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Ko govorimo o učinkoviti rabi energije v stavbah, so gradbeni materiali samo del precej širše zgodbe. 

Še tako dober (»energetsko varčen« ali »energetsko učinkovit«) material ne more kaj dosti prispevati k 

nizki rabi energije za obratovanje stavbe, če je npr. osnovna zasnova stavbe neprimerna, če ne 

upoštevamo naravnih danosti in omejitev konkretne lokacije (npr. moţnost izkoriščanja pasivnih 

sončnih pritokov, zaščita pred vetrom in padavinami), če vgradimo napačno dimenzionirane ali 

neučinkovite naprave in podobno. 

 

Navadno v tem kontekstu najprej pomislimo na materiale za toplotno zaščito oz. na toplotne izolacije. 

Pozitivni učinki toplotne izolacije se večajo z njeno debelino in to seveda ni nikakršno odkritje: več je 

izolacije, večji je toplotni upor konstrukcije in manjši je toplotni tok iz ogrevanih prostorov navzven. S 

tem prihranimo pri toploti in stroških za ogrevanje. Ob primerni moţnosti in pravilni zasnovi senčenja 

prozornih površin ovoja ob tem vplivamo tudi na toplotno stabilnost stavbe in na zmanjšanje potreb po 

hlajenju v toplem obdobju leta. Vendar pa večanje debeline izolacije v nedogled ni smiselno, tako iz 

tehnično-izvedbenih razlogov kot tudi zaradi vedno počasnejšega izboljševanja toplotnega upora z 

naraščanjem debeline materiala. 

 

V današnjem času je aktualno predvsem vprašanje, kje so pri materialih še na voljo rezerve glede 

energetske učinkovitosti oz. varčevanja z energijo. Proizvajalci toplotnih izolacij občasno razvijejo 

izboljšano različico materiala, z nekoliko zniţano toplotno prevodnostjo ali z izboljšano 

paroprepustnostjo. V zadnjem obdobju pa se vendarle pojavljajo toplotno izolacijski materiali, ki imajo 

opazneje niţjo toplotno prevodnost od »standardnih«; te vrednosti se gibljejo npr. med 0,20 in 0,25 

W/m
2
K. Pri uporabi novih materialov je nujno treba upoštevati navodila proizvajalcev o načinu 

vgradnje (polaganje, lepljenje, mehansko pritrjevanje, kombinacije …) in o kompatibilnih zaključnih 

oz. zaščitnih slojih. 

 

Po drugi strani pa je tudi res, da lahko pri nizkoenergijskih hišah, kjer je npr. potreba po toploti za 

ogrevanje ţe v izhodišču zelo majhna, tudi manjša sprememba lastnosti nekega materiala prinese 

nekoliko opaznejše rezultate. Morda so v smislu celostnega gledanja na stavbo in njene komponente 

včasih celo pomembnejše nekatere druge spremembe in izboljšave, ki vplivajo npr. na trajnost in 

dimenzijsko stabilnost materiala in s tem celotne konstrukcije, ali pa recimo na njegove lastnosti glede 

prevajanja vodne pare. 

 

Vsak gradbeni material je del določenega sistema oz. konstrukcije. Deloval bo le tako dobro, kolikor 

dobro bo delovala celotna konstrukcija (še bolj je to seveda res v obratni smeri). To velja nedvomno 

tudi za zmanjšanje potreb po dovedeni energiji. Pri tem so pomembni tudi različni t.i. zaščitni sloji, npr. 

korektna zaščita pred vlago in vetrom, ali pa posebni pomoţni materiali, s katerimi dosegamo recimo 

zrakotesnost, (ne)prepustnost za vodno paro ali neprepustnost za vodo celotnega sistema, v katerega je 

določen material vgrajen. 

 

Če si dovolimo majhen odmik in podobno kot posamezne materiale obravnavamo tudi nekatere 

gradbene proizvode (recimo strojne naprave in sisteme), lahko podobno kot zgoraj ugotovimo, da ima 



tudi tu energijska učinkovitost oz. varčnost svoje smiselne meje. Navadno govorimo o izkoristku, ki se 

je v mnogih primerih ţe zelo pribliţal zgornji (tehnološki) meji. V praksi pa je ta odvisen tudi od 

reţima obratovanja naprave, od dejanske obratovalne moči in podobno. Področje, kjer je danes 

mogoče, vsaj računsko gledano, doseči res bistvene spremembe, je uvedba kontroliranega mehanskega 

prezračevanja z izmenjavo toplote kot alternativa naravnemu prezračevanju. Tudi tu pa velja, da 

morajo biti pravilno izvedene in usklajene vse faze: od načrtovanja preko vgradnje do obratovanja in 

vzdrţevanja sistema. Marsikdo pa ima kljub računskim prihrankom energije pomisleke glede 

dolgotrajne higienske oz. zdravstvene neoporečnosti celotnega sistema umetnega prezračevanja, 

posebej pri centralnih sistemih z večjimi dolţinami razvodnih kanalov. 

 

Gradbeni materiali, ki so dostopni na trgu, naj bi bili po definiciji primerni za nameravano uporabo. To 

velja tudi za področje t.i. energijsko varčnih gradbenih materialov. Načelno torej ne bi smelo biti skrbi, 

da bomo z nakupom in pravilno vgradnjo tega ali onega materiala naredili veliko napako, če poznamo 

njegovo funkcijo in osnovne lastnosti. Res pa se lahko zgodi, da so določene razlike pri isti blagovni 

znamki, recimo v odvisnosti od drţave proizvajalke nekega materiala – ne nazadnje tudi pri ekoloških 

parametrih. Morda je za trenutno stanje značilno to, da so individualni kupci in investitorji celo bolj 

zahtevni in kritični pri naročanju materialov kot pa nekateri investitorji gradnje za trg, pri katerih je 

opaziti pogostejšo prakso iskanja kompromisov in naročanja cenejših materialov morda slabše, a ravno 

še ustrezne kakovosti na račun niţje cene investicije in s tem večjega zasluţka. 

 

Gotovo je res, da naj bi se investitorji zavedali, da ni vse v ceni začetne investicije, ampak je treba 

upoštevati še stroške obratovanja, vzdrţevanja itd. v celotni ţivljenjski dobi stavbe. Morda ima draţji 

material ob enakem osnovnem učinku (manjša raba energije) kakšne druge, daljnoseţnejše prednosti 

(tudi dolgoročno stroškovne). Res pa je, da je ta zavest bolj prisotna pri tistih investitorjih, ki bodo 

hkrati tudi uporabniki nepremičnine in s tem plačniki vseh s tem povezanih stroškov. Posebej v 

zaostrenih gospodarskih in finančnih razmerah in ţelji po čim hitrejšem vračilu investicije (npr. ob 

pritiskih zunanjih lastnikov investitorja) pa ţal vse prevečkrat tudi ta logika pade, čeprav je vsekakor 

mnogo bolj smiselna. 

 

Ne nazadnje, tudi vladna ministrstva in različne javne ustanove, ki bi naj s svojim ravnanjem dajale 

zgled in promovirale zeleno naročanje, se le redko ravnajo po teh načelih in največkrat vztrajajo pri 

najniţji ponudbeni ceni kot edinem merodajnem kriteriju. Vtis je, da se na varčevanje z javnimi oz. 

proračunskimi sredstvi gleda le skozi hipni, prvi učinek, ne pa s pomočjo celovite presoje ugodnih 

učinkov v celotnem času uporabe ali izvajanja predmeta naročila.  Morda bo do sprememb vendarle 

prišlo po sprejetju nacionalnega akcijskega načrta in predvidenega pravilnika za zeleno naročanje. 

 

V nehvaleţni situaciji se znajdejo tudi zasebni naročniki, ki se sicer zavedajo morebitnih dolgoročnih 

prednosti višje začetne investicije, a zanjo enostavno nimajo finančnih moţnosti. Tudi drţavne 

subvencije ali krediti za ekološke naloţbe niso nujno zadostna rešitev, posebej še, če so pogoji za 

odobritev, ki jih je treba izpolniti, preveč kompleksni. Ţal danes tudi komercialne banke še ne ponujajo 

posebnih, ugodnejših kreditov za naloţbe v energetsko učinkovitost. 

 

Ekološka ozaveščenost nasploh vodi k vrednotenju materialov po širših kriterijih. Tako so ţe zdaj (v 

prihodnosti pa bodo še bistveno bolj) pomembni vidiki npr. količina vgrajene energije, moţnost 

razgradnje ter ponovne uporabe ipd. Tako je lahko proizvodnja nekega »energijsko varčnega« 

materiala s sicer odličnimi toplotnimi lastnostmi zelo draga ali pa material povzroča veliko 

obremenitve okolja bodisi pri pripravi, transportu ali razgradnji. Upoštevanje teh vidikov je pomemben 

del prizadevanj za nizkoogljično druţbo, termin, ki se danes uveljavlja morda bolj v političnem kot 

tehničnem okolju. 



 

Pogosto se kot element trajnostne gradnje zelo izpostavljajo t.i. naravni, eko, bio … materiali, pri 

čemer je treba biti nekoliko kritičen. Ni namreč nujno, da je npr. deklarirani »bio-material« po svojih 

lastnostih, trajnosti ali ceni kaj posebnega. Izraz »naravni« pa se pravzaprav uporablja s podtonom 

»neškodljivosti«, kar bi pomenilo, da so vsi drugi, torej »nenaravni« materiali uporabniku in/ali okolju 

škodljivi, kar gotovo ne drţi 

 

Seveda je tudi res, da vsak material ni primeren za vsako uporabo. Tudi določen tip toplotne izolacije 

ima svoje omejitve v moţnih področjih uporabe oz. vgradnje. A neprimerno je kar počez trditi, da nek 

material, ki je ob pravilni vgradnji in vzdrţevanju dokazano dobro deloval morda nekaj zadnjih 

desetletij, danes ni več primeren. Tak »deseti brat« je pogosto ekspandirani polistiren, ki se mu večkrat 

po krivem pripisuje marsikaj – da »ne diha« in zato sam od sebe povzroča plesen v stanovanjih, da ima 

preslabo toplotno stabilnost in je zato neprimeren za sodobno gradnjo, da je kriv za alge na fasadah, da 

ni primeren za gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih hiš in podobno. Praksa in tudi zgledi iz tujine (na 

katero se pogosto sklicujemo) govorijo o nasprotnem. 

 

Da bo material zadovoljivo opravljal svojo funkcijo in prispeval k izpolnjevanju ciljev učinkovite rabe 

energije, je potrebnih nekaj korakov: pravilno načrtovanje in izbira primernega materiala, pravilna 

vgradnja in pravilno vzdrţevanje. Tudi še tako »enkraten« material morda za določen konkreten primer 

iz konstrukcijskih, gradbeno fizikalnih ali drugih razlogov sploh ne bi prišel v poštev in si tako z njim 

ne bi mogli prav nič pomagati. Vendar pa je dodatni pogoj za doseganje energetske učinkovitosti tudi 

ta, da se opusti načelo enačenja izpolnjevanja osnovnih zahtev predpisov z dobro gradbeno prakso. V 

praksi se to prevede npr. v »samo taka debelina izolacije, kot je nujno potrebno za zadostitev 

predpisom«. Delno se sicer to stanje korigira s periodičnim zaostrovanjem zahtev predpisov, skladno s 

predmetnimi evropskimi direktivami.  

 

V Sloveniji se je zadnja tovrstna sprememba zgodila konec septembra 2008 z objavo novega pravilnika 

o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES), ki neposredno posega tudi na področje materialov, 

proizvodov in sistemov s področja gradbeništva, strojništva, pa tudi elektrotehnike. Veliko vprašanje je, 

ali so vsi projektanti in proizvajalci seznanjeni z dejanskimi implikacijami novih zahtev oz. ali vedo, da 

se bodo na videz enostavno zapisani in v primerjavi s prejšnjim pravilnikom opazno stroţji kriteriji 

lahko odrazili tudi skozi vplive na trg gradbenih materialov in proizvodov. 

 

Ne gre samo za to, da bo na ovoju stavb pač več izolacije kot doslej (česar so proizvajalci najbrţ 

veseli), gre tudi za to, da morda nekateri od proizvajalcev ta hip v programu nimajo več izdelka, ki bi 

zadostil recimo zahtevam v primeru ravnih streh, načrtovanih s slojem toplotne zaščite nad 

hidroizolacijo (klasična »obrnjena« streha). Kakšnemu investitorju pa se bo morda zdel manj smiseln 

nakup takih in drugačnih debelejših, torej bolj toplotno izolativnih blokov za zidanje sten, če jih je 

treba v vsakem primeru dodatno toplotno izolirati. Dejanska potrebna debelina toplotne zaščite lahko 

marsikoga tudi preseneti npr. v primeru, če ima načrtovana stavba nekoliko večjo površino oken. 

 

Ne gre namreč zanemariti dejstva, da lahko zahteva po bistveno večji toplotni prehodnosti ovoja stavbe 

pomembno vpliva na debelino njenega ovoja. Pri večjih večstanovanjskih stavbah, kjer se izplen 

izkazuje skozi število prodanih kvadratnih metrov uporabne tlorisne površine znotraj omejenih 

zunanjih gabaritov stavbe, se lahko ekonomski računi opazno spremenijo. Tu je gotovo velika 

priloţnost za materiale z izboljšanimi toplotnimi lastnostmi. 

 

Tudi stavbno pohištvo, če ga tu zgolj za primerjavo uvrstimo ob bok posameznim gradbenim 

materialom, kakršno je doslej pri nas veljalo za energijsko učinkovito (in za katero smo imeli ene 



najstroţjih zahtev v EU), pravzaprav ne ustreza več novim kriterijem v celoti. Zelo verjetno je, da 

marsikateri proizvajalec oken (lesenih in PVC, kovinskih pa sploh) doslej ni pozorno prebral in 

analiziral novega predpisa ter ugotovil, da morda velik del njegove »klasične« ponudbe sploh ne pride 

več v poštev. Podobno velja za proizvajalce strukturnih steklenih fasadnih sistemov. 

 

Kaj torej lahko pričakujemo v prihodnje, če se omejimo le na materiale, ne pa na naprave in sisteme? 

Seveda še naprej določene izboljšave njihovih lastnosti, a najverjetneje ne več ravno skokovite; tudi 

prihod kakšnega novega materiala, morda s specialnimi lastnostmi za specifična področja uporabe; 

pomembnejši poudarek na vgrajeni energiji in drugih okoljskih elementih, tudi za (po učinku) »varčne« 

materiale«; morda določene spremembe in/ali prilagoditve sedanjega pravilnika o URE v stavbah; v 

prihodnjih letih nadaljnje zaostritve ali odpiranje novih področij zahtev skladno z mednarodnimi 

obveznostmi. 

 

V bistvu torej zaenkrat še naprej stavimo na enake ali podobne materiale kot doslej, le npr. debelina 

toplotne izolacije je praviloma večja, pri čemer se ta hip niso pojavili kakšni revolucionarni, povsem 

drugačni oz. vsestransko bistveno boljši materiali od doslej uporabljanih (največkrat polistiren, kamena 

volna, steklena volna, celulozni in lesni kosmiči, penjeno steklo, poliuretan, zaenkrat v majhni meri 

tudi še kaj drugega). Beton, penobeton in plinobeton, opečni bloki, lesen skelet, jeklen skelet, montaţna 

stenska konstrukcija itd. pa ostajajo standardni materiali za nosilne konstrukcije, katerim dodamo 

toplotno zaščito in druge materiale, ki imajo zaščitno funkcijo v ovoju stavbe. Zgoraj opisane 

spremembe pa vendarle vplivajo tudi na obseg in način dela projektantov vseh strok, ki sodelujejo v 

procesu načrtovanja stavb, čemur bi bilo treba ţe zdaj posvetiti kar največjo pozornost. 


