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Obnova stavbe predstavlja za lastnika visoke stro∏ke, zato
mora biti v vseh pogledih zasnovana in izvedena optimalno.
Med ukrepi za izbolj∏anje energetske u≠inkovitosti stavb
prispevajo najve≠ prav "gradbeni" ukrepi na ovoju stavbe, ki
so ∫al povezani z velikimi stro∏ki. Mo∫nosti za prihranke pri
energiji in stro∏kih v stavbah so velike, a smo jih v preteklosti
velikokrat zanemarili, tako zaradi nepoznavanja tehnolo∏kih
zmo∫nosti, pomanjkanja sredstev in enostransko prikazanega
razmerja med stro∏kom ukrepa in prihrankom pri energiji, kot
tudi zaradi razli≠nih organizacijskih ovir.

ENERGETSKO VAR∞EVALNI 
POTENCIAL V STAVBAH

Ogrevanje predstavlja pri stanovanjskih stavbah glavnino
(preko 70%) rabe energije, preostanek predstavlja energija za
pripravo tople vode, kuhanje, razsvetljavo in druge elektri≠ne
aparate. Z energetsko obnovo starej∏ih stavb, grajenih pred
letom 1980, je tehni≠no mogo≠e, s poznanimi, tr∫no uveljavl-
jenimi ukrepi (toplotna izolacija zunanjih sten in streh, menja-
va oken ali zasteklitve, posegi na ogrevalnem sistemu) prihran-
iti preko 60% potrebne energije za ogrevanje. Energetski
prihranki so odvisni od starosti stavbe, tehnologije gradnje,
kakovosti izvedbe in vzdr∫evanja.

Prete∫ni del pri≠akovanih energetskih prihrankov je mogo≠e
dose≠i z bolj∏o toplotno za∏≠ito ovoja stavbe, saj s temi ukrepi
vplivamo na vzroke za previsoko rabo energije za ogrevanje.
Manj∏i, a prav tako pomemben del prihrankov pri rabi energi-
je za ogrevanje je dosegljiv z izbolj∏anjem delovanja ogreval-
nega sistema.

Dodatne energetske prihranke je mogo≠e dose≠i z var≠nej∏imi
elektri≠nimi aparati ter z u≠inkovitej∏o razsvetljavo. Skupaj z
organizacijskimi ukrepi, kot so na primer zasledovanje rabe
energije, izobra∫evanje hi∏nikov, osve∏≠anje in motiviranje
stanovalcev, lahko prinesejo ti ukrepi ∏e 5% - 10% stro∏kovno
u≠inkovitih prihrankov.

Slika 1: Raba energije v gospodinjstvih glede na namen uporabe, vir
Satisti≠ni urad RS, 1998

EKONOMSKI VIDIK ENERGETSKE 
OBNOVE OVOJA STAVBE

Analize so pokazale, da vra≠ilni roki nalo∫b v energetsko
sanacijo zgradb v povpre≠ju presegajo 25 let, ≠e kot nalo∫bo
vrednotimo gradbeni ukrep v celoti. Tako se zdijo ekonomski
u≠inki energetske obnove ovoja stavbe, ob trenutnih nizkih
cenah energije, na prvi pogled neugodni. 
Seveda se enostavnej∏i ukrepi, kot na primer toplotna izolacija
podstre∏ja, izpla≠ajo v 3 do 4 letih oziroma ∫e v enem letu, ≠e
ne upo∏tevamo stro∏ka za izvedbo. Odpla≠ilne dobe gradbenih
ukrepov lahko mo≠no odstopajo od izra≠unanega povpre≠ja in
so odvisne predvsem od izbrane tehni≠ne re∏itve in materialov. 

Poudariti velja, da gre pri obstoje≠ih stavbah s previsoko rabo
energije za starej∏e objekte, ki so ∫e sicer potrebni popravila.
Veliko teh stavb je ∫e doseglo tisto obdobje v proizvodno-
potro∏nem krogu, ko je potrebna zamenjava njihovih elemen-
tov, kar pomeni potrebo po dodatnih nalo∫bah v investicijsko
vzdr∫evanje. Zato je energetsko prenovo smiselno ekonomsko
presojati le z vidika ocene dodatne nalo∫be v izbolj∏anje
toplotne za∏≠ite. ∞e je na primer fasada stavbe dotrajana in jo
je po planu rednega vzdr∫evanja potrebno obnoviti, pa se
tedaj odlo≠imo ∏e za izvedbo toplotnoizolacijske obloge, zna∏a
dodatna nalo∫ba v energetsko obnovo zunanje stene med
20% in 40% celotne cene obnove fasade. ∞e slednje upo∏teva-
mo, lahko ugotovimo, da je vra≠ilni rok nalo∫be v energetsko
sanacijo zunanje stene med 10 in 15 leti. 
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Energetska u≠inkovitost pri obnovi ovoja stavbe

Za popolno osvetlitev problema odpla≠ilnih dob je potrebno
upo∏tevati ∏e naslednja dejstva:
Energetsko ∫elimo sanirati zgradbe, ki so ∫e dalj ≠asa v upora-
bi (podatki ka∫ejo, da je kar 152.570 stanovanj starej∏ih od 50
let, 207.499 stanovanj starej∏ih od 25 let in 256.528 stanovanj
starej∏ih od 15 let) in zato je potrebno ra≠unati z ukrepi inves-
ticijskega vzdr∫evanja stavbnih elementov. V primeru, ko se
sanacije lotimo v ≠asu ali po tem, ko bi bilo dolo≠en element
stavbe potrebno obnoviti ali zamenjati, je logi≠no, da je
potrebno od stro∏kov za energetsko sanacijo od∏teti stro∏ek, ki
odpade na investicijsko vzdr∫evanje. Tako se vra≠ilna doba
gradbenega ukrepa mo≠no skraj∏a.

Sistemati≠no sanacijo toplotne za∏≠ite je torej potrebno
povezati z drugimi predvidenimi deli na ovoju zgradbe. Tako
se nalo∫ba v energetsko obnovo ovoja stavbe bistveno
zmanj∏a in pove≠a njena ekonomska upravi≠enost. Za podro≠je
Slovenije smo grobo ocenili, da dejanska nalo∫ba v energetsko
obnovo predstavlja pribli∫no 40% celotne nalo∫be, kar
povzro≠i skraj∏anje povpre≠ne vra≠ilne dobe s 26 kar na 10 let.

Med ekonomsko zanimive ukrepe na podro≠ju zgradb ∏tejemo
tiste, katerih vra≠ilna doba je kraj∏a od 10 let. πtudije ka∫ejo,
da je z ekonomsko izvedljivimi ukrepi na ovoju stavbe mogo≠e
zmanj∏ati potrebno energijo za ogrevanje stanovanjskih stavb
tudi do 30%.

ODNOS JAVNOSTI DO ENERGETSKE 
OBNOVE STANOVANJSKIH STAVB

73% stanovanjskih zgradb v Sloveniji je enodru∫inskih hi∏ ali
dru∫inskih hi∏ v strnjeni pozidavi, v njih je skoraj polovica
vsega stanovanjskega fonda. Tudi ve≠ji del stanovanj v
ve≠stanovanjskih objektih je v zasebni lasti. Zato je jasno, da je
odlo≠itev za energetsko obnovo ali proti njej neposredno v
rokah ob≠anov, ki se pri tem soo≠ajo tudi z drugimi razlogi za
izbolj∏anje toplotne za∏≠ite stavbe in ovirami, ki sicer
upravi≠en in za∫eljen poseg ote∫ujejo. Odnos lastnikov stavb
do energetske obnove ponazarjajo naslednji podatki, zbrani v
javnomnenjski raziskavi.

Obnova stavb v preteklosti
V preteklosti so bila pri obnovi in vzdr∫evanju stavb pogostej∏a
dela, ki jih je narekovalo slabo stanje konstrukcije, po∏kodbe
na ovoju stavbe, nove funkcionalne zahteve uporabnika ali
estetski videz zgradbe. Ker so bili na∏i predpisi o toplotni
za∏≠iti stavb sorazmerno blagi, je bil edini motiv za izbolj∏anje
toplotne za∏≠ite ovoja stavbe energetska ozave∏≠enost lastnika
stavbe. Pomanjkanje sredstev, pa tudi nepoznavanje vra≠ilnih
rokov gradbenih ukrepov energetske sanacije, nepovezanost
lastnikov stavb in neusklajenost lastnikov in upravnikov stavb
so glavni razlogi, ki so v preteklosti botrovali mnogo
neprimernim odlo≠itvam, kot sta na primer zamenjava oken,
ne da bi pri tem vgradili energetsko u≠inkovito zasteklitev ali
obnova fasade brez vgradnje toplotnoizolacijske obloge. 

Pregled naknadno izvedenih ukrepov pri obstoje≠ih stavbah je
pokazal obseg “zamujenih prilo∫nosti“ v fondu stanovanjskih
stavb. Pri dru∫inskih hi∏ah med ∫e izvedenimi ukrepi prevladu-

jejo posegi na ovoju zgradbe, medtem ko so pri blokih
pogostej∏i ukrepi na ogrevalnem sistemu. Tako po obsegu kot
po ∏tevilu je bilo izvedenih precej ve≠ posegov pri hi∏ah kot pri
ve≠stanovanjskih stavbah. Najpogosteje so se lastniki hi∏
odlo≠ili za toplotno izolacijo podstre∏ja (19,2% anketirancev)
ali strehe-stropa mansarde (22%), sledi zamenjava kotla
(18,7%) in zamenjava oken (17%). V blokih je najpogosteje
izvedena obnova ogrevalnega sistema in menjava kotla
(14,8%), tema ukrepoma sledijo menjava oken (9,3%), obnova
fasade brez toplotne izolacije (7.3%) in tesnjenje oken (7%).
Le 4,3% anketiranih v blokih in 9% v hi∏ah je pri obnovi
fasade zunanje stene tudi dodatno toplotno izoliralo. 

Na≠rti pri obnovi stavb
Med najpogosteje na≠rtovanimi ukrepi v stanovanjskih stavbah
je izbolj∏anje tesnjenja oken in njihova zamenjava. Slednje je
razumljivo, saj je vzdr∫evanje oken, ∏e posebej v ve≠stanovan-
jskih stavbah, v preteklosti zaostajalo, okna v starej∏ih stavbah
so dotrajana ter tudi funkcionalno in estetsko neustrezna.
Lastniki hi∏ najpogosteje na≠rtujejo dodatno toplotno za∏≠ito
zunanjih sten in stropa proti podstre∏ju. Pri tovrstnih nalo∫bah
je mogo≠e ∫e z majhnimi dodatnimi vlaganji ob sicer na≠rto-
vanem investicijskem vzdr∫evanju stavbe u≠inkovito zmanj∏ati
rabo energije za ogrevanje. 

Slika 2: Najpogosteje na≠rtovane izbolj∏ave na ovoju stavbe pri ener-
getski obnovi stanovanjskih hi∏ in blokov (N=920)

CELOVIT PRISTOP 
K ENERGETSKI OBNOVI OVOJA STAVBE

Ko se odlo≠amo za energetsko obnovo ovoja stavbe, moramo
najprej poiskati kriti≠na mesta. Pri tem nam pri enodru∫inskih
stavbah lahko pomagajo energetski svetovalci projekta
ENSVET, za ve≠stanovanjske stavbe je potreben energetski pre-
gled. Energetski pregled je ∏tudija, ki odkriva vzroke za visoko
rabo energije, predlaga ukrepe za u≠inkovitej∏o rabo energije
in priporo≠ene ukrepe razvr∏≠a glede na razmerje med
vlo∫enimi sredstvi in pri≠akovanim prihrankom pri rabi energi-
je. Energetski pregled podaja lastnikom ve≠stanovanjskih stavb
in upravnikom strokovne argumente za priporo≠ene ukrepe.

Na podlagi rezultatov energetskega pregleda lahko investitor
oz. upravnik oblikuje na≠rt energetske obnove stavbe, kjer je

TOPLOTNA ZAπ∞ITA ZGRADB



praviloma najprej na vrsti izvajanje organizacijskih ukrepov, ki
vplivajo na spremembo odnosa uporabnika do rabe energije v
stavbi in niso povezani s posebnimi stro∏ki. Nato sledijo ukrepi
s kratko vra≠ilno dobo, sem sodijo cenej∏i ukrepi, ukrepi, ki jih
lahko izvajamo ∫e ob rednem vzdr∫evanju stavbe, in ∏ele nato
prehajamo k ukrepom z dalj∏o vra≠ilno dobo oziroma k ve≠jim
investicijam. Seveda pa je pri tem potrebno upo∏tevati na≠rt
investicijskega vzdr∫evanja stavbe in z njim povezati energet-
sko obnovo stavbe.

Najpogostej∏i priporo≠eni ukrepi na ovoju stavbe so: tesnjenje
oken, toplotna izolacija podstre∏ja, zamenjava zasteklitve,
zamenjava oken, dodatna toplotna izolacija podstre∏ja, toplot-
na izolacija po∏evne ali ravne strehe, toplotna izolacija tal na
terenu in nadzorovano naravno prezra≠evanje stavb. Le malo
izmed teh ukrepov je poceni. Pri energetski obnovi ovoja
stavbe se hitro poka∫e potreba po ve≠jih investicijah. Za
investitorja je pri odlo≠anju o izvedbi ukrepov zanimiv
podatek o njihovi vra≠ilni dobi, vi∏ini nalo∫be, pri≠akovanih
prihrankih pri energiji in stro∏kih, izbolj∏anju toplotnega
ugodja v prostoru in o okoljskih prednostih. Razmisliti je
potrebno tudi o bivalnih navadah stanovalcev, na primer
na≠inu prezra≠evanja stavbe in o odnosu uporabnikov do
u≠inkovite rabe energije.

UKREPI ZA ENERGETSKO 
U∞INKOVITI OVOJ STAVBE

Tesnjenje oken
S tesnjenjem oken lahko pri starej∏ih stavbah prihranimo od
10% do 15% potrebne energije za ogrevanje, investicija v
kakovostna tesnila (silikonska ali iz EPDM gume) je nizka in se
povrne v povpre≠ju v 2 letih. Toplotne izgube zaradi
prezra≠evanja predstavljajo pri slabo toplotno izoliranih
stavbah okoli 1/3 vse potrebne energije za ogrevanje stavbe.
∞e je ovoj stavbe primerno toplotno za∏≠iten, pa dele∫ toplot-
nih izgub zaradi prezra≠evanja dosega ∫e polovico toplotnih
potreb. Stopnjo nenadzorovanega prezra≠evanja ∫elimo ome-
jiti na potrebno raven pribli∫no 0,7 kratne izmenjave zraka v
bivalnem prostoru na uro. Opozoriti velja, da je pri oknih, ki
dobro tesnijo, potrebno aktivno prezra≠evanje z odpiranjem

oken ali z ventilatorji, da zadostimo higiensko tehni≠nim
zahtevam.

Zamenjava oken
Pri zamenjavi oken je smiselna odlo≠itev za vgradnjo kakovost-
nih energetsko u≠inkovitih oken, s toplotnoizolacijskimi oken-
skimi okviri in energetsko u≠inkovito zasteklitvijo. Gre za dvo-
jno zasteklitev z nizkoemisijskim nanosom na notranji ∏ipi v
medstekelnem prostoru in s plinskim polnjenjem, ki ima
toplotno prehodnost k = 1.1 W/m2K. Pri tej zasteklitvi so
toplotne izgube skoraj trikrat manj∏e kot pri navadni ter-
mopan zasteklitvi (k = 2.9 W/m2K). Menjava oken z energetsko
u≠inkovitimi ob dobri zrakotesnosti omogo≠a do 20% prihran-
ka pri potrebni energiji za ogrevanje. Dodatna nalo∫ba v izbor
energetsko u≠inkovite zasteklitve predstavlja 10% do 15%
investicije v nova okna. Razlika v ceni se povrne v pribli∫no 3
letih, kar pomeni da je odlo≠itev za energetsko u≠inkovito
zasteklitev s k = 1.1 W/m2K ob zamenjavi oken prakti≠no nujna
in dolgoro≠no u≠inkovita.

Toplotna izolacija zunanjih sten
Ob prenovi zgradbe je smiselno predvideti ustrezno dodatno
toplotno za∏≠ito, saj je takrat ekonomska upravi≠enost ukrepa
najve≠ja. Toplotna izolacija zunanjih sten je res drag ukrep, a
kadar se ∫ivljenjska doba fasade ∫e izteka, je obnova nujna,
zato se stro∏ek na ra≠un energetske sanacije najmanj prepolovi
in je tudi odpla≠ilna doba ukrepa sorazmerno kraj∏a. Pri
starej∏ih toplotno neizoliranih stavbah lahko pri≠akujemo
okoli 20% prihranka pri energiji. Analize ka∫ejo, da se dodat-
na nalo∫ba v energetsko obnovo zunanjih sten, ob sicer∏nji
obnovi stavbe, lahko povrne ∫e v 10 letih. Posebna pozornost
velja debelini izbrane toplotne za∏≠ite, kajti ta dolo≠a rabo
energije v celotni ∫ivljenjski dobi obnovljene fasade. Cena
toplotnoizolacijskega materiala v celotni ceni vgrajene toplot-
no izolacijske obloge predstavlja komaj dobro desetino vse
nalo∫be. Analize ka∫ejo, da je pri dodatni toplotnoizolacijski
oblogi zunanjih sten smisleno vgraditi vsaj 8 cm toplotne izo-
lacije. 
Toplotno za∏≠ito zunanjih sten lahko izbolj∏amo, kadar sani-
ramo stene v pogledu nosilnosti (injektiranje razpok, vgraje-
vanje protipotresnih vezi), ob sanaciji vla∫nih zidov, zamenjavi
ali sanaciji zunanjega ometa, ob sanaciji fasadnih oblog, ob
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Slika 3: Pri zamenjavi oken se odlo≠imo za energetsko u≠inkovito zasteklitev z nizkoemisijskim nanosom in plinskim polnjenjem s k 1.1W/m2K
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sanaciji starej∏e po∏kodovane toplotnoizolacijske obloge, ki je
odstopila od podlage, ob sanaciji gradbeno-fizikalnih napak ali
ob izbolj∏anju estetskega videza fasade.
Odlo≠amo se lahko za zunanjo ali notranjo toplotno izolacijo,
vendar je pri slednji ve≠ mo∫nosti za gradbeno-fizikalne
napake in po∏kodbe. Med cenej∏e sodijo sistemi z lepljenimi
toplotnoizolacijskimi plo∏≠ami in zunanjim ometom; kakovost-
ni in dra∫ji so sistemi s prezra≠evano obzidano fasado.
Prezra≠evane fasade z lahko oblogo so pri nas v starej∏i
stanovanjski gradnji manj obi≠ajne, ≠eprav v gradbeno-
fizikalnem smislu dobre. Prenovljeno sestavo zunanje stene
mora preveriti projektant, da se izognemo po∏kodbam in
dragim sanacijam.

Toplotna izolacija podstre∏ja
Toplotna izolacija podstre∏ja omogo≠a prihranke od 7% do
12% pri rabi energije za ogrevanje povpre≠ne stavbe.
Nepohodna izvedba toplotne izolacije stropa proti podstre∏ju
se povrne v 3 do 4 letih. Pohodne ina≠ice so lahko precej
dra∫je, vendar se moramo zavedati, da gre razlika v ceni na
ra≠un funkcionalnosti podstre∏ja in ne na ra≠un energetske
obnove stavbe. 
Posebej v zadnjih eta∫ah ve≠stanovanjskih objektov pogosto
razmi∏ljamo o notranji toplotni izolaciji stropa. V takem
primeru velja opozoriti na nujno namestitev parne zapore na
notranji strani toplotne izolacije. Tako se izognemo konden-
zaciji vodne pare v stropu in kasnej∏emu pojavu plesni.
Ustreznost re∏itve z notranjo toplotno izolacijo je potrebno
vsaki≠ gradbeno fizikalno preveriti. Posvetiti se je potrebno
stikom stropa z zunanjo steno, saj pri tem nastajajo toplotni
mostovi, ki jih le te∫ko re∏imo z estetsko sprejemljivimi re∏itva-
mi. Na mestih toplotnih mostov lahko pride tudi do povr∏inske
kondenzacije vodne pare, kar je idealno goji∏≠e za razvoj
plesni. Bivanje v takih prostorih je neprijetno in sanacija
po∏kodb draga.

Toplotna izolacija po∏evne strehe
Kadar se odlo≠amo za toplotno izolacijo po∏evne strehe, se
moramo zavedati, da toplotna izolacija ne bo zmanj∏evala le
toplotnih izgub pozimi, ampak nas bo varovala pred pretirano
vro≠ino in pregrevanjem mansardnega bivalnega prostora
poleti. Zato mora biti debelina toplotne izolacije v tem primeru
ve≠ja kot pri izolaciji stropa proti podstre∏ju (npr. 20 cm). Pred-
videti je potrebno za∏≠ito toplotne izolacije pred zamakanjem
zaradi po∏kodb kritine, projektant pa mora tudi ra≠unsko pre-
veriti difuzni tok vodne pare skozi konstrukcijo. Posebno
pomembno je doseganje zrakotesnosti lahkih stre∏nih kon-

strukcij, kajti slabi stiki in nenadzorovano izmenjavanje zraka
lahko izni≠ijo vsa na∏a prizadevanja za zmanj∏anje toplotnih
izgub.
Toplotno za∏≠ito streh je primerno urediti, kadar obnavljamo
kritino, predelujemo podstre∏je v mansardo, saniramo
po∏kodbe hidroizolacije na ravni strehi, polagamo pohodni sloj
(npr. estrih) na plo∏≠i proti podstre∏ju ali kadar saniramo
posledice (plesen) gradbeno-fizikalnih napak.

ZAKLJU∞EK

Pri starej∏ih stanovanjskih stavbah je tehni≠no mogo≠e
zmanj∏ati rabo energije za ogrevanje za 60%, 30% z ekonom-
sko upravi≠enimi ukrepi, ki se povrnejo prej kot v 10 letih.
Dejansko dose∫eni energetski prihranki so odvisni od odnosa
lastnikov stavb do u≠inkovite rabe energije in njihovih na≠rtov.
Da bi izkoristili velike mo∫nosti za izbolj∏anje energetske
u≠inkovitosti pri stanovanjskih stavbah, je dr∫ava za≠rtala ve≠
spodbujevalnih programov, kot so: energetsko svetovanje, sub-
vencioniranje energetskih pregledov ve≠stanovanjskih stavb,
denarne spodbude za ob≠ane za energetsko u≠inkovite, gospo-
darne odlo≠itve pri obnovi in vzdr∫evanju njihovih stavb. Od
leta 1996 dalje je dr∫ava gospodinjstvom subvencionirala
izvedbo cenej∏ih ukrepov oz. ukrepov s kratko vra≠ilno dobo,
kot so tesnjenje oken, toplotna izolacija podstre∏ja, nastavitev
oljnih gorilnikov ter vgradnjo energetsko u≠inkovite zastekl-
itve oziroma oken. Za ve≠je nalo∫be v energetsko u≠inkovitost
v ve≠stanovanjskih stavbah je mogo≠e pridobiti tudi posojilo iz
Sklada za u≠inkovito rabo energije.
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Energetska u≠inkovitost pri obnovi ovoja stavbe


