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Pasivne hiše so racionalne hiše. Odlikujejo jih visoka 
energetska učinkovitost, nižja toplotna prehodnost 
ovoja in s tem višje temperature notranjih obodnih 
površin pozimi, enakomerna klima v prostorih, manj 
porabljene energije in nižja temperatura za ogreva-
nje zraka ob istem občutku ugodja, dobra zrakote-
snost, nizko temperaturni sistemi ogrevanja, prezra-
čevalni sistemi z učinkovito rekuperacijo toplote in 
visoka stopnja bivalnega ugodja. 

Načrtovanje

Če pri načrtovanju in izved-
bi pasivne hiše zanemari-
mo eno samo področje in 

ne upoštevamo strogih kriterijev 
predpisanega standarda, ki velja za 
PH, v stavbah ne dosegamo načr-
tovanega bivalnega ugodja. Zato na 
Gradbenem inštitutu ZRMK v Centru 
za bivalno okolje, gradbeno fiziko in 
energijo uporabljamo program za 
izračun pasivnih stavb PHPP, s kate-
rim spremljamo in preverjamo pra-

NAČRTOVANJE PASIVNIH HIŠ
Tekst: mag. Silvija Kovič, univ.dipl.inž.arh., mag. Miha Praznik, univ.dipl.inž.str.
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Dimičeva 12, Ljubljana

vilnost projektantskih odločitev že 
med samim procesom načrtovanja. 
Tesno sodelujemo tako s projek-
tanti arhitekture kot s projektanti 
strojnih inštalacij, saj le poznavanje 
obeh strok in sprotno preverjanje 
odziva stavb omogoča optimalne, 
racionalne rešitve.

Kot vsaka hiša naj bo tudi pasivna 
hiša načrtovana bioklimatsko, to-
rej v sozvočju z danim naravnim in 
grajenim okoljem. Pred projektira-
njem preverimo lokacijo, podnebne 
razmere in lokalno klimo, (sončno 
sevanje, temperaturo, veter), to-
pografijo (pobočja, doline, zelenje, 
voda), obstoječo pozidanost okolja 
(viri energije, hrup, onesnaženost, 
sence sosednjih objektov), urba-
nizem (obstoječe stanje, možnosti 
solarnega načrtovanja), upošteva-
mo pa tudi tradicijo v arhitekturi, 
kulturo ter lokalne gradbene mate-
riale in oblike. Hiša mora biti dovolj 
osončena in orientirana proti jugu, 
z možnimi odstopanji ± 300 proti 
vzhodu ali zahodu. 
Investitor s svojimi željami, potre-
bami in finančnimi sredstvi bistveno 
vpliva na kvadraturo (priporočena 
kvadratura je 35 m²/osebo), funk-
cionalni razpored, izbor materialov 
in naprav... Višji finančni vložek za-
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gotavlja zaradi zahtevane bolj ka-
kovostne gradnje in vgrajenih bolj 
kakovostnih gradbenih elementov 
višji bivalni standard, investicijski 
stroški v vgrajene bolj kakovostne 
naprave pa se povrnejo predvsem 
s prihrankom pri ogrevanju, ki je v 
primerjavi s klasično grajeno hišo 
za ca. 10x večji. 
Pomembno je, da je potrebnih ogre-
vanih površin in volumna čim manj, 
hiša pa zasnovana oblikovno pre-
prosto, racionalno. Na arhitekturno 
zasnovo poleg razporeditve osnov-
nih prostorov vplivajo še: toplotno 
coniranje posameznih prostorov 
(ogrevani in neogrevani prostori, 
tamponske cone, osončenost po-
sameznih prostorov, instalacijske 
cone ob kopalnici ali kuhinji, klet 
in pomožni prostori naj bodo loci-
rani izven termične lupine), izbira 
posameznih elementov za toplotno 
akumulativnost (pasivni masivni 
gradbeni elementi zgradbe, termič-
no aktivirani deli zgradbe), izbira 
elementov solarnega oblikovanja: 
pasivna izraba energije sonca (ve-
čje steklene površine na jug, fasa-
dni sistemi, nočna toplotna zaščita 
na zasteklitvah, senčila), aktivna 
izraba energije sonca (sončni kolek-
torji, sončne strehe...)

Zasnova ovoja
Pri zasnovi ovoja PH je pomemb-
na pravilna določitev velikosti in 

razpored prozornih in neprozornih 
delov (zaprtost proti severu, odpr-
tost proti jugu), orientacija stekle-
nih površin pretežno proti jugu (čim 
manj na S, majhna okna na vzhod 
in zahod), kompaktnost oblike, brez 
zamikov in predorov ovoja ter čim 
manj senčenja pozimi (balkonov, 
nadstreškov, stene, zelenja...). Sle-
di izbira materiala, iz katerega bo 
hiša grajena: masivno, lahko ali 
mešano - pri vseh načinih moramo 
zagotoviti ustrezno toplotno zašči-
to, zrakotesnost in pravilno izvedbo 
vseh detajlov.
Pri načrtovanju ogrevanja, pre-
zračevanja in osončenja računsko 
preverimo rabo obnovljivih virov 
energije, porabo električne energi-
je, izkoriščenost dotokov sončnega 
sevanja na dani lokaciji in notranjih 
virov. Prezračevalno - ogrevalni sis-
tem mora biti učinkovit, lahko vo-
dljiv in hitro odziven, z vračanjem 
toplote odpadnega zraka. Pri pa-
sivnih hišah srečujemo nove kom-
binacije energetskih sistemov pre-
zračevanja in ogrevanja, z visoko 
učinkovitimi prezračevalnimi sistemi 
in rekuperacijsko stopnjo do 90%. V 
hiši moramo predvideti tudi prečno 
naravno prezračevanje, s katerim 
poleti v nočnem obdobju zmanjšu-
jemo morebitno pregrevanje. 

Zaščita PH
PH potrebujejo za izpolnitev zahte-
vane energijske učinkovitosti (pora-
ba toplote za ogrevanje je omejena 
na q ≤ 15 kWh/m²na leto) zelo ka-

kovostne, visokovredne komponen-
te (zelo dobra toplotna zaščita (U 
< 0.10 – 0.15 W/m²K), vsi detajli 
in priključki ter vgrajeni gradbeni 
elementi morajo biti izvedeni brez 
toplotnih mostov (Y< 0.01 W/mK), 
okna z izoliranimi okenskimi okvirji 
(U< 0.80 W/m²K) s troslojno ener-
getsko učinkovito zasteklitvijo (U< 
0.80 W/m²K, g ≥ 50%), zgradba 
mora biti izvedena zrakotesno (iz-
merjena izmenjava zraka: n50P ≤ 
0.6 h-1), z vgrajenimi visoko učin-
kovitimi prezračevalnimi napravami 
z rekuperacijo. Omejeni sta tudi po-
raba primarne energije (manjša od 
120 kWh/m² na leto) in poraba ele-
ktrične energije (do max. 18 kWh/
m² na leto). 

Pasivne hiše kljub strogim zah-
tevam (ali pa prav zaradi tega) 
zagotavljajo visoko stopnjo bi-
valnega udobja, so prijazne do 
uporabnika in ga ne omejujejo. 
Načrtovane morajo biti v so-
delovanju s stroko in kasneje 
tudi grajene po zahtevnih me-
rilih kakovostne izvedbe, ki si-
cer veljajo za pasivne stavbe. 
Ti kriteriji bi morali veljati tudi 
za ostale načine ali tehnologije 
gradnje, žal pa splošna neraci-
onalnost ter izostanek optimi-
ranja projektantskih zasnov s 
pomočjo premajhnega povezo-
vanja strok vodita v neprever-
jene in potratnejše rešitve.

Gradbena praksa v Sloveniji kupcem nepremičnin običajno ne more ponuditi 
celovite informacije o različnih vidikih kakovosti stanovanjskih objektov. V za-
dnjem času se v pomoč investitorjem pojavljajo različna vrednotenja stavb, npr. 
skozi že predpisane energetske izkaznice stavb ter ostale manj formalne oblike 
vrednotenja ekološke sprejemljivosti, bivalnega udobja, kakovosti bivalnega 
okolja, danosti na določeni lokaciji ipd. Težava takšnih vrednotenj je merljivost 
različnih kriterijev ter njihovo združevanje v skupno oceno, ki bi kupcu na eno-
staven način posredovala celovito informacijo o stavbah. 

PREDNOSTI 

TRAJNOSTNO USMERJENE GRADNJE
NIZKOENERGIJSKIH IN PASIVNIH HIŠ

Tekst: mag. Silvija Kovič, univ.dipl.inž.arh., mag. Miha Praznik, univ.dipl.inž.str.
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Dimičeva 12, Ljubljana



Gradnja in oprema

76 DOM&GRADNJA

Gradnja in oprema

77DOM&GRADNJA

P
rocese integracije ocenje-
vanja stanovanjskih stavb s 
podobnim ciljem smo priče-
li metodološko razvijati na 

Gradbenem inštitutu ZRMK v okviru 
Centra za bivalno okolje, gradbeno 
fiziko in energijo že pred leti.  Prav 
tako je v Sloveniji že desetletje 
uveljavljen Znak kakovosti v gra-
diteljstvu. Poleg večje preglednosti 
trga za končne uporabnike je spre-
mljajoči učinek takšnega celovitega 
vrednotenja stavb in stavbnih ele-
mentov tudi konkurenčni boj ponu-
dnikov, ki posledično vodi v gradnjo 
okolju in uporabnikom prijaznejših 
stavb. 

Nizkoenergijske in pasivne stav-
be že same po sebi potrebujejo za 
vzdrževanje bivalnega udobja zelo 
malo energije, zato je vgradnja eko-
loških, trajnostnih gradbenih mate-

rialov in izdelkov, ki ne obremenju-
jejo okolja in bivalnih prostorov z 
zdravju škodljivimi snovmi, toliko 

pomembnejša. 

Ekološki materiali
Pri montažni gradnji večina proizva-
jalcev uporablja leseno ali kovinsko 
nosilno konstrukcijo z vgrajenimi  
klasičnimi toplotno izolacijskimi 
materiali, npr. stekleno in kame-
no volno in klasičnimi zunanjimi in 
notranjimi oblogami, npr. mavčno - 
kartonske plošče in penjeni polisti-
ren z zaključnim fasadnim slojem. 
Večjo toplotno stabilnost montažne 
hiše lahko dosežemo z vgradnjo 
stabilnejših izolacijskih materialov, 
npr. celulozne toplotne izolacije in z 
uporabo mehkih lesenih vlaknenk, 
ki hkrati z drugimi ekološkimi ma-
teriali (npr. glinenimi ometi) zaradi 
difuzijske odprtosti regulirajo zrač-
no vlago v prostoru in omogočajo 
ustrezno porazdelitev odvečne vla-
ge  - kondenza  - po celotni debelini 
toplotne izolacije. 
Prednost naravnih ekoloških mate-
rialov je tudi v tem, da imajo hkrati 
nizko toplotno prevodnost in večjo 
toplotno akumulativnost. Z upora-
bo ekoloških gradbenih materialov 
ustvarjamo primerno mikroklimo v 
bivalnem prostoru, vgradnja parnih 
zapor načeloma ni potrebna, zago-
toviti pa moramo seveda ustrezno 
zrakotesnost ovoja stavbe. Šele 
dobro zatesnjena montažna hiša z 
zrakotesnim stavbnim pohištvom 
omogoča prisilno prezračevanje, ki 

vključuje tudi rekuperacijo toplote 
in s tem doseganje nizkoenergijskih 
oz. pasivnih karakteristik.

Kakovost bivanja
Trajnostno usmerjena gradnja bo 
slej ko prej pozitivno vplivala tudi 
na gospodarstvo, saj imajo takšne 
hiše in stanovanja trajnejšo vre-
dnost in izboljšujejo tudi ekološko 
bilanco države. Za svoje obratova-
nje potrebujejo zelo malo energije, 
malo pa jo porabijo tudi med samo 
gradnjo in pri proizvodnji gradbenih 
materialov in izdelkov, iz katerih so 
zgrajene. Prav tako okolja dodatno 
ne obremenjujejo po izteku življenj-
ske dobe in razgradnji objekta, saj 
so gradbeni materiali in izdelki ob-
novljivi, trajnostni.

Nizkoenergijske in pasivne hiše, 
izdelane po trajnostnih kriterijih, 
stanovalcem omogočajo nadpov-
prečno visoko kakovost bivanja, če 
jih primerjamo s t.i. »povprečno« 
gradnjo:
• zdravo bivanje zaradi vgrajenih 
ekoloških materialov,
• zelo kvalitetna gradnja in s tem 
doseganje daljše življenjske dobe 
stavbe,
• visoko udobje zaradi toplejšega 
ovoja stavbe in zagotovljenega sve-
žega zraka,
• nizki stroški za energijo zaradi op-
timalne toplotne zaščite in rekupe-
racije,
• visoka kvaliteta zraka zaradi kon-
troliranega prezračevanja.

Zaključek
Številne zgrajene ekološke nizkoe-
nergijske in pasivne hiše v tujini in 
pri nas so že dokazale, da takšna 
gradnja z vidika investicije ni ob-
čutno dražja (ca. 10% za pasivno 
tehnologijo ter npr. dodatnih 10% 
ob celoviti uporabi ekoloških ma-
terialov), ima pa veliko pozitivnih 
vplivov na zdravo bivalno okolje 
(notranja klima, zunanja klima) in 
posredno tudi na politično ekonomi-
jo države.

Kako ugotoviti, ali je naša 
pasivna hiša res pasivna?

Načrtovanje pasivne novogradnje in 
prenove ne dopušča projektantskih 
napak. Gre za preplet različnih strok, 
ki skozi postopke optimiranja rešitev 
na področju arhitekturne, gradbene in 
energetske zasnove rezultira v optimi-
ranje tehničnih in tehnoloških rešitev. 

Prednosti montažne gradnje

Prednosti »montažne« oz. »skeletne« gradnje so predvsem v 
hitrem napredovanju gradnje in lahki izvedbi brez velikih količin 

vgrajene vlage. Svojo hišo lahko izdelamo, opremimo in se vseli-
mo že v nekaj mesecih. Večina takšnih montažnih hiš je že v svoji 
zasnovi nizkoenergijskih z majhnimi toplotnimi izgubami, majhno 
porabo energije in posledično tudi nižjimi stroški ogrevanja. 

Vse to lahko dosežemo seveda tudi s t.i. »klasično«, masivno gra-
dnjo, vendar pri klasični gradnji toplotna izolacija predstavlja doda-
tno debelino na obodnem zidu stavbe, pri t.i. »skeletni gradnji« pa 
je toplotna izolacija že vgrajena v celotno debelino ovoja stavbe. 
Pri pasivnih montažnih hišah, kjer dodatno vgrajujemo lahko tudi 
od 25 do 40 cm toplotne izolacije stavbe, tako varčujemo tudi s 
pozidanim prostorom, saj za enak toplotno - izolativni učinek po-
trebujemo manjšo debelino konstrukcijskega sklopa.
V montažnih hišah moramo med etažami zagotoviti tudi ustrezno 
zvočno izolativnost, kar dosežemo z vgradnjo plavajočih podov ter 
vgradnjo ustrezne toplotne izolacije proti udarnemu zvoku, da se 
zvok ne prenaša po konstrukciji. Vse to velja seveda tudi za ma-
sivno gradnjo.

Tipične montažne hiše se v primerjavi s klasično grajenimi hitreje 
segrejejo in tudi ohladijo in so zaradi manjše toplotne akumulaci-
je bolj primerne za stensko ogrevanje in hlajenje ter toplozračne 
ogrevalne sisteme. Kakšen ogrevalni sistem bomo vgradili v hišo 
pa ni odvisno toliko od samega načina gradnje, pač pa veliko bolj 
od njenih energetskih karakteristik. V pasivne hiše npr. obvezno 
vgrajujemo sistem kontroliranega prezračevanja z vračanjem to-
plote odpadnega zraka. Ostali sistemi niso potrebni.
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N
a Gradbenem inštitutu 
ZRMK v Centru za bivalno 
okolje, gradbeno fiziko in 
energijo pravilnost pro-

jektantskih odločitev preverjamo s 
pomočjo različnih programskih oro-
dij že med posameznimi fazami na-
črtovanja. V prvih fazah načrtovanja 
je seveda najpomembnejše sodelo-
vanje z arhitektom, ki pasivno hišo 
zasnuje. Vsako odločitev, ki vpliva 
na npr. porabo energije za ogreva-
nje, pripravo tople vode ali npr. na 
rabo električne energije v pasivnih 
stavbah, preverimo, poiščemo opti-
malno rešitev in jo uskladimo še s 
projektantom strojnih inštalacij. 
Prav tako so pri gradnji pasivnih 
objektov nedopustne napake in ne-
doslednosti pri izvedbi. Le te lahko 
na GI ZRMK vsaj delno identificira-
mo z meritvami, npr. termografijo 
ovoja in testi zrakotesnosti in jih 
v času gradnje oz. pred zagonom 
sistemov še pravočasno saniramo. 
Torej je pri izvedbi PH zelo pomem-
ben tudi dober nadzor nad samo 
izvedbo. Izkušnje nam dokazujejo, 
da je poleg splošnega informiranja 
investitorjev o prednostih pasivne 
gradnje nujno delovati tudi na po-
dročju strokovnega usposabljanja 
projektantov in izvajalcev.

»PHPP« in računsko 
preverjanje pasivnih hiš
Pasivna hiša potrebuje za dosega-
nje zahtevane energijske učinkovi-
tosti zelo kakovostne, visokovredne 

komponente (najboljša toplotna 
zaščita, vsi detajli in priključki ter 
vgrajeni gradbeni elementi mora-
jo biti izvedeni brez toplotnih mo-
stov, zgradba mora biti izredno 
zrakotesna in kompaktne oblike, z 
vgrajenimi visoko učinkovitimi pre-
zračevalnimi napravami, z dodatno 
izoliranimi okenskimi okviri, s troj-
no izolacijsko zasteklitvijo...). Da bi 
stavba resnično ustrezala strogim 
kriterijem predpisanega standar-
da in posledično zagotavljala sta-
novalcem udobje, ki velja za  PH,  
uporabljamo med načrtovanjem 
predvsem program za projektant-
ski izračun »PHPP«. S programom 
PHPP lahko sproti preverjamo npr. 
spremembo arhitekturne zasnove, 
debeline toplotne izolacije, pove-
čanje ali zmanjšanje steklenih po-
vršin, elementov senčenja, orien-
tacije, oblike, zasnove ogrevalnih 

sistemov ipd... Poleg tega je za PH 
vzpostavljen tudi sistem neobve-
znega certificiranja, s katerim lahko 
potrdimo, da je naša hiša res pa-
sivna. S pomočjo programa »PHPP« 
enostavno in hitro ovrednotimo 
učinkovitost morebitnih potrebnih 
izboljšav, izračuni pa so sestavni del 
certificiranja PH. 

Certificiranje pasivnih 
stavb

Za pridobitev certifikata je po-
trebno izpolniti več zahtev-

nih kriterijev. Med samo gradnjo 
so možne preveritve in ogledi po-
sameznih gradbenih faz in izve-
denih detajlov. Po potrebi so pri 
izvedbi bolj zahtevnih del prisotni 
tudi inštruktorji, ki svetujejo in 
preverjajo izvedbo sistemov na 
gradbišču. Ko je objekt zgrajen, 
je za pridobitev certifikata poleg 
zahtevanih izračunov po PHPP 
in dokazil potrebno predložiti še 
dokazilo o ustrezni zrakotesnosti 
objekta. 
Ker je pasivna hiša vezana na 
porabo energije, je njenim zah-
tevam seveda lažje ugoditi v to-
plejših, manj vlažnih podnebnih 
razmerah in področjih brez me-
gle. Odločilnega pomena pri vsaki 
pasivni hiši pa so predvsem skrb-
no načrtovani detajli in sistemi, 
njihova natančna in kakovostna 
izvedba (šolanje izvajalcev!) ter 
dejanski režim uporabe pasivne 
hiše.

Izvedba pasivne hiše

Pasivna hiša mora kljub zelo nizki porabi energije zagotavljati 
visoko stopnjo bivalnega udobja in ugodja, hkrati pa mora 
biti prijazna do uporabnika in ga s svojimi strogimi zahteva-

mi ne sme omejevati. Za dosego standarda pasivne hiše in prido-
bitev certifikata je na voljo več mehanizmov preverjanja:
• svetovanje pri projektiranju in nadzorovanje na gradbišču med 
gradnjo PH (tesnenje, izvedba detajlov, vgradnja elementov in 
sistemov po projektu brez toplotnih mostov, dokumentiranje mo-
rebitnih sprememb...)
• pridobitev certifikata PH: predložitev fotografij, vseh potrebnih 
dokazil in izračunov po PHPP, morebitnih sprememb ter opravljen 
test zrakotesnosti
• preverjanje delovanja izvedenih sistemov v zgrajeni in vseljeni 
pasivni hiši, izvajanje meritev dejanske porabe, nasveti uporab-
nikom...
Čeprav so za pasivne zgradbe predpisani dokaj natančni pogoji za 
dosego ustrezne energijske učinkovitosti zgradbe, pa način gra-
dnje in materiali, iz katerih je objekt zgrajen, seveda niso določe-
ni. Idealno bi seveda bilo, če bi materiali in izdelki bili proizvedeni 
na okolju prijazen način, tako da bi pasivna hiša lahko zadostila 
tudi strogim ekološkim kriterijem.
Pri proizvodnji materialov za izgradnjo pasivne hiše porabimo ca. 
3% več virov kot pri klasično grajeni hiši, stroški za dosego stan-
darda pasivne zgradbe pa se v primerjavi s klasično gradnjo pove-
čajo za ca. 10 %.  Ker je ideja prave pasivne hiše (nič porabljene 
energije, nič proizvedenega CO² v življenjskem krogu hiše) tesno 
prepletena z idejo trajnostnega razvoja, bi morala proizvodnja su-
rovin, materialov in elementov, iz katerih je pasivna hiša grajena, 
potekati na pasiven način, z minimalno količino vložene energije 
in uporabo obnovljivih virov. 
Poraba primarne energije lahko pri izvedbi pasivne hiše odstopa 
namreč kar za 30 % . Največja je pri masivni, klasično grajeni 
pasivni hiši, npr. iz betona, najmanjša pa pri lahko grajeni pasiv-
ni hiši, izdelani iz obnovljivih gradbenih materialov (les, celuloza, 
glina...), ki se tudi dogreva na sonce, toplotno črpalko ipd. Takšna 
hiša ne obremenjuje okolja v nobeni fazi svojega življenjskega ci-
klusa: pri načrtovanju, gradnji, obratovanju, vzdrževanju, obnovi 
in pri razgradnji upošteva načela trajnostnega razvoja. 
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PRIMER NAČRTOVANJA, IZVEDBE IN 
PREVERJANJA PASIVNE HIŠE
Iskanje rešitev v sklopu snovanja novogradnje, družinske hiše – za doseganje tehnološkega prehoda iz planirane 
NEH v PH – s pomočjo metodologije »PHPP«:

 
 

Načrtovanje ter še posebej izvedba ovoja sta z vidika učinkovitosti toplotne zaščite in zrakotesnosti ovoja verjetno 
najpomembnejši operativni del procesa gradnje.

Termografija ovoja stavbe za preverjanje učinkovitosti toplotne zaščite in 
odkrivanje toplotnih mostov:

Monitoring mikroklime v uporabi objekta v času zimske konice: ob spremi-
njanju zunanjih in notranjih vplivnih parametrov mikroklima ostaja stabil-
na, tako z vidika temperature kot tudi relativne vlažnosti zraka:

Uporabljeni viri:
Viri fotografij: (termografija in monitoring mikroklime) mag. Miha Praznik, 
Gradbeni inštitut ZRMK ter (izvedba ekološke pasivne hiše) Miro Škvorc, Eko-
produkt d.o.o.

Monitoring doseženih karakteristik še v času gradnje 
ter v fazi uporabe stavbe
Testiranje zrakotesnosti ovoja stavbe z iskanjem rešiter ter korigiranjem za 
dosego pričakovanega rezultata:
 

Pri starejših večnadstropnih 
stanovanjskih stavbah lahko 
dosežemo zmanjšanje potreb-
ne energije za doseganje bival-
nega udobja že z manjšimi po-
segi, ki bi sicer bili bolj ali manj 
vzdrževalne narave: toplotna 
zaščita ovoja stavbe, posodo-
bitev strojnih instalacij, zago-
tavljanje zrakotesnosti, zaščita 
pred hrupom… 

Veliko pomanjkljivosti starej-
šega stanovanjskega fonda je 
povezanih namreč predvsem 
z njihovo starostjo: sanitar-
ne instalacije so dotrajane in 
verjetno že večkrat predela-
ne, elektroinštalacije so poddi-
menzionirane, preskrba s toplo 
vodo je neurejena, ponekod se 
še ogrevajo s pečmi na trda go-
riva, kopalnice so premajhne... 
Tlorisna zasnova ne ustreza 
sodobnemu načinu življenja: 
kuhinja, shramba, jedilnica in 
dnevna soba se danes zaradi 
želje po večji fleksibilnosti in 
prostornosti združujejo v en 
sam bivalni prostor, v starih ko-
palnicah lahko le redko najde-
mo prostor za pralni in sušilni 
stroj, stanovanja, skupni pro-
stori in naprave pa so večinoma 
pomanjkljivo vzdrževani. 

S pravilno zasnovanim in ča-
sovno usklajenim zaporedjem 
izvajanja ukrepov učinkovite 
rabe energije in posodobitve 
bi marsikateri starejši večsta-
novanjski objekt lahko bil že 
prenovljen brez večjih investi-
cijskih stroškov. 
Nova pridobljena stanovanja 
na starih terasah, strehah ali 
podstrešjih, ki jih lahko zgra-
dimo med izvajanjem celovite 
prenove, ne zahtevajo nakupov 
dragih zemljišč, ki bi višali in-
vesticijo. V stanovanja lahko z 
minimalnimi gradbenimi posegi 
preuredimo neizkoriščene sku-
pne prostore, npr. pralnice, su-
šilnice, sobe.... S takšno finanč-
no konstrukcijo lahko lastniki 
pridobijo delež manjkajočega 
denarja in hitreje poplačajo in-
vesticijo v prenovo.


