
PREZRAČEVANJE V ŠOLAH IN VRTCIH - DOBER ZRAK NAREDI ŠOLO 

 
Kvaliteta zraka v šolah in vrtcih, ki nimajo urejenega prezračevanja, je praviloma skrb 
vzbujajoča. Dnevno se dogaja, da koncentracija CO2 nekajkratno presega še dovoljene meje. 
Če se otroci ne morejo koncentrirati, pogosto ni krivda v njih samih, ampak v slabi kakovosti 
zraka.  
 
Zmotno je prepričanje, da odpiranje oken med odmori zadostuje za vzdrževanje dobre 
kakovosti zraka v učilnicah. Za doseganje vsaj približno ustrezne kakovosti zraka bi morala 
biti vsa okna ves čas pouka odprta na nagib. To pa kot vemo ni možno zaradi hrupa iz okolja, 
prevelike izgube energije pozimi ter prevelikega vdora toplote poleti.  
 
Rešitev teh težav predstavlja kontrolirano mehansko prezračevanje, ki skrbi za konstantno 
dovajanje svežega zraka, rekuperacija toplote pozimi skrbi za manjše stroške ogrevanja, 
poleti pa za manjše toplotne obremenitve in s tem nižjo temperaturo v prostorih. Oboje tudi 
ekonomsko opravičuje vgradnjo. Ker ni več potrebe po odpiranju oken se zmanjšajo tudi 
obremenitve s hrupom iz okolja, ki lahko zelo moti pouk. 
 
Študije, kot tudi praktične izkušnje, potrjujejo, da ustrezna kakovost zraka izboljšuje 
sposobnost koncentracije učencev in učiteljev in s tem omogoča boljše učne rezultate, 
pozitivno vpliva na splošno zdravje učencev in s tem na zmanjšanje izostankov od pouka, 
učiteljem pa nudi boljše pogoje dela. 
 
Z gotovostjo lahko rečemo, da ustrezno prezračevanje sodi med osnovne potrebe učencev, 
prav tako kot denimo papir in svinčnik. To dokazuje tudi praktična raziskava, ki jo je izvedlo 
ameriško združenje inženirjev za ogrevanje, hlajenje in klimatizacijo ASHRAE na eni od 
osnovnih šol na Danskem (vir: Air Information Review - bilten centra AIVC, vol. 28, št. 1, 
december 2006). V raziskavi so se osredotočili na iskanje odgovora, ali je mogoče trditi, da 
tako rekoč "Janezek ne more brati, zato ker ne more dihati". Rezultati raziskave so pokazali, 
da je odgovor pritrdilen. Ugotovili so, da ustrezna temperatura in ustrezno prezračevanje 
vplivata na povečanje sposobnosti učencev za 10 do 20 odstotkov. Povečana sposobnost 
učencev se je odražala zlasti na večji hitrosti njihovega dela ter na zmanjšanem številu napak, 
ki so jih naredili. 
 
Kakovost zraka v učilnicah 
 
Koncentracija CO2 ima nesporen vpliv na zbranost ljudi. Že nad koncentracijo 1000 ppm 
(delcev na milijon) oz. 0,1% počasi popušča sposobnost pomnenja, nad vrednostjo 1500 
ppm, ki se smatra za mejo še sprejemljive koncentracije, pa je to že res občutno. V 
neprezračevanih učilnicah pa povprečne koncentracije CO2 zlahka dosegajo vrednosti od 
2000 do 3000 ppm, medtem ko maksimalne izmerjene vrednosti lahko sežejo tudi preko 
povsem nesprejemljivih 6000 ppm. Pri tem je zanimivo, da meritve kažejo tudi to, da 
tesnjenje oken ne vpliva bistveno na dosežene koncentracije CO2. Tako ne moremo trditi, da 
stare netesne stavbe "dihajo" in zato v njih ni težav s slabim zrakom. 
 
Za ustrezno kakovost zraka moramo torej nujno zagotoviti ustrezno prezračevanje. Z 
odpiranjem oken samo med odmori, tega prav gotovo ne bomo mogli zagotoviti. Stalno 



odprta okna na nagib bi sicer zagotovila ustrezno kakovost zraka, vendar ta način prinaša 
velike izgube energije ter možnost motenja pouka zaradi hrupa iz okolja. Rešitev 
predstavljajo prezračevalni sistemi z rekuperacijo toplote. Primerna intenziteta 
prezračevanja za doseganje ustrezne kakovosti zraka znaša med 15 do 20 m3/h na učenca 
(odvisno tudi od starosti otrok). Tako npr. razred s 25 učenci prezračujemo s 400 do 
500 m3/h.  
 
Energijska učinkovitost prezračevalnih naprav 
 
Za učinkovito zmanjšanje toplotnih izgub, ki so povezane s prezračevanjem, naj stopnja 
rekuperacije toplote dosega vsaj 85%. Učinek rekuperacije je koristen tudi v poletnem času, 
saj na ta način preprečimo, da bi v prostore pritekal vroč zunanji zrak in s tem prispevamo k 
manjšemu segrevanju prostorov. K zmanjšanju toplotnih obremenitev v poletnem času lahko 
še dodatno pripomoremo z nočnim prezračevanjem prostorov, če tak način delovanja 
omogoča prezračevalna naprava. 
 
Zaradi doseganja čimmanjše porabe električne energije za delovanje prezračevalnih naprav, 
je zelo pomembna tudi električna učinkovitost delovanja ventilatorjev. Zaželjeno je, da 
poraba pri nazivnih pretokih ne presega 0,4 Wh/m3 zraka (dobre naprave dosegajo tudi 
vrednosti okoli 0,3 Wh/m3), kar bi pomenilo, da naprava pri pretoku 500 m3/h deluje z 
električno močjo približno 200 W. 
 
V zimskem času moramo poskrbeti tudi za zaščito rekuperatorja pred zmrzovanjem. Ena od 
možnosti je električno ogrevanje zunanjega zraka pred vstopom v rekuperator na približno 
-2° C, s čimer zanesljivo preprečimo nevarnost zmrzovanja. Takšna rešitev je enostavna in 
cenovno ugodna tako za izvedbo kot tudi v času obratovanja. 
 
Pri zgoraj navedenih pogojih bo raba električne energije za prezračevanje učilnic vključno z 
zaščito pred zmrzovanjem znašala približno 7 kWh/m2 na leto. Prihranki toplotne energije, ki 
jih dosežemo z rekuperacijo pa so lahko tudi nekajkrat večji. 
 
Centralne ali lokalne rešitve 
 
Prezračevanje učilnic lahko rešimo s centralno prezračevalno napravo, pri kateri zrak do 
učilnic in iz njih vodimo po cevnem razvodu. Na voljo pa so tudi rešitve z lokalnimi 
napravami, ki so vgrajene v vsaki posamezni učilnici, ki jo želimo prezračevati. Pri tovrstnih 
rešitvah se izognemo izvedbi cevnega razvoda po stavbi, kar je še posebej ugodno in 
primerno za ureditev prezračevanja v obstoječih šolah ali vrtcih. Prednost uporabe lokalnih 
naprav je tudi v tem, da omogočajo povsem enostavno krmiljenje prezračevanja glede na 
potrebe v posamezni učilnici, npr. glede na prisotnost oseb v učilnici. Seveda pa moramo pri 
odločitvi za lokalne naprave paziti na to, da je njihovo delovanje dovolj tiho. Zaželjeno je, da 
glasnost delovanja pri nazivnem pretoku ne presega vrednosti 35 dB. 
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