
PREDPISI NEKO∞ IN DANES

Predpise, ki posredno zadevajo toplotno za∏≠ito zgradb na
obmo≠ju dana∏nje Slovenije, lahko najdemo ∫e v "Stavbnem
redu za Vojvodino Kranjsko" iz leta 1875. Tudi po letu 1945 je
bila toplotna za∏≠ita le posredno zajeta v priporo≠ilih in pra-
vilnikih s podro≠ja zidanih stavb in stanovanjske gradnje.

Prvi predpisi o toplotni za∏≠iti v gradbeni∏tvu, veljavni na
obmo≠ju Slovenije, so bili izdani leta 1970. To je bil  "Pravilnik
o tehni≠nih ukrepih in pogojih za toplotno za∏≠ito stavb"
(Uradni list SFRJ 35/70). Pravilnik je predpisoval najve≠je dovol-
jene toplotne prehodnosti k (W/m2K) elementov ovoja zgradbe
glede na klimatsko cono, v kateri zgradba stoji. Predpisane
zahteve so nekoliko poostrile prej uveljavljene vrednosti k, saj
je bil po tem pravilniku na primer za zunanjo steno v III. kli-
matski coni najve≠ji dovoljeni k 1,28 W/m2K. 

Velik napredek na podro≠ju zmanj∏evanja toplotnih izgub v
zgradbah predstavlja ∏ele standard z obvezno uporabo
JUS.U.J5.600 "Tehni≠ni pogoji za projektiranje in graditev
stavb", ki je stopil v veljavo leta 1980. 

V omenjenem standardu so, poleg najve≠jih dovoljenih vred-
nosti toplotne prehodnosti k za posamezne elemente zgradbe,
predpisane tudi zahteve glede toplotne stabilnosti ovoja zgra-
dbe v poletnem obdobju ter zahteve glede difuzije vodne pare
skozi ovoj zgradbe. Predpisane najve≠je dovoljene toplotne
prehodnosti so bistveno manj∏e kot v predhodnih predpisih,
saj je kot primer za zunanjo steno v III. klimatski coni najve≠ja
dovoljena toplotna prehodnost k 0,83 W/m2K pribli∫no za
tretjino manj∏a kot v pravilniku iz leta 1970. 

Pripadajo≠e metode ra≠una toplotne prehodnosti, difuzije
vodne pare in toplotne stabilnosti zunanjih gradbenih kon-
strukcij navajajo prav tako leta 1980 izdani standardi z
obvezno uporabo JUS.U.J5.510, 520, 530, ki s tem zaokro∫ujejo
regulativo s podro≠ja toplote v zgradbah. 

Stopnja toplotne za∏≠ite zgradb, ki je izhajala iz zahtev omen-
jenih standardov, je bila manj∏a v primerjavi s sodobnimi tren-

di drugod. Na podro≠ju Slovenije je zato standard JUS.U.J5.600
dopolnjeval ∏e "Pravilnik o racionalni rabi energije ..." (Uradni
list SRS 31/84), ki je predpisoval tudi specifi≠ne toplotne izgube
zaradi prehoda toplote skozi obodne konstrukcije in
prezra≠evanja v odvisnosti od raz≠lenjenosti zgradbe. Zahteve
omenjenega slovenskega pravilnika so bile ob zadnji novelaciji
standardov v letu 1987 tudi vklju≠ene v standard. Poleg tega je
bil v letu 1987 bistveno spremenjen tudi standard JUS U.J5.510,
ki predpisuje metodo ra≠unanja toplotne prehodnosti k z
upo∏tevanjem linijskih toplotnih izgub zgradbe. Te spremem-
be, skupaj z dodatnimi kriteriji za specifi≠ne toplotne izgube,
prakti≠no pomenijo poostritev predpisov, kljub temu, da so
predpisane najve≠je toplotne prehodnosti gradbenih konstruk-
cij ostale tudi po letu 1987 skoraj nespremenjene.

DANAπNJE ZAHTEVE GLEDE TOPLOTNE 
ZAπ∞ITE STAVB

Trenutno so na podro≠ju toplotne za∏≠ite zgradb ∏e vedno v
veljavi v letu 1987 posodobljeni standardi: 

• JUS.U.J5.600 "Tehni≠ni pogoji za projektiranje in gradnjo 
zgradb", 

• JUS.U.J5.510 "Metoda ra≠unanja toplotne prehodnosti" 

• JUS.U.J5.520 "Metoda ra≠unanja difuzije vodne pare", 

• JUS.U.J5.530 "Metoda ra≠unanja karakteristik toplotne 
stabilnosti v poletnem obdobju". 

Veljavni standardi na podro≠ju omejevanja toplotnih izgub
zgradbe postavljajo dve osrednji zahtevi:

• o najve≠jih dovoljenih specifi≠nih toplotnih izgubah zgradbe, 

• o najve≠jih dovoljenih toplotnih prehodnostih gradbenih 
konstrukcij. 

Kriterij specifi≠nih toplotnih izgub 
Toplotne izgube, prera≠unane na enoto bruto prostornine
zgradbe, so vsota transmisijskih toplotnih izgub (izgub zaradi
prehoda toplote skozi ovoj zgradbe) ter ventilacijskih toplot-
nih izgub (izgub zaradi izmenjave zraka). 

Transmisijske toplotne izgube so odvisne od geometrije oziro-
ma razgibanosti zgradbe, toplotne prehodnosti elementov
ovoja zgradbe, dele∫a odprtin v ovoju zgradbe in kakovosti
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Predpisi o toplotnih izgubah stavb

zasteklitve. Najve≠je dovoljene vrednosti specifi≠nih transmisij-
skih toplotnih izgub QVT (W/m3) so odvisne od oblikovnega fak-
torja zgradbe fo (m-1), ki predstavlja razmerje med povr∏ino in
prostornino zgradbe, ter od temperature, na katero zgradbo
ogrevamo, oziroma od namembnosti zgradbe. Za zgradbe, ki
se ogrevajo vsaj na 18˚C, so najve≠je dovoljene specifi≠ne to-
plotne izgube dolo≠ene po formuli QVT < 7+ 14 fo vendar pa
standard priporo≠a uporabo ostrej∏ega kriterija, s ≠imer bi
dosegli pribli∫no 30% manj∏e transmisijske toplotne izgube
QVT < 5+ 1O fo.
Za zgradbe, kjer veljajo ni∫je zahteve glede toplotnih razmer,
npr. industrijske in ∏portne objekte, ki se ogrevajo na
temperaturo med 12 in 18˚C, velja naslednji kriterij 
QVT < 8+ 14 fo oziroma priporo≠ilo QVT < 6+1O fo.

Ventilacijske toplotne izgube zaradi naravnega ali umetnega
prezra≠evanja Qw (W/m3) so omejene z najve≠jo dovoljeno
povpre≠no dnevno izmenjavo zraka, ki lahko zna∏a od 0,4 do
najve≠ 0,7 krat, ra≠unajo≠ z bruto prostornino zgradbe. ∞e
predvidimo ve≠jo izmenjavo zraka od predpisanih vrednosti, je
potrebno vgraditi prenosnike toplote, katerih izkoristki so
ve≠ji od predpisanih oziroma priporo≠enih vrednosti. 

Pripomniti velja, da v praksi toplotnih izgub zaradi
prezra≠evanja ne moremo zmanj∏ati pod predpisano vrednost
0,7 kratne izmenjave zraka, gledano na bruto prostornino
zgradbe. Higijenski minimum za stanovanjske in delovne pro-
store namre≠ zahteva vsaj 1 kratno izmenjavo zraka, gledano
na neto prostornino zraka v zgradbi, kar je prera≠unano na
bruto prostornino zgradbe pribli∫no enako v standardu pred-
pisani 0,7 kratni izmenjavi zraka. 

Skupne specifi≠ne toplotne izgube zgradbe QV (W/m3), ki jih
dolo≠imo kot vsoto transmisijskih in ventilacijskih toplotnih
izgub, so prav tako omejene, in sicer za zgradbe iz prve
skupine, ki jih ogrevamo nad 18˚C, z izrazom 
QV < 7 + 14 fo + 0.25 (Ti - Te), 
kjer je fo oblikovni faktor zgradbe in (Ti - Te) razlika med
notranjo in zunanjo temperaturo zraka. 

Za drugo skupino zgradb, ki se ogrevajo na temperaturo med
12 in 18˚C, so najve≠je specifi≠ne toplotne izgube podane z
izrazom Qv < 8 + 14 fo + 0.25 (Ti - Te).
Dejanske toplotne izgube zaradi prezra≠evanja so tako posle-
dica kontroliranega prezra≠evanja, pa tudi nenadzorovanih
izmenjav zraka skozi netesne stike v ovoju zgradbe, na primer
skozi stike med konstrukcijo in okenskimi okviri, skozi pripire,
skozi stike med monta∫nimi elementi ali skozi lahko konstruk-
cijo proti podstre∏ju. Ker so toplotne izgube zaradi nenad-
zorovanih izmenjav zraka lahko v praksi zelo velike, jih stan-
dard omejuje, in sicer velja, da je lahko pri zaprtih oknih in
drugih ventilacijskih odprtinah in pri razliki tlakov 50 Pa
izmenjava zraka najve≠ 2 kratna. 

Pri sodobnih zgradbah, ki jih na≠rtujejo energetsko osve∏≠eni
projektanti, so pogosto toplotne izgube zaradi prezra≠evanja
enake ali celo ve≠je od transmisijskih toplotnih izgub zaradi
prehoda toplote skozi ovoj zgradbe, zato je omejevanju venti-
lacijskih toplotnih izgub potrebno posvetiti prav toliko
pozornosti kot toplotni za∏≠iti zgradbe.

Kriterij najve≠jih dovoljenih toplotnih prehod-
nosti gradbenih konstrukcij
Posamezni elementi zgradbe (stene, strehe, tla na terenu,
medeta∫ne konstrukcije ipd.) morajo imeti toplotne prehod-
nosti k (W/m2K) manj∏e od predpisanih. Pomembno pri tem je,
da je potrebno toplotne prehodnosti za enega ali ve≠
homogenih delov gradbene konstrukcije dopolniti ∏e z linijski-
mi toplotnimi prehodnostmi, kot to predpisuje standard
JUS.U.J5.510. 

Z upo∏tevanjem linijskih toplotnih prehodnosti ∫elimo v ra≠un
toplotnih izgub zajeti tudi bo≠ne toplotne tokove, ki se pojavi-
jo bodisi:

• na stiku pod kotom, kjer se stikata dve konstrukciji (navadno 
ve≠slojni in razli≠ne sestave), ki sestavljata ovoj zgradbe (npr.
vogal dveh zunanjih sten ali stik stena streha), 

• na stiku zunanje in notranje konstrukcije (npr. stik 
medeta∫ne konstrukcije ali notranje stene z zunanjo steno), 

• na stiku elementov ovoja zgradbe s stavbnim pohi∏tvom 
(npr. stik stena - okno), 

• na stiku ovoja zgradbe s terenom. 

Toplotna prehodnost k homogenega dela konstrukcije je
odvisna od debeline posamezne plasti in toplotne prevodnosti
snovi. Ko dolo≠amo linijske toplotne prehodnosti, so te odvisne
∏e od drugih parametrov, kot so: 

• vrstni red plasti v konstrukcijskem sklopu, posebej je 
pomemben polo∫aj toplotne izolacije glede na masivno nosil-
no plast, 

• geometrija zgradbe - povr∏ina obravnavane konstrukcije in 
vrsta ter dol∫ina stikov z drugimi zunanjimi ali notranjimi kon-
strukcijami. 

Prakti≠no to pomeni, da ima na primer stena enake sestave na
razli≠nih mestih v zgradbi razli≠no toplotno prehodnost.
Linijske toplotne prehodnosti lahko prispevajo k toplotni pre-
hodnosti homogenega dela gradbene konstrukcije tudi do
30%! 

Slika 1: Najve≠je dovoljene toplotne prehodnosti k(w/m2K) gradbenih
konstrukcij v III. klimatski coni po veljavni regulativi o toplotni za∏≠iti
stavb
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Racionalno je na≠rtovati zgradbo tako, da so linijske toplotne
izgube ≠im manj∏e, ≠eprav se jim v ve≠ini primerov ne moremo
popolnoma izogniti. Standard JUS.U.J5.510 navaja ve≠ skupin
razli≠nih tipov stikov s pripadajo≠imi ena≠bami za dolo≠itev
linijske toplotne prehodnosti. 

Za vsak element zgradbe po omenjenem postopku dolo≠imo
toplotno prehodnost, ki mora biti manj∏a od najve≠jih dovol-
jenih vrednosti po standardu JUS U.J5.600 (glej tab. 1 in sliko 1).
S tako dolo≠enimi toplotnimi prehodnostmi ovoja zgradbe
dolo≠imo nato transmisijske toplotne izgube, ki morajo biti
manj∏e od dovoljenih oziroma priporo≠enih vrednosti. Kriterij
specifi≠nih toplotnih izgub je navadno stro∫ji od kriterija
najve≠jih dovoljenih toplotnih prehodnosti. ∞e se pri omejit-
vah specifi≠nih toplotnih izgub ravnamo po priporo≠enih kri-
terijih, to v praksi pomeni ∏e za pribli∫no 30% manj∏e toplotne
izgube zgradbe. 

Omenjeni kriteriji omogo≠ajo projektantu do neke mere
proste roke pri projektiranju posameznih elementov ovoja. Da
bi se izognili pretiranim nesorazmerjem v toplotni prehodnosti
posameznih delov ovoja zgradbe in pregrevanju oziroma pod-
hlajevanju zgradbe, standard JUS.U.J5.600 postavlja ∏e nasled-
nji pogoj: 

• ∞e so v objektu vgrajena okna, ki presegajo 1/7 neto tlorisne 
povr∏ine, mora biti na njih predvidena dodatna (premi≠na)
toplotna za∏≠ita (npr. polkna). ∞e te ni, mora biti zgradba
toplotno izolirana tako, da pri projektnih temperaturah
povpre≠na povr∏inska temperatura v prostoru z ve≠jim

oknom ni ve≠ kot za 2°C ni∫ja od projektne temperature
zraka v ogrevanem prostoru.

Standard vklju≠uje tudi elemente pasivne solarne arhitekture,
ko priporo≠a na S, SV, SZ strani zgradbe vgrajevanje oken
manj∏ih od 1/7 tlorisa in na J, JZ JV strani zgradbe dovoljuje
okna s povr∏ino, ve≠jo od 1/7 tlorisa za zimsko izkori∏≠anje
son≠nega sevanja. Vendar je v tem primeru potrebno zago-
toviti premi≠no toplotno za∏≠ito za prepre≠itev poletnega pre-
grevanja in prevelikih izgub toplote, ko ni sonca. Velja ∏e opo-
zoriti, da mora biti dejanska toplotna prehodnost k lahkih
konstrukcij (prezra≠evanih in neprezra≠evanih), zato da dose-
∫emo predpisano toplotno stabilnost konstrukcije v poletnem
obdobju, precej manj∏a (pribli∫no med 0,3 in 0,5 W/m2K) od
toplotnih prehodnosti, predpisanih zaradi omejevanja toplot-
nih izgub zgradbe. 

PRIPORO∞ILA STROKE 

Da bi sledili v svetu uveljavljenim smernicam za var≠no rabo
energije za ogrevanje, strokovnjaki na podlagi ∏tudij ter
doma≠ih in tujih izku∏enj priporo≠ajo stro∫je kriterije za
najve≠je dovoljene toplotne prehodnosti gradbenih konstruk-
cij. Dosledno upo∏tevanje najve≠jih dovoljenih toplotnih pre-
hodnosti gradbenih konstrukcij iz veljavnega standarda 
JUS U.J5.600 ne omogo≠a izpolnitve kriterija o dovoljenih
specifi≠nih toplotnih izgubah. Standard tudi dopu∏≠a mo∫nost,
da dose∫emo ustrezno majhno povpre≠no toplotno prehod-
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1875 Stavbni red za Vojvodino Kranjsko             

1958 strokovno priporo≠ilo za uporabo opeke 
pri zidanju zidov, sten in stropov stanovanskih 
zgradb (IS-SRS)

1966 predlog predpisa o toplotni za∏≠iti v 
gradbeni∏tvu Informacije ZRMK

1967 Pravilnik o minimalnih tehni≠nih pogojih 
za gradnjo stanovanj (Ur.1. SFRJ 45/67)

1970 Pravilnik o tehni≠nih ukrepih in pogojih 
za toplotno za∏≠ito stavb (Ur.1. SFRJ 35/70)

1980 Tehni≠ni pogoji za projektiranje in 
graditev stavb JUS U.J5.600/80

1987 Tehni≠ni pogoji za projektiranje in 
graditev stavb JUS U.J5.600/87

Priporo≠ila stroke

1998 Strokovne podlage za tehni≠ni predpis o 
dopustnih toplotnih izgubah stavb
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-          (1,39)**        -               -            -           -         -       -     -     -

-          (1,29)*         -               -            -          -        -      -    -    -

           
(1,39)**

I
II
III

1,68
1,45
1,28

1,97
1,86
1,62

1,16 3,44         1,16          1,16         1,04         0,70         0,93
0,58
0,52

I
II
III

1,79
1,54
1,37

-                -           1,31             -          1,31        1,31            -    1,31

I
II
III

1,68
1,45
1,28

1,97
1,86
1,62

-

-

1,39#
2,32##

0,93         1,16          1,04                         0,930,69
0,58
0,52

I
II
III

1,22
0,93
0,83

1,94
1,85
1,61

1,38
0,93
0,76

0,93
0,76
0,68

0,69 0,75
0,63
0,52

0,50
0,45
0,43

0,78
0,65
0,55

I
II
III

1,20
0,90
0,80

1,95
1,85
1,60

1,20
0,90
0,80

1,35 0,90
0,75
0,65

0,95
0,80
0,70

0,75
0,60
0,50

0,50
0,45
0,40

0,75
0,65
0,55

I-II
III

0,60 (0,70)

0,40 (0,50)

2,00
1,50

060 (070)

040 (0,50)

1,4
1,4

0,60
0,45

0,50
0,30

0,50
0,40

0,50
0,35

0,50
0,40

I-III          0,70         1,60         0,80         1,35          0,65         0,50           0,50        0,40             -

* ope≠ni zid 45 cm               ** ope≠ni zid 38 cm               # lokalno ogrevanje                ## centralno ogrevanje 

Tabela 1: Najve≠ja dovoljena toplotna prehodnost k (W/m2K) obodnih konstrukcij - pregled po obdobjih



Zbirka informativnih listov “ZA U∞INKOVITO RABO ENERGIJE"

Naro≠nik in izdajatelj: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Agencija RS za u≠inkovito rabo energije

Izvajalec projekta: Gradbeni in∏titut ZRMK - Gradbeni center Slovenije

Uredni∏ki odbor: Matja∫ Malovrh, Dubravka Ober∫an, Jo∫ef Poga≠nik, dr. Marjana πijanec Zavrl, Katja Repi≠

Oblikovanje in tehni≠na obdelava: Informa Echo d.o.o.

Ponatis oz. raz∏irjanje delov teksta informativnih listov je mo∫en samo z dovoljenjem izdajatelja.

Po mnjenju Ministrstva za ∏olstvo in ∏port Republike Slovenije, ∏t: 403-24/99-21, z dne 01.06.1999 se za to publikacijo pla≠uje davek od prometa proizvodov po tar.
∏t: 3 tarife davka od prometa proizvodov in storitev. 

nost ovoja zgradbe tako, da en del ovoja zgradbe izoliramo
minimalno, drugega pa bistveno bolje in tako zadostimo kri-
teriju specifi≠nih toplotnih izgub. Vendar pa taka re∏itev - z
izrazito neenakomerno toplotno izoliranim ovojem - slabo
vpliva na toplotno ugodje v prostoru. Pri projektiranju je pri-
poro≠ljivo upo∏tevati toplotne prehodnosti ovoja zgradbe, ki
so manj∏e od sedaj predpisanih.

Te stro∫je vrednosti toplotne prehodnosti so podane kot pri-
poro≠ilo stroke v tabeli 1. Kot primer navedimo najve≠jo dovo-
ljeno toplotno prehodnost k zunanje stene v III. klimatski coni,
ki zna∏a 0,4 W/m2 K namesto dosedanje 0,8 W/m2K. Stroka na
podro≠ju toplotne tehnike v gradbeni∏tvu se zavzema tudi za
dosledno upo∏tevanje omenjenih stro∫jih kriterijev za najve≠je
specifi≠ne toplotne izgube zgradbe, ki so za zdaj navedeni v
standardu le kot priporo≠ila. Na teh izhodi∏≠ih je zasnovan
tudi novi predlog Tehni≠nega predpisa o dopustnih toplotnih
izgubah stavb.

PREDLOG NOVEGA TEHNI∞NEGA PREDPISA O
DOPUSTNIH TOPLOTNIH IZGUBAH STAVB

Uporaba standardov je v na≠elu neobvezna in temelji na za-
htevah katerekoli od vpletenih strani (proizvajalca, naro≠nika,
dr∫ave, ki ∏≠iti uporabnika). Ministrstvo za znanost in tehno-
logijo, oziroma njegov Urad za standardizacijo in meroslovje,
je pristojno za oblikovanje slovenskih standardov SIST, ki se
praviloma navezujejo na standarde drugih mednarodnih orga-
nizacij (ISO, CEN, DIN, BSI). Njihovo uporabo lahko zahtevajo
tehni≠ni predpisi, katerih uporaba je obvezna. Prej navedeni
jugoslovanski standardi z obvezno uporabo imajo zato zna≠aj
tehni≠nega predpisa in ostajajo v veljavi do vzpostavitve uskla-
jene slovenske regulative na podro≠ju gradbene fizike - toplote.
Zakon o graditvi objektov nalaga Ministrstvu za okolje in pros-
tor tudi pripravo tehni≠nega predpisa za podro≠je toplotne
za∏≠ite stavb. 

Strokovne podlage za tehni≠ni predpis so bile pripravljene v
za≠etku leta 1998. Bistvene novosti v zahtevah, ki bi jih bilo po
predlaganem tehni≠nem predpisu potrebno izpolnjevati pri
projektiranju, gradnji, rekonstrukciji in preverjanju ustreznosti
stavb, so naslednje:

• specifi≠ne toplotne izgube zaradi prehoda toplote za stalno 
ogrevane stavbe morajo biti manj∏e od doslej priporo≠ene
vrednosti QVT < 5 + 10 fo (W/m3),

• specifi≠ne toplotne izgube zaradi prehoda toplote za stavbe 

z manj zahtevnim temperaturnim re∫imom, ob≠asno ogre-
vane stavbe in za stare stavbe, ki se delno ali v celoti  rekon-
struirajo morajo ustrezati izrazu QVT < 7+ 12 fo (W/m3),

• predlog uvaja pojem energetsko u≠inkovite stavbe, ki mora 
imeti specifi≠ne toplotne izgube zaradi prehoda toplote 
QVT < 3+ 5.5 fo (W/m3).

Predlagani so stro∫ji kriteriji za minimalno toplotno izolacijo
gradbenih konstrukcij, kar pomeni  manj∏e toplotne prehod-
nosti k posameznih elementov ovoja stavbe, (najve≠ji dovoljeni
k za zunanjo steno je po predlogu tehni≠nega predpisa 0.7
W/m2K). Predpis navaja tudi nove SIST standarde z metodami
ra≠una in meritev.

Pomembno novost predstavlja predlagani ≠len, ki dovoljuje
uporabljati le zasteklitev s k < 1.2 (1.3) W/m2K in s prepustnost-
jo celotnega son≠nega sevanja g ≥ 0.55 (0.65). Zahteva naj bi
veljala tudi za nadome∏≠anje razbitih stekel, kadar to ni
povezano z zamenjavo okvirjev oken in vrat.

ZAKLJU∞EK

V procesu harmonizacije na∏e regulative z evropsko je ena od
nalog tudi vzpostavitev stro∫je regulative za toplotno za∏≠ito
stavb. Tako bomo lahko izbolj∏ali kakovost bivanja in toplot-
nega ugodja v na∏ih stavbah, zmanj∏ali rabo energije za ogre-
vanje in stro∏ke ter manj obremenjevali okolje. Ker so postopki
sprejemanja tehni≠ne regulative dolgotrajni, velja ∫e sedaj pri
projektiranju in obnovi stavb upo∏tevati priporo≠ila stroke in
graditi energetsko u≠inkovite stavbe.

TOPLOTNA ZAπ∞ITA ZGRADB

Predpisi o toplotnih izgubah stavb


