
ENEPRO 
Heroja Tomši
Mat

 

 

Resnična zgodba o HIŠI 

 

Bila je nekoč... 

... dežela v kateri so ljudje zase in za svojo družino gradili

Čeprav je bilo v tej deželi pogosto hladno in vlažno, so ljudje 

začetku to še ni bilo hudo, ker je energija, ki so jo ljudje potrebovali za ogrevanje hiš, bila še zelo poceni.

  

Potem so ugotovili, da so te hiše primernejše za južna, vro

zaradi hladnih in vlažnih prostorov, zbolevali za revmo. To za lju

bilo dobro. Dobro je bilo za tiste ljudi, ki so gradili zdraviliš

vse dražje te hiše ogrevati. 

  

A ljudje so se počasi le naučili hiše graditi iz materialov,

ohranjanja toplote znotraj zunanjih sten hiše. Ob tem pa so na nekaj pozabili: Ljudje s kuhanjem, pranjem, 

prhanjem in znojenjem proizvajajo vodno paro!

  

Para si je želela prodreti skozi stene in streho na pros

hladne in tam se je para, spremenila v vodo in stene so postale vlažne in plesnive. To je bilo tako hudo, da je 

bilo hiše potrebno deloma celo porušiti.

  

Ljudje so se še učili. V stene so vgradili plas

druge zaščitne premaze, naredili so vse, da bi hiše postale kar se da neprodušne. Prav tako so hiše obdajali 

z vse več toplotne izolacije, saj so stroški za ogrevanje strmo naraš

prosto in hiše so postale znotraj vlažne, plesnive, zdravju škodljive in neprijetnega vonja.

  

Ker je energija postala vse dražja, so svoje hiše izolirali še bolj in v njih pri

opremo za zračenje, hlajenje, razvlaževanje, ogrevanje, krmiljenje, nadziranje, 

savnanje, ... Hiše so postale vse dražje, komplicirane, zahtevnejše za vzdrževanje in vse ve

živelo na njihov račun. 

  

Ljudje so nekega dne le spoznali, da živijo v razli

posebni ljudje zaslužijo tudi posebne hiše, pa tudi, da je takšna gradnja bolj zahtevno po

njihovih prednikov. Spoznali so, da ni dobro delati na star na

novosti. 

Pred vsem pa so spoznali, da je gradnja hiše lahko dobro a tudi slabo naložen kapital, da je od tega odvisno 

zdravje in življenjska radost ter da je tvegano, 

  

Šele s sodelovanjem strokovnjakov iz razli

zakoni narave, so hiše postale finanč
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... dežela v kateri so ljudje zase in za svojo družino gradili hiše. 
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hladne in tam se je para, spremenila v vodo in stene so postale vlažne in plesnive. To je bilo tako hudo, da je 

bilo hiše potrebno deloma celo porušiti. 

ili. V stene so vgradili plastične folije in tesna okna in vrata, uporabili so plasti
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 toplotne izolacije, saj so stroški za ogrevanje strmo naraščali. Toda sedaj še vlaga ni mogla na 

prosto in hiše so postale znotraj vlažne, plesnive, zdravju škodljive in neprijetnega vonja.
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lajenje, razvlaževanje, ogrevanje, krmiljenje, nadziranje, črpanje, potiskanje, kopanje, 

savnanje, ... Hiše so postale vse dražje, komplicirane, zahtevnejše za vzdrževanje in vse ve

i, da živijo v različnih podnebnih razmerah, na posebnih parcelah in da si 
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