
POSTANITE TUDI VI ENERGETSKO UČINKOVITI 

Energetska prenova stavb je med najbolj aktualnimi temami, s katerimi se danes soočamo, saj se cene 

energentov za ogrevanje vztrajno zvišujejo. Primerno izolirane stavbe omogočajo velike prihranke pri 

porabi energije, zagotavljajo pa tudi veliko boljšo kontrolo nad bivalnimi pogoji. Kdor se ogreva na 

kurilno olje ali plin, bo po prenovi najhitreje občutil znatne prihranke, kaj pa tisti, ki se grejejo na drva iz 

domačega gozda? Njihova kurjava je vendar zastonj, investicija v izolacijo hiše in učinkovit ogrevalni 

sistem se ne povrne nikoli!  

Seveda to ne drži. Tudi za pripravo domačih drv je potreben čas, in če bi za ogrevanje izolirane hiše 

porabili pol manj drv, bi lahko pol časa, ki ga sedaj namenimo pripravi drv, porabili za druge dejavnosti. 

Ali pa bi polovico drv prodali in tako izboljšali svoj finančni položaj. Čas bi prihranili tudi pri samem 

kurjenju in čiščenju peči, morda bi lahko zakurili le enkrat vsak drugi ali celo tretji dan. 

Zanemariti pa ne smemo niti okoljskega vidika, bolj učinkovito izgorevanje v sodobnih kurilnih napravah 

veliko manj onesnažuje okolje. Pri nepopolnem izgorevanju drv zraven velike količine pepela nastajajo 

tudi prašni delci PM 10, ki so izredno škodljivi za zdravje, saj vplivajo na nastanek bolezni srca in ožilja, 

dihal in celo živčnega sistema (Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen). Preprost pokazatelj 

kakovostnega izgorevanja je barva dima, ki pri gorenju nastane – v sodobnih, učinkovitih pečeh gorivo 

skoraj v celoti izgori, skozi dimnik izhaja le brezbarvna vodna para. Če je dim bel, je v njem malo 

neizgorelih delcev, siv ali celo črn dim pa kažeta na zelo slabo izgorevanje, ki močno onesnažuje okolje. 

Kurjenje z neprimernimi materiali (plastika, iverica, papir) je tudi kaznivo, žal pa v praksi slabo 

preverjano. 

Da vgradnja učinkovitih sistemov ne bi bila prevelik finančni zalogaj, že nekaj let skrbi tudi Ekosklad z 

nepovratnimi finančnimi spodbudami. Še vedno se lahko prijavite na lanski poziv, saj sredstev ne bo 

zmanjkalo. Subvencionirana je vgradnja solarnega ogrevalnega sistema, vgradnja kurilne naprave za 

centralno ogrevanje na lesno biomaso, vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje, vgradnja 

energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva, vgradnja toplotne izolacijena fasadi, na 

strehi ali stropu proti neogrevanemu prostoru in vgradnja prezračevanja z rekuperacijo v stanovanjski 

stavbi,priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir 

energije,celovita obnova pa tudi gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj nič energijske nove eno- ali 

dvostanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, prenovljeni v pasivnem 

oziroma skoraj nič energijskem razredu. 

Če želite izvedeti več, ste vabljeni v brezplačno energetsko svetovalna pisarna ENSVET, kjer vam 

pomagamo z neodvisnimi nasveti o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije. Pomagamo vam 

najti prave odgovore na vsa vprašanja, od zasnove novih stavb, do prenove in uporabe obstoječih. 

Pisarna deluje v prostorih občine Trebnje, Goliev trg 5, vsako sredo od 15.00 do 19.00, na svetovanje se 

obvezno prijavite na telefonsko številko 07 348 11 12 ali na ensvettrebnje@gmail.com 
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