
Moderna arhitektura bo obsegala 11  
nadzemnih etaž, kjer bo razporejenih  
128 stanovanjskih enot, ter 278 parkirnih 
mest v podzemni garaži. Eko srebrna hiša 
zagotavlja visoko udobje bivanja v moder
ni arhitekturi s premišljeno energetsko oza
veščeno razporeditvijo prostorov. Eko sre
brna hiša iz obnovljivih virov pri dobiva  
električno energijo in vodo ter uporablja 
avtomatsko motorizirana sen čila za ohla
jevanje prostorov in prezra čevanje z do
grevanjem/ohlajevanjem z rekuperatorji.  
S temi sistemi prispeva k manjšemu one
snaževanju okolja, k prihrankom primarnih 
virov energije oziroma omogoča približe
vanje k ener gijski neodvisnosti objekta.  
O gradnji Eko srebrne hiše in njenih pred
nostih smo se pogovarjali z direktorjem 
Akropole, d. o. o., Francem Erjavcem.

n Eko srebrna hiša je večstanovanjska  
pasivna zgradba. Katere so ključne pred
nosti za uporabnike Eko srebrne hiše?

Bistvo pasivne gradnje je v energijski učinko
vitosti ter minimalnem vplivu na okolje. Eko 
srebrna hiša bo po zaslugi pasivnega zuna
njega ovoja, optimalne toplotne izolacije zuna
njih sten in sistema prezračevanja z rekupera
torjem 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.

Katere arhitekturne značilnosti in tehnolo
gije bodo k temu pripomogle k prihranku 
energije? 
Načrtovanje Eko srebrne hiše je bilo usmer
jeno k doseganju čim manjšega ekološkega 
odtisa. S programom BIM so bili izdelani 3D 
modeli, študije osončenja, integrirani so bili 
projektni pristopi trajnostne gradnje, izvedena 
je odlična toplotna in zvočna izolacija sten  
30 cm in trislojnih oken, ki zniža nivo hrupa 
do maksimalno 24 dB. Visokokakovostni  
prezračevalni sistem z rekuperatorji omogoča 
kontrolirano vodeno prezračevanje z mikro  

filtriranim zrakom proti prašnim delcem,  
težkim kovinam in cvetnemu prahu, ki je  
avtomatsko vodeno 24 ur na dan vse dni  
v letu. S tovrstnim prezračevalnim sistemom 
prihranimo energijo in denar za ogrevanje/
hlajenje. Na objektu bo tudi vremenska  
postaja, povezana s sistemi za ekonomično 
rabo energije. 
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Inteligentni kontrolni center v vsakem sta
novanju samodejno uravnava temperaturo, 
zračenje, senčenje z avtomatiziranimi žaluzi
jami za zmanjševanje pregrevanja prostorov, 
samodejno zaliva rože na nekaterih terasah 
stanovanj ter samodejno ohlaja prostore in 
upravlja svetila. Sistem omogoča tudi krmilje
nje naprav in sistemov v stanovanju prek zaslo
na na dotik in zagotavlja preprosto upravljanje 
in gospodarno rabo energije. Sistem gradnje 
in sistem HVAC ter vsa vgrajena oprema in sis
temi obnovljivih virov (voda, elektrika in pasiv
na energija sonca) omogočajo kakovostno  
bivalno ugodje z učinkovito rabo energije. 
Centralni nadzorni sistem vodi in upravlja 
Eko srebrno hišo tako, da upošteva nizko

energijske kriterije pasivnega objekta z nizko 
ogljično zasnovo. To za uporabnike pomeni 
velik prihranek stroškov. 
Izbrani gradbeni materiali omogočajo kar 
do 90 odstotkov reciklaže in niso sporni z eko
loškega vidika, hkrati pa zmanjšujejo potrebo 
po energiji in znižujejo stroške obratovanja in 
vzdrževanja. Pasivni pristop bo pripomogel  
k samo 16 kg/m2 emisij CO2 letno, kar je za 
tretjino manj, kot velja za tako velike objekte.
Streha Eko srebrne hiše bo ozelenjena,  
kar izboljšuje mikroklimatske razmere, saj 
zmanjšuje učinek škodljivega ogrevanja oz
račja, hkrati pa omogoča boljšo izolativnost 
objekta. Na strehi bodo postavili dva ključna 

sistema obnovljivih virov energije. To so  
zbiralniki meteorne vode za sanitarne na-
mene in fotonapetostna mikroelektrarna.
Ogrevanje bo potekalo po mestnem vroče
vodu ter preko glavne toplotne postaje, ki bo 
inštalacijsko povezana z lokalnimi, ki so v  
vsakem stanovanju. Toplota se bo prevajala  
z radiatorji, v večjih stanovanjih pa tudi s tal
nim ogrevanjem, ki bo nameščeno v nekaterih  
kopalnicah.

Kakšne izzive prinaša razvoj in gradnja Eko 
srebrne hiše?
Tovrstnih kakovostnih stanovanjskih visokih 
gradenj, grajenih po načelih trajnostne grad
nje, kot je Eko srebrna hiša, v Evropi še ni veli
ko, zato smo partnerji pri projektu ENERGY 
EFFICIENT DEMO MULTIRESIDENTIAL  
HIGH RISE BUILDING (EEHIGHRISE) 
uspeš no pridobili subvencijo Evropske  
komisije v okviru 7. Okvirnega programa 
(ENER/FP7/285209/HIGHRISE).  Objekt 
Eko srebrna hiša predstavlja velik prispevek  
k demonstraciji trajnostne in energijsko učin
kovite gradnje, saj združuje 128 popolnoma 

samostojnih pasivnih sta
novanjskih enot. Dodatno 
garancijo bodočim upo
rabnikom Eko srebrne  
hiše dajeta PHPP07  
izračun energijske pre-

soje, št. DN2003339, ki ga je izdal Grad-
beni inštitut ZRMK, d. o. o., dne 19. 6. 
2009, ter pilotna Energetska izkaznica 
stavbe, št. OPET Slovenija 85/2009, ki jo 
je izdal Gradbeni inštitut ZRMK, d. o. o., 
dne 8. 4. 2009. Po končani gradnji bo izdela
na nova Energetska izkaznica na podlagi izka
za energijskih karakteristik Eko srebrne hiše 
in na podlagi novega Energetskega zakona. 
Posledično bodo imela stanovanja Eko sre
brne hiše višjo vrednost pri kasnejši prodaji,  
dolgoročno pa bo tudi vedno večje zanimanje 
za tovrstne objekte. Ob predložitvi ustrezne 
dokumentacije bodo bodoči kupci lahko  
pridobili možnost za povračilo dela finančnih 

sredstev od Eko sklada. Sredstva bodo dode
ljena lastnikom stanovanj do največ 80 m2  
notranjih uporabnih površin, in sicer v višini 
250 eur/m2. (Velja samo v primeru razpisa 
Eko sklada.)

Kakšne prednosti prinaša izbrana lokacija  
v Ljubljani?
V neposredni bližini Eko srebrne hiše na razda
lji do 300 metrov so dva vrtca, osnovna in glas
bena šola. Po opravkih bo mogoče oditi v Po
slovni center WTC, kjer bodo lahko obiskali  
lekarno, frizerja, banko, pošto ali pa bodo šli na 
kosilo. V sosednjem Austria Trend Hotelu, kjer 
je sodoben Wellness center, pa bo mogoče 
razvajanje s savnanjem, masažami ali kozmetič
nimi posegi. V mesto se lahko odpravijo peš ali 
z mestnim kolesom, z mestnim potniškim pro
metom ali celo z električnim avtomobilom,  
ki ga bodo lahko najeli za potrebe mestne  
vož nje »car sharing«. Atraktivna je tudi neposre
dna športna okolica s sprehajalno potjo PST. 
Ob objektu bo urejen park z otroškim igriščem.
Kakšne so prednosti poslovnega dela Eko 
srebrne hiše?
Poslovnih prostorov bo šest, štirje dvoetažni. 
V njih bo mogoče opravljati storitvene, trgov
ske in poslovne dejavnosti. Uporabniki  
poslovnih prostorov jih bodo lahko dogradili  
in opremili po lastnih željah in potrebah,  
saj bodo zgrajeni do tretje gradbene faze.
Kdo so potencialni uporabniki Eko srebrne 
hiše?
Eko srebrna hiša odpira svoja vrata vsakomur, 
ki je odprt za napredek in za bivanje v izjemno 
udobnih, modernih in varčnih stanovanjih,  
ki so poleg naštetega še prijazna do okolja. 
Bivalno okolje je primerno tako za družine z 
otroki kot tudi za aktivne posameznike in pare. 
Kakšna je prihodnost projekta Eko srebrna 
hiša? Ali se bo gradnja tovrstnih objektov 
nadaljevala?
Iz srca si želimo, da bi se tudi drugi pridružili 
našim prizadevanjem ter tako omogočili bolj 
zdravo, humano in ne nazadnje gospodarnej
še bivanje v okolju, v katerem živimo.

( (»Ob Dunajski cesti v Ljubljani gradimo nova pasivna 
stanovanja z najsodobnejšo tehnologijo in minimal-
nim vplivom na okolje.«
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