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Uvod 

 

Pri odločitvah glede obnove in/ali zamenjave oken v stavbah se zastavlja vprašanje, kako oz. 

po katerih kriterijih vrednotiti obstoječi stavbni inventar. Pri stavbah novejšega datuma ali 

stavbah brez posebne kulturne vrednosti je navadno odločitev lažja, pri stavbah, ki so npr. 

vpisane v register nepremične kulturne dediščine ali jih z vidika varstva kulturne dediščine 

obravnava kak drug dokument, pa je potrebna kompleksnejša presoja. Predvsem gre za željo 

po ohranitvi izvirnih materialov in izdelkov ob hkratnih možnih ukrepih za izboljšanje 

bivalnega ugodja v prostorih. 

 

Kot je iz prakse žal še predobro znano, se lahko po sanaciji obstoječih oken (npr. zatesnitev 

reg) ali zamenjavi s sodobnimi izdelki pojavijo problemi s povišano relativno zračno 

vlažnostjo v prostorih, površinsko kondenzacijo in plesnijo, če stanovalci ne prilagodijo 

prezračevanja (in ogrevanja) novim razmeram. Tovrstni problemi so še izrazitejši pri starejših 

stavbah, ki se npr. zaradi zahtev varstva kulturne dediščine ob vzdrževalnih delih ne izolirajo 

z dodatno toplotno zaščito. Uporabniki morajo biti zato seznanjeni s pravilnim ravnanjem. 

 

 

      
 

Slika 1: Posebej starejša lesena okna, ki nekoč niso bila obdelana s posebnimi zaščitnimi 

nanosi, potrebujejo redno vzdrževanje (levo), sicer hitro pride do poškodb in deformacij 

zaradi vremenskih vplivov (desno). 

 

 

Po naročilu Območne enote Ljubljana Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije smo 

pripravili smernice za obnovo in zamenjavo oken in napotke za poznejše ravnanje 

stanovalcev. Smernice so namenjene strokovnjakom zavoda za lažje sprejemanje izhodiščnih 

odločitev in za presojo o primernem obsegu in vrsti ukrepov glede na tip okna ter s tem za 

pripravo podrobnejših kulturno varstvenih pogojev. Stanovalci pa bodo pravočasno 



   

seznanjeni z možnimi vplivi izvedenih del in z načinom ravnanja, ki jim bo zagotavljalo 

primerno bivalno ugodje in mikroklimatske razmere. 

 

Kriteriji za presojo 

 

Pri odločanju o obnovi ali menjavi oken lahko uporabimo tehnične in netehnične kriterije. 

Med tehnične ali z njimi tesno povezane kriterije štejemo predvsem: 

 

 splošno stanje stavbnega pohištva: dotrajanost krila in okvira, funkcionalnost okovja, 

stanje tesnil, 

 trdnost in stabilnost okenske konstrukcije: stanje osnovnega materiala (npr. mehanske 

poškodbe, poškodbe zaradi vlage, poškodbe zaradi lesnih škodljivcev, izpostavljenost 

sončnemu oz. UV sevanju), nosilnost okovja, vpetost zasteklitve, poškodbe zasteklitve, 

 gradbeno fizikalno stanje: toplotne lastnosti prozornega in neprozornega dela okna, 

stopnja zrakotesnosti pripir. 

 

Predvsem gradbeno fizikalno stanje (oz. lastnosti oken) bistveno vpliva na bivalno in delovno 

ugodje v prostorih in na porabo energije za ogrevanje (pa tudi za hlajenje) prostorov in stavbe 

kot celote. Pri odločanju za izvedbo ukrepa je zato treba poleg zagotovitve funkcionalnosti in 

vizualne podobe okna upoštevati tudi druge, dolgoročne vplive. 

 

Obnova ali zamenjava oken je ukrep, ki ga (ob predpostavki rednega vzdrževanja) izvedemo 

le na vsakih nekaj deset let. Praviloma zato izberemo postopke oz. izdelke, ki bodo zagotovili 

celostno izboljšanje stanja v stavbi. 

 

Spomeniško zaščitene stavbe ob investicijskem vzdrževanju (po definiciji ZGO) navadno niso 

deležne dodatne toplotne zaščite, razen morda v primerih enostavnejših fasad, ko je možno s 

sodobnimi materiali zagotoviti enak videz, kot je bil v izvirniku. V tujini zasledimo sicer več 

takih primerov tudi pri kompleksnejših izvedbah fasad, kar pa je povezano tudi s sorazmerno 

višjimi stroški. 

 

Pri zamenjavi obstoječih oken (ali kril ali zasteklitve) z izdelki z boljšimi toplotnimi 

lastnostmi in z dodatno zatesnitvijo pripir in reg se spremeni relacija med stavbnim pohištvom 

in sosednjimi konstrukcijami (stenami). Pri starih steklih s slabimi toplotnimi lastnostmi je 

prišlo do kondenzacije na šipah prej kot na (opečnih, kamnitih) stenah, kar je pomenilo tudi 

neke vrste alarm za uporabnike prostorov, t.j. signaliziralo je potrebo po izdatnejšem 

ogrevanju in/ali predvsem prezračevanju prostorov. Po vgradnji izdelkov z boljšimi 

toplotnimi lastnostmi se situacija obrne, do površinske kondenzacije pride na hladnejših 

stenah in vogalih prej kot na notranji šipi. Omenjenega alarma ni več, kar pomeni, da se lahko 

v prostorih, ki niso primerno ogrevani in prezračevani, “nenadoma” pojavi plesen brez 

predhodnih vidnih znakov. Opozorilo uporabnikom prostorov o nujnosti spremembe bivalnih 

navad mora zato spremljati vse tovrstne ukrepe. 

 

Pri temeljitejši obnovi stavb, kjer je poudarek na energetskih rezultatih, je smiselno izvesti 

analizo stroškov življenjskega kroga stavbe (LCC) in na podlagi primerjave izbrati 

najprimernejši scenarij ukrepov. Pri obnovi stavb s posebnim statusom so poudarki pretežno 

na ohranjanju/vzpostavljanju izvirnega videza stavbe in v okviru možnosti njenih izvirnih 

materialov in komponent. 

 



   

Vseeno pa je treba predhodno presoditi, za kakšne vrste stavbo gre, predvsem z vidika njene 

namembnosti oz. načina uporabe ali celo prezentacije. Koristno bi bilo izdelati kriterije za 

kategorizacijo stavb glede na obseg dovoljenih ali priporočenih ukrepov, recimo konkretno na 

področju obnove in zamenjave oken in njihovih sestavnih delov. 

 

 

 
 

Slika 2: Primer popolne obnove fasade nekaj stoletij stare stavbe; nova okna so izdelana kot 

posnetek prvotnih oken, a z vgrajeno sodobno energetsko učinkovito zasteklitvijo. 

 

 

Tovrstni kriteriji bi bili pomembni zato, ker je s sodobnimi materiali in tehnologijami mogoče 

narediti popolne kopije starega stavbnega pohištva, a z boljšimi toplotnimi, mehanskimi in 

drugimi lastnostmi. To pomeni, da se finančni vložek v obnovo ali zamenjavo oken 

oplemeniti skozi daljšo življenjsko oz. tehnično dobo izdelkov, nižje obratovalne in 

vzdrževalne stroške in izboljšano bivalno ugodje v prostorih (zvok, toplota, prepih). Predvsem 

v zasebnih in (več)stanovanjskih stavbah je to lahko izjemno pomemben vidik. 

 

V obstoječem starejšem stavbnem fondu se v veliki večini srečujemo s slabo vzdrževanim 

(posebej lesenim) stavbnim pohištvom, kjer bi bila obnova ali popravilo pogosto povezana z 

nesorazmernimi stroški glede na končni učinek. Zlasti pri zelo starih stavbah pa tak poseg 

razen izboljšanja zunanjega videza oken tudi ne bi prinesel nobenih drugih koristi lastnikom 

in uporabnikom. 

 

Zgoraj omenjeni kriteriji bi pomagali razrešiti tovrstne dileme, na primer: 

 

 pri javnih stavbah, reprezentančnih objektih  in podobno (obnova in vzdrževanje iz javnih 

sredstev) bi bila lahko proriteta ohranitev prvotnih izdelkov in materialov v čim večji 

meri, v okviru tehničnih možnosti, 

 pri stavbah v zasebni lasti (obnova in vzdrževanje iz zasebnih sredstev), npr. 

večstanovanjskih stavbah, bi se presojali širši, zgoraj omenjeni vidiki, ob upoštevanju 

dejanskega stanja in lastnosti oken in možnih pozitivnih vplivov na notranje bivalno 

okolje. 

 

Glede na dejansko stanje in tudi dimenzije obstoječega stavbnega pohištva so na voljo 

različne tehnične možnosti: 

 



   

 zatesnitev pripir in reg in obnova obstoječega stavbnega pohištva,  

 zamenjava enojne zasteklitve z npr. dvojno, energetsko učinkovito, in obnova obstoječega 

krila in okvira, 

 zamenjava obstoječega okenskega krila z novim krilom z energetsko učinkovito 

zasteklitvijo in obnova obstoječega okvira; obnova ali menjava okovja, 

 zamenjava celotnega okna z novim, izdelanim kot posnetek izvirnika, z energetsko 

učinkovito zasteklitvijo. 

 

Pri vseh ukrepih je treba upoštevati določena pravila, da ne nastopijo težave z gradbeno 

fizikalnega področja. Za primere, ko ob obnovi ali zamenjavi oken ni izvedena dodatna 

toplotna zaščita fasade, so v nadaljevanju podane smernice za posamezne tipe oken. 

Lesena škatlasta okna 

 

Zunanja šipa škatlastega okna je vedno bistveno hladnejša od notranje. Če pride notranji topel 

in vlažen zrak v stik z njeno površino, nastopi kondenzacija vodne pare, torej bolj ali manj 

obilna zarositev zunanje šipe. Pri lesenih oknih je ta pojav še posebej neugoden, ker povzroča 

stalno navlaževanje spodnjega dela okenskega krila, pa praviloma tudi lesenega spodnjega 

veznega dela med zunanjim in notranjim krilom. V skrajnejših temperaturnih razmerah 

kondenzat na šipi tudi zamrzne (pojav ledenih rož). 

 

 Zatesnitev pripir in reg se izvede samo na notranjem delu škatlastega okna (notranje 

krilo), s čimer se prepreči neposreden dostop večjih količin notranjega zraka do hladne 

zunanje šipe. 

 

 Pravilo glede zatesnitve velja tako za obnovo obstoječih škatlastih oken kot za 

vgradnjo novih posameznih kril ali celotnega okna. 

 

 Pri menjavi obstoječe enojne zasteklitve z dvojno energetsko učinkovito se ta ukrep 

izvede na notranjem krilu, hkrati z njegovo zatesnitvijo. 

 

 Če se obstoječe škatlasto okno obnovi tako, da se odstrani notranje krilo, novo zunanje 

krilo pa se izdela kot oblikovni posnetek obstoječega, se novo zunanje krilo zatesni po 

pravilih stroke in vgradi energetsko učinkovita zasteklitev. 

 

 Pri ukrepih za doseganje boljše zaščite pred zunanjim hrupom se zatesni notranje 

okensko krilo in vanj vgradi ustrezna zasteklitev (npr. dvojna zasteklitev različnih 

debelin ali z laminiranim steklom, dvojna zasteklitev s posebnim plinskim 

polnjenjem). Splošna načela so enaka, kot je opisano zgoraj. 

 

 Pri zamenjavi celotnega okna z novim je postopek analogen: če se vgradi enojno okno, 

se vgradnja izvede skladno s sodobno gradbeno prakso in uporabi energetsko 

učinkovita zasteklitev; če se izdela novo škatlasto okno, se okvir vgradi skladno s 

sodobno gradbeno prakso, ukrepi za zatesnitev in toplotno (ali protihrupno) zaščito pa 

izvedejo na notranjem krilu, kot je opisano zgoraj. 

 

 



   

 
 

Slika 3: Staro leseno škatlasto okno z odpiranjem obeh kril navznoter (spodaj) in novo, leseno 

enojno okno z energetsko učinkovito dvojno zasteklitvijo kot posnetek oblike in profilacije 

zunanjega krila odstranjenega škatlastega okna (zgoraj). V izgledu ni opaziti razlik, 

vzdrževanje novega okna je cenejše in enostavnejše, bivalno ugodje v stanovanjskem prostoru 

je izboljšano. 

 

Vezana okna 

 

Zunanja šipa vezanega okna je, podobno kot pri škatlastem oknu, opazno hladnejša od 

notranje. Tudi tu torej velja: če pride notranji topel in vlažen zrak v stik z njeno površino, 

nastopi kondenzacija vodne pare, torej bolj ali manj obilna zarositev zunanje šipe, ki pri 

lesenih oknih povzroča težave zaradi navlaževanja spodnjega dela krila. Kot pri škatlastih 

oknih lahko v skrajnejših temperaturnih razmerah kondenzat na šipi tudi zamrzne (pojav 

ledenih rož). 

 

 Zatesnitev pripir in reg se izvede skladno s pravili stroke in z namenom oviranja 

vstopa notranjega toplega in vlažnega zraka v prostor med obema sestavnima deloma 

krila vezanega okna, torej omejevanja kontakta tega zraka z zunanjo hladno šipo. 

 

 Pravilo glede zatesnitve velja tako za obnovo obstoječih vezanih oken kot za vgradnjo 

novih posameznih kril, sestavnih delov kril ali celotnega okna. 

 

 Pri menjavi obstoječe enojne zasteklitve z dvojno energetsko učinkovito se ta ukrep 

izvede na notranjem delu krila vezanega okna, hkrati z zatesnitvijo. 

 

 Pri ukrepih za doseganje boljše zaščite pred zunanjim hrupom se zatesnijo vse pripire 

in rege, kot je opisano zgoraj, ter v notranjo polovico krila vezanega okna vgradi 

ustrezna zasteklitev (npr. dvojna zasteklitev različnih debelin ali z laminiranim 

steklom, dvojna zasteklitev s posebnim plinskim polnjenjem). Splošna načela so 

enaka, kot je opisano zgoraj. 

 

 Zamenjava celotnega vezanega okna z novim vezanim oknom ”starega tipa” ni 

smiselna. Umestna je le zamenjava s sodobnim enojnim oknom z ustrezno toplotno in 



   

po potrebi zvočno zaščito. Vgradnja okna se izvede skladno s sodobno gradbeno 

prakso, vključno z ukrepi za zatesnitev. Možna pa je vgradnja sodobnega, pogojno 

imenovanega vezanega okna po principu enojno okno s sodobno dvojno zasteklitvijo 

in dodatna šipa v vitkem okviru na zunanji strani. 

 

Enojna okna 

 

Stara enojna okna so bila zastekljena z enojno šipo, v hladnem obdobju leta so nastopili 

problemi z obilno kondenzacijo vodne pare na notranji površini šipe in z navlaževanjem 

lesenega okvira. Toplotno ugodje v prostoru s takimi okni je bilo nezadovoljivo. Enojno okno 

novejšega datuma ima vgrajeno večslojno zasteklitev, sprva navadno dvojno s suhim zrakom 

v sistemu zasteklitve, danes najrazličnejše oblike energetsko učinkovite zasteklitve (dvojna in 

trojna z žlahtnimi plini in nizkoemisijskimi nanosi). Kondenzacija vodne pare na notranji 

površini notranje šipe nastopi praktično le kot posledica neprimernih mikroklimatskih razmer 

v prostoru. 

 

 Zatesnitev pripir in reg se izvede skladno s pravili stroke z namenom zmanjšanja 

nekontroliranih konvekcijskih toplotnih izgub. 

 

 Pravilo glede zatesnitve velja tako za obnovo obstoječih enojnih oken kot za vgradnjo 

novih enojnih oken. 

 

 Zgolj obnova enojnega okna z enojno zasteklitvijo brez menjave zasteklitve z dvojno 

ali menjave obstoječega celotnega krila s krilom s sodobno zasteklitvijo je nesmiselna. 

 

 Pri ukrepih za doseganje boljše zaščite pred zunanjim hrupom se zatesnijo vse pripire 

in rege kot je zgoraj opisano ter, če debelina okvira in krila dopuščata, vgradi 

ustreznejša zasteklitev (npr. dvojna zasteklitev različnih debelin ali z laminiranim 

steklom, dvojna zasteklitev s posebnim plinskim polnjenjem).  

 

 Zamenjava celotnega enojnega okna s sodobnim z ustrezno toplotno in po potrebi 

zvočno zaščito se izvede skladno s sodobno gradbeno prakso za vgradnjo in 

zatesnitev. 

 

 

 
 

Slika 4: Staro leseno enojno okno z enojno zasteklitvijo je bilo zamenjano z lesenim enojnim 

oknom enakih dimenzij s sodobno dvojno zasteklitvijo. 

 



   

Ukno v uporabi po obnovi ali zamenjavi 

Okna sama po sebi niso kriva za težave s previsoko vžanostjo zraka ali s plesnijo. Dejstvo je, 

da se lastnosti prostorov (tudi t.i. pnevmatika prostorov) spremenijo do te mere, da jim je 

potrebno prilagoditi vzorce bivanja oziroma način uporabe prostorov. 

 

Zavedati se je torej treba, da terja vgradnja novih oken (ali tudi zatesnitev obstoječih) ob 

izboljšanem splošnem 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 aktivne(jše)ga prezračevanja 

prostorov. Edino tako zadostimo higienskim zahtevam zadostne stopnje izmenjave zraka na 

uro v prostoru in dosežemo, da relativna vlažnost notranjega zraka ne preseže kritične meje. 

Potreba po prezračevanju (kdaj, kako, kolikokrat) je med drugim odvisna od vrste dejavnosti 

v prostoru, t.j. od proizvodnje vlage, prahu, CO2 in neprijetnih vonjev. 

 

 

  
 

Slika 5: Primer nestrokovne zamenjave oken po že izvedeni obnovi fasade (levo) in primer 

neustrezne vgradnje oken s poškodovanjem fasadnih elementov (desno). 

 

 

Dejansko stanje v prostoru lahko »po občutku« ocenimo žal le delno in približno. Na koži 

imamo receptorje za toploto oz. hlad, zato lahko razmeroma natančno ocenimo temperaturo 

zraka v prostoru; “prevroče” ali “prehladno” sta v povprečju dovolj objektivni oceni, resda 

podvrženi nekoliko tudi subjektivnim preferencam. 

 

Nimamo pa nobenega organa zaznavanja za vlažnost zraka. Večina ljudi zato ne občuti 

bistvenih razlik v območju relativne vlažnosti zraka v razponu med 30 in 70%. Še 

pomembneje je, da tudi ne moremo zaznati, ali je vlažnost zraka npr. previsoka za določeno 

gradbeno konstrukcijo (nevarnost površinske kondenzacije). 

 

Zračna vlaga v prostoru povzroči težave in škodo šele, ko spremeni agregatno stanje – ko se 

utekočini (kondenzira) v konstrukciji ali na njeni površini. Nižja kot je temperatura v 

prostoru, nižja mora biti zračna vlažnost, da ne pride do površinske kondenzacije in razvoja 

plesni. Povprečne vrednosti relativne zračne vlažnosti pri temperaturi zraka 20 
o
C naj se 

pozimi gibljejo med 45 in 65% (zgornja vrednost zgolj kratkotrajno!), poleti pa med 40 in 

55%. Pri visoki temperaturi lažje prenašamo suh kot vlažen zrak., pri prenizki relativni 

vlažnosti zraka (pod 30%) pa prihaja do draženja dihalnih poti. 

 

 

 



   

Orientacijsko trajanje prezračevanja 

 

Učinkovitost naravnega prezračevanja je odvisna je od položaja in orientacije oken ter 

vremenskih razmer (temperaturna razlika zunaj-notri, smer in hitrost vetra). Za povprečen 

prostor in okno velja, da s povsem odprtim oknom dosežemo od 10 do 15 izmenjav na uro, če 

pa imamo možnost navzkrižnega prezračevanja, se ta vrednost lahko tudi podvoji. Nagibno 

odprto okno je več kot pol manj učinkovito od odprtega okna, medtem ko je odprta 

nadsvetloba primerna samo za odzračevanje in je potreben drug vir dotoka svežega zraka. 

 

Izmenjava zraka med prostori ni prezračevanje, ampak kvečjemu poveča nevarnost nastanka 

težav (kondenzacija, plesen) v morebitnih hladnejših prostorih stanovanja (npr. spalnica). 

 

Stroka priporoča, da naj v zimskem obdobju posamezen ciklus prezračevanja z odprtim 

oknom traja okrog 5 minut, v prehodnih mesecih 10 – 15 minut, poleti pa 30 minut. Pri 

povečani proizvodnji vlage v prostorih je treba seveda čas prezračevanja ustrezno podaljšati. 

Kako uskladiti priporočila za prezračevanje z dnevnim delovnim ritmom in prisotnostjo 

stanovalcev pa je lahko seveda poseben problem. 

 

Nagibno odprto okno (“na ventus”, “na kip”) ni pravi način prezračevanja prostorov v hladnih 

in prehodnih obdobjih leta. To je med drugim slabo po energetski plati in lahko povzroči 

podhladitev konstrukcije ob oknu (kondenzacija in plesen na špaletah in prekladah). V 

prehodnih mesecih je zato poraba energije previsoka – lahko celo enaka tisti v hudi zimi, 

ogrevalni sistem lahko dela s polno močjo že pri temperaturi okrog ledišča. Pri znižanju 

zunanjih temperatur stanovalci okna zaprejo, raba energije praktično ne naraste, se pa v tem 

najbolj kritičnem obdobju zato zmanjša prezračevanje pod zahtevani minimum. 

 

 

      
 

Slika 6: Plesen na okenski prekladi zaradi stalno odprtega okna na nagib tudi v ogrevalni 

sezoni. Konstrukcija se podhladi in pride do površinske kondenzacije vodne pare. 

 

 

Na tržišču so danes na voljo tudi okna, ki navadno v spodnjem delu okvira vsebujejo 

prezračevalno loputo. Če odštejemo neke vrste paradoks, ko siceršnjim odličnim toplotnim 

lastnostim takih oken dodamo tovrstno odprtino, skozi katero se zrak nekontrolirano giblje, 

morajo uporabniki stanovanj predvsem vedeti, da taka loputa nikakor ne poskrbi za zadostno 

prezračevanje prostorov oziroma je ne smemo šteti kot poglaviten in zadosten vir 

prezračevanja (opomba: smiselna je npr. loputa v povezavi s sistemom hidrosenzibilnega 

mehanskega prezračevanja stavbe). 

 



   

 

Opomnik za ravnanje 

 

 Kadar v toplotno neizoliranih stavbah zamenjamo okna z energetsko učinkovitimi ali 

obstoječa okna obnovimo in dodatno zatesnimo, ne smemo zniževati temperature 

prostora, da bi tako dosegali dodatne energetske prihranke. 

 

 Prenizka temperatura zraka v prostoru lahko povzroči padec površinske temperature 

na širšem območju stika okna s steno (toplotni most) ter posledično površinsko 

kondenzacijo in nastanek plesni. 

 

 Prostore je potrebno večkrat prezračiti kot pred obnovo ali zamenjavo oken. 

Priporočljivo je zato vsaj v “kritične” prostore namestiti vlagomer, spremljati njegove 

prikaze in pravočasno reagirati na morebitno previsoko vlažnost zraka v prostorih. 

 

 Iz prostora lahko s prezračevanjem odvedemo zgolj toliko vlage, kolikor znaša razlika 

med trenutno vsebnostjo vlage v notranjem in zunanjem zraku. 

 

 Prezračevanje 2 – 3x dnevno na zgoraj opisan način je pri stalni proizvodnji vlage v 

prostoru v hladnih in prehodnih obdobjih leta zato pogosto premalo. 

 

 Prezračevanje je učinkovito le na tistih mestih, ki jih zrak neovirano doseže. Visoko 

pohištvo tik ob zunanji steni in podobno zavira gibanje zraka ob steni in v vogalih ter 

lahko povzroči težave. 

 

 S prezračevanjem ne moremo enostavno odstraniti vlage, ki jo je že absorbirala 

oprema prostorov in obodne konstrukcije. Tu morda nimamo več »varnostne rezerve«. 

 

 

 

  
 

  
 



   

Slika 7: Štiri oblike in vzroki za kondenzacijo vodne pare na sodobni okenski zasteklitvi: 

Zgoraj levo - Kondenzacija v ožjem spodnjem območju šipe blizu aluminijastega 

zasteklitvenega distančnika, navadno v jutranjih urah v nekoliko hladnejših prostorih (npr. 

spalnica), pogosto v povezavi z notranjimi žaluzijami. Pojav izgine, ko se prostor prezrači. 

Spodaj levo – Kondenzacija na zunanji površini zunanje šipe, ko se krilo pozimi odpre v topel 

prostor, ali včasih tudi ob določenem vremenu. Normalen pojav, ki govori o dobrih toplotnih 

lastnostih zasteklitve (zunanja šipa je zelo hladna). 

Zgoraj desno – Kondenzacija med šipama. Posledica netesnosti spoja med šipama ali 

mehanske poškodbe šipe kot na sliki. 

Spodaj desno – Kondenzacija vodne pare na skoraj celotni notranji površini okna. Znak 

prevelike obremenitve prostora z vlago. Pojav izgine, ko se prostor temeljito prezrači. 

 

 

(Vir: Smenice za obnovo in menjavo oken, Miha Tomšič, GI ZRMK, naročnik ZVKDS OE 

Ljubljana, marec 2008. Vse fotografije: Miha Tomšič) 


