TRAJNOSTNA GRADNJA

Pomembni so prvi koraki

PRENOVA

VEČSTANOVANJSKIH STAVB

P

red pričetkom prenove je treba najprej ugotoviti, kakšno je dejansko
tehnično stanje stavbe, torej narediti statični in gradbenofizikalni
pregled. Kot primer: vrhunsko izdelana nova fasada z izdatno toplotno
izolacijo je slaba tolažba, če se npr. izkaže, da bivanje ni varno zaradi
hudih statičnih pomanjkljivosti konstrukcije (posebna zgodba je
potresna odpornost) ali če nam še vedno nagaja kapilarna vlaga, ki
se dviga iz tal in uničuje stene. Z drugimi besedami, stavbi kupimo
nova oblačila takrat, ko je njeno telo zdravo. Energetski pregled, ki po
potrebi vključuje npr. termografsko snemanje ali test zrakotesnosti,
pa je osnova za izdelavo računskega modela stavbe, ki nam omogoči,
da se poigramo z različnimi variantami ukrepov za boljšo energetsko
učinkovitost in poiščemo ekonomsko najugodnejšo.

CELOVITA PRENOVA STAVBE
--------S pojmom celovita prenova stavbe zajamemo vse ukrepe, s katerimi poskrbimo za
varno, zdravo in udobno bivanje v stavbi,
odpravimo njene gradbeno-tehnične pomanjkljivosti na stroškovno učinkovit način,
znižamo stroške obratovanja in vzdrževanja
ter podaljšamo njeno življenjsko dobo. Nabor ukrepov je odvisen od dejanskega stanja
stavbe, na kar vpliva mnogo dejavnikov, od
starosti in načina gradnje, morebitne spreminjajoče se namembnosti, režima varstva
kulturne dediščine, razmer na lokaciji (od
prevladujočih vremenskih značilnosti do
razpoložljivih sistemov oskrbe z energijo) do
skrbnosti dosedanjega vzdrževanja in ustreznosti uporabe oz. upravljanja.
Pri načrtovanju prenove se moramo ravnati po načelih dobrega gospodarjenja. To
vključuje skrbno preverjanje potreb in zahtev, možnih tehničnih rešitev in njihovih
dolgoročnih stroškovnih vidikov tako, da
oblikujemo finančno vzdržno kombinacijo
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▾ Slika 1
Sodoben pristop pri celoviti prenovi soseske: ureditev stanovanj na podstrešju,
ohranjanje arhitekturnih prvin in elementov, dodatna toplotna zaščita ovoja
stavbe, menjava oken, inštalacij in ogreval ter zunanja ureditev

ukrepov. Ta lahko vključuje popravilo manjših poškodb, preprečevanje zamakanja zaradi vdora talne vlage ali padavinske vode,
statično ojačitev in protipotresno utrditev
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ter seveda posege na stavbnem ovoju in sistemih, s katerimi izboljšamo energetsko
učinkovitost.
Čeprav se – tudi zaradi razpoložljivih nepovratnih in povratnih sredstev za izvedbo
ukrepov – izraz prenova najpogosteje povezuje z ukrepi za učinkovito rabo in obnovljive vire energije, je to le eden od vidikov,
ki pomagajo ohranjati tako vrednost kot primernost stavbe za nameravano uporabo. Kot
odgovorni lastniki stavbe se moramo zavedati, da so v določenih primerih drugi ukrepi
nujnejši in za trajnost stavbe pomembnejši.
Ali in kako bo možno vse te segmente zajeti v ustrezno ekonomsko konstrukcijo, pa je
pomembno povezano z lastniško strukturo
stavbe oz. s finančno močjo lastnikov.
S celovito energetsko prenovo stavb bistveno pripomoremo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in blaženju podnebnih sprememb, kar naslavlja tudi integralni projekt
LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007)
pod taktirko Ministrstva za okolje in prostor,
več na https://www.care4climate.si/sl.

ENERGETSKA PRENOVA SPADA MED
VZDRŽEVANJE
--------Delni ukrepi dolgoročno še zdaleč ne
prinašajo takih koristi, kot bi jih celovit in
premišljen pristop k prenovi. Razmerje med
stroški posameznega ukrepa in prihranki pri
obratovalnih in vzdrževalnih stroških je največkrat slabo. Pogosto se tudi ne zavedamo,
kako veliko odgovornost sprejemamo kot la-

▾ Slika 2
Energetska prenova na stavbnem ovoju ni le »lepljenje« toplotne izolacije in menjava
oken. Ukrepi morajo biti premišljeno načrtovani, uresničljivi in izvedljivi
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stniki stavbe; prenova večstanovanjske stavbe se ne zgodi niti vsako generacijo.
Ko npr. stari pralni stroj perila ne opere
več tako dobro kot prej, ko pušča vodo in so
potrebna vedno pogostejša popravila, se odločimo za nakup novega. Gotovo ne izberemo
takega, kot je bil stari oz. kot so ga izdelovali
morda pred 20 ali več leti. Izberemo sodobnega, zmogljivejšega, varčnejšega, z boljšim
učinkom pranja in po še sprejemljivi ceni za
družinski proračun. Morda dobimo še ugoden kredit ali celo subvencijo.
Zakaj bi pri prenovi stavbe razmišljali drugače? Če ugotovimo, da streha pušča,
da omet odpada, da so okna dotrajana ali da
ogrevalni sistem ne deluje več dobro, je treba seveda ukrepati. Smotrno ukrepanje pa
je tako, da težave odpravimo, hkrati pa značilnosti stavbe in njenih delov dvignemo na
bistveno višjo raven. Ob prenovi stavbe je torej smiselno izboljšati tudi njene energijske
lastnosti: toplotno izolirati streho in fasado,
pa tudi strop v kleti, zamenjati stavbno pohištvo, posodobiti ogrevalni sistem, zamenjati
energent in podobno. Pri nekaterih stavbah
so smiselni vsi ukrepi, pri drugih le določena
kombinacija.
Prav to, kaj sploh narediti, da bo razmerje med investicijo oz. izbrano kombinacijo
ukrepov in koristmi najugodnejše na daljši
rok, je ključno vprašanje. Nikakor se ne smemo lotiti prenove na pamet, s »škiljenjem« k
sosedom, prepustiti pomembne odločitve izvajalcu ali se pustiti prepričati najbolj všečni
reklami v medijih.
»EKONOMIČNO« NE POMENI »POCENI«
--------Značilna napaka, ki vodi k odklonilnemu
stališču do prenove, je neupoštevanje razlike med fiksnimi in dodatnimi stroški. Recimo pri prenovi fasade je cela vrsta stroškov,
ki nastopijo ne glede na to, ali bomo izvedli
dodatno toplotno zaščito ali ne. Dejansko je
strošek energetske prenove zajet le v ceni
toplotne izolacije in njenega pritrjevanja,
zraven lahko prištejemo še najverjetneje
potrebno zamenjavo zunanjih okenskih polic in prestavitev žlebov. Gradbeni oder pa
moramo postaviti tako za prenovo zgolj ometa kot za energetsko prenovo. Če pri računu
vračilne dobe investicije to zanemarimo,
nas zna rezultat res odvrniti od namere. Če
pa upoštevamo, da sodi lep kos del in s tem
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tudi stroškov v vzdrževanje, ki je bilo nujno
v vsakem primeru, in posebej ovrednotimo
vračilno dobo investicije v dodaten material
in delo za energetski del prenove, bo rezultat
neprimerno prijaznejši.
Tu je treba opozoriti tudi na potreben odstotek soglasij za izvedbo energetske prenove. Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih
stavb resda pravi, da sodi vgradnja izolacije
ali materialov, ki se vgrajujejo z namenom
učinkovite rabe energije, med posle, ki zahtevajo tričetrtinsko soglasje. Vendar pa to ne
velja v primerih, ko je potekla pričakovana
doba trajanja posameznih elementov; takrat
je dovolj že več kot polovično soglasje.
NE IMPROVIZIRAJMO
--------Ne glede na to, da za energetsko prenovo
stavbe (če ne vključuje posegov v konstrukcije ali podobno) gradbeno dovoljenje ni potrebno, pa je izdelava projekta za energetsko
prenovo pravzaprav kar obvezna. Ne gre le
za arhitekturne prvine in detajle. Projekt bo
tudi osnova za popis del in materialov, na
podlagi katerega bodo potencialni izvajalci
pripravili svoje ponudbe tako, da jih bomo
lahko primerjali med seboj in lažje sprejeli
končno odločitev. Natančneje kot bomo pripravili zahteve za ponudnike (npr. tudi predložitev seznama referenc, podatkov o delovnih
ekipah in o njihovem strokovnem usposabljanju idr.), lažje se bomo odločili.
Velja namreč tole pravilo: merilo najnižje
ponudbene cene je povsem upravičeno, kadar smo svoje zahteve - tehnične, organizacijske, strokovne idr. - postavili dovolj visoko,
natančno in pregledno. Ne smemo pozabiti
niti na nadzor. Ni dovolj, da zgolj imenujemo
nadzornika; narediti je treba načrt nadzora,
kjer bo jasno navedeno, kaj, kdaj in kako se
preverja in beleži. Za pomembne faze in dejavnosti moramo imeti pripravljene protokole zagotavljanja in nadzorovanja kakovosti.

osnovno znanje o tehničnih ukrepih prenove
in njihovih učinkih in da mu lastniki zaupajo. Skupaj potem angažirajo zunanjo strokovno tehnično pomoč in podporo za izvedbo
projekta. Prav faza t. i. predinvesticijskega
načrtovanja je tista, kjer se uspešen projekt
loči od slabega.
Zmotno je namreč mišljenje, da je energetska prenova stavbnega ovoja banalno opravilo v smislu dodajanja nekaj centimetrov
izolacije na fasado in streho in zamenjave
stavbnega pohištva, kot nam svetuje prvi
prodajalec, izvajalec ali »poznavalec«. Tu se
odprejo številna vprašanja, na katera moramo pravočasno poznati odgovore: koliko toplotne zaščite na katerem delu ovoja, kakšen
izolacijski material izbrati, kakšne naj bodo
lastnosti stavbnega pohištva, kakšen sistem
tesnjenja izbrati, kako obdelati posamezne
detajle, kakšen bo vpliv izvedbe na gardbenofizikalne pojave v stavbi oz. na njenem ovoju,
katera kombinacija naštetega je stroškovno
najučinkovitejša na daljši rok, in še marsikaj.
Zelo pomembno je tudi, da se lastniki in
uporabniki stavbe seznanijo z njenimi novimi značilnostmi. Večja zrakotesnost recimo
že pomeni nujnost prilagoditve prezračevanja. Boljša toplotna zaščita omogoča, da se
temperatura zraka nekoliko zniža glede na
prejšnje stanje. Morda so vgrajeni novi nadzorni elementi sistema ogrevanja, ki se jih
moramo naučiti uporabljati.

◂ Slika 3
Dodatna toplotna
zaščita fasade
ob upoštevanju
požarnih
predpisov

Ozaveščeni in informirani lastniki
večstanovanjske stavbe so motivirani za
spremembe, predvsem pa lažje sprejemajo
prave odločitve. Navadno pa niso tehnično
dovolj usposobljeni, da bi se sami uspešno
lotili celovite energetske prenove svoje stavbe. To pogosto velja tudi za upravnike. Vendar
to ne bi smel biti problem. Pomembno je, da
upravnik dobro pozna stavbo, da ima vsaj
EGES 2/2020
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▾ Slika 4
Kakovost bivanja v soseski je izboljšana tudi z dodanimi balkoni in zunanjo ureditvijo

rednih let pa lahko dejansko rabo energije po
prenovi že približa računski.
Ni pa le nižje stanje števca tisto, kar naj
bi bila osnovna motivacija za energetsko
prenovo. Pomembno se izboljša tudi toplotno ugodje v stanovanjih. Temperature površin prostorov so višje in enakomernejše,
manjša je temperaturna asimetrija, gibanje
zraka in z njim kroženje prahu je upočasnjeno, ob vzdrževanju primerne vlažnosti zraka
se možnost nastanka plesni zmanjša na minimum. Počutje je prijetnejše, blagodejni so
vplivi na zdravje. Pred tem pa moramo seveda zagotoviti, da so osnovni stavbni elementi
v dobrem tehničnem stanju.

IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI BIVANJA
--------Pri tehtanju koristi in učinkov prenove
se – kadar ne gre v prvi vrsti za odpravo res
hudih poškodb ali napak - največkrat ukvarjamo s prihranki energije in znižanjem obratovalnih stroškov. To je gotovo najbolj neposredno viden, vsekakor pa izračunljiv rezultat
izvedenih ukrepov. Pri računskih rezultatih
študij možnih ukrepov moramo seveda upoštevati, da so posledica upoštevanja standardnih robnih pogojev kot npr. notranje temperature in povprečnih klimatskih podatkov.
Dejansko stanje v posameznem letu se od
računskega iz projekta praviloma razlikuje,
ena zima je mrzla, druga spet toplejša, nekdo si v stanovanju nastavi višjo, drugi nižjo
temperaturo in podobno. Povprečje več zapo-

▸ Slika 5

Toplotna črpalka
večinoma uporablja
obnovljive vire energije
Vir: Kronoterm

Nezanemarljivo je tudi dejstvo, da se celovito prenovljeni stavbi in njenim posameznim delom v etažni lastnini zviša tržna
vrednost. Marsikoga prav ta argument dokončno prepriča.
TEHNIČNI SISTEMI V STAVBI IN
OBNOVLJIVA ENERGIJA
--------Pri energetski prenovi stavb številne
možnosti velikokrat begajo stanovalce, zato
se jim pri odločanju pri vsakem odgovoru
običajno poraja še več vprašanj in lahko brez
ustrezne strokovne podpore izgubijo v vrtincu dvomov, ki oteži odločitve ali jih spremeni v napačne. V nadaljevanju bomo izluščili
nekaj primernih in stroškovno učinkovitih
ukrepov energetske prenove za prijetnejše in
cenejše bivanje v večstanovanjskih stavbah.
Prenova večstanovanjskih stavb se s tehničnega vidika ne razlikuje od drugih stavb,
je pa specifična z vidika deljenega lastništva
in včasih logističnih omejitev, ki se nanašajo
predvsem na zagotovitev prostora za ogrevalni sistem ter hrup pri delovanju in transportu goriva.
Celovita energetska prenova stavbe v
skladu s tehničnimi zahtevami skoraj nič-energijske stavbe (sNES) je najboljši pristop,
saj sta stavba in trajnostna oskrba z energijo neločljivo povezana dela, ki morata biti
obravnavana celovito, na stroškovno optimalen, okolju prijazen in družbeno odgovoren
način brez poseganja v kakovost bivanja stanovalcev. Če celovita prenova ni mogoča zaradi različnih (najpogosteje finančnih) omejitev, je tudi s parcialnimi ukrepi v ogrevalni
sistem mogoče doseči zadovoljive rezultate.
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V nadaljevanju ne bodo našteti vsi možni ukrepi, ampak zgolj tisti, ki so skladni
s trajnostnimi smernicami, so v okviru zakonodajnih možnosti in so se v praksi izkazali kot finančno uspešni posegi v sistem
pri energetski prenovi večstanovanjske
stavbe:
• Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega
sistema
• Zmanjšanje priključne moči vira toplote po
izvedeni dodatni toplotni zaščiti ovoja stavbe
• Ogrevanje z obnovljivim virom energije
• Samooskrba večstanovanjske stavbe z električno energijo.
HIDRAVLIČNO URAVNOTEŽENJE
OGREVALNEGA SISTEMA
--------V stavbah, ki imajo dolg in razvejan razvod ogrevalnega sistema se velikokrat zgodi,
da oskrba s toplotno energijo ni enaka v vseh
delih stavbe. Posledica so lahko (pre)hladna
stanovanja v višjih nadstropjih, kar vpliva na
kakovost bivanja, lahko pa tudi vodi k nesoglasju med stanovalci glede delitve stroškov
za ogrevanje. Hidravlično uravnoteženje
ogrevalnega sistema uskladi volumski tok
grelnega medija med grelnimi telesi v stavbi
tako, da imajo vsa grelna telesa predvideno
moč oz. predvideno temperaturo.

▾ Slika 6
Shema hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja,
ki zagotavlja v vseh radiatorjih ustrezen tok ogrevne vode
Vir: Proen

S hidravlično uravnoteženjem ogrevalnega sistema lahko pri slabih sistemih dosežemo tudi 35 % prihranka pri energiji, v večini primerov pa lahko pričakujemo 5 - 15 %
zmanjšanje izgub (in denarja). Vračilna doba
investicije v hidravlično uravnoteženje je
kratka, tudi manj kot 2 leti. Eko sklad j.s. nudi

▾ Slika 7
Eden izmed smiselnih ukrepov celovite energetske
prenove večstanovanjske stavbe je zmanjšanje
priključne moči toplotne postaje

Neenak volumski tok ogrevne vode v grelnih telesih je posledica hidravličnega upora
in izgub v elementih razvodnega sistema.
Velikokrat ad hoc rešitve ne rešijo simptomov, lahko pa tudi generirajo nove težave.
Mednje štejemo (i) zvišanje temperature
ogrevne vode (ukrep poveča toplotne izgube sistema in zviša obratovalne stroške), (ii)
vgradnjo močnejše obtočne črpalke (ukrep
lahko povzroči šumenje in piskanje v ventilih, učinkovitost sistema se zmanjša, zvišajo
se stroški) ali (iii) zamenjava ročnih ventilov
s termostatskimi brez uravnoteženja (ukrep
ne odpravi simptomov, lahko povzroči piskanje ventilov).
Hidravlično uravnoteženi ogrevalni sistem mora zagotoviti ustrezen pretok v vseh
grelnih telesih brez velikih in nihajočih tlačnih razlik v ventilih radiatorjev. Brez ustreznega projektnega preračuna prenove ogrevalnega sistema z elementi, ki omogočajo
nastavitve pretoka v različnih vejah razvodnega sistema, je to težko zagotoviti.
EGES 2/2020
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▾ Slika 8
Primer toplotne črpalke za ogrevanje in pripravo tople
sanitarne vode v večstanovanjski stavbi
Vir: Kronoterm

subvencijo v višini do 20 % investicije, če se
ob hidravličnem uravnoteženju hkrati namestijo termostatski ventili na grelna telesa.
ZMANJŠANJE PRIKLJUČNE MOČI VIRA
TOPLOTE PO ENERGETSKI PRENOVI
STAVBE
--------Namen energetske prenove ovoja stavbe
je zmanjšanje potrebe po energiji za ogrevanje prostorov. Dodatna toplotna izolacija
ovoja stavbe in/ali zamenjava stavbnega pohištva običajno pomeni, da je potrebna nižja
priključna moč vira, s katerim se večstanovanjska stavba ogreva.
Pri stavbah, ki so v območju sistema daljinskega ogrevanja, je priključna moč določena s toplotno postajo. Zmanjšanje rabe
energije bi morala biti realno ocenjena že v
projektu za izvedbo načrtovanih ukrepov na
ovoju stavbe. Ta ocena je podlaga za zahtevo
stanovalcev, da upravnik oz. tisti, ki oskrbuje
stavbo s toploto, zniža priključno moč toplotne postaje in s tem fiksne stroške računa
za toploto. To je mogoče narediti na dva načina: z zmanjšanjem temperaturne razlike
(izvedljivo, saj so po prenovi ovoja obstoječi
radiatorji predimenzionirani) in/ali zmanjšanjem pretoka ogrevne vode. Zmanjšane
pretoka ogrevne vode na sekundarni strani
je povezana s hidravličnimi razmerami v
razvodnem sistemu, zato je ukrep potrebno
izvesti v skladu s priporočili, ki so navedena
pri prejšnjem ukrepu.
Podoben nasvet, kot pri toplotnih postajah, velja tudi pri večstanovanjskih stavbah,
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ki imajo svojo ali več blokom skupno kotlovnico. Investicija je v tem primeru relativno
višja, je pa v izogib prekomernim izgubam
kotla (in denarja) zaradi delovanja pri delni
moči ali v neogretem stanju potrebno proučiti vsaj možnosti glede zamenjave gorilnika.
Z vidika zmanjšanja vseživljenjskih stroškov
pa v tovrstnih primerih svetujemo prehod
na ogrevanje z lesno biomaso, ali še bolj priporočljivo - s toplotnimi črpalkami, kar bo
podrobneje argumentirano pri naslednjem
ukrepu.
OGREVANJE Z OBNOVLJIVIM VIROM
ENERGIJE
--------Vsak posameznik, množica v večstanovanjski stavbi pa še toliko bolj, lahko s prehodom na ogrevanje z obnovljivimi viri
energije prispeva k zmanjšanju vpliva na
okolje in dandanes že nedvoumne podnebne spremembe. Če se večstanovanjska stavba ogreva s fosilnim energentom, naj stanovalci resno razmislijo o njegovi zamenjavi s
toplotno črpalko ali lesno biomaso. Ne samo
zato, ker bodo s tem prispevali k varovanju
okolje, ampak tudi zato, ker je ogrevanje z
obnovljivimi viri cenejše.
Lesna biomasa v obliki sekancev ali polen
je eden od načinov, pri katerem so obratovalni stroški nižji za 60 – 70 % v primerjavi
z kurilnim oljem. Je pa investicija v sistem
relativno visoka in upravljanje / vzdrževanje
zahtevnejše, zato se vseživljenjski stroški
(NSV) zmanjšajo manj, v povprečju za 10 - 15
%. Dodatna omejitev so tudi gosto naseljena
območja, kjer veljajo omejitve emisije trdih
delcev, hrupa in prostora za skladiščenja
lesne biomase.
Toplotne črpalke so primerne za ogrevanje vseh, tudi večstanovanjskih stavb, še posebej po energetski prenovi, ko zaradi nižjega potrebnega temperaturnega režima niso
potrebni posegi v grelna telesa in lahko enostavno zamenjajo kotel. Če je kljub izvedeni
energetski prenovi potrebna temperatura
radiatorjev višja od 60°C, pa lahko stanovalci izberejo dvostopenjsko toplotno črpalko,
ki dosega temperaturo ogrevne vode v rangu
kotla na zgorevanje. Najpogostejše toplotne
črpalke zrak / voda v Sloveniji uporabljajo 75
- 80 % obnovljivih virov energije za svoje delovanje, obratovalni stroški so 50 - 55 % nižji
EGES 2/2020
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◂ Slika 9
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v primerjavi z kurilnim oljem. Pri investiciji v nov sistem ogrevanja večstanovanjske
stavbe s toplotno črpalko so zaradi relativno
ugodne cene in nezahtevnega upravljanja
/ vzdrževanja vseživljenjski stroški nižji za
okoli 25 % v primerjavi s sistemom na kurilno
olje. Omejitve, omenjene pri lesni biomasi,
pri toplotnih črpalkah niso problematične,
ne smemo pa zanemariti niti udobja, ki ga
prinašajo. V kombinaciji s sončno elektrarno,
ki jo omenjamo kot naslednji ukrep, pa lahko
stanovalci oskrbo z energijo naredijo še bolj
okolju in denarnici prijazno.
SAMOOSKRBA VEČSTANOVANJSKE
STAVBE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO
--------Tudi v večstanovanjski stavbi se lahko
stanovalci odločijo, da se bodo samooskrbovali z električno energijo. Do septembra 2019
je bilo po Uredbi o samooskrbi z električno
energijo iz obnovljivih virov energije (Ur.
l. RS, št. 97/15 in 32/18) priključenih približno 3.000 naprav za samooskrbo z električno
energijo. Prenovljena Uredba o samooskrbi
(Ur. l. RS, št. 17/19) uvaja možnost skupnostne samooskrbe, ki eksplicitno navaja tudi
samooskrbo večstanovanjske stavbe. Sončna
elektrarna na strehi večstanovanjske stavbe
je priklopljena na skupno nizkonapetostno
napeljavo, pri čemer se lahko povežejo merilna mesta posameznih prostorov (stanovanja) in/ali skupne rabe (osvetlitev hodnikov,
dvigala, toplotna črpalka,…). Samooskrbo z
električno energijo v okviru Stanovanjskega
zakona lahko stanovalci opredelijo v okviru
pogodbe o medsebojnih razmerjih ali soglasja etažnih lastnikov v obliki izboljšave ali najemne pogodbe.
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Na sliki 9 je prikazana prva skupnostna
samooskrba večstanovanjske stavbe v Sloveniji s sončno elektrarno na večstanovanjski stavbi na Jesenicah, ki ima 23 stanovanj
s 55 stanovalci. Dve sončni elektrarni imata
skupno nazivno moč 36,7 kW z možnostjo
nadgradnje do velikosti, ki bo zagotavljala
popolno samooskrbo. Predvidena proizvodnja je 37.000 kWh zelene električne energije
na leto, kar bo zmanjšalo emisijo CO2 za 18,1
ton na leto. Stanovalci bodo vrednost investicije v višini 36.400 EUR poplačali v 84 obrokih. Višina povprečnega mesečnega obroka
znaša 15 EUR, sončna elektrarna pa bo stanovalcem prinesla skupaj več kot 4.500 EUR
prihrankov na leto.
ZAKLJUČEK
--------Ne glede na splošno priporočljivost naštetih ukrepov pri celoviti prenovi stavb velja,
da je treba vsako stavbo obravnavati individualno in da prioritetni vrstni red ukrepov
ni nujno vedno enak. Odločitev lastnikov oz.
stanovalcev mora vedno temeljiti na optimalnem tehničnem in finančnem predlogu
ob upoštevanju okoljskih in družbenih vidikov. Tu je treba opozoriti na potrebni odstotek soglasij (polovičen ali tričetrtinski) za izvedbo ukrepov pri prenovi večstanovanjskih
stavb.
Odločitev za izvedbo celovite prenove ne
prinaša le dolgoročnih koristi za denarnico
in ohranjanje ali celo povečanje vrednosti
nepremičnine, temveč ima tudi pozitiven
vpliv na izboljšanje kakovosti bivanja in
manjši ogljični odtis, kar je skladno s politikami, strategijami in zavezami na ravni EU
in Slovenije. ■
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