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Stanovanja
 za ekološko
 ozaveščene
 ljubitelje
 urbanega
 življenja

PODJETJE AKROPOLA OB DUNAJSKI CESTI V LJUBLJANI GRADI EKO 

SREBRNO HIŠO, PRVO PASIVNO VISOKO VEČSTANOVANJSKO HIŠO V 

SLOVENIJI, V KATERI BO 128 SAMOSTOJNIH STANOVANJSKIH ENOT, 

ŠEST POSLOVNIH PROSTOROV IN 278 PARKIRNIH MEST V PODZEMNI 

GARAŽI. GRADNJA BO KONČANA PREDVIDOMA MAJA 2014.

SIMONA KRUHAR GABERŠČEK

EKO SREBRNA HIŠA V LJUBLJANI
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sredstev s strani Eko sklada, če bo objavljen 
razpis za leto 2014. Sredstva se bodo dodelila 
lastnikom stanovanj za največ 80 m2 notranjih 
uporabnih površin, in sicer v višini 250 evrov na 
kvadratni meter.

Po besedah Erjavca je bilo načrto-
vanje Eko srebrne hiše usmerjeno k doseganju 
čim manjšega ekološkega odtisa. »S progra-
mom BIM so bili izdelani 3D modeli, študije 
osonč enja, upoštevani so bili projektni pristopi 
trajnostne gradnje, izvedena je odlič na tride-
setcentimetrska toplotna in zvoč na izolaci-
ja sten in trislojnih oken, ki zniža nivo hrupa 
na največ 24 decibelov. Visokokakovostni 
prezrač evalni sistem z rekuperatorji omogoč a 
kontrolirano vodeno prezrač evanje z mikro fil-
triranim zrakom proti prašnim delcem, težkimi 
kovinami in cvetnemu prahu, ki je avtomatsko 
vodeno 24 ur na dan vse dni v letu. S tovrstnim 
prezrač evalnim sistemom prihranimo energijo 
in denar za ogrevanje/hlajenje. Na objektu bo 
tudi vremenska postaja, povezana s sistemi za 

Eko srebrna hiša se bo ponašala s 
pasivnimi stanovanji z najsodobnejšo tehno-
logijo in minimalnim vplivom na okolje. V se-
demnajstih nadstropjih (štiri podzemna nastro-
pja in nadzemne etaže, ki vključujejo pritličje, 
mezanin, devet nastropij in dve etaži teras) bo 
skupno 128 stanovanj, pod zemljo pa 278 par-
kirnih mest. Stanovanja bodo različnih velikosti 
in tipologij, vsa pa imajo balkonske lože ali te-
rase. Svetla in zračna stanovanja, opremljena 
z vrhunsko tehnologijo, bodo s svojo funkcio-
nalno zasnovo prilagojena raznovrstnim bival-
nim željam stanovalcem in njihovemu življenj-
skemu slogu. V objektu bo tako 12 garsonjer, 
28 dvosobnih, 53 trosobnih, 21 štirisobnih in 
4 petsobna stanovanja ter 10 dvonadstropnih 
stanovanj.

KAR ZA 80 ODSTOTKOV MANJ 
PORABLJENE ENERGIJE

Investitor, podjetje Akropola, je za 
projekt Eko srebrna hiša prejel tako bančno 
posojilo kot nepovratna evropska sredstva, kar 

omogoča hiter napredek in kakovostno gra-
dnjo. »Pasivna gradnja zahteva veliko več zna-
nja in izkušenj, največji izziv pa pomeni iskanje 
idealnega razmerja med kakovostjo, ceno in 
udobjem bivanja. Predstavlja bistveno večji fi-
nančni vložek, vendar pa se vsa investicija dol-
goročno povrne, saj gre za varčno gradnjo, pri 
kateri je poraba energije minimalna. Tovrstnih 
kakovostnih stanovanjskih visokih gradenj v 
Evropi še ni, zato se je tudi Evropska komisija 
odločila za sofinanciranje gradnje in spremlja-
nja projekta,« pravi investitor projekta.

Po besedah Franca Erjavca, direk-
torja podjetja Akropola, je bistvo pasivne gra-
dnje v energijski učinkovitosti in kar najmanj-
šem vplivu na okolje. Ideja o visoko tehnološki 
pasivni večstanovanjski zgradbi združuje, kar 
se je še pred leti zdelo nemogoče: udobno in 
dinamično življenje ter skrb za okolje. Eko sre-
brna hiša bo po zaslugi pasivnega zunanjega 
ovoja, optimalne toplotne izolacije zunanjih 
sten in sistema prezračevanja z rekuperatorjem 

toplote porabila minimalno količino energije za 
ogrevanje – 10 kWh/m2a. To pomeni kar 80 
odstotkov manj energije kot pri zgradbah, ki se 
gradijo po trenutno veljavnih predpisih. 

Pasivni pristop bo omejil letno emi-
sijo CO2 na samo cca. 16 kg/m2, kar je približno 
tretjina v primerjavi z obstoječimi primerljivimi 
objekti, ki letno ustvarijo 54 kg/m2 emisij CO2. 
S tem se Eko srebrna hiša na podlagi zakonsko 
predpisane energetske izkaznice uvršča v sam 
vrh energijskega razreda A. Bodočim uporab-
nikom Eko srebrne hiše zagotavljata dodatno 
jamstvo izračun energijske presoje PHPP07 in 
pilotna energetska izkaznica stavbe, ki ju je iz-
dal Gradbeni inštitut ZRMK. Dodatno jamstvo 
za bodoče kupce sta tudi podatka, da gre za 
patentiran nizko energetski projekt in da je, 
kot že omenjeno, gradnjo podprla Evropska 
komisija. Po končani gradnji bo izdelana nova 
energetska izkaznica na podlagi izkaza energij-
skih karakteristik v skladu z novim energetskim 
zakonom. 

ekonomič no rabo energije,« razlaga direktor 
Akropole.

EKO SREBRNA HIŠA S SVOJO OBLIKO 
ZAJEMA PASIVNO SON»NO ENERGIJO

Eko srebrno hišo odlikujeta tudi pre-
mišljena arhitekturna zasnova in oblikovanje, 
ki sta prilagojena nastanku nove Dunajske me-
stne avenije, kot jo predvidevata strateški in iz-
vedbeni prostorski načrt Ljubljane. Eko srebrna 
hiša je zasnovana v dveh krakih, ki tvorita obli-
ko obrnjene in zalomljene črke L. Notranjost 
kareja bo parkovno urejena in namenjena za 
sproščeno preživljanje prostega časa stanoval-
cev. Stavba bo prepoznavna tudi po prostornih 
zazelenjenih terasah, kar bo stanovalcem še 
bolj približalo življenje v naravi. 

Poslovnih prostorov bo šest, od 
tega štirje dvoetažni, kjer bodo v prihodnosti 
zaživele različne poslovne dejavnosti. V njih bo 
mogoče opravljati storitvene, trgovske in po-
slovne dejavnosti. Uporabniki poslovnih pro-

»Stanovanja v Eko srebrni hiši bodo 
zato imela ob morebitni poznejši prodaji višjo 
vrednost, dolgoročno pa bo za tovrstne objek-
te tudi vedno večje zanimanje. Razlogov za to 
je veliko: nižji stroški za ogrevanje, sanitarno 
vodo in električno energijo, poleg tega pa bo 
vzdrževanje zaradi učinkovitega načrtovanja 
cenejše,« pravi Erjavec. Ob predložitvi ustre-
zne dokumentacije bodo bodoči kupci lahko 
pridobili možnost za povračilo dela finančnih 

FRANC ERJAVEC, DIREKTOR PODJETJA 
AKROPOLA: 

»IDEJA O VISOKO TEHNOLOŠKI 
PASIVNI VEČSTANOVANJSKI 
ZGRADBI ZDRUŽUJE, KAR SE JE 
ŠE PRED LETI ZDELO NEMOGOČE: 
UDOBNO IN DINAMIČNO 
ŽIVLJENJE TER SKRB ZA OKOLJE.«
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sicer zbiralnike meteorne vode za sanitar-
ne namene in fotonapetnostno mikroelek-
trarno. Ogrevanje  bo temeljilo na mestnem 
vroč evodu, ki bo preko glavne toplotne posta-
je, inštalacijsko povezan z lokalnimi postajami 
v vsakem stanovanju. 

V NEPOSREDNI BLIŽINI VSA POTREBNA 
INFRASTRUKTURA

Ena od prednosti Eko srebrne hiše 
je gotovo tudi njena lokacija v bližini severnega 
dela ljubljanske obvoznice, ki nudi stanoval-
cem vso potrebno infrastrukturo. »V neposre-
dni bližini Eko srebrne hiše, na razdalji do 300 
metrov so dva vrtca, osnovna in glasbena šola. 
Po opravkih bo mogoč e oditi v poslovni center 
WTC, kjer bodo stanovalci lahko obiskali lekar-
no, frizerja, banko, pošto ali pa bodo šli na ko-
silo. V sosednjem Austria Trend Hotelu, kjer je 
sodoben wellness center, pa bo mogoč e razva-
janje s savnanjem, masažami ali kozmetič nimi 

storov jih bodo lahko dogradili in opremili po 
lastnih željah in potrebah, saj bodo zgrajeni do 
tretje gradbene faze. 

NAJSODOBNEJŠI TEHNOLOŠKI 
PRIPOMO»KI ZA UDOBNEJŠE BIVANJE

Vse stanovanjske enote bodo podpr-
te s sodobno tehnologijo in rešitvami, ki omo-
gočajo prijetnejše in udobnejše bivanje. Inteli-
gentni kontrolni center bo v vsakem stanovanju 
samodejno uravnaval temperaturo, zrač enje, 
senč enje z avtomatiziranimi žaluzijami za 
zmanjševanje pregrevanja prostorov, samodej-
no zalival rože na nekaterih terasah stanovanj 
ter samodejno ohlajal prostore in upravljal sveti-
la. Sistem bo omogoč al tudi krmiljenje naprav in 
sistemov v stanovanju prek zaslona na dotik in 
zagotavljal preprosto upravljanje in gospodar-
no rabo energije. Mogoče ga bo upravljati tudi 
preko pametnih mobilnih naprav, kot sta iPhone 
in iPad, ter interneta. Sistem gradnje in sistem 

storitvami. V mesto se bodo lahko odpravili peš 
ali s kolesom, z mestnim potniškim prometom 
ali celo z električ nim avtomobilom, ki ga bodo 
lahko za ta namen najeli za po principu vza-
jemne uporabe avtomobilov, ''car sharing''. 
Privlačna je tudi neposredna športna okolica 
s sprehajalno potjo Pot spominov in tovari-
štva. Ob objektu bo urejen park z otroškim 
igrišč em,« prednosti lokacije ob Dunajski cesti 
naštevajo v podjetju Akropola.

In komu je namenjen energijsko 
najsodobnejši stanovanjski objekt v Sloveni-
ji? »Stanovanja so namenjena vsem ekološko 
ozaveščenim ljubiteljem urbanega življenja in 
sodobnih bivalnih trendov. Bivalno okolje je 
primerno tako za družine z otroki kot tudi za 
aktivne posameznike in pare,« odgovarjajo v 
Akropoli.

HVAC ter vsa vgrajena oprema in sistemi obno-
vljivih virov (voda, elektrika in pasivna energija 
sonca) omogoč ajo kakovostno bivalno ugodje z 
uč inkovito rabo energije. 

Centralni nadzorni sistem vodi in 
upravlja Eko srebrno hišo tako, da upošteva niz-
koenergijske kriterije pasivnega objekta z nizko 
ogljič no zasnovo. To za uporabnike pomeni 
velik prihranek stroškov, pojasnjujejo v Akro-
poli:  »Izbrani gradbeni materiali omogoč ajo 
kar do 90 odstotkov reciklaže,  niso sporni z 
ekološkega vidika, hkrati pa zmanjšujejo potre-
bo po energiji ter znižujejo stroške obratovanja 
in vzdrževanja. Streha Eko srebrne hiše bo oze-
lenjena, kar izboljšuje mikroklimatske razmere,  
predvsem uč inek škodljivega ogrevanja ozrač ja  
in omogoč a boljšo izolativnost objekta.« 

Na strehi  bosta nameščena dva 
ključ na sistema obnovljivih virov energije, in 

Sodobna tehnologija za enostavno upravljanje

Vsaka stanovanjska enota v Eko srebrni hiši bo podprta s sodobno 
tehnologijo, in sicer bo imela:

• vgrajen sistem prezračevanja z vračanjem toplote (rekuperacija);
• možnost dodatnega pohlajevanja in hlajenja;
• inštalacijsko in stroškovno povsem ločene sisteme napeljav;
• vgrajen sistem avtomatiziranega krmiljenja oziroma pametne inštalacije;
• možnost spremljanja delovanja naprav v stanovanjih na daljavo preko 

mobilnih telefonov ali interneta;
• biometrično odpiranje vrat s senzorjem za razpoznavanje prstnih odtisov;
• optično povezavo, ki omogoča priključitev različnih operaterjev 

telekomunikacijskih storitev.
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