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Kvaliteta bivalnih pogojev in pomen kakovosti zraka 

Kadar govorimo o kvaliteti bivalnih pogojev in ugodnem počutju, večinoma 
govorimo o dejavnikih kot so temperatura, vlaga, osvetljenost, hrup, 
kakovost zraka, .... Med vsemi naštetimi je zagotovo najbolj pomemben 
dejavnik kakovost zraka. 
 
Zadostna količina kisika, primerna vlaga, majhna količina zdravju škodljivih 
snovi in neprijetnih vonjav vpliva na naše dobro počutje, zdravje in 
storilnost. 
 
Med bivanjem v zaprtih prostorih človeško telo porablja kisik, oddaja pa 
ogljikov dioksid, vlago in različne vonjave. Dlje kot smo v zaprtih prostorih, 
večje kot je število ljudi v prostorih, večja je koncentracija ogljikovega 
dioksida in slabše je naše počutje. Pri višjih koncentracijah ogljikovega 
dioksida se naše počutje zelo poslabša, pojavijo se lahko glavoboli, 
utrujenost in slabost. Dolgoročna izpostavljenost visokim koncentracijam 
ogljikovega dioksida pa lahko vodi k različnim boleznim. 
 
Zrak v zaprtih prostorih je onesnažen tudi z različnimi strupenimi snovmi in 
vonjavami, ki se izločajo bodisi iz pohištva, opreme ali gradbenih materialov 
(zaščitni premazi lesa, laki, barve, čistila). Prav tako med vzroke štejemo 
naravni plin radon, različne mikroorganizme in prah. 
 
Na kakovost zraka vplivajo tudi različne dejavnosti, ki jih opravljamo v 
prostoru, kot so kuhanje, priprava hrane, kopanje, gojenje različnih rastlin, 
… 
 
Kvalitetni bivalnih pogoji postajajo ena ključnih postavk pri izboljšanju 
učinkovitosti in delovne storilnosti zaposlenih, njihovem počutju in zdravju.  

 

  

Zračenje s priprtim oknom 

 

Zračenje z oknom »na kip« in odprtimi vrati 

 

Zračenje z oknom »na kip« 



Načini prezračevanja prostorov 

Kako pravilno prezračimo prostore 

• prostore zračimo v enakomernih časovnih intervalih na 3-4 ure, 

• zračenje naj bo intenzivno z odpiranje oken in vrat na stežaj in naj traja 
od 1 do 5 minut, 

• nižja kot je zunanja temperatura, krajše naj bo zračenje, 

• v zimskih mesecih (december, januar, februar) zračimo do 
5 minut, v prehodnih mesecih (marec, november) pa do 10 minut 

• pozimi v času zračenja zapremo dovod ogrevalne energije (radiatorji), 

• po kuhanju ali kopanju dodatno prezračimo prostore. 
 
Prikaz različnih načinov naravnega zračenja prostorov 

 

 

Zračenje z odpiranjem okna in vrat na strežaj 

 
Zračenje z odpiranjem okna 

Tipične koncentracije CO2 in vpliv na ljudi  

Vpliv ogljikovega dioksida (CO2) na počutje ljudi je znan že precej časa. V 
Nemčiji je leta 1858 Max von Pettenkoffer ugotovil povezavo med 
koncentracijo ogljikovega dioksida in počutjem ljudi. Pri koncentraciji 
ogljikovega dioksida pod 0,1 % (1000 ppm), so se ljudje počutili ugodno, pri 
koncentraciji nad 0,2 % (2000 ppm) pa neugodno.  
 
 

 
 
 
Priporočljiva koncentracija ogljikovega dioksida v prostorih je do 1000 ppm, 
pogojno do 1500 ppm, ob občasnih kratkotrajnih prezračevanjih. Višje 
vrednosti vplivajo na počutje in zdravje ljudi.  



Vrste prezračevanja prostorov 

Pri prezračevanju prostorov lahko govorimo o treh vrstah prezračevanja: 

• naravno prezračevanje, 

• kanalsko prezračevanje, 

• prisilno prezračevanje. 
 
Naravno prezračevanje 

Zaradi slabega tesnjenja oken, zunanjih vrat in ostalega stavbnega pohištva 
zrak nekontrolirano vdira v bivalne prostore. Na tak način pride do naravne 
izmenjava zraka, hkrati pa to povzroča precejšnje toplotne izgube. Količina 
na tak način dovedenega svežega zraka je za normalno bivanje premajhna, 
zato moramo svež zrak zagotoviti na drug, kar se da kontroliran način. 
Ponavadi to storimo z odpiranjem oken. 
 
Tu pa, predvsem v zimskih mesecih, naletimo na vprašanje, kako pravilno 
prezračiti prostor, da vanj ne spustimo preveč hladnega zraka, ga s tem 
ohladimo in povečamo stroške ogrevanja. Zaradi tega veliko ljudi v zimskih 
mesecih prostorov ne zrači dovolj, s tem pa ne zagotovi dovolj svežega zraka 
za kvalitetno bivanje, kar se odraža v slabem počutju, koncentraciji, 
utrujenosti in večji izpostavljenosti različnim boleznim. 
 

Pri naravnem prezračevanju, predvsem v zimskih mesecih, je najbolj 
primerno kratkotrajno in intenzivno zračenje prostorov. V enakomernih 
časovnih intervalih (npr. 3-4 ure) za 1 do 5 minut odpremo okna in vrata na 
stežaj, da nastane prepih. Na tak način se bo zrak v prostoru hitro zamenjal, 
pri tem pa se stene in pohištvo ne bodo ohladili, kar pomeni, da se bo prostor 
hitro ogrel na prvotno temperaturo. 
 

V zimskih mesecih je čas zračenja odvisen tudi od zunanje temperature. Nižja 
kot je zunanja temperatura, krajše naj bo zračenje. Prav tako lahko čas 
zračenja skrajšamo v primeru vetrovnega vremena. Pogostost zračenja je 
zlasti odvisna od dejavnosti, ki se opravljajo v prostorih in števila ljudi, ki se 
zadržujejo v prostorih. 
 
Dolgotrajno zračenje s priprtimi okni oziroma okni »na kip« ni priporočljivo, 
saj je čas za zamenjavo zraka v prostoru predolg. V tem času se prostor 
precej ohladi, kar pomeni veliko izgubo energije, saj se poleg samega 
prostora ohladijo tudi zidne površine v neposredni okolici okna. 
 

Kanalsko prezračevanje 

Ta način prezračevanja se uporablja predvsem za sanitarne prostore in 
kopalnice, ki nimajo vgrajenih oken. Zrak v prostor doteka iz okoliških 
prostorov in se skozi kanal iz prostora odvaja iz hiše.  
 
Prisilno prezračevanje 

Tako prezračevanje predstavlja najbolj primeren način prezračevanja, saj 
zagotavlja konstanten dovod svežega zraka, pri tem pa ne ohlaja prostorov, 
kot pri navadnem zračenju z odpiranjem oken. Pogoj za tako prezračevanje 
je dobro tesnjenje stavbenega pohištva in pravilno načrtovan ter izveden 
kanalski razvod za dovod in odvod zraka. Zunanji zrak pred vpihom v prostor 
ustrezno segrejemo s pomočjo toplote odvedenega zraka (rekuperacija). 

 

 


