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ZIMSKI VRTOVI - STEKLENJAKI
Zimski vrt oziroma steklenjak je
zastekljena konstrukcija, ki nam kot
dodaten prostor služi v različne namene.
Ker povezuje zunanjost in notranjost, v
hišo vnese veliko dnevne svetlobe ter tako
polepša notranjost in izboljša kakovost
življenja. Zimski vrtovi imajo lastnosti
zunanjih in notranjih prostorov, zato jih
lahko uporabljamo kot bivalni ali delovni
prostor, zaradi veliko svetlobe pa so
primerni tudi za gojenje rastlin. Če je
zimski vrt kakovostno izveden, ga lahko
uporabljamo skozi celo leto, saj nas ščiti
nas pred vremenskimi vplivi, kot so dež,
sneg, mraz in tudi sonce.
Steklenjaki poleg vnosa svetlobe v
notranjost omogočajo tudi pasivni zajem
sončne energije, saj stene steklenjakov
akumulirajo sončno sevanje in ga
spremenijo v toploto, ki jo lahko uporabimo za segrevanje steklenjaka ali pa drugih prostorov
v hiši. Če, s toploto pridobljeno na tak način, želimo ogrevati druge prostore, moramo
zagotoviti kroženje zraka iz zimskega vrta do ostalih prostorov v hiši. S tem lahko prihranimo
veliko energije, še posebej, če je steklenjak obrnjen proti jugu.
Zelo pomembno je, na katero stran bomo
zimski vrt postavili. Ko se odločamo o
tem, se moramo vprašati, kdaj bomo vrt
največ uporabljali in, glede na to, določiti
lego. Na južni strani bo prejemal veliko
svetlobe, vendar zaradi visokih temperatur
v vročih poletnih mesecih lahko nastopijo
težave. Zato moramo v tem primeru
načrtovati tudi primerno zračenje in
zagotoviti senco s primernim senčilom, ki
ga bomo lahko uporabili po potrebi. Na
severni strani je ravno nasprotno. Ker je
neposredne sončne svetlobe malo ali
skoraj nič, moramo zagotoviti ustrezno
ogrevanje. Vzhodna in zahodna stran
imata neposredno sončno svetlobo v
časovno nasprotnih delih dneva. Tudi tu
lahko prihaja do težav s pregrevanjem,
vendar večinoma za krajši čas in ne tako izrazito. Najpogostejša izbira je postavitev zimskega
vrta na jugozahodno stran hiše, saj bo tako obsijan s soncem največje možno število ur,
seveda pa si moramo v tem primeru zagotoviti zaščito pred soncem.
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Neodvisno od oblike uporabe, bo zimski vrt vedno predstavljal neke vrste povezavo med
notranjostjo in zunanjostjo in zato moramo temu primerno prostor tudi opremiti. Za tla so
najbolj primerne obloge iz glinenih plošč, kamnitih plošč ali lesa, pohištvo pa naj bo
lahkotno. Lahko ga popestrimo z dekoracijo, ki je značilna za notranje prostore (npr. blazine,
pregrinjala, …), prostor pa lahko okrasimo tudi z raznimi dodatki, ki jih sicer uporabljamo v
vrtu – vaze, glinene posode, rože, …Če se odločimo za zavese, izberimo takšne, ki imajo
redko gostoto tkanja in enostavne vzorce.
Poleg primerno opremljene notranjosti moramo poskrbeti tudi, da bo zimski vrt dopolnjeval
zunanjost hiše, njegova oblika pa se mora skladati tudi z okoljem.
Elementi zimskih vrtov
Osnovni elementi zimskih vrtov so:
- steklo,
- nosilna konstrukcija in
- različni dodatki (strešna okna,
ventilacija, dodatki za okna in
vrata, …).

Steklo:
Dobra zasteklitev je pomembna za celoten zimski vrt. Steklo mora biti zato kakovostno in
dobro toplotno izolativno. Izolativnost stekla je odvisna predvsem od širine medstekelnega
prostora, polnjenja medstekelnega prostora, ter nizkoemisijskega nanosa. S kakovostnim
steklom bomo dolgoročno prihranili, saj omogoča manjše toplotne izgube, preprečili pa bomo
tudi poletno pregrevanje, ki nastane zaradi sončnega sevanja. Najpogosteje se za zimske
vrtove uporablja dvojna zasteklitev s plinskim polnjenjem in nizkoemisijsko zaščito.
Toplotne prehodnosti oken (U ≤ 0,8 W/m2 K) so mnogo večje od toplotne prehodnosti dobro
izoliranih zunanjih sten (U ≤ 0,15 W/m2K). Primer: pri pasivnih hišah se vgrajujejo okna s
trojnimi stekli.
Zmanjšanje toplotnih izgub dosežemo z uporabo toplotnih zaščitnih stekel (trojna zasteklitev,
nizko emisijski nanos, plinsko polnjenje argon/kripton) s toplotno prehodnostjo zasteklitve U
≤ 0,7 W/m2 K. Ostale lastnosti so še:
- prepustnost svetlobe (≥ 64 %),
- prepustnost energije (≥ 50 %),
- pogled skozi okno (≥ 97 %).
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Primer toplotno-zaščitnega stekla
(vir: www.reflex.si)
Optične lastnosti zasteklitve:
-

-

-

faktor celotnega sončnega sevanja – v odstotkih izražena vrednost skupnega prehoda
sončne energije skozi zasteklitev,
prepustnost svetlobe – pove, koliko odstotkov vidnega sončnega sevanja prodre skozi
določeno zasteklitev,
indeks reprodukcije barv – z njim označujemo prepoznavnost barv, ki jih ob dnevni
svetlobi zaznamo pri pogledu skozi steklo,
faktor osenčenja – predstavlja razmerje med prepustnostjo sončne energije skozi
izbrano zasteklitev in prehodom sončne energije skozi standardno izolacijsko steklo,
karakteristika selektivnosti – s to vrednostjo izražamo razmerje med svetlobno
prepustnostjo stekla in njegovo prepustnostjo celotne sončne energije,
absorpcija energije – med absorpcijo se energija sončnega sevanja spremeni v toplotno
energijo. Absorbirana energija ogreje steklo, ki pri ohlajanju omenjeno energijo
oddaja navzven in navznoter,
učinek dvojnega stekla – učinek dvojnega stekla je fizikalni pojav, katerega posledica
je popačenje refleksijske slike na zunanji površini stekla. Medstekelni prostor v
izolacijskem steklu je za zunanjost hermetično zaprt, v katerem veljajo plinski zakoni.
Stekleni plošči robnega spoja sta togo vpeti in delujeta kot membrani. Tako se pri
vsaki spremembi temperature in tlaka spremeni volumen v medstekelnem prostoru,
kar povzroči vbočenje ali izbočenje steklenih plošč.
pojav interference svetlobe – je odsev izjemne planparalelnosti float stekla in je
fizikalno odvisen od loma svetlobe na tankih in enako debelih plasteh oz. nastopi le v
primeru, ko si eno za drugim sledita dve float stekli. Ta optični pojav se kaže v obliki
madežev, prog ali krogov v mavričnih barvah.
anizotropija – med termično obdelavo nastanejo v kaljenem steklu določena
napetostna polja, na katerih se lahko polarizirana svetloba dvojno lomi,
temperatura rosišča – točka rosišča je eden najpomembnejših kakovostnih meril
izolacijskega stekla, saj zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Rosišče je tista
temperatura, pri kateri zrak ali plin doseže 100-odstotno relativno vlago. Temperaturo
rosišča oz. kondenzacijo vodne pare lahko dosežemo pri izolacijskem steklu na
različnih mestih, in sicer:
- v medstekelnem prostoru,
- na notranji – sobni strani,
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-

- na zunanji površini,
- na toplotnih mostovih.
emisijska vrednost – predstavlja razmerje med količino energije, ki jo oddaja neko
telo, in količino energije, ki bi jo ob enakih temperaturnih pogojih oddajalo črno telo.
Običajno steklo s sevanjem odda približno 84 % prejete energije, medtem ko nizko
emisijsko steklo le 2 do 10 %.

Zvočna izolativnost stekla:
Hrup predstavlja velik okoljevarstveni problem, zato je treba v številnih primerih zimske
vrtove dodatno protihrupno zaščititi s pasivno zaščito – z zvočno izoliranimi zasteklitvami.
Sodobno zvočno izolirano steklo mora imeti dobre zvočne lastnosti (vse do 56 dB) ter tudi
dobro toplotno zaščito.
Za oceno zvočne izolacije zasteklitve uporabljamo vrednost ocenjenega zvočnega dušenja, ki
ga dobimo s pomočjo meritev in izračunom odstopanja od primerjalne krivulje.
Naši predpisi ne določajo metodologije za izračun potrebne zvočne izolacije sten in oken.
Tako Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju predpisuje enako zvočno izolacijo
sten in oken za vse vrste prostorov ne glede na njihovo namembnost. Vrednosti zvočne
izolacije oken, ki jih predpisuje omenjena uredba, so prikazane v naslednji tabeli:
Za posamezno območje dovoljena raven hrupa (dB/A)
Nočni čas
do 60
med 60 in 70
več kot 70

Dnevni čas
do 65
med 65 in 75
več kot 75

Potrebna zvočna izolacija
(dB)
30
35
40

Primer zvočno izolacijskega stekla
(vir: www.reflex.si)

Nosilna konstrukcija:
Za doseganje merila skupne toplotne prehodnosti okna (Uw,eff ≤ 0,8 W/m2 K) je treba stekla
vgraditi v ustrezen okenski okvir, s toplotno prehodnostjo za okvir Uf < 0,8 W/m2 K. Okvirji
so lahko iz PVC ali lesa ter vgrajeno toplotno izolacijo iz poliuretana ali mešanica poliuretana
z lesnimi dodatki. Toplotna izolacija iz plutovine se vgrajuje pri lesenih okenskih okvirjih.
Nosilna konstrukcija je pomemben del zimskega vrta, zato mora biti iz kakovostnega
materiala in natančno izdelana. Izbira ustreznega materiala je zelo pomembna, saj določa
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videz in kakovost celotnega zimskega vrta. Zato moramo pri izbiri okvira upoštevati tako
praktičnost in ceno, kot tudi videz okvirja. Najpogostejši materiali, ki se uporabljajo za
konstrukcije zimskih vrtov, so torej:
- les,
- aluminij,
- umetna masa,
- kombinacija lesa in aluminija.
Vsak izmed teh materialov ima svoje prednosti in slabosti.
Les je lepega videza, vendar je zahteven za
vzdrževanje. Pri tem pa je seveda pomembna
tudi vrsta in kakovost lesa, najpogosteje se za
okvirje uporablja les smreke, hrasta, bora in
macesna. Les je treba tudi ustrezno zaščititi s
premazom, ki ga je praviloma treba obnavljati
vsakih nekaj let.
Aluminij je zelo vzdržljiv in odporen na
vremenske vplive, vendar ga je zaradi
oksidacije treba premazati z zaščitno plastjo,
njegova slabost pa je visoka cena v primerjavi
z okvirji iz drugih materialov.
Okvirji iz umetnih mas so razmeroma poceni
in nezahtevni za uporabo, njihova slabost pa je
v tem, da morajo biti praviloma ojačani, saj imajo majhno upogibno trdnost.
Okvirji iz kombinacije lesa na notranji strani in aluminija na zunanji so zelo praktični. Les
daje notranjosti zimskega vrta lep videz, aluminij na zunanji strani pa kljubuje vremenskim
vplivom.
Dodatki:
Dodatki v zimskih vrtovih so strešna okna, žlebovi, ventilacija, dodatki za okna in vrata, …
Glavna naloga dodatkov je prijetnejše bivanje, katere dodatke bomo izbrali pa je odvisno od
naših želja. Če imamo zimski vrt obrnjen proti južni strani, je smiselno na okna namestiti
senčila, namestitev prezračevanja pa je za udobno bivanje obvezna. Druge dodatke
prilagodimo svojim potrebam, saj je vsak zimski vrt izdelan po željah naročnika.
Ker je zimski vrt dolgoročna in razmeroma draga naložba, se je smiselno odločiti za bolj
kakovostno steklo in materiale pri nosilni konstrukciji, saj bomo le tako lahko v njem še dolga
leta uživali, dolgoročno pa bomo tudi prihranili.
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Načrtovanje in izgradnja
Preden bomo naročili zimski vrt, moramo razmisliti o:
- obliki,
- legi,
- steklu,
- konstrukciji,
- dodatkih,
- ogrevanju,
- prezračevanju.
Pri izbiri lokacije zimskega vrta moramo upoštevati obdobje,
sezono ali čas v katerem ga bomo uporabljali. Nato je
potrebno razmisliti o zatemnitvi stekel, UV zaščiti,
prezračevanju, senčenju, hlajenju in ogrevanju. Predvideti
moramo koliko obiskovalcev se bo zadrževalo v prostoru
vrta, ker je od tega odvisna oprema. Določimo mesto in
način vhoda. Pred samo gradnjo še zagotovimo potrebno statiko temeljev.
Zimski vrt in izolacija:
Pravilna izvedba detajlov prepreči nastajanje toplotnih mostov, izločanja vode in
kondenziranja. Pomembno je, da imajo profili in steklo iz katerih je narejen zimski vrt,
čimbolj izenačen faktor toplotne prehodnosti.
Elementi stene zimskega vrta morajo biti fiksno postavljeni na ustrezni temelj. Talna izolacija
mora biti zaključena na steno vrta.
Potrebno statiko konstrukcije zagotavljajo posebni
nosilni elementi, ki so sestavni elementi
konstrukcije sten in strehe. Stene zimskega vrta so
sestavljene iz elementov stavbnega pohištva:
vhodna vrata, eno in dvokrilna okna.
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Zimski vrt je potrebno zaščititi s senčili:
Kot dodatno varovanje pred sončno pripeko se na notranjo stran stekla strehe prilepi posebna
folija, ki odbije do 65 odstotkov sončne energije, tako da pogosto ne potrebujemo dodatnih
senčil. V primeru, da uporabljamo senčila postavimo na streho le zunanje markize. Za stene
pa lahko uporabimo zunanje in notranje žaluzije.
Toplotni izkoristek:
Toplotni izkoristek steklenjaka lahko izboljšamo tako, da ponoči zastremo steklene površine.
To lahko storimo s težkimi zavesami, roloji, posebnimi zastori ali s toplotnimi diodami.
Toplotno diodo lahko uporabljamo kot nepremičen in neprozoren del fasade ali kot trajno
zastekljeno prozorno površino (kadar jo uporabljamo v kurilnem obdobju, je kot okno za
zajem energije), ki jo z namestitvijo izolacijskega polnila spremenimo v toplotno diodo. Ta je
v primerjavi s standardnimi fasadnimi elementi toplotno izredno učinkovita, saj prepušča
toploto v ogrevalnem obdobju le v ogrevani prostor.
Če primerjamo dvojno zastekljeno okno brez nizkoemisivnega nanosa (U = 2,5 W/m2 K) in
diodo, je razlika za 160 kWh/m2 v enem kurilnem obdobju. To pomeni, da toplotna dioda
standardne izvedbe velikosti okoli 2 m2 letno privarčuje kar 320 kWh energije v obliki
toplote. V primerjavi z oknom z dvojno zasteklitvijo in nizkoemisivnim nanosom pa okoli
150 kWh/m2 energije v eni kurilni sezoni.
Tako lahko toplotna dioda z odstranljivim polnilom zajema energijo kot direktni sistem
oziroma dodatna steklena površina. Pred soncem jo zaščitimo z nadstreškom ali rolojem. V
obdobjih brez sončnega sevanja toplotna dioda varuje prostore pred ohlajevanjem.
Tudi zastekljeni atriji postajajo vedno bolj priljubljeni. Lahko so izvedeni v obliki
zastekljenih svetlobnih jaškov v jedrih poslovnih zgradb, kot zastekljena osrednja dvorišča
zgradb ali pa na primer v obliki steklene strehe nad nakupovalno pasažo ali ulico.
V vseh primerih predstavljajo vir dnevne svetlobe in (neogrevani) del bivalnega okolja, ki
deluje kot tamponska cona in tudi na primer kot vir toplega zraka, ki ga kontrolirano vodimo
v bivalni del v zimskem času.

ZLATA PRAVILA ZIMSKEGA VRTA
Moderni zimski vrt kot razširitev bivalnega prostora od same izvedbe del zahteva izpolnitev
dokaj visokih standardov. Najpomembnejša t.i. "zlata pravila" so:
1.
2.
3.

Informiranje namesto takojšnje postavitve: Upoštevanje tega pravila navdušencem
nad steklenjakom prihrani marsikatero nevšečnost. Da o samih stroških sploh ne
govorimo.
V vsakem primeru se odločite za usposobljenega ponudnika. Izdelal vam bo
individualen načrt, obenem pa odgovarjal za vsako napako pri posvetu in sami izvedbi
del.
Za postavitev zimskega vrta potrebujete gradbeno dovoljenje. Posvetujete se na
upravni enoti občine v kateri živite ali pa vprašajte izvajalca del.
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4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Na kateri strani hiše bomo prizidek postavili, je povsem odvisno od namena uporabe
tovrstnega prostora. O takih zadevah je najbolje, da odloča celotna družina. Tudi
konjički in življenjske navade odločajo o poziciji steklenjaka.
Intenzivnost sončnih žarkov na rabo zimskega vrta izredno vpliva. Kdor želi energijo
povsem izrabiti, naj vrt postavi na južni strani. V tem primeru je priporočljiv zid, ki
steklenjak loči od preostale hiše.
Zimski vrt na severni strani je učinkovit, saj preostalo hišo zavaruje pred ohladitvijo.
Na ta način se privarčuje več energije, kot s postavitvijo na južni strani.
Prezračevanje je nepogrešljivo. Toplota, ki nastane na osnovi sončnih žarkov, skozi
steklo ne more uiti. Kot izredno učinkoviti so se izkazali t.i. avtomatsko vodeni
sistemi. Nobenega strahu pred tehniko! Ni tako zapletena, kot se zdi na prvi pogled.
Tudi na sisteme senčenja ne smete pozabiti. Možne so, odvisno od prezračevanja,
znotraj ali zunaj ležeče rešitve. Zasenčni sistemi so pomembni, saj lahko intenzivnost
poletnih žarkov reducirajo za 60 %. Enako kot pri prezračevanju velja: Avtomatika
vam prihrani marsikatero nevšečnost ob spontani spremembi vremena.
Toplotno izolacijsko steklo proti navadnemu izolacijskemu steklu, glede porabe
goriva za ogrevanje, privarčuje približno 15 litrov na kvadratni meter.
Zimski vrt, ki skozi vso letu služijo bivanju, potrebujejo gretje. Priporočljivi so
rotirajoči konvektorji ali ogrevanje s toplim zrakom.
Za samo konstrukcijo se uporablja les, aluminij, umetna masa, jeklo ali kombinacije
omenjenih štirih. V glavnem se mora material harmonično prilegati hiši ali pa
predstavljati privlačen kontrast.
V zimski vrt nedvomno sodijo tudi rastline. Vendar pazite: ni vsaka rastlina primerna
za vsako klimo. Pred nabavo rastlinja se zatorej dobro posvetujte.
Stroški standardnega zimskega vrta na kvadratni meter razvite površine (zgolj
konstrukcija, brez dodatne opreme) znaša približno 400 EUR. Seveda pa omejitve
navzgor ni, odvisno od vaših želja.
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Viri:
- http://www.maton.si/
- http://www.slonep.net
- http://www.energetika.net
- http://www.arhem.si
- http://www.razvojkrasa.si
- http://www.reflex.si
- Od nizkoenergijske do pasivne hiše, publikacija ob strokovnem izpopolnjevanju. Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, 2006.
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