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Kulturna dediščina in energetska prenova 

Kako ob razumevanju ciljev obeh področij poiskati ustrezno ravnovesje? 

 

Marija Režek Kambič, univ. dipl. um. zg., konservatorska svetovalka, Zavod za varstvo 

kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana 

Konservatorka se ukvarja predvsem s stavbno dediščino in je sodelovala tudi v strokovni skupini, ki je 
pripravila smernice za posege v stavbe kulturne dediščine za energetsko prenovo. V prvem delu 
svojega predavanja je predstavila sistem pravnega varstva kulturne dediščine pri nas, ki vključuje 
varstvene režime ter kulturnovarstvene akte in podatke o kulturni dediščini, zatem pa se je posvetila 
še smernicam za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine in posegom, namenjenim izboljšanju 
energetske prenove stavb.  

    

Sistem varstva: Gradacija kulturne dediščine 

Danes je v Sloveniji uveljavljen sistem gradacije oziroma klasifikacije glede na njen pomen. Najširša in 

najbolj blago zavarovana stopnja je kulturna dediščina, ki se varuje z vključevanjem dediščinskih 

vsebin v prostorsko načrtovanje, druga stopnja so kulturni spomeniki lokalnega pomena, kjer 

odloke sprejme lokalna skupnost, tretja pa z največjo stopnjo varstva velja za spomenike državnega 

pomena. Naša zakonodaja predvideva tudi vzpostavitev varstvenih območij dediščine, ki so že v 

sklepni fazi. Ob slovenski sta tu še evropska in svetovna dediščina.  

Varstveni režimi 

Tako prostorski akti kot odloki o razglasitvi spomenikov naravne in kulturne 

dediščine imajo dva namena – pojasnjujejo kaj dediščina je, definirajo lokacijo, 

vrednote, vsebino in obseg. Prav tako pa so v teh dokumentih določeni 

varstveni režimi, to so pravila, ki na podlagi družbenega pomena spomenika in 

vrednotenja definirajo omejitve in določajo ukrepe za izvedbo varstva. V 

prostorskih aktih občin je običajno varstvu dediščine namenjen poseben člen, 

ki opredeli varstveni režim, za spomenike pa so le ti opredeljeni v posebnem 

aktu, objavljenem v Uradnem listu ali glasilu občine.  

Priporočnik varstvenih režimov je dostopen na spletni strani Ministrstva za 

kulturo in ponuja zgoščen pregled varstvenih režimov za posamezne zvrsti. 

Varstveni režim za posamezne objekte in posamezna območja 

Kulturno dediščino ločimo tudi glede na njen obseg. Varstveni režimi za POSAMEZNE 

OBJEKTE stavbne dediščine se nanašajo na njihovo pojavnost v prostoru, 

zunanjščino in notranjščino. Zato je treba pri prenovah stavbne dediščine skladno z 

varstvenimi režimi ohraniti tiste dediščinske lastnosti, ki dajejo stavbi njen značaj. 

https://gis.gov.si/MK_eVRDpredpis/P_11_11_02.htm
https://gis.gov.si/MK_eVRDpredpis/P_11_11_02.htm
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To so prvenstveno prvine, kot oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, streha), 

funkcionalna zasnova notranjosti objektov, ter stavbno pohištvo in notranja oprema (štukatura, 

poslikave, tlaki, kljuke, svetila, ipd.).  

V varstvenih režimih za OBMOČJA je poudarek predvsem na varovanju zunanje pojavnosti objekta in 

njegovih značilnosti, kot so fasade s stavbnim pohištvom ter posebnimi detajli, strehe in pripadajoča 

zunanja ureditev. Dejstvo je, da se velika večina stavb v območjih naselbinske dediščine odlikuje z 

izjemnimi prvinami, tako na zunanjih površinah kot tudi v notranjščini. Ravno tovrstna največkrat 

anonimna arhitektura najbolje označuje navade, okuse in življenjski stil nekega naroda in je v vsej 

zgodovini eden najbolj pomembnih elementov naselbinske forme. Na drugi strani pa so lahko v 

varovanem območju tudi stavbe, ki negativno vplivajo na območje kot celoto, ga degradirajo. Te 

stavbe je sprejemljivo preoblikovati, nadomestiti ali celo odstraniti.  

Kulturnovarstveni akti 

Varstveni režimi predstavljajo prvi nivo zaščite kulturne dediščine, drugi pa predstavlja prepoznavna 

definicija vrednot materialnih substanc. Zato je treba za vse posege v dediščino, ki kakor koli 

posegajo oz. spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja, ipd., pridobiti kulturnovarstvene 

pogoje in soglasje oz. mnenje. Gre za izdajo dokumentacije, ki je potrebna pri vzdrževalnih delih, za 

izdajo soglasja za projektno dokumentacijo, oz. pridobitev mnenja, če gre za izdajo gradbenega 

dovoljenja. V primeru obsežnejših prenov spomenikov se s kulturnovarstvenimi pogoji lahko 

predpiše tudi konservatorski načrt.  

Podatki o kulturni dediščini 

Podatki o kulturni dediščini in njihovih varstvenih režimih so dostopni na naslovu 

Pravni režimi varstva kulturne dediščine eVRD. Na GeoHub-SI - GIS spletnem 

portalu so povezave tako na pravne režime varstva za kulturno dediščino kot tudi 

na akte o razglasitvi. Podatki o kulturni dediščini so dostopni tudi na 

informacijskih sistemih prostorskih podatkov kot so PISO, Urbinfo za MOL, ipd.  

Temeljna načela energetske prenove kulturne dediščine 

Smernice energetske prenove so plod prizadevanj Ministrstva za kulturo, Ministrstva za 

infrastrukturo ter tudi ZVKDS, s katerimi so želeli preseči razmišljanje, da sta varstvo kulturne 

dediščine in energetska prenova nekompatibilni in nasprotujoči si področji. Smernice temeljijo na 

dveh načelih. Prvo govori o prenovi stavb, kjer mora ta v skladu z načeli dobrega gospodarja 

vključevati tudi druge smiselne ukrepe za izboljšanje stanja stavbe, kot so statična prenova, 

protipožarna zaščita ipd., sicer lahko pride do razvrednotenja pomena stavb, z nenadzorovanimi 

posegi pa celo do uničenja arhitekturnih in funkcionalnih lastnosti. Drugo načelo, ki ga je treba vedno 

sprejeti, pa je, da pri objektih kulturne dediščine govorimo o izboljšanju energetske učinkovitosti 

stavb in nikakor ne stremimo k zahtevam, ki jih v obliki standardov postavljajo predpisi za 

novogradnje. Prenova mora iskati ustrezno ravnovesje med ohranjanjem varovanih vrednot in 

energetsko učinkovitostjo stavbe. 

Predhodne analize stavbe  

Pred prenovo je treba opraviti temeljite predhodne raziskave, ki običajno zajemajo pregled arhivskih 

virov, sprememb in predelav, ki jih je bila stavba v preteklosti deležna, njenih fizikalnih lastnosti in 

oblikovnih značilnosti, namembnosti prostorov in kakšna je uporabnost stavbe (gradbeno tehnična 

analiza, meritve notranjih klimatskih razmer, termografska analiza, georadarska metoda in analiza 

osvetljenosti prostorov). Vse te analize so usmerjene tudi v vse problematične elemente stavbe, kjer 

https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=403a54629867466e940983d70a16ad9e
https://gisportal.gov.si/portal/home/
https://gisportal.gov.si/portal/home/
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so vidne poškodbe, ki jih je treba pri celoviti sanaciji stavbe odpraviti. S pravilnim razumevanjem 

stavbe in njenih dediščinskih lastnosti lahko z ukrepi izboljšamo njene energetske značilnosti. 

Posamezne vrednote in sestavine dediščine imajo različno vlogo v skupnem kulturnem pomenu. Zato 

je pred prenovo smiselno določiti tiste prvine oziroma dele stavbe, ki so za spremembe manj 

občutljivi. Osnovno vodilo je ohranjanje pristnosti in avtentičnosti objekta. To ne pomeni, da 

posamezni deli poustvarijo na enak način, ampak se propadanje površine dela objekta kulturne 

dediščine zaustavi z odstranitvijo vzroka poškodbe in sanacijo stanja. Originalna gradiva imajo višjo 

vrednost, so nosilci kulturnega pomena stavbe. Reprodukcija prvine stavbe, čeprav je tehnično 

izvedena na visokem nivoju, ni primerljiva z originalom. Podobno je v slikarstvu – nobena kopija slike, 

naj bo še tako dobra, ni enakovredna originalu. 

Vpliv posameznih ukrepov na varovane 

elemente 

V samih smernicah so ukrepi energetske 

prenove označeni z lestvico, ki prikazuje 

stopnjo vpliva, ki jo ima posamezni ukrep na 

stavbe kulturne dediščine kot celoto oziroma 

določeno varovano prvino.  

Splošno o značilnostih zgodovinskih stavb po obdobjih 

Pri prvih pregledih stavb lahko izhajamo že iz splošnih gradbeno 

tehničnih značilnosti, značilnih za posamezno obdobje. Glede na 

njihove osnovne gradbeno tehnične značilnosti jih delimo na 4 

skupine: zgodovinske stavbe, zgrajene pred koncem 19. stoletja, 

zgodnje modernistične stavbe, ki so bile zgrajene v obdobju 1875 do 

1914, stavbe, zgrajene med obema vojnama, ter tiste, ki so bile 

zgrajene v obdobju 1945 -1980.  

Pri najstarejših stavbah so dosedanje raziskave pokazale, da so bile zgodovinske stavbe kljub izjemni 

heterogenosti večinoma kompaktno grajene z debelimi zidovi in na splošno zagotavljajo dobro 

toplotno odpornost. Okenske odprtine v hišah, namenjenih bivanju, so bile sprva majhne in 

velikokrat tudi nezastekljene, o pomembnosti lastnikov pa pričajo gosposke 

palače in dvorci, ki nam že z velikostjo okenskih odprtin nakazujejo, kje je 

imel svoj prostor lastnik in kje služinčad. Najbolj pogosti tip okna, ki se je 

ohranil iz tega časa, predstavlja tako imenovano enojno oziroma dvojno 

okno, ki ju ni povezovala lesena škatla. Zunanja krila so se odpirala navzven. 

Večinoma so bila izdelana iz lesa, kot sta macesen in hrast. Za njihovo 

vzdrževanje so uporabljali olja in premaze, tako da je bila struktura lesa vidna.  

Za čas, ko so nastajale zgodnje modernistične stavbe, zgrajene v tretji četrtini 19. stoletja do prve 

svetovne vojne, velja, da ga je v dobri meri zaznamovala industrijska revolucija, torej rast in razvoj 

industrije ter transportnih sredstev, razvoj znanosti in tudi nepremičninskega trga. V tem času velikih 

izumov in tudi razmaha trgovine se začne tudi gradnja hiš za 

neznanega lastnika za trg, torej tipskih hiš in najemniških stanovanj. 

Masovna proizvodnja je povzročila padanje cen, samo gradnjo stavb pa 

prvič v zgodovini začnejo urejati prostorski akti. Leta 1875 je bil za 

območje vojvodine Kranjske sprejet stavbni red, ki je določal celo mere 

opeke (29cm*14cm*6.5cm) in določil tudi debelino zidu, ki pravi, da so 
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stene najvišjega nadstropja (če hiša ne presega dolžine 6,3 m) lahko pri kamniti gradnji debele 

najmanj 60 cm, pri opečni pa 45 cm). Zid pa se je potem na vsako nadstropje navzdol razširil še za 15 

cm. Tudi v tem obdobju je še vedno prevladovala klasična gradnja v osnovi na apneni tehnologiji, 

značilni za prejšnja obdobja. V gradnji so se postopoma uveljavljale tudi novitete, kot je uporaba 

železobetonskih konstrukcij ter velike zastekljene odprtine, zlasti za 

izložbena okna. Okna so z možnostjo in dostopnostjo zasteklitve tako 

postajala vse večja in večja. Najpogostejši tip okna v Sloveniji, ki so ga 

uporabljali v tem obdobju, so bila t.i. škatlasta okna, ki so povezovala 

notranja in zunanja okenska krila. Zunanja krila so bila izdelana iz macesna, 

za notranji del okna pa so uporabljali smreko.   

Za obdobje med obema vojnama je značilno, da so gradbeniki in arhitekti 

že raziskovali možnosti uporabe novih materialov ter prefabriciranih in 

tipiziranih elementov. To je bil tudi čas, v katerem se je uveljavila t.i. 

skeletna gradnja. V veljavi so bila določila, ki so predpisovala 

minimalne zahteve za gradnjo stavb. V tem času se je uveljavil odprt 

sistem gradnje s prostostoječimi stavbami na večjih parcelah. 

Stanovanjska arhitektura je postala jedro zanimanja modernega 

arhitekturnega gibanja. Tudi pri stavbnem pohištvu so se uveljavili novi tipi, kot npr. t.i. smučno okno 

z drsnimi mehanizmi, v uporabi pa so bila še vedno kasetirana škatlasta okna. 

Opozoriti pa velja, da se le ta v proporcih in delitvi razlikujejo. Če so bila okna 

v 19. stoletju shematsko razdeljena na pokončne pravokotnike, so bile kasete 

v tem času bliže ležečemu pravokotniku. Okna so že pretežno zaščitena s 

prekrivnimi barvami. Tudi tu prevladujejo vitki okenski profili in kromirane 

kljuke s krajšimi valjastimi nasadili, zaključenimi ločno. Vrata so bila 

oblikovana z manj izraznimi sredstvi.  

Stavbe, ki so bile zgrajene po drugi svetovni vojni med leti 1945 in 1980, so bile že deležne številnih 

novosti na področju tehnik gradnje, gradbenih materialov in 

proizvodov, ki pa z vidika rabe energije za delovanje stavbe niso bile 

vedno najbolj zaželene. V povprečju so stavbe tega obdobja v 

primerjavi s podobnimi stavbami, zgrajenimi pred 2. svetovno vojno, 

energijsko precej bolj potratne, gradbeno fizikalne poškodbe 

pogostejše, bivalno ugodje v njih pa je slabše. Prva velika naftna 

kriza, ki je nastopila v 70-ih letih, je spodbudila spremembe v odnosu 

do rabe energije v stavbah in vnesla v pravni red strožja pravila, zato se je tudi temu segmentu 

posvečalo več pozornosti. Na področju stavbnega pohištva v stanovanjski arhitekturi sprva 

prevladujejo t.i. vezana okna, medtem ko svojstvene stavbe zapirajo okna različnih oblik. Svojstven je 

bil tudi način vgradnje, saj je bila večina oken že umeščena na skrajni zunanji rob fasade, ki je postala 

likovna značilnost te gradnje.  

Ukrepi  

Toplotna zaščita zunanjih sten 

Med ukrepi za zagotavljanje energijske varčnosti stavb je v ospredju toplotna 

zaščita zunanjih sten, torej polaganje izolacije na zunanje površine, vendar je pri 

stavbah kulturne dediščine ta ukrep precej omejen. Fasada je načeloma ena od 

najpomembnejših prvin stavbe, saj se raznolikost zgodovinskih obdobij, regij, 

stilov ali slogov kaže na fasadi tako v uporabi gradiv kot v oblikovanju in 
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kompoziciji. Prvine, ki so poškodovane, naj se ne bi zamenjale z novimi, ampak jih je treba v čim večji 

meri ohraniti in obnoviti, četudi s sledmi časa, obrabe. Starost arhitekture z zgodovinskimi 

spremembami in patino mora biti prepoznavna tudi po posegih. Cilj je obnova s čim več ohranjene 

materialne substance. Pri oceni zmožnosti izboljšave fasade je zato potrebna previdnost, saj je 

možnost dodatne toplotne zaščite celotnega ovoja stavbe z zunanje strani zelo omejena. Tudi tam, 

kjer je dovoljena, je potrebno v zaključnem sloju poustvariti prvotno strukturo ometa, obliko in barve 

fasade (praskani omet, bavarski omet, ipd., morebitni videz vidnega betona, …) ter ohraniti razmerja 

med posameznimi deli fasade (členitev fasade, nivo vgradnje stavbnega pohištva, ipd.).  

Prezračevane in obešene fasade, ki so bile grajene v drugi polovici 20. stol., so poseben primer. 

Sestava celotne konstrukcije lahko že vključuje toplotno zaščito, katere debelina oziroma toplotna 

prevodnost pa ne ustreza trenutnim predpisom. Pri prezračevanih obešenih fasadah, kjer gabaritov 

stavbe ni dovoljeno spreminjati, je potrebno preveriti možnost izvedbe debelejše toplotne zaščite 

glede na najmanjšo dopustno debelino zračnega sloja. 

 

 

Fasada je praviloma varovan element, tako zunanja podoba kot gradbeni material. 

Razmislek o izvedbi dodatne toplotne zaščite s kontaktno fasado ali toplotnim zaščitnim 

ometom je priporočljiv v primeru enostavno oblikovane in zelo dotrajane ter poškodovane 

fasade ter fasade, pri katerih je izvirno gradivo ohranjeno le še v sledovih ipd. Tam, kjer je 

sprejemljivo dodajanje toplotne izolacije, je običajna zahteva poustvaritev prvotne 

strukture ometa (praskani omet, bavarski omet, zalikani, zaribani ipd.), barvnega tona, 

vtis opaženega beton pa tudi ohranitev različnih ravnin fasade, ipd.  

 

Pri stavbah kulturne dediščine se poslužujemo tudi toplotne zaščite zunanjih sten z notranje strani, 

prenovi pa so lahko podvrženi posamezni prostori ali posamezne stene. Notranja 

toplotna izolacija zunanjih zidov je primerna takrat, kadar zunanje ni mogoče ali ni 

dovoljeno izvesti. V gradbeno-fizikalnem smislu je to lahko zelo tvegan poseg. Pri 

stavbni dediščini so pred takim posegom običajno zahtevane sondažne raziskave tako 

beležev kot ometov na stenah in stropih. Velikokrat se namreč pod beleži skrivajo 

poslikave, nekatere stavbe so bogate s štukaturnim okrasjem in drugimi zgodovinskimi 

prvinami, ki jih je treba ohraniti. Tovrstne raziskave je priporočljivo izvesti tudi v stavbah, ki so 

varovane kot del območja. 
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Toplotna zaščita stropov in tal 

Ta ukrepa sta v večini primerov sprejemljiva, včasih celo zaželena, saj se 

ukrep lahko izvaja sočasno s sanacijo vlage, ipd, ki je velikokrat težava pri 

starejših zgodovinskih gradnjah. Potrebno pa je opozoriti, da so v primeru 

posegov v zemeljske plasti na območjih, bogatih z arheološko dediščino, 

lahko zahtevane arheološke raziskave.  

V večini primerov so sprejemljive izboljšave v sklopu obnov strehe. Sprejemljiva je 

vzpostavitev prezračevanega sloja pri poševnih strehah in dodajanje toplotne 

izolacije neposredno na tla podstrehe, ali v primeru že izkoriščene pod in med 

špirovci. Nalaganje slojev nad špirovce načeloma ni sprejemljivo.  

Za izboljšave so ravne strehe običajno manj občutljive, saj so izrazito funkcionalne narave. Na ravni 

strehi je najučinkovitejše in najenostavnejše dodajanje toplotne izolacije z zgornje strani. Pri tem se 

sicer poveča skupna višina strešne konstrukcije, kar ni nujno moteče, posebej če je streha pohodna 

in zaključena z atiko, ograjo, ipd.  

Prenova stavbnega pohištva 

Pri prenovi stavbnega pohištva je možnih več pristopov. ZVKDS v ospredje 

postavlja ukrepe, ki v največji možni meri ohranjajo originalna gradiva. Tako pri 

oknih kot vratih velja, da jih je potrebno obnoviti v skladu z načeli konzervatorske 

stroke. 

Nepremišljeni posegi v stavbo lahko povzročijo občutno večjo škodo, kot jo 

povzročijo staranje, uporaba stavbe, zapostavljanje rednih vzdrževalnih del ali 

energetska neučinkovitost stavbe. Okna so še posebej ranljive prvine stavb, saj jih 

je razmeroma enostavno zamenjati ali spremeniti. Zamenjava zgodovinskih oken z novimi v 

neustreznih materialih in oblikovnem neskladju s prvotnimi okni ter nameščanje različnih senčil 

vsekakor predstavlja eno največjih groženj za izgubo identitete naše dediščine. 

Obnova ali popravilo 

S konservatorskega stališča je obnova s popravilom oken najustreznejši ukrep, ki ga izvajamo v okviru 

rednih vzdrževalnih del v določenih časovnih intervalih. V sklopu popravil se zastičijo rege in špranje, 

nastavijo nasadila in izvedejo pleskarska dela. Pri škatlastih oknih se zatesnitev pripir izvede samo na 

notranjem delu škatlastega okna (notranje krilo). Po potrebi se izvedejo tudi mizarska dela z 

zamenjavo uničenih delov okna. Stara lesena okna so navadno sestavljena iz modularnih delov, ki 

med seboj niso zlepljeni, ampak povezani z lesenimi zagozdami ali vijaki, kar pomeni, da jih je zlahka 

mogoče demontirati in zamenjati poškodovane dele z novimi. 

Nadgradnja ali zamenjava zasteklitve 

Ali in kako lahko nadgradimo ali zamenjamo zasteklitev oken v 

stavbah kulturne dediščine, je odvisno od presoje pomena okenskih 

okvirjev na varovane vrednote stavbe, konstrukcijskega stanja okna 

in možnih rešitev za izboljšanje njegovih tehničnih lastnosti. V 

primerih, ko želimo ohraniti okna, vendar pa zaradi tehničnih 

omejitev ni možnosti za vgradnjo dvoslojnega stekla v obstoječa 

krila, je sprejemljiva zamenjava notranjega krila v celoti. Pri posegu 

se največkrat obstoječemu podboju doda podboj s pripirnim delom.  
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Zamenjava okna 

Zamenjava oken naj bi bil s konservatorskega stališča skrajen ukrep in na spomenikih s prvotnim 

stavbnim pohištvom sprejemljiv v primeru, ko obnova ne bi podala želenih rezultatov. Novo leseno 

okno mora v tem primeru izhajati iz oblikovanja prvotnih. Povzeti je potrebno obliko, profilacijo, 

dimenzije in delitev obstoječih oken. S pogoji za zamenjavo oken je lahko zahtevan ali priporočen 

arhitekturni posnetek okna z delavniško risbo posodobljenega okna. Posnetek oziroma delavniška 

risba mora vsebovati izrise vseh detajlov v merilu 1:1 (npr. sredinska pripira, okrasne zaključne 

letvice, odkapni rob, profilacije, stik zgornjega in spodnjega dela okna, prerez okrasne letvice), 

predlog kljuke in nasadil. 

 

Tudi vrata je treba obnoviti skladno z načeli konservatorske stroke. Za razliko od 

oken vhodna vrata največkrat niso predmet posodobitev in zamenjav v sklopu 

izboljšanja energetske učinkovitosti stavbe. So pa velikokrat degradirana zaradi 

slabega vzdrževanja, zamenjave kljuk, ključavnic, ipd.  

Izboljšanje njihovih skupnih toplotnih lastnosti je mogoče doseči z manjšimi 

posegi, kot so dodajanje tesnil (z lepljenjem ali vrezovanjem), zamenjavo 

zasteklitve (v primeru dekorativnih stekel zamenjava ni sprejemljiva) ter v 

določenih primerih tudi z uvedbo druge vratne ravni (vetrolova, ipd.)  

 

Pri klimatizaciji, gretju in hlajenju je možnih nekaj ukrepov, ki so 

ovrednoteni tudi z barvno lestvico. Večinoma ti niso 

problematični, se pa tudi na tem področju srečujejo z več izzivi. Pri 

vzpostavljanju kompleksnejših sistemov so največkrat 

problematični razvodi, zato je potrebno dobro poznavanje 

zgodovinske stavbe in njenega prvotnega ogrevalnega sistema 

oziroma obdobja, v katerem je bila zgrajena. Stavbe, ki so bile 

prvotno grajene za ogrevanje z lončenimi pečmi, ogrevanjem na 

vzgon (stavbe do sredine 20. stoletja), imajo že vzpostavljene 

določene vertikalne povezave – dimniške tuljave, kanale, ipd. ki jih 

je mogoče uporabiti tudi za sodobne sisteme. 

 

Pri rabi obnovljivih virov energije je pri stavbah kulturne dediščine veliko omejitev, zlasti ko gre za 

vgradnjo sprejemnikov sončne energije za pripravo tople vode (sončni kolektorji) in vgradnjo 

fotonapetostnih celic (fotovoltaični paneli). Načeloma neproblematično oziroma z manj vpliva na 

stavbe kulturne dediščine pa je ogrevanje na biomaso ter izkoriščanje toplote iz okolice s toplotnimi 

črpalkami.  

 

Organizacijski ukrepi 

V nekaterih spomenikih posegi oziroma izboljšave zaradi pomena stavbe niso dopustne, še vedno pa 

lahko izboljšamo stanje energetske učinkovitosti z organizacijskimi ukrepi. Treba je slediti 

organizacijskim ukrepom pri ogrevanju prostorov, pripravi sanitarne tople vode, ukrepom za 

uravnavanje in redno vzdrževanje razsvetljave ter ukrepom za energetsko knjigovodstvo. Dejstvo je, 

da brez sprememb navad uporabnikov tudi drugi ukrepi ne bodo učinkoviti.  
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Strokovna pomoč 

Za strokovno pomoč pri prenovi stavb kulturne dediščine so informacije na voljo na sedežu Zavoda 

za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) in sedežih krajevno pristojnih območnih enot ZVKDS. 

Pred izdelavo projektne dokumentacije za energetsko prenovo je v primeru dvoma, kateri ukrepi so 

sprejemljivi, priporočljivo pridobiti KULTURNOVARSTVENE USMERITVE, ki so namenjene lažjemu 

načrtovanju celovite energetske prenove (obrazec je priloga elaborata: Smernice za energetsko 

prenovo stavb kulturne dediščine). Projektanta se v idejni fazi tako usmeri na tiste ukrepe, ki so s 

stališča varstva kulturne dediščine še sprejemljivi.  

 

Odločitve pri energetski prenovi stavb kulturne dediščine morajo biti dolgoročno učinkovite in 

strokovne, zagotavljati pa morajo trajnostni obstoj in avtentično pričevalnost objekta.  

 

 

 

Več informacij: 

Marija Režek Kambič, univ. dipl. um. zg., konservatorska svetovalka ZVKDS, OE Ljubljana  

E: marija.rezek.kambic@zvkds.si;  

S: www.zvkds.si 

 

 

 

 


