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8. Ogrevanje in prezračevanje 

Gospodinjstva največ energije porabijo za ogrevanje prostorov (64 %) in sanitarne vode (16 %) (vir: SURS). Med 

energenti, ki se uporabljajo v gospodinjstvih, prevladujejo lesna goriva z 41 %, sledi jim poraba električne 

energije s 26 %, zemeljski plin s skoraj 11 %, ekstra lahko kurilno olje z 9 % ter dal jinska toplota s 7 %. Energija 

okolja in utekočinjen naftni plin predstavljata po 3 %, solarna energija pa zgolj 1 %.  

8.1 Ogrevalni sistemi 

Ogrevalne sisteme glede na vir ogrevanja delimo na dve glavni skupini: centralizirane in decentralizirane sisteme. 

Na drugi strani lahko decentralizirane ogrevalne sisteme razdelimo na dve vrsti glede na lokacijo vira toplote: na 

neposredno in posredno ogrevanje.  

 

Neposredno ogrevanje pomeni, da je vir toplote v ogrevanem prostoru. Obstajajo različne vrste neposrednega 

ogrevanja: kamini, peči, grelniki iz li tega železa, kombinirane peči in drugi. Pri  tej skupini grelnih naprav se del  

toplote prenaša neposredno v zrak ali vodo, ki ogreva predmete v sobi. Vir toplote za tovrstno ogrevanje so 

predvsem les, leseni peleti ter premog ali elektrika za dobro znane električne grelnike.  

 

   
Slika 21: Neučinkovita peč za ogrevanje  Slika 22: Sodoben ogrevalni kamin 

 

V drugo skupino ogrevalnih sistemov spadajo različne vrste posrednega ogrevanja. Pri  njih je vir toplote zunaj 

ogrevanih prostorov. Večina toplote se prenese na toplotni nosilec (vodo, paro ali zrak), ki se dovaja v ogrevane 

prostore po cevovodih ali kanalih ter ogrevalnih enotah, kot so radiatorji in konvektorski grelniki.  

V prostorih medij za prenos toplote neposredno ali posredno odda del toplote, ki jo prenaša, ter se vrne k viru 

ogrevanja. 

To so sistemi z grelnimi kotli, toplotne črpalke, centralno ogrevanje.  

 

Kotli na pelete 

 

Ena izmed najpriljubljenejših možnosti ogrevanja v stavbah je uporaba lesnih peletov kot v i ra toplote. Lesni peleti  

so majhne granule iz žagovine, kmetijskih ali  rastlinskih ostankov. Ti kotli  so najbolj okolju prijazne naprave za 

ogrevanje na trda goriva. Njihova učinkovitost gorenja dosega 90 %. Z vidika praktičnosti in čistosti jih je lažje 

vzdrževati in upravljati kot tradicionalne kamine. Obenem pa z uporabo peletov zmanjšamo emisije toplogrednih 

plinov. Njihova edina pomanjkljivost je višja začetna naložba.  
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Slika 23: Shema ogrevanja s kotlom na pelete  

 

Referenčna uredba (ES) 2015/1185 od 1. januarja 2022 uvaja posebne zahteve za okoljsko primernost lokalnih 

virov ogrevanja na trda goriva. Sezonska energetska učinkovitost ogrevanja lokalnih virov ogrevanja z zaprto 

zgorevalno komoro, ki za gorivo uporabljajo pelete, mora biti najmanj 79 % . Pri tem sezonska energetska 

učinkovitost pomeni razmerje med obremenitvijo za ogrevanje, ki jo pokriva lokalni vir ogrevanja, ter letno 

porabo energije, potrebno za pokrivanje te obremenitve, izraženo v odstotkih.  

 

Plinski kondenzacijski kotli 

 

Kondenzacijski kotli so grelniki vode, ki delujejo na plin ali nafto. Dosegajo visoko učinkovitost (običajno več kot 

90% učinkovitost pri višjih vrednostih ogrevanja), tako da kondenzirajo vodno paro v izpustnih plinih in tako 

pridobivajo njihovo latentno izparilno toploto, ki bi bila sicer neizkoriščena. Ta kondenzirana para zapusti sistem 

v tekoči obliki skozi odtok. V mnogih državah je uporaba kondenzacijskih kotlov obvezna ali pa je podprta s 

finančnimi spodbudami.  

Pri običajnem kotlu izgoreva gorivo, pri tem nastali vroči plini pa prehajajo skozi toplotni izmenjevalnik, kjer se 

večina njihove toplote prenese na vodo, s čimer se poviša temperatura vode.  

Eden izmed vročih plinov, ki nastajajo v procesu zgorevanja, je vodna para, ki nastaja pri zgorevanju vodika v 

gorivu. Kondenzacijski kotel  črpa dodatno toploto iz odpadnih plinov, tako da to vodno paro kondenzira v tekočo 

vodo ter tako pridobiva njeno latentno izparilno toploto. Pri tem se lahko učinkovitost poveča tudi za 10 –12 %. 

Učinkovitost kondenzacijskega procesa je sicer odvisna od temperature vode, ki se vrne v kotel, vendar so 

kondenzacijski kotli vedno vsaj enako učinkoviti kot nekondenzacijski kotli.  

Proizvajalci kondenzacijskih kotlov zagotavljajo, da je mogoče doseči do 98% toplotni izkoristek, v primerjavi s 

70–80% izkoristkom pri običajnih izvedbah (zaradi višje ogrevalne vrednosti goriv). Tipični modeli takšnih kotlov 

imajo približno 90% izkoristek, zaradi česar večina znamk plinskih kondenzacijskih kotlov spada v najvišje razrede 

energetske učinkovitosti. 

 

 

 
Slika 24: Učinkovitost plinskih kondenzacijskih kotlov (vir: Viessman)  
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Centralno daljinsko ogrevanje 

 

Daljinsko ogrevanje je sistem za proizvodnjo in distribucijo toplotne energije, proizvedene na centralizirani  

lokaciji (v elektrarni) s sistemom izoliranih cevi za stanovanjske in komercialne potrebe po ogrevanju, kot sta 

ogrevanje prostorov in sanitarna topla voda.  

Mnoge elektrarne na fosilna goriva, zlasti tiste v naseljih, so dejansko elektrarne za soproizvodnjo. Soproizvodnja 

je tehnologija za centralizirano hkratno proizvodnjo električne energije in toplote. Pri tradicionalnih metodah 

proizvodnje električne energije je velika količina uporabne toplote odvedena v okolje v obliki kondenzirane 

toplote pare. V nasprotju s tem kogeneracijska tehnologija uporablja to »odpadno« toploto ter s kombiniranim, 

bolj učinkovitim postopkom hkrati proizvaja toploto in elektriko.  

 

Kombinirana proizvodnja električne in toplotne energije ima dokazane prednosti in je v kombinaciji s sodobnimi 

najboljšimi razpoložljivimi tehnikami najučinkovitejša in okolju najprijaznejša metoda.  

 

Slika 25: Shema centralnega ogrevanja 

 

Objekti, ki povezujejo omrežje za prenos toplote z domačimi napravami v stanovanjskih, upravnih in industrijskih 

stavbah, se imenujejo transformatorske razdelilne postaje.  

 

V stanovanjskih stavbah, zgrajenih pred letom 1990, so vgrajene ogrevalne napeljave z vertikalnimi cevmi, ki  

potekajo skozi praktično vsak prostor, ki ima nameščene grelne enote. V takšnih stavbah ni  mogoče namestiti  

stanovanjskega merilnika toplote namesto razdelilnika toplote, saj prostori dobivajo toploto iz številnih 

vertikalnih cevi. Stroške ogrevanja razdeljujejo razdelilniki toplote, ki so nameščeni na vsake grelniku in merijo, 

kakšen delež skupne toplote v stavbi je porabilo posamezno grelno telo. Takšen način merjenja zahteva 

namestitev enakih razdelilnikov na vsa grelna telesa v stavbi.  

 

Ogrevalne naprave s horizontalnimi vodi so na trg prišle v zadnjih petindvajsetih letih, po uvedbi polietilenskih 

cevi s kovinskimi vložki. V primeru vertikalnih cevi so narejeni odvodi do individualnih prostorov ter nameščeni 

zaporni ventili in  merilniki toplote, nato pa so cevi dovedene do radiatorjev v posameznih nadstropjih stavbe. 

Velika prednost takšnih sistemov je možnost individualne prekinitve ogrevanja za posamezne enote v primeru 

neplačanih računov. Sistemi za oskrbo s toplo vodo so pri obeh vrstah napeljav zgrajeni z navpičnimi vodi.  

Pri vertikalnih ogrevalnih napravah se precejšnja količina toplote odvede skozi vode, čemur se ni mogoče izogniti, 

saj so cevi fiksne in jih ni mogoče odstraniti. Pri horizontalnih ogrevalnih napravah imajo stanovalci možnost sami 

uravnavati svojo porabo toplote.  
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Slika 26: Primer za staro vertikalno in novo horizontalno ogrevalno napravo v sta vbi (vir: EVN)  

 

Ogrevanje z električno energijo 

 

Tradicionalne električne ogrevalne naprave:  

• kaloriferji; 

• radiatorji: olje, voda, suhi (zrak); 

• termoakumulacijske peči; 

• klimatske naprave (toplotne črpalke)  

 

Električne ogrevalne naprave  Vgrajena moč v vatih 

Kalorifer 
2000 

Konvektorski grelnik  
2400 

Električni grelnik  
2000 

Akumulacijski električni grelnik 
3000 

Klimatska naprava 9.000 BTU 
950 

Klimatska naprava 12.000 BTU 
1250 

Klimatska naprava 18.000 BTU 
1750 

Klimatska naprava 24.000 BTU 
2600 

Tabela  23: Vgrajena moč najbolj razširjenih električnih grelnih naprav  

 

Klimatske naprave so sodobni ogrevalni sistemi, ki porabijo 3 –4-krat manj električne energije od energije, ki jo  

vnesejo v ogrevano oziroma hlajeno sobo.  

V nasprotju s tem pa električni grelniki, akumulacijski električni grelniki, konvektorski grelniki in kaloriferji  

porabijo enako količino električne energije, kot zagotavljajo energije za ogrevanje.  
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8.2 Pravilno ogrevanje 

Stanovalec lahko vpliva na porabo toplotne energije 

V Sloveniji gospodinjstva k celotni porabi energije prispevajo okrog 30 %. To ne vključuje bencina in dizelskega 
goriva, ki ga člani gospodinjstev porabijo za svoje avtomobile in javni prevoz. Številke kažejo, da ogrevanje 
prostorov in poraba tople vode predstavljata 87 % skupne porabe in da sta zato najpomembnejši del porabe 
energije v gospodinjstvih.  

 
Pogosto lahko slišimo mnenje, da je poraba toplotne energije odvisna od toplotne izolacije sten, dobro izoliranih 
oken in učinkovitosti sistema ogrevanja, medtem ko stanovalec nima praktično nobenega vpliva na porabo. Drži, 
da so toplotna izolacija, okna in tehnologija ogrevanja najpomembnejši faktorji porabe, vendar pa ima 

pomemben vpliv na porabo toplotne energije tudi ravnanje stanovalca.  
 
V povprečni večstanovanjski zgradbi je poraba energije za ogrevanje okrog 225 kilovatnih ur (kWh) na kvadratni  

meter bivalnih prostorov na leto. Če stanovalci vedo, kako učinkovito ravnati z energijo, lahko porabo zmanjšajo 
za skoraj četrtino – to je okrog 50 kWh na kvadratni meter na leto. V primerjavi  z gospodinjstvi, ki ravnajo 
nepreudarno in torej po nepotrebnem porabljajo energijo, lahko vesten stanovalec prihrani več kot pol energije, 
okrog 140 kWh na kvadratni meter na leto.  

Sobna temperatura 

Obdobje ogrevanja praviloma traja od začetka oktobra do konca aprila. Primerna nastavitev sobne temperature 
ima enega največjih vplivov na porabo energije v stanovanju.  
 

Tabela 24: Priporočene sobne temperature  

Prostor Priporočena sobna temperatura 

Dnevni prostori  20–21 °C 

Kuhinja  18° C 

Spalnice 16 °C 

Hodniki  15 °C 

 
Človeško zaznavanje toplote in mraza je zelo raznoliko. Starejše ali bolne osebe ter osebe z nizkim krvnim 

pritiskom mraz občutijo prej kot ostali. Zato je priporočljivo, da s pomočjo termometra redno preverjamo 
temperatu ro v prostoru. Da bi s toplotno energijo ravnali ekonomično, je smiselno znižati temperaturo v sobah, 
ki jih ne uporabljamo. Znižanje sobne temperature prihrani veliko več energije kot »ponovno ogrevanje« 

prostorov. Pomembno je, da zapiramo vrata med ogrev animi in  neogrevanimi prostori. Temperaturo znižajmo 
tudi tedaj, ko zapustimo stanovanje, pa tudi zvečer in ponoči. Znižanje temperature za eno stopinjo prihrani  
približno 6 % toplotne energije.  
 

Da se stanovanja ponoči ne bi preveč ohladila, posebno v primeru slabo izoliranih oken, naj bodo v hladnih nočeh 
rolete spuščene in naoknice zaprte. Težke zavese ali tako imenovane zaščite pred prepihom, ki jih postavimo 
pred vrata ali okna, prav tako prispevajo k zmanjševanju toplotnih izgub.  

 

Termostatski ventil 

V večini stanovanj lahko sobno temperaturo nastavljamo s tako imenovanimi termostatskimi ventili na 
radiatorjih. Pri običajnem centralnem ogrevanju toplota po ceveh potuje do radiatorjev. Brez ventila, ki zmanjša 

in uravnava dohodno toploto, bi bil prostor preveč ogret. Ventil uravnava pretok vode in posledično tudi 
temperaturo v prostoru.  
 

Termostatski ventili so mehanski regulatorji temperature, ki uravnavajo pretok ogrevalne vode, da je 
temperatura v prostoru konstantna. Termostatski ventil ima temperaturni senzor, ki meri temperaturo v  
prostoru. Če se temperatura v prostoru dvigne, se raztezni element raztegne, ta premik se prenese na ventil , ki 
zmanjša pritok vode. Ko se raztezni element zaradi padca temperature skrči, vzmet ponovno odpre ventil.  
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Slika 27: Klasično oblikovan termostatski ventil  

 
 
Temperaturo zraka v prostoru nastavimo z obračanjem termostatske glave. Praviloma ima taka glava lestvico od 

ena do pet. Nastavitev »3« pomeni temperaturo okrog 20 °C. S spreminjanjem nastavitve za eno številk o gor ali  
dol dosežemo spremembo temperature okrog 4 °C. Oznaka »*« na termostatski glavi označuje nastavitev, 
imenovano protizmrzovalna zaščita. Ta preprečuje, da bi temperatura v prostoru padla pod 6 °C in tako nudi 

zaščito pred zmrzaljo, ki bi  poškodovala sistem ogrevanja. Termostatski ventili morajo biti neovirani  in obkroženi 
z zrakom. Če je termostatski ventil na primer prekrit z zaveso ali skrit pod globoko okensko polico, lahko to 
povzroči kopičenje toplote in vpliva na delovanje termostatskega ventila. V takšnih primerih so v  pomoč daljinski  
senzorji, ki toplotno ekspanzijo prenesejo na termostatski ventil po kapilarni cevki.  

 
Programabilne termostatske ventile lahko nastavimo tako, da toploto, ki je dovedena v radiator, nadzoruje 
časovni program. Takšni programabilni termostatski ventili so zanimivi predvsem za uporabnike, ki so ob 

določenih dnevih ali urah redno odsotni od doma. Programabilni termostatski ventil zmanjša toploto, dovedeno 
v termostatski ventil, ob nastavljenem času (na primer pol ure preden odidemo iz stanovanja), kasneje (na 
primer pol ure preden načrtujemo vrnitev) pa se ventil spet odpre, da je stanovanje že nekoliko toplo, ko se 
vrnemo. 

 
Pomembno: svojim strankam pojasnite, da morajo termostatske ventile nastaviti na temperaturo, ki jo želijo. 
Višja nastavitev (npr. stopnja 5) ne pomeni, da se bo prostor hitreje segrel na želeno temperaturo 20 °C, temveč  
se bo prostor pretirano segrel.  

 
Slika 28: Delovanje termostatskega ventila  

 
Prevod: Slika 7: Termostatski ventil je nastavljen na stopnjo 1. V prostoru je praviloma 20 °C. Ventil je zaprt. 

Radiator je hladen. Želena temperatura je dosežena. 
Slika 8: Termostatski ventil je nastavljen na stopnjo 5. V sobi je praviloma 20 °C. Ventil je odprt. Radiator je topel  
in še naprej dviguje temperaturo v prostoru.  
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Nasveti za pravilno ogrevanje 

 Najbolj zdrava sobna temperatura je med 18 in 20 °C pri relativni vlažnosti 40 do 60 %. Za prijetno 

bivalno okolje zadošča temperatura 20 °C v  dnevnih prostorih in otroških sobah, 18 °C v kuhinji in  15 °C 
na hodnikih. 

 Če temperaturo zmanjšamo za 1 °C, prihranimo 6 % toplotne energije.  

 Med daljšo odsotnostjo znižajte nastavitev na termostatskih ventilih. Če se ogrevanje ponoči ne izklopi, 

je termostatske ventile smiselno nastaviti na nižjo nastavitev tudi ponoči. Kadar čez noč znižate 

temperaturo v  relativno vlažnem prostoru (relativna vlažnost, višja od 60 %), prostor najprej prezračite, 
da vanj spustite suh zrak.  

 Termostatski ventil vedno nastavite na stopnjo z želeno temperaturo. Višja stopnja (npr. 5) n e pomeni 

hitrejšega gretja prostora na želeno temperaturo, temveč prostor pregreje.  
 Notranja vrata med različno ogrevanimi prostori naj bodo ves dan in vso noč zaprta. Ne ogrevajte 

spalnice iz dnevne sobe. Če neogrevane prostore malenkost ogrejete, topel in vlažen zrak iz dnevnih 

prostorov potuje v spalnico, kjer se vlaga v stiku s hladnim okoljem (npr. zunanje stene) kondenzira. 
Zato je bolje, da temperaturo v hladnih prostorih uravnavate z radiatorji v teh prostorih.  

 V hladnih nočeh naj bodo rolete spuščene in naoknice zaprte.  

 Ne postavljajte pohištva ali zaves neposredno pred grelna telesa. Pohištvo pred radiatorjem ali zavese, 

ki visijo preko njega, preprečujejo prenos toplote v  prostor. Termostatski  ventil  je zato potrebno 
nastaviti na višjo stopnjo, da dosežemo želeno temperaturo. To poviša temperaturo zidu za radiatorjem 

in poveča toplotne izgube.  
 Ne ogrevajte z elektriko! Decentralizirani električni grelniki so primerni le za absolutno nujne primere. 

Toplota, proizvedena z elektriko, je približno trikrat dražja od toplote iz sistemov ogrevanja.  
 

Nasveti za manjše strukturne ukrepe 

Lastnik  zgradbe mora v zvezi z ogrevalnim sistemom upoštevati določene tehnične standarde. Med to na primer 
sodi obveznost, da v posamezne sobe namesti regulatorje temperature (praviloma v obliki termostatskih 
ventilov) in da toplotno izolira vse cevi, ki niso speljane skozi ogrevane prostore. Če lastnik teh določil ne 

upošteva, lahko stanovalec zahteva uvedbo tovrstnih ukrepov.  
Vendar pa nekaterih standardov stanovalec ne mo re zahtevati. V takšnih primerih lahko na zmanjšanje stroškov 
ogrevanja vpliva z relativno preprostimi koraki, ki ne stanejo veliko. Ukrepi, opisani spodaj, zahtevajo relativno 

nizko investicijo. 
 

 Velik del toplotnih izgub v stanovanjih izvira iz radiatorskih niš, saj so tam stene običajno najtanjše, 

istočasno pa je temperatura sten najvišja, s tem pa so največje tudi toplotne izgube. Če je med 
radiatorjem in steno dovolj prostora, lahko stanovalec na steno za radiatorjem namesti izolacijske 

plošče. Te plošče (npr. polistirenske plošče z aluminijasto prevleko ali prožna izolacijska folija) je 
mogoče dobiti v debelinah od 2 do 10 cm. Pameten lastnik bo najemniku te stroške z veseljem povrnil.  

 Kadar distribucijske cevi od kotla do bivalnih prostorov tečejo skozi neogrevane prostore in niso 

toplotno izolirane, to povzroča toplotne izgube. V tem primeru je potrebno namestiti toplotno izolacijo, 
še posebej zato, ker to zahteva tudi veljavni zakon o varčevanju z energijo. V tem primeru naj 

stanovalec govori z lastnikom stavbe. 
 Razpoke ob oknih in vratih, skozi katere piha, zatesnimo s samolepilnim izolacijskim trakom. Praviloma 

lahko takšne trakove kupimo v tehničnih trgovinah, so cenovno ugodni in jih  lahko enostavno namestijo  
tudi laiki. Ta ukrep ne prihrani samo energije, temveč tudi izboljša počutje v dotičnem prostoru.  

 Zunanje stene so pred roletnimi škatlami običajno veliko tanjše. Notranjost roletne škatle lahko 

izoliramo tako, da roleto zavijemo v gibljive izolacijske plošče in zapečatimo. Vendar pa se je o t em bolje 
vnaprej dogovoriti z lastnikom stanovanja.  

 Nekoliko dražji ukrep, ki pa je lahko zelo učinkovit v gospodinjstvih, kjer so stanovalci pogosto odsotni, 

so programabilni radiatorski termostati (za približno 35 evrov jih dobimo v tehničnih trgovinah).  
Termostate preprosto namestimo z vijaki in z njimi nadomestimo navadne termostatske ventile. 

Programabilni termostatski ventili omogočajo avtomatsko znižanje temperature v prostoru ob vnaprej 
določeni uri dneva ali noči. S pomočjo te naprave lahko sobno t emperaturo programiramo za vsak dan v  
tednu posebej.  
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8.3 Prezračevalni sistemi 

Glede na vir ločimo naravno in mehansko (prisilno) prezračevanje.  

 

Naravno prezračevanje imenujemo tudi zračenje in se dogaja pod vplivom vetra ali spremembe temperature.  

Na spodnjih slikan je opisan potreben čas za ustrezno naravno prezračevanje in popolno zamenjavo zraka v  

prostoru. Ta čas je odvisen od izbranega načina prezračevanja.  

Dobro naravno prezračevanje je v veliki meri odvisno od temperaturnih razlik, prevladujoče sm eri vetra in  

njegove povprečne hitrosti v prezračevanem prostoru ter od sprememb v hitrosti in smeri med posameznimi 

letnimi časi, pa tudi v toku dneva.  

Na prezračevanje vplivajo tudi oblika stavbe in okolica ter lega in lokacija oken, vrat, strešnih venti latorjev, 

strešnih oken in prezračevalnih jaškov. Za gibanje zraka v pravilni smeri je potrebna tudi primerna postavitev 

prezračevalnih odprtin, oken in vrat.  

  A           B           C          D           E 

 1-5 minut  5–10 minut  10-15 minut 15–30 minut  30–60 minut 

A – Prezračevanje s široko odprtimi okni in vrati;  

B – prezračevanje s široko odprtimi okni;  

C – prezračevanje z malo odprtimi okni;  

D – prezračevanje s delno odprtimi okni in široko odprtimi vrati ;  

E – prezračevanje samo z delno odprtimi okni. 

 

Mehansko prezračevanje dosežemo z ustvarjanjem sistemskega tlaka z ventilatorjem.  

Glede na vrsto prezračevanja obstaja lokalna, splošna ter mešana izmenjava. Lokalna je tista, ki je nameščena 

pri viru škodljivosti (vonjave, prah ipd.). Najpreprostejši primer lokalnega prezračevanja je kuhinjska napa. 

Popolno prezračevanje je tisto, ki dovaja in sesa zrak iz prostora. Takšno prezračevanje je, oziroma bi vsaj 

moralo biti, v vsaki stavbi. Na drugi strani je mešano prezračevanje sistem prezračevanja, pri katerem je v enem 

prostoru splošno in lokalno prezračevanje.  

Ključnega pomena pri upravljanju obratovalnih stroškov stavb je doseči udobno mikroklimo ob hkratnem 

zmanjšanju porabe energije.  

Pri prezračevalnih sistemih se povečanje učinkovitosti teh sistemov in zmanjšanje stroškov za energijo pogosto 

doseže z rekuperacijo. Na ta način se zmanjšajo škodljivi vplivi na okolje in obratovalni stroški. Prednosti boljše 

mikroklime za prebivalce so nesporne, povečana je delovna zmogljivost, zmanjšana stopnja obolev nosti in  

odsotnosti, t pa ima tudi pozitiven ekonomski učinek.  

Rekuperacija – povrnitev energije ali materialov za ponovno uporabo v istem tehnološkem procesu.  
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Slika 29: Princip rekuperacije  

 

Rekuperacija je postopek, pri katerem se odpadni zrak uporab lja za ogrevanja ali hlajenje svežega zraka. Segreti  

ali ohlajeni zrak prehaja skozi toplotni izmenjevalnik ter greje ali hladi sveži zrak. To zmanjšuje stroške 

ogrevanja in hlajenja, tako da se pozimi toplota iz ogrevanega domačega zraka dovaja svežemu, a  hladnemu 

zunanjemu zraku, poleti pa obratno.  
 

8.4 Pravilno prezračevanje  

Prezračevalne izgube predstavljajo velik delež celotnih toplotnih izgub v hiši. V starih zgradbah je to 40 %, v  
nizkoenergijskih stavbah pa celo do 60 %. Neredko polovico toplotne energije iz notranjih prostorov »vržemo 
skozi okno« zaradi neprimernega prezračevanja. Kljub temu pa bi bilo napačno sklepati, da ne smemo 

prezračevati ali da moramo prezračevati čim redkeje. Zunanje stene so skoraj nepredušne za zrak in vodo. Stene 
ne dihajo! Zato moramo poskrbeti, da bodo naši prostori zdravi, tako da jih pametno prezračimo. Istočasno 
bomo z zračenjem izločili vodno paro, vonjave in škodljive snovi, ki se nabirajo v zraku stanovanja.  

 
Umetnost pravilnega zračenja torej pomeni, da prezračujemo, kolikor je potrebno, a nič več kot to. V pasivnih 
hišah (glej poglavje 7) za to poskrbi prezračevalni sistem s toplotnim izmenjevalnikom, v nekaterih hišah brez 
optimizirane porabe energije pa prezračevalni sistem brez rekuperacije toplote. V večini stanovanj pa morajo 

stanovalci znati pravilno prezračevati.  
 
Izogibajte se stalno priprtim oknom 
V osnovi velja načelo, da moramo vlago, ki se nabira v stanovanju, izločiti čim bolj učinkovito, ne da bi ob tem 

izgubili vso toploto, shranjeno v zidovih, in n e da bi ob tem »ohladili« stanovanje. V času ogrevanja tega ne 
smemo početi s stalno priprtimi okni, temveč z navzkrižnim prezračevanjem v obliki kratkega, a intenzivnega 
zračenja z na stežaj odprtimi okni, ki naj traja le nekaj minut.  

 
Boljše ko je zračenje prostora, krajši čas je potreben za prezračevanje. Pri »toplotnem prezračevanju« 
(imenovanem tudi prosto prezračevanje) temperaturna razlika med zunanjim in notranjim zrakom povzroči, da v  
notranjost priteka hladen zrak, na prosto pa odteka topel zrak. Vendar pa takšno prezračevanje poteka dokaj 

počasi, še posebno, če je okno relativno majhno in če je temperaturna razlika med zunanjostjo in notranjostjo 
majhna. Zato je veliko bolj učinkovito navzkrižno prezračevanje. Pri tem postopku odpremo dve okni (al i drugi  
odprtini) na nasprotnih straneh stavbe. Tlačna razlika, ki pri tem nastane, povzroči hitro menjavo zraka, tako da 
je celotna količina zraka osvežena v le nekaj minutah.  

 
Dober nasvet za učinkovito zračenje je uporaba tako imenovanega higrometra. Ta  meri relativno vlago v zraku, ki  
jo sicer lahko le stežka ocenimo glede na temperaturo v prostoru. Ko higrometer kaže relativno vlažnost, večjo 

od 60 %, je priporočeno hitro in intenzivno zračenje.  
 
Slika 30: Levo – klasični analogni higrometer; desno – digitalni higrometer  
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Zakaj prezračevanje znižuje relativno vlago v zraku?  
Zrak vedno vsebuje vodo oziroma vlago. Merilo vlage v zraku je relativna vlažnost. 0 -odstotna relativna vlažnost 

pomeni, da v zraku ni prav nič vodne pare. 100-odstotna relativna vlažnost pomeni, da je zrak nasičen z vodno 
paro in da ne more sprejemati dodatne vlage. To se zgodi na primer v primeru megle, ko se zdi, da iz zraka 
padajo kapljice. Kapaciteta zraka za sprejemanje vodne pare je zelo odvisna od temperature. Hladen zrak  ima 
zelo omejeno kapaciteto sprejemanja vode, medtem ko ima topel in suh zrak visoko kapaciteto. Zato je 

prezračevanje tako pomembno, da iz prostorov izločimo nakopičeno vlago. Hladen zrak, ki vsebuje zelo malo 
vlage, se v stanovanju segreje. V primeru, da v stanovanju ni virov vlage, to vodi k zelo suhemu zraku z zelo nizko 
relativno vlažnostjo. Kadar so prisotni viri vlage, jo lahko segret in suh zrak zlahka sprejme. En kubični meter 

zraka lahko sprejme okrog 17 gramov vodne pare, preden je zrak nasičen. Kljub temu pa je potrebno upoštevati, 
da relativna vlažnost ne sme presegati 60 %, saj je to zgornja meja za zdravo ozračje v prostoru.  

Težave z vlago in plesnijo 

Zlasti poleti so v zraku prisotne glivične spore. V suhem in vročem vremenu predvsem črna plesen v zrak oddaja 
veliko spor. Spore iz zunanjega zraka pogosto najdemo tudi v notranjih prostorih. Na nepoškodovanih površinah 
te spore nimajo možnosti preživetja, vendar pa v primernih pogojih glivične spore uspevajo tudi v notranjih 
prostorih in povzročajo tako škodo na stavbi kot tudi zdravstveno škodo njenim prebivalcem.  

 
Za rast spore plesni potrebujejo relativno visoko vlažnost (65 –85 %). V notranjih prostorih so torej najpogostejše 
v kleteh, kopalnicah, okenskih okvirih, klimatskih napravah, vlaži lnikih zraka in področjih, kjer so stene mrzle in  
prihaja do kondenzacije. Hladne stene najdemo predvsem v povezavi s »toplotnimi mostovi«. Toplotni mostovi  

nastajajo, kjer prihaja do večjega uhajanja toplote v zunanjost, na primer na spojih balkonov z nep rekinjeno 
betonsko ploščo, v bližini oken ali na vogalih zgradbe ter seveda tam, kjer je toplotna izolacija poškodovana ali pa 
je ni. Plesen raste predvsem tam, kjer so pred hladne stene postavljene omare ali police in ne prihaja do 

potrebnega kroženja zraka. 
 
Povprečno gospodinjstvo vsak dan v zrak odda deset litrov vode. Večina je nastane pri tuširanju, kopanju in  
kuhanju, a vsebnost vode v zraku povečujeta tudi dihanje in potenje. Dodaten vir vlage so rastline. Voda, s katero 

jih zalivamo, sčasoma preide  v zrak. Vlago povečujejo tudi nepokriti akvariji in  vodne fontane. Viri škodljivih snovi 
so na primer gradbeni materiali, talne obloge, pohištvo in kemična čistila.  
 

Tabela 25: Vodna para, ki jo v bivalnih prostorih proizvedejo stanovalci  

 Voda, oddana v zrak stanovanja 

Dihanje (ena oseba)  pribl. 0,1 litra na uro  

Kopanje in prhanje pribl. 1 liter na osebo na dan  

Kuhanje 0,4–0,8 litra vsakič, ko kuhamo  

Pralni stroj  0,2–0,3 litra na cikel pranja 

Odkrite vodne površine (akvariji, vodne fontane)  0,9–1,2 litra na dan  

Vir: Nadzorovano zračenje (»Kontrolliertes Lüften «). Behörde für Umwelt und Gesundheit Hamburg  
 
V stanovanjih s starimi okni praviloma prihaja do znatne izmenjave zraka z zunanjim okoljem, saj okna ne tesnijo. 

Pozimi skozi razpoke prihaja hladen in relativno suh zrak. To je slabo za porabo energije, vendar pa pripomore k 
relativno nizki vlažnosti v prostorih.  
 
Nova okna in nepredušni spoji preprečujejo izmenjavo zraka. Vlaga, ki nastaja zaradi prhanja, kuhanja ali dihanja, 

povečuje vlažnost v prostorih in se kondenzira na hladnih površinah, kjer spore plesni najdejo idealno mesto za 
rast. Zato je pravilno prezračevanje zelo pomembno za preprečevanje pojavljanja plesni.  
 

Visoka vlažnost ustvarja tudi idealne pogoje za druge vrste plesni, ki jih najdemo v oblazinjenem pohištvu in 
ležiščih. Veliko težavo predstavljajo predvsem za ljudi z alergijami. Če v okviru akcije energetskega svetovanja 
odkrijete plesen ali vas prosijo, da proučite problem s plesnijo, stranki pojasnite zgornja dejstva in  jo nap otite na 
lokalni center za svetovanje potrošnikom. Težava je tako kompleksna, da razen tega, da opozorite na potrebo po 

pravilnem prezračevanju, o njej s stranko raje ne razpravljajte in nikakor ne nudite kakršnih koli priporočil.  

Nasveti za pravilno zračenje 
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 Izogibajte se stalno priprtim oknom! Priprta okna so vzrok za največje toplotne izgube, ki jih ne opazimo. 

Stanovalec lahko prihrani do 100 evrov na sezono s tem, da nima stalno priprtih oken. Če okna niso 
priprta, se tudi stene in pohištvo ob njih ne bodo ohlajali.  

 Pravilno zračenje pomeni, da za kratek čas na široko odpremo okna (običajno zadostuje pet minut) – 

kratko intenzivno zračenje. Najboljši način je, da prostore prezračimo vsako jutro. Če je le mogoče, 

ustvarimo prepih. Če ne, odprimo okna v vseh prostorih. Najbolj učinkovita metoda je kratko intenzivno 
zračenje stanovanja.  

 Zračenje enkrat na dan ne zadostuje. V prostorih, kjer so se zadrževali ljudje, je potrebno prezračiti  

zjutraj in popoldan. Tudi zvečer popolnoma prezračite stanovanje, vključno s spalnicami. To izboljša zrak 
v prostorih in preprečuje nastajanje plesni.  

 Pred zračenjem nastavite termostatske ventile na najnižjo stopnjo!  

Nasveti za preprečevanje nastanka plesni 

 Uporabljajte termo-/higrometer. Ta kaže temperaturo in relativno vlažnost. S pomočjo tega instrumenta 

lahko nadzirate zrak v prostoru.  
 V prostorih, kjer se lahko v kratkem času akumulira velika količina zračne vlage (na primer kuhinja ali  

kopalnica), moramo to vlago takoj odstraniti z zračenjem. Zato moramo paro, ki nast aja pri kuhanju, 

takoj odzračiti na prosto. Če zapremo vrata kuhinje, vlagi preprečimo vstop v preostale prostore 
stanovanja. 

 Iz kopalnic brez oken vlažen zrak odstranite po najkrajši možni poti skozi drug prostor. Ostala vrata 

zaprite, da se zračna vlaga ne bo enakomerno razporedila po vsem stanovanju.  
 Kadar nimate na voljo sušilnice, sušite perilo v stanovanju, vendar poskrbite za redno zračenje. Vrata 

sobe, kjer se suši perilo, naj bodo zaprta.  

 Zračite tudi v deževnem vremenu, če le ne bo deževalo skozi okna. Tudi v deževnem vremenu je zunanji  

zrak bolj »suh« kot topel zrak v stanovanju. Razlog za to je, da je kapaciteta zraka, da zajema vodno 
paro, zelo odvisna od temperature. Tako na primer kubični meter zraka pri temperaturi 0 °C lahko 
zajame 4,4 g vlage (vodne pare), pri 20 °C pa je zrak nasičen z vlago šele, ko sprejme 17,3 g vodne pare. 

Hladen, vlažen zrak torej vsebuje manj vodne pare kot nasičen zrak pri sobni temperaturi. To pomeni, 
da ima hladen, vlažen zrak le 25% relativno vlažnost, ko ga segrejemo na sobno temperaturo – zato je 
zelo suh in lahko sprejme dodatno vlago.  

8.5 Račun za ogrevanje  

Za količino porabljenega goriva mora biti  izračunana energijska vsebnost glede na tip  goriva. Poraba olja je na 
primer izražena v litrih, medtem ko lahko gospodinjstva, ki se ogrevajo na les, porabo izrazijo v kubičnih metrih. 
Za vse ostale tipe stanovanj je ogrevanje zaračunano v okviru skupnih stroškov. Razdelitev stroškov poteka v  

skladu z lestvico brez določene enote. Z računa ni mogoče razbrati količine porabljene energije. 
 
V enodružinskih hišah stanovalci večinoma dobijo en sam račun za porabljeno kurivo. V večstanovanjskih 
zgradbah s centralnim ali daljinskim ogrevanjem je poraba toplotne energije praviloma merjena s pomočjo 

elektronskih delilnikov stroškov ogrevanja, ki so nameščeni na radiatorjih. V tem primeru lastnik ali upravitelj  
stavbe posameznim gospodinjstvom stroške zaračuna na podlagi meritev. V primeru samostojnega plinskega 
ogrevanja, električnega ogrevanja ali individualnih decentraliziranih peči dobavitelj energije pošlje račun 

neposredno gospodinjstvu glede na količino porabljene energije. Dobavitelj  energije porabo s pretvorbenimi 
faktorji pretvori v kilovatne ure. Porabo je potrebno oceniti glede na stanje zgradbe.  
 
Tabela 26: Ocena varčnosti pri porabi toplotne energije v stavbah (v kWh/m

2
) 

Ocena varčnosti Poraba toplotne energije (kWh na m
2
) 

 od do 

zelo varčna 0 80 

varčna  81 120 

povprečna  121 160 

visoka 161 200 

zelo visoka 201 ∞ 

 
 


