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TEMA MESECA

In ker je tako neotipljiv, ga je tudi težko 
kupovati ali prodajati. Veliki večini ponu-
dnikom v gradbeništvu ni treba dokazo-
vati, da je tisto kar nudijo potrebno imeti 
ali vgraditi (vodovod, električna instala-
cija, okna, vrata, izolacije, beton, strehe 
...), mi, ki »prodajamo zrak«, pa ogromno 
časa in naporov vlagamo v informiranje 
in prepričevanje, da je kakovosten zrak v 
stavbah potreben, da je treba zanj vložiti 
trud in denar. Ne prepričujemo le končnih 
uporabnikov, ampak tudi projektante in 
investitorje, ki bi skladno s predpisi morali 
sami za to ustrezno poskrbeti.

Zdravje, komfort,  
varčevanje z energijo

To je pravo zaporedje pomena kakovo-
stne notranje klime v stavbah. Vedno so 
projektanti skrbeli za nujno prezračeva-
nje v stavbah, predvsem v marketih, to-
varnah in pisarnah višjega ranga. Vendar 
se je skrb za zdravo notranjo znižala, ko 
so gradili pisarne za oddajanje (denimo 
Bežigrajski dvor), predvsem pa je bila 
kakovost zraka zanemarjena v stanovanj-
skih stavbah, kjer se še danes prodajajo 
predvsem kvadratni metri in lokacija. Kar 
ne morem verjeti, ko gledam na prodajnih 
portalih najbolj luksuzne nepremičnine 
brez nujnega mehanskega prezračevanja, 
ki bi stal investitorja pri družinskih hišah 
ptibližno en procent naložbe, pri večsta-
novanjskih projektih pa mehansko pre-
zračevanje z rekuperacijo nič ne stane, 
temveč povečuje donosnost projekta, saj 
zmanjšuje tlorisno površino vertikalnih 
kanalov in s tem povečuje prodajno povr-
šino.

Pa vendar se še danes gradijo stano-
vanjski kompleksi brez ustreznega me-
hanskega prezračevanja, ki bi udeleženim 
doprineslo pozitivne učinke: višji energij-
ski razred, večjo donosnost, višjo tržno 

vrednost, brezhibno notranjo klimo, večje 
udobje uporabnikov, večjo varnost, bolj 
zdravo okolje, nižjo porabo energije, večji 
ugled naložbenika, lažjo prodajo ...

Dejstvo je, da tisti, ki skrbijo za javno 
zdravje, merijo predvsem kakovost zu-
nanjega zraka, kjer smo največ 10-15 % 
časa, ves ostali čas smo ljudje v stavbah, 
kjer je kakovost zraka logično bistveno 
slabša od zraka v naravnem okolju, če se-
veda nimamo kakovostnega prezračeval-
nega sistema. Na zdravo notranjo klimo 
bi morali opozarjati za to zadolženi, ki pa 
so v glavnem tiho. Slovenija je uvrščena 
v države z najslabšo kakovostjo zraka v 
stavbah, kar pristojnih ne gane (MOP, Eko 
sklad, IZS ...).

Na žalost je šele epidemija vzpodbudi-
la razmišljanje o pomenu prezračevanja, 
predvsem pravilnega prezračevanja, saj 
neustrezno prezračevanje lahko tudi pre-
naša, ne le odnaša viruse. 

Problem kakovosti zraka je tudi v tem, 
ker večino neljubih, nezdravih ali celo 
smrtno nevarnih sestavin v zraku (radon, 
CO, preveč CO2, virusi ...) sploh ne zazna-
vamo z nosom, torej se ne zavedamo, da 
smo v nevarnosti, kar je popolnoma dru-
gače od drugih nevarnosti za naše zdrav-
je, ki se jih zavedamo in občutimo (tempe-
ratura, vlaga ...). Zato je dolžnost vsakega 
investitorja in projektanta, da načrtuje in 
izdeluje le stavbe, ki imajo zdravo notra-
njo klimo.

Od kdaj je prezračevanje 
postalo problem?

V starih stavbah s popolnoma nete-
snimi okni in vrati, je zrak vedno našel 
pot za kroženje, k temu so pripomogli 
vetrovi in pozimi termodinamika. Če po-
gledamo nekaj deset let staro stanovanj-
sko gradnjo (denimo Fužine v Ljubljani 
ali tri visoke stolpnice na Topniški), so 

tudi v teh objektih projektanti dobro za-
snovali prezračevalni sistem, sicer brez 
rekuperacije, ampak vsekakor zdravju 
ustrezen sistem. Temeljil je na dovodnih 
elementih za dovod zraka (rešetke pod 
okni) in odvodnih rozetah v sanitarnih 
prostorih in kuhinjah, ki so bile vezane 
na vertikale, kjer je na strehi nepreki-
njeno obratoval odvodni ventilator, ki je 
trajno ustvarjal podtlak. Tako odlično za-
snovan sistem se je popolnoma porušil, 
ko so uporabniki začeli menjati okna z 
novimi, brez prezračevalnih rešetk in ko 
so upravniki izklopili ventilatorje na stre-
hah, saj so bili glasni in dotrajani. Podob-
no se je dogajalo v zasebnih hišah, kjer 
se je tudi menjavalo okna, brez dodaja-
nja mehanskega prezračevanja, s čimer 
se je kakovost notranjega zraka zmanj-
šala, v kombinaciji z plinskim kotlom 
ali kuriščem na atmosferski zrak, pa je 
prihajalo do smrtno nevarnih situacij in 
tudi primerov s smrtnim izidom. Medtem 
se je povečala še kakovost oken in vrat; 
prišli smo v dobo nizkoenergijske in pa-
sivne gradnje, kjer je zrakotesnost nujna, 
tudi predpisana. Seveda je zrakotesnost 
predpisana zato, da bi mehansko prezra-
čevanje lahko bolje opravljalo svoje delo, 
a večina je zrakotesnost razumela pov-
sem drugače: varčevanje z energijo, ne 
da bi se razmišljalo o kakovosti zraka, pa 
čeprav je ta predpisana. Zato imamo ve-
liko stanovanjskih, poslovnih in družbe-
nih objektov (šole, vrtci ...), ki ne ustreza-
jo sanitarnim predpisom, a ker kakovosti 
zraka praktično nihče ne meri in ker se 
nezdrave klime ne vonja, uradno proble-
ma ni, ta pa dejansko je in je velik.

Zakaj mehansko 
prezračevanje?

Zakaj ne moremo prezračevati naravno, 
samodejno, brez aparatov? Zrak moramo 

potiskati v bivalne prostore in ga odvaja-
ti iz servisnih prostorov. Predvsem pa je 
pomembno neprekinjeno kroženje zraka, 
prav neprekinjene izmenjave pa brez me-
hanskih naprav ne moremo doseči. Če 
bi živeli v klimatski coni, kjer bi bilo celo 
leto zunaj okoli 20-25 ̊ C, potem od takšni 
zasnovi, da imajo vsi prostori okna, me-
hansko prezračevanje ne bi bilo potreb-
no, imeli bi vedno odprta okna, zastrta z 
mrežo proti mrčesu. Vendar pa ne živimo 
v takšni klimatski coni in poleg tempera-
ture, ki močno niha, je odpiranje in zapi-
ranje oken problematično še zaradi veliko 
drugih vplivov. Hrup, varnost, vremen-
ske spremembe, odsotnost, cvetni prah, 
PM10 delci ... Le mehansko prezračevanje 
lahko uravnava ustrezno količino izmenja-
ve zraka, drugače žal ne gre. In zakaj bi se 
bali mehanskega prezračevanja? Danes 
so na trgu povsem tihi in energijsko izje-
mno ekonomični ventilatorji, ki lahko de-
lujejo neprekinjeno in ravno neprekinjeno 
prezračevanje stavb je predpogoj zdrave 
notranje klime. Tudi cena prezračevanja 
je glede na učinek izredno nizka.

Vrste prezračevanj
V osnovi ločimo dva načina: z in brez 

vračanja toplote, rekuperacije. Prezrače-
vanje brez vračanja toplote imenujemo 
tudi odzračevanje, torej odvajamo zrak 
iz servisnih prostorov, dovodi pa so v 
bivalnih prostorih. Velikokrat imamo tak 
sistem, odvodni ventilatorji so, dovodnih 
odprtin pa zaradi denimo menjave oken, 
ni več. Druga napaka takega sistema je, 
če odvodni ventilatorji ne delujejo ves 
čas, ampak le občasno. Zrak mora iz sa-
nitarnih razlogov neprestano krožiti, se 
izmenjevati. Da bi ta problem rešili, so 
pred več desetletji razvili tako imenovano 
higrosenzibilno prezračevanje, ki zagota-
vlja enakomeren, neprekinjen zračni tok 
preko stanovanja. Ta sistem nima reku-
peracije, ima pa to lastnost da je dovaja-
nje zunanjega zraka natančno regulirano, 
ravno pravšnje, kar pa z občasnim odpi-
ranjem oken gotovo ne moremo zagoto-
viti. Tak način prezračevanja je najmanjši 
sanitarni minimum in je bolje kot nič (nič 
pomeni dobra okna in vrata in občasno 
delujoči ventilator v kuhinji in kopalnici). 
Ta rešitev je bila dobra doslej, vendar pa 
ne ustreza več sodobnim tehničnim nor-
mam, niti ni najbolj komfortna. Namreč 
zrak se ne filtrira in ne ogreva ali hladi, 
zato so toplotne izgube iz naslova pre-
zračevanja okoli 30 kWh/m² leto, to pa 

PREZRAČEVANJE V STAVBAH
ZANEMARJENO, A NUJNO

Besedilo:  
Mag. Bojko Jerman, 

u.d.i.a., E-NETSI d.o.o.

Zrak je nekaj posebnega: ne vidimo ga, večine 
sestavin tudi ne vonjamo, tudi otipati ga ne 
moremo, pa vendar brez njega niti nekaj minut 
ne moremo zdržati. Zdi se, da je zrak nekaj 
samoumevnega, običajnega, neproblematičnega.

Princip delovanja 
higrosenzibilnega 
prezračevanja in 
videz elementov

Levo pravilno, desno napačno zasnovan sistem z dvosmernimi regeneratorji (t.i. decentralni sistem)

Ustrezno projektiran sistem mehanskega 
prezračevanja z rekuperacijo

Vrste rekuperacijskih naprav
Ni jih malo in med njimi so velike raz-

like, zato je na trgu določena zmeda, ki 
jo še povečujejo nekorektni ponudniki z 
zavajajočimi, celo lažnimi promocijskimi 
besedili, ki jim nasedajo celo projektanti 
in investitorji.

Lokalni rekuperatorji s konstantnim 
tokom zraka so manjše naprave, ki jih 
vgradimo v bivalne sobe in ki v eni točki 
(v različni smeri) dovajajo in odvajajo zrak 
iz prostora. Toplotni izkoristek je lahko 
dober, vendar pa ima takšna rešitev več 
pomanjkljivosti:
• Naprava ni hrupna, ponoči pa neka-

tere ljudi moti vsak šum. Zato napra-
vo bodisi izklopijo, bodisi jo nastavijo 
na najmanjši volumen, ki je pravi-
loma prenizek; upoštevati moramo 
vsaj 15-20 m³ zraka na uro na eno 
osebo.

• Lokalne naprave niso poceni in več ta-
kih aparatov je cenovno blizu centralne-
mu sistemu.

je že dvakrat toliko, kot so dovoljene vse 
toplotne izgube pri pasivnem standardu, 
ki ima mejo pri 15.

Drug način predstavlja rekuperacija, ki 
vrača toploto, torej prezračujemo in pri 
tem izgubimo le malo toplote. Od kako-
vosti in vrste naprave je učinek vračanja 
toplote med 50 in 94 %, pri metodah me-
ritev, ki upoštevajo tudi kondenzacijsko, 
oziroma izparilno toploto vlage v zraku, pa 
gre toplotni izkoristek preko 100 %, tja do 
121 %, nekako tako kot pri kondenzacij-
skih plinskih kotlih. 
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• Slaba smer cirkulacije zraka iz ene toč-
ke, slaba menjava zraka, mešanje pora-
bljenega in svežega zraka.

• Te naprave ne rešujejo stalnega odvo-
da zraka iz tako imenovanih umazanih 
prostorov, kuhinj, kopalnic, utilitijev, 
wc-jev, kjer so navadni ventilatorji, ki 
ne vračajo toplote, niti ni jasno od kje 
ti ventilatorji dobijo zrak, kje je dovod 
zraka. Morali bi narediti luknje za dovod 
zraka v vsakem sanitarnem prostoru. 
Namreč, če ni možnosti za dovod zra-
ka, potem ventilatorji ne morejo odva-
jati zrak. Če je torej toplotni izkoristek 
lokalnih rekuperatorjev denimo 80 %, je 
toplotni izkoristek prezračevanja celega 
stanovanja pol nižji, zaradi odzračeva-
nja servisnih prostorov, kjer seveda ni 
rekuperacije.
Decentralni rekuperatorji so naprave 

podobne lokalnim rekuperatorjem, le da 
imajo izmenični tok zraka in le eno masiv-
no jedro skozi katerega okoli ene minute 
kroži zunanji zrak, potem pa se smer zrač-
nega toka obrne in iste površine doseže 
odpadni zrak, keramično jedro pa se ogre-
va in ohlaja. Zato tak sistem deluje v paru, 
dve enoti si nekako podajata zračni tok 
med seboj. Kljub veliki reklami in poslovni 
uspešnosti teh naprav, ima takšna rešitev 
veliko pomanjkljivosti:
• Ponudniki trdijo, da imajo naprave to-

plotni izkoristek nad 90 %. Dejansko je 
prvih nekaj sekund obratnega zračnega 
toka izkoristek res velik, a potem strmo 
pade. Verjetno je povprečni toplotni iz-
koristek okoli 50 %.

• Ker je zračni tok izmeničen, pride do 
mešanja svežega in odpadnega zraka, 
izkoristek menjave zraka je zelo slab, 

tudi neprijeten: iz ene sobe si v drugo 
sobo pošiljamo vonjave ...

• Naprava ima samo en filter, na katere-
ga teče zračni tok v eni in potem v drugi 
smeri, zato se umazanija in z njo tudi 
morebitni virusi vračajo nazaj v prostor. 
Med epidemijo takšne naprave seveda 
ne smejo delovati.

• Če so te naprave projektirane pravilno 
(po dve v vsaki sobi), potem je sistem 
veliko dražji od centralnega sistema.

• Čeprav so naprave tihe, je ponoči za 
večino ljudi vsak šum preveč, je moteč.

• Enako kot pri lokalnih napravah se sa-
nitarni prostori pri teh sistemih rešujejo 
z odvodnimi ventilatorji, torej brez reku-
peracije, zato je končni toplotni izkori-
stek rekuperacije v nekem stanovanju 
pol nižji, okoli 25-30 %.
Centralni sistemi z rekuperacijo so 

najbolj primerna rešitev. Do vseh prosto-
rov napeljemo cevi po katerih dovajamo 
in odvajamo zrak. Naprava je le ena, eno 
menjavanje filtrov, en porabnik električne 
energije in ena točka s hrupom ventilator-
jev, tudi samo en, ali največ dva preboja v 
fasadi. Sistem upošteva osnovno pravilo 
prezračevanja, ki ga prej navedeni rešitvi 
ne upoštevata. Osnovno pravilo prezra-
čevanja zadeva zračni tok: svež zrak do-
vajamo v bivalne prostore, ta potuje po 
hodnikih in stopniščih do servisnih pro-
storov, kjer celotni volumen odvedemo iz 
objekta. Torej zračni tok poteka od čiste-
ga k umaznemu. Seveda neprekinjeno. 
Nekateri očitajo centralnim sistemom te-
žavno napeljavo cevi za zrak, kar pa drži 
le teoretično. V praksi nismo še naleteli 
na objekt, star ali nov, kjer ne bi mogli 
razmeroma enostavno napeljati cevi do 

vseh prostorov. Vsaka instalacija potre-
buje določen prostor za cevni razvod in 
prezračevanje ni izjema. Na razpolago 
imamo več tipov in dimenzij cevi in vedno 
se najde razmeroma racionalna rešitev. 
Centralni sistem je najbolj komforten, 
ima največji toplotni izkoristek in dovaja 
najboljšo kakovost zraka. O tem ni dvo-
ma. Seveda pa je na trgu več vrst naprav, 
vsaka ima svoje prednosti in pomanjklji-
vosti, kot je to tudi pri vseh drugih napra-
vah običajno. Pomembno je pravilno na-
črtovanje in izvedba. Če to ni kakovostno, 
bodo rezultati pomanjkljivi.

Zakaj je rekuperacija nujna?
Če odštejemo pomen za zdravje in kom-

fort, je že pri omejitvah pri porabi energi-
je, rekuperacija nujna, saj znašajo toplo-
tne izgube brez rekuperacije kar 30 kWh/
m² na leto.

Dejansko je, skladno z veljavno zakono-
dajo (PURES, Gradbeni zakon, TSG 1-004-
2010, PPKS, PMTZGS, EPBD, EZ-01), re-
kuperacija že od leta 2010 nujna, čeprav 
se je investitorji, predvsem tisti za trg, 
izogibajo, ker jim povzroča dodatne obve-
znosti. Pri elektronskih napravah je čas 
od izuma do implementacije 6 mesecev, v 
gradbeništvu pa po neki raziskavi kar 50 
let. Torej bo rekuperacija nekaj logičnega 
in obveznega šele čez okoli 30-40 let? Ni 
razloga za čakanje, imamo vse potrebno 
znanje in odlično opremo že danes. 

Rekuperacija pa ni nujna le zaradi pred-
pisov s področja varčevanja z energijo, 
veliko večjo korist prinaša za zdravje upo-
rabnikov, saj filtrira najbolj nezaželene pri-
mesi, to so pozimi PM10 delci, poleti pa 
cvetni prah, da ne omenjamo drugih ne-
čistoč in mrčesa. Za končnega uporabni-
ka pa je oboje manj konkretno občuteno. 
Konkretno prav vsak dan uporabnik obču-
ti velik komfort: vedno svež in čist zrak, 
nobenega hrupa, avtomatska ali ročna 
regulacija, manj opravkov z odpiranjem in 
zapiranjem oken ...

Prezračevanje pri 
novogradnjah

Končni kupci hiš ali investitorji lastnih 
hiš so večinski naročniki kakovostne re-
kuperacije. Po več letih prepričevanja so 
se še zadnji proizvajalci montažnih hiš 
odločili, da hiš brez mehanskega prezra-
čevanje ne bodo več delali.

Gradnja za trg je veliko razočaranje, 
celo novi tako imenovani nadstandardni 
projekti (denimo Zelena Šmartinka) se de-

lajo le s higrosenzibilnim prezračevanjem, 
kar je sramotno: za velik denar na dobri 
lokaciji bodo kupci dobili v stanovanje 
zunanji nefiltriran zrak tik ob obremenje-
ni vpadnici v mesto. Je pa to tudi nerazu-
mno, saj bi vgradnja centralnih sistemov 
rekuperacije v vsakem stanovanju po-
menila za investitorja dodatni zaslužek, 
ker bi lahko na ta račun zmanjšal izgubo 
prodajnega tlorisa za klasične prezrače-
valne vertikale. Očitno je »nadstandard« 
v glavah ponudnikov še vedno le lokacija 
in marmor, dejansko pa se pravi nadstan-
dard lahko začne le s kakovostno in zdra-
vo notranjo klimo.

Razočaranje je tudi javni sektor, ki je po-
kazal začetni znak, da želi slediti razvoju, 
predpisom in novim tehnologijam: SSMOL 
je realiziral prvi pasivni blok v Sloveniji in 
stanovanjsko naselje Polje II, SSRS je rea-
liziral napredni blok F3 na Brdu. Potem pa 
je vse potihnilo in prešlo na stara, 50 let 
stara, napačna pota. 

Še manj mi je to jasno ob Direktivi o 
skoraj nič energijski gradnji, ki stopi v ve-
ljavo te dni in ob evropski splošni zavezi o 
Zelenem dogovoru, pa ob dejstvu, da ima 
Slovenija najslabši zrak v stavbah v evrop-
skem merilu (Eurostat). 

Energetske sanacije
Obstaja vrsta subvencij in spodbud za 

sanacije z vzdevkom energetske. Žal se 
pri teh posegih (v stanovanjskih blokih) 
praviloma vse začne in konča z novimi 
fasadami in toplotnimi črpalkami, potem 
pa se zadeva zatakne: kakovostna, oziro-
ma zdrava notranja klima nima denarnih 
spodbud, se ne izplača, s tem se je tudi 
veliko težje ukvarjati kot z novimi fasada-
mi. Zato se za večino novih fasad skrivajo 
stanovanja v katerih je klima nezdrava in 
neskladna s sanitarnimi predpisi. Kako-
vost zraka in zdravje ljudi ne upoštevajo 
niti mednarodni projekti subvencioniranja 
energetskih sanacij, ne upoštevajo jih 
tudi investitorji s tretje strani, ki investira-
jo v sanacije, da bi zaslužili z manjšo po-
rabo energije (Petrol), saj zadeva za njih 
»ni rentabilna«. 

Nekoliko bolje je pri šolah in vrtcih, kjer 
se ponekod vlaga tudi v rekuperacijo, to-
rej v zdravo klimo za otroke. Poleg dobre 
volje in denarja, pa je potrebna tudi stro-
kovno pravilna vgradnja in obratovanje 
teh naprav. V Ljubljani so v prvem naletu 
energetsko sanirali 8 šol in vrtcev, tudi s 
sistemi rekuperacije. Povabili so me k so-
delovanju, da preverim ustrezno projekti-

ranje in izvedbo. Že v prvem vrtcu, ki sem 
ga pregledal, sem odkril napačno projek-
tiranje in izvedbo in izmeril prekomerno 
količino CO2 kljub delujočemu sistemu re-
kuperacije. Namesto da bi zadevo sanirali 
in se ob tem učili za vnaprej, so poročilo 
pometli pod predprogo in mi onemogočili 
pregled ostalih 7 enot. Preverjanja in za-
gotavljanja kakovosti po evropskih stan-
dardih se bomo morali še naučiti.

Vzdrževanje prezračevalnih 
sistemov

Dvakrat letno je potrebno menjati filtre, 
na katerih se nabira umazanija iz zuna-
njega zraka in umazanija notranjega od-
padnega zraka, torej menjamo dva filtra 
ustrezne kakovosti, filter za zunanji zrak 
je kakovosti vsaj F7 (filtrira vse do 1 mi-
krona), drugi filter za odpadni zrak je nižje 
kakovosti G4. Redno letno servisiranje 
ni potrebno, a na 5 do 7 let je potrebno 
oprati izmenjevalec pod mlačno vodo. Če 
je izmenjevalec entalpijski in je iz organ-
skega materiala, ga je potrebno menjati. 
Sodobni aparati imajo plastične, trajne 
entalpijske izmenjevalce.

Ponudniki lokalnih in decentralnih sis-
temov nekorektno oglašujejo svoje apa-
rate na način, da centralnim sistemom 
očitajo problem čiščenja cevi in nabira-
nje vsega mogočega v teh ceveh. Resni-
ca je povsem drugačna: cevi za dovod 
zraka so čiste, saj je zrak takoj ob vsto-
pu v aparatu filtriran do enega mikrona 
velikosti delcev, zato cevi niso umazane 
in jih ni potrebno čistiti. Četudi bi se kaj 
nabralo v ceveh, bi tak material ne bil 
zdravju nevaren, saj gre za suho snov, 
ki je povsod okoli nas: na tleh doma, zu-
naj na pločnikih ... Prav zato so sanitar-
no neoporečni vsi prezračevalni sistemi 
po vsem svetu, četudi je kaj umazanije 
v cevnih vodnikih. Obstajajo metode či-
ščenja in izpihovanja cevovodov, torej je 
čiščenje možno. Če bi se v sistemu poja-
vila vlaga, biološka snov in toplota, bi pa 
lahko prišlo do raznosa neželenih biolo-
ških delcev, vendar v običajnih sistemih 
ta primer ne obstaja, zrak stalno kroži in 
v ceveh ni vlage, ni kondenzacije.

Stroški, ekonomičnost
Najbolj žalostno pri dejstvu, da se ve-

čina stavb še vedno gradi brez sistemov 
rekuperacije, je prav cena teh sistemov, 
ki je simbolična ali pri stanovanjskih blo-
kih celo nična, ker povečuje prodajno po-
vršino za prodajo. Pri hišah ali sanacijah 

stanovanj je cena povprečnega sistema 
skupaj s subvencijo od 3 do 7 tisoč evrov, 
ob upoštevanju da ne potrebujemo kla-
sičnih vertikalnih kanalov, ventilatorjev in 
nap, je cena še za vsaj 1.500 evrov nižja. 
Pri novih hišah je dodatni strošek le 1-3 
% končne vrednosti objekta, kar pomeni, 
da je varčevanje tako male vrednosti na 
račun zdravja in udobnosti smešno, prav-
zaprav tragično, saj je kasnejša vgradnja 
veliko bolj zahtevna in dražja, kot če jo iz-
vedemo ob sami gradnji. 

Vračilo investicije z manjšo porabo 
energije je med 6 in 10 leti, vračilo investi-
cije na račun zdravja, udobja in dobrega 
počutja pa je takojšnje. Ne poznam niko-
gar, ki ne bi bil navdušen nad sistemom 
centralne rekuperacije, seveda če je bila 
izvedena strokovno.

Pomen dobrega načrtovanja – 
znanja

Na žalost je učinek sistema prezrače-
vanja zelo odvisen od pravilnega načrto-
vanja in izvedbe. Že zelo mali detajli lah-
ko popolnoma skazijo dobro delovanje 
sistema. Zato je usposabljanje in širjenje 
dobre prakse nujno in pomembno. Ne 
gre za veliko znanost, vsak projektant ali 
izvajalec se lahko v eni uri nauči dobre 
prakse. Stanje ni najbolje, se pa izboljšu-
je. Žal pa k temu le malo prispevajo tisti, 
ki bi morali storiti največ: fakulteta, IZS, 
resorno ministrstvo. Žal tudi trenutno niti 
ne vemo kdo ima ingerenco za nadzor 
nad to dejavnostjo, oziroma osnovnimi 
zdravstvenimi pogoji v stavbah. Do ne-
davno so to bili gradbeni inšpektorji (ki 
tega niso počeli), v novi zakonodaji so 
to njihovo obveznost izpustili ... Dejan-
sko vlada na tem področju brezvladje in 
nepravna država, kajti projekti se lahko 
delajo ne da bi ustrezali predpisom, revi-
zij projektov ni več (Pahorjeva vlada jih je 
ukinila), objekti, ki ne ustrezajo tehničnim 
normam dobijo uporabno dovoljenje, ka-
kovosti notranjega zraka v se ne meri, v 
primeru smrtnih primerov na ta račun ni 
še nihče izgubil licence ali bil kaznovan 
z zaporom, IZS ne revidira projektov in 
ustrezno ne izobražuje članov ter prever-
ja njihove sposobnosti, IZS ne preverja 
kakovosti in verodostojnosti strokovnih 
mnenj in projektov ... Kar neverjetno je, 
da imamo na tako pomembnem podro-
čju varovanja zdravja tako nedorečen, 
neučinkovit, praktično neobstoječ sistem 
preverjanja skladnosti z zakonodajo in 
sankcioniranja.

TEMA MESECA

Običajne rešitve: črtkana linija pomeni občasno delovanje ventilatorja, polna linija pa 
neprekinjeno delovanje ventilatorja

Skica 1: Navadni odvodni ventilator v kuhinji in kopalnici, zrakotesna vrata in okna
Skica 2: Lokalni rekuperator v bivalnem prostoru, navaden ventilator v kuhinji in kopalnici
Skica 3: Higrosenzibilni sistem: higrosenzibilni dovodi nad okni, trajno delujoč ventilator v 

kopalnici, napa v kuhinji
Skica 4: Lokalni rekuperator večje zmogljivosti s cevnim dovodom v bivalnem prostoru


