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Kakovost notranjega okolja, v katerem ljudje preživimo večino časa, je za vse nas izjemno 
pomembna, saj ima velik vpliv na naše zdravje in počutje. Na vzdrževanje kakovosti notranjega 
okolja vplivajo toplotno, svetlobno in akustično okolje ter kakovost notranjega zraka.  

Stavbe, v katerih bivamo in delamo, so bile grajene po kriterijih, značilnih za čas njihove gradnje. Za 
slabo načrtovano grajeno okolje je značilno, da ima na zdravje in počutje ljudi izrazito negativen 
vpliv, saj lahko povzroča kronične bolezni, bolezni dihal in različne alergije. Zaradi izpostavljenosti 
ljudi takim pogojem v času zadrževanja v določenih prostorih ali območjih v stavbah je prišlo do 
pojava t.i. sindroma bolnih stavb (SBS – Sick Building Syndrome). Ta je kot posledica slabe gradnje 
stavb prisoten povsod tam, kjer vlažnost zraka in temperaturo regulirajo bodisi klimatske naprave ali 
kjer ni omogočeno naravno prezračevanje z odpiranjem oken, kar je s ciljem zniževanja operativnih 
stroškov v preteklosti narekovalo varčevanje z energijo. Ni potrebno posebej poudarjati, da takšni 
pogoji slabijo imunski sistem ljudi in zmanjšujejo njihovo delovno storilnost. Funkcija prezračevanja 
prostorov je za ljudi zato izjemnega pomena, saj je treba v notranjih prostorih z izmenjavo zraka 
nenehno vzdrževati kakovost zraka na ustreznem nivoju. Spreminjamo lahko torej količino 
dovedenega čistega zraka (naravno ali mehansko prezračevanje), ali pa si pomagamo s filtriranjem 
prostorskega zraka.  

Osnovna naloga prezračevanja je torej zagotavljanje kakovostnega zraka v prostoru. Z dovajanjem 
svežega zraka poskrbimo za stalno obnavljanje zraka ter za odstranjevanje onesnažil.   



Prezračevanje v prostorih pomeni izmenjavo odtočnega zraka z zunanjim (svežim) zrakom in 
doseganje ustrezne kakovosti zraka v prostorih ter s tem povezanega ugodja uporabnikov. 
Obnavljanje zraka je povezano le z gibanjem zraka, ne pa tudi z emisijami in širjenjem ter 
odstranjevanjem onesnažil v prostoru, kot je CO₂. Slednje je namreč odvisno od prostorske 
porazdelitve virov onesnaževanja.  

Pomembno je razumeti razliko med intenzivnostjo in učinkovitostjo prezračevanja. Intenzivnost 
pomeni število izmenjav zraka (n) v določeni časovni enoti. Vrednost n= 1,0 tako pomeni, kolikšen je 
v eni uri pretok dovedenega zraka na volumen zraka v prostoru. Ta vrednost nam seveda ne pove, ali 
se zrak v prostoru tudi v celoti obnovi oziroma če se izboljša njegova kakovost. Prav zato je podatek 
o učinkovitosti prezračevanja za nas bolj relevanten. 

Glede na osnovno nalogo prezračevanja – zagotavljanje kakovosti zraka v prostoru – ga lahko 
opišemo na dva načina, in sicer kot stalno obnavljanje zraka v prostoru z dovajanjem svežega zraka 
ali kot odstranjevanje onesnažil v prostoru z dovajanjem svežega zraka. Obe definiciji sta 
medsebojno povezani, vendar obstaja bistvena razlika. Stalno obnavljanje zraka v prostoru z 
dovajanjem svežega zraka je povezano samo z gibanjem zraka v prostoru in ne vključuje emisije in 
širjenja onesnažil –govorimo o učinkovitosti izmenjave zraka. Učinkovita izmenjava zraka je dosežena 
takrat, ko je potreben čas izmenjave zraka v prostoru čim manjši. Določena je s potrebnim časom 
izmenjave zraka v prostoru v primerjavi z najkrajšim (teoretičnim) možnim časom izmenjave. Širjenje 
onesnažil po prostoru in njihovo odstranjevanje pa je odvisno od gibanja zraka v prostoru in 
prostorske porazdelitve virov onesnaževanja. V tem primeru govorimo o učinkovitosti 
odstranjevanja onesnažila, ki temelji na primerjavi koncentracije v odvodu s srednjo koncentracijo v 
prostoru (bivalni coni). Učinkovito odstranjevanje onesnažila je doseženo, če je koncentracija 
onesnažila v prostoru majhna v primerjavi s koncentracijo v odvedenem zraku. Koncentracija v 
odvedenem zraku je odvisna od količine onesnažila in pretoka svežega zraka, neodvisno od načina 
prezračevanja. 

Za določanje učinkovitosti prezračevanja potrebujemo 
kvantitativne kriterije na nivoju celotnega in tudi posameznega 
dela prostora. Kriterije na skali opazovanja razvrščamo med 
globalne, kjer ugotavljamo stopnjo učinkovitosti izmenjave zraka 
in odstranjevanja onesnažil (torej koncentracije CO₂, monoksida, 
vonjav, aerosolov, ipd.), in lokalne, ki nam ponujajo podatke o 
lokalni izmenjavi zraka in njegovi kakovosti. Lep primer je 
prezračevanje kuhinje oziroma uporaba kuhinjske nape, kjer na 
samem izviru odstranjujemo vonjave in paro. Z merili torej 

ocenjujemo, kako učinkovito prostore tudi prezračujemo z odvajanjem slabega (oz. 'starega') zraka in 
kako učinkovito iz njih odstranjujemo onesnažila. 

Prostore lahko prezračujemo na mehanski ali na naravni način. Naravni temelji na koriščenju 
naravnih zakonitosti za zagotavljanje svežega zraka v notranjosti stavb, pri tem je treba upoštevati 
temperaturne razlike med stavbo in okolico ter vplive vetra kot posledice tlačnih razlik v zraku. Pri 
naravnem prezračevanju uporabnik nad pretokom ali temperaturo zraka nima nadzora, prav tako 
lahko v prostor priteka zunanji zrak, ki v določenih vremenskih pogojih (zlasti pozimi) ni nujno tudi 
ustrezne kakovosti in tudi ne zagotavlja uporabniku toplotnega ugodja. Z odpiranjem oken (na stežaj, 
z zgornjim ali stranskim odpiranjem okenskih kril) želimo iz prostora običajno odstraniti onesnažila, 
kot je CO₂. Če je velika temperaturna razlika med notranjim in zunanjim zrakom, pri na stežaj odprtih 
oknih njihova koncentracija izjemno hitro pade na koncentracijo okolice. Onesnažila se iz prostora 
skladno z gibanjem zraka izjemno počasi odvajajo pri nagnjenih okenskih krilih, nekoliko hitreje pa, 
če so ta odprta s strani. Pri majhnih temperaturnih razlikah in majhni hitrosti zraka naravno 
prezračevanje z malo odprtimi okenskimi krili ne deluje zadovoljivo in zaradi slabe učinkovitosti ni 
priporočljivo, pač pa se priporoča križno prezračevanje prostorov z odprtimi okni in vrati na stežaj.   



Rešitev za stavbe in uporabnike tako prinaša mehansko prezračevanje. Če hladen zrak v prostor 
dovajamo z manjšo hitrostjo skozi difuzor, ki je nameščen na ali v tleh, govorimo o izpodrivnem 
prezračevanju, pri katerem je gibanje zraka odvisno predvsem od vzgonskih sil in poteka od 
spodnjega dela prostora proti stropu, kjer so nameščeni odvodni elementi. Z viri toplote v prostoru 
se namreč vzpostavi steber vzgonskega zraka in tok zraka odnaša onesnažila v zgornji del prostora. 
Zrak se počasi dovaja v prostor preko velike površine, za kar ne potrebujemo močnih ventilatorjev, 
energijo pa zagotavljajo viri toplote v prostoru. Ugotavljamo torej, kakšna je ob virih toplote v 
prostoru učinkovitost izmenjave zraka ter z njo učinkovitost prezračevanja.  

Drug princip prezračevanja je ravno obraten, saj v prostor dovajamo zrak z izredno visoko hitrostjo in 
veliko gibalno količino, zrak indukcije pa povzroča mešanje okoliškega zraka s svežim zrakom, kar 
zagotavlja tudi zmanjšanje koncentracije onesnažil. Pri tem principu mešalnega prezračevanja je 
prosto ali obstensko gibanje zraka odvisno od vztrajnostnih sil. Zrak v prostor vstopa skozi difuzor, 
zaradi indukcije ali mešanja pa se hitrost curka in temperaturna razlika med curkom in zrakom v 
prostoru zmanjšujeta. V bivalnem območju sta temperatura in kakovost zraka uravnavani s skupno 
količino zraka, torej z vpihovano in inducirano. Princip mešalnega prezračevanja prinaša prednosti z 
natančnim uravnavanjem temperature in kakovosti zraka. 

Za učinkovito prezračevanje prostorov je mogoče uporabiti enega ali drugega, vsak pa ima svoje 
prednosti in pomanjkljivosti. Popolnega, 100-odstotno učinkovitega izpodrivnega ali mešalnega 
prezračevanja, v praksi namreč ni.    

Pri mehanskem izpodrivnem prezračevanju je kakovost zraka 
približno enaka kakovosti dovedenega zraka. Učinkovitost 
izmenjave zraka je med 50 in 100 %, zato govorimo o t.i. batnem 
prezračevanju oz. batnem toku prezračevanja. To je običajno 
značilno za operacijske dvorane s perforiranimi stropi, kjer skozi 
celotno površino stropa dovajamo zrak proti tlom, tok zraka pa 
potuje podobno kot bat v cilindru. Učinkovitost izmenjave zraka je 
v tem primeru teoretično 100-odstotna, učinkovitost  
prezračevanja pa zelo visoka (vrednost = 1,2 do 1,5). Pri 
mehanskem mešalnem prezračevanju je kakovost zraka  približno enaka kakovosti odvedenega 
zraka. Učinkovitost izmenjave zraka je 50-odstotna, učinkovitost  prezračevanja pa ima vrednost 1,0.  

Mehansko prezračevanje je lahko tudi kombinacija obeh, in sicer ko se dovod zraka uporablja tudi za 
gretje ali hlajenje prostorov. Tako je na voljo prezračevanje s curkom zraka, kjer je kakovost zraka 
podobna kot pri izpodrivnem prezračevanju, vendar je boljša kot pri mešalnem. Učinkovitost 
izmenjave zraka je 50 do 60 %, učinkovitost prezračevanja pa ima vrednost od 1,1 do 1,2. Toplotno 
ugodje pomeni manjšo temperaturno razslojenost v bivalni coni kot pri izpodrivnem prezračevanju, 
vendar večjo kot pri mešalnem. Druge možnosti so še prezračevanje z obstenskim curkom, difuzno 
stropno prezračevanje in osebno prezračevanje. Pri prezračevanju z obstenskim curkom bo kakovost 
notranjega zraka nekje med kakovostjo vpihovanega in odvedenega zraka, učinkovitost izmenjave 
zraka pa je med 50 % in 100 %. Učinkovitost prezračevanja je izjemno visoka (vrednosti so med 1,1 
do 1,4). Pri difuznem stropnem prezračevanju je kakovost zraka blizu kakovosti odvedenega zraka, 
učinkovitost izmenjave zraka je 50-odstotna, učinkovitost prezračevanja pa ima vrednost 1,0. 
Prednost osebnega prezračevanja je v tem, da lahko dobro načrtovanje in izvedba omogočata visoko 
kakovost zraka in visoko učinkovitost izmenjave zraka. Osebno prezračevanje predstavlja mehansko 
prezračevanje z dovajanjem svežega zraka neposredno v dihalno območje uporabnika, brez mešanja 
tega z onesnaženim prostorskim zrakom. Dihalno območje predstavlja zaseden prostor med 
ravninama 75 in 1800 mm nad tlemi in več kot 600 mm od sten. Učinkovitost osebnega 
prezračevanja ima vrednost običajno 2 do 3, odličen sistem pa do 50 ali celo več. Toplotno ugodje v 
prostoru je odlično zaradi možnega individualnega nadzora. 


