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▪Koncept e4

ekologija
obnovljivi viri energije

zmanjšanje emisij CO2

energetska učinkovitost 

kvaliteten opečni ovoj stavbe

odlična toplotna izolacija

ekonomičnost 

optimalni stroški gradnje 

nizki stroški vzdrževanja

emocije & zdravje
kvaliteta bivanja

občutek ugodja in varnosti
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Romunija

Avstrija Anglija …

Slovenija & Hrvaška



▪e4  hiša v Sloveniji Arhitektura in PZI projekt

▪Nande Korpnik, Slovenija

▪Priznan arhitekt s številnimi realizirani 

projekti

▪Moderen in odprt pristop

▪Prejemnik najvišjih arhitekturnih nagrad v 

Sloveniji 

▪Celovita rešitev PZI



▪e4 hiša Kamnik 



▪Gradnja e4 hiše v Sloveniji
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SKUPNA DEBELINA ZIDU (CM)

Skupna debelina zunajega zidu (cm)

Porotherm 44 IZO Profi       + 5 cm t.o. Porotherm 38 Profi + 16 cm t.i.

Zid

Porotherm 38 

Profi + 16 cm t.i.

Porotherm 44 IZO Profi

+ 5 cm t.o.

Faktor toplotne 

prehodnosti  

U (W/m2K)

0,12 0,13



▪Medetažna polmonatžna stropna konstrukcija Porotherm



▪Mansarda – zaključek kolenčnega zidu 

Zadnjo vrsto opeke je potrebno

zaključiti s tankim slojem lepilne

malte, da se v čim večji meri zagotovi

zrakotesnost.



▪Streha  dvokapnica – opečni strešnik Tondach – Plan 30 in strešna okna Velux



▪Toplotna izolacija pod streho 

Toplotna izolacija pod streho:

Kamena volna (0,035 W/mK)

15 cm med špirovci

25 cm pod špirovci

U = 0,091 W/m2K



▪e4 v primerjavi z nacionalnimi zakonodajnimi okvirji

Zahteve po 31.12. 2020:

▪Letna potrebna energije za ogrevanje:

QH,nd ≤ 25 [kWh/m2a]

▪Delež obnovljivih virov energije 

min 50%

▪Emisije CO2 < 12  kg CO2/m
2 na leto

▪Poraba Eprim < 75 [kWh/m2a]

Zahteve skladne z EU direktivo in nacionalnimi

akcijskim načrtom za sNES

Izpolnjene zahteve zgrajene e4 hiše v Sloveniji:

▪Letna potrebna energije za ogrevanje:

QH,nd = 13,7 [kWh/m2a]

▪Delež obnovljivih virov energije 

50% (toplotna črpalka zrak – voda…)

▪Emisije CO2 < 8  kg CO2/m
2 

▪Poraba Eprim < 40 kWh/m2 na leto

e4 hiša

sNES =   e4



▪Zrakotesnost

Izmejena zrakotesnost n50 = 0,58/uro, kar

pomeni, da se pri razliki tlakov 50 Pa zrak v

stavbi v eni uri skozi netesna mesta zamenja

0,58 krat.

Zahtevana izmenjava n50 < 0,6/uro

stavba izpolnjuje kriterij zrakotesnosti.



▪Zagotavljanje zratesnosti pri izvedbi



▪Zagotavljanje zratesnosti pri izvedbi



▪Strojne inštalacije, prezračevanje



▪Rekuperator in toplotna črpalka zrak voda



▪Meritve naravne osvetljenosti in izračun količnika dnevne svetlobe

Dnevna svetloba je ključnega pomena za 

funkcioniranje našega bioritma.

Meritve naravne osvetljenosti v e4 hiši v Sloveniji

so pokazale visoko raven dnevne svetlobe:

Izmerjeni visoki KDS v mansardi: 

- spalnica z garderobo  5,35 %

- otroška soba 8,76 %,

Prostor s KDS večjim od 5% ima izpolnjen 

najvišji kriterij glede količine dnevne svetlobe.
8,76%5,35%

Vir: Meritve naravne osvetljenosti in izračun količnika dnevne svetlobe

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo



▪Tik pred vselitvijo



▪Subvencije - Eko sklad

Vir: https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/skoraj-nic-energijske-in-nizkoenergijske-stavbe .

Gradnja ali nakup sNES
Spodbuda v EUR/m2 neto ogrevane in 

prezračevane površine stavbe

Energija za 

ogrevanje 

stavbe QH

[kWh/(m2a)]

Energija za 

pohlajevanje

stavbe QK 

[kWh/(m2 a)]

I. skupina II. skupina III. skupina

≤ 10 ≤ 15 135 100 75

≤ 15 ≤ 15 115 80 65

II. skupina:
•stavba z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) 
mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) in naravnega izvora, 
ne glede na material zunanjega stavbnega pohištva

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/skoraj-nic-energijske-in-nizkoenergijske-stavbe


▪Družina vseljena in zadovoljna



▪Zaključen pilotni projekt e4 v Sloveniji, številne novogradnje po konceptu e4

Vir revija: Energetik, objava članka Zelena Gradnja d.o.o. Vir revija Gradbenik 10/2019.



▪Kalkulativna primerjava

Dodatna neto 

površina + 7 cm!
2,53

5,05

Dodatna koristna (neto) površina
(m2)

v 1 nadstropju v 2 nadstropjih



▪Kalkulativna primerjava

Dodatna neto 

površina + 5 cm!

17,69

5,90

Dodatna koristna (neto) površina pri zidu 
Porotherm 25 IZO Profi z 10 cm t.i. (m2)

v 1 nadstropju v 3 nadstropjih



▪Hitrost gradnje 

V projektu so izmerjeni in 

definirani normativi porabe

časa za opečni sistem gradnje 

ENERGY+



▪Hitrost gradnje primerjava različnih opečnih sistemov
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Porotherm 32 IZO  Profi Porotherm 30 Profi Klasična opeka
19x29x19

0,48 0,46

1,37

VIR: Normiranje rada, prof.Ivana Burcar Dunović dipl.ing.građ.,   Građevinski Fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 
Građevinski Fakultet in Kalkulations Richtzeiten Ziegelmauerwerk

Primerjava hitrosti gradnje na primeru 
debeline zidu 30 cm izmerjeni
normativ dela: KV + PK (h/m2) Izmerjena hitrost gradnje m3 zidu:

Porotherm Profi – 2,97 x hitreje

od klasične opeke!

Porotherm IZO – 2,85 x hitreje

od klasične opeke!



▪Prednosti sistema ENERGY+

▪ Odlična toplotna izolacija
▪ Prihranek pri stroških ogrevanja
▪ Dodatna koristna površina
▪ Udobna in zdrava bivalna klima
▪ Suha in hitra gradnja
▪ Uravnotežena vlaga v prostoru
▪ Odlična zvočna izolacija
▪ Naravni gradbeni material brez škodljivih
primesi

▪ Negorljiv gradbeni material
▪ Trajna vrednost in kvaliteta
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Hvala za pozornost!

Irena.Hospel@wienerberger.com

www.wienerberger.si

mailto:Irena.Hospel@wienerberger.com
http://www.wienerberger.hr/

