EKO SREBRNA HIŠA – PASIVNA HIŠA PRIHODNOSTI
»Ob Dunajski cesti v Ljubljani gradimo nova pasivna stanovanja z najsodobnejšo tehnologijo
in minimalnim vplivom na okolje.«
Med moderne pristope in inovacije v zadnjem desetletju velja izpostaviti
nizko energetske in pasivne gradnje, ki oblikujejo trende, kako bivamo
danes in kako bomo gradili in bivali jutri. Z veliko izkušnjami in znanja je
slovenskemu podjetju AKROPOLA uspelo premakniti mejnik in implementirati
vse potrebne elemente pasivne gradnje v večstanovanjski objekt Eko srebrno
hišo. To bo prvi takšen primer v Sloveniji in bo združeval vse prvine moderne
gradnje prihodnosti: energetska učinkovitost, visoko udobje bivanja, izraba
najsodobnejših tehnologij in prijaznost do okolja. Pasivni pristop gradnje
bo pripomogel k samo 16 kg/m2 emisij CO2 letno, kar je za tretjino manj v
primerjavi z obstoječimi primerljivimi objekti. Naša prestolnica bo tako kmalu
bogatejša za 128 modernih pasivnih stanovanj in poslovnih prostorov, ki bodo
na voljo v pritličju stavbe. Investitor AKROPOLA d.o.o bo gradnjo končal v letu
2014, kjer nudijo tudi promotorski pristop k ozaveščanju širše javnosti za
varčevanje z energijo in hkrati rabe obnovljivih virov energije.
Direktor podjetja gospod Franc Erjavec poudarja, »da je bilo pri projektu
doseženo optimalno razmerje med ceno in kvaliteto s poudarkom na energijski
učinkovitosti in še posebej na pasivnosti objekta«.
Ko govorimo o Eko srebrni hiši, govorimo o pasivnem in nizkoenergetskem
objektu. Pasivna hiša je trenutno najoptimalnejša energijsko varčna gradnja,
saj za svoje ogrevanje porabi za kar 80-odstotkov manj energije kot zgradbe,
ki se gradijo po trenutno veljavnih predpisih. V tem primeru so Eko srebrno
hišo dovršili do te mere, da bo še varčnejša, in sicer le 10 kWh/m2 letno,
ter bo hkrati izkoriščala lastne obnovljive vire. Velik prihranek bo mogoč z
različnimi tehničnimi rešitvami, predvsem z zmanjšanjem toplotne izgube in
optimizacijo izrabe naravne toplote – pravilna postavitev objekta na izbrano
lokacijo. Pasivni fasadni ovoj, optimalna toplotna izolacija sten, zrakotesnost
ter učinkovit prezračevalni sistem z rekuperatorjem bodo omogočali ohranjanje
optimalne temperature v prostorih in kontrolirano prehajanje zraka skozi
prezračevalne kanale. Tako za zračenje prostorov ne bo treba odpirati oken.
Pasivna Eko srebrna hiša je zgrajena iz naravnih materialov. Objekt ima
vgrajen centralni nadzorni sistem, ki upravlja in vodi objekt ter njegove
primarne funkcije obratovanja tako, da upošteva nizko energetsko shemo
pasivnega objekta z nizko ogljično proizvodnjo, kar za kupca pomeni prihranek

njegovih stroškov. Z namenom, da bi se čim bolj približali evropskim trendom
zmanjševanja obremenitve okolja, so v AKROPOLI našli tudi dovršene rešitve
za obnavljanje energetskih virov. S tem namenom bo ozelenjena streha, na
kateri bo postavljena manjša fotonapetostna elektrarna, ki bo po izračunih
proizvedla 34.000 kW/h električne energije. Na strehi bodo trije zalogovniki
za zbiranje deževnice. Padavinska voda se bo zbirala v rezervoarjih, ki bodo
napolnjeni zadoščali za vsaj desetdnevno potrebo po sanitarni vodi za izpiranje
WC-jev,oziroma se jo bo v enem letu prihranilo za okoli 500.000 litrov. Za
pripravo tople sanitarne vode bo skrbela lokalna toplotna postaja, kar pomeni
še dodaten - 30-odstoten prihranek energije. Poleg varčnosti in energetske
učinkovitosti hiše za optimalno izrabo sončne energije so načrtovalci mislili tudi
na druge posebnosti, ki bodo pripomogle k izjemnosti Eko srebrne hiše. Tako
bo za zadovoljstvo uporabnikov poskrbljeno tudi z vidika udobja in prilagajanja
prostorov različnim okusom ter življenjskim stilom. K temu bo prispevala
funkcionalna zasnova stanovanj različnih velikosti, s terasami in balkonskimi
ložami ter s privlačnim razgledom na Ljubljanski grad in zeleno mestno okolje.
Prostori bodo nekoliko višji, odprti in zato bolj prilagodljivi različnim oblikam
bivanja. Tudi lokacija je bila skrbno izbrana: uporabniki Eko srebrne hiše bodo
lahko vse najpomembnejše dnevne obveznosti opravili v eni sami potezi.
Objekt se nahaja za Bežigradom, ob glavni Dunajski cesti, le dober korak stran
od osnovne šole in dveh vrtcev, do katerih prečkanje prometnih cest ne bo
potrebno. V bližini se nahajata dve pomembni središči, in sicer Austria Trend
Hotel ter Poslovni center WTC, kjer se so številne poslovne dejavnosti: lekarna,
banka, pošta, restavracije, živilske trgovine, frizerski in kozmetični salon ter
mnoge storitvene dejavnosti za sodobni življenski ritem. Za vsakogar nekaj sicer pa bo v vsakem primeru mogoč hiter skok tako do mestnega jedra kot
tudi do okolice Ljubljane. Ker je Center zelo blizu, se bodo prebivalci lahko tja
podali s kolesom, peš ali z javnim potniškim prometom. Dodaten prispevek za
dinamično mestno življenje bosta dve električni vozili, ki jih investitor podarja
kupcem. Kupci bodo lahko ta vozila najeli za vožnjo po mestnem jedru in okolici,
hkrati pa bo to prispevalo k zniževanju CO2 v okolje. Enako velja tudi za zeleni
park ob pročelju objekta, kjer bodo zasadili dvajset dreves in uredili okolico
za zunanje aktivnosti, kjer bo urejeno tudi otroško igrišče. Urbano življenje bo
potekalo v 11 etažah, kjer bo 128 stanovanjskih enot. Bodoči lastniki bodo

lahko izbirali med 35 tipi stanovanj in 278 razpoložljivimi parkirnimi mesti,
ki se nahajajo v štirih podzemnih etažah. V garažnih prostorih bodo vgrajene
tudi električne vtičnice za polnjenje vozil na električni pogon. To je še en dokaz,
da značaj Eko srebrne hiše temelji na energetsko varčni zasnovi. Zaradi vseh
naštetih prednosti bo bivanje v Eko srebrni hiši zadovoljilo različne strokovne
profile ljudi kot tudi raznovrstne družine in aktivne posameznike. Ne glede na
velikost bo vsako stanovanje popolnoma samostojno bivalno okolje, ki je tudi
inštalacijsko in stroškovno povsem samostojna enota. Pri zasnovi stanovanj so
upoštevani trendi v hišni avtomatizaciji, ki prilagaja delovanje hiše slogu
življenja in potrebam bivanja. S pomočjo inteligentnega kontrolnega centra
v vsakem stanovanju bodo stanovalci preprosto in neodvisno prilagajali svoje
bivalno okolje in nadzorovali porabo energije. Moderna tehnologija omogoča
možnost dalinjskega upravljanja preko pametnih mobilnih naprav, kot so
iPhone, iPad in internet. Visoka izolativnost prostorov in večslojna zasteklitev
oken, avtomatsko krmiljenje motoriziranih žaluzij poleg varčnosti predstavljajo
dodano vrednost tudi na drugih področjih. 24-urno prezračevanje vseh prostorov,
pri čemer odpiranje oken ni potrebno, omogoča trikrat manjšo prehodnost hrupa
iz okolice kot običajno (67 db na samo 24 db znotraj stanovanjskih enot). Hiša
je opremljena z dovršeno avtomatizacijo, ki se uspešno prepleta z arhitekturo
na vsakem koraku. Tako bo mogoče odpirati vrata s senzorjem za zaznavanje
prstnih odtisov.
Projekt je prejel energetsko izkaznico najvišjega kakovostnega razreda A,
ki jo je izdal slovenski Gradbeni inštitut ZRMK. Tovrstna certifikacija je tudi
garancija, da je objekt grajen po uradnih določilih pasivne gradnje in posredno
ter neposredno prinaša številne prednosti: višja vrednost stanovanj pri najemu,
nakupu ter prodaji kot tudi nižje obratovalne in vzdrževalne stroške. V smislu
spodbude in popularizacijskega instrumenta bo Eko sklad vsem bodočim
lastnikom (fizičnim osebam) omogočal vračilo dela finančnih sredstev, in sicer
v višini 250 €/m2 kupljenega stanovanja do največ 80 m2 notranjih uporabnih
površin. Podjetje AKROPOLA pa bo nudilo pomoč pri pripravi dokumentacije,
ki je potrebna pri oddaji vloge. Med drugim je projekt priznala tudi evropska
komisija in ga delno finančno podprla. Sredstva je prejelo le enajst evropskih
projektov, izbranih med številnimi prijavami iz cele Evrope. Tudi to je izjemen
dosežek in predstavlja garancijo za kakovost in transparentnost pri gradnji.
Direktor podjetja AKROPOLA gospod Franc Erjavec poudarja: »Z vso
odgovornostjo si upamo trditi, kar potrjuje tudi pridobitev sredstev Evropske
komisije, da je projekt Eko srebrna hiša kot celota mejnik v gradnji in bivanju

Oglasno sporočilo

v tovrstnih objektih, pa naj
bodo to poslovni, stanovanjski,
bolnice, šole itd. Njegova
materialna konstitucija kakor tudi
eksploatacija v času trajanja sta
kar se da ekološko usmerjeni. Pri
projektu Eko srebrna hiša smo
dosegli optimalno razmerje med
ceno in kakovostjo, s poudarkom
na energetski učinkovitosti.«
Eko srebrna hiša predstavlja
korak po srebrni poti, ki nas
pelje v prihodnost, ko bodo vse
stavbe dihale tako z ljudmi kot tudi z naravo. Eko srebrna hiša je tudi zgled
za prihodnost, saj zagotavlja visoke standarde pasivne gradnje, nudi zdravo in
udobno bivalno okolje - k čemur stremijo sodobne družbe. S svojo odličnostjo
predstavlja primer dobre prakse in pionirskega dela, ki bo usmerjalo prihodnje
trende gradnje pasivnih večstanovanjskih objektov - ne samo v slovenskem,
ampak tudi v evropskem prostoru.
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