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1. UVOD 

 

Brošura "Energetsko učinkovita zasteklitev in okna" ni 
učbenik, niti ni podroben tehnični priročnik o zasteklitvi in 
oknih. V njej želimo predvsem opisati vsestranske 
prednosti uporabe energetsko učinkovite zasteklitve in 
oken, predstaviti dostopne tehnologije in poudariti 
energetske in ekonomske vidike njihove uporabe tudi z 
narodnogospodarskega stališča v smislu trajnostnega 
razvoja. 

 

Opisana je spreminjajoča se vloga in funkcija okna kot 
pomembnega elementa v ovoju stavbe, ki lahko bistveno 
vpliva na bivalno ugodje, rabo energije in obratovalne ter 
vzdrževalne stroške. Podan je pregled najpogostejših tipov 
oken, zasteklitvenih sistemov in materialov za okenske 
okvire. Predstavljeni so nekateri tehnični kriteriji za 
energetsko učinkovito zasteklitev in okna ter oblike in 
rezultati načrtnega spodbujanja njihove uporabe. 

 

Brošura je namenjena individualnim lastnikom stanovanj in 
hiš, lastnikom javnih stavb, investitorjem, upravnikom 
stavb in strokovnjakom s področja projektiranja. Služi naj 
kot koristen vir informacij v pomoč pri pravilni izbiri oken 
in zasteklitve pri novogradnjah in prenovah stavb. 

 

 

2. OKNO SKOZI ZGODOVINO 
STAVBARSTVA 

 

Vidna zaznava je najrazvitejše od vseh človeških čutil, saj 
človek sprejme praktično 90% informacij iz okolice na 
vizualni način. Osvetljenost bivalnih in delovnih prostorov 
vpliva na vizualno ugodje in na raven splošnega počutja v 
prostoru ter na kakovost izvajanja določenih opravil. 
Človeški delovni in bivalni ritem je prilagojen ritmu 
dnevne svetlobe, izmenjavi svetlih in temnih ciklusov. 
Temeljne biološke potrebe zato narekujejo vidni stik z 
zunanjim okoljem in dinamičnimi procesi, ki se v njem 
odvijajo. 

 

Okno je zaradi svoje večplastne funkcije, ki bo podrobneje 
opisana v naslednjem poglavju, eden najpomembnejših 
elementov ovoja sodobne stavbe. Skozi zgodovino zasnove 
človekovih domovanj pa se je njegova vloga močno 
spreminjala. Prva bivališča, ki si jih je človek poiskal v 
naravi, ali jih pozneje sam sestavljal in gradil, so služila 
prevsem zaščiti pred nevarnostmi iz okolice, ter nudila 
zavetje pred vremenskimi nevšečnostmi. Vhod je bil edino 
"okno" takega bivališča. Za dejavnosti, ki so se v njem 

odvijale, ni bila potrebna posebej izdatna naravna 
osvetljenost. 

 

Pravzaprav so bila svetišča in drugi sorodni prostori, 
namenjeni ceremonialnim in verskim obredom, prve stavbe, 
pri katerih je bila posebna pozornost posvečena 
oblikovanju svetlobnih odprtin - oken. S pomočjo 
premišljeno razporejenih oken je bilo ustvarjeno vizualno 
okolje, ki je poudarjalo pomembnost prostorov in hkrati z 
igro svetlobe in sence vzbujalo strahospoštovanje. 

 

Iznajdba stekla je pomenila prelomnico v razvoju okenskih 
odprtin. Antična doba je prinesla načrtno ukvarjanje s 
solarno arhitekturo, sprva pri Grkih, nato pri Rimljanih. 
Slednji so steklene ploskve - šipe - uporabljali kot 
arhitekturni element, ki je omogočal oblikovanje 
sorazmerno večjih okenskih odprtin. Spoznali so prednosti, 
ki jih steklo nudi v toplotnem smislu, in ga uporabili za 
pokrivanje steklenjakov, južnih fasad kopališč in 
podeželskih vil. V Pompejih so bile tako odkrite celo 
okenske odprtine, široke dva metra in visoke tri metre. Še 
preden pa je prodrlo preko Alp v severne predele Evrope, 
se je z zatonom Rimskega imperija za dolgo obdobje, vse 
do konca sedemnajstega stoletja, izgubilo tudi znanje o 
izdelavi steklenih ploskev večjih dimenzij. 

 

 
Slika 1: Energetsko učinkovita okna nudijo nove oblikovne 

možnosti v sodobni arhitekturi (stavba Gospodarske 
zbornice Slovenije) 

 
Nezastekljeno okno je imelo v obdobju srednjega veka 
sprva predvsem funkcijo stavbnega elementa, ki je 
omogočal ustrezno stopnjo prezračevanja prostorov. 
Ognjišča brez posebnega odvoda dimnih plinov bi v 
nasprotnem primeru ustvarila nevzdržne razmere za 
bivanje. Sestavni del takih oken so sčasoma postala lesena 
polkna v najrazličnejših izvedbah. Stopnja bivalnega, 
posebej še toplotnega ugodja, je bila v hladnejših obdobjih 
leta zelo nizka. Zasteklitev torej ni bila samoumeven del 
okna, kot ga pojmujemo danes. Intenzivneje se je začela 
uporabljati približno v 13. stoletju, posebej z gradnjo 
odvodov dimnih plinov - dimnikov, ko je bila njena 
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poglavitna funkcija preprečevanje (prej zaželenega) 
prepiha. Revnejši sloji prebivalstva pa so okenske odprtine 
še naprej zastirali z naoljenimi kosi blaga ali pergamentnim 
papirjem. Vse do 16. stoletja tako stekla v marsikaterem 
domovanju sploh niso poznali. 

 

Vse do industrijske revolucije so bila okna iz tehnoloških 
razlogov sorazmerno majhna. Izjemo so predstavljali 
sakralni objekti, posebej z razvojem tehnike barvanja 
stekla, pa še tu je bilo okno sestavljeno iz večjega števila 
manjših steklenih ploskev. Po eni strani so velikost in 
število oken praviloma omejevali konstrukcijski problemi 
zidave sten z opeko in kamnom, neustrezne urbanistične 
zasnove v mestih, davčna politika, ki je omejevala okensko 
površino ali površino cestne fasade, po drugi strani pa slabo 
razvita tehnologija izdelave stekla in njegova visoka cena. 

 

Industrijska revolucija je prinesla napredek tudi v 
tehnologiji izdelave večjih steklenih ploskev. Proizvodnja 
stekla se je pocenila, tako da je postalo dostopnejše širokim 
slojem prebivalstva. Ponovno je zaživela uporaba stekla v 
rastlinjakih, ki so s svojo namembnostjo močno vplivali na 
raziskave optičnih in toplotnih lastnosti stekla oziroma 
oken. Uporaba železa za izdelavo okenskih okvirov je 
omogočila razcvet t.i. steklene arhitekture rastlinjakov, 
železniških postaj, knjižnic, nakupovalnih galerij ter 
sejemskih in razstavnih prostorov. 

 

Visoka cena umetne razsvetljave je pogojevala premišljeno 
zasnovo svetlobnih odprtin novonastajajočih tovarn, 
delavnic in poslovnih stavb. Kljub temu pa je imelo okno 
še vedno primarno estetsko funkcijo kot element stavbne 
fasade in je bilo podrejeno trenutnemu arhitekturnemu stilu 
ter tehnološkim omejitvam. Načrtovanje naravne osvetlitve 
še ni bilo enakovreden element načrtovanja stavb. Svojo 
pravo vlogo je začelo dobivati šele na polovici dvajsetega 
stoletja. Tudi problemom toplotnih izgub skozi okna in s 
tem povezanega toplotnega ugodja v prostoru se praktično 
do konca dvajsetega stoletja, ko se šele pojavijo strožje 
gradbenofizikalne zahteve in pojem energetska 
učinkovitost na področju stavb, ni posvečala praktično 
nikakršna pozornost. 

 

Veliko vlogo pri novem odnosu do okenskih površin so 
odigrala tudi spoznanja na podočju zdravstva in 
psihologije. Oblikovala so se načela zasnove prostorov, ki 
zagotavljajo ustrezno stopnjo bivalnega in delovnega 
ugodja, kjer ima pomembno vlogo tudi dnevna oziroma 
naravna svetloba in toplotno ugodje v prostoru. Energetski 
problemi v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja so 
opozorili na slabšo učinkovitost umetne svetlobe in s tem 
povezano rabo energije in toplotno obremenitev prostorov 
ter pripomogli k novemu vrednotenju okenskih odprtin kot 
vira naravne svetlobe. Po drugi strani pa so nastopile težave 
zaradi prevelikih toplotnih izgub skozi takratna okna. 
Posebej reprezentančne stavbe so imele visoke stroške za 
ogrevanje in težave z doseganjem zadovoljivega bivalnega 

in delovnega ugodja v prostorih, kar je zmanjšalo 
navdušenje za uporabo stekla v stavbah. Pozitivni učinek 
energetske krize se je zato pokazal tudi v izjemnem razvoju 
tehnologije oken in njihovih komponent. 

 

Okno je tudi v današnjem času zelo pomemben del 
oblikovanja fasadne lupine, pa tudi strehe. S svojimi 
izboljšanimi lastnostmi omogoča večjo fleksibilnost in 
nove možnosti pri načrtovanju tako dovršene zunanjosti 
stavbe kot tudi notranjih prostorov, ki omogočajo 
uporabnikom visoko stopnjo bivalnega in toplotnega 
ugodja. Sodobna okna niso več energetsko šibke točke 
stavbe. Odlikujejo se po energetski učinkovitosti ter 
prispevajo k trajnostnemu razvoju bivalnega okolja.  

 

 

3. OKNO IN STAVBA 

3.1 Okno kot element zunanjega ovoja 
stavbe 

 

Okno je ena najpomembnejših, a za uspešno celostno 
delovanje stavbe tudi ena najbolj kritičnih stavbnih 
komponent. Vseskozi je bilo in ostaja arhitekturni element, 
ki daje fasadi posebne poudarke in določa njen značaj. 
Vloga okna glede na notranjost stavbe pa se je spreminjala 
in nadgrajevala glede na naraščanje zahtev uporabnikov 
prostorov. Vzporedno s tem so se izpopolnjevale tudi 
njegove komponente: okvir, krilo, tesnila, zasteklitev in 
okovje. Včasih je za okno veljalo, da predstavlja zvočno in 
energetsko luknjo v zunanji steni. 

 

Sodobno okno opravlja več funkcij, ki so med seboj 
povezane, pokrivajo pa praktično celotno področje 
gradbene fizike. V zvezi z okni govorimo o svetlobnem, 
toplotnem in zvočnem ugodju v prostoru, o kakovosti zraka 
v prostoru, o zaščiti pred atmosferskimi vplivi oziroma 
padavinami in o psihofizičnih učinkih. 

 

Funkcija okna kot sestavnega dela tako kompleksne celote, 
kot je stavba, je torej večplastna. Okno je tisti element 
ovoja, ki nudi uporabniku prostorov vizualni stik z 
zunanjim okoljem, in preko katerega človek vzpostavlja 
vizualno komunikacijo z dogajanjem izven stavbe. Hkrati 
pa mora zagotavljati občutek varnosti in zavetja ter nuditi 
možnost ustvarjanja intimnosti, kadar je to zaželeno. 
Zadostna površina in pravilna razporeditev okenskih 
ploskev nudi ustrezno stopnjo naravne osvetljenosti 
prostorov ter s tem znižuje potrebe po energiji za umetno 
razsvetljavo in zmanjšuje toplotno obremenitev prostorov. 
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Razporeditev okenskih odprtin mora omogočiti učinkovito 
in pravilno prezračevanje prostorov skozi vse leto. Celoten 
okenski sistem mora zagotavljati potrebno stopnjo zvočne 
zaščite pred hrupom iz zunanjega okolja in ščititi notranjost 
pred vetrom in vdorom padavin. S pravilno izbiro toplotnih 
karakteristik lahko okna varujejo pred mrazom v hladnem 
obdobju in pred vročino v toplem obdobju leta.  

 

Če bi obravnavali stavbo le z vidika energetske 
učinkovitosti, torej golih številk, ki ponazarjajo rabo 
energije, ne pa tudi z vidika bivalnega ugodja, zadovoljstva 
uporabnika, estetike, namembnosti in drugih pomembnih 
parametrov, bi idealna stavba sploh ne imela oken. Na ta 
poenostavljen način bi bili v veliki meri odpravljeni 
problemi s toplotnimi izgubami v zimskem času in s 
pregrevanjem v letnem času. Seveda pa bi bile ob 
upoštevanju vseh funkcij, ki jih okno opravlja v ovoju 
stavbe, bivalne in delovne razmere v taki stavbi zelo 
neprijetne za uporabnika. 

 

Okno mora zato zagotavljati vizualno povezavo in 
dinamično toplotno razmejitev notranjega in zunanjega 
okolja. Izpolnjevanje naštetih zahtev je omogočil razvoj 
novih tipov zasteklitvenih sistemov in izboljšane 
konstrukcijske ter gradbenofizikalne lastnosti okenskega 
okvira, okovja, tesnil in drugih sestavnih delov. 

 

Kakovostne komponente podaljšujejo življenjsko dobo 
okna in tehnološko življenjsko dobo celotne stavbe ter tako 
znižujejo obratovalne in vzdrževalne stroške. Sodobna 
okna z nizko toplotno prehodnostjo in majhno zračno 
prepustnostjo zmanjšujejo transmisijske toplotne izgube in 
s tem ugodno vplivajo na toplotno bilanco stavbe ter z njo 
povezane stroške. Izjemno pomemben je tudi njihov 
pozitiven vpliv na toplotno ugodje v prostoru. Vsi našteti 
dejavniki pa nenazadnje zvišujejo tržno in uporabno 
vrednost stavbe. 

 

3.2 Okno in bivalno ugodje 
 

3.2.1 Starejša okna 
 

Okno je bilo skozi dolga obdobja stavbni element, ki je 
slabo vplival na bivalno ugodje, posebej v toplotnem 
smislu. Pozitivne učinke naravne osvetljenosti prostorov so 
največkrat izničile težave s slabim tesnenjem pripir in s tem 
povezanim prepihom in vdorom padavin, velike toplotne 
izgube, neprijetno počutje ob zadrževanju v bližini takih 
oken ter iz vseh navedenih razlogov pogosto neustrezno 
bivalno ugodje v celotnem prostoru. 

 

S slabim tesnenjem pripir in stika med okenskim okvirom 
in steno so povezane konvekcijske toplotne izgube 
(konvekcijski toplotni mostovi) oziroma nekontroliran vdor 
hladnega zunanjega zraka v prostor v zimskem obdobju. 
Poleg fiziološkega občutka prepiha in zvišanih stroškov za 
ogrevanje se ta problem pogosto izraža tudi v težavah z 
lokalno površinsko kondenzacijo vodne pare in nastankom 
plesni na okenskih špaletah, polici in prekladi. 

 

Res pa so taka netesna okna ob siceršnjem nezadostnem 
prezračevanju in slabem ogrevanju prostorov marsikdaj 
odigrala tudi pozitivno vlogo glede preprečevanja 
površinske kondenzacije na notranjih stenah. Dandanes si 
tovrstnega reševanja gradbenofizikalnih problemov seveda 
ne moremo in ne smemo več zamisliti. 

 

110C  izolacijska
            zasteklitev

ZUNANJA
TEMPERATURA (00C)

TEMPERATURA NOTRANJE
POVRŠINE STEKLA

50C  enojna zasteklitev

150C  low-e

180C  nove tehnologije
160C  low-e + argon

200C  sobna temperatura

zasteklitev  
Slika 2: Temperature notranjih površin okenske šipe v 

odvisnosti od vrste zasteklitve [1]. 
 

Še pomembnejše za bivalno ugodje pa so toplotne 
karakteristike oken. Majhen toplotni upor okna povzroči 
velike toplotne izgube ter nizko površinsko temperaturo 
njegovih sestavnih delov, posebej še notranje šipe (slika 2). 
Zadrževanje v bližini takega okna običajne velikosti je 
neprijetno iz dveh razlogov: človeško telo s sevanjem 
oddaja veliko količino toplotne energije proti mnogo 
hladnejšemu oknu in se tako ohlaja; topel notranji zrak se 
ob okenski površini močno ohlaja in pada ob oknu navzdol. 
Ta pojava pogosto občutimo kot prepih in včasih opišemo 
celo kot "vlago", čeprav gre le za intenzivne radiacijske in 
konvekcijske procese. Namestitev grelnih teles - radiatorjev 
- pod okna je bila tako v preteklosti nujna in logična 
posledica opisanega. 

 

V toplih obdobjih leta so lahko neustrezne toplotne 
karakteristike oken, posebej zasteklitve, vzrok za 
pregrevanje prostora in neprijetno počutje v njem. Majhen 
toplotni upor zasteklitve je namreč vzrok za visoko 
radiacijsko temperaturo notranje šipe. Slabo tesnenje in 
slabe toplotne lastnosti oken povzročijo tudi oblikovanje 
nesimetričnega temperaturnega polja v prostoru praktično 
skozi vse leto, kar dodatno negativno vpliva na splošno 
počutje. 
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3.2.2 Sodobna okna 
 

Sodobna okna prinašajo v tem pogledu bistvene prednosti. 
Njihov toplotni upor je večji, nekontrolirana izmenjava 
zraka skozi pripire je zmanjšana, višja površinska 
temperatura notranje šipe pa zmanjšuje sevalne izgube 
človeškega telesa v njeni neposredni bližini in upočasnjuje 
gibanje zraka ob njej. Tudi namestitev ogreval pod okna 
praviloma ni več potrebna.  

 

Toplotne izgube skozi energetsko učinkovita okna iz 
prostora v zunanjost so zmanjšane, toplotno ugodje v 
prostoru pa izboljšano. V toplem obdobju leta je sevalna 
temperatura notranje šipe nižja, kar prispeva k manjšemu 
pregrevanju prostora. Temperaturno polje v prostoru je 
enakomernejše, kar pozitivno vpliva na počutje uporabnika. 

 

Zavedati pa se je potrebno, da terja vgradnja energetsko 
učinkovitih oken kljub izboljšanemu toplotnemu ugodju v 
prostoru določene spremembe v načinu uporabe bivalnih 
prostorov. Pri takih oknih je stopnja nekontrolirane 
izmenjave zraka skozi netesne pripire in rege mnogo 
manjša, zato ne smemo zanemariti aktivnega prezračevanja 
prostorov. Tako zadostimo higienskim zahtevam zadostne 
stopnje izmenjave zraka na uro v prostoru (vsaj 0.7-kratna 
izmenjava). Na ta način tudi dosežemo, da relativna 
vlažnost notranjega zraka ne preseže kritične meje. 

 

Naravno prezračevanje mora biti seveda pravilno (redno 
kratkotrajno zračenje s povsem odprtimi okni in ob zaprtih 
navadnih ventilih na ogrevalih), še ugodnejše pa je 
kontrolirano prezračevanje z rekuperacijo toplote. 

 

Kadar v toplotno neizoliranih stavbah zamenjamo okna z 
energetsko učinkovitimi, ne smemo zniževati temperature 
prostora, da bi tako dosegali dodatne energetske prihranke. 
Prenizka temperatura zraka v prostoru bi lahko povzročila 
padec površinske temperature na širšem območju stika 
okna s steno (toplotni most) ter posledično površinsko 
kondenzacijo in nastanek plesni. 

 

3.3 Raba energije v stavbi 
 

Stavba je organski sistem, katerega delovanje je odvisno od 
pretoka energije. S pravilnim, premišljenim in strokovno 
kreativnim načrtovanjem njenih posameznih elementov in 
ob upoštevanju njihovega medsebojnega sodelovanja lahko 
količino energije, potrebne za nemoteno obratovanje in 
uporabo stavbe v njeni celotni življenjski dobi, bistveno 
zmanjšamo. Vzporedni korak v procesu načrtovanja je taka 
zasnova stavbe, njenih elementov in servisnih sistemov, ki 

omogoča učinkovito rabo energije za ustvarjanje 
zadovoljivih bivalnih in delovnih razmer. 

 

 
Slika 3: Primer povprečne energetske bilance za sodobno 

enodružinsko hišo 
 

Pri dobro toplotno izoliranih stavbah je zato še toliko bolj 
pomembna energetska učinkovitost drugih njenih delov in 
sistemov, med drugim tudi zasteklitve oziroma oken. 

 

Primerjava toplotne bilance za povprečno enodružinsko 
hišo pokaže, da lahko ob zamenjavi oken z navadno dvojno 
zasteklitvijo z energetsko učinkovitimi okni toplotne izgube 
skozi okna tudi prepolovimo. Skupni prihranek energije za 
ogrevanje pa je seveda odvisen od števila oken in njihovih 
dimenzij. 

 

Upoštevati moramo tudi orientacijo okna, ki bistveno 
vpliva na njegovo toplotno bilanco. Ta bilanca je izražena z 
razmerjem med toplotnimi izgubami iz prostora v zunanjost 
in pritoki toplotnega dela sončnega sevanja iz zunanjosti v 
prostor. Okno je namreč dinamični del ovoja stavbe, ki v 
sončnih obdobjih deluje kot sprejemnik oziroma prevodnik 
toplote in prepušča sončno sevanje v stavbo. Ko sonca ni 
oziroma v primeru, ko je zunanja temperatura nižja od 
notranje, stavba skozi okna toploto le izgublja. 

4. OSNOVE PRENOSA TOPLOTE 
SKOZI OKNA 

4.1 Mehanizem prenosa toplote 
 

Pri zasteklitvi srečamo vse tri osnovne oblike prenosa 
toplotne energije; sevanje, kondukcijo in konvekcijo. 
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Sevalne toplotne izgube predstavljajo približno dve tretjini 
celotnih toplotnih izgub skozi zasteklitev. 

 

Ko kratkovalovno sončno sevanje zadane ob površino 
prozornega ali prosojnega elementa, na primer okenskega 
stekla, se delno odbije, delno absorbira, delno pa 
neposredno preide skozi element. Absorbirani del sevanja 
segreje element, ki del shranjene energije odda nazaj v 
zunanjost z dolgovalovnim sevanjem oziroma s konvekcijo 
neposredno ob površini, del pa se s kondukcijo preko 
elementa prevaja do druge površine, kjer se ponovi oddaja 
energije s sevanjem in konvekcijo. 

 

V primeru dvojne zasteklitve je potek podoben pri obeh 
šipah. V vmesnem prostoru pride do izmenjave toplotne 
energije delno s sevanjem površin šip, delno s kondukcijo 
preko plasti plina, ki se nahaja v medprostoru, delno pa s 
konvekcijo, to je z gibanjem plina. 

 

NOTRIZUNAJ

dolgovalovno
sevanje v
atmosfero

dolgovalovno
sevanje

v prostor

kondukcija kondukcija

kondukcija,
konvekcija

ko
nv

ek
cij

akonvekcija,

veter, padavine

ZASTEKLITEV

 
 

Slika 4: Mehanizem prenosa toplote pri dvoslojni 
zasteklitvi [1] 

 

Sončno sevanje, ki preide skozi zasteklitveni sistem, ter 
drugi notranji viri toplotne energije segrejejo predmete v 
prostoru. Ti del sprejete energije z dolgovalovnim 
sevanjem oddajo nazaj v prostor proti površinam z nižjo 
temperaturo. Navadno steklo brez posebnih nanosov dobro 
prevaja dolgovalovno sevanje, zato se prej opisani proces 
ponovi v smeri od notranje proti zunanji šipi. Dejansko je 
navadna zasteklitev le konvekcijska past za toplotno 
energijo iz prostora. Šele posebni nanosi na steklu, ki bodo 
omenjeni v nadaljevanju, predstavljajo tudi radiacijsko past 
za toplotno energijo iz notranjosti. V primeru njihove 
uporabe lahko upravičeno govorimo o pozitivnem učinku 
tople grede. 

4.2 Toplotni upor in toplotna prehodnost 
okna 

 

Toplotni upor in toplotna prehodnost sta karakteristiki, ki 
opisujeta stopnjo izmenjave toplotne energije skozi 
konstrukcijski element zaradi temperaturne razlike med 
notranjim in zunanjim okoljem. Toplotni upor (R) okna 
podaja upor toplotnemu toku skozi okno, pri čemer višje 
vrednosti pomenijo boljšo toplotno zaščito. Toplotna 
prehodnost (k oz. v bodoči regulativi U) pa je merilo za 
toplotni tok skozi okno in je obratna vrednost skupnega 
toplotnega upora okna. 

 

Toplotna prehodnost plasti torej pove, kolikšen toplotni tok 
preteče pri stacionarnih pogojih v eni uri skozi 1 m2 
površine materiala z debelino d pri temperaturni razliki 
1 K. Toplotna prehodnost celotnega konstrukcijskega 
sklopa pa pove, kolikšen je toplotni tok, ki pri stacionarnem 
stanju prehaja pravokotno na mejne ploskve skozi 1 m2 
površine, če je temperaturna razlika zraka na obeh straneh 
sklopa 1 K. Nižje vrednosti pomenijo manjši toplotni tok in 
s tem boljšo toplotno zaščito. 

 

Toplotno prehodnost okna pogojujejo karakteristike 
njegovih sestavnih delov in stopnja tesnenja pripir. 
Toplotna prehodnost okvira je odvisna od njegove 
geometrije oziroma dimenzij, od izvedbe okvira v prerezu 
(masiven, eno- ali večkomoren, s prekinitvijo toplotnih 
mostov ali brez nje, …) in seveda od vrste izbranega 
materiala ali kombinacije različnih materialov. Toplotna 
prehodnost zasteklitve je odvisna od njene geometrije 
oziroma dimenzij in od kemijsko-fizikalnih lastnosti 
zasteklitve. Tu mislimo med drugim na število slojev 
stekla, na morebitne nanose na šipah, na vložke posebnih 
folij v medprostoru, na vrsto plina v medprostoru in 
podobno. Pomemben element, ki vpliva na toplotno 
prehodnost okna, je tudi distančnik v izolacijskem steklu na 
stiku med zasteklitvijo in okvirom, ki povzroča lokalni 
toplotni most. 

 

Skupno toplotno prehodnost okna določimo tako kot utežno 
povprečje toplotnih prehodnosti okvira in zasteklitve glede 
na deleže njihovih površin v površini celotnega okna. 
Upoštevati je potrebno še dodatne toplotne izgube na stikih. 
Podrobnosti računskih postopkov navaja ISO/DIS 10077. 
Tako ima na primer okno povprečnih dimenzij iz  
petkomornega PVC profila (k = 1.2 W/m2K) in z 
zasteklitvijo s k 1.1 W/m2K skupni k okoli 1.3  W/m2K. 

Okno, kakršno je opisano zgoraj, sodi tudi med energetsko 
učinkovite izdelke po določilih Uredbe vlade RS o 
določitvi kriterijev energetske učinkovitosti, manjše porabe 
pitne vode in manjšega obremenjevanja okolja za nekatere 
proizvode široke rabe (Ur.l.RS št.8 z dne 12.2.1996). 
Uredba namreč navaja, da morajo energetsko učinkovita 
okna imeti toplotno prehodnost zasteklitve manjšo od 1.4 
W/m2K, toplotno prehodnost okvira manjšo od 1.6 W/m2K 
in morajo ustrezati najmanj kategoriji C glede zračne 
prepustnosti po SIST 1018.  

Kriteriji iz Uredbe so sprejeti tudi kot minimalne tehnične 
zahteve, ki jih morajo izpolnjevati okna, ki se od leta 1997 
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dalje potegujejo za Znak kakovosti v graditeljstvu v 
kategoriji oken s poudarkom na energetski učinkovitosti. 

5. VRSTE OKEN 

5.1 Škatlasto okno 
 

Škatlasto okno je značilno za starejše stavbe, zidane iz 
kamna in/ali opeke, z masivnejšimi oziroma debelejšimi 
zunanjimi zidovi. Okno je navadno dvokrilno, sestavljeno 
pravzaprav iz dveh samostojnih enojnih oken oziroma iz 
zunanjih in notranjih kril, ki imajo tudi vsako svoje vrtišče. 

Oba dela sta pogosto povezana z masivnim okvirom. 
Zunanja krila se pri starejših izvedbah običajno odpirajo 
navzven, notranja pa navznoter. Razmak med njimi v 
splošnem ustreza debelini zidu. Zvočnoizolacijske lastnosti 

škatlastega okna so lahko celo boljše kot pri vezanem ali 
enojnem oknu. Osnovna ideja izvedbe škatlastega okna je 
bila v izboljšanju toplotne zaščite z namestitvijo dodatnega 
krila, s čimer se med krili ustvari zračni tampon, ki znižuje 
kondukcijske toplotne izgube iz prostora. 

 

OKVIR ZASTEKLITEV 

 

material 

 

tip krila 

 
enojna (EZ) dvojna (DZ) trojna (TZ) 

DZ + low-E + 
Argon 

DZ + low-E + 
zmes inertnih 

plinov 

TZ + 2x low-
E + Xenon + 
izol. vezni 
profil ipd. 

  k (W/m2K) 5.5-5.9 2.9-3.4 2.0-2.5 1.1-1.3 0.9 0.4 

 

 

škatlasto 

 

  
2.2 (DZ+EZ) 

1.6 

   

les 
 

vezano 

 

  
2.3 (DZ+EZ) 

1.7 

   

  

enojno 

 

1.6-1.9 4.6 2.4-2.9 1.9 1.4-1.7 1.0-1.4 0.6-0.8 

 vezano 
enokomorno 

  
2.5 

(DZ+EZ) 

1.9 

   

PVC-U 
vezano 
večkomorno 

  
2.6 

(DZ+EZ) 

2.0 

   

 enojno 

enokomorno 
2.4-2.6 

 
2.8-3.1 

    

 enojno 

večkomorno 
1.2-1.8 

 
1.7-2.5 2.0 1.3-1.8 1.1-1.3 0.6-0.9 

 vezano   
3.7 

    

kovina 
vezano + 
prekinjen 
toplotni most 

  
2.9 

(DZ+EZ) 

2.3 

   

 enojno 
6.0-10.0 

 
3.7-4.0 

    

 enojno + 
prekinjen 
toplotni most 

2.8-4.5 
 

3.0-3.3 2.4 1.7-2.0 
  

Tabela 1: Povprečne vrednosti toplotne prehodnosti oken glede na material in tip okvira ter tip zasteklitve 
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Slika 5: Primer škatlastega okna 
 

Škatlasta okna v osnovi niso imela posebnih tesnil, zato 
lahko njihova zračna prepustnost sčasoma precej naraste. 
Šipe se v hladnejših obdobjih leta rosijo, v slabo ogrevanih 
prostorih tudi tako imenovane ledene rože niso redek pojav. 
Toplotna prehodnost škatlastega okna znaša približno 
2.2 W/m2K. Pogosti so primeri sanacije škatlastih oken, 
kjer se enojna zasteklitev v zunanjem krilu nadomesti z 
dvojno izolacijsko zasteklitvijo. Tako okno dosega toplotno 
prehodnost okrog 1.6 W/m2K. 

 

5.2 Vezano okno 
 

Vezano okno ali okno "krilo na krilo" ima podobne 
toplotne karakteristike kot škatlasto okno z enako 
zasteklitvijo. Krilo je sestavljeno iz dveh delov, ki imata 
skupno vrtišče in sta s posebnim mehanizmom povezana v 
celoto. Mehanizem omogoča enostavno ločitev obeh delov 
za potrebe čiščenja. Vezano okno je bilo priljubljeno tudi 
zaradi možnosti namestitve roloja ali žaluzije v prostor med 
obema sestavnima deloma krila.  

 

Širina zračnega prostora med šipama je lahko različna, v 
splošnem pa znaša nekaj centimetrov, tako da prihaja v 
njem do občutnejših konvekcijskih toplotnih tokov. 
Notranja šipa se zato lahko ohladi do te mere, da pride ob 
manj ugodni kombinaciji temperature in vlažnosti zraka do 
kondenza na njeni površini v medstekelnem prostoru. 

 

Toplotna prehodnost lesenega vezanega okna z dvojno 
zasteklitvijo je približno 2.3 W/m2K, obstajajo pa tudi 
variante s trojno zasteklitvijo (kombinacija notranje enojne 
šipe in zunanje dvojne izolacijske zasteklitve), ki dosegajo 
toplotno prehodnost okrog 1.7 W/m2K. Na tržišču so bila 
dostopna tudi vezana okna z eno- ali večkomornimi profili 
iz umetnih mas. Njihova toplotna prehodnost se je gibala 
okrog 2.5 W/m2K pri dvojni zasteklitvi in okrog 
1.9 W/m2K pri trojni zasteklitvi (enojno steklo in dvojno 
izolacijsko steklo). Vezanih oken že nekaj let praktično ni 

več na tržišču, ker so jih zaradi številnih prednosti in zaradi 
zahtev tehnične regulative nadomestila enojna okna. 

 

 
 

Slika 6: Primer vezanega okna 
 

5.3 Enojno okno 
 

Enojno okno je danes praktično edini tip okna, ki se 
pojavlja na tržiščih. Uveljavilo se je z razvojem izolacijske 
dvojne zasteklitve, kjer sta šipi neločljivo povezani med 
seboj v zasteklitveni sistem. Tako okno nudi tudi nove 
možnosti in načine izvedbe odpiranja. Okensko krilo je v 
splošnem vitkejše kot pri vezanem oknu, teža je manjša, 
vgrajevanje in vzdrževanje pa enostavnejše. Okovje je 
izpopolnjeno in omogoča boljšo vodotesnost in manjšo 
zračno prepustnost okna. 

 

Bistvena prednost enojnega okna z izolacijsko zasteklitvijo 
je v tem, da med šipama ob strokovno pravilni izdelavi ne 
pride do kondenzacije vodne pare. V zvočnem in toplotnem 
smislu pa enojno okno z izolacijsko zasteklitvijo ne 
predstavlja izboljšave v primerjavi z vezanim oknom. 
Toplotna prehodnost takega okna se giblje približno med 
2.4 in 2.9 W/m2K. Izboljšanje toplotnih karakteristik 
enojnega okna je vezano na izbiro tipa zasteklitve, 
materiala in sestave okvira, ter kakovosti uporabljenih 
tesnil in okovja, kar bo opisano v naslednjih poglavjih. 
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Slika 7: Primer enojnega okna 
 

6. ZASTEKLITEV 

 

Zasteklitev je tista komponenta okna, ki lahko pri običajnih 
okenskih dimenzijah in deležu svoje površine glede na 
celotno površino okna najbolj vpliva na skupno velikost 
energijskega toka skozi okno. Primarna naloga zasteklitve 
je bila nekdaj preprečevanje prepiha in zagotovitev 
zadostne dnevne osvetljenosti prostorov, pa tudi zaščita 
pred zunanjim hrupom. 

 

Novo pomembno vlogo je zasteklitev dobila v energetsko 
in ekološko osveščenem načrtovanju stavb. Ker je z 
razvojem sistemov za toplotno zaščito ovoja stavbe okno 
postalo šibka točka, je bil dan močan poudarek na razvoj 
tehnologije izdelave energetsko učinkovite zasteklitve. 

 

Zasteklitev je tako postala kompleksen element okenskega 
sistema, ki združuje svetlobne, zvočne in toplotne lastnosti 
ter elemente varnosti. Pomembno je, da glede na zahteve 
tehnične regulative, namembnost prostora in želje ter 
potrebe uporabnika izberemo njihovo pravo kombinacijo. 
Pri tem moramo paziti na ustrezno razmerje med svetlobno 
in toplotno prepustnostjo, zvočno izolativnostjo, zaščito 
pred sončnim sevanjem ter seveda mehanskimi lastnostmi. 

Tabela 2: Povprečne vrednosti skupne energijske 
prepustnosti zasteklitve (g) [19] 

Vrsta zasteklitve g 

enojna zasteklitev 0.87 

dvojna zasteklitev 0.80 

trojna zasteklitev 0.65 

dvojna zasteklitev z low-e nanosom 0.58 

trojna zasteklitev z dvakratnim low-e 
nanosom 

0.50 

sončno zaščitna zasteklitev 0.35 

 

6.1 Enojna in večslojna zasteklitev 
 

Običajno enojno steklo relativno dobro prepušča vidni del 
sončnega sevanja. Prepustnost znaša približno 80% (20% 
svetlobe se torej odbije) do vpadnega kota približno 50o. Z 
večanjem vpadnega kota se prepustnost hitro manjša do 
praktično 0% pri vpadnem kotu 90o. Navedeni odstotki so 
seveda odvisni med drugim tudi od debeline in vrste 
oziroma kemijske sestave stekla. Visoka je tudi prepustnost 
za dolgovalovno (toplotno) sevanje, predvsem zaradi 
visoke emisivnosti zunanje površine šipe. Za kratkovalovno 
sevanje UV-B spektra pa je steklo praktično neprepustno. 

 

Enojno steklo se je uporabljalo v škatlastih in vezanih 
oknih ter kot enojna zasteklitev pri enojnem oknu. S 
tehnološkim razvojem pa je postalo izhodišče za izdelavo 
večslojnih zasteklitvenih sistemov. 

 

Enojna zasteklitev se pri nas že dolgo ne uporablja več; tudi 
tehnična regulativa je ne dopušča. Toplotna prehodnost 
take zasteklitve je velika (odvisno od vrste stekla in 
njegove debeline tudi do 5.9 W/m2K), zato so tudi toplotne 
izgube velike. Notranja površinska temperatura šipe je 
nizka, kar povzroča kondenzacijo vodne pare na njej, 
intenzivne konvekcijske toplotne tokove oziroma 
ohlajevanje notranjega zraka ob šipi ter nižjo temperaturo 
okvira in celo stene ob oknu z enojno šipo. Posledica vsega 
naštetega je zelo nizka stopnja toplotnega ugodja v 
prostoru. Tudi zvočna izolativnost okna z enojnim steklom 
je slaba. 

 

Bistvo uporabe večslojne zasteklitve je v izkoristku plasti 
zraka med posameznimi stekli kot dodatnega toplotnega 
izolatorja. Zrak je slab prevodnik toplote, zato vsak njegov 
zaprt in mirujoč sloj skoraj za polovico izboljša toplotni 
upor zasteklitvenega sistema. Za primerjavo: šele pri 
debelini stekla približno 2.5 cm se toplotna prehodnost šipe 
zmanjša za 0.1 W/m2K glede na toplotno prehodnost 
običajne debeline šipe (cca 4 mm). 
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Slaba stran večjega števila stekel oziroma zračnih plasti je v 
zmanjšanju neposrednih sončnih toplotnih pritokov in 
svetlobne prepustnosti zaradi večkratnih odbojev in 
absorpcije toplotnega in svetlobnega dela sevanja. Sodobni 
zasteklitveni sistemi so sestavljeni iz steklenih šip, 
hermetično (vsaj teoretično) povezanih v celoto s 
posebnimi distančnimi profili in tesnili. 

 

Pomembna je širina medstekelnega prostora - če je le-ta 
preozek, je toplotni upor majhen, če pa je preširok, lahko 
ob sicer zmanjšanih kondukcijskih toplotnih tokovih 
nastopijo intenzivnejši konvekcijski toplotni tokovi, ki prav 
tako zmanjšujejo toplotni upor. Gledano z vidika 
zmanjšanja toplotnih izgub znaša pri dvojni izolacijski 
zasteklitvi in polnitvi medstekelnega prostora z zrakom 
optimalen razmak med stekli tako med 12 in 16 mm. 

 

steklo

distančnik

tesnilo

sušilno
sredstvo

sekundarno
tesnilo

 
 

Slika 8: Shematski prikaz dvoslojne zasteklitve [1] 
 

Na tržišču je najpogosteje zastopana dvojna zasteklitev s 
šipama debeline 4 mm in širino medstekelnega prostora 
12 mm. Ob uporabi posebnih plinov pa se lahko te 
vrednosti tudi nekoliko spremenijo. V splošnem velja, da je 
potrebno optimirati širino medstekelnega prostora glede na 
medij, ki se v njem nahaja (glej tudi tabelo 3). 

 

Enojno okno z dvojno zasteklitvijo je že precej dolgo pri 
nas standardna izvedba okna. V tujini dvojni zasteklitvi z 
zrakom v medstekelnem prostoru pravijo izolacijska 
zasteklitev, pri nas pa smo privzeli izraz zanjo kar po 
komercialnem imenu "termopan". Zavedati pa se je 
potrebno, da ta tip nikakor ne predstavlja energetsko 
učinkovite zasteklitve. 

 

Dvoslojna zasteklitev ima navadno dovolj majhno težo, da 
je odpiranje krila enostavno in da masivnejše okovje z 
izboljšano nosilnostjo ni potrebno. Zvočna izolativnost je 
precej boljša od okna z enojno zasteklitvijo, dodatno jo 
lahko povečamo s polnitvijo medstekelnega prostora s 
posebno mešanico plinov. Toplotna prehodnost dvojne 
zasteklitve z zrakom je v najboljšem primeru okrog 
2.9 W/m2K, kar je več kot dvakrat nižja vrednost od enojne 
zasteklitve. 

 

Povprečna vrednost toplotne prehodnosti enojnega okna z 
lesenim okvirom in navadno izolacijsko zasteklitvijo je 
tako 2.6 W/m2K . Temu primerno manjše so tudi toplotne 
izgube iz prostora in nižji stroški ogrevanja, čeprav 
navedene vrednosti še zdaleč ne ustrezajo kriterijem 
energetske učinkovitosti.  

 

Precej dolgo je veljala troslojna zasteklitev za energetsko 
najugodnejšo različico. Srednja šipa razdeli z zrakom 
napolnjeni medprostor na dva dela enake širine kot pri 
dvojni zasteklitvi, s čimer so kondukcijski toplotni tokovi 
dodatno zmanjšani, konvekcijski toplotni tokovi pa 
ostanejo na približno enaki stopnji kot pri dvojni 
zasteklitvi. Če bi na primer uporabili dvojno zasteklitev z 
medstekelnim prostorom, katerega širina bi bila enaka 
skupni širini obeh medstekelnih prostorov trojne 
zasteklitve, bi se konvekcijske toplotne izgube opazno 
povečale. Ob dovolj sprejemljivih optičnih lastnostih trojna 
zasteklitev ob polnjenju z zrakom dosega toplotno 
prehodnost okrog 2.1 W/m2K. 

 

Najpogostejša debelina trojne zasteklitve je 36 mm. 
Problematična je predvsem z vidika cene, težjega odpiranja 
zaradi lastne teže, potrebe po masivnejšem in zapletenejšem 
okovju ter okvirih in zaradi neugodnejšega vzdrževanja. 
Težave lahko povzroča nedostopno tesnilo srednje šipe, ki 
ga je v primeru popustitve nemogoče sanirati. 

 

Zvočnoizolacijske lastnosti trojne zasteklitve so ob enaki 
debelini šip in medstekelnega prostora slabše kot pri dvojni 
izolacijski zasteklitvi. Ob dostopni in tudi cenovno ugodni 
energetsko učinkoviti dvojni zasteklitvi je trojna zasteklitev 
brez posebnih nanosov na šipah in z zračnim polnjenjem 
povsem izgubila na pomenu. 

 

6.2 Energetsko učinkovita zasteklitev 
 

Tehnologija na področju proizvodnje energetsko učinkovite 
zasteklitve je v minulem poldrugem desetletju močno 
napredovala, tako da je danes na trgu za sprejemljivo ceno 
dostopna dvojna zasteklitev, pri kateri so toplotne izgube 
kar 2.7-krat manjše kot pri dvojni izolacijski ("termopan") 
zasteklitvi.  
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Ker predstavlja sevalni toplotni tok kar 2/3 celotnih 
toplotnih izgub skozi zasteklitev, je šel tehnološki razvoj 
predvsem v smeri zmanjševanja sevalnih toplotnih izgub z 
uporabo nizkoemisijskih (low-e) nanosov. Običajna 
vrednost emisivnosti stekla je nekaj nad 0.80. 
Nizkoemisijski nanos na šipi omogoča neoviran prehod 
kratkovalovnega sončnega sevanja v prostor, navzven pa ne 
prepušča dolgovalovnega toplotnega sevanja (infrardeči 
spekter) predmetov segretih na sobno temperaturo. 

 

Gre za izjemno tanke in za oko nevidne nanose kovinskih 
oksidov ali celo polprevodniških filmov, ki zmanjšajo 
emisivnost površine tudi do vrednosti 0.04. Steklo s takim 
nanosom deluje kot toplotna past in v tem primeru lahko 
govorimo o lokalnem dejanskem "učinku tople grede". 

 

ZUNAJ NOTRI

low-e nanos

vpadno
sončno
sevanje

 
Slika 9: Prikaz delovanja nizkoemisijskega nanosa  [1] 

 

 

Nizkoemisijski nanos je občutljiv na mehanske dražljaje, 
zato se praktično vedno nahaja na tisti strani šipe, ki 
omejuje medstekelni prostor. Pri običajni izvedbi je to 
zunanja stran notranje šipe, če gledamo iz prostora 
navzven. Obstajajo pa tudi zasteklitveni sistemi z dvema 
nizkoemisijskima nanosoma (pri obeh šipah na površinah, 
ki omejujeta medstekelni prostor). Skupni toplotni upor 
take zasteklitve je na ta način dodatno povečan. 

 

Vedeti je potrebno tudi, da low-e nanos na šipi sicer res 
delno odbija toploto iz zunanjega okolja v toplem obdobju 
in tako nekoliko zmanjšuje nevarnost pregrevanja 
prostorov. Vendar gre tu le za odboj dolgovalovnega 
toplotnega sevanja iz okolice, torej tistega, ki ga proti 
zasteklitvi sevajo od sonca segreti predmeti in objekti (na 
primer sosednje stavbe, cestne površine in podobno). 
Kratkovalovno sončno sevanje pa še vedno neovirano 
vstopa v prostor, tako kot v zimskem času, ko je to najbolj 
zaželeno. 

Žlahtni plini kot so argon, ksenon in kripton v primerjavi z 
zrakom slabše prevajajo toploto. Prenos toplote v 
medstekelnem prostoru je ob njihovi uporabi upočasnjen, 
toplotni upor pa je tako večji in izgube toplote manjše. V 

sodobnih zasteklitvenih sistemih je vsebnost žlahtnega 
plina preko 90%.  

 

Najpogosteje se uporablja argon, pri katerem je razmerje 
med stopnjo inertnosti in ceno daleč najugodnejše. 
Argonsko polnjenje v povprečju poveča toplotni upor 
dvojne zasteklitve z nizkoemisijskim nanosom za eno 
tretjino. 
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Slika 10: Tipičen primer spreminjanja toplotne prehodnosti 
dvoslojne zasteklitve v odvisnosti od vsebnosti argona. 

Vrednosti so odvisne tudi od širine medstekelnega prostora 
in uporabljenega stekla. 

 

V uporabi sta tudi žlahtna plina kripton in ksenon, ki pa sta 
razmeroma draga in na voljo v precej manjših količinah kot 
argon. Kripton ima sicer približno pol manjšo toplotno 
prevodnost od argona, vendar je njegova kinematična 
viskoznost nekoliko prenizka. Zaradi tega se mu navadno 
primeša določena količina argona. Nizka stopnja 
viskoznosti je tudi pri ksenonu ovira za neposredno 
uporabo, čeprav ima sicer še nižjo toplotno prevodnost kot 
kripton. 

Pri izbiri plina je zato potrebno upoštevati tako njegovo 
toplotno prevodnost kot viskoznost, pri čemer je 
pomembna tudi širina medstekelnega prostora. Iz tabele 3 
je razvidno, da ima zrak sicer največjo viskoznost, a tudi 
največjo toplotno prevodnost. Argon ob zelo nizki ceni 
ponuja najugodnejšo kombinacijo omenjenih karakteristik. 
V splošnem velja, da za vsako širino medstekelnega 
prostora obstaja minimalna vrednost viskoznosti, pri kateri 
še ne pride do negativnega vpliva povečanega 
konvekcijskega prenosa toplote. Pri širini 9 mm na primer 
je tako spodnja meja viskoznosti 0.7 x 10-5 m2/s. 
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Konvekcijske toplotne izgube skozi zasteklitev lahko 
zmanjša tudi dodatna, za oko nevidna folija v 
medstekelnem prostoru, ki ovira vzpostavitev vzgonskega 
gibanja zračne mase. Folija je lahko naparjena s posebnim 
kovinskim nanosom, kar še znižuje toplotno prehodnost 
sistema. 

 

Tabela 3: Fizikalne lastnosti najpogosteje uporabljenih 
plinov pri večslojni zasteklitvi (vrednosti veljajo pri tlaku 1 
bar in temperaturi 0 oC). [19, 13] 

  Vrsta plina   

Lastnost argon 
(Ar) 

kripton 
(Kr) 

ksenon 
(Xe) 

žveplov 
heksa-
fluorid 
(SF6) 

zrak 
N2/O2 

gostota 
(kg/m3) 1.78 3.74 5.90 6.60 1.27 

toplotna 
prevodnost 
(W/mK) 

0.0162 0.0086 0.0051 0.014 0.0241 

kinematična 
viskoznost 
(10-5 m2/s) 

1.25 0.60 0.42 0.25 1.35 

hitrost zvoka 
(m/s) 308 212 169 130 332 

največji 
razmak med 
stekli (mm)* 

17 11 8 6 20 

* navedene vrednosti veljajo za optimalne toplotne karakteristike 
zasteklitve; v primeru posebnih zahtev glede zvočne izolativnosti so te 
vrednosti večje, posebej še pri SF6 

 

V primerjavi z navadno dvojno zasteklitvijo dosegajo tržno 
dostopne novejše tehnologije zasteklitve, ki so tudi 
ekonomsko zanimive, toplotno prehodnost k 1.1 W/m2K. 
Tak primer je dvojna zasteklitev z eno plastjo 

nizkoemisijskega nanosa in argonskim polnjenjem v 
medstekelnem prostoru. V primeru južne orientacije lahko 

v zimskem času v jasnem dnevu solarni toplotni pritoki 
povsem pokrijejo toplotne izgube skozi tako zasteklitev. 

 

Novejše tehnologije za proizvodnjo zasteklitve uporabljajo 
stekla z mehkim nizkoemisijskim nanosom, s katerim 
dosegajo k zasteklitve 1.1 W/m2K, medtem ko so še pred 
nekaj leti uporabljali trde nanose, ki so omogočali 
doseganje k zasteklitve le 1.3 W/m2K.  

 
Če bi pri opisani zasteklitvi s k 1.1 W/m2K namesto argona 
uporabili zrak, bi se toplotna prehodnost povečala na 
1.4 W/m2K. Takšno toplotno prehodnost zasteklitve lahko 
torej pričakujemo ob izgubi žlahtnega plina iz 
medstekelnega prostora. Izkušnje kažejo, da žlahtni plin, 
kljub dvomu uporabnikov, ostaja v zasteklitvi najmanj 10 
let, ocene pa se gibljejo vse tja do 30 let. Res pa se njegova 
vsebnost sčasoma niža zaradi difuzije skozi steklo in zaradi 
bolj ali manj številnih mikropoškodb stekla. Toplotna 
prehodnost zasteklitve, pri kateri je v medstekelnem 
prostoru ostalo le še 50% argona, 50% volumna pa že 
zavzema zrak, je še vedno le približno 14% višja od 
toplotne prehodnosti zasteklitve, pri kateri je medstekelni 
prostor popolnoma zapolnjen z argonom. 

 

Uporaba žlahtnih plinov kot polnil je smiselna le v primerih 
nizkoemisijskih nanosov na steklih. V primeru dvojne 
zasteklitve brez low-e nanosa namreč velike sevalne 
toplotne izgube praktično izničijo zmanjšanje 
konvekcijskih in kondukcijskih izgub ob uporabi žlahtnega 
plina, zato tak zasteklitveni sistem tudi ekonomsko ni 
najbolj upravičen. 

 
Opisana zasteklitev s k 1.1 W/m2K je zaradi nizke toplotne 
prehodnosti, sprejemljive cene, boljših svetlobnih 
karakteristik in cenejše ter enostavnejše vgraditve 

(enostavnejše in vitkejše okovje, manjša teža, lažje 

Slika 11: Toplotne izgube pri različnih vrstah zasteklitve 
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odpiranje in vzdrževanje) izpodrinila navadno trojno 
zasteklitev. 

 

Na tržišču so na voljo tudi dražje energetsko učinkovite 
zasteklitve s k okoli 0.8 W/m2K, na primer trojna 
zasteklitev z dvema nizkoemijskima nanosoma in 
argonskim polnjenjem, ali dvojna zasteklitev z enim 
kovinskim nanosom in ksenonom v mestekelnem prostoru, 
ki ima k 0.9 W/m2K. Ker pa cena hitro narašča z 
zniževanjem toplotne prehodnosti, se ti proizvodi 
uporabljajo pri posebnih zahtevah. Tehnološko je mogoče 
izdelati tudi zasteklitve s k pod 0.5 W/m2K, na primer 
vakuumska zasteklitev ali trojna zasteklitev z dvema 
nizkoemisijskima nanosoma, ksenonom in 
toplotnoizolacijskim distančnim profilom s toplotno 
prehodnostjo 0.4 W/m2K, a tudi tu velja, da je cena zelo 
visoka. 

 

6.3 Zasteklitveni distančnik 
 

Dolgo časa je bila ob dovolj kakovostnih okvirih, tesnilih 
in okovju zasteklitev tisti element, ki je predstavljal šibko 
mesto okenskega sistema v toplotnem smislu. S 
tehnološkim razvojem zasteklitve pa prihaja do izraza 
toplotni most na mestu aluminijastega distančnika med 
šipama, ki nastane zaradi mnogo večje toplotne prevodnosti 
aluminija v primerjavi z zrakom ali inertnim plinom v 
preostalem delu zasteklitve 
 

Tabela 4: Površina zasteklitve, ki je pod vplivom obodnega 
dela (v odvisnosti od dimenzij zasteklitve) [12] 

dimenzije 
zasteklitve 

(cm) 

površina 
zasteklitve 

(m2) 

dolžina 
oboda 

zasteklitve 
(m) 

robna cona 
oz. 

površina 
pod 

vplivom 
oboda (m2) 

delež robne 
cone glede 
na celotno 
površino 

(%) 

300 x 300 9.00 12.0 1.71 19 

150 x 150 2.25 6.0 0.81 36 

100 x 100 1.00 4.0 0.51 51 

80 x 80 0.64 3.2 0.39 61 

60 x 60 0.36 2.4 0.27 75 

40 x 40 0.16 1.6 0.15 94 

30 x 30 0.09 0.9 0.09 100 

 

Dokazano je, da sega vpliv distančnika v območje 15 cm 
od oboda zasteklitve proti sredini. Dejanska toplotna 
prehodnost zasteklitve se torej lahko v odvisnosti od njenih 
dimenzij znatno razlikuje od t.i. nazivne vrednosti, ki je 
običajno določena z meritvijo v središčni točki zasteklitve. 
Z manjšanjem površine zasteklitve oziroma okna se namreč 
veča relativni vpliv distančnika na toplotne izgube skozi 
okno. Pri zasteklitvi velikosti 1.0 m2 se izraža vpliv velike 

toplotne prevodnosti aluminijastega distančnika že na 
praktično polovici njene površine. Toplotne izgube preko 
takega distančnika lahko predstavljajo tudi do 10% in več 
celotnih toplotnih izgub skozi okno, še pomembneje pa je, 
da so lahko v tem območju površinske temperature šipe 
precej nižje kot v osrednjem delu. Tudi okenski okvir je na 
mestu stika med zasteklitvijo in okvirom zožen, zato na 
primer tudi število komor pri PVC profilih na tem mestu ne 
pride več do veljave. 
 

 
 

Slika 12: Primerjava vpliva navadnega in naprednega 
zasteklitvenega distančnika na robno cono  [23] 

 

Na stiku med zasteklitvijo in okvirom prihaja tako do 
toplotnega mostu in celo do površinske kondenzacije na 
notranji površini notranje šipe. V izogib tem težavam je 
namesto aluminijastega distančnika smiselno uporabiti na 
primer distančnik iz nerjavnega jekla ali pa 
toplotnoizolacijski distančnik iz umetnih mas, ki ima 
toplotno prevodnost λ okoli 0.6 W/mK in celo nižjo. 

 

Na tržišču so na voljo distančniki na primer iz trdega 
silikona ali votlih polikarbonatov. Dostopne so tudi izvedbe 
distančnikov, ki po zasnovi posnemajo izvedbo 
aluminijastega okenskega profila s prekinjenim toplotnim 
mostom. V tem primeru vložek iz umetne snovi deli 
distančnik na hladno in toplo polovico. 

 

Tabela 5: Primerjava toplotnih prevodnosti nekaterih 
materialov  [12] 

Material Toplotna prevodnost (W/mK) 

aluminij 200.00 

jeklo 60.00 

plemenito jeklo 15.00 

PVC   0.19 

butil   0.23 

poliuretan   0.25 

zračna plast 8 mm med stekli     0.057 
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Druga pot k reševanju toplotnega mostu na mestu 
distančnika je vgrajevanje zasteklitve globlje v okenski 
okvir, tako da okvir (npr. les) ob straneh toplotno zaščiti 
območje ob distančniku. V obeh primerih je temperatura 
šipe v robni coni višja, s čimer je precej zmanjšana možnost 
nastanka površinskega kondenza na steklu. 

 

 
 

Slika 13: Zasteklitveni distančnik iz aluminija s prekinjenim 
toplotnim mostom  [23] 

 
 

6.4 Nove tehnologije na področju 
zasteklitve 

 

Že nekaj let je tehnološki razvoj usmerjen tudi v iskanje 
novih, naprednih rešitev glede optičnih in toplotnih 
lastnosti zasteklitve. Po eni strani se iščejo možnosti za 
aktivno oziroma dinamično spreminjanje karakteristik 
zasteklitve, po drugi strani pa možnosti za doseganje še 
boljšega toplotnega upora zasteklitvenega sistema. Idealna 
rešitev bi bila kombinacija zelo velikega toplotnega upora 
za dolgovalovno sevanje iz prostora v zunanje okolje in 
poljubno nastavljivih oziroma spremenljivih transmisijskih 
parametrov za vpadno svetlobno in toplotno sevanje. 

 

Dinamično kontrolo svetlobnih in toplotnih pritokov 
omogočajo t.i. kromatska stekla, pri katerih se v 
odvisnosti od robnih pogojev reverzibilno spreminjata 
njihova reflektivnost in absorptivnost. V trenutnih 
razmerah (cena kromatskih stekel v primerjavi s ceno 
energije na svetovnem trgu) njihove uporabe še ne moremo 
upravičiti z neposrednimi prihranki energije. Gotovo pa 
igra zelo pomembno vlogo možnost kontrole in uravnave 
svetlobnih in toplotnih razmer v prostoru, predvsem v 
poslovnih stavbah. 

 

Z njihovo uporabo lahko v določeni meri prilagajamo 
bivalno in delovno okolje trenutnim željam in potrebam, s 
tem izboljšamo bivalno in delovno ugodje ter zvišamo 
produktivnost. Končni učinek se torej posredno lahko kaže 
tudi v energetski učinkovitosti oziroma v manjši rabi 
energije in boljših rezultatih dela. 

 

Pri fotokromnih steklih se spreminjajo transmisijske 
lastnosti glede na prevladujočo stopnjo svetlobnega dela 
sončnega sevanja. Ko se spremeni transmisivnost 
fotokromnega stekla, se absorptivnost poveča in steklo 
absorbira večjo količino toplote. V primeru hladnega 
sončnega dneva tako steklo sprejema toploto sončnega 
sevanja in toploto, ki jo oddajajo toplotni viri v prostoru. 
Del absorbirane toplote nato odda nazaj v okolico s 
sevanjem. V primeru toplega sončnega dneva pa 
fotokromno steklo ne odbija toliko sončnega sevanja kot 
posebna refleksijska stekla. Do opisane spremembe prihaja 
samodejno, zato neodvisna kontrola praktično ni mogoča. 
To lahko privede do učinkov, ki so ravno nasprotni 
želenim. V zimskem času ima namreč sonce relativno nizek 
položaj na nebu in njegovi žarki so usmerjeni bolj 
pravokotno na vertikalno okno kot v poletnem času. 
Fotokromno okno bi se zaradi tega v zimskem času bolj 
zatemnilo kot v poletnem in s tem zmanjšalo količino 
pasivnih solarnih pritokov v prostor. 

 

Zaenkrat obstajajo še precejšni tehnični problemi v zvezi z 
izdelavo dovolj velikih ploskev fotokromnega stekla, da bi 
bilo uporabno v okenskih sistemih. Tako steklo pa se 
uspešno že vrsto let uporablja pri izdelavi očal. 

 

Termokromno steklo spreminja svoje optične lastnosti v 
odvisnosti od temperaturnih sprememb v okolici. 
Največkrat je sestavljeno iz dveh ali več slojev stekla, med 
katerimi se nahaja posebna tekočina ali gel. Termokromno 
steklo je namenjeno predvsem preprečevanju oziroma 
zmanjševanju toplotnih pritokov v prostor. 

 

Ko se termokromni material segreje, preide iz prozornega 
stanja v prosojno. Njegova slaba lastnost se zato kaže v 
določenem zmanjšanju svetlobne prepustnosti, zaradi česar 
je verjetno primernejše za strešna okna in svetlobnike kot 
za vertikalna okna. Zaenkrat še niso povsem zadovoljivo 
rešeni problemi z dolgotrajno stabilnostjo take zasteklitve 
zaradi možnega izcejanja termokromne tekočine iz sistema. 
Kot pri fotokromnih tudi pri termokromnih steklih težko 
nadzorujemo spremembo optičnih lastnosti. Ker pa ta 
nastopi vsled variacij razmer v zunanjem okolju, lahko 
termokromno steklo v določeni meri izboljša toplotno in 
svetlobno ugodje v prostoru. 

 

Elektrokromno steklo za razliko od prejšnjih dveh tipov 
kromatskega stekla omogoča precej visoko stopnjo nadzora 
nad spreminjanjem optičnih lastnosti. Te se spremenijo, ko 
skozi sistem steče električni tok. Običajna delovna napetost 
je 1-3 V, električna energija pa je potrebna le za izvršitev 
spremembe, ne pa tudi za ohranjanje doseženega stanja 
prepustnosti. 

Na šipo je podobno kot pri low-e steklu nanešeno več 
tankih prozornih slojev kovinskih filmov. Obstajajo tudi 
sistemi, pri katerih se med dvema slojema zasteklitve 



ENERGETSKO UČINKOVITA ZASTEKLITEV IN OKNA 

14 

nahaja film tekočega kvarca. Električni signal spremeni 
transmisivnost elektrokromnega sloja in s tem prepustnost 
sistema za sončno svetlobo in toploto. Možne so tudi 
izvedbe s spektralno selektivnimi nanosi, ki na primer 
omogočijo absorpcijo infrardečega dela spektra sončnega 
sevanja. Za širšo komercialno zanimivost elektrokromnih 
stekel bo predvsem potrebno še nekoliko pospešiti proces 
izmenjave prozorne in prosojne faze stekla ter povečati 
kontrast med njima. 

 

 
Slika 14: Primer stekla s spremenljivimi optičnimi 

lastnostmi  [23] 
 

Precej je napredovala tudi tehnologija uporabe novih 
materialov v medstekelnem prostoru namesto mešanice 
plinov. Najbolj obetavna je tehnologija aerogelov, ki jih 
nekateri viri prištevajo k širši skupini prozornih 
toplotnoizolacijskih materialov. Predvsem so za uporabo 
zanimivi aerogeli silike, kjer so delci manjši od valovne 
dolžine vidne svetlobe. Njihova velikost se giblje med 
0.005 in 0.01 µ. Imajo manjšo toplotno prevodnost kot 
mirujoči zrak, ker vsebujejo do 97 volumskih odstotkov 
zraka v porah, ki so manjše od povprečne proste poti 
zračnih molekul. Toplotni upor aerogelov debeline 25 mm 
se v odvisnosti od materiala giblje med 0.88 in 
1.23 m2K/W. Aerogeli imajo zelo majhno gostoto, so zelo 
porozni in precej manj trdni od osnovnega materiala, iz 
katerega so narejeni. Za praktično uporabo jih je zato 
potrebno dodatno ojačiti. 

 

Vakuumska zasteklitev je zasteklitev, pri kateri se med 
šipama nahaja brezzračen prostor. Na ta način preprečimo 
kakršnekoli kondukcijske ali konvekcijske toplotne izgube. 
Poglaviten tehnološki problem take zasteklitve je v 
stabilnosti sistema. Vakuumska zasteklitev sestoji iz dveh 
po celotnem obodu lasersko zvarjenih šip. Dodaten low-e 
nanos na eni ali obeh šipah zmanjšuje tudi sevalne toplotne 
izgube, tako da je celoten toplotni tok skozi vakuumsko 
zasteklitev zelo majhen. Toplotni upor tovrstne zasteklitve 
se približuje vrednosti 2.0 m2K/W, vendar komercialno še 
ni dostopna. 

 

7. MATERIALI ZA OKENSKE 
OKVIRE IN KRILA 

 

Primarne zahteve, ki jih mora izpolnjevati okenski okvir, so 
zadostna trdnost in stabilnost, trajnost, estetska vrednost in 
dovolj enostavno vzdrževanje. Ko govorimo o energetsko 
učinkovitih oknih, pa ne smemo pozabiti na toplotno 
prehodnost okvira, ki pomembno vpliva na skupno toplotno 
prehodnost okna. Okvir zavzema v povprečju med 15 in 
35 % svetle okenske površine. Pri sodobnih energetsko 
učinkovitih oknih predstavlja okvir skupaj z zasteklitvenim 
distančnikom primarno pot toplotnega toka skozi okno iz 
ogrevanega prostora v zunanje okolje. Na trgu so 
uveljavljeni trije osnovni materiali za proizvodnjo okenskih 
okvirov: les, plastična masa (PVC) in aluminij. Med seboj 
se razlikujejo tako po toplotni prehodnosti kot po 
mehanskih lastnostih, trajnosti in načinu vzdrževanja.  
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Slika 15: Delež toplotnih izgub skozi elemente okna glede 

na material okvira  [1] 
 

Za vse pa velja, da morajo biti sposobni skozi svojo 
tehnološko življenjsko dobo enakovredno opravljati svojo 
funkcijo ter brez posledic prenašati mehanske in klimatske 
(posebej temperaturne in padavinske) obremenitve. 

 

7.1 Les 
 

Leseni okenski okviri zahtevajo redno vzdrževanje in 
zaščito pred atmosferskimi vplivi za dolgotrajno 
izpolnjevanje svoje funkcije. Les je v suhem stanju 
praktično neobčutljiv na temperaturne spremembe, 
potrebuje pa trajno zaščito pred lesnimi škodljivci, UV 
sevanjem in vlago. V primeru navlaževanja lahko pride do 
ukrivljanja lesa, razpok in v daljšem obdobju do gnitja 
oziroma razpada. Toplotni upor okvira narašča z njegovo 
debelino. Leseni okviri so praviloma debeli od 60 do 
80 mm, med energetsko varčne okenske okvire pa štejemo 
tiste z debelino okoli 70 mm in več. Glede na debelino in 
vrsto uporabljenega lesa (največkrat so to iglavci) se tako 
toplotna prehodnost lesenih okenskih okvirov giblje med 
1.6 W/m2K in 1.9 W/m2K.  
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Slika 16: Prerez enojnega lesenega okna z dvojno 
zasteklitvijo 

 

7.2 PVC 
 

PVC okenski okviri so se na trgu kar močno uveljavili, pri 
čemer je pomembno vlogo odigrala predvsem manjša 
potreba po vzdrževanju in zelo visoka odpornost na vlago. 
PVC se da dovolj enostavno reciklirati, tako da marsikateri 
proizvajalec že ponuja okenske profile iz recikliranega 
PVC materiala. Barvanje PVC profilov ni potrebno, 
pomembno pa je, da je tovarniško obarvan celoten material 
oziroma masa profila, ne le njegova zunanja površina. V 
primerjavi z lesenimi okviri je PVC okvire težko popraviti 
v primeru poškodb.  

 

Sodobni PVC okviri so dimenzijsko stabilni. Zaradi 
relativno majhnega modula elastičnosti osnovnega 
materiala je potreben vložek pločevine v jedru profila, ki 
zagotavlja dobre mehanske lastnosti. Odporni morajo biti 
na UV sevanje in ekstremna temperaturna nihanja. 

 

Sam PVC podobno kot les slabo prevaja toploto. Prenos 
toplote omejuje večje število komor, ki preprečujejo 
konvekcijski prenos toplote v okviru. Razvoj PVC profilov 
je šel od dvokomornega in trikomornega profila do 
petkomornih profilov, ki so že dostopni tudi na našem trgu. 

Izdelati je mogoče tudi okvire s še večjim številom komor, 
vendar le na račun povečanja skupne debeline okvira, kar je 
komercialno manj zanimivo. Komore morajo imeti namreč 
določeno minimalno debelino, da lahko opravljajo svojo 
funkcijo v toplotnem smislu. Slabši PVC profili imajo k 
okoli 2.0 W/m2K, trikomorni profil ima k okoli 1.6 W/m2K, 
medtem ko petkomorni profili dosegajo k okoli 1.2 W/m2K. 

 

 
 

Slika 17: Prerez večkomornega PVC okna 
 

7.3 Kovina 
 

V preteklosti je možnost uporabe železa za izdelavo 
okenskih okvirov zaradi dobrih mehanskih lastnosti 
povzročila razmah okenske industrije in ponudila 
projektantom povsem nove možnosti oblikovanja 
zunanjega ovoja stavbe. Seveda pa je bistvena 
pomanjkljivost železa v potrebi po rednem vzdrževanju in v 
slabih toplotnih lastnostih. 

 

Sčasoma je med kovinami za izdelavo okenskih komponent 
prevladal aluminij, ki združuje dobre mehanske lastnosti, 
majhno težo, majhne potrebe po vzdrževanju in visoko 
trajnost. Slabost takih okenskih okvirov pa je njihov 
majhen toplotni upor, ki ga pogojuje visoka toplotna 
prevodnost osnovnega materiala - aluminija. Iz tega razloga 
zasnova večprekatnega okvirja ne bi prinesla želenih 
rezultatov. Potrebna je fizična ločitev aluminijastih delov z 
vložkom snovi z nizko toplotno prevodnostjo. Okvir je tako 
toplotno ločen na dva dela - hladnejši zunanji in toplejši 
notranji del. Najpogosteje se danes uporabljajo PVC 
vmesniki. Njihova širina je iz konstrukcijskih razlogov 
omejena na približno poltretji centimeter. Med energetsko 
učinkovite okvire iz aluminija štejemo tako le tiste s 
prekinjenim toplotnim mostom. V nasprotnem primeru 
pride pogosto tudi do kondenzacije vodne pare na takem 
okviru, kar je posledica njegove nizke površinske 
temperature. 
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Toplotna prehodnost okenskega okvira iz aluminija znaša 
med 3.4 W/m2K in 2.2 W/m2K. Odvisna ni le od debeline 
okvira in števila prekatov oziroma toplotnih prekinitev v 
njem, ampak tudi od emisivnosti notranjih površin okvira. 
Toplotno prehodnost je mogoče še nekoliko zmanjšati z 
vstavitvijo toplotnoizolacijskega materiala (običajno v 
obliki pene) v območju PVC vložka. Okna iz aluminija so 
relativno draga, tudi zaradi visoke vsebnosti vgrajene 
primarne energije. 

 

 
 

Slika 18: Okno iz aluminijastih profilov s prekinjenim 
toplotnim mostom 

 

7.4 Drugi materiali in kombinacije 
 

Na tržiščih se danes pojavljajo tudi leseni okviri z oblogo iz 
PVC ali še pogosteje iz aluminija, ki združujejo prednosti 
posameznih materialov. Obloga je v primeru uporabe PVC 
lahko tako na zunanji kot tudi na notranji strani okvira, v 
primeru kombinacije z aluminijem pa se slednji praviloma 
nahaja na zunanji strani okvira. Predvsem gre tu za zaščito 
lesa pred vremenskimi vplivi in za enostavno vzdrževanje 
takih oken zaradi uporabe trajnega materiala na zunanji 
strani, les na notranji strani pa ima velik toplotni upor in 
ugodno vpliva na prijetno počutje v prostoru. 

Toplotna prehodnost takega okvira je podobna kot pri 
običajnem lesenem okviru, pod pogojem, da gre za enako 
debelino lesenega dela in enako vrsto lesa. Zelo pa je 
potrebno paziti na pravilno zasnovo povezave med lesenim 
in aluminijastim delom, da ne pride do poškodb zaradi 
različnih dimenzijskih sprememb pod vplivom temperatur 
in zaradi morebitnega dolgotrajnega navlaževanja lesenega 
dela zaradi kondenzacije vodne pare na spodnji oziroma 
notranji strani aluminijaste obloge. 

 

 
 

Slika 19: Kombinacija les - aluminij 
 

Na področju okenskih okvirov gre razvoj v smeri 
izboljšanja toplotne prehodnosti tudi z vključevanjem 
toplotnoizolacijskih materialov v sam okvir, na primer 
lesen okvir s poliuretanskim jedrom [5]. Okna z 
omenjenimi profili in trojno zasteklitvijo z 
nizkoemisijskimi nanosi ter plinskim polnjenjem dosegajo 
k za celotno okno okoli 1.0 W/m2K, v primerih s 
toplotnoizolacijskim distančnikom ali s poglobljeno 
vgrajeno zasteklitvijo, s čimer je zmanjšan vpliv robne 
cone ob zasteklitvenem distančniku, pa k celotnega okna 
dosega celo 0.8 W/m2K.  

 

Manj uveljavljena so zaenkrat okna z okviri iz drugih 
umetnih materialov. Že pred dobrim desetletjem so se tako 
na tržišču pojavila okna iz steklenih vlaken in poliuretana, 
vendar posebnega komercialnega uspeha niso dosegla. Pri 
profilih iz steklenih vlaken gre za vezavo vlaken v 
poliesterski matrici in nadaljnjo toplotno obdelavo. 
Proizvajalci zatrjujejo, da imajo taki okviri precej boljše 
mehanske lastnosti in nižjo toplotno prehodnost v 
primerjavi z okviri iz PVC. Tudi poliuretanski okviri naj bi 
imeli odlične mehanske in toplotne lastnosti, predvsem pa 
naj bi bila pri obeh tipih okvirov praktično izključena 
možnost površinske kondenzacije. 
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8. TEHNIČNI KRITERIJI ZA 
ENERGETSKO UČINKOVITO 
ZASTEKLITEV IN OKNA 

8.1 Standardi in predpisi v Sloveniji ter 
metodologija preskušanja kakovosti 
[16] 

 

Metode preskušanja in zahteve za okna definirajo ustrezni 
standardi. V skladu s težnjami po poenotenju 
standardizacije v Evropi je bilo pri nas že sprejetih nekaj 
evropskih standardov, ki določajo način preskušanja 
vodotesnosti, prepustnosti zraka in mehanskih lastnosti 
stavbnega pohištva. Prepustnost zraka določa SIST EN 42, 
vodotesnost SIST EN 86, odpornost proti vetru 
SIST EN 77, mehanske lastnosti pa SIST EN 107. Na 
osnovi delnega prevoda nemškega DIN 18055 je nastal 
izvirni slovenski standard SIST 1018 z naslovom Okna-
Prepustnost zraka na pripirah, vodotesnost in mehanske 
obremenitve-Zahteve in preskušanje. V njem sta definirani 
tudi shemi in opisane metode preskušanja po omenjenih 
evropskih standardih. Zvočna izolativnost se meri v skladu 
z zahtevami serije standardov SIST ISO 140. 

 

Na področju določevanja toplotne prehodnosti zaenkrat še 
ni sprejetih oziroma dokončanih evropskih standardov, zato 
tudi slovenski standard ne obstaja. Sprejeti pa so standardi, 
ki določajo splošna načela za meritev toplotne prehodnosti. 

 

Nasploh je preskušanje oken in balkonskih vrat v Sloveniji 
trenutno še povsem neurejeno področje, ker ne obstaja 
pravni akt, ki bi predpisoval način pridobivanja certifikata 
zanje. V veljavi so še nekateri stari pravilniki, ki 
povzemajo zahteve po nekdanjih jugoslovanskih 
standardih. 

 

Slovenski tehnični predpisi bodo harmonizirani z 
evropskimi smernicami. V okviru šestih temeljnih zahtev 
smernice 89/106/EEC, ki ureja področje gradbeništva, 
najdemo tudi postavki o zdravju in higieni, ki vključujeta 
zahteve glede toplotnih in akustičnih lastnosti ter 
zrakotesnosti in vodotesnosti oken in balkonskih vrat. 

 

Ker je področje certificiranja gradbenih proizvodov v 
Sloveniji torej še precej neregulirano, so na Zavodu za 
gradbeništvo Slovenije (ZAG) pripravili lastne dokumente, 
ki določajo postopke in način certificiranja gradbenih 
proizvodov, ter izdelali certifikacijsko shemo, katere 
sestavni del je navedba produktnega standarda, ki določa 
zahteve izdelka. Na osnovi pozitivne presoje izdelka in 
proizvodnje po zahtevah certifikacijske sheme izda ZAG 
Potrdilo o skladnosti, s katerim proizvajalec izkazuje 
skladnost svojih proizvodov, ki so predmet certificiranja, z 

zahtevami relevantnega produktnega standarda. V primeru 
oken je ta standard SIST 1018. Preskušanje poteka po 
metodah iz standardov, navedenih zgoraj. Sistem 
certificiranja pa je postavljen v smislu zahtev standarda 
EN 45011 za certifikacijske organe. 

 

8.2 Priporočila stroke 
 

Pred dokončno odločitvijo o vrsti izdelka ali materiala, ki 
ga nameravamo vgraditi v stavbo, je vedno potrebno 
skrbno pretehtati zahteve tehnične regulative in morebitne 
posebne zahteve drugih strok, želje in potrebe bodočega 
uporabnika, namembnost prostorov, kriterije energetske 
učinkovitosti in prijaznosti do okolja, posebnosti lokacije 
stavbe (topografija, podnebje) in podobno. Izmed 
ponujenih odgovorov bomo izbrali tistega, ki bo združeval 
izpolnjevanje vseh predvidenih funkcij ob največjih 
ekonomskih učinkih in ob zagotovitvi najvišje stopnje 
bivalnega in delovnega ugodja. 

 

Enak proces je potreben pri izbiri oken oziroma zasteklitve. 
Glede na vsa dejstva, navedena v prejšnjih poglavjih, je 
jasno, da mora biti tu odločitev nadvse skrbno utemeljena. 
Posebej pri izbiri toplotnih lastnosti okna oziroma 
zasteklitve moramo upoštevati delovanje stavbe kot celote 
in torej okno obravnavati hkrati z drugimi elementi ovoja 
stavbe. Okno naj se s svojimi toplotnozaščitnimi 
karakteristikami približuje stopnji toplotne zaščite 
neprozornih delov ovoja. V grobem torej velja, da naj s 
kakovostjo toplotne zaščite masivnega dela ovoja stavbe 
raste tudi kakovost toplotne zaščite oken. 
Toplotnoizolacijski sloj ovoja stavbe naj bo povezan z 
okenskim okvirom, da se izognemo toplotnim mostovom in 
vsem njihov negativnim posledicam. 

 

Pri zamenjavi oken v starejših oziroma toplotno 
neizoliranih objektih je potrebno preveriti, kako 
kakovostnejša okna (večji toplotni upor in predvsem 
manjša prepustnost za zrak) vplivajo na mikroklimatske 
razmere v prostoru. Pogosto je potrebno spremeniti 
oziroma prilagoditi način uporabe prostorov, posebej v 
smislu dodatnega, po možnosti kontroliranega 
prezračevanja. 

 

Vsekakor pa velja, da se v primeru pomanjkljive tehnične 
regulative in zakonodaje ob izbiri zasteklitve in materiala 
za okenske profile odločimo za tiste, ki jih stroka 
opredeljuje kot kakovostne in energetsko učinkovite. Pri 
zasteklitvi je tako ustrezen izbor dvojna zasteklitev s 
plinskim polnjenjem (toplotna prehodnost 1.1 oziroma 
1.3 W/m2K), pri okvirih pa les debeline vsaj 68 mm, tri- ali 
večkomorni PVC profil ali aluminijasti profil s prekinjenim 
toplotnim mostom. Ker šele usklajeno delovanje vseh 
okenskih komponent (torej tudi okovja in tesnil) zagotavlja 
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kakovost okna kot celote tudi v toplotnem smislu, pa je 
pred dokončno odločitvijo za izdelek potrebno preveriti, ali 
je njegova ustreznost izkazana s preskusi pri pooblaščenih 
institucijah oziroma z drugimi ustreznimi dokazili o 
kakovosti. Z vgradnjo takih oken izboljšamo toplotno 
ugodje v prostoru, dosežemo boljšo toplotno bilanco stavbe 
ter zmanjšamo stroške za ogrevanje. Poraba energije za 
ogrevanje je manjša, zmanjša pa se tudi potrebna moč 
ogrevalnega sistema. Pozitivni ekološki učinki se izražajo v 
nižji stopnji emisij škodljivih snovi, posebej C02, v okolje. 

 

Energetsko učinkovito okno pa lahko svojo funkcijo 
zadovoljivo opravlja seveda le tedaj, če je pravilno 
vgrajeno in če ga pravilno uporabljamo. Predvsem gre tu za 
natančno vgradnjo brez netesnih mest ob okenskem obodu 
in po možnosti z neposredno povezavo na sloj materiala za 
toplotno zaščito stene ter za pravilen način naravnega 
prezračevanja prostorov z odpiranjem okna večkrat dnevno 
za nekaj minut ob izključitvi ogrevalnega sistema, če je to 
mogoče in predvideno. Na ta način se zrak v prostoru 
zamenja, masivni deli stavbe pa ohranijo svojo 
temperaturo. Dolgotrajno prezračevanje z oknom v 
priprtem ali rahlo nagnjenem položaju je neučinkovito, po 
nepotrebnem zvišuje toplotne izgube iz prostora in stroške 
ogrevanja, hkrati pa povzroči ohladitev masivnih elementov 
ovoja stavbe ob oknu. 

 

 

9. EKONOMSKI VIDIK 
UPORABE ENERGETSKO 
UČINKOVITE ZASTEKLITVE 
IN OKEN 

9.1 Energetsko varčevalni potencial pri 
obstoječih stavbah 

 

Od leta 1992 dalje je pri nas potekalo več študij namenjenih 
ugotavljanju tehničnega in ekonomsko uresničljivega 
energetsko varčevalnega potenciala v stanovanjskih 
stavbah. Dejansko stanje glede toplotne zaščite ovoja stavb 
in odnos lastnikov do izvajanja ukrepov energetske prenove 
stavbe smo ugotavljali z javnomnenjsko raziskavo [8]. Na 
podlagi izkazane pripravljenost javnosti za izvajanje 
ukrepov energetske obnove stanovanjskih zgradb lahko 
opredelimo socialno sprejemljivi obseg energetsko 
varčevalnega potenciala pri nas in načrtujemo 
spodbujevalne akcije za izvajanje izbranih sprejemljivih 
ukrepov. Omenjeni projekti so bili tudi v podporo Agenciji 
RS za učinkovito rabo energije pri pripravi konkretnih akcij 
za spodbujanje naložb v energetsko sanacijo stanovanjskih 
stavb. 

 

9.1.1  Tehnični in ekonomsko uresničljivi 
energetsko varčevalni potencial 

 

Na podlagi analize 18 tipičnih starejših stanovanjskih stavb 
v Sloveniji, grajenih pred letom 1980, ugotavljamo [6], da 
je z uporabo energetsko kakovostnih, tržno dostopnih 
tehnologij mogoče prihraniti povprečno 64% pri potrebni 
energiji za ogrevanje. Pri analiziranih stanovanjskih 
stavbah to pomeni zmanjšanje potrebne toplote za 
ogrevanje s 350 kWh/m2 stanovanjske površine na 113 
 kWh/m2 pri starejši toplotno neizolirani stanovanjski hiši 
oziroma zmanjšanje potrebne toplote za ogrevanje s 
115 kWh/m2 na 50 kWh/m2pri večji večtanovanjski 
zgradbi, če gre za stavbe na področju Ljubljane s 
temperaturnim primanjkljajem 3310 stopinjskih dni 
(20/12). 
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Slika 20: Letna raba energije za ogrevanje na enoto 
stanovanjske površine pred energetsko obnovo ovoja stavbe 

in po njej [6]. 
 

Vračilni roki naložb v energetsko sanacijo zgradb v 
povprečju presegajo 25 let, če kot naložbo vrednotimo 
gradbeni ukrep v celoti. Seveda se enostavnejši ukrepi, kot 
na primer toplotne izolacija podstrešja, izplačajo v 3 do 4 
letih oziroma celo v enem letu, če ne računamo stroškov za 
izvedbo. Če se pri menjavi oken odločimo za vgraditev 
nizkoemisijske zasteklitve s plinskim polnjenjem, se 
dodatna naložba v energetsko obnovo stavbe povrne v 
3 letih [10]. Med ekonomsko uresničljive ukrepe na 
področju zgradb štejemo tiste, katerih vračilna doba je 
krajša od 10 let. Študije kažejo, da je z izvedbo teh ukrepov 
mogoče zmanjšati potrebno energijo za ogrevanje 
stanovanjskih stavb tudi do 30% [7]. 

 
Pri obstoječih stavbah s previsoko rabo energije gre za 
starejše objekte, ki so že sicer potrebni popravila in 
zamenjave elementov. Če od celotne naložbe odštejemo 
del, ki je nujen zaradi investicijskega vzdrževanja, 
ocenjujemo, da je le 40% investicije potrebne zgolj zaradi 
izboljšanja energetskega stanja stavb. Zato ocene kažejo, da 
lahko rok vračila naložb v samo izboljšanje energetskega 
stanja stavb zgrajenih pred letom 1980 zmanjšamo na 
približno 10 let, kar je že zanimivo tudi za privatni kapital. 
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9.1.2 Dejansko stanje stanovanjskih stavb 
 

73% stanovanjskih zgradb v Sloveniji je enodružinskih hiš 
ali družinskih hiš v strnjeni pozidavi, v njih je skoraj 
polovica vsega stanovanjskega fonda. Tudi večji del 
stanovanj v večstanovanjskih objektih je v zasebni lasti. 
Zato je jasno, da je odločitev za energetsko sanacijo ali 
proti njej neposredno v rokah občanov.  

 

Da bi pridobili podatke o dejanskem stanju stavb in realnih 
možnostih za izboljšanje energestkega stanja stavb, je bila 
v Sloveniji izvedena javnomnenjska raziskava [8], katere 
namen je bil osvetliti odnos državljanov do učinkovite rabe 
energije v zgradbah in gospodinjstvih.  

 

5000 naključno izbranih gospodinjstev v Sloveniji je 
prejelo izčrpen vprašalnik o arhitekturnih značilnostih 
njihove stanovanjske stavbe, o načinu ogrevanja, rabi 
energije in stroških zanjo, že izvedenih obnovitvenih delih 
in izboljšavah na stavbi ter predvsem o načrtih za 
prihodnost in njihovem odnosu do učinkovite rabe energije 
v zgradbah in gospodinjstvih. Odziv med naslovniki je bil 
nadpovprečen, skoraj 20%. 

 

Med 920 izpolnjenimi vprašalniki se jih 67% nanaša na 
stanovanja v individualnih hišah, preostalih 33% pa na 
stanovanja v večstanovanjskih zgradbah oziroma v blokih. 
V nadaljevanju povzemamo ugotovitve o stanju oken.  
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Slika 21: Vrste zasteklitve pri hišah in blokih (N=929) 
 

V slovenskih stanovanjih so okna z enojno zasteklitvijo v 
praktično zanemarljivem številu. Prevladuje dvojna 
zasteklitev v vezanem in škatlastem oknu. Po 40% 
anketirancev navaja, da ima taka okna, medtem ko 22% 
anketirancev navaja, da ima okna s t.i. termopan 
zasteklitvijo, ki v toplotnem smislu ne predstavlja prednosti 
v primerjavi z dvojno zasteklitvijo v škatlastem ali vezanem 
oknu.  

 

Žal je delež kakovostne toplotno izolacijske zasteklitve (z 
nizkoemisijkim nanosom in plinskim polnjenjem, 
k=1.1 W/m2K) v zajetem vzorcu anketirancev še vedno 
zanemarljivo majhen. 

 

S tesnenjem oken so na splošno bolj zadovoljni stanovalci 
v hišah kot v blokih. Kar 37.8% anketirancev v blokih je 
izjavilo, da njihova okna tesnijo slabo. Za dodatno tesnenje 
oken se je že odločilo 7% anketirancev v hišah in 9.1% 
anketirancev v blokih. 
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Slika 22: Tesnenje oken pri hišah in blokih, N=920. 

 

 

9.1.3 Že izvedene prenove v obstoječih 
stavbah 

 

Pri hišah med že izvedenimi obnovitvenimi posegi 
prevladujejo ukrepi na ovoju zgradbe, medtem ko pri 
blokih prevladujejo ukrepi na ogrevalnem sistemu. Tako po 
obsegu kot po številu je bilo precej več naknadno izvedenih 
posegov pri hišah. Zamenjava oken je pogost ukrep, saj ga 
je izvedlo 9.3% anketiranih v hišah in 17% anketiranih v 
blokih. Žal se je izkazalo, da pri menjavi oken še vedno vse 
prepogosto izpuščamo priložnost za vgradnjo kakovostne 
toplotnoizolacijske zasteklitve z nizkoemisijskim nanosom 
in plinskim polnjenjem.  
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Slika 23: Kasneje izvedeni posegi na hišah in blokih, 
N=920. 

 

9.2 Pregled stanja uporabe energetsko 
učinkovite zasteklitve in oken na 
slovenskem trgu 

 

Na podlagi ankete FEMOPET Slovenija [3] med 18 
proizvajalci oken in zasteklitve, ki so sodelovali tudi v 
akciji MGD AURE subvencioniranja energetsko 
učinkovitih oken in zasteklitve v letih 1998/99, smo 
ugotavljali pogostost uporabe energetsko učinkovite 
zasteklitve v posamezni skupini stavb. Podjetja, ki so na 
vprašalnik odgovorila, prodajo na slovenskem trgu 
309.022 m2 stavbnega pohištva (222.640 m2 PVC oken in 
86.382 m2 lesenih oken, kar znaša okoli 50% celotne 
proizvodnje tovrstnih oken proizvedenih in prodanih na 
slovenskem tržišču) in 162.000 m2 zasteklitve. 

Proizvajalci so ocenili pogostost uporabe energetsko 
učinkovite zasteklitve v posamezni skupini stavb z ocenami 
od 5 (dosledno) do 1 (le izjemoma). Podatki na sliki 24 so 
uteženi glede na letno prodajo stavbnega pohištva 
posameznega proizvajalca na slovenskem trgu. 

 

POGOSTOST UPORABE NIZKOEMISIJSKE ZASTEKLITVE S PLINSKIM POLNJENJEM
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Slika 24: Pogostost uporabe energetsko učinkovite 

zasteklitve v različnih skupinah stavb glede na njihov 
namen uporabe – okna izdelana in vgrajena v Sloveniji. 
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Slika 25: Delež proizvedenih in prodanih lesenih ter PVC 
oken v Sloveniji glede na toplotnoizolacijske lastnosti oken 

in zasteklitve. 
 

Pri analizi odnosa kupcev do energetsko učinkovite 
zasteklitve smo ugotovili, da je 42% kupcev že energetsko 
ozaveščenih in se odločijo za vgradnjo zasteklitve s k 
1.1 W/m2K, da v 29% primerov trgovci oziroma 
proizvajalci oken dobro opravijo svetovalno vlogo, še 
vedno pa 29% kupcev vztraja pri nakupu cenejše, 
energetsko bistveno manj učinkovite zasteklitve.  
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Slika 26: Odnos kupcev oken do energetsko učinkovite 
zasteklitve s k = 1.1 W/m2K. 

 

Rezultati ankete v skupini proizvajalcev, ki obvladujejo 
sodobne tehnologije zasteklitve in proizvajajo energetsko 
učinkovita okna, kažejo, da jim te tehnologije še ni uspelo v 
zadostni meri uveljaviti na našem tržišču. Ob prodoru 
mnogih naših podjetij na zahtevne zahodne trge nas lahko 
žalosti podatek, da je v Sloveniji v skupini lesenih oken še 
vedno 35% takih z visoko toplotno prehodnostjo okvira 
(nad 2.0 W/m2K) in z navadno dvojno zasteklitvijo (k = 
2.9 W/m2K), pri PVC oknih pa je v celo 58% oken 
vgrajena navadna dvojna izolacijska zasteklitev.  

 

9.3 Razmerje med naložbo in prihranki 
 

Vgradnja energetsko učinkovite zasteklitve s k 1.1 W/m2K 
in energetsko učinkovitih oken pri novogradnjah ali ob 
sicer načrtovani menjavi oken je ukrep, ki je tudi 
ekonomsko zanimiv in dolgoročno edino pravilna 
odločitev.  

 

Slika 27: Cene brez vgradnje za PVC in lesena okna 
dimenzije 140/140 cm na slovenskem tržišču, stanje 

december 1999 
 

Na sliki 27 so prikazane cene PVC in lesenih oken dimenzij 
140x140 cm na slovenskem trgu, kjer oznaka DZ pomeni 

izolacijsko zasteklitev (k=2.9 W/m2K), oznaka EnU pa 
energetsko učinkovito zasteklitev (k=1.1 W/m2K). Cene je 
v posebni anketi v decembru 1999 posredovalo 18 
slovenskih proizvajalcev stavbnega pohištva. Analiza cen 
pokaže, da je obravnavano okno z energetsko učinkovito 
zasteklitvijo v povprečju le za 10% dražje od enakega okna 
z navadno izolacijsko zasteklitvijo! 

 

Na podlagi razlike v ceni oken z navadno dvojno 
zasteklitvijo in oken z nizkoemisijsko zasteklitvijo s 
plinskim polnjenjem in ob upoštevanju 2.7-krat manjših 
toplotnih izgub skozi energetsko učinkovita okna smo 
ugotovili, da se razlika v ceni oziroma dodatna naložba v 
energetsko učinkovitost povrne s prihranki pri energiji že v 
dveh do treh letih. 

 

Komentirati velja še ukrep menjave zasteklitve, za katerega 
se je kljub nižji celotni naložbi odloča precej manj 
občanov. Pri vzorčnih primerih se je vračilni rok celotnega 
ukrepa (material in delo) gibal med 5 in 10 let. Če 
upoštevamo poleg prihrankov tudi izboljšanje toplotnega 
ugodja v bivalnem prostoru, pri oknih s sicer kakovostnim 
okvirom ni razloga za omahovanje pred izvedbo tega 
ukrepa. 

 

10. SPODBUJANJE UPORABE 
ENERGETSKO UČINKOVITE 
ZASTEKLITVE IN OKEN 

 

Javnomnenjska raziskava je pokazala, da v prihajajočem 
petletnem obdobju lastniki stanovanj načrtujejo nekatere 
ukrepe za zmanjšanje rabe energije v njihovih stanovanjih. 
Med ukrepi na ovoju stavbe sta najpogostejša tesnenje oken 
in celovita zamenjava oken. Z izbiro primernih materialov 
je ukrep mogoče izvesti tako, da bo bivanje v obnovljenem 
stanovanju prijetnejše z vidika toplotnega ugodja in da 
bomo porabili manj energije za ogrevanje. 

 

Anketiranci v družinskih hišah najpogosteje načrtujejo 
tesnenje oken (25% odgovorov), sledi toplota izolacija 
zunanjih sten (25%), izolacija stropa proti podstrešju 
(22%), zamenjava obstoječih oken z okni s kakovostno 
toplotno izolacijsko zasteklitvijo z nizkoemisijskim 
nanosom in plinskim polnjenjem (k=1.1 W/m2K) (21%) ter 
vgradnja sodobnih ogrevalnih naprav (19%). 

 

V večstanovanjskih stavbah so najpogosteje načrtovani 
ukrepi tesnenje oken (30%), zamenjava oken (23%) ter 
obračun stroškov za energijo po dejanski rabi (19%). 
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Slika 28: Najpogostejše načrtovane izboljšave na ovoju 
stavbe pri energetski obnovi stanovanjskih hiš in blokov 

(N=920) 
 

 

Ugotovitev, da menjavo dotrajanih, neestetskih ali 
nefunkcionalnih oken načrtuje dobrih 20% stanovalcev 
tako v blokih kot v družinskih hišah, zgovorno priča o 
velikem energetsko varčevalnem potencialu, ki ga lahko 
uresničimo ob minimalno povečanih stroških za že 
načrtovan nakup novih oken. 

 

Zato je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Agencija za 
učinkovito rabo energije, zasnovalo program državnega 
subvencioniranja vgradnje energetsko učinkovite 
zasteklitve oziroma oken [11].  

 

10.1 Državni programi subvencij 
 

MGD AURE je za spodbujanje investicij v učinkovito rabo 
energije v stavbah in gospodinjstvih v letu 1998 namenilo 
11.5 mio SIT in v letu 1999 26.6 mio SIT. V letih 1998 in 
1999 je prejelo denarno spodbudo 880 gospodinjstev.  

 

Denarno spodbudo so lahko prejela gospodinjstva za 
vgradnjo oken s toplotno prehodnostjo stekla skupaj z 
okvirom manjšo od 1.6 W/m2K (ISO/DIS 10077) oziroma 
za zasteklitev s toplotno prehodnostjo manjšo od 
1.4 W/m2K. Okna so morala ustrezati tudi zahtevam 
skupine zahtevnosti C za prepustnost zraka in vodotesnost 
po SIST 1018. Denarno spodbudo so občani lahko prejeli 
tudi za vgradnjo oken, ki ustrezajo kriterijem za energetsko 
učinkovita okna po uredbi Vlade RS: Uredba o določitvi 
kriterijev energetske učinkovitosti, manjše porabe pitne 
vode in manjšega obremenjevanja okolja za nekatere 
proizvode široke rabe (Ur.l.R 8/96) oziroma za okna z 
Znakom kakovosti v graditeljstvu. 

Višina denarne spodbude je znašala  

1. za zamenjavo obstoječe zasteklitve z energetsko 
učinkovito (k < 1.4 W/m2K) in za vgradnjo energetsko 

učinkovitih oken pri novogradnjah: 3.000 SIT/m2 
zasteklitve oz. največ 30.000 SIT na gospodinjstvo, 

2. za zamenjavo obstoječih oken z energetsko 
učinkovitimi: 5.500 SIT/m2 okna oz. največ 66.000 SIT 
na gospodinjstvo. 

 

Državna subvencija je predstavljala 10% do 15% cene 
energetsko učinkovitega okna. Obseg denarne spodbude je 
bil namenjen pokrivanju razlike v ceni za nakup oken z 
navadno dvojno zasteklitvijo (k = 2.9 W/m2K) in nakup 
oken z energetsko učinkovito dvojno zasteklitvijo z 
nizkoemisijskim nanosom in plinskim polnjenjem, ki ima 
toplotno prehodnost med 1.1 W/m2K in 1.3 W/m2K.  
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Subvencije MGD AURE - okna 1999 

 

Slika 29: Regionalna porazdelitev prispelih popolnih vlog 
za subvencije za energetsko učikovito zasteklitev oziroma 

okna do izteka akcije v letih 1998 ter 1999 [11] 
 

Povprečna višina izplačane subvencije je znašala okoli 
40.000 SIT na gospodinjstvo, kar predstavlja približno 9 m2 
subvencionirane površine zasteklitve ali oken. Približno 
dve tretjini subvencij je bilo dodeljenih za zamenjavo oken 
in ena tretjino za prvo vgradnjo energetsko učinkovitih 
oken. 
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V akciji je sodelovalo skupno 28 podjetij, proizvajalcev 
oken ali zasteklitve, ki so za svoje izdelke predložila 
dokazila o izpolnjevanju zahtevanih tehničnih lastnosti. 

 

10.2 Učinki in rezultati izvedenih programov 
 

V okviru akcije v letu 1998 je bilo subvencionirano 289 
gospodinjstev, ki so vgradila skupno 4.251 m2 energetsko 
učinkovite zasteklitve oziroma oken. Prihranke pri rabi 
energije zaradi vgradnje subvencioniranih energetsko 
učinkovitih izdelkov ocenjujemo na 800 MWh letno. V letu 
1999 je prejelo subvencijo 880 gospodinjstev, ki so 
vgradila 7941 m2 zasteklitve oziroma oken. V letu 1999 
dosežene prihranke ocenjujemo na 1500 MWh letno. 
Prihranki temeljijo na zmanjšanju transmisijskih toplotnih 
izgub zaradi vgradnje zasteklitve z manjšo toplotno 
prehodnostjo ter na zmanjšanju ventilacijskih izgub zaradi 
nekontrolirane izmenjave zraka skozi okenske pripire. 
Doba vračanja vloženih državnih sredstev v visoko raven 
energetske učinkovitosti stavbnega pohištva se giblje med 2 
in 2.5 let. 

 

Razveseljivo je dejstvo, da je akcija poleg neposrednih 
prihrankov pri rabi energije dosegla tudi pozitiven premik 
na področju ozaveščanja investitorjev in ponudnikov oken. 
Veliko kupcev že zahteva od proizvajalcev dokazila o 
energetski učinkovitosti stavbnega pohištva in se odloča za 
vgradnjo nizkoemisijske zasteklitve s plinskim polnjenjem 
s k=1.1W/m2K, kjer se razlika v ceni med navadno dvojno 
zasteklitvijo in spodbujano tehnologijo povrne že v 2 do 3 
letih.  

 

Akcija subvencioniranja je spodbudila tudi preskušanje 
toplotnih karakteristik oken, ki je v zadnjih nekaj letih 
predvsem zaradi neurejenih pravnih okvirov skoraj zamrlo, 
zato so se pri nas že pojavljali izdelki nepreverjene in 
včasih tudi neprimerne kakovosti. Skupaj z drugimi 
aktivnostmi, kot so strokovna posvetovanja, predavanja za 
graditelje, izdaja pričujoče informacijske brošure o oknih, 
se ustvarja nabor programskih dejavnosti za nadaljnje 
pospeševanje uporabe kakovostne zasteklitve oziroma oken 
v slovenskih stavbah. 

 

Akcija MGD AURE za leto 1998 je tako prvič po 
predhodnih akcijah subvencioniranja cenejših ukrepov 
(tesnenje oken, nastavitev oljnih gorilnikov in toplotna 
izolacija podstrešja) posegla na področje ukrepov, ki 
zahtevajo večja vlaganja. Kljub temu, da je strošek menjave 
oken visok, je ta ukrep še vedno med najpogosteje 
načrtovanimi posegi pri obnovi stanovanj.  

 

10.3 Znak kakovosti v graditeljstvu za 
področje oken 

 

Da bi graditeljem olajšali odločitev pri izbiri kakovostnega 
gradbenega izdelka, se je v Sloveniji razvil projekt Znak 
kakovosti v graditeljstvu (ZKG). Znak kakovosti v 
graditeljstvu je neobvezen certifikacijski znak. Označuje 
izdelke in storitve s področja graditeljstva v Sloveniji, ki 
izpolnjujejo visoke, strokovno pripravljene in mednarodno 
primerljive zahteve glede kakovosti, proizvajalec oziroma 
izvajalec pa zahteve glede zagotavljanja kakovosti ter 
poslovne odličnosti. 

 

Kriteriji ZKG se pripravijo v okviru posameznega 
aplikativnega projekta za vsak predmet ocenjevanja. Pri 
tem sodelujejo najvidnejši strokovnjaki z univerze, RR 
inštitutov, podjetij in stroke. Postopek ocenjevanja poteka v 
skladu s Pravili ZKG in izdelano metodologijo. Izvajajo ga 
strokovni in nepristranski člani ocenjevalnih komisij, ki jih 
imenuje Upravni odbor ZKG. Razpis za prijavo je javen. 

 

 
 

Slika 30: Znak kakovosti v graditeljstvu 
 

Dobitnik ZKG je proizvod oziroma storitev, ki v postopku 
ocenjevanja pridobi zadostno število točk. Ocenjujejo se 
tehnične karakteristike izdelka, se posebej tiste lastnosti, ki 
vplivajo na njegovo energetsko učinkovitost, kot tudi 
elementi poslovne odličnosti proizvajalca. V letih od 1997 
do 1999 je znak ZKG za energetsko učinkovita okna 
prejelo devet podjetij iz Slovenije. ZKG97 so prejeli 
Jelovica d.d., Inles Hrast d.d. in Marles hiše d.o.o., ZKG98 
Aluminij Montal d.d., Koplast d.o.o. in AJM d.o.o., ZKG99 
pa KLI Logatec d.d., M&MM d.o.o. in Slatin d.o.o. 

 

 

10.4 Seznam energetsko učinkovitih izdelkov 
v dosedanjih akcijah subvencioniranja 

 

1. AJM d.o.o., Kozjak nad Pesnico; PVC okno AJM z 
vgrajeno zasteklitvijo k<1,4 W/m2K 
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2. Koplast, proizvodnja oken in vrat d.o.o., Slovenske 
Konjice; enokrilno okno KOPLAST ACCORD z 
vgrajeno zasteklitvijo k<1,4 W/m2K  

3. Aluminij Montal d.d., Komen; PVC okno “MAJ” z 
vgrajeno zasteklitvijo k<1,4 W/m2K 

4. Jelovica, lesna industrija, d.d., Škofja Loka; okno 
JELOTERM z vgrajeno zasteklitvijo k<1,4 W/m2K 

5. Marles hiše Maribor d.o.o.; leseno okno D01 z 
vgrajeno zasteklitvijo k<1,4 W/m2K 

6. INLES HRAST d.d., Ribnica; leseno okno INO - 68 z 
vgrajeno zasteklitvijo k<1,4 W/m2K 

7. GAŠPER, d.o.o. Radlje ob Dravi; leseno okno 
GAŠPER s profilom debeline 68 mm, z vgrajeno 
zasteklitvijo k<1,4 W/m2K in enokrilno enojno PVC 
okno Aluplast Ideal 2000 z vgrajeno zasteklitvijo 
k<1,4 W/m2K 

8. SLATIN d.o.o., Ravne na Koroškem; PVC okno 
TROCAL – ELEGANCE, z vgrajeno zasteklitvijo 
k<1,4 W/m2K 

9. KRISTAL Maribor d.o.o., proizvodnja stekla s k<1,4 
W/m2K  

10. REFLEX Gornja Radgona, proizvodnja stekla s k<1,4 
W/m2K  

11. KOVINOPLASTIKA Lož d.d., Stari trg pri Ložu; 
okno iz trdega PVC "ALUPLAST", z vgrajeno 
zasteklitvijo k<1,4 W/m2K  

12. INTERALTA d.o.o., Ljubljana; okno "INTERTEC" z 
vgrajeno zasteklitvijo k<1,4 W/m2K  

13. INOTERM d.o.o., Ribnica; proizvodnja zasteklitve s 
k<1,4 W/m2K  

14. KLI Logatec d.d.; enokrilna enojna lesena balkonska 
vrata in okna s profilom debeline 68 mm, z vgrajeno 
zasteklitvijo k<1,4 W/m2K 

15. HAAS DOM d.o.o., Hoče, enojno enokrilno PVC okno 
HOCO sistem 200 z vgrajeno zasteklitvijo k<1,4 
W/m2K  

16. DURAL d.o.o., Slovenj Gradec, enojno enokrilno PVC 
okno EURO-DURAL z vgrajeno zasteklitvijo k<1.4 
W/m2K  

17. DIAMANT d.o.o., Maribor, proizvodnja zasteklitve 
Planitherm Futur s k<1,4 W/m2K 

18. ARNUŠ Roletarstvo s.p., Ptuj, enojno enokrilno PVC 
okno TROCAL z vgrajeno zasteklitvijo k<1.4 W/m2K 

19. M&MM d.o.o., Novo Mesto; okno iz aluminijastih 
profilov TERM AL 1,3 z vgrajeno zasteklitvijo k<1.4 
W/m2K 

20. RIBIČ, Jože Ribič s.p., Slovenske Konjice; enojno 
enokrilno okno RIBIČ iz PVC profilov REHAU S 730 
4plus z vgrajeno zasteklitvijo k<1.4 W/m2K  

21. ITZ, Marjan Počervina s.p., Straža; enojna enokrilna 
PVC okna DK/D iz profilov TROCAL serije 900 z 
vgrajeno zasteklitvijo k<1,4 W/m2K  

22. GLIN Žagarstvo d.o.o, Nazarje, enojna enokrilna 
lesena okna s profilom debeline 68 mm, z vgrajeno 
zasteklitvijo k<1,4 W/m2K  

23. MEDLE, Alojz Medle s.p., Novo mesto; enojno 
enokrilno PVC okno SOFTLINE MEDLE z vgrajeno 
zasteklitvijo k<1,4 W/m2K  

24. ARCONT d.d., Gornja Radgona; enojno enokrilno 
okno Arcont F01 VN z vgrajeno zasteklitvijo k<1,4 
W/m2K  

25. TERMODOM d.o.o., Kamnik; enojno enokrilno PVC 
okno sistema FINSTRAL 200 z vgrajeno zasteklitvijo 
k<1,4 W/m2K  

26. AHSA d.o.o, Murska Sobota; enojno enokrilno okno 
sistema Finstral 200 z vgrajeno zasteklitvijo Iplus 
neutral R s toplotno prehodnostjo k=1,4 W/m2K 
proizvajalca Reflex Gornja Radgona 

27. SECOM Krško d.o.o., Krško; enojno enokrilno okno 
SECOM 1 iz PVC profilov Rehau 730S z vgrajeno 
zasteklitvijo SECOM 1.1 proizvajalca SECOM Krško 
d.o.o. 

28. VEGRAD d.d., Velenje; enojno enokrilno PVC okno 
iz profilov Rehau 730S z vgrajeno zasteklitvijo k<1,4 
W/m2K proizvajalca Kristal Maribor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5 Izkušnje iz tujine 
 

V drugih evropskih državah imajo precej raznolike izkušnje 
s spodbujanjem uporabe energetsko učinkovite zasteklitve 
in oken. V Nemčiji na primer že gradbena regulativa 
zahteva vgradnjo energetsko učinkovitih izdelkov, hkrati pa 
je možno zaprositi za finančno podporo za gradnjo 
nizkoenergijske hiše ali pridobiti ugoden kredit v primeru 
energetsko učinkovite prenove obstoječe stavbe. Podobne 



ENERGETSKO UČINKOVITA ZASTEKLITEV IN OKNA 

25 

ugodnosti so na voljo tudi v nekaterih avstrijskih zveznih 
deželah. Na Švedskem potekajo različni programi 
ozaveščanja in spodbujanja vgradnje energetsko učinkovite 
zasteklitve in oken. Po drugi strani pa se zviša stopnja 
davka na lastništvo nepremičnine, saj se s tem ukrepom 
poveča vrednost stavbe. 

 

V nekaterih državah je stanje na področju gradbeništva še 
bistveno manj regulirano kot pri nas, morebitne 
spodbujevalne aktivnosti glede energetske učinkovitosti na 
področju stavb so zgolj naključne, na trgu stavbnega 
pohištva pa zaenkrat vlada stihija. V precejšnjem številu 
držav (na primer v Latviji, Grčiji, na Danskem in 
Švedskem) je tako kot pri nas v pripravi nova, strožja 
gradbena regulativa, v kateri bodo zajete tudi toplotne 
karakteristike oken s poudarkom na energetski 
učinkovitosti. 

 

Praktično v vseh državah se odvija vsaj ena od oblik 
ozaveščanja javnosti, na primer izdajanje tematskih 
publikacij, prirejanje seminarjev za različne ciljne skupine, 
promocijske dejavnosti s strani proizvajalcev stavbnega 
pohištva in podobno. Značilno je, da so aktivnosti 
intenzivnejše in predvsem bolj organizirane tam, kjer je že 
bila sprejeta poostrena zakonodaja s tega področja. 
Podobnega programa državnih subvencij za vgradnjo 
energetsko učinkovitega stavbnega pohištva, kot se je 
odvijal v Sloveniji v letih 1998 in 1999, pa vsaj v enako 
velikem obsegu nismo zasledili nikjer drugje. 
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