke, ko smo spoznali, da so tudi te omejene in jih je treba 

razumno trošiti. Tako zaradi lastne dobrobiti kot tudi za dobro narave. Pa vendar. 

Manjša poraba energije posledično pomeni manj stroškov, manj stroškov pa pomeni 

večje prihranke. Seveda, so po drugi strani  gradbena gradiva, s katerimi omejujemo 

vstop in izstop energije iz zgradbe in v njo toliko draţja. Poraja se torej vprašanje, 

koliko dejansko privarčujemo z gradnjo takšnega objekta. Kratkoročno nič, morda nekaj 

celo zgubimo, medtem ko se nam na daljši rok takšna naloţba vsekakor obrestuje.  

Iz anketne raziskave je razvidno, da na Slovenskem trţišču še vedno prevladuje 

klasična gradnja in to kljub pestri ponudbi in intenzivnem trţenju sodobnih montaţnih 

objektov, ki jih gradijo ţe nekaj desetletij. To je na nek način razumljivo, saj je večina 

ljudi od vedno gradila takšne objekte in če se otroci varno počutijo v njih, bodo pretekle 

izkušnje in tradicija nedvomno vplivale na odločitev za njihovo lastno bivališče. Kljub 

temu in predvsem po zaslugi znanj in vzgoje, ki se preteţno prenašajo preko 

izobraţevalnega sistema in medijev, je gradnja montaţnih hiš v zadnjih letih izredno 

napredovala. Montaţni objekti iz novih gradiv (kompoziti in polimeri) in njihove 

različne kombinacije predstavljajo močno konkurenco klasičnim gradnjam in 

povpraševanje po njih se na trgu krepi. 

Prednosti gradnje nizkoenergijskih montaţnih hiš je predvsem v kratkem času 

gradnje in ceni. Kljub temu, da objekt ni dokončan, se vanj lahko vselimo in ga 

funkcionalno uporabljamo. Podatki iz ankete govorijo o tem, da bi več kot polovica 

anketiranih gradila nizkoenergijske montaţne objekte, predvsem zaradi niţjih stroškov 

naloţbe in ţe zgoraj omenjenih prednosti in to kljub temu, da jim lastnosti gradiv niso 

preveč poznane. Če se opremo na izsledke raziskave lahko sklepamo, da umestitev 

bivalnih enot Euro – Aust Composit 
TM

, ki jih sestavljajo iz gradbenih plošč TESIP, ne 

bi predstavljala nekih večjih teţav, saj bi bila to hiša po meri človeka, ki bi rasla glede 

na njegove finančne moţnosti. Ţal pa takšnega dejstva ne moremo potrditi z analizo 

notranjih in zunanjih dejavnikov. Slednja nam je namreč podala negativno oceno 

poslovne uspešnosti podjetja na Slovenskem trgu, kar se tiče njegovih nizkoenergijskih 

hiš. Blagovna znamka je namreč nova in neprepoznavna in navkljub nizkim stroškom 

dela in cenejših surovin bi se podjetje na našem trgu soočilo z vrsto teţav, saj hiše še 

niso bile preizkušene v razmerah celinske Evrope. Ne, ne moremo trditi, da bi podjetje 

ne bilo uspešno na trgu, toda poslovna tveganja bi bila izjemno visoka. Drugače je s 

samimi gradbenimi toplotno izolacijskimi ploščami TESIP. Te bi se na domačem trgu 

lahko uveljavile ob pravi promociji in zadostnih sredstvih za oglaševanje. So 
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kakovostne, široko uporabne in za različne namene ter cenovno sprejemljive in naloţba 

v prepoznavnost izdelkov in blagovne znamke bi se prev verjetno obrestovala.  

Varno bivališče je ena izmed temeljnih potreb človeka, zato sta cena gradnje in 

nizko stroškovno vzdrţevanje objekta še kako pomembna. Denarni prihranki in viri 

graditeljev individualnih stanovanjskih zgradb so največkrat močno omejeni. Po drugi 

strani pa je za sam trajnostni razvoj in obremenjevanje okolja še kako pomembno s 

kakšnimi gradivi bomo gradili. Ko bo objekt enkrat odsluţil, ga bo treba odstraniti. 

Gradbene ruševine pa ţe danes predstavljajo problem, kam z njimi. Zato je za vsakega 

graditelja pomembno, da se pred samo gradnjo dobro seznani, kakšna gradiva bo 

vgrajeval. Ne le zaradi energijskih prihrankov, temveč tudi zaradi zdravja, bivalnega 

udobja in obremenjenosti, ki jo sam bivalni objekt predstavlja za okolje oziroma jo bo, 

ko bo odsluţil prvotnemu namenu. Ali nam bo s predpisi in vrednostnim odnosom do 

okolja uspelo obvarovati naravo pred nadaljnjim propadanjem njene barvitosti in 

pestrosti, danes teţko rečemo. Nesporno pa drţi, da se izdelki in storitve, ki se trţijo pod 

znamko ekologije, bolje prodajajo. 
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Tabela1: Največje količine gradbenih odpadkov, za katere investitorju ni treba 

zagotoviti oddaje zbiralcu gradbenih odpadkov oziroma mu ni treba 

pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja za pripravo za ponovno uporabo   

Vrsta gradbenih odpadkov Največja količina gradbenih 

odpadkov 

Beton, opeka, ploščice, keramika 

in materiali na osnovi sadre 

50 m3 

Gradbeni materiali, ki vsebujejo 

azbest, razen odpadnih 

azbestcementnih gradbenih izdelkov 

0,5 m3 

Odpadni azbestcementni 

gradbeni izdelki 

5 m3 

Les, steklo, plastika 10 m3 

Bitumenske mešanice, katran in 

katranirani izdelki 

15 m3 

Kovine  100 dm3 

Izolirni materiali 5 m3 

Vir : Ur.l.RS, št. 34/2008
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Tabela2: Razvrstitev objektov glede na energijsko število 

Vrsta objekta Energijsko število – 

letna poraba energije v 

kWh/m2 

Letna poraba 

kurilnega olja v 

litrih/površinski meter 

Zelo potratna hiša >250 >25 

Potratna hiša 200 – 250 20 – 25 

Povprečna hiša 150 – 200 15 – 20 

Varčna hiša 100 – 150 10 – 15 

Zelo varčna hiša 50 – 100 5 – 10 

Hiša prihodnosti < 50 < 5 

Vir : Grobovšek 2010. c
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Tabela 3: Merila in izračuni, ki jih predpisuje Pravilnik o učinkoviti rabi 

energije v stavbah 

Merila Izračuni 

- Koeficient toplotne prehodnosti 

»U«  (nekateri uporabljajo še stare 

oznake »K« ), s katerim 

ponazarjamo učinkovitost 

toplotne zaščite zgradbe, bo moral 

biti niţji od 0,28 W/m2K pri vseh 

novogradnjah in stavbah, ki se 

bodo prenavljale. Omenjeni 

koeficient doseţemo pribliţno pri 

10 cm izolacije, ki je poloţena na 

opečnatem modularcu; 

- izračun letne dovoljene 

energije za gretje in 

hlajenje stavbe; 

- Temperaturo v ogrevalnih sistemih 

z vodo bo potrebno omejiti iz 

sedanjih 90 °C oziroma 70 °C na 

55 °C; 

- izračun potrebne letne 

primarne energije za 

delovanje stavbe; 

- Določena je največja dovoljena 

moč za hlajenje stavbe, ki se ne 

sme prekoračiti; 

- izračun izpusta CO2; 

- Povprečna osvetljenost stavbe in 

uporaba svetil sta omejeni. 

- prikaz energijskih 

kazalnikov (priključna 

moč grelnih, hladilnih in 

električnih naprav, 

potrebno letno energijo 

za delovanje naprav, 

deleţ obnovljivih virov 

energije); 

- Najmanj 25% energije, ki jo 

potrebujemo za zgradbo mora biti 

pridobljene iz obnovljivih virov. 

- podatki o podnebju; 
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 - podatki o gradivih 

(Navajajo se podatki o 

gradbenih izdelkih, ki so 

navedeni v listini o 

skladnosti za posamezni 

izdelek, ki mora biti 

narejena po predpisih o 

dajanju gradbenih 

izdelkov v promet .)   

Vir: Url. RS, št.:  52/2010
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Tabela 4: Tehnični podatki in fizikalne značilnosti Porohterm 45 S 

Fizikalna 

značilnost 

Vrednost Opomba 

Debelina zidu v 

cm 

45  

Masa v kg na m2 

/ m3 

304/684 Teţa malte ali drugih veziv ni 

upoštevana 

Koeficient 

toplotne prevodnosti λ 

(W/mK) 

0,16  

Toplotna  

prehodnost U 

(W/m2K) 

0,30 – 0,35 Velja ob uporabi toplotne 

izolacijske malte in toplotnega 

izolacijskega ometa 

TlačnatTrdnost v 

MPa 

>10  

Razred gorljivosti A Negorljiv 

Odpornost proti 

poţaru – REI (min) 

180 Odlična – predpisana 

odpornost REI  proti poţaru za 

individualne hiše je 30 minut. 

Zvočna izolacija 

Rw v dB 

52  

Faktor difuzijske 

upornosti µ - 

paropropustnosti 

8  

Trajnost Trajen  

Vir: Eienberg.si 2010
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Tabela 5: Tehnični podatki in fizikalne značilnosti Ytong termobloka 

Fizikalna značilnost Vrednost Opomba 

Debelina zidu v cm 40  

Masa v kg na m2 / m3 440 Teţa malte ali drugih 

veziv ni upoštevana 

Koeficient toplotne 

prevodnosti λ (W/mK) 

0,096  

Toplotna  prehodnost U 

(W/m2K) 

0,23  

Tlačna trdnost v MPa 2,50  

Razred gorljivosti A Negorljiv 

Odpornost proti poţaru – 

REI (min) 

180 Porobeton je odporn 

do 1000°C, vendar začne 

pri 650°C izgubljati 

trdnost 

Zvočna izolacija Rw v dB 44 Merjeno pri 

neobdelanih zidovih in 

stropih 

Faktor difuzijske upornosti 

µ - paropropustnosti 

5  

Trajnost trajen  

Vir: Xella.si 2010 

 





Priloga 6 

 

Tabela 6: Tehnični podatki in fizikalne značilnosti Isorasta  

Fizikalna značilnost Vrednost Opomba 

Debelina zidu v cm 43,75 Elementi odgovarjajo 

toplotno izolacijskim 

standardom za gradnjo 

pasivnih hiš 

Masa v kg na m2 / m3 300 Teţa stene vključno z 

betonom brez ometa 

Koeficient toplotne 

prevodnosti λ (W/mK) 

0,21  

Toplotna  prehodnost U 

(W/m2K) 

0,10 Z notranjim mavčevim 

ometom debeline 15 mm in 

zunanjim iz umetne mase 

debeline 10 

Tlačna trdnost polistirena 

v MPa 

Tlačna trdnost betona MPa 

0,07 

 

2,50 

Izmerjeno pri 10% 

deformaciji 

 

 

Razred gorljivosti B Teţko vnetljiv, vendar pri 

visoki vročini topljiv 

Odpornost proti poţaru – 

REI (min) 

30 - 90 Zadostuje za stanovanjske 

objekte P +2; s primernimi 

ognja odpornimi oblogami in 

ometi lahko odpornost proti 

poţaru zvišamo za dva 

razreda, na 90 min. 

Zvočna izolacija Rw v dB 44 Izmerjena povprečna 

vrednost v frekvenčnem 

območju med 500 in 2000 Hz  

Faktor difuzijske upornosti 

µ - paropropustnosti 

35 ? Podan je samo faktor za 

polistiren  

Trajnost Trajen  

Vir: isorast.si 2010
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Tabela7: Tehnični podatki in fizikalne značilnosti lepljene masivne lesene 

stene 

Fizikalna značilnost Vrednost Opomba 

Debelina zidu v cm 28,2 Lesena masivna 

stena z leseno fasado – 

debelina izolacije je 10 

+ 22 cm 

Masa v kg/ m3 – 

smrekovina 

mecesnovina 

470 

570 

Zračno sušen les z 

relativno vlago med 12 

in 15 % 

Koeficient toplotne 

prevodnosti λ (W/mK) 

0,04 – 0,05 Dve vrsti in 

različni debelini 

izolacije iz plošč iz 

lesnih vlaken 

Toplotna  prehodnost U 

(W/m2K) 

0,25  

Tlačna trdnost MPa 50 V vzdolţni smeri 

celične stene 

Razred gorljivosti D Lesena stena je 

zaščitena pred poţarom  

Odpornost proti poţaru – 

REI (min) 

60  

Zvočna izolacija Rw v dB 42  

Faktor difuzijske upornosti 

µ - paropropustnosti 

70 Za smrekov les 

Trajnost v letih cca 70 Hiša mora biti 

redno in dobro 

vzdrţevana 

Vir: riko-house.com 2010
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Tabela8: Izolacijska gradiva in njihove toplotne lastnosti 

 

Vrsta 

izolacije 

Toplotna 

prevodnost 

W/mK 

Vrednost toplotne prehodnosti – U – pri različnih 

debelinah izolacije 

100 

mm 

125 

mm 

15

0  mm 

175 

mm 

200 

mm 

Penjene 

fenolne smole 

– bakelit 

0.022 0,24 0,21 0,1

8 

0,16 0,15 

Penjeni 

poliuretan 

0,023 0,25 0,21 0,1

9 

0,17 0,15 

Celulozna 

vlakna 

 

0,035 0,29 0,25 0,2

2 

0,20 0,18 

Lanena 

vlakna 

 

0,037 0,30 0,26 0,2

3 

0,21 0,19 

Penjeni 

polistiren EPS  

- stiropor  

0,038 0,30 0,26 0,3

0 

0,21 0,19 

Ovčja 

volna in 

konoplja 

0,039 0,31 0,27 0,2

4 

0,21 0,19 

Vir : energysavingtrust.org. 2010
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Tabela9: Primerjava tehničnih podatkov in fizikalnih značilnosti med 

zunanjimi stenami hiš Lumarja in Marlesa 

Fizikalna značilnost Vrednost 

Marles 

Vrednost 

Lumar 

Opomba 

Debelina zunanje 

stene v cm 

24,0 30,6 Stena z 

zaključeno 

izolacijsko 

fasado 

Masa v kg/ m3 – 

izolacijsko polnilo 

20 + 35 

ESP +  

35 + 50 

MV + 

Cel** 

** 

Celuloza 

Koeficient toplotne 

prevodnosti λ (W/mK) 

0,04 + 0,04 

ESP + MV* 

0,045 + 

0,04 

Cel + 

MV* 

*Mineraln

a volna 

Toplotna  prehodnost 

U (W/m2K) 

0,19 0,164 Izolacija 

in lesni deli 

Tlačna trdnost MPa * *  

Razred gorljivosti D + A1 B  

Odpornost proti 

poţaru – REI (min) 

60 60  

Zvočna izolacija Rw v 

dB 

44 45  

Faktor difuzijske 

upornosti µ - 

paropropustnosti 

* *  

Trajnost v letih * *  

*ni podatka – vrednosti niso bile javno dostopne 

Vir: lumar.si 2010; marles-hise.si 2010 
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Tabela10: Tehnični podatki in fizikalne značilnosti zunanje stene TESIP ™ 

Fizikalna 

značilnost 

Vrednost Opomba 

Debelina zunanje 

stene v cm 

18 Debelina s fasadnim slojem in 

notranjo kompozitno ploščo. Te 

debeline zunanjih zidov so 

predvidene samo za območja z 

ekstremnimi temperaturami. 

Masa v kg/ m3 – 

poliuretansko polnilo 

30 - 40  Masa je odvisna od gostote. 

Pri ploščah z dobro absorpcijo 

zvoka je nekoliko manjša.  

Koeficient 

toplotne prevodnosti λ 

(W/mK) 

0,023–0,025 Pri ploščah z zvočno toplotno 

zaščito je večji. 

Toplotna  

prehodnost U 

(W/m2K) 

0,17-0,19 Pri ploščah z zvočno toplotno 

zaščito je prehodnost toplote 

nekoliko večja 

Tlačna trdnost 

MPa 

? Obremenitveni testi na tlačno 

trdnost še niso končani 

Razred gorljivosti B Teţko gorljiv in le ob 

neposrednem stiku z ognjem. 

Samougasljiv, ko gorljivi vir 

odstranimo 

Odpornost proti 

poţaru – REI (min) 

240 Izključno v opaţni steni, pri 

kateri so kompozitne stranice 

protipoţarno obdelane 

Zvočna izolacija 

Rw v dB 

46  

Faktor difuzijske 

upornosti µ - 

paropropustnosti 

40 - 60 Odvisno od zaprtosti celične 

strukture 

Trajnost v letih >75 Poliuretansko polnilo je 

občutljivo na neposredno 

izpostavljenost UV svetlobi 

Vir: Tovarniška dokumentacija PT Eurohome 2010
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Tabela11: Preglednica učinkovitosti gradiv za toplotno izolacijo in njihov 

relativni strošek glede na mineralno volno 

Gradivo Potrebna 

debelina za U = 

0,4 W/m2K v cm 

Relativni strošek za 

gradivo brez vgradnje ( v €) 

Lesna volna 23 4,53 – 5,71 

Ekspandirana 

glina 

25 – 40 4,12 – 8,94 

Penjeno steklo 10 – 13 3,70 – 4,12 

Lesna vlakna 10 – 11 2,76 

Kokosova vlakna 13 2,59 – 2,94 

Ekstrudiran 

polistiren 

6 – 9 2,29 

Poliuretan 5 – 9 2,12 

Pluta 11 2,00 – 2,94 

Trstika 10 – 15  1,88 – 2,47 

Ovčja volna 10 – 11 1,82 – 2,59 

Lan 10 – 11 1,76 – 1,88 

Bombaţ 10 1,76 

Perlit 13 1,24 – 1,82 

Celuloza 10 – 11 1,12 – 1,71 

Mineralna volna 8 – 11 1,00 

Ekspandiran 

polistiren 

9 – 10 0,70 – 0,82 

Slama 23 – 33 0,0 

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo 2010
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Tabela12: Ključni predpisi za uravnavanje umeščanja objektov v prostor in 

bivanje 

S

klop 

Predpis Vsebina 

1 Zakon o prostorskem načrtovanju 

(Url. RS, štev.: 33/07) 

Ureja prostorsko 

načrtovanje, določa vrsto 

prostorskih aktov, njihovo 

vsebino, postopke za 

pripravo in sprejem ter 

opremljanje stavbnih 

zemljišč 

1 Pravilnik o kriterijih za načrtovanje 

prostorskih ureditev in posegov v 

prostor na najboljših kmetijskih 

zemljiščih zunaj naselij (Url. RS, štev: 

110/08) 

Določa merila, po 

katerih se lahko določa 

širitev območja naselij na 

kmetijska zemljišča.  

1 Pravilnik o prikazu stanja v 

prostoru (Url. RS, štev.: 50/2008 

Določa podrobnejšo 

vsebino in pripravo 

prikaza stanja v prostoru. 

Obvezne in neobvezne 

vsebine namenske rabe 

prostora so podane v 

besedni in grafični obliki, 

vključujejo pa: prikaz rabe 

prostora, prikaz javne 

infrastrukture, prikaz 

varstvenih reţimov in 

prikaz mej območja 

prostorskega načrta) 

1 Uredba o prostorskem 

informacijskem sistemu ( Url RS, štev.: 

119/07) 

Določa vsebino 

informacijskega sistema, 

njeno pripravo, vodenje, 

uporabo in vzdrţevanje. 

IS sluţi za seznanjanje 

upravnih organov, 

lokalnih skupnosti in 

javnosti s stanjem v 

prostoru in njegovo 



Priloga 12 

 

načrtovano in namensko 

uporabo. 

1 Pravilnik o merilih za odmero 

komunalnega prispevka (Url RS, štev.: 

95/2007 

Določa merila za 

odmero komunalnega 

prispevka in način njegove 

odmere. 

1 Zakon o urejanju prostora (Url RS, 

štev.: 110/02) 

Ureja način 

uveljavljanja prostorskih 

ukrepov za izvajanje 

načrtovanih prostorskih 

posegov (prenova 

degradiranih poselitvenih 

in drugih območij, 

komasacije, pristojnosti 

drţave in občin na 

področju urejanja 

prostora, ustvarjanje 

prostorskih pogojev za 

učinkovito gospodarjenje 

z nepremičninami, 

pridobivanje lokacijske 

informacije, začasne 

ukrepe za zavarovanje 

prostora, predkupno 

pravico občin, razlastitev 

in omejitev lastninske 

pravice, odškodnino in 

pridobivanje nadomestne 

nepremičnine, opravljanje 

dejavnosti na področju 

prostorskega načrtovanja, 

nadzor in kazni).  

2 Zakon o varstvu okolja (Url. RS, 

štev.: 41/04) 

Ureja ukrepe za 

varstvo okolja pred 

obremenjevanjem in 

pogoje za trajnostni razvoj 

in ohranjanje biotske 

raznovrstnosti. 
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3 Pravilnik o učinkoviti rabi energije 

v stavbah (Url.RS, štev.: 52/10) 

Določa tehnične 

zahteve, ki morajo biti 

izpolnjene za učinkovito 

rabo energije v stavbah in 

sicer: pri toplotni zaščiti, 

ogrevanju, hlajenju, 

prezračevanju, pri pripravi 

tople vode in uporabe 

primerne razsvetljave. 

Hkrati določa tudi deleţ 

lastnih obnovljivih 

energijskih virov, s 

katerimi se pokriva 

energijske potrebe stavbe 

ter metodologijo za 

izračun energijskih 

lastnosti stavbe.  

3 Pravilnik o prezračevanju in 

klimatizaciji stavb (Url. RS, štev.: 

42/02) 

Določa tehnične 

zahteve za prezračevanje 

in vzdrţevanje bivalne 

klime v stavbah ter 

tehnične zahteve za 

mehanske prezračevalne 

sisteme, v kolikor se 

vgradijo.  

4 Zakon o graditvi objektov (Url RS, 

štev.: 110/2002 – Zakon je bil do leta 

2010 večkrat popravljen in dopolnjen 

Ureja pogoje za 

graditev vseh objektov. 

Določa bistvene zahteve 

in lastnosti, ki jih morajo 

izpolnjevati objekti, 

predpisuje načine in 

pogoje za opravljanje 

dejavnosti, ki so povezane 

z graditvijo objektov in 

ureja inšpekcijsko 

nadzorstvo ter sankcije. 

 Uredba o vrstah objektov glede na 

zahtevnost (Url. RS, štev.: 37/08 

Uredba razvršča 

objekte na zahtevne, manj 
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zahtevne, nezahtevne in 

enostavne objekte. 

 Uredba o območju za določitev 

strank v postopku izdaje gradbenega 

dovoljenja (Url. RS, štev.: 37/08 

Določa način izračuna 

in prikaz območja ter 

njegovo velikost za vrste 

posameznih objektov. 

 Pravilnik o projektni dokumentaciji 

(Url. RS, štev.: 55/08) 

Določa podrobnejšo 

vsebino projektne 

dokumentacije za 

zahtevne in manj zahtevne 

objekte, način njene 

izdelave in vrsto načrtov, 

ki jo sestavljajo.  

 Pravilnik o gradbiščih (Url. RS, 

štev.: 55/08) 

Določa ureditev 

gradbišča, način njegove 

označitve, vsebino in 

način vodenja evidence 

del na gradbišču ter 

izvajanje sprotnega 

nadzora gradnje.  

 Pravilnik o dokazljivosti 

zanesljivosti objekta (Url. RS, štev.: 

55/08) 

Določa obliko in 

vsebino izkaza o 

zanesljivosti objekta, ki ga 

je potrebno priloţiti 

zahtevi za izdajo 

uporabnega dovoljenja.  

4 Pravilnik o zahtevah za 

nizkonapetostne električne inštalacije v 

stavbah (Url. RS, štev.: 41/09) 

Postavlja zahteve za 

varnost nizkonapetosnih 

električnih napeljav in 

naprav, ki jih morajo 

izpolnjevati ves čas 

vgradnje v objektu, da je 

zagotovljena primerna 

varnost za ljudi, ţivali in 

premoţenje. 

4 TSG -N-002:2009 - tehnične 

smernice za graditev nizkonapetostnih 

električnih  inštalacij  

Predpisujejo temeljne 

zahteve za projektiranje 

nizkonapetostnih 
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Izdalo:  

Ministrstvo za okolje in prostor 

električnih inštalacij. 

Določajo pogoje in merila 

za zaščito pred: 

električnim tokom, 

udarom strele, 

preobremenitvijo 

vodnikov, toplotnim 

učinkom in prenapetostjo; 

ter zahteve za pravilno 

namestitev in priključitev 

električne opreme.  

4 Pravilnik o zaščiti stavb pred 

delovanjem strele (Url.RS, štev.: 28/09) 

Postavlja zahteve za 

zaščito stavb pred udarom 

strele z vidika varnosti za 

ljudi, ţivali in premoţenje. 

4 TSG-N-003:2009 - tehnične 

smernice za graditev zaščite pred 

delovanjem strele 

Izdalo:  

Ministrstvo za okolje in prostor 

Postavlja zahteve za 

projektiranje, določa 

gradiva in vodnike, ki se 

uporabljajo pri izvedbi 

zaščite, ukrepe za 

preprečitev iskrenja in 

prebojev, ukrepe za 

zaščito pred stikom 

naelektrenega objekta in 

zaščito električnih in 

elektronskih sistemov v 

objektih. 

4 Pravilnik o mehanski odpornosti in 

stabilnosti objektov (Url. RS, štev.: 

101/05) 

Določa zahteve, s 

katerimi se zagotovita 

mehanska odpornost in 

statična stabilnost objekta 

za čas njegove ţivljenjske 

dobe. 

4 Seznam standardov, ob uporabi 

katerih se domneva skladnost z 

zahtevami Pravilnika o mehanski 

odpornosti in stabilnosti objektov 

(Url. RS, štev.: 114/05) 

Seznam standardov – 

evrokodi (eurocodes) 
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4 Pravilnik o poţarni varnosti v 

stavbah (Url. RS, štev.: 31/04) 

Določa ukrepe, ki jih 

je potrebno izvesti, da bi 

stavbe izpolnjevale 

gradbene zahteve za 

zagotavljanje poţarne 

varnosti in primerno 

zaščito za bitja in 

premoţenje v stavbah 

oziroma v neposredni 

bliţini le teh v času poţara 

in med gašenjem.   

4 TSG-1-001:2010 - tehnične 

smernice za graditev za zagotavljanje 

poţarne varnosti v stavbah 

Predpisujejo osnovne 

zahteve in merila za 

nosilnost konstrukcije 

stavb in preprečevanje 

širjenja poţara v stavbi in 

na sosednje objekte; 

določajo usmeritve za 

evakuacijske poti, 

postavljanje sistemov za 

javljanje in alarmiranje in 

naprav za gašenje ter 

določajo pogoje za dostop 

gasilcev in varno gašenje.    

4 Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago 

(Url. RS, štev.: 29/04) 

Določa tehnične 

zahteve, ki jih morajo 

izpolnjevati stavbe za 

zaščito pred vlago. 

4 Pravilnik o zvočni zaščiti stavb 

(Url. RS, štev.: 14/99) 

Določa zahteve za 

zvočno zaščito stavb, v 

katerih ţivijo ali delajo 

ljudje, ter mejne vrednosti 

hrupa v bivalnih in 

delovnih pogojih. 

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 2010
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Priloga 13 Naravna in umetna osvetljenost 

Naravna osvetlitev Umetna osvetlitev 

 

Primer 

Osvetlitev 

v luksih 

 

Primer 

Osvetlitev v  

luksih 

Sončen dan na 

prostem – 12 ura 

100 000 Dobra osvet. na 

delov. mestu 

1 000 

Oblačno nebo 

poleti – 12 ura 

18 000 Osvetlitev  kuhinje 

in jedilnice 

500 

Oblačno nebo 

pozimi – 12 ura 

5 000 Osvetlitev 

stopnišča 

250 

Dnevni prostor 

pozimi – 12 ura 

300 Javna razsvetljava 30 

Noč ob polni luni 0,25   

Vir: erevija.com 2010
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Priloga 14 Konkurenčne prednosti in slabosti podjetja PT  Eurohome ( Ocena 

notranjih dejavnikov) 

Ocena notranjih dejavnikov 

Prednosti Slabosti 

Nima najetega kapitala. Nova in neprepoznavna blagovna 

znamka. 

Razvilo je lastne tehnološke 

postopke za izdelavo ekpandirnih 

mas – znanje in tradicija. 

Ni jasne strateške usmeritve. 

Delovna sila je usposobljena za 

delo s poliuretani in polisocianurati – 

PIR. 

Tehnološki postopek je še vedno 

precej odvisen od ročnega dela, zaradi 

česar lahko pride do precejšnjih nihanj v 

kakovosti izdelkov.  

Obrat je infrastrukturno 

opremljen in delo v njem ni odvisno 

od motenj, ki se občasno pojavljajo 

pri oskrbi z elektriko in vodo – lastno 

črpališče in agregat. 

Obrtniški tip proizvodnje in nizka 

produktivnost.  

Ima vsa potrebna dovoljenja in 

potrdila za dejavnost. 

Povprečna starost vodilnih in 

tehnologa je 65 let. Ni nadomestnih 

kadrov za vodilna dela. 

Nizki stroški dela in cenejše 

surovine ter energija, kot v Evropi. 

Zaposleni so predvsem manualni, 

neizobraţeni delavci.  

Doseglo je triletno oprostitev 

davka na dobiček.  

Podjetje nima lastnih tehničnih 

rešitev za strešne konstrukcije.  

Zaradi tropske klime ga ne 

bremenijo stroški ogrevanja. 

Hiše še niso bile preizkušene v 

razmerah celinske Evrope – veter, deţ, 

mraz, sneg, zato se ne ve, kako bodo 

vzdrţali spoji in prekrivne, dekorativne 

mase.  

Dobra znanstva in poslovna 

razmerja s potencialnimi naročniki v 

matični drţavi – vojska in 

administracija. 

Tehnične rešitve za večnadstropne 

hiše vsebujejo preveč improvizacij. 

Gradbeni elementi TESIP so 

zaradi majhne teţe in enostavnega 

sestavljanja še posebej primerni za 

postavljanje interventnih in 

nastanitvenih objektov na območjih 

Podjetje ni izdelalo analize 

slovenskega trga in slabo pozna razmere 

in konkurenco na njem. 
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naravnih nesreč in v evakuacijskih 

središčih. 

Gradbeni elementi so 

dimenzionirani za zlaganje v 

kontejnerje in primerni za različne 

oblike transporta.   

Za gradbene plošče še ni opravilo 

certificiranja po evropskih standardih. 

Izdelki so odporni proti vlagi, 

insektom, zajedavcem in večino 

kemikalij. Primerni za skladiščenje 

na prostem. 

Nima pripravljenega trţnega načrta 

in načrta distribucije izdelkov ter ne 

pozna distribucijskih poti. 

Postavitev objektov zahteva 

povprečno usposobljenost in 

priročnost. Gradbene plošče je 

mogoče krojiti po lastni volji.  

Podcenjuje vstop na slovenski – 

evropski trg, ker misli, da bo kupce 

pridobilo zgolj s primerno ceno.  

Izdelki izpolnjujejo najvišje 

tehnična merila, standarde poţarne 

varnosti, predpisane fizikalnih 

lastnosti in ekološko ne 

obremenjujejo okolja. V celoti jih je 

moţno reciklirati. 

Zvočna izolacija gradbenih plošč 

(zunanjih in notranjih) je slaba.  

Gradbeni elementi za gradnjo po 

načrtih imajo vgrajene napeljave za 

elektriko in vodo, zunanje površine 

pa imajo tudi izgotovljeno fasado.  

Podjetje nima lastnega laboratorija in 

merilnih naprav za preizkušanje izdelkov 

in nadziranje kakovosti.  

Gradbeni elementi iz 

poliuretanov in polisocianuratov – 

PIR imajo odlične toplotne izolativne 

lastnosti. 

Meritve hlapljivosti fasadnih gradiv, 

fugirnih mas in premazov, sredstev za 

zaščito lesa in lepila niso opravljene.   

 Z dobavitelji surovin in polizdelkov 

ima le kratkoročne dogovore in nima 

izgotovljenega načrta planirane dobave. 

Nabavna razmerja se tako spreminjajo od 

pošiljke do pošiljke, blago prihaja z 

zamiki ali pa je nanj treba čakati. Motnje 

v proizvodnji so stalne.  

 Ne skrbi za vzgojo in izobraţevanje 

kadrov in ne išče mlajših strokovnjakov. 

 Slaba delovna zaščita in velika 

izpostavljenost delavcev.  

 V podjetju so prisotni prikriti 
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konflikti med hindujskimi in 

muslimanskimi delavci. 





Priloga 15 

 

Priloga 15 Trţne priloţnosti in nevarnosti v globalnem okolju ( ocena zunanjih 

dejavnikov) 

Ocena zunanjih dejavnikov 

Priloţnosti Nevarnosti 

Na evropskem trgu povpraševanje po 

gradbenih elementih in izolacijskih ploščah 

narašča zaradi odličnih toplotnih izolacijskih 

lastnosti in enostavne namestitve ter 

krojenja.  

Močna konkurenca in veliko 

ponudnikov različnih in po 

lastnostih podobnih gradbenih 

izdelkov in hiš v slovenskem 

prostoru, ki odlično poznajo trg in 

razmere na njem. 

Konkurenčna cena in visoki dobički 

zaradi nizkih proizvodnih cen in sorazmerno 

visokih cen v Evropi. 

Ponudniki modularne panelne 

gradnje so ţe prisotni in krepijo 

lastno prepoznavnost. 

Strošek ladijskega in kopenskega 

transporta ter logistike predstavlja zgolj 

2,8% prodajne vrednosti po zabojniku.    

Upočasnjena rast naloţb v 

gradbeništvu in pri individualnih 

investitorjih zaradi posledic 

gospodarske krize.  

2,7% carinska stopnja od nabavne cene 

za uvoz v unijo. 

Naraščanje pogajalske moči 

kupcev in pritisk na zniţevanje 

cen. 

Drţavne spodbude za energijsko varčne 

gradnje in obnove. 

Velik deleţ masivne gradnje in 

vrednostna opredelitev kupcev za 

njo. Nezaupanje potencialnih 

kupcev do gradnje z lahkimi 

elementi.   

Dolgoročno ali kratkoročno financiranje 

investitorjev v višini 50% vrednosti 

izdelkov, hiše po polovično niţji obrestni 

meri od bančne. 

V primeru stopnjevanja 

gospodarske krize in večjega 

pritiska konkurence na trg se lahko 

povišajo uvozne dajatve in carine.   

Nizko finančno tveganje zaradi 

prodajnih pogojev (polovica v gotovini, 

polovica posojilo). 

Gradbeni paneli TESIP niso 

prepoznavni in o njihovih 

lastnostih se praktično ne ve nič. 

Preseţek kvalificiranih in usposobljenih 

delavcev za montaţo, vzdrţevanje in 

vgradnjo.  

Izdatki za oglaševanje 

ponudbe gradbenih elementov in 

hiš prodajna tveganja le 

malenkostno zniţajo.  

Gibljiva finančna struktura in 

oblikovanje ter prilagajanje cen znotraj 

globalnega gospodarstva. 

Prodiranje v obstoječe 

distribucijske kanale je izjemno 

teţko in največkrat povezano s 
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spremembami prodajne strategije. 

Precej razvit trg samograditeljev.  Vlaganja v lastno distribucijo 

je drago in tvegano, v kolikor 

podjetje ne razpolaga z lastnimi, 

dobro usposobljenimi in predanimi 

kadri. Visoka profesionalnost na 

področju trţenja in neposredne 

prodaje je nujna. 

Na konkurenčnem trgu se 

povpraševanje po novih izdelkih z boljšimi 

lastnostmi povečuje. Novi sistemi in nove 

blagovne znamke se tako rekoč pojavljajo 

dnevno.  

Pogoste reklamacije in spori so 

v gradbeništvu običajni. 

 Kupci se izjemno teţko 

odločajo za nakup nepoznanih in 

novih gradbenih izdelkov in hiš, ki 

na trgu nimajo referenc. Nizka 

cena v tem pogledu ne predstavlja 

odločilnega argumenta.  

 Zahtevni postopki 

certificiranja izdelka glede 

izpolnjevanja tehničnih standardov 

in stroga kakovostna merila. 



Priloga 16 

 

Pozdravljeni! 

 

Sem Absolventka fakultete za Management v Kopru in pišem diplomsko nalogo z 

naslovom TRŢENJSKO POZICIONIRANJE NIZKOENERGIJSKIH HIŠ. Vprašalnik, ki je 

pred vami obsega 13 vprašanj, kar vam bo vzelo le nekaj minut časa. Anketa je anonimna, 

pridobljene podatke pa bom uporabila le v svoje raziskovalne namene. 

Za sodelovanje se vam ţe v naprej zahvaljujem! 

 

Demografski podatki (obkroţite črko pred izbranim odgovorom). 

 

1.) Spol 

a) moški 

b)ţenski 

 

2.) Starost 

a) od 15-20 

b)od 20-30 

c)od 30-50 

d)od 50-70 

 

3.) Izobrazba 

a) Poklicna šola  

b) Srednja šola 

c) Fakulteta ali višja šola 

d) Doktorat ali magisterij 

 

4.) Osebni dohodek (v povprečju  mesečno) 

a) pod 800 €  

b) od 800€ do 1500€ 

c) od 1500€ do 3000€  

d) nad 3000€ 
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5.) V katerem predelu Slovenije prebivate? 

a) Juţna primorska  

b) Severna Primorska    

c) Štajerska  

d) Dolenjska  

e) Koroška  

f) Prekmurje 

g) Gorenjska  

h) Osrednja Slovenija  

 i)  Kočevsko  

 

6.) Koliko ste največ pripravljeni odšteti za gradnjo oziroma nakup bivališča skupaj 

z zemljiščem ? 

a) do 80.000€  

b)od 80.000€ do 120.000€  

c)od 120.000€ do 180.000€  

d) od 180.000 € do 270.000€  

e) več kot 270.000 € 

 

7.) Za kakšen gradbeni material bi se odločili pri gradnji lastnega domovanja ?  

(moţnih je več odgovorov)  

a) les in lesni izdelki  

b) opeka  

c) kamen  

d) kombinacija naravnih gradiv (les, kamen, slama, blato)   

e)  industrijska kombinirana gradnja (beton, jeklo,steklo)  

e)umetna, nosilno-vezivna in hkrati izolacijska, lahka kompozitna gradiva  

f) drugo__________________________________________ 
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8.) Našteli bomo nekaj zaznav in razmišljanj, s katerimi je povezana odločitev za 

določeno gradnjo bivalnega objekta. Kakšen pomen ima za vas posamezni navedek na 

lestvici od 1 do 5. , pri čemer '1' pomeni, da za vas ni pomembno, '5' pa, da je zelo 

pomembno.  

 

Pri posameznemu vprašanju obkroţite številko na lestvici.  

a.) občutek masivnega in trdnega objekta  1 2 3 4 5 

b.) prisotnost vlage in plesni    1 2 3 4 5 

c.) poleti hladno, pozimi toplo   1 2 3 4 5 

d.) teţka in zamudna gradnja   1 2 3 4 5 

e.) sodelovanje pri gradnji   1 2 3 4 5 

f.) moţnost večnamenske uporabe gradiv 1 2 3 4 5 

g.) delo z lahkimi gradivi    1 2 3 4 5 

h.) preprosto vzdrţevanje    1 2 3 4 5 

i.) protipotresna varnost    1 2 3 4 5 

j.) protipoţarna varnost    1 2 3 4 5 

k.) zračnost objekta    1 2 3 4 5 

l.) dostop dnevne svetlobe   1 2 3 4 5 

m.) poraba energije    1 2 3 4 5 

n.) energetska samooskrba   1 2 3 4 5 

o.) moţnost dograjevanja objekta  1 2 3 4 5 

p.) moţnost spreminjanja velikosti prostorov 1 2 3 4 5 

q.) preprosto obnavljanje objekta  1 2 3 4 5 

r.) moţnost recikliranja gradiv   1 2 3 4 5 

s.) odpornost gradiv na zunanje vplive  1 2 3 4 5 

t.) preprosto kombiniranje gradiv  1 2 3 4 5 

u.) odpor do umetnih gradiv   1 2 3 4 5 

v.) vrsta gradnje     1 2 3 4 5 

z.) moţnost preselitve objekta   1 2 3 4 5 
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9.) Nizkoenergijska hiša se je uveljavila kot merilo sodobne in predpisane gradnje. 

Tudi pasivna hiša sodi med nizkoenergijske hiše, pri kateri pa za ogrevanje in ohlajanje 

porabimo najmanj energije. Bi se odločili za gradnjo pasivne hiše, če veste, da: 

a.) je takšna gradnja zaradi naprav, ki vzdrţujejo temperaturno stanje, draţja  

    DA NE 

b.) zaradi debelejše izolacije izgubite kar nekaj notranjega prostora  

DA NE 

c.) da je zaradi večslojne zasteklitve in manjših oken slabša dnevna svetloba  

DA NE 

d.) je vzdrţevanje takšne hiše drţaje zaradi vzdrţevanja prezračevalno razvodnega 

sistema   

DA NE 

e.) iz prezračevalno razvodnega sistema ni mogoče popolnoma odstraniti mikrobov, klic, 

spor idr. 

DA    NE 

 

10 .) Z uvajanjem nizkoenergijskih hiš na trg se je povečalo tudi povpraševanje po 

montaţni gradnji. Bi se odločili za gradnjo montaţnega bivalnega objekta?   

DA NE 

Če ste odgovorili z DA, vas sprašujemo, katere so prednosti montaţne gradnje, ki bi 

prepričale vas, da bi se zanjo odločili? 

a.) hiše po tipskih načrtih   DA NE 

b.) nizki stroški priprave zemljišča DA NE 

c.) hitra postavitev   DA NE 

d.) lahka konstrukcija in gradiva  DA NE 

e.) toplotna izolacija   DA NE 

f.) cenejše vzdrţevanje in prenova DA NE 

g.) moţnost dogradnje   DA NE 

h.) preprosta odstranitev objekta  DA NE 

i.) cena     DA NE 
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11 .)  Pri sodobni gradnji se uporablja vedno več umetnih gradiv (umetne smole, 

umetna vlakna, sestavljena, sestavljena/kompozitna gradiva, poliuretani, poliestri, 

sterini), ki so hkrati gradiva nosilnih konstrukcij in odlični toplotni izolatorji, moţno pa 

jih je tudi v celoti reciklirati. 

Menite, da umetna gradiva: 

a.) škodujejo okolju in so nevarna  DA NE nimam mnenja 

b.) vplivajo na slabše počutje bivanja in udobje DA NE nimam mnenja 

c.) prenašajo velike obremenitve in sile  DA NE nimam mnenja 

d.) so odporna proti atmosferskim vplivom DA NE nimam mnenja 

e.) nudijo zadostno varnost in zavetje  DA NE nimam mnenja 

f.) lahko obnavljamo     DA NE nimam mnenja 

g.) podraţijo vzdrţevanje objekta  DA NE nimam mnenja 

h.) predstavljajo poţarno groţnjo  DA NE nimam mnenja 

i.) so primerna za čiščenje   DA NE nimam mnenja 

j.) lahko kombiniramo z ostalimi gradivi DA NE nimam mnenja 

k.) so problematična za nameščanja pohištva DA NE nimam mnenja 

l.) delujejo ceneno in neugledno   DA NE nimam mnenja 

m.) so po kakovosti enakovredna klasičnim DA NE nimam mnenja 

 

12 .) Kdo vpliva oziroma bi vplival na vaše odločitve glede gradnje ?  

a.) nihče, odločam se sam/a 

b.) partner 

c.) starši 

d.) prijatelji 

e.) sosedje 

f.) okolje, v katerem ţivim 

g.) gradbenik, ki ga poznam 

h.) izvedenec iz energetske pisarne 

i.) drug izvedenec (navedite) _______________ 

j.) javni mediji (prispevki, oglasna sporočila) 

k.) obvestila drţavnih agencij 
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13 .)  Če bi se odločili za gradnjo danes, kako bi finančno izpeljali naloţbo ? 

Moţnih več odgovorov ! 

a.) s prihranki  

b.) s posojilom znancev, prijateljev 

c.) z bančnim kreditom ali leasingom 

d.) s sredstvi staršev 

e.) s pomočjo premoţnega partnerja  

 

14 .)  Kako ste do sedaj reševali problem lastnega bivanja ? 

a.) kupil/a sem stanovanje/hišo 

b.) gradil/a sem ob pomoči staršev/znancev 

c.) ţivim v najetem stanovanju 

d.) ţivim pri starših 

e.) preselil sem se v lastniško stanovanje k partnerju 

f.) drugo_________________ 

 

Hvala! 


