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TREND GRADNJE PASIVNIH PRI NAS ŠE VEDNO PASIVEN  

V tujini, predvsem sosednji Avstriji se že od leta 1990 intenzivno ukvarjajo z 
novim trendom v gradbeništvu - pasivnimi hišami. Prva pasivna hiša je bila 
zgrajena leta 1997, trenutno jih je zgrajenih že preko tisoč. Že leta 1990 pa je 
bil narejen prvi pilotski projekt v Darmstadtu, ki je pokazal velike energijske 
prihranke ob sočasnem izboljšanem udobju. V Avstriji je po standardih za 
pasivne hiše izvedeno že preko 200 projektov za enodružinske hiše, vrstne hiše, 
več družinske hiše, do velikih stanovanjskih naselij, poslovnih objektov in 
otroških vrtcev v skupni površini preko 100.000 m2. Pasivne hiše se v Avstriji ne 
glede na njihov namen uporabe projektirajo s pomočjo uveljavljenega 
programa PHPP 2003. Poraba letne energije za ogrevanje (15 kWh/m2a) je za 
4 krat manjša, kot predpisuje trenutno veljavni standard za običajne 
novogradnje. Graditelji pasivnih hiš so tudi nagrajeni z najvišjo stopnjo 
subvencije, s katero pokrijejo dodatne stroške gradnje. 

Tako torej v sosednji Avstriji. Kaj pa pri nas? Zgrajen je ena ali dve hiši (brez 
ustreznega certifikata), nekaj deset jih je v gradnji oziroma so v fazi 
načrtovanja Ustreznih standardov za gradnjo PH še nimamo, prav tako za ni 
vzpodbud s strani države. Vsi materiali za gradnjo PH, prav tako ogrevalne in 
prezračevalne naprave so dostopni na domačem tržišču. Pri načrtovanju in 
gradnji se koristijo predvsem izkušnje tujih graditeljev, predvsem iz Avstrije in 
Nemčije. Vsekakor bi pri novogradnjah in tudi obnovi obstoječega 
stanovanjskega fonda, morali upoštevati načela trajnostnega razvoja. To 
pomeni zagotoviti večjo rabo obnovljivih virov energije, usposobiti izvajalce in 
sprejeti slovenske standarde za pasivne hiše z upoštevanjem lokalnih in 
klimatskih posebnosti.  

1.       Načrtovanje PH  

Načrtovanje pasivne hiše vključuje pasivne in aktivne ukrepe. Pasivni sistemi 
obsegajo predvsem izrabo naravnih danosti okolja (teren, osenčenost, 
meteorološke posebnosti ipd) in primerno arhitekturno zasnovo (oblika 
zgradbe, optimalna debelina toplotne izolacije, vgradnja energijsko 
učinkovitih oken itd). Na ta način dosežemo približno 4 krat manjšo porabe 
energije za ogrevanje kot pri zgradbah, grajenih po veljavnih predpisih ( če bi 
na primer pasivno hišo ogrevali s kurilnim oljem, bi za 200 m2 ogrevanih površin 
porabili 300 litrov kurilnega olja). To pomeni, da pri pasivni hiši znaša letna 
raba energije za ogrevanje £ 15 kWh/m2a (pri čemer preostalo potrebno 
toploto pokrijemo z energijo izrabljenega toplega zraka v prostoru), električna 
energija £ 18 kWh/m2a, poraba skupne primarne energije £ 120 kWh/m2a. 
Toplotne izgube znašajo £ 10 W/m2, izmerjena nekontrolirana izmenjava zraka 
pa n50 £ 0, 6 h –1. Toplotna prehodnost zunanjih neprosojnih obodnih površin 
mora znašati U £ 0,15 W/m2K (brez toplotnih mostov), toplotna prehodnost 
oken (trojna zasteklitev + okvir) U £ 0,8 W/m2K pri g - vrednosti ³ 50 %. Za proste 
stoječe hiše znaša U £ 0,1 W/m2K.  
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Pasivno hišo (PH) odlikuje visoka stopnja bivalnega ugodja, enakomerna 
klima v prostoru, energijska učinkovitost, nizka toplotna prehodnost in 
zrakotesnost ovoja, višje temperature notranjih obodnih površin pozimi, 
vgradnja nizko temperaturnih sistemov za ogrevanje in prezračevalnega 
sistema z rekuperacijo toplote. Pri gradnji ekološke pasivne hiše (EPH) 
uporabljamo okolju prijazne in obnovljive materiale, ko so proizvedeni z 
minimalno količino vgrajene energije in CO2 v življenjskem ciklusu hiše.  

 Za doseganje standard PH je potrebno zadostiti naslednjim zahtevam glede 
vrednosti za toplote prehodnosti posameznih gradbenih konstrukcij, ki so 
prikazane v tabeli 1. V tabeli 2 so prikazane potrebne debeline toplotne 
izolacije za doseganje predpisane toplotne prehodnosti gradbenih 
konstrukcij.   

Tabela 1 - Toplotne prehodnosti zunanjega ovoja zgradbe 

U (W/m2K) 3 - litrska hiša PH - pasivna hiša plus energijska hiša

zunanja stena 0,15 - 0,25 £ 0,15  £ 0,12 

streha 0,10 - 0,20 £ 0,15 £ 0,12 

tla 0,15 - 0,25 £ 0,16  £ 0,10 

okna (okvir + steklo) 0,80 - 1,20 £ 0,80 £ 0,70 

kontrolirano 
prezračevanje

da da + rekuperacij
toplote

da + rekuperacij
toplote

solarne naprave   da da + fotovoltaika

  

Tabela 2 - Debelina toplotne izolacije za PH (l = 0,04 W/mK) 

konstrukcija U (W/m2K) d (cm) 

zunanja stena 0,10 40 

streha 0,10 40 

tla 0,15 25 

  

Specifično rabo energije za ogrevanje ne moremo doseči zgolj z zelo 
kakovostno toplotno zaščito stavbe, temveč s sistemi za izkoriščanje odpadne 
toplote in pretvarjanjem sončne energije. 
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2. Toplotna zaščita obodnih površin PH  

Učinkovita toplotna izolacija zunanjih neprosojnih obodnih površin in oken s 
trojno zasteklitvijo zagotavljata enakomerno temperaturo notranjega ovoja 
pozimi in poleti.  

Doseganje ugodja bivanja v odvisnosti od srednje temperature zraka v 
prostoru in srednje temperature površin, prikazuje diagram toplotnega 
ugodja. Relativna vlažnost za doseganje dobrega počutja leži med 40 in 70 % 
pri temperaturi zraka v prostoru približno 20 °C  

 Toplotna izolacija ima odločilen vpliv na zadrževanje toplote v stavbi oziroma 
doseganje predpisanih toplotnih izgub, ki znašajo £ 10 W/m2. Mejne vrednosti 
za toplotno prehodnost ovoja PH ni težko določiti. Za doseganje potrebne 
toplotne prehodnosti ovoja, je pomembna tudi kakovostna izvedba vseh 
elementov ovoja stavbe.  

Dobro izolirana hiša pomeni visoko energijsko učinkovitost. Dosežemo jo z nižjo 
toplotno prehodnostjo ovoja, kar pomeni višje temperature notranjih površin 
ovoja v zimskem času. Bivalno ugodje lahko dosežemo pri višjih površinskih 
temperaturah tudi pri relativno nizki temperaturi zraka.Tako velja, da boljša kot 
je izolacija, tem višja je ob enaki temperaturi v prostoru, površinska 
temperatura na notranji strani ovoja.   

Pri določitve sestave ovoja PH, je poleg maksimalne toplotne zaščite in 
izvedbe vseh detajlov brez toplotnih mostov, potrebno pri izbiri gradbenih 
materialov upoštevati še, da so ti naravni, človeku prijazni in proizvedeni z 
minimalno količino vgrajene energije in CO2 v življenjskem krogu hiše. S 
primerjavo vgrajene energije v različne tehnologije varčne rabe energije in 
doseženih prihrankov, lahko določimo razmerje, ki ga imenujemo »energijska 
vračilna doba«. Pri toplotni izolaciji iz mineralne volne, je vračilna doba enkrat 
manjša kot pri toplotni izolaciji iz polistirena. V primerjavi s lesno celulozo pa je 
to razmerje še znatno ugodnejše.  

Pasivne hiše so lahko grajene masivno, kot lahka gradnja ali kombinacija 
obeh načinov (z masivno nosilno konstrukcijo in lahkimi stenskimi in strešnimi 
element). Da dosežemo zahtevane toplotne prehodnosti ovoja, znašajo 
debeline toplotne izolacije na konstrukcijskih sklopih od 25 do 40 cm. Toplotna 
izolacija je iz mineralne volne (steklene, kamene), polistirena, celuloze itd. 
Katero vrsto toplotne izolacije uporabiti, zavisi od materiala zunanje stene  
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3. Masivna gradnja  

Zunanje stene so lahko grajene iz opečnih zidakov ali porobetona. Izvedba 
mora biti brez toplotnih mostov.Glede na vzrok nastanka, delimo toplotne 
mostove na konstrukcijske, geometrijske in konvekcijske. Zunanji ovoj je 
potrebno načrtovati tako, da je njegova toplotna izolativnost čim bolj 
enakomerna, toplotna izolacija sklenjena in enake debeline po celotnem 
zunanjem ovoju. V tem primeru ostanejo le geometrični toplotni mostovi 
(vogali, robovi ipd). Izogibati se je tudi prebojev na zunanji strani ovoja, 
toplotno je potrebno izolirati okenske špalete in pravilno izvesti stike. Pozornost 
je potrebno posvetiti izolaciji vogalne vertikalne zidne armirano betonske vezi 
(v primeru masivne gradnje). Balkonske plošče je potrebno izvesti tako, da ne 
povzročajo toplotnega mostu. Kritično mesto predstavlja tudi ležišče armirano 
- betonske plošče v zunanjem zidu. V tem območju je toplotni tok skozi 
obodni element močno povečan 

Pomen toplotnih mostov se pri PH izrazito poveča. S kakovostjo toplotne 
zaščite raste njihov negativni vpliv na toplotno bilanco. Kljub dobri toplotni 
zaščiti, vendar brez rešenih toplotnih mostov, lahko delež toplotnih izgub 
zaradi toplotnih mostov predstavlja več kot tretjino vseh transmisijskih toplotnih 
izgub. Pri tem je potrebno posebej opozoriti na konvekcijske toplotne 
mostove, ki nastanejo takrat, ko je zaradi prekinitev ali netesnosti omogočen 
pretok notranjega, vlažnega zraka v konstrukcijski sklop. Znotraj 
konstrukcijskega sklopa je nevarnost kondenzacije vodne pare zaradi slabe 
zrakotesnosti stikov znatno večja (tudi za nekaj velikostnih razredov) od 
nevarnosti zaradi ovirane difuzije vodne pare. Difuzija vodne pare je relativno 
počasen proces. Če pa je v konstrukciji slabo izveden stik, lahko zelo hitro, 
znatna količina zraka z veliko vsebnostjo vodne pare, iz notranjega prostora 
prodre v konstrukcijski sklop. V tem primeru imamo opravka s.t.i. konvekcijo 
vodne pare.  

 4. Montažna gradnja  

Pri montažni lahki gradnji PH je osnovni gradbeni material les. V bivalno okolje 
tako vnašamo naravo, saj so tudi ostali elementi gradbenih konstrukcij v 
večini narejeni iz okolju prijaznih in naravnih materialov. Materiali, ki jih 
uporabljamo za gradnjo zdrave, energijsko varčne hiše, morajo imeti primerne 
lastnosti kot so prepustnost za paro, nizka toplotna prevodnost, primerna 
toplotno stabilnost in čim manj negativnih vplivov na okolje pri proizvodnji, 
vgradnji in kasneje pri odstranitvi. Kot toplotno izolacijska sekundarna kritina, 
se pri montažnih hišah uporabljajo DWD plošče. Surovina za izdelavo teh plošč 
je zmleti les iglavcev, za vezivo služi lignin, ki je v lesu. Plošče so ekološki 
proizvod, saj ne vsebujejo škodljivih snovi.  
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Pero in utor omogočata spajanje plošč tudi tam, kjer ni podlage (špirovci 
ipd). Stike v naslednji vrsti plošč je potrebno zamakniti za najmanj 30 cm. 
Temperaturni zamik pri debelini toplotne izolacije 30 cm znaša 12 ur. Pri 
montažnih hišah s fasado iz lesa se uporabljajo DWD plošče tudi kot 
sekundarna obloga za zunanje stene. Namesto ivernih plošč se vse bolj 
uveljavljajo tudi OSB plošče (Oriented Strand - Board). Uporabljajo se za 
notranje obloge in zunanje obloge za konstrukcijsko povezavo montažnih hiš. 
Koeficient difuzijske upornosti OSB plošč znaša m = 200 do 300.  

Zvočno izolacijske zunanje fasadne plošče MF (lesne vlaknenke), ščitijo 
zgradbo pred vremenskimi vplivi. Plošče morajo imeti primerno trdnost za 
uporabo pri skeletni gradnji, visoko prepustnost za paro (m = 3) in nizko 
toplotno prevodnost, visoko zvočno zaščito in velik fazni zamik, kar omogoča 
dobro toplotno stabilnost zgradbe. Plošče so na pero in utor, kar omogoča 
kvalitetno izvedbo. Uporabljamo jih tudi pri masivni gradnji PH iz lesa.   

5. Zagotavljanje tesnosti pri montažni gradnji  

Specifične toplotne izgube (tabela 3) so sestavljene iz toplote potrebne za 
pokrivanje transmisijskih in prezračevalnih izgub. Zmanjšanje transmisijskih 
toplotnih izgub dosežemo z primerno toplotno izolacijo ovoja stavbe. Z 
zmanjšanjem transmisijskih izgub narašča delež prezračevalnih izgub. Te 
izgube je možno zmanjšati z boljšo zatesnitvijo zgradbe. To pomeni, da ni več 
možno zagotoviti naravne izmenjave zraka, potrebne za zdravje in prijetno 
počutje stanovalcev, temveč lahko optimalno izmenjavo zraka in s tem 
minimalne prezračevalne izgube, dosežemo le z mehanskim prezračevanjem. 
S sodobnim prezračevalnim sistemom se tako odpovemo prezračevanju skozi 
okna in nekontroliranim toplotnim izgubam. Specifične toplotne izgube za 
NEH in PH so prikazane v tabeli 1.   

Tabela 3 

  

Vrsta hiše 

Specifične 
toplotne 
izgube 
(W/m2) 

Izmenjava 
zraka 

  
NEH - 
nizkoenergijska hiša 

< 40 n50 < 1,5 h-1

3 - litrska NEH 20 n50 < 1,0 h-1

PH - pasivna hiša < 10 n50 < 0,6 h-1

  
Ciljna izmenjava zraka v NEH znaša n 50 < 1, 5 h-1 Pri PH je izmenjava zraka n50 < 
0, 6 h-1, kar pomeni, da se celotna količina v stavbi zamenja vsaki dve uri. 
Tesnost zgradbe se dokazuje z »Blower - Door« testom, kjer se z ventilatorjem 
ustvarja nadtlak/podtlak 50 Pa med notranjostjo stavbe in okolico. Pri uporabi 
prezračevalnih naprav z rekuperacijo toplote je potrebna izmenjava zraka n50 
< 1,5 h-1.  
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 Predpisan kriterij za objekt brez toplotnih mostov (y £ 0,01 W/mK) zagotavlja, 
da na stikih, površinsko ne kondenzira zračna vlaga. Toplotni ovoj naj bo 
neprekinjen, preboji pa ustrezno izvedeni. Pri gradnji PH je poraba energije 
odvisna predvsem od zrakotesnosti stavbe. Tesnjenje notranjih folij ali plošč, ki 
opravljajo funkcijo parne ovire, je potrebno tesniti s kvalitetnimi tesnilnimi in 
lepilnimi materiali (na primer tesnilna masa akril - polimerska disperzija za 
lepljenje različnih gradbenih materialov, kot so les, kamen, beton in drugi 
materiali, vključno s folijami). Za preboje skozi parne ovire in zapore (tesnjenje 
prebojev cevi za električne kable) uporabljamo tesnila, ki imajo vgrajen 
zrakotesen tulec, skozi katerega potisnemo cevi za električne kable. Tesnila za 
tesnjenje strojnih instalacij so iz gume, ki se tesno oprijema cevi. Premeri so od 
60 do 120 mm. Elastični lepilni trakovi so izdelani iz kavčuka (Butyl trak) in se 
uporabljajo pri preboju dimnika, prebojih skozi sekundarne kritino, prebojih 
cevi za električno instalacijo in tudi za tesnjenje DWD plošč v žlotah. Posebne 
trakove uporabljamo tudi za tesnjenje okenskih rež med steno in okvirjem 
okna na notranji strani   

 6. Solarni dobitki  

Kljub uporabi sodobne zasteklitve (nizko emisijski nanosi, polnjenje z žlahtnimi 
plini, trojni zasteklitvi) so okna in steklene stene elementi z največ toplotnimi 
izgubami. Toplotne prehodnosti oken (U £ 0,8 W/m2K) so mnogo večje od 
toplotne prehodnosti dobro izoliranih zunanjih sten (U £ 0,15 W/m2K). Sončno 
energijo zajeto skozi okna, je potrebno shraniti v toplotnem hranilniku v stavbi 
(najenostavneje samem tkivu zgradbe). Če mase za shranjevanje toplote ni 
dovolj, če ni primerno razporejena, ali je prekrita z zavesami in drugimi 
oblogami, prihaja v prostoru do pregrevanja. V takem primeru moramo 
toploto odvajati, namesto da bi jo shranili in izkoristili s časovnim zamikom.   

7. Ogrevanje in prezračevanje PH 

Za ogrevanje in prezračevanje PH vgrajujemo posebne toplotne kompaktne 
enote, ki vsebujejo prezračevalno napravo z rekuperacijo toplote, hranilnik 
toplote (grelnik sanitarne vode) s priklopom na sončne sprejemnike toplote, 
toplotno črpalko zrak/voda in električnim dogrevanjem ter predgretje 
vtočnega zraka s toplotno črpalko. Za izkoriščanje odpadne toplote 
prezračevalnega sistema (zrak ohlajamo s toplotno črpalko od 20 °C na 5 °C) 
lahko osnovni napravi priključimo še prezračevalno napravo z rekuperacijo 
toplote  

Za preprečevanje zmrzovanja kondenzata pri nizkih zunanjih temperaturah se 
prezračevalni napravi priključi zemeljski toplotni prenosnik - kolektor . Ta v 
zimskem času predgreje zunanji zrak, v poletnem času pa ga ohladi (naprava 
obratuje brez rekuperacije toplote). Zemeljski toplotni prenosnik se položi v 
zemljo v globini približno 1,2 m in pod določenim padcem proti stavbi. Izdelan 
je iz PE cevi premera 200 mm in dolžine 20 do 50 m.  
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 Glede na funkcijo toplotne črpalke ločimo pasivno in aktivno hlajenje. Pri 
pasivnem hlajenju koristimo razpoložljiv medij na nizkem temperaturnem 
nivoju (talna voda, zemlja, itd.). Toploto prenašamo preko toplotnega 
prenosnika na hladilno/ogrevalni sistem. Pri tem kompresor TČ ne deluje (je 
pasiven).

Pri pasivnem hlajenju poznamo te izvedbe: 

• Izvedba s talno vodo, pri čemer moramo zagotoviti, da se voda ne 
segreje pri vračanju v vodnjak za več kot 6°C, prav tako pa mora biti 
voda kemično neoporečna . 

• Izvedba z zemeljskimi kolektorji. Zemeljski kolektorji so zadovoljivi 
hladilni vir za pasivno hlajenje, čeprav se včasih dogaja, da je 
temperatura zemlje poleti previsoka za učinkovito hlajenje. Poleg 
tega lahko pride do sušenja zemlje v okolici cevi, kar poslabša 
prenos toplote še posebej pri koriščenju kolektorjev za ogrevanje. 

• Izvedba z zemeljsko sondo.Temperatura povratne vode iz zemeljske 
sonde znaša približno 10°C in je primerna za potrebe hlajenja 
prostorov. Vendar je ta način hlajenja smiselno koristiti samo nekaj 
dni v letu, ker lahko stalna uporaba privede do pregretja in sušenja 
okolice zemeljske sonde (zmanjša se toplotna oddaja zemeljske 
sonde v ogrevalni sezoni). Pri dolgotrajnejši uporabi zemeljske sonde 
za hlajenje, je potrebno glede na ogrevalne potrebe, sondo za 
približno 30 % predimenzionirati. 

  
Učinkovite in energijsko varčne hišne naprave (pralni stroj, sušilni stroj, varčne 
žarnice) zagotavljajo, da lahko v pasivni hiši brez omejitev uporabljamo vse 
potrebne gospodinjske aparate, tako da je poraba energije zmanjšana tudi 
do 50 %.  

Za pasivne hiše je značilna takšna arhitektura, da v čim večji meri omogoča 
izkoriščanje sončne energije za ogrevanje v zimskem času. Z uporabo solarne 
energije (SSE) lahko pokrijemo 40 do 60 % potreb po energiji za pripravo tople 
sanitarne vode. Toplotno črpalko zrak/voda ali zemlja/voda koristimo za 
ogrevanje in prezračevanje. Vgradnja toplotne črpalke omogoča tudi 
hlajenje prostorov v letnem času. 

Elementi za pretvarjanja sončnega obsevanja so v večini nameščeni na ovoju 
stavb in jih imenujemo tudi elementi za naravno ogrevanje stavb z soncem. 
Stavbo pripravimo tako, da sama sprejema sončno energijo, da je obenem 
hranilnik toplote in ogrevalni sistem. To naredimo tako, da stavbo dobro 
toplotno izoliramo in na severni strani predvidimo minimalne zastekljene 
odprtine. Za takšne hiše je značilna postavitev v smeri sever - jug. Južna stena 
je zastekljena z ustreznimi stekli, na severni steni pa je delež zasteklitve 
majhen.. Stavba naj bo z bivalnimi prostori obrnjena proti jugu, ter z ostalimi 
pomožnimi prostori obrnjena proti severu. Na južni strani lahko namestimo 
pasivne elemente (okna, zastekljene zidove, steklenike in prezračevane 
fasadne elemente), omogočimo dobro kroženje zraka med prostori ter 
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predvidimo zaščito pred poletnim soncem. Da dosežemo bolj enakomeren 
prenos toplote med prostori, uporabljamo ventilatorje in kanale za prisilno 
kroženje zraka. Na sliki 2 je prikazana PH vsemi pripadajočimi sistemi in 
osnovnimi gradbenimi elementi.  

 

 8. Zaključek  

Pasivna hiša mora zagotavljati nizko porabo energije in visoko stopnjo 
bivalnega ugodja. Za dosego standarda pasivne hiše in pridobitev certifikata, 
je potrebno PH zgraditi brez toplotnih mostov, zato je pomembna izvedba 
vseh detajlov. Zgradba mora biti zrakotesna, vgrajene morajo biti učinkovite 
ogrevalne prezračevalne naprave. Za projektiranje PH so v tujini že dostopni 
ustrezni računalniški programi. Z njimi lahko hitro in enostavno preverimo 
pravilnost odločitev že pri zasnovi zgradbe oziroma procesom projektiranja.  

Bojan Grobovšek, univ.dipl.inž.str. 
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