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SANACIJA TOPLOTNEGA OVOJA STAVBE 

 

Ključne besede: energetska sanacija, kakovost bivanja, gradbena fizika 

 

UDK: 692.232:699.86(043.2) 

 

Povzetek 

Diplomsko delo obravnava energetsko sanacijo individualne hiše, stare 40 let. Hiša ima 

260 m
2 

bivalne ogrevane površine. Objekt je energijsko neučinkovit. Ugodno bivanje v 

takšnem objektu zahteva izredno veliko porabo energije in s tem povezane finančne 

stroške. Zato je nujno treba povečati energijsko učinkovitost, posledično zmanjšati stroške 

ogrevanja in zmanjšati izpust CO2. 

V nalogi bomo obravnavali reševanje problema energijsko potratnega objekta, kot so 

podhlajevanje objekta v zimskem času, toplotni mostovi, pojav plesni, prekomerno 

prezračevanje oz. nenadzorovan vdor hladnega zraka v ogrevan prostor, pregrevanje 

objekta v poletnih mesecih, slaba kakovost zraka v prostoru oz. neugodna mikroklima. 

Ob predlogu sanacije bomo podali tudi izračun energijskih prihrankov, na podlagi katerih 

bomo upravičili povrnitev naložbe v sanacijo objekta. Predstavili bomo praktičen primer 

cenovne analize dejansko izvedene prenove fasadnega toplotnega ovoja (toplotna izolacija 

neprosojne fasade in zasteklitve), upoštevajoč energetske standarde ter posledično tudi 

finančne prihranke. Uporabili bomo tržni program URSA za izračun toplotne bilance 

objekta. 
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Abstract 

The graduation thesis deals with improvement of energy performance of an individual 40-

year-old house. The house has 260m
2 

of heated living area. House´s description reveals 

energy ineffectual facility. Good living comford in this kind of facility requires an 

extremely high energy consumption and related financial costs. Therefore, it is necessary 

to increase facility´s energy efficiency, and consequently reduce heating costs and CO2 

emission.  

In the thesis, we will deal with solving a problem of energy-consuming consumption of the 

house, such as facility´s sub-cooling in winter, thermal bridges, occurrence, excessive 

ventilation or uncontrolled infiltration of cool air in heated living area, overheating in 

summer, poor air quality unfavourable microclimate.  

Along the proposal of restoration, we will also provide a calculation of energy savings, 

based on which we will justify investment´s recovery in facility´s restoration. We will 

present a practical example of price analysis of the actually performed restoration of 

facade´s thermal envelope (thermal insulation of opaque facade + glass surfaces) by 

considering energy standards and consequently also financial savings. For calculation of 

facility´s heat balance we will use a marketing software URSA.  
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1 UVOD 

Do leta 2003 je veljalo, da je blaginja v industrijski družbi odvisna predvsem od 

razpoložljive stroškovno ugodne energije. Danes prepoznavamo težave, ki so posledica 

omejene možnosti razpolaganja z vse večjimi energijskimi tokovi na tem planetu. Države 

so odvisne od uvoza nafte z nestabilnih območij. Zaradi tega je nihanje cen energije 

neizogibno. Vedno več je onesnaženja okolja zaradi izpustov ogljikovega dioksida (CO2) 

pri izgorevanju fosilnih goriv in visoko radioaktivnih odpadkov ob izkoriščanju jedrske 

energije. Zaradi tega obstaja negotovost, kako bo človeštvo v naslednjih letih pokrivalo 

potrebe po vedno večji porabi energije in posledično vedno večjemu onesnaževanju okolja 

glede na to, da so že danes vidne posledice človeškega delovanja – posega v naravo. 

Največjemu problemu zadnjega obdobja  – ozonski luknji se je pridružilo globalno 

segrevanje ozračja. CO2, ki nastaja pri zgorevanju fosilnih goriv, povzroča 81 % 

toplogrednega učinka. V zadnjih desetletjih se je povprečna temperatura na planetu zvišala 

skoraj za 1 °C. Ob takem tempu se bo do leta 2100 predvidoma dvignila za najmanj 4 °C, 

kar bo povzročilo hude posledice za človeštvo in celoten planet. [1] 

V Evropi je več kot 40 % proizvedene energije povezane s potrebami zgradb. Del te 

količine je potreben za proizvodnjo gradiv, njihov transport, vgradnjo in odstranitev. 

Ostalo je namenjeno za ogrevanje, hlajenje, pogon naprav in razsvetljavo v zgradbah. [1] 

V Sloveniji se zaradi potreb v industriji poraba energije vsako leto poveča za 4 %. 

Proizvodnja električne energije se ne veča tako hitro, zato jo moramo uvažati. Že zdaj pa 

moramo po Kjotskem sporazumu kupovati kvote zaradi preseganja dogovorjenih izpustov 

CO2 v ozračje. 

Zaradi problematike onesnaževanja in odvisnosti od energije je Evropska unija leta 2007 

predstavila in leta 2009 sprejela sveženj ukrepov, Podnebno-energetski paket 20-20-20 do 

leta 2020. Ta zajema 20 % zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (glede na raven leta 

1990), 20 % zmanjšanje rabe primarne energije s povečanjem energijske učinkovitosti in 
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20 % delež obnovljivih virov v primarni energijski bilanci. Stavbe imajo v tej zavezi zelo 

pomembno vlogo, saj so odgovorne za oddajo 35 % emisij CO2 v okolje. [2]  

Prva resna rešitev pri zmanjševanju emisij CO2 je energijsko varčna gradnja. V prihodnosti 

lahko pričakujemo razvoj plusenergijskih hiš, ki že delujejo kot projekti, vendar so za 

današnji čas predrage naložbe. Trenutna stopnja tehnologije omogoča cenovno donosno 

gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih hiš. [1]  

Za stanovanjsko gradnjo starejših obdobij je značilno, da prav zunanji termični stavbni 

ovoj narekuje končno energijsko neučinkovitost objektov. Potrebe po toploti za ogrevanje 

lahko v stavbah prejšnjega stoletja predstavljajo 70 do 80 % skupne letne rabe energije v 

stavbi. S povečanjem učinkovitosti toplotne zaščite stavbnega ovoja v zadnjem desetletju 

se potrebe stavb po toploti za ogrevanje prepolovijo. [2]
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2 PREGLED DOKUMENTOV IN ZAKONODAJE S PODROČJA 

UČINKOVITE RABE ENERGIJE V STAVBAH 

2.1 Predpisi o toplotnih izgubah stavb na območju Slovenije nekoč 

Predpise, ki posredno zadevajo toplotno zaščito zgradb na območju današnje Slovenije, 

lahko najdemo že v Stavbnem redu za Vojvodino Kranjsko iz leta 1875. Tudi po letu 1945 

je bila toplotna zaščita le posredno zajeta v priporočilih in pravilnikih s področja zidanih 

stavb in stanovanjske gradnje. [3] 

Prvi predpisi o toplotni zaščiti v gradbeništvu, veljavni na področju Slovenije, so bili 

izdani leta 1970. To je bil Pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za toplotno zaščito 

stavb (Uradni list SFRJ 35/70). Pravilnik je predpisoval največje dovoljene toplotne 

prehodnosti k (W/m
2
K) elementov ovoja zgradbe glede na podnebno območje, v katerem 

zgradba stoji. Predpisane zahteve so nekoliko poostrile prej uveljavljene vrednosti k, saj je 

bil po tem pravilniku na primer za zunanjo steno v 3. podnebnem območju največji 

dovoljeni k 1,28 W/m
2
K. 

Velik napredek na področju zmanjševanja toplotnih izgub v zgradbah predstavlja šele 

standard z obvezno uporabo JUS.U.J5.600 Tehnični pogoji za projektiranje in graditev 

stavb, ki je stopil v veljavo leta 1980. [3] 

V omenjenem standardu so poleg največjih dovoljenih vrednosti toplotne prehodnosti k za 

posamezne elemente zgradbe predpisane tudi zahteve glede toplotne stabilnosti ovoja 

zgradbe v poletnem obdobju in zahteve glede difuzije vodne pare skozi ovoj zgradbe. 

Predpisane največje dovoljene toplotne prehodnosti so bistveno manjše kot v predhodnih 

predpisih, saj je kot primer za zunanjo steno v 3. podnebnem območju največja dovoljena 

toplotna prehodnost k 0,83 W/m
2
K približno za tretjino manjša kot v pravilniku iz leta 

1970. [3] 
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Pripadajoče metode računa toplotne prehodnosti, difuzije vodne pare in toplotne stabilnosti 

zunanjih gradbenih konstrukcij navajajo prav tako leta 1980 izdani standardi z obvezno 

uporabo JUS.U.J5.510, 520, 530, ki s tem zaokrožujejo predpis s področja toplote v 

zgradbah. [3] 

Stopnja toplotne zaščite zgradb, ki je izhajala iz zahtev omenjenih standardov, je bila 

manjša v primerjavi s sodobnimi trendi drugod. Na področju Slovenije je zato standard 

JUS.U.J5.600 dopolnjeval še Pravilnik o racionalni rabi energije … (Uradni list SRS 

31/84), ki je predpisoval tudi posebne toplotne izgube zaradi prehoda toplote skozi obodne 

konstrukcije in prezračevanja v odvisnosti od razčlenjenosti zgradbe. Zahteve omenjenega 

slovenskega pravilnika so bile ob zadnji novelaciji standardov v letu 1987 vključene tudi v 

standard. Poleg tega je bil v letu 1987 bistveno spremenjen tudi standard JUS U.J5.510, ki 

predpisuje metodo računanja toplotne prehodnosti U z upoštevanjem linijskih toplotnih 

izgub zgradbe. Te spremembe skupaj z dodatnimi merili za posebne toplotne izgube 

pomenijo poostritev predpisov, čeprav so predpisane največje toplotne prehodnosti 

gradbenih konstrukcij ostale tudi po letu 1987 skoraj nespremenjene. [3]  

2.2 Predpisi o toplotnih izgubah stavb na območju Slovenije danes 

Stavbe, grajene pred letom 1980, so tipični energijsko potratni objekti, pri katerih posebna 

povprečna raba energije za ogrevanje lahko presega vrednost 150 kWh/m
2
a. Glede na 

današnjo klasifikacijo energetske izkaznice lahko te stavbe uvrščamo v razred F. [2] 

V obdobju med letoma 1980 in 2002 se je ob zahtevah standarda energijska učinkovitost 

izboljšala za okoli 30 % na skoraj 100 kWh/m
2
a. Te stavbe uvrščamo v razred E. 

Večji premik v ovrednotenju energijske učinkovitosti pa beležimo z letom 2002, s 

sprejetjem Pravilnika o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (PZTURES). 

Metoda izhaja iz izračuna letne bilance porabe energije za ogrevanje in postavlja omejitve 

na 60 do 80 kWh/m
2
a. Te stavbe uvrščamo v razred D. [2] 

Naslednji korak je leta 2008 uvedba Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah 

(PURES). Ta pravilnik že uvršča novogradnje v energijska razreda B2 in C. Ta pravilnik je 

bil leta 2010 prenovljen.  
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Direktiva Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) je bila podlaga za slovenski 

PURES. Aktualni pravilnik o energetski učinkovitosti stavb (PURES 2010) je bil sprejet 

30. 6. 2010 in je po polletnem prehodnem roku s 1. 1. 2011 stopil v polno veljavo. K 

pravilniku sodi tudi tehnična smernica za graditev TSG-1-004 Učinkovita raba energije, ki 

določa gradbene ukrepe oziroma rešitve za dosego minimalnih zahtev iz tega pravilnika in 

določa metodologijo izračuna energijskih lastnosti stavbe. Uporaba tehnične smernice je 

obvezna. [4] 

PURES 2010 sodi med gradbeno zakonodajo in skladno z zakonom o graditvi objektov 

pokriva vse tri faze graditve: projektiranje, gradnjo in vzdrževanje stavb. 

 

Slika 2.1: Povprečna energetska bilanca za sodobno enodružinsko hišo. 

Vir: www.fizika.sc-nm.si 

Minimalne zahteve za energijsko učinkovitost stavbe po PURES 2010 se nanašajo na 

naslednje kazalnike [4]: 

 povprečna toplotna prehodnost ovoja stavbe (H´T) mora biti manjša od največje 

dovoljene vrednosti, ki je podana v odvisnosti od podnebnih razmer na lokaciji, 

razčlenjenosti in deleža zasteklitve v ovoju 

H´T ≤ 0,28 + 
  

   
+
    

  
 
 

 
; 
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 kjer pomeni brezdimenzijsko razmerje med površino oken (gradbena odprtina) in 

površino toplotnega ovoja stavbe. Za kriterije velja: 

 če je f(0) < 0,2, se upošteva, da je f(0) = 0,2, 

 če je f(0) > 1,0, se upošteva, da je f(0) = 1,0; 

 letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe (Qnh) mora biti manjša od največje 

dovoljene vrednosti, ki pa je odvisna tudi od podnebnih razmer na lokaciji stavbe: 

 za stanovanjske stavbe: Qnh/A(u) ≤ 45 + 60 f(0) – 4,4 T(L) (kWh/(m2a)),  

 za nestanovanjske stavbe: Qnh/V(e) ≤ 0,32 (45 + 60 f(0) – 4,4 T(L)) 

(kWh/(m3a)),  

 za javne stavbe: Qnh/V(e) ≤ 0,29 (45 + 60 f(0) – 4,4 T(L)) (kWh/(m3a));  

 letni potrebni hlad za hlajenje stavbe (Qnc) mora biti manjši od dovoljene 

vrednosti: 

 za stanovanjske stavbe: Qnc/A(u) ≤ 50 kWh/(m2a);  

 za stanovanjske stavbe je omejena tudi letna primarna energija za delovanje 

sistemov v stavbi (Qp) (vključeno je ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, električna 

energija za razsvetljavo): 

 za stanovanjske stavbe: Qp/A(u) = 200 +1,1 (60 f(0) – 4,4 T(L)) kWh/(m2a);  

 ne sme biti presežena nobena od mejnih vrednosti za toplotne prehodnosti (U) 

elementov ovoja, ki so določene v tabeli 1 točke 3.1.1 tehnične smernice TSG-1-

004 Učinkovita raba energije.  

Minimalne zahteve za toplotne prehodnosti (U) elementov ovoja: 

 Umax, 

 zunanja stena 0,28 W/m
2
K, 

 tla med stanovanji 0,9 W/m
2
K, 

 strehe, ravne strehe 0,2 W/m
2
K, 

 okna 1,3 W/m
2
K, 

 zasteklitev 1,1 W/m
2
K, 

 vhodna vrata 1,6 W/m
2
K, 

 tla proti terenu 0,3 W/m
2
K. 
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3 BIVALNO UDOBJE 

Osnovni cilj projektiranja objektov je zagotovitev optimalnega bivalnega udobja za ljudi, 

ki bivajo v njih. Naloga urbanistov, arhitektov, gradbenikov, strojnikov in vseh ostalih, ki 

sodelujejo v projektnem procesu, je, da s sodelovanjem, doseganjem in preseganjem 

parametrov trenutne zakonodaje s področja učinkovite rabe energije v stavbah dosežejo 

optimalno bivalno ugodje ob najmanjši porabi energije. V splošnem velja, da imamo 

takrat, ko so temperature obodnih površin prenizke, občutek prepiha, ker telo seva proti 

hladnejšim površinam, zato je priporočljivo, da temperatura obodnih površin ni nižja od 

18 °C. Z vidika rabe energije za ogrevanje velja, da dosežemo v prostoru boljše počutje, če 

je ovoj stavbe dobro toplotno izoliran, saj tako dosežemo višje temperature obodnih 

površin, s tem pa posredno ugodimo zahtevi po temperaturi zraka v prostoru, ki je zaradi 

tega lahko nižja [9]: 

 če je stavba toplotno neizolirana, so temperature obodnih površin nizke, na primer 

16 °C, kar med drugim povzroča kondenzacijo zračne vlage na notranji površini in 

s tem ugodne pogoje za razvoj plesni. Da bi v takšnem prostoru občutili 

temperaturo zraka 20 °C, je treba zrak ogreti na 24 °C; 

 če je stavba dobro izolirana, je temperatura obodnih površin 19 °C, zrak pa je za 

občutenje temperature 20 °C treba ogreti le na 21 °C; 

 če je prostor ogrevan s stenskim ogrevanjem, se obodne površine ogrejejo na 22 °C, 

zrak pa je treba ogreti le na 18 °C. 

Poznani nam morajo biti osnovni parametri, ki vplivajo na bivalno ugodje. Pojem 

bivalnega ugodja opredelimo s tremi sklopi, ki vplivajo na ugodje v prostorih [9]: 

 toplotno okolje v prostoru, 

 kakovost zraka v prostoru 

 šumnost v prostoru. 

 



Sanacija toplotnega ovoja stavbe Stran | 8 

 

3.1 Parametri bivalnega udobja 

Bivalno ugodje lahko opredelimo kot dobro počutje človeka v določenem prostoru, zajema 

pa ugodno razmerje osvetlitve ter higiensko, psihološko in toplotno ugodje. Temperatura 

človeškega telesa pri pravilnem delovanju je okoli 37 °C in jo mora telo stalno vzdrževati. 

Zaradi vzdrževanja stalne telesne temperature poteka med telesom in okolico izmenjava 

energijskih in snovnih tokov. Telo oddaja toploto na različne načine, na primer s 

prevajanjem skozi obleko, nekaj mu jo odvzame gibanje zraka ob površini obleke ali 

telesa. Zato zrak pri večjih hitrostih občutimo kot hladnejši. Del toplote se odda s sevanjem 

med telesom in površinami okoli njega, del pa z izhlapevanjem, s potenjem in z izdihanim 

zrakom. Pri nižjih temperaturah se več toplote odda s sevanjem, pri višjih pa več z 

izhlapevanjem. Občutek toplotnega ugodja človek doseže takrat, ko so energijski in snovni 

tokovi v ravnovesju. Z vidika rabe energije v stavbah je najpomembnejše toplotno ugodje, 

ki ga določajo naslednji fizikalni pogoji, imenovani tudi splošni klimatski parametri ali 

objektivni parametri [9]. 

 Temperatura zraka v prostoru (Ti) 

Najnazornejši pokazatelj ustreznosti toplotnega stanja v prostoru. Načeloma velja, da mora 

biti temperatura višja pri manjši dejavnosti in lažji obleki. Temperatura zraka v prostoru se 

ugotavlja v območju bivanja: to je prostor med tlemi in višino 1,8 m in v oddaljenosti 

0,6 m od obodnih površin, ki omejujejo prostor. [5] 

 Srednja sevalna temperatura obodnih površin (Tms) 

Je povprečna temperatura površin, ki omejujejo bivalni prostor. Ima velik vpliv na ugodje, 

saj neposredno vpliva na sevalno izmenjavo toplote med ljudmi in površino prostora. [5] 

 Temperatura poda (Ttal) 

Neposredni stik telesa in površin prostora (običajno nog in poda) lahko v določenih 

primerih povzroči lokalno neugodje. To je pojav, ko s čutili telesa zaznamo prevroče ali 

prehladno stanje. [5] 

 Vlaga zraka v prostoru (φ) 
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Navajamo kot stopnjo vlažnosti x, ki jo opredeljuje razmerje mase vodne pare (v kg), ki je 

dodana masi enega kg suhega zraka (tipična vrednost x = 0,01 do 0,02 kg/kg), kot relativno 

vlažnost φ, ki ponazarja odstotni delež vodne pare v zraku med mejnima vrednostma. [5] 

 Gibanje zraka – hitrost zraka v prostoru (v) 

Vpliva na konvektivne toplotne izgube in izparevanje vode, ki jo izločamo skozi kožo. 

Hitrosti do 0,15 m/s pri dejavnostih nad 1,3 m nimajo vpliva na ugodje. [5] 

 Nesimetričnost sevalne temperature (∆Ts) 

Je opredeljena kot razlika med sevalno temperaturo dveh nasproti ležečih ploskev na 

majhen element, ki je nameščen med njiju. Načeloma velja, da naj bo nesimetričnost 

sevalne temperature, ki jo povzroča okno ali kakšna druga hladna navpična površina, 

manjša od 10 °C. Nesimetričnost sevalne temperature, ki jo povzroča topel (ogrevan) strop, 

pa nižja od 5 °C. [5] 

 Spreminjanje temperature zraka po višini prostora – gradient (∆Ti) 

Ogrevanje zraka v prostoru ima običajno za posledico temperaturno razslojevanje – topel 

zrak se zaradi nižje gostote zadržuje pod stropom. Hladen pa zaradi večje gostote pri tleh. 

S preizkusi je ugotovljeno, da je toplotno okolje moteče, če bo pri sedeči osebi razlika 

temperature zraka v višini nog (višina 0,1 m) in glave (1,1 m) večja od 3 °C. [5] 

 Spreminjanje hitrosti zraka – turbulenca (%) 

Neugodje v prostoru je še povečano, če se hitrost zraka spreminja. Trenutna hitrost je tako 

enaka vsoti povprečne hitrosti in spreminjajočega se dela. To spreminjanje pod in nad 

povprečno hitrost imenujemo turbulenca zraka. Stopnjo turbulence določimo z razmerjem 

med absolutno srednjo vrednostjo spreminjajočega se dela in povprečno hitrostjo zraka. [5] 

3.1.1 Vrednotenje toplotnega okolja 

 Napovedana srednja ocena PMV in delež nezadovoljnih PPD 

Napovedane srednje ocene toplotnega okolja (angl. predicted mean vote, PMV) 

predstavljajo relativno oceno kot skupek vplivov parametrov toplotnega okolja na človeka. 

Vrednost PMV je med –3 (mrzlo) in +3 (vroče). Vrednost PMV 0 predstavlja nevtralno 

okolje. Z vrednostjo PMV prikažemo odstotek nezadovoljnih ljudi, ki se v okolju ne 
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počutijo prijetno. To vrednost imenujemo predviden delež nezadovoljnih (angl. predicted 

percentage of dissatisfied, PPD) in jo izražamo v odstotkih. [5] 

Primer: 

Pri PMV 0  PPD = 5 %, pri PMV –0,5 ali +0,5  PPD = 9 %,  

pri PMV –2 ali +2  PPD = 80 % 

 

 

 

Slika 3.1: Odvisnost PMV in odstotnega deleža od toplotnega okolja nezadovoljnih ljudi  

Vir: Medved, 1997 

 

 Diagram toplotnega ugodja 

Diagram toplotnega ugodja povezuje fizikalne parametre toplotnega okolja. Viri so 

pridobljeni tudi z anketo ljudi, ki bivajo oz. se zadržujejo v določenih bivalnih enotah. To 

so psihometrični diagrami, ki prikazujejo vsaj 80 % ljudi, ki se počutijo ugodno. [5] 
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Slika 3.2: Diagrami toplotnega ugodja  

Vir: Medved, 1997 

 Občutena temperatura 

Je temperatura, ki jo človek v prostoru zazna s čutili. [5]  

Aproksimiramo jo z izrazom: 

Tobčutena = 0,5 Tzraka + 0,5 Tsevalna.  
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Slika 3.3: Optimalne občutene temperature  

Vir: Medved, 1997 

3.2 Mikroklima 

Človek je bitje, ki se lahko prilagodi vsemu, razen podnebno najostrejšim razmeram. 

Telesno se počuti ugodno v dokaj ozkem toplotnem razponu. Ankete in raziskave 

pokažejo, da na ugodje v bivalnih enotah vplivajo starostne, kulturne, rasne razlike. 

Najpomembnejša dejavnika sta temperatura in vlažnost. Spremljajo pa ju tudi hitrost 

gibanja zraka (potrebno zaradi prezračevanja), kakovost zraka, barva obodnih sten, 

temperatura obodnih sten … Najboljše ravnovesje podnebnih dejavnikov, ki ugodno 

vplivajo na naš termoregulacijski sistem, je odvisno od številnih različnosti lokalnega 

podnebja in osebne prilagojenosti. Območje ugodja, ki ga označimo kot prijetno počutje, je 

običajno med 18 °C in 24 °C, vendar se spreminja v odvisnosti od relativne zračne 

vlažnosti. Zračna vlažnost naj bi bila med 30 in 65 %. Relativna zračna vlažnost izraža 

količino vodnih hlapov v zraku – pri 100 % je zrak nasičen. [6] 
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ZUNANJI ZRAK  
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Slika 3.4: Mikroklimatski dejavniki okolja  

Vir: Balantič, 2000 

3.3 Prezračevanje 

Da zagotovimo minimalne pogoje za ugodno bivanje v zaprtih prostorih (dom, delovno 

okolje, športne dvorane, kulturne dvorane …), moramo zagotoviti vsako uro 0,4 m
3
/h 

svežega zraka na osebo. To v praktičnem primeru pomeni, da bi morali vsake 3 ure odpreti 

okna za 15 minut. To je izredno težko izvedljivo in neracionalno. Namreč pri odprtem 

oknu imamo visoke prezračevalne izgube. Zaradi velike spremembe temperature 

zmanjšujemo toplotno ugodje v prostoru. S tem se poveča poraba energije za 

ogrevanje/hlajenje. Posledično je zrak zaradi neaktivnega prezračevanja slabe kakovosti, 

poveča se koncentracija vlage, nato kondenzacija in možnost pojava plesni na notranjih 

stenah. Zato pri novogradnjah v veliki meri uporabljamo centralni prezračevalni sistem z 
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izkoriščanjem toplote odpadnega zraka. Pri energetskih sanacijah starejših stavb (v 

glavnem pri menjavi oken) pa lokalni prezračevalni sistem. Poznamo naravno 

prezračevanje preko oken, rešetk, kanalov, jaškov, loput … Pretok poteka zaradi lastnosti 

zraka pri spremembah temperatur (vzgonska višina, razlika temperature zunaj/notri, razlika 

v tlaku). Mehansko (prisilno) prezračevanje je izmenjava zraka s pomočjo ventilatorjev. To 

prezračevanje ni odvisno od razmer ozračja. Ker pa je naravno in prisilno prezračevanje 

brez izkoriščanja toplotne energije odpadnega zraka energetsko neučinkovito in potratno, 

se danes vgrajujejo prezračevalni sistemi izključno z rekuperatorjem (izmenjevalcem 

toplote). [7] 

 

 

Slika 3.5: Shema izmenjevalca toplote – rekuperatorja za lokalno prezračevanje v sklopu 

okenske enote  

Vir: Mik, d. o. o. (katalog) 

3.3.1 Centralno prezračevanje z rekuperatorjem 

Dovaja svež vtočni zrak preko rešetk na fasadi, skozi dobro izoliran cevni sistem v filter, 

kjer se izločijo prašni delci. Iz filtra preide zrak v rekuperator, kjer se izmenjuje toplotna 

energija. Izrabljen zrak iz bivalnih prostorov oddaja svojo toplotno energijo hladnemu, 

svežemu zraku. Ogreti svež zrak iz razvodnega sistema vodimo preko kanalov v bivalne 

prostore (jedilnica, spalnica, dnevna soba, delovna soba ...). Izrabljen odvodni zrak 

praviloma sesamo iz prostorov, obremenjenih z vlago in vonjavami (kopalnica, kuhinja, 
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shramba ...), in ga vodimo v prenosnik toplote. Svež in izrabljen zrak se ne mešata. Fizično 

sta ločeno vodena vsak po svojem kanalu. Centralni sistemi imajo odlično rekuperacijo, 

tiho delovanje ... So pa zahtevnejši za vzdrževanje (zapleteno čiščenje kanalov), zavzamejo 

več prostora, naložba vanje je večja ... Praviloma so namenjeni novogradnjam, saj so 

neuporabni pri sanaciji. Starejši objekti imajo nizek strop, zato je nemogoče umestiti 

potrebne razvodne kanale. [7] 

 

 

Slika 3.6: Shema centralnega prezračevanja  

Vir: Klimaterm, d. o. o  

3.3.2 Lokalno prezračevanje z rekuperatorjem 

To so manjši prezračevalni sistemi, primerni za sanacije starejših stavb. Zaradi želje po 

večji energetski učinkovitosti so razvili okenske sisteme, ki prostore dolgoročno 

hermetično zaprejo. Posledično imamo v bivalnih enotah slab zrak. Praviloma starejše 

stavbe nimajo dovolj visokega stropa, pod katerega bi lahko vgradili razvodni sistem cevi, 

namenjen za dovod svežega in odvod iztrošenega zraka. Načeloma se lokalni prezračevalni 

sistem vgradi ob menjavi oken. Nujno pa pred sanacijo fasade zaradi morebitnih zidnih 

odprtin. Lokalni prezračevalni sistem z rekuperatorjem je sestavljen iz dveh ventilatorjev, 

dveh filtrov, izmenjevalca toplote, regulatorja vpiha … Če jih primerjamo s centralnim 

rekuperator 
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sistemom, zavzamejo zelo malo prostora, preprosti so za vzdrževanje, naložba vanje je 

manjša, omogočajo regulacijo vpiha/izpiha v vsakem prostoru … Imajo pa slabši 

izkoristek, šumnost, zahtevajo več odprtin na fasadi ... [7] 

 

 

Slika 3.7: Primer sestave lokalnega prezračevalnega sistema z rekuperatorjem  

Vir: Mik, d. o. o. (katalog) 

 

 

Slika 3.8: Shema prezračevanja (lokalni sistem)  

Vir: Mik, d. o. o. (katalog)



Sanacija toplotnega ovoja stavbe Stran | 17 

 

4 CILJI NA PODROČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 

Tako Evropa kot tudi njena polnopravna članica Slovenija se soočata z vedno večjo porabo 

energije in posledično s težavo zagotavljanja redne in nemotene energetske oskrbe. To nas 

sili v odvisnost od drage nestabilne uvožene energije. Države proizvajalke, tranzitne 

države, izvoznice so v varnostnem tveganju. Imamo prepočasen napredek na področju 

energetske učinkovitosti. Izpusti toplogrednih plinov so presegli kritično mejo in še 

naraščajo. Cilji evropske politike so vzpostavitev povezanega energetskega trga, 

zanesljivost oskrbe z energijo, trajnostni razvoj energetskega sektorja, spodbujanje 

medsebojnega povezovanja energetskih omrežij, spodbujanje energetske učinkovitosti, 

varčevanje z energijo ter razvijanje novih učinkovitih materialov in povečanje rabe 

obnovljivih virov energije (sonce, veter, vodna sila ...). [10] 

4.1 Sanacije in novogradnje 

Starejše stavbe imajo temeljno težavo energetske neučinkovitosti. Največ energije porabijo 

pozimi za ogrevanje in poleti za hlajenje. To pomeni, da ogromno energije porabijo za 

vzdrževanje minimalne potrebe po bivalnem ozračju. Težava je predvsem v neučinkovitih 

oknih, ki ne tesnijo, neizoliranih stenah, neizoliranem ostrešju, potratnih kotlovnicah na 

kurilno olje, premog, drva ... [2] 

S toplotno zaščito je potrebno zaščititi vse površine ovoja stavbe, toplotne mostove in 

toplotno zaščititi vse temperaturno izpostavljene dele objekta. Zmanjšati pregrevanje in 

podhlajevanje ... Zagotavljati sestavo konstrukcije, ki je odporna na difuzijsko prehajanje 

vodne pare. Zagotavljati zrakotesnost stavbe. Dela morajo biti izvedena tako, da so 

izpolnjene zahteve glede toplotne prehodnosti iz tabele 1 točke 3.1.1 tehnične smernice za 

graditev TSG-1-004 Učinkovita raba energije. [4] 

Temeljna novost Direktive je zahteva po toplotni prehodnosti fasadne stene pri 

novogradnjah in stavbah, ki se prenavljajo. Ta mora biti manjša od U ≤ 0,28 W/   . 
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Minimalne zahteve za energijsko učinkovitost stavbe smo navedli v zakonodaji v 

podpoglavju 2.2. [4] 

Težave novogradenj so neupoštevanje energetskih smernic, neupravičena pocenitev 

projektov (neustrezni izolacijski materiali, zmanjšanje obsega vgrajenega materiala, 

neupoštevanje projektne dokumentacije ...), neupoštevanje lege in orientiranosti ...  

Cilji novogradenj so, da do leta 2020 gradimo samo še ničenergijske hiše oz. skoraj 

ničenergijske hiše. Zato je upoštevanje smernic 2010/31/EU oz. PURES obvezno in je 

pogoj za gradbeno dovoljenje. Direktiva določa učinkovito rabo energije v stavbah na 

področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in njihove kombinacije, 

priprave tople vode, razsvetljave in zagotavljanja lastnih obnovljivih virov energije za 

delovanje sistemov v stavbi. Pri projektiranju stavbe in posledično učinkoviti rabi energije 

v stavbah je treba upoštevati celotno življenjsko dobo stavbe, njeno namembnost, 

podnebne podatke, materiale konstrukcije in ovoja, lego in orientiranost, parametre 

notranjega okolja, vgrajene sisteme in naprave ter uporabo obnovljivih virov energije. S 

toplotno zaščito površine toplotnega ovoja stavbe in ločnih elementov delov stavbe z 

različnimi režimi notranjega toplotnega ugodja je treba zmanjšati prehod energije skozi 

površino toplotnega ovoja stavbe, zmanjšati podhlajevanje ali pregrevanje stavbe, 

zagotoviti takšno sestavo gradbenih konstrukcij, da ne prihaja do poškodb ali drugih 

škodljivih vplivov zaradi difuzijskega prehoda vodne pare, in nadzorovati (uravnavati) 

zrakotesnost stavbe. [2]  

4.2 Energetska izkaznica objekta 

Zaradi želje po povečanju energetske učinkovitosti objektov je bila zapisana direktiva 

EPBD (2002/91/ES), ki je zahtevala uvedbo energetskih izkaznic stavb v državah EU, in 

sicer najkasneje do leta 2006 oziroma do leta 2009, če v državi primanjkuje usposobljenih 

neodvisnih strokovnjakov. Prenovljena direktiva EPBD (2010/31/EU) je prinesla nova, 

strožja določila. 

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s 

priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Izdelujejo jo lahko neodvisni 

strokovnjaki z licenco. Na energetski izkaznici je jasno opredeljena razvrstitev objekta v 
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razred energetske učinkovitosti glede na letno potrebo toplote za ogrevanje stavbe na enoto 

uporabne površine stavbe. Izkaznica je lahko izdana na osnovi računskega ali meritvenega 

modela. Učinkovitost objekta se prikaže na barvnem traku za porabo energije in 

povzročenih emisij    . Prikazana je tudi trenutna referenčna vrednost objekta na osnovi 

trenutno veljavnih predpisov. Izdane izkaznice imajo veljavnost 10 let. V tem obdobju se 

vgrajene naprave že amortizirajo. Priporoča se pridobitev izkaznice tudi za starejše 

objekte. Energetska izkaznica podaja celostno strategijo posamezne stavbe, katere 

energetske ukrepe je treba izvesti najprej, da bo ob minimalnem kapitalskem vložku 

energetska učinkovitost največja. [11] 

 

 

Slika 4.1: Energetska izkaznica stavbe  

Vir: ZRMK inštitut 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=fZw1QwSXZJop0M&tbnid=oTdMYfZJPL0moM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.riko-hise.si/si/podjetje/poslovna-odlicnost/certifikati&ei=NI2EU5SDI_Kf7Aal5ICAAg&bvm=bv.67720277,d.bGE&psig=AFQjCNGmvo_SXHhhf9tlsFAsCtmTYeoYtg&ust=1401282118841434
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4.3 Zmanjšanje toplogrednih plinov 

V ozračju je poleg drugih plinov tudi pet naravnih toplogrednih plinov: vodna para (H2O), 

ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4), dušikov oksid (N2O) in ozon (O3). Ostali toplogredni 

plini nastanejo umetno (v različnih industrijskih procesih). Pogosto jih poimenujemo F-

plini. 

Koncentracija toplogrednih plinov se zaradi različnih vzrokov spreminja. Zaradi njihove 

lastnosti, da toploto zadržujejo, je ravnovesna temperatura zemlje neposredno odvisna od 

njihove koncentracije. V zadnjem obdobju se je koncentracija CO2, CH4, N2O in F-plinov 

močno povečala, kar vpliva na dvig povprečne temperature. Posledice so taljenje 

ledenikov, povečanje prostornine molekul vode, dvig morske gladine. Višje temperature 

ozračja omogočajo burnejše meteorološke procese. 

Povečanje emisij TGP v zadnjih letih je v glavnem posledica modernega načina življenja, 

ki zahteva izkoriščanje fosilnih goriv za energetske potrebe (ogrevanje, proizvodnjo 

električne energije, pogon vozil ...) [12] 

 

 

Slika 4.2: Emisije CO2 od leta 1750 do leta 2000  

Vir: www.eia.doe.gov/oiaf/1605/ggccebro/chapter1.html 
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Tako drastična rast emisij je zahtevala ukrepanje. Okvirna konvencija Združenih narodov o 

spremembi podnebja (UNFCCC) je prvi korak v tej smeri. Sprejeta je bila leta 1992 v Rio 

de Janeiru, veljati pa je začela 21. marca 1994. Podpisali oziroma sprejeli so neobvezujoč 

cilj. Naslednji pomemben korak je Kjotski protokol h konvenciji, ki je bil sprejet decembra 

1997 v japonskem mestu Kjoto. Glavni cilj protokola je zmanjšanje TGP v obdobju 2008–

2012 držav Annexa I za 5 % glede na emisije leta 1990 (bazno oziroma izhodiščno leto). 

Slovenija je za izhodiščno leto izbrala leto 1986, kjer je bil izpust TGP največji. Slovenija 

je konvencijo ratificirala 1. 12. 1995. 

Hitro in učinkovito zmanjšanje TGP lahko dosežemo predvsem s tehnološko prenovo 

termoelektrarn, povečanjem proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, 

izboljšanjem energetskih lastnosti stavb, naložbo v kakovostno in pravilno dimenzionirano 

rabo izolativnih materialov, nadzorovanim prezračevanjem bivalnih prostorov, večjo 

energetsko učinkovitostjo rabe električne energije v gospodinjstvih in storitvenih 

dejavnostih in s povečanjem rabe obnovljivih virov energije in zamenjavo goriv z večjo 

vsebnostjo ogljika z gorivi z nižjo vsebnostjo ogljika. [12] 
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5 PROBLEMATIKA ENERGIJSKO POTRATNIH STAVB 

5.1 Toplotni mostovi 

Toplotni mostovi so mesta v zunanjem ovoju stavbe, kjer je toplotni upor bistveno manjši 

od toplotnega upora na sosednjih mestih. To pomeni, da je na toplotnem mostu v zimskem 

času toplotni tok iz notranjega, ogrevanega prostora v zunanje okolje močno povečan. Na 

takem mestu je zato temperatura notranje površine ovoja stavbe znižana. Glede na vzrok 

nastanka delimo toplotne mostove na konstrukcijske in geometrijske. Poznamo tudi 

konvekcijske toplotne mostove, ki nastanejo zaradi netesnosti. Geometrijskim toplotnim 

mostovom se v praksi ne moremo povsem izogniti. Lahko pa njihov vpliv omilimo. 

Osnovno pravilo velja, da se je treba izogibati stikom pod kotom, manjšim od 90°. 

Ukrivljeni elementi pa morajo imeti čim večji radij. Tipičen primer geometrijskega 

toplotnega mostu je zunanji vogal stavbe. To je toplotno neizoliran stik dveh zunanjih sten. 

Geometrijski toplotni mostovi se manjšajo z debelino toplotne zaščite na zunanji strani 

ovoja stavbe. Če so detajli pravilno načrtovani in skrbno izvedeni, to pomeni, da ni 

prekinitve plasti toplotne zaščite. Tako lahko projektant vpliv te vrste toplotnih mostov v 

računskem preverjanju toplotne bilance stavbe brez škode zanemari. [13] 
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Slika 5.1: Osnovni primeri konstrukcijskega toplotnega mostu, izrazito kombiniranega 

toplotnega mostu in toplotni most pri postavitvi toplotne zaščite na notranji strani stavbe 

Vir: http://gcs.gi-zrmk.si 

Geometrijski toplotni most pogosto nastopa hkrati s konstrukcijskim, na primer 

armiranobetonska protipotresna vogalna vez, nosilni armiranobetonski steber v zunanji 

steni, ki sega preko zunanje ravnine zidu, balkonska plošča, balkonska stena, 

armiranobetonske plošče proti neogrevanemu podstrešju, ravne strehe in podobno. 

Konvekcijski toplotni most je mesto v ovoju stavbe, kjer je zaradi prekinitev ali netesnosti 

omogočen pretok notranjega, navlaženega zraka v konstrukcijski sklop. [13] 
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Slika 5.2: Šibki členi objekta – najpogostejši toplotni mostovi  

Vir: http://www.isover.rs/?str=98_19 

Negativen energetski učinek toplotnih mostov lahko opazujemo na dveh ravneh, 

neposredno in posredno. Ker je v območju toplotnega mostu toplotni tok povečan, so tudi 

toplotne izgube večje. S tem rastejo stroški za ogrevanje. Ker je delež toplotnih izgub 

zaradi posledic toplotnih mostov razmeroma majhen v primerjavi z izgubami celotne 

stavbe, ga marsikdo, tudi projektanti, podcenjujejo in ne polagajo posebne pozornosti tem 

konstrukcijsko problematičnim detajlom oziroma šibkim členom celotnega objekta.[13] 

Praksa oziroma stroka je postavila pravilo, da elementi s toplotno prevodnostjo (λ) večjo 

od 0,3 W/m
2
K ne prebadajo ovoja oziroma sloja toplotne zaščite na območju s presekom 

večjim od 25 x 25 cm. Skupna površina takih prebojev naj ne preseže 4 % površine 

zunanjega ovoja. [13] 

 



Sanacija toplotnega ovoja stavbe Stran | 25 

 

 

Slika 5.3: Primer toplotnih mostov, prikazanih s termovizijo  

Vir: http://www.energovizija.si/energetske-sanacije.html 

5.2 Pojav rosenja, kondenzacija, pojav plesni 

Vpliv vsakodnevnega življenja v bivalnem prostoru – dihanje, kuhanje, umivanje, potenje, 

pranje, nenadzorovano oziroma nepravilno prezračevanje – povzroča povečevanje 

koncentracije vlage v prostoru. Pri pojavu kondenzacije gre najpogosteje za kondenzirano 

vodo. To je zgoščena vodna para. Ta praviloma nastaja iz ohlajajočega zraka in se nabira 

na energetsko šibkih detajlih objekta. Odločilni sta temperatura in vlažnost zraka, pri 

čemer se pojavi kondenz v zraku kot nevidna vodna para. V zaprtem prostoru se zrak 

stalno segreva in ohlaja (kroženje – termika). Toplejši zrak veže nase več vode. Če 

temperatura nenadzorovano pade, se sposobnost zraka, da zadrži vlago, manjša. Para pri 

tem postane težka in se spremeni v meglo, oblake ali celo nazaj v vodo. Mejna 

temperatura, pri kateri se v zraku nahaja 100 % vlaga, se imenuje rosišče. Pri 

nenadzorovani ohladitvi zraka se gostota pare približuje svoji skrajni točki. V najhladnejših 

delih prostora (toplotni mostovi) pride do zasičenosti zraka s paro, zato iz nje nastaja 

kondenzat. Prekomerna vlaga v prostoru nad 80 % in posledično kondenzacija privedeta do 

pojava plesni, kar je za zdravje človeka, predvsem pa za otroke v razvoju, izjemno 

škodljivo (kožne bolezni, bolezni dihal, alergije ...). [8] 

Rosenje, kondenzacijo in plesen lahko uspešno preprečujemo z nadzorovanim 

prezračevanjem predvsem tako, da pozimi s prezračevanjem in posledično vdorom sicer 
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suhega, vendar hladnega zraka prekomerno ne izgubljamo toplotne energije. 

Nenadzorovano prezračevanje lahko povzroči podhlajevanje obodnih sten, kar lahko 

ponovno povzroči kondenzacijo. [8] 

Optimalna rešitev je nadzorovano prezračevanje z rekuperatorjem, kot smo navedli v 

poglavju 3.3. 

5.3 Pregrevanje objekta 

Materiali v montažni hitri gradnji praviloma ne predstavljajo zadostne mase za hranjenje 

toplote. Posledično se objekt preko dneva pregreva, ponoči pa hitro ohlaja. Na podlagi 

toplotne akumulativnosti so v prednosti materiali, uporabljeni v masivni opečni gradnji. 

Čez dan se stene počasi segrevajo, ponoči pa počasi oddajajo toploto. Predpisi praviloma 

narekujejo največje dovoljene toplotne prehodnosti gradbenih konstrukcij za zimske 

projektne razmere. Za poletne čase, ko je gradbena konstrukcija oziroma bivalni prostor 

izpostavljen pregrevanju zunanjih površin zaradi visokih zunanjih temperatur in sončnega 

sevanja, pa predpisov o dušenju temperatur ni. Karakteristična vrednost, ki opisuje 

toplotno stabilnost gradbene konstrukcije, je dušenje temperature. Faktor dušenja 

predstavlja razmerje amplitude temperaturnega nihanja zunanjega zraka in amplitude 

temperaturnega nihanja notranje površine. Ravno tako se objekt pregreva skozi steklene 

površine oboda objekta. Ti obenem omogočajo naravno osvetljenost prostorov in naravno 

ogrevanje. Vendar steklene površine ne akumulirajo toplote in ne dušijo nihanja toplotnega 

toka. Zato velja, da morajo biti vse steklene površine, ki so usmerjene na jugovzhod, jug in 

jugozahod, senčene.  

Masivna konstrukcija sama po sebi ne preprečuje pregrevanja objekta v poletnem času. 

Toploto, ki jo čez dan sprejme obodna stena, je treba čez noč prenesti iz bivalnega prostora 

s prezračevanjem. Na spodnji sliki je prikazana temperatura v stavbi v poletnem dnevu. [8] 
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Slika 5.4: Temperature v stavbi v poletnem času  

Vir: Grobovšek, 2009 

Pregret objekt ni primeren za bivanje. S pregrevanjem se suši zrak, pojavita se občutek 

zaspanosti in utrujenosti. Idealna temperatura bivanja je nekje med 18 in 22 °C. Zato se 

objekti oziroma ovoj objekta, ki ni izoliran oziroma je premalo izoliran, preko dneva 

izredno segreje in to toplotno energijo akumulira. Ponoči pa to toplotno energijo seva v 

notranjost. Temu pojavu pravimo pregrevanje objekta. Objekt je nemogoče prezračiti. 

Takšno bivalno okolje ni samo neugodno, ampak tudi zdravju škodljivo. Z vgrajevanjem 

prisilnega hlajenja, npr. klime, problem pregrevanja rešimo, vendar dobimo umetno hlajen 

prostor in porabimo ogromno električne energije, odvisno od prostornine bivalnega 

prostora. V nekaterih primerih (položaj, steklene površine, makrolokacija ... objekta) lahko 

porabimo več energije za hlajenje objekta kot pozimi za ogrevanje. Zaradi tega je še 

posebej pomembno vgrajevati in projektirati objekte skladno z zakonodajo, priporočljivo 

pa je te standarde še nadgraditi. [9] 
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6 TOPLOTNI OVOJ STAVBE 

To so vsi elementi, ki ščitijo bivalno okolje pred zunanjimi vplivi in vzdržujejo stalno 

mikroklimo oziroma ugodno bivalno ugodje. Elementi, ki so ključnega pomena pri 

zmanjševanju toplotnih tokov in so zaščita pred temperaturnimi razlikami, vremenskimi 

pojavi, vplivom sonca, različnih letnih časov, dejavnikov noči in dneva ... Vse te elemente 

– okna, vrata, streha, tla proti terenu ali neogrevanem prostoru, zunanje stene – imenujemo 

toplotni ovoj.  

6.1 Okenski sistemi 

Okno je sestavljeno iz stekla, okenskega okvirja, okovja, tesnil, zapornih elementov in 

kljuke. V individualni gradnji se je zadnjih 20 let izjemno razširila ponudba cenovno 

sprejemljivih okenskih sistemov različnih materialov. Če je bil pred časom osnovni 

material okenskega okvirja les, je danes na trgu mogoče dobiti za konkurenčno ceno tudi 

različne odlično toplotno izolativne PVC-okenske sisteme, vitke ALU-okvirje, les/ALU, 

PVC/ALU z nešteto barvnimi kombinacijami. Še vedno pa se ogromno vgrajuje lesenih 

okenskih okvirjev, vendar se danes  kot osnova uporablja lepljen leseni element, ki ga 

imenujemo lepljenec.  

 

Slika 6.1: Najpogostejši sistemi oken na slovenskem trgu  
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Vir: katalog MIK Celje 

6.1.1 Leseni okenski okvirji 

Najstarejši material, ki se je in se še vedno uporablja za okenske okvirje, je les. V 

preteklosti se je kot osnovni material uporabljal predvsem zaradi preprostega obdelovanja 

in pridobivanja. Namreč Slovenija je zelo bogata z lesom.  

Težava starih detajlov pri izdelavi lesenih okvirjev je bilo zvijanje okvirjev ali zvijanje 

prečnikov po osi. To pomeni slabo tesnjenje in izgubo osnovne funkcije okna. Na podlagi 

teh izkušenj se je začelo posamezen element globinsko in dolžinsko lepiti. Detajl lepljenja 

skoraj izniči sile, ki se sproščajo ob sušenju in vlaženju lesa. Za potrebe stavbnega pohištva 

se les lepi po sistemu "kontra letnic". Za potrebe višjih standardov zvočne in toplotne 

učinkovitosti se dodajo tesnila, ki preprečujejo prehod zraka in zvoka. Lesena okna v 

povprečju dosegajo U 0,7–1,1 W/m
2
K, odvisno od sestave, dimenzije stekla in okvirja. 

Za še večjo zaščito oken pred vremenskimi vplivi je na trgu višji cenovni razred oken 

kombinacije les/ALU. Na notranji strani okenskega okvirja je osnovni material les, ki nosi 

statične obremenitve. Na zunanjem položaju pa je kombinirana ALU-maska, ki zavira 

staranje in propadanje lesenega osnovnega materiala. Z dodatno AL- masko pridobimo tudi 

nešteto možnosti barvnih kombinacij. Pridobimo tudi sicer zanemarljivo zvočno zaščito in 

učinek dveh materialov.  

 

 

Slika 6.2: Lepljenje lesa – izničimo sile "kontra letnic"  

Vir: Srednja Lesarska šola Maribor 
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Slika 6.3: Lesen in les/ALU sistem okenskega okvirja  

Vir: Katalog Mik Celje 

6.1.2 PVC-okenski okvirji 

PVC-okvirji so bili v preteklosti alternativa novim, izjemno dragim lesenim lepljenim 

okenskim sistemom. PVC-okenski okvirji in sestavni deli so bili cenovno dostopni. 

Nenehno so se razvijali in zdaj dosegajo najvišje zahteve po toplotni in zvočni zaščiti. Še 

vedno pa so najcenejši material na trgu. PVC-sistem je sestavljen iz osnovne PVC-obloge, 

ki nudi toplotno in zvočno izolacijo. V sredini je vstavljen jekleni profil, ki nudi statično 

stabilnost. Pri novejših izvedbah steklo lepijo v okvir, da steklo prenaša tlačne obremenitve 

in dejansko nosi celotno krilo. V okvir ni treba vstavljati jeklenega profila. Posledično se 

izboljša toplotna izolacija in poceni celoten element. PVC-okna v povprečju dosegajo U 

0,6–1,1 W/m
2
K, odvisno od sestave, dimenzije stekla in okvirja.  
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Slika 6.4: PVC-okenski sistem  

Vir: Katalog MIK Celje 

6.1.3 ALU-okenski okvirji 

ALU-okenski sistemi so se v preteklosti uporabljali predvsem za potrebe industrijskih in 

poslovnih objektov. ALU-okna zaradi lastnosti vitkega in obenem statično stabilnega 

materiala vedno več uporabljamo v individualnih zgradbah. Takšna okna so višjega 

cenovnega razreda. Uporabljajo se za objekte, ki imajo nadstandardne okenske odprtine, 

panoramske steklene stene, steklene fasade, strešne steklene konstrukcije in 

podkonstrukcije. Odlikujejo jih čiste, ravne in vitke linije. Aluminij je zelo dober toplotni 

prevodnik, zato se za potrebe dobre toplotne izolacije vstavi v okenski okvir vmesni 

termočlen, ki je iz umetne mase in preprečuje toplotni most. Debelejši je člen, boljši sta 

toplotna in zvočna izolacija. V primerjavi z lesenimi in PVC-okni praviloma ALU dosega 

slabše toplotne karakteristike. S skrbno izbiro detajlov vgradnje se ti šibki členi zelo dobro 

rešujejo. Najpreprostejša rešitev je potop ALU-okvirja v topli izolacijski del fasade. ALU-

okna v povprečju dosegajo U 1,1–1,5 W/m
2
K, odvisno od sestave, dimenzije stekla in 

okvirja.  
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Slika 6.5: ALU-okenski sistem  

Vir: Katalog MIK Celje 

6.1.4 Detajli vgradnje okenskih in fasadnih sistemov (priključitev fasade na okno) 

Sestavni deli toplotnoizolacijskega materiala morajo biti pravilno vgrajeni. V nasprotnem 

primeru, ne glede na kakovost oken, senčil in toplotne izolacije, pride do toplotnih mostov, 

pregrevanj in posledično do energetskih izgub. Zato je treba detajle vgradnje skrbno 

izbirati in pravilno projektirati.  

 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuqe-wjKzNAhWLNxQKHeaBAxUQjRwIBw&url=http://www.mik-ce.si/okna/alu-okna/&bvm=bv.124272578,d.d24&psig=AFQjCNF_Vwr-szqkcYn-B_K2T8ui_2M9kw&ust=1466150951022899
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Slika 6.6: Primer vertikalne vgradnje okna z nadokensko roleto  

Vir: Tehnični katalog Mik Celje 



Sanacija toplotnega ovoja stavbe Stran | 34 

 

 

Slika 6.7: Primer horizontalne vgradnje okna  

Vir: Tehnični katalog Mik Celje 
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Slika 6.8: Primer vertikalne vgradnje okna z zunanjo žaluzijo  

Vir: Tehnični katalog Mik Celje 

6.1.5 Steklo 

Glavnina materiala, vstavljenega v okenski sistem, predstavlja steklo. Od stekla sta odvisni 

energetska in zvočna učinkovitost okna. Steklo zaradi svoje prosojnosti in malega preseka 

predstavlja v objektu energetsko šibki člen. Izgube energije in pregrevanje so skozi steklo 

najintenzivnejši. Zato so postavitev, lega, senčenje in detajli pri vgradnji oken ter 

posledično stekel izjemno pomembni. Skozi steklo lahko ogromno izgubimo, obenem pa z 

dobrim projektom še več pridobimo. Steklo je zelo dober toplotni prevodnik, zato se 

vgrajuje več plastno. Z vgrajenim steklom sestave 4/16/4 dosegamo U = 1,1 W/m
2
K, kar 

pomeni 2 x 4 mm debeline stekla in 16 mm medprostora, ki je polnjen z različnimi plini. 
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To je odvisno od zahtev vlagatelja po toplotni in zvočni izolaciji. Najpogosteje se 

uporablja plin argon (Ar). To je žlahtni plin, ki sestavlja 0,93 % zemljine atmosfere. Je 

zelo stabilen. Še boljše karakteristike ima plin kripton, vendar je cenovno dražji in 

posledično manj uporabljan. Energetsko učinkovitost izboljšamo z nizko emisijskim 

nanosom. Nanese se na notranjo stran stekla, kar onemogoča poškodovanje dodatnega 

nanosa. S kombinacijo PVC-distančnika dosežemo U = 1,0 W/m
2
K. Za še boljšo 

energetsko učinkovitost se vgrajuje kombinirano steklo 4/12/4/12/4, ki dosega U = 0,7 

W/m
2
K. S kombinacijo 4/14/4/14/4 pa dosežemo U = 0,6 W/m

2
K. Če želimo izboljšati 

zvočno učinkovitost stekla, vgradimo eno 6 mm steklo namesto klasičnega 4 mm. Za 

izboljšanje varnosti stekla se vgrajujejo kaljena in lepljena stekla VSG in ESG. Za potrebe 

steklene strehe se vgrajuje 6/16/4 + 4. To je sestava stekla 6 mm kaljenega stekla, 16 mm 

medprostora, polnjenega s plinom Ar, in 4 + 4 lepljeno steklo, ki v primeru loma 

preprečuje vdrtje lomljencev v notranjost. Takšne sestave se uporabljajo za protivlomna 

stekla.  

 

 

 

Slika 6.9: Osnovna sestava stekla za okenske sisteme  

Vir: http://www.okna-slovenije.net 
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6.1.6 Senčenje prosojnih površin 

Kot smo že omenili, je steklo šibki člen objekta, ki ga je treba senčiti. V nasprotnem 

primeru se lahko objekt, ki je sicer toplotno dobro izoliran, pregreva. To je za bivalno 

ugodje nesprejemljivo. Pozimi puščamo sončnim žarkom prosto pot skozi steklo in s tem 

pridobivamo solarne toplotne dobitke. Poleti pa tem žarkom preprečujemo dostop do 

stekla. Ko sončni žarki vstopijo skozi steklo, dobimo pojav tople grede. Za zaščito 

uporabljamo zunanje žaluzije, rolete, markize, zunanji pliseji ... Najboljša je kombinacija 

senčenja z zunanjimi senčili in strateško umeščenimi rastlinami, ki jim pozimi odpade 

listje in posledično v mrzlih dneh ne mečejo sence na objekt. Primer odličnega senčenja je 

kombinacija zunanjih žaluzij in rolet. Pozimi čez noč, ko izredno pade temperatura, 

spuščamo rolete. Med plaščem rolet in steklom se ustvari zračni žep, ki ustvari dodatno 

izolacijo. Poleti pa senčimo z zunanjimi žaluzijami. S tem spuščamo svetlobo v prostor, 

obenem pa preprečujemo neposreden vdor sončnih žarkov in posledično preprečujemo 

pregrevanje objekta. Senčenje z roletami predstavlja v prostoru temo. Če rolete dvignemo 

na položaj sončnih žarkov, pridobimo nekaj svetlobe v prostor. Posledično lahko pride do 

termičnih lomov stekla. Steklena ploskev se segreva neenakomerno.  

 

 

Slika 6.10: Osnovni prikaz učinkovitosti senčenja  

Vir: http://varcevanje-energije.si/novice-rss 
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Slika 6.11: Notranja senčila  

Vir: Mik Celje katalog 

 

Slika 6.12: Zunanja senčila  

Vir: Mik Celje katalog 

6.2 Toplotnoizolacijski materiali 

Osnovna konstrukcija objekta praviloma ne zagotavljata zadostne toplotne zaščite 

bivalnega okolja pred nihanjem temperature in nasploh zunanjimi vremenskimi vplivi. Da 



Sanacija toplotnega ovoja stavbe Stran | 39 

 

objekt zaščitimo pred posledicami zmrzovanja v notranjosti nosilne konstrukcije, 

zamakanj, pregrevanj, ga obložimo s primernimi izolacijskimi materiali. S tem izboljšamo 

energetsko učinkovitost objekta in bivalno ugodje. Pri izbiri izolacijskega materiala 

upoštevamo več kriterijev – izpostavljenost objekta, požarna varnost, okoljski kriteriji, 

finančni vidik vlagatelja, priporočila arhitekta in projektanta, namen zgradbe, adaptacija ali 

novogradnja ... [14] 

Toplotnoizolacijske materiale delimo glede na kemijsko sestavo in strukturo. Delimo jih na 

organske in anorganske toplotne materiale. Najpogosteje uporabljena anorganska 

izolacijska materiala sta steklena in kamena volna. Med organskimi pa so najpomembnejši 

penjeni poliuretan in materiali, kot sta ekspandirani ter ekstrudirani polistiren. Izolacijske 

materiale delimo tudi na vlaknate in porozne materiale. Vlaknate so snovi iz umetnih 

mineralnih, rastlinskih in živalskih vlaken. Med porozne pa sodijo sintetične organske, 

naravne organske in anorganske snovi. Med ekološko sprejemljive toplotne materiale 

uvrščamo mineralno volno, celulozo, pluto, kokos. Ekološki predznak dobi izolacijski 

osnovni material, če tudi po odstranitvi iz objekta čim manj obremenjuje okolje. Mogoče 

ga je delno ali v celoti reciklirati. Pri potrebni energiji za proizvodnjo pa ne preseže enote 

toplotne upornosti toplotnoizolacijske plasti. [14] 

6.2.1 Klasični izolacijski materiali 

Mineralna vlakna so najpogosteje uporabljen izolacijski material v gradbeništvu. 

Obstajata kamena in steklena volna. Kemijsko sta nevtralni, se ne starata, obstojni sta pri 

visokih temperaturah, ne trohnita. Kamena volna je produkt balzata in diabaza z dodanim 

koksom pri temperaturi taljenja 1600 °C. Steklena volna pa je produkt kremenčevega 

peska z dodajanjem recikliranega stekla pri temperaturi 1350 °C. Z razpihovanjem 

nastajajo vlakna, ki jih povezujejo z vezivom. Toplotna prevodnost volne je med 0,03 in 

0,045 W/m
2
K. Ta podatek jo uvršča med najboljše toplotne izolatorje. Težava tega 

materiala je v vlagi. Z navlaženjem hitro izgublja toplotno upornost. Zato je treba še 

posebej paziti pri detajlih vgradnje, da ne pride do stika z vodo, vlago ... Z ekološkega 

vidika predstavlja slabost izredno velika poraba energije pri proizvodnji – približno 460 

kWh na kubični meter. Zelo težko ali nemogoče jo je reciklirati. Proizvod je široko 

uporaben in cenovno ugoden. [14] 
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Ekspandirani polistiren: Surovina tega materiala je naftni derivat. Novejša proizvodnja 

ne temelji več na škodljivih plinih (CFC, HCFC), pač pa na pentanu, vendar je ta material 

še vedno okoljsko sporen. Težave so pri osnovi naftnega derivata, veliki porabi energije pri 

proizvodnji (400–1000kWh za m
3
) in težavah z recikliranjem. Toplotna prehodnost je med 

0,035 in 0,04 W/m
2
K. Pravilno vgrajen je obstojen. Odporen je na anorganske kisline in 

soli. Ni pa odporen na organska topila, UV-sevanje in temperature preko 80 °C. Prednost 

materiala je nizka cena. [14] 

Ekstrudiran polistiren: Ima zaprte celice in je zato praktično odporen na vodo. Zato je 

kljub višji ceni od ekspandiranega v gradbeništvu nepogrešljiv. Predvsem pri detajlih, kjer 

ima toplotna izolacija neposreden stik z vlago ali vodo (kletni prostori, ravne strehe, 

toplotna zaščita temeljev). Ekološko je še spornejši od ekspandiranega, ker se za 

proizvodnjo porabi še več energije in ozonu škodljiv CFC-plin. [14] 

Poliuretanske pene: Njihova toplotno izolacijska lastnost je med 0,02 in 0,035 W/m
2
K. Je 

produkt naftnih derivatov. Pri proizvodnji se sproščajo strupeni plini (fosgen, isooktan). 

Potrebna energija za proizvodnjo je med 750 in 1030 kWh/m
3
. Cenovno je ta material med 

najdražjimi. Uporablja se v industriji in pri nekaterih postopkih sanacij streh. Odporen je 

na temperaturne spremembe (100–150°C), vlago in plesen. UV-sevanje temu materialu 

škoduje.[14] 

6.2.2 Alternativni toplotnoizolacijski materiali 

Vlagatelji so vedno bolj ekološko ozaveščeni in želijo ne le privarčevati pri energiji, 

potrebni za ogrevanje in hlajenje, temveč tudi vgrajevati okolju prijazne materiale. Na trgu 

je na voljo vedno več izolacijskega naravnega in recikliranega materiala. V zakup je treba 

vzeti, da takšen material cenovno ni najugodnejši niti energetska učinkovitost ni na najvišji 

ravni. O materialih, kot so celuloza, ovčja volna, lan, bombaž, pluta, kokos, slama, ni 

točnih podatkov o trajnosti. Vprašljiva je tudi požarna odpornost. [14] 

Celulozni kosmiči: Najpogostejši ekološki toplotnoizolacijski material. To je recikliran 

material. Cena je ugodna. Obdelani so z borovo soljo, kar je treba upoštevati pri odlaganju 

na deponiji. Z borovo soljo se zmanjša gorljivost materiala. [14] 

Pluta: Ta material se uporablja za toplotne izolacije že dlje. Prednost je v tem, da ne gnije, 

trohni, je dober izolator in preprost za uporabo. Težava je v dolgih transportnih poteh. 
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Naravni proces luščenja je zelo dolg, okrog 10 let, potrebne so ogromne plantaže za 

pridobivanje. Proizvajalci se odločajo tudi za recikliranje plutastih zamaškov. [14] 

Ovčja volna: Uporablja se v strešnih konstrukcijah, podih. Slabosti so pomanjkanje 

osnovne surovine za širšo uporabo, dolge transportne poti. Po izolaciji je primerljiva z 

drugimi konvencionalnimi materiali. Ni ognjevarna. Za večjo obstojnost je potrebna 

posebna obdelava vlaken. Ekološko sporna so vlakna, obdelana z borovimi solmi. [14] 

Bombaž: Kot izolacijski material je na trgu prisoten kratek čas. Ima dobre 

toplotnoizolacijske karakteristike. Je cenovno ugoden material. Za izboljšanje požarne 

varnosti mu dodajajo borove soli. Ekološko sporna je obdelava s pesticidi. Materialom 

živalskega ali rastlinskega izvora dodajajo biocide proti mrčesom. Čeprav je material 

naravnega izvora, ni primeren za kompostiranje. Dodatki lahko škodijo zdravju, vendar 

ustreznih podatkov o dolgoročnih posledicah ni. [14] 

Trstika: Surovina, ki je že dolga leta izolacijski material. Največ se uporablja pri sanacijah 

objektov kulturne dediščine. Ima zelo dobre izolacijske karakteristike. Ne gnije, obdelana z 

dodatki soli pa je primerljiva z ostalimi gorljivimi materiali. 

Lesna vlakna: Lesnim vlaknom dodajajo mineralna veziva in oblikujejo plošče. Ponašajo 

se z nekoliko slabšimi izolacijskimi karakteristikami, vendar imajo zaradi svoje izjemne 

trdnosti, možnosti ometavanja izredno široko uporabo v gradbeništvu. Največ se jih 

proizvaja s predelavo lesenih odpadkov, dodajanjem lepil kot vezivo. Pri tem nastanejo 

lesene vlaknenke, mehke ali trde plošče. [14] 

Perlit, vermikulit in ekspandirana glina: Materiali za zasipavanje toplotnoizolacijskih 

površin. Ekološko sprejemljivi in negorljivi. Produkt porabi za svojo proizvodnjo ogromno 

energije. Ni priporočljiva vertikalna vgradnja. Uporabljajo se tudi kot polnilo za 

toplotnoizolacijske omete. [14] 

Penjeno steklo: Kot toplotni izolator se uvršča med najboljše. neobčutljiv je za vodo, paro, 

ogenj in kemikalije. Ima visoko tlačno trdnost. Večjo uporabo preprečuje samo visoka cena 

zaradi potrebne velike energije pri proizvodnji. Kot posebnost je nova generacija prosojnih 

izolacijskih materialov. Prosojnost omogoča izkoriščanje sončne energije za ogrevanje 

masivnih sten, kar izboljšuje toplotno bilanco objekta. [14] 

Preglednica 6.1: Lastnosti klasičnih in alternativnih izolacijskih materialov 
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Material Toplotna 

prevodnost (λ) 

W/mK 

Toplotna 

prehodnost pri 10 

cm (U) v W/m
2
K 

Potrebna debelina za U 

= 0,4 W/m
2
K v cm 

Celuloza 0,045       0,45 10–11 

Pluta 0,045–0,05       0,45–0,5 11 

Perlit 0,05–0,055       0,5–0,55 13 

Lan 0,04–0,045       0,4–0,45 10–11 

Ovčja volna 0,04–0,045       0,4–0,45 10–11 

Bombaž 0,04     0,4 10 

Lesna vlakna 0,04–0,045       0,4–0,45 10–11 

Kokosova vlakna 0,05      0,5 13 

Penjeno steklo 0,04–0,055        0,4–0,55 10–13 

Ekspandirana glina 0,1–0,16         1–1,6 25–40 

Lesna volna 0,09       0,9 23 

Slama 0,09–0,13        0,9–1,3 23–33 

Trstika 0,04–0,06        0,4–0,6 10–15 

Mineralna volna  0,03–0,045          0,3–0,45 8–11 

Poliuretan 0,02–0,035          0,2–0,35 5–9 

Ekspandiran 

polistiren 

0,035–0,04      0,35–0,4 9–10 

Ekstrudiran 

polistiren 

0,03–0,035         0,3–0,35 6–9 

Vir: Agencija za učinkovito rabo energije RS 
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7 PRAKTIČNI PRIMER ENERGETSKE SANACIJE OBJEKTA 

7.1 Umestitev objekta v prostor 

Objekt leži na naslovu Šmiklavž 14, 3202 Ljubečna v občini Celje, K. O. Šmiklavž, 

parcelna številka 56/1. Koordinate lokacije stavbe so X(N) = 124482 km, Y(E) = 526077 km. 

Povprečna letna temperatura je 10,1 °C.  

 

Slika 7.1: Položaj objekta  

Vir: Google maps 

7.2 Opis objekta 

Obstoječi objet, grajen leta 1975, praktično ni vseboval nobenega detajla 

toplotnoizolacijskega materiala. Ogrevana bivalna površina je bila srednja etaža v izmeri 

100 m
2
. Ostrešje in kletni prostori so bili neogrevani. Nastopila je težava kapilarne vlage 
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skozi slabo hidroizolirane pasovne temelje. Delno vkopan objekt ni imel vertikalne 

hidroizolacije. Na vkopanih delih, kjer je pronicala voda, je bil objekt pred leti nepravilno 

saniran z nanosom tekočega bitumna po notranjih stenah. Kapilarni prenos vlage v bivalno 

etažo je preprečevala horizontalna hidroizolacija prve plošče. Vertikalne stene so bile brez 

toplotne izolacije, sestavljene iz opečnega modularnega bloka. Klasičen omet znotraj in 

zaključno zunanjo fasado z umešanim apnom – brizgani apneno-cementni omet. Plošča 

proti neogrevanem podstrešju je bila izolirana s 5 cm perlita. Strešna konstrukcija ni imela 

zračnega mostu. Sestavljena je bila zgolj iz nosilne lesene konstrukcije in betonskih 

strešnikov. Lesena okna so bila brez tesnil, vgrajena neposredno v zid, brez izolacijske 

ekspanzijske pene. Skozi reže, ki so nastale zaradi delovanja lesa in mikropremikov oken, 

se je vršil neposreden vdor zraka (pregrevanje in podhlajevanje). Dvojno steklo (vezanega 

okna), ki je med sabo ločljivo zaradi možnosti čiščenja med steklenega prostora in lesena 

škatla rolete nad oknom, zagotavlja izjemno slabo izolacijo. Z zunanje strani je neizoliran  

armiranobetonski zob. Na tem detajlu sta neposreden toplotni most in vpihovanje svežega 

zraka skozi neizolirane lesene škatle. V povprečju je stavba porabila 3.000 l kurilnega olja 

za 100m
2 

bivalne površine na sezono. To pomeni 30 l/m
2 
bivalne površine. 

 

Slika 7.2: Obstoječi objekt  

Na podlagi stanja objekta, velike porabe energije in slabega bivalnega ugodja smo se 

odločili za projekt in kompletno sanacijo objekta. 
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Slika 7.3: Projekt  

 

Slika 7.4: Projekt  
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7.3 Postopek sanacije 

Projekt se je začel z odkopom vkopanih sten in čiščenjem pasovnih temeljev. Očiščene 

vertikale smo na novo zravnali z za vodo nepropustnim ometom. V višini temeljev smo 

pripravili posteljico za drenažno cev. Na posteljico smo priključili oziroma privarili 

vertikalno hidroizolacijo iz bitumenske prevleke/mase. Z zemljine smo položili filc kot 

filter, da smo zaščitili mešanje zemljine in drenažnega materiala. Na hidroizolacijo smo z 

zamikom prilepili toplotno izolacijo XPS. Na XPS smo položili gumbirano folijo, da 

drenažni pesek ne poškoduje toplotne izolacije, in jo zasuli z drenažnim peskom.  

 

Slika 7.5: Izkop temelja, čiščenje temelja in ravnanje vertikale temelja  



Sanacija toplotnega ovoja stavbe Stran | 51 

 

 

Slika 7.6: Polaganje drenažne cevi, zasutje in zaščita izolacije ter zaščita drenaže s filcem  

Stene in staro fasado smo skrtačili, odstranili nečistoče in razmastili. Armiranobetonske 

stopnice smo ločili od nosilne stene, vstavili termočlen in tako prekinili toplotni most. Nato 

smo toplotno sanirali vertikalne stene s 15 cm grafitno stiropor izolacijo – fasadni sistem 

Demit, λ = 0,032 W/mK. Izolacijske plošče smo lepili z Demit lepilom in dodatno sidrali s 

sidrnimi vijaki. Vogale sten smo križno lepili in ojačali z mrežico. Vse balkone smo 

zaščitili s 5 cm stiropor termoizolacijo spodaj, zgoraj in čelno. Balkone smo pred 

položitvijo termoizolacije in keramike zgoraj zaščitili še z dodatnim za paro nepropustnim 

elastičnim nanosom. Za namestitev balkonske ograje smo uporabili detajl čelne pritrditve 

preko sider. Tako se preprečuje morebitno zatekanje meteornih vod v nosilno konstrukcijo 

AB-konzole.  
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Slika 7.7: Čiščenje in razmastitev stare fasade; termočlen med steno in armiranobetonskimi 

stopnicami  

 

Slika 7.8: Toplotna zaščita čela, spodnjega in zgornjega dela balkonov  

Talno ploščo smo izolirali z do 10cm toplotne izolacije. Večje debeline ni dopuščala svetla 

višina prostora. Drugi dve plošči smo izolirali s 5 cm toplotne izolacije in prekrili z 
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estrihom. Leseno ostrešje smo očistili in skrtačili. Dezinficirali in prepojili smo jo s 

škropivom proti lesnim škodljivcem. Strešno podkonstrukcijo – špirovce smo prekrili z 

2,2 cm debelimi deskami. Deske smo prekrili s sekundarno kritino – za paro propustno 

folijo. S križnim letvanjem smo vstavili zračni most debeline 10 cm. Streho smo prekrili z 

opečnimi strešniki. Toplotno izolacijo smo ustvarili spodaj med leseno podkonstrukcijo in 

dodatnih 5 cm pod špirovci. Tako smo preprečili pasovne toplotne mostove po leseni 

konstrukciji. Strešna konstrukcija je po poševninah zaradi stojne višine dopuščala 25 cm 

toplotne izolacije. Uporabili smo stekleno volno. Horizontale pod slemenom smo izolirali z 

več kot 30 cm toplotne izolacije. Okna smo vgrajevali v ravnino izolacije. Okvirji oken so 

iz PVC-materiala podjetja Mik Celje. Vsebujejo cevasta termo vpeta tesnila. V vogalih so 

varjena pod kotom 45°. Zastekljena so s steklom sestave 4/14/4/14/4 in PVC-

distančnikom. Vsako steklo je na notranji strani premazano z emisijskim nanosom, kar 

povečuje toplotne karakteristike. Medprostori so polnjeni s plinom argon. Steklo ima 

karakteristike Ug = 0,6 W/m
2
K. Poleti senčimo z zunanjimi žaluzijami na električni pogon. 

S tem preprečujemo prevrtavanje oken za potrebe prenosa ročnega pogona. Špalete in 

medprostor pod polico so termoizolirani z XPS 2–4 cm.  

 

Slika 7.9: Objekt po sanaciji  
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Slika 7.10: Objekt po sanaciji  
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8 IZRAČUN ENERGIJSKIH POTREB 

8.1 Sestava ovoja stavbe pred sanacijo 

Preglednica 8.1: Sestava zunanje stene objekta pred sanacijo 

Material Debelina sloja d (cm) Toplotna prevodnost λ (W/mK) 

Cementna malta 2 1,400 

Mrežasta in votla opeka 29 0,610 

Perlitna malta 2 1,400 

Ustena = 1,484 W/m
2
K, večja od največje dovoljene toplotne prehodnosti po PURES 2010. 

Umax = 0,280 W/m
2
K.  

Vir: Gradbena fizika URSA 4 

 

Preglednica 8.2: Sestava tal proti neogrevani kleti 

Material Debelina sloja d (cm) Toplotna prevodnost λ (W/mK) 

Parket 2,0 0,21 

Estrih 5 1,4 

PVC folija 0,02 0,19 

Stiropor-polistiren 5 0,035 

Beton 15 2,04 

Cementna malta 2 1,4 

Utla = 0,412 W/m
2
K, večja od največje dovoljene toplotne prehodnosti po PURES 2010. 

Umax = 0,35 W/m
2
K.  

Vir: Gradbena fizika URSA 4 
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Preglednica 8.3: Sestava stropa proti neogrevanemu podstrešju 

Material Debelina sloja d (cm) Toplotna prevodnost λ (W/mK) 

Cementna malta 2 1,4 

Stiropor-polistiren 5 0,04 

Beton 15 2,04 

Cementna malta 2 1,4 

Utla = 0,416 W/m
2
K, večja od največje dovoljene toplotne prehodnosti po PURES 2010. 

Umax = 0,2 W/m
2
K.  

Vir: Gradbena fizika URSA 4 

Okna in vrata 

Uokna = 2,3 W/m
2
K,  Uvrata 2,5 W/m

2
K.  

 

Preglednica 8.4: Streha 

Material Debelina sloja d (cm)  

Betonski strešnik 1,8  

 

Izračun gradbeno-fizikalnih lastnosti prikaže, da nobena sestava ovoja stavbe ne zadošča 

največjim dovoljenim predpisom toplotne prehodnosti Umax. Izračun je pokazal potrebno 

toploto za ogrevanje QH = 301,39 kWh/m
2
a. Izračun uvršča objekt v razred G. Minimalna 

zahteva QH = 70,035 kWh/m
2
a. 
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8.2 Sestava ovoja stavbe po sanaciji 

Preglednica 8.5: Sestava zunanje stene objekta po sanaciji 

Material Debelina sloja d (cm) Toplotna prevodnost λ (W/mK) 

Cementna malta 2 1,400 

Mrežasta in votla opeka 29 0,610 

Grafitni stiropor 15 0,032 

Pigmentna fasadna malta 1 0,7 

Ustena = 0,187 W/m
2
K, manjša od največje dovoljene toplotne prehodnosti po PURES 2010. 

Umax = 0,280 W/m
2
K, toplotna prehodnost je ustrezna. 

Vir: Gradbena fizika URSA 4 

Preglednica 8.6: Sestava tal proti terenu 

Material Debelina sloja d (cm) Toplotna prevodnost λ (W/mK) 

Parket 2,0 0,021 

Estrih 7,0 1,4 

PVC folija 0,02 0,19 

Stiropor-polistiren 8,0 0,04 

Beton 20 2,04 

Gramoz, suh 30 0,81 

Utla = 0,342 W/m
2
K, večja od največje dovoljene toplotne prehodnosti po PURES 2010. 

Umax = 0,30 W/m
2
K, toplotna prehodnost ni ustrezna. Namestitev večje debeline toplotne 

izolacije je onemogočila nizka stojna višina bivalnih prostorov. 

Vir: Gradbena fizika URSA 4 
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Preglednica 8.7: Sestava strehe 

Material Debelina sloja d (cm) Toplotna prevodnost λ (W/mK) 

Mavčna plošča 12,5 mm 1,25 0,21 

Aluminijska folija 0,03 203 

Steklena volna (les kon.) 30 0,038  (0,13) 

Les smreka/bor 2,5 0,14 

Paroprepustna folija 0,037 0,19 

Strešniki (prečne letve) 1,8  

Ustreha = 0,120 W/m
2
K, manjša od največje dovoljene toplotne prehodnosti po PURES 

2010. Umax = 0,20 W/m
2
K.  

Vir: Gradbena fizika URSA 4 

Na podlagi izračuna gradbeno-fizikalnih lastnosti prikažemo, da vse sestave toplotnega 

ovoja po sanaciji zadoščajo največjim dovoljenim predpisom toplotne prehodnosti Umax. 

Problematični detajl so še vedno tla proti terenu. Debelejšo toplotno izolacijo onemogoča 

nizka svetla višina bivalnih prostorov. Za ogrevanje sanitarne vode se uporablja toplotna 

črpalka zrak/voda. Objekt se ogreva na leseno biomaso z reguliranim toplozračnim 

kaminom. Senčenje je kombinacija zunanjih žaluzij in rolet. Uporaba je kombinirana s 

poletnim in zimskim režimom. Poleti senčimo z žaluzijami. Pozimi so steklene površine 

ponoči dodatno toplotno zaščitene z roletami. Lamele rolet so polnjene s poliuretansko 

peno. Objekt se delno prezračuje z okenskim lokalnim prezračevalnim sistemom. Izračun 

je pokazal potrebno toploto za ogrevanje QH = 38,762 kWh/m
2
a. Izračun uvršča objekt v 

razred C oz. tik na mejo z razredom B. Minimalna zahteva  QH = 73,422 kWh/m
2
a.  

8.3 Izračun energijskega prispevka posameznega sklopa 

S simulacijo dodajanja in odvzemanja izolacije po toplotnem ovoju bomo računsko 

prikazali, kateremu detajlu moramo posvetiti največ pozornosti. Preglednica 8.8 prikazuje 

vrednosti QH za posamezne sanirane sklope objekta. Na podlagi simulacije prikažemo, 

kateri toplotno saniran detajl pripomore k največjemu prihranku. Za potrebe izračuna bomo 

odvzemali toplotno izolacijo posameznemu sklopu že saniranega objekta, ki dosega QH = 

38,762 kWh/m
2
a. 
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Preglednica 8.8: Izračun energijskega prispevka 

Koraki ukrepov QH kWh/m
2
a ΔQH kWh/m

2
a 

Obstoječi objekt  301 0 

Prenova sten 127 174 

Prenova strehe  106 21 

Zamenjava oken/vrat 55 51 

Prenova tal 47 8 

Saniran objekt 38 9 

Vir: Gradbena fizika URSA 4 

Na podlagi izračuna smo dokazali, da največji prispevek k toplotnim izgubam oziroma 

prihrankom prispeva obodna stena, ki ji tesno sledi pravilna sanacija strehe. Okna in tla 

proti terenu ne prispevajo veliko, ker je strošek naložbe v obodno steno, streho in okna 

približno enak. Okna z vidika energetskega prispevka visokega stroška naložbe ne 

upravičujejo. V pravilno sanacijo toplotnega ovoja stavbe je treba vključiti vse detajle 

objekta, ki ščitijo objekt pred pregrevanjem in izgubljanjem toplotne energije.  
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9 ZAKLJUČEK 

Bivalno ugodje obstoječega objekta je zaradi izjemno visokih energetskih izgub bilo zelo 

slabo. Največjo porabo energije predstavlja ogrevanje objekta.  

Zato smo v diplomski nalogi obravnavali sanacijo toplotnega ovoja stavbe. Obravnavali 

smo vse detajle toplotnega ovoja. Na podlagi izračuna smo ugotovili, da so največje izgube 

skozi obodne stene. Tesno sledi izguba skozi slabo oziroma neizolirano ostrešje. Vendar 

predpisi in praktična uporaba objekta za bivanje zahtevajo celotno sanacijo toplotnega 

ovoja. To pomeni obodne stene, ostrešje, tla proti terenu in stavbno pohištvo. Pri adaptaciji 

smo z nekaj manjšimi posegi znotraj objekta izboljšali bivanje in funkcionalnost. Predvsem 

smo povečali bivalni prostor in prispevek dnevne svetlobe. S sicer visoko naložbo smo 

objekt sanirali do te mere, da smo kljub povečanju bivalne površine s 100 m
2 

na 260 m
2 

zmanjšali porabo energije, potrebne za ogrevanje objekta za 63 %. Objekt je postal prijeten 

za bivanje in prijazen do okolja. Glede na izračun in kakovost bivanja je bila naložba v 

sanacijo toplotnega ovoja upravičena. 
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