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 Vsi napori so usmerjeni v prehod na zeleno gospodarstvo. 

 Za dosego cilja je pomembno, da vemo kje smo in kam gremo.
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Light to life #23 - Daylight and architecture magazine by VELUX Group

☺

 Vsak četrti Slovenec živi nezdravo.

https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihk_KymObYAhXQL1AKHcnbBkcQFgg8MAc&url=https://issuu.com/da-magazine/docs/light_to_life__23_-_daylight_and_ar&usg=AOvVaw0yJTp_oeUgNrp3vuGZYfIr


 Notranji zraka je pomemben dejavnik kakovosti notranjega okolja. 

 Slab notranji zrak ima številne kratkotrajne in  dolgotrajne 
negativne vplive na uporabnike prostora. 

 Primerno prezračevanje je nujno za dober notranji zrak. 

 Z enostavnim merjenjem parametrov notranjega zraka 
(temperatura, relativna vlažnost in CO2) je možno oceniti kakovost 
notranjega zraka.

4



 COVID je nova bolezen, dokaj neznana. Znanja o možnosti okužbe in 
prenosu virusov SARS-CoV-2 se spreminjajo in nadgrajujejo. 

 Priporočila o možnih ukrepih za preprečevanje širjenja okužbe se 
prilagajajo novim dognanjem. 

 Februar 2020, covid okužbe na ladji Diamond Princess, od 3.711 
potnikov in članov posadke je bilo okuženih 712 oseb. Verjetno se je 
več kot polovica oseb okužila z aerosolnim prenosom.

 ASHRAE je opozoril na podoben prenos okužb kot pri SARS leta 2003.

 Smernica REHVA COVID-19 (od marca 2020) je bila aprila 2020 
prevedena v slovenski jezik . 

 Medicinska stroka je preslišala pravočasna opozorila o prezračevanju. 
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https://www.ashrae.org/
https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/17-23_manassypov.pdf
https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance/rehva-covid-19-guidance
https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-19_smernica-prevod_Slovenian.pdf


 Epidemija je bila razglašena marca 2020. 

 Takrat je bil čas za zasilne rešitve, tudi za začasna  
prezračevanja.

 Do začetka kurilne sezone 20/21  bi primerno pripraviti trajne 
rešitve, ki bi omogočale kakovostno in zdravo prezračevanje, 
ob učinkoviti rabi energije. Sedaj je že pozno, ni pa prepozno.

 Skladno z Murphyjevim zakonom: „Če  prepustimo,  da  se  
stvari  razvijajo  same  od  sebe,  bodo  šle  od  slabega  na 
slabše.“ je na področju prezračevanja stanje še vedno 
neustrezno.
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 Koronavirus SARS-CoV-2 se širi na štiri znane načine: 
1. V tesnem stiku (do 2 m) prek velikih kapljic in mikro-kapljic, ki 

nastajajo pri kihanju, kašljanju ali govorjenju. 

2. Mikro-kapljice (kapljična jedra, < 5 mikrometrov), ki se sprostijo pri 
kihanju, kašljanju ali govorjenju, ostanejo aktivne več ur in se 
prenašajo na dolge razdalje. Po zraku (po prostorih ali v kanalih 
prezračevalnih sistemov) jih prenašajo zračni tokovi.

3. S površinskim stikom (roka-roka, roka-površina, roka -obraz itd.).

4. Po fekalno-oralni poti.
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 Zrak v bivalni coni (v coni dihanja) mora biti svež in zaznavno 
prijeten, brez vonjav, ne zatohel, ne dražeč ter brez onesnažil 
(zdravju škodljivih primesi).

 Zaradi epidemije koronavirusa je treba prostore prezračevati bolj,  
kot so predpisane minimalne vrednosti. Vtok vsaj 10 l/s svežega 
zraka oz. 36 m3/h, za vsakega uporabnika.
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 Dobro:
◦ Dovajane svežega zraka v prostor.
◦ Odstranjevanje onesnažil iz prostora.
◦ Zagotavljanje zdravih bivalnih pogojev.

 Slabo:
◦ Z izmenjavo zraka nastaja izgube energije, ki je potrebna za 

gretje/hlajenje in vlaženje/razvlaževanje zraka. 
◦ Mehansko prezračevanje rabi energijo za delovanje.

 Rešitev:
◦ Kontrolirana intenzivnost prezračevanja.
◦ Vračanje toplote/vlage odpadnega zraka.
◦ Energijsko učinkoviti prezračevalni sistemi.

9



 Letos prenavljajo številne šole. Prezračevanje ni prioriteta prenov!
◦ Neuradno smo izvedeli (MOL): prezračevanja ne bo, odpirali bodo okna.

 Tipi šolskih prostorov:
◦ Skupni prostori, avle

◦ Prostori, v katerih so stalno isti uporabniki

 Svetovalna skupine za covid-19 predlaga, da naj se zagotovijo tehnične podlage za 
ustrezne prezračevalne sisteme.

 Svetovalna skupina MIZS zagovarja naravno prezračevanje.

 NIJZ: Priporočena minimalna izmenjava zraka za šole je 5-6 menjav na uro; verjetno 
morajo imeti učilnice stalno odprta vsa okna, ne le med odmori.

◦ Prostori, v katerih se uporabniki menjajo (telovadnica, menza...) 

◦ Sanitarije

◦ Ostali prostori 
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 Skupni prostori večstanovanjskih stavbah so večinoma 
pomanjkljivo prezračevani, dvigala pa so praviloma brez 
prezračevanja.

 Posamezna stanovanja predstavljajo mehurčke, skupine, v katerih 
so stalni člani. Najprimernejši način prezračevanja stanovanj, ki 
zagotavlja kakovostno in energijsko učinkovito prezračevanje, je 
centralno prezračevanje z vračanjem toplote. Če je v stavbi več 
stanovanj, naj ima vsako stanovanje svoj (etažni) prezračevalni 
sistem.

 Nekateri prezračevalni sistemi z rekuperacijo niso zdravstveno 
primerni! 

 Na trgu so zdravju škodljivi prezračevalni sistemi z izmenjujočim 
tokom zraka. Sistemi z izmenjujočim tokom zraka  ne 
odstranjujejo virusov iz prostorov, kar je nedvoumno zapisano v 
smernici REHVA COVID-19, zato jih je treba ob epidemiji izključiti. 

11



 Poslovne stavbe imajo praviloma kompleksnejše 
prezračevalne sisteme, združene s klimatizacijo. 

 V stavbah z mehanskimi prezračevalnimi sistemi se priporoča 
prezračevanje 24/7.

 Poleg mehanskega prezračevanja je predvideno tudi 
prezračevanje z odpiranjem oken. 

 V poslovnih stavbah je mnogo klimatskih sistemov, ki iz 
zdravstvenega vidika niso primerni za uporabo. To so zlasti 
sistemi z obtočnim zrakom (recirkulacijo) in z neustreznimi 
ter pomanjkljivo vzdrževanimi rotacijskimi menjalniki toplote. 
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 V stavbah DSO bi morali skrbno zagotavljati kakovost 
notranjega zraka.

 Zrak med prostori ne sme mešati! 
 Ločeni prezračevalni sistemi za vsak prostor oz. skupino 

prostorov ali urejen dovod in odvod zraka (dva ločena kanala, 
dva ventilatorja in menjalnik toplote). Prepovedan je obtočni 
(recirkulacijski) zrak. 

 V sanitarijah stalen podtlak, kar preprečuje fekalno-oralne 
okužbe. 

 Koronavirusne okužbe so se v nekaterih DSO bliskovito širile 
skozi prezračevalne sisteme. 
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 REHVA dopušča rotacijske menjalnike, če so pravilno vgrajeni in 
vzdrževani.

 Predlogi vgradnje rotacijskih menjalnikov po REHVA:

◦ oba ventilatorja sta za rotacijskim menjalnikom (?!)

◦ oba ventilatorja na strani stavbe, zelo pogosta in hkrati najbolj neugodna konfiguracija 

(IZS: neprimerno)

◦ oba ventilatorja na zunanji strani (IZS priporočilo!)

◦ oba ventilatorja tlačita skozi menjalnik
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 Naravno prezračevanje: 
◦ Redno odpiranje oken, vgradnja zasilnih prezračevalnih naprav. 
◦ Dovod zunanjega zraka v onesnaženih oz. obremenjenih območjih?
◦ Intenzivno prezračevanje pred in po zasedenem prostoru. 
◦ Priporočena minimalna izmenjava zraka je enormna.

 Mehansko prezračevanje:
◦ Stalno prezračevanje 24/7, le s svežim zunanjim zrakom. 
◦ Kroženje zraka (recirkulacijo) centralnih sistemov je treba izključiti, tudi lokalne naprave z 

izmenjujočim tokom zraka je treba izključiti. 
◦ Dodatno naravno prezračevanje prostorov (z odpiranjem oken na stežaj).
◦ Zagotavljanje primerne zračne vlage.

 Sanitarije
◦ Odvodni prezračevalni sistem za sanitarije mora delovati 24/7.
◦ Odpiranje oken v sanitarijah ni primerno. 
◦ WC školjke se izplakujejo s pokritim pokrovom, da se prepreči prenos kapljic v zrak. 
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 Varčevanje z energijo in varovanje zdravja je možno doseči le s 
◦ pravilnim načrtovanjem, 

◦ izbiro, vgradnjo in 

◦ rabo ustrezne opreme!

 Spremljanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih!
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 Rotacijski toplotni menjalnik (RHE), 
pričakovana netesnost ob pravilnem 
delovanju pod 1 %, ob nepravilnem 
delovanju do 20 %.

 Lamelni toplotni prenosnik, pričakovana 
netesnost pod 1 %.

 Konvektorski toplotni prenosnik, 
pričakovana popolna tesnost. 

 Toplotni prenosnik s toplotno črpalko, 
pričakovana popolna tesnost.
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 Prezračevanje stavb je urejeno s Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji 
stavb (PPKS). Zastareli pravilnik iz leta 2002 bi kazalo posodobiti. Pojav 
epidemije covid-19 je poudaril neprimernost tega pravilnika. 

 Gradbeni zakon (GZ) daje prednost naravnemu prezračevanju!?!

 Nadzorstvo nad izvajanjem določb pravilnika PPKS izvajajo inšpektorji, 
pristojni za graditev. Aktualni Energetski zakon EZ-1 določa izvajanje 
nadzora prezračevanja le energetski inšpekciji, nadzor zdravstvenega vidika 
prezračevanja ni primerno urejen. 

 Prezračevanje ni predmet tehničnih pregledov za uporabno dovoljenje stavb!

 Redne preglede prezračevalnih naprav in sistemov je treba izvesti najmanj 
enkrat na leto, zdravstvena inšpekcija naj bi to preverjala. Pa res preverja? 

 Od uveljavitve GZ dalje pristojnost inšpektorjev sploh ni usklajena!
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 V začetku epidemije, je bila odločitev preprosta. Spomladi je REHVA 
predlagala izklop zdravju nevarnih naprav za vračanje toplote, saj so bile 
takrat nizke potrebe po ogrevanju in hlajenju, zato priporočila niso 
povzročila velikega povečanja rabe energije.

 Takrat je bil čas za hitre, improvizirane rešitve. 

 Sedaj vemo, da je treba smernice COVID prezračevanja upoštevati trajno. 

 Inženirska stroka predlaga rešitve, ki zagotavljajo varovanje zdravja, 
zmanjšanje rabe energije in zniževanje stroškov. Kako hitro bo tem 
predlogom sledila zakonodaja in splošna gradbena kultura?

 Varovanje zdravja ali varčevanje z energijo ne sme biti dilema! 

 Med začasnimi ukrepi ima brezpogojno prednost varovanje zdravja, za 
trajne rešitve pa je treba upoštevati oboje. 
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 Majhen, a pomemben korak pri ustavitvi epidemije; prof. dr. Butala, V.; Delo, 
17.4.2021

 Ne le prostore, prezračiti moramo tudi predpise; Butala, V.; Delo, 27.3.2021

 Energijska sanacija stavb in prezračevanje - prof. dr. P. Novak, 29.9.2020

 Prezračevanje za COVID generacijo; Valenčič, M.; EGES 4/2020

 Za boljši zrak; CER, april 2021

 Modeli in priporočila, Šolsko leto 2021/22 v razmerah, povezanih s 
covidom-19

 Smernica  prezračevanje učilnic–IZS MSS-01/2021, Ljubljana, maj 2021

 NIJZ: Navodila za prezračevanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času 
širjenja okužbe COVID-19

 Smernica REHVA COVID-19-v6

 Politične zdrahe prezračevanja, 51. nujna seja odbora Odbora za zdravstvo. 
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https://www.youtube.com/watch?v=dyeuCMr_BT4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWtKPD_p_zAhUE_rsIHe2hBmwQFnoECAMQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.pichler.si%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F12%2FPrezrac%25CC%258Cevanje-za-COVID-generacijo.pdf&usg=AOvVaw0NYu9I29ng0isSrbX10_cY
https://mtr.minitron.si/c/fur6fFLaLw-VQdhdTGa9G8nKwL-FPtyD?r=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DeOfO_GyVq0s
https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Modeli%20in%20priporocila_2021_22/
https://www.izs.si/assets/media/izsnovo/2021/MSS/IZS_SMERNICA_Smernica_prezracevanje_ucilnic_januar_2021.pdf
https://www.izs.si/assets/media/izsnovo/2021/MSS/IZS_SMERNICA_Prezra%C4%8Devanje_u%C4%8Dilnic_Dopolnitev_1_Usmeritve_maj_2021.pdf
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCrJKcpMfyAhUOzKQKHXpnBqgQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fweb.fs.uni-lj.si%2Fsithok%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F05%2FREHVA-COVID-19-smernica_V6.pdf&usg=AOvVaw1OyyPnSehIUIE1LnosWmHd
https://zaensvet.si/politicne-zdrahe-prezracevanja/
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