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Osnovne informacije 

Organizacija 
Serena Rauzi 
Verein Alpenstadt des Jahres 
Im Bretscha 22 
9494 Schaan 
Liechtenstein 
Tel. +423 237 53 99 
serena.rauzi@alpenstaedte.org 

Anita Wyss 
CIPRA International 
Im Bretscha 22 
9494 Schaan 
Liechtenstein 
Tel : +423 237 53 13 
anita.wyss@cipra.org 

Andreas Riedl 
CIPRA Südtirol 
c/o Dachverband für Natur- und Umweltschutz 
Kornplatz 10 
39100 Bozen 
Tel. +39 0471 97 37 00 
info@umwelt.bz.it 

GSM: 
Anita Wyss: +41 79 746 28 67 
Serena Rauzi: +43 699 115 434 58 
Andreas Riedl: +39 3285851721 

Organizatorji 
CIPRA International in Mestna občina Bolzano v sodelovanju z 
agencijo KlimaHaus iz Bolzana in društvom Alpsko mesto leta. 

Prevajanje 
Reinhold Ferrari, Alps LaRete, reifer@tin.it  

Hotel 
Stadthotel Scala Stiegl 
Brennerstrasse 11 
I-39100 Bozen - Südtirol 
Tel. +39 0471 97 62 22  
Fax +39 0471 98 11 41 
www.scalahot.com  
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Kratka predstavitev objektov strokovne 
ekskurzije 
 
Nekdanja poštna stavba: Landhaus Nummer 11 
Izvedba sanacije in gradbene rekonstrukcije nekdanje 
poštne stavbe z namenom ureditve prostorov za deželne 
upravne organe 
 
Južnotirolska deželna vlada je arhitektnemu biroju Michael Tribus 
Architecture naročila izvedbo projekta rekonstrukcije nekdanje 
poštne stavbe z namenom ureditve prostorov za potrebe deželnih 
upravnih organov. Ti so nekdanjo stavbo poleg bolzanske 
železniške postaje začeli uporabljati v letu 2006. Sanacija in 
nadzidava 20.000 kubičnih metrov velikega objekta sta bila 
načrtovana v standardu pasivne hiše (ustrezno kategoriji 
KlimaHaus Gold). 
 
Gre za prvo javno stavbo v Italiji, zgrajeno v pasivnem standardu, 
ki ima porabo ogrevanja 12 kWh na kvadratni meter in leto 
oziroma preračunano na porabo goriva okoli liter kurilnega olja. Za 
javne objekte je na Južnem Tirolskem predpisan standard t.i. 
sedemlitrske hiše (KlimaHaus/KlimaDom razreda C)   
 
Zaradi velikega prihranka energije so obratovalni in indirektni 
stroški za ogrevanje in hlajenje objekta manjši za okoli 90 
odstotkov (pri samo štirih odstotkih dodatnih stroškov glede na 
predpisani standard KlimaHaus/KlimaDom razreda C). Poudariti je 
treba tudi zgledno vlogo, ki jo ima zaradi tega primera deželna 
vlada. Prvotna zgradba, sicer zgrajena v letu 1954, je bila z 
odstranitvijo podstrešja, ki je bilo nadzidano leta 1975, povečana 
za dve nadstropji. V pritličju so prostori za razgovore in razstave, v 
zgornjih štirih nadstropjih pa so pisarniški prostori za različne 
oddelke deželne uprave, in sicer za urejanje prostora, naravo in 
pokrajino, za pravno službo oddelka za urejanje prostora ter 
področja urejanje prostora, okolje in energija, ki ga vodi član 
deželne vlade dr. Michl Laimer. 

Osnovna zgradba se odlikuje po kompaktnosti volumna s pravilno 
perforirano fasado. Isti princip je bil uporabljen tudi pri nadzidavi. 
Kot nasprotje takim preprostim oblikam je s spremenljivo uporabo 
oblik okenskih špalet nastala živahna celota. Tako so s 35 cm 
debelim toplotnoizolacijskim sistemom različno oblikovane 
okenske špalete, ki so postale glavno sredstvo oblikovanja fasade. 
Omenjeni koncept predvideva ravne špalete, odprte za 60 in 120 
cm, kar je bilo realizirano s stroškovno ugodnimi prefabriciranimi 
izolacijskimi zagozdami . 
 
Zaradi ustrezne toplotne izolacije (35 cm EPS; lambda = 0,035 
W/m²K) in trislojne zasteklitve (skupna U-vrednost stekel, vklj. z 
okvirjem: 0,79 W/m²K) ni potreben konvencionalni sistem 
ogrevanja. Preostala toplota, ki je potrebna za dobro počutje 
uporabnikov stavbe, ter hlajenje prostorov v poletnem času sta 
zagotovljena z obstoječim prezračevalnim sistemom, ki omogoča 
stalno dovajanje svežega zraka in individualno dogrevanje ali 

Lokacija: Rittnerstraße 4, 
Bolzano. Južna Tirolska, 
Italica 
 
Vrsta objekta: poslovna 
stavba 
 
Investitor: Avtonomna 
pokrajina Bolzano  
 
Arhitekturna zasnova 
projekta: Michael Tribus 
Architecture, Schießstandweg 
9, 39011 Lana 
 
Začetek gradnje: februar 
2005 
Leto izgradnje: januar 2007 
 
Volumen: celotni volumen 
stavbe: 20.000 m³ (od tega 
obnovljenih 12.000 m³ in 
novozgrajenih 8000 m³) 
 
Velikost zemljišča: 1219,21 
m² 
Neto etažna površina: 
4096,87 m² 
 
Stroški gradnje: 241 
EUR/m³, skupaj: 4.820.000 
mio. EUR 
 
Solarni sistem: 212 m² 
površine 
162 polikristalinskih 
fotovoltaičnih (PV) modulov 
Proizvodna kapaciteta : 
26,73kWp 
Stroški v celoti: 320.000 EUR 
 
Tehnični podatki 
Potrebe po toploti za 
ogrevanje( kateg. 
KlimaHaus/KlimaDom): 7 
kWh/m²a 
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hlajenje. Sistem ogrevanja sploh ni kaj dosti večji kot sistemi, ki se 
uporabljajo v enodružinskih hišah. 
 
Medtem ko zgradba s svojo stebrno obliko navzven deluje enovito, 
pa igra okenskih odprtin transportira individualno sliko tistih, ki 
delajo v zgradbi. 
 
V funkcionalnem smislu je mogoče zaradi vertikalne oblike 
poševnih okenskih špalet diferencirano zasnovati osvetlitev 
posameznih nadstropij. Tako se vpad dnevne svetlobe, ki prihaja 
skozi okenske odprtine v spodnja nadstropja, zvišuje navzgor. 

 

V zgornjih nadstropjih ostaja zgornja špaleta zaprta, tako da je 
zasenčenje oken kar največje. 
 
Sončno zaščitna stekla v zunanjem sloju okna pasivne hiše 
zagotavljajo zaščito pred pregrevanjem prostora zaradi sonca v 
poletnem času, stekla pa delujejo tudi kot učinkovita zaščita pred 
hrupom – zvočna izolacija, kar so želeli uporabniki. 
 
Zaradi vgrajenih sončno zaščitnih oken ni bila več potrebna 
stroškovno intenzivna montaža zunanje zasenčitve oken.  
 
Na podlagi toplotnotehničnih izračunov se je pokazala možnost, da 
zaščito pred sončnim obsevanjem lahko dosežemo z  zasteklitvijo. 
 
Kljub diagonalnim okenskim špaletam je mogoče okenski podboj 
tako izolirati, da se na steklih ne more pojavljati kondenčna voda . 
 
Termični pregled poševnih okenskih špalet je bila opravljena v 
sodelovanju z g. dr. Wolfgangom Feistom iz Inštituta za pasivne 
hiše v Darmstadtu, ki je konstrukcijo ocenil kot smiselno in nas 
spodbujal k realizaciji izbranega koncepta špalet. Energijsko 
število ne dosega 15 kWh/m²a. 
 
Ozelenjena streha preprečuje „zapečatenje“ strešne površine, 
omogoča zadrževanje deževnice in preprečuje zadrževanje prahu, 
istočasno pa v poletnem času zmanjšuje učinek urbanega 
toplotnega otoka in temperaturnih nihanj na zunanji lupini objekta. 
 
Dr. Michael Tribus, u.d.i.a.  
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Stavba Trgovinske zbornice, Bolzano/I 
 
Stavba Trgovinske zbornice, ki leži na južnem vhodu v mesto v 
smeri proti mestnemu središču, je posebnega pomena.  
Objekt je zasnovan kot „tridimenzionalno mesto“ s potmi in 
prostori, ki so oblikovani tudi v višino. Osnovna zasnova zgradbe 
je tridimenzionalna ureditev prostora v dveh nadstropjih. Tam so 
umeščeni namenski prostori, kot so zimski vrtovi, konferenčne 
dvorane in knjižnice. Celotna stavba je ovita v stekleni plašč, ki 
istočasno deluje kot toplotna zaščita. 
Osnovna konstrukcija je armirano betonska in sestoji večinoma iz 
stropov, ki ležijo na stebrih/opornikih in stenskih ploščah. 
 
Sistem ogrevanja, ohlajanja in prezračevanja  
 
Energijska zasnova stavbe združuje potrebe po idealni klimi v 
prostoru in visoke potrebe po energiji za zagotavljanje temperature 
prostora, potrebe po kakovostnem zraku in idealni relativni 
vlažnosti zraka ter zahteve po nizki porabi celotne energije in 
visokem deležu obnovljivih virov energije. Z uporabo geotermične 
naprave (skupna moč okoli 240 kW) se pokriva osnovna poraba 
energije za ogrevanje in ohlajanje, ki si toploto izmenjuje skozi 
jaške prek manjših pilotov v podprti gradbeni jami s sosednjo 
zemljino. Na ta način se pridobiva energija za ogrevanje prostorov 
v času hladnega obdobja, a tudi za hlajenje objekta v poletnem 
času; prenos poteka pri nizki temperaturi v spuščenem kovinskem 
stropu. Za ogrevanje se uporablja reverzibilna toplotna črpalka, v 
fazi hlajenja deloma deluje sistem prostega hlajenja (free cooling), 
deloma pa se uporablja reverzibilna toplotna črpalka, ki ima 
občutno večji izkoristek kot pa COP hladilne naprave za hlajenje z 
zunanjim zrakom. 
 
Večina potreb po ogrevanju se pokriva s pomočjo plinskega 
kondenzacijskega kotla (nazivna toplotna moč: 900kW), ki lahko 
pri nizkih temperaturah sistema vedno deluje z velikim izkoristkom, 
večina potreb po hlajenju v poletnem času pa s tradicionalnim 
„chillerjem“ z zračnim hlajenjem. 
 
Del električne energije, ki jo potrebuje naprava, proizvajajo PV 
paneli (12kW), ki so nameščeni na ravni strehi. 
 
V vseh delovnih in bivalnih prostorih je predvideno mehansko 
prezračevanje, uporabljajo se prezračevalne naprave z zelo visoko 
stopnjo učinkovitosti in več kot 90-odstotno rekuperacijo toplote. S 
kontroliranim prezračevanjem je zagotovljeno dovajanje zadostnih 
količin svežega zraka (kisika), poleg tega je zaradi kontroliranega 
prezračevanja mogoče z vlaženjem uravnavati relativno vlažnost 
zraka v zimskih mesecih in sušenje v poletnih mesecih. Okna se  
lahko odpirajo  po želji. 
 
Izmenjava zraka v večjih prostorih poteka skozi izpuste pri tleh, 
skozi katere prihaja pozimi topel, poleti pa hladen zrak.  
 
 

Lokacija: Bolzano, Južna 
Tirolska/Italija 
 
Investitor: Trgovinska 
zbornica, Bolzano, Südtiroler 
Str. 60, Bolzano 
 
Arhitekturna zasnova 
projekta: Dr. Wolfgang 
Simmerle, u.d.i.a., Lanciastr. 
8b, Bolzano 
 
Statika: Plan Team GmbH - 
dr. Inž.Johann Röck - 
Giottostraße 19, Bolzano 
 
Koncept energijske 
prenove: Energytech 
Ingenieure GmbH (Georg 
Felderer & Norbert 
Klammsteiner), Bolzano 
 
Vodja gradnje: Dr. Wolfgang 
Simmerle, u.d.i.a., Lanciastr. 
8b, Bolzano, BaubÜro - dr. 
inž. Klaus Plattner, 
Brennerstr. 9, Bolzano 
 
Podatki o projektu: Rezultat 
projektnega natečaja: marec 
1999, koncesija za gradnjo: 
15. maj 2002 
 
Začetek gradnje: jesen 2004 
Leto izgradnje: avgust 2007 
Volumen, nadzemno: 44.430 
m³ 
Volumen, podzemno: 
20.450 m³ 
Neto površina: 11.638 m² 
Stroški gradnje: 32 mio. 
EUR 
 
Tehnični podatki 
Potrebe po toploti za 
ogrevanje (KlimaHaus/ 
KlimaDom): 25 kWh/m²a 
Solarni dobitki skupaj: 
429.000 kWh/a 
Interni toplotni dobitki skupaj: 
225.000 kWh/a 
Toplotne izgube zaradi 
prezračevanja: 235.000 
kWh/a  
Toplotne izgube skozi ovoj 
(transmisijske izgube): 
646.000 kWh/a 
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Uporabljena gradiva in sistemi: 
- Zunanje stene: armirani beton s 

toplotno izolacijo iz mineralnih 
vlaken, obloga: plošče iz 
nerjavečega jekla prezračevana 
fasada): U = 0.34 W/m²K. 

- Ravna streha iz armiranobetonske 
plošče, toplotna izolacija v iz 
penastega stekla,                                                                                                        
hidroizolacija in plast gramoza; U-
vrednost = 0,19 W/m²K.  

- Toplotna izolacije betonske strehe 
nad neogrevano kletno etažo iz 
penastega stekla, U = 0,46 
W/m²K.  

- Okenski elementi: Uw = 1,15 – 
1,30; G-vrednost pisarniških oken: 
g = 0.57; G-vrednost steklenega 
nadstreška in zasteklitve zračnih 
prostorov:  g = 0.27; mehansko 
zasenčenje na zunanji strani 
toplotno izolirane zasteklitve (lamele) z zunanjim steklenim 
plaščem (kasetno okno). Nagib lamel omogoča 
uravnavanje prepustnosti svetlobe v notranji prostor. 

- Talne obloge v notranjosti objekta so iz lesa domačega 
izvora (hrast) in naravnega kamna (serpentin).  

 
V celoti je za objekt značilna občutno nižja poraba energije kot v 
klasičnih poslovnih stavbah, zato jo lahko  uvrstimo k trajnostnim 
zgradbam. Sistem za proizvodnjo in distribucijo energije za 
ogrevanje in ohlajevanje omogoča približno 14-odstotno znižanje 
stroškov za nabavo energije. Poleg tega izhaja iz izračunov, da 
znaša zmanjšanje CO2 približno 38 ton, tj. 16,5 % letno. 
 
Dr. Wolfgang Simmerle, u.d.i.a. 
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Nova mestna četrt CasaNova 

Nastajajoča mestna četrt na jugu Bolzana, ki na severu meji na 
obstoječo četrt Ortler-Similaum in na jugu na železniško progo, 
sestavlja 8 sklopov zgradb (vsak obsega približno 4 stavbe) z 950 
stanovanji za 3000 oseb. 
 
Mestna četrt je oddaljena le 1,5 km od sežigalnice odpadkov, zato 
jo bodo ogrevali iz toplovodnega omrežja. Stavbe so bile 
zasnovane v ta namen, čeprav bo sprva v uporabi običajno 
ogrevanje. 
 
Cilji projekta CasaNova so kritje potrebe po neprofitnih 
stanovanjih; kakovost, učinkovitost in hitra izvedba urbanističnih 
postopkov, visoki okoljski standardi in oblikovanje odličnega 
naselbinskega modela, ki zagotavlja visoko kakovost življenja in 
sanacijo obrobnega predela mesta. 
 
Trajnost celotne četrti temelji na treh osrednjih elementih: 
energija, katere poraba se upošteva z močno izolacijo, kompaktno 
obliko stavb, racionalno in učinkovito rabo običajnih in obnovljivih 
virov energije; mobilnost, saj se celotna četrt nahaja na 
strateškem območju; in voda, z zbiranjem deževnice. 
 
Gradnja prvih stavb se je zaključila 2009, celotna četrt pa naj bi 
bila gotova 2012. Vsaka izmed enot, ki sestavljajo celotno četrt, je 
oblikovana po določenih kriterijih. Pri nekaterih se uporablja toplota 
tal za predgretje oz. predhlajenje, termične solarne naprave, 
zelene strehe, sistemi za regulacijo toplote in v fasado pogreznjeni 
balkoni. 
 
Energetski koncept – Stavbe so bile načrtovane na podlagi 
okoljske bilance, ki je bila izdelana  v okviru izvedbenega načrta, 
po kriterijih energijske učinkovitosti in okoljske trajnosti. Visoki 
izolacijski koeficient sten (U= 0,18) in strehe (U=0,15) skupaj z 
ustreznimi okenskimi odprtinami (Ug=0,9) poskrbijo za čim manjše 
izgube toplote, ki segajo od 45 kWh/m2a v manjših stavbah do  32 
kWh/m2a v največji stavbi. Pri tem pa se ne uporablja 
prezračevanje z umetnim dotokom zraka. 
 
Stavbe izpolnjujejo vse pogoje, da bi jih v skladu s kriteriji 
urbanističnega načrta lahko uvrstili v “parametriran razred A” 
(glede na ogrevano prostornino). 
 
Predel je opremljen tudi z zbiralnikom deževnice, ta se zbira v 
rezervoarjih in nato uporabi za zalivanje zelenih streh. Odvečna 
voda pa se skozi ponikalnico odvaja nazaj v podtalnico, da ne bi 
prišlo do preobremenitve kanalizacije. Zaradi zelenih streh in 
visečih vrtov v pritličju, je indeks prepustnosti, izračunan s 
postopkom R.I.E. (Riduzione dell'Impatto Edilizio - Zmanjšanje 
učinka pozidave), enak 4,09 in torej višji od minimalnega 
parametra, določenega za  novogradnjo. 
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Seznam udeležencev in udeleženk 

 

Organizacijski odbor in spremstvo 
Wyss Anita CIPRA International anita.wyss@cipra.org  
Costa Marcello CIPRA Italia marcello.costa@hotmail.com  
Pastorelli Francesco CIPRA Italia francesco.pastorelli@cipra.org  
Žnidarcic Tanja CIPRA Slowenien tanja.znidarcic@cipra.org  
Riedl Andreas CIPRA Südtirol info@umwelt.bz.it  
Serena Rauzi Verein Alpenstadt des Jahres serena.rauzi@alpenstaedte.org  

Spazzini Renato Amt für den Schutz der Umwelt 
und des Territoriums renato.spazzini@comune.bolzano.it 

    
Seznam udeležencev in udeleženk 
Langus Jože Arhitektova delavnica katarina.langus@arhitektova-

delavnica.com  

Langus Katarina Arhitektova delavnica katarina.langus@arhitektova-
delavnica.com 

Ampenberger Roland Bergwacht Bayern roland.ampenberger@bergwacht-
bayern.org  

Brotto Giorgio Club alpino italiano CAI giorgiostudio@libero.it  
PANEGHEL  ROBERTO  Club alpino italiano CAI roberto@paneghel.191.it  
Lombardo Giacomo Comune di Ostana oustano@libero.it  
COPPOLA LUCIA COMUNE DI TRENTO lucia_coppola@tin.it  
Tepež Gregor Energetska agencija KSSENA gregor.tepez@kssena.velenje.eu  
Imbaumgarten Peter Energiefachstelle Muri b. Bern peter.imbaumgarten@muri-guemligen.ch  
Fornasari Luigi F.d.F di Fornasari Sante Luigi srl fornasariluigi@tin.it  
Letsch Christine Selbständige Innenarchitektin c_letsch@gmx.de  
PODOBNIK MIRAN OBČINA IDRIJA miran.podobnik@idrija.si  
Vecchiotti Filippo Oekoinstitut Suedtirol / Alto Adige vecchiotti@ecoistituto.it  
Überbacher Dietmar Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige ueberbacher@ecoistituto.it  
Corak Nives ORBIPARK d.o.o nives.corak@orbipark.com  
Čufer Andrej ORBIPARK d.o.o andrej.cufer@orbipark.com  
ERŽUN BOJAN RŽS IDRIJA d.o.o. bojan.rzs.idrija@s5.net  
Franz Friedberger Stadt Sonthofen franz.friedberger@sonthofen.de  
Manfred Schmidt Stadt Sonthofen lutz-holger.behre@sonthofen.de  
Verones Sara Università di Trento sara.verones@ing.unitn.it  
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