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VPLIV GEOGRAFSKIH ZNAČILNOSTI NA EFEKTIVNOST PASIVNE GRANJE NA
PRIMERU SLOVENIJE

Izvleček:
Podnebje v Sloveniji določajo številni dejavniki, zato se podnebni tipi spreminjajo na zelo
kratke razdalje. Specifične reliefne in podnebne značilnosti Slovenije so mi omogočile
primerjavo različnih mikrolokacij (Portoroţ, Rateče, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Ljubljana,
Murska Sobota), na podlagi katerih sem ugotavljal energijsko učinkovitost pasivne gradnje ter
primernost posameznih lokacij za njo. Ime pasivna hiša ne izhaja iz pasivne izrabe sončne
energije, temveč iz dejstva, da zgradba ne potrebuje aktivnega ogrevalnega sistema. Pasivna
stavba ni produkt nove tehnologije gradnje, temveč je dosledno izpeljana nizkoenergetska
zgradba. Na podlagi različnih parametrov gradnje (toplotna izolacija, toplotni mostovi,
zrakotesnost, prezračevanje, ogrevanje in pridobivanje energije) v nalogi ugotavljam način
gradnje na posamezni izbrani mikrolokaciji v povezavi s specifično mikroklimo, ki gradnjo na
izbranem območju pogojuje. Prav tako primerjam količino letno potrebne energije za
ogrevanje pasivnih hiš na vseh lokacijah, kot jih tudi primerjam z drugimi hišami enake
arhitekture, a z različnimi izolacijskimi karakteristikami na vsaki lokaciji. Izbrane
mikrolokacije imajo enake ekspozicije (juţno) ter zanemarljiv naklon, razlikujejo pa se v
prejeti količini sončne energije (vendar je vpliv reliefa ter antropogenih ovir na njihovo
osončenost/obsev minimalni) in nekaterih drugih specifikah (kot so npr. vetrovne razmere).
Kljub temu je gradnja moţna na vseh petih lokacijah. V diplomskem delu sta uporabljena dva
metoodološka pristopa in sicer fizično-geografski in regionalno-geografski model vrednotenja
okolja.

KLJUČNE BESEDE: klimatogeografija, sončno obsevanje, pasivna gradnja, energijska
učinkovitost, CO2, fizično-geografski in regionalno-geografski model.
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THE INFLUENCE OF GEOGRAPHIC CHARACTERISTICS UPON PASSIVE BUILDING
IN EXAMPE SLOVENIA

Abstract:

The climate in Slovenia is defined by numerous factors and that is why climate types are
changing at very short distances. Specific relief and climate characteristics in Slovenia
enabled me to compare different microlocations (Portoroţ, Rateče, Šmartno pri Slovenj
Gradcu, Ljubljana, Murska Sobota) on the basis of which I have been studying the energy
effectiveness of a passive building, and how much a certain location is suitable for such
building.
The term passive does not derive from passive exploitation of the sun energy but from the fact
that a building does not need an active heating system. A passive building is not a product of
new technology, but a consistently implemented low energetic building. On the basis of
different parameters (heat insulation, heat bridges, air tightness, ventilation, heating, and
acquiring energy) in my thesis, I have been studying the way of building on a certain
microlocation in connection with a specific microclimate condition on which such building
depends. At the same time I have been comparing the quantity of energy needed yearly for
heating a passive house on all chosen locations, and with other houses of the same
architecture but with different insulation characteristics on each location. Chosen
microlocations have the same expositions (south) and slight incline, but they differentiate in
the quantity of the sun energy they get (although the influence of the relief and
anthropological obstacles on the sun shine is minimal), and some other specifics (wind
conditions for example). In spite of all that, the building is possible on all locations.
In my thesis, two methodical approaches are used, physical-geographic and regionalgeographic model of environment evaluation.

KEY WORDS: climate-geography, sun shine, passive building, energy effectiveness, CO2,
physical-geographic and regional-geographic model
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1 UVOD
Ţivimo v času, v katerem efektivna poraba energije igra pomemno vlogo. Veliko
raziskovalcev in znanstvenikov zato tej temi intenzivno posveča svojo pozornost. Energija je
pomemben faktor človekovega ţivljenja in nenazadnje tudi preţivetja. Igra tudi izjemno vlogo
v svetovnem gospodarstvu in v imenu energetskih virov se še danes in ţe od vekomaj bijejo
vojne med narodi.
Logično je, da energetski viri tudi v Slovenskem gospodarstvu igrajo pomembno vlogo, saj
Slovenija še vedno uvaţa več kot polovico svoje energije. Zaradi tega je za nas Slovence in za
večjo gospodarsko neodvisnost Slovenije zelo pomemno, da z energijo, ki jo imamo ali
kupimo kar najbolje razpolagamo.
Pomemno je, da se poraba energija zmanjša predvsem v vsakodnevnem ţivljenju
posameznikov. Eden od uspešnih načinov varčevanja z energijo je prav pasivna gradnja. V
dipolomski nalogi sem se zato odločil, da se posvetim preučevanju vpliva geografskih
dejavnikov v Sloveniji na efektivnost pasivna gradnje.
Podnebje v Sloveniji določajo številni dejavniki. Najpomembnejši so njena geografska lega
(zmerne geografske širine 45º25' – 46º50'), razgiban relief, bliţina Atlantika (vpliv zahodne
zračne cirkulacije), usmerjenost gorskih grebenov in bliţina morja. Posledica prepletanja
številnih dejavnikov je zelo raznoliko podnebje. V Sloveniji poznamo tri prevladujoče tipe
podnebja, na posameznih območjih pa se njihovi vplivi prepletajo: v vzhodni Sloveniji imamo
zmerno celinsko podnebje, v osrednji Sloveniji subalpsko (v gorskem svetu alpsko) in
zahodno od Dinarsko-Alpske pregrade submediteransko podnebje. Podnebna raznolikost
Slovenije se kaţe v razlikah med vrednostmi podnebnih spremenljivk ter v njihovi dnevni,
sezonski in večletni spremenljivosti (Ogrin, 2005; Podnebne razmere ..., 2006).
V diplomski nalogi bom poskušal predstaviti podnebne značilnosti Slovenije na podlagi štirih
klimatskih dejavnikov: sončno obsevanje, temperature, padavine in veter. Na podlagi teh
dejavnikov ter dveh fizičnogeografskih dejavnikov (relief, ekspozicija) bom ugotavljal na
kakšen način le-ti vplivajo na obtoječe objetke različnih starosti in gradnjo pasivnih hiš,
konkretneje na njihovo potrebo po energiji za ogrevanje in s tem povezane emisije.
Pasivna gradnja je energijsko varčna gradnja, kjer je potrebno bivalno ugodje zagotovljeno
brez običajnih ogrevalnih sistemov ali klimatskih naprav. Letna poraba toplote za ogrevanje
zgradbe je lahko največ 15 kWh/(m²a). Toplota za ogrevanje se v prostore dovaja preko
prezračevalne naprave, ki sočasno zagotavlja tudi vračanje toplote izrabljenega zraka.
(Senegačnik, 2007)
Gradnjo v grobem delimo na klasično (masivno grajene objekte) in montaţno, ki je pri nas
sicer v manjšini, drugod po svetu pa zavzema večinski deleţ. Pasivna gradnja je primerna
tako za večstanovanjske in poslovne objekte kot za enodruţinske hiše. Največ je prav
enodruţinskih hiš. Na podlagi teh bom ugotavljal vpliv geografskih dejavnikov in delal
primerjave.
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1.1 Namen in cilji
Namen naloge je predstaviti značilnosti pasivne gradnje ter klimatogeografske in izbrane
fizičnogeografske dejavnike, ki vplivajo na njo.

Po opredelitvi namena naloge sem si zastavil naslednje cilje, ki jih z nalogo ţelim doseči:
- predstaviti klimatogeografske značilnosti Slovenije,
- predstaviti značilnosti in posebnosti pasivne gradnje (toplotna izolacija, toplotni mostovi,
zrakotesnost, prezračevanje, ogrevanje, pridobivanje energije),
- primerjati klimatogeografske in fizičnogeografske značilnosti izbranih lokacij ter na podlagi
le-teh ugotoviti koliko naravne značilnosti pokrajine vplivajo na energijsko učinkovitost
pasivne gradnje v primerjavi z ostalimi načini oz. s hišami različno kvalitetnih izolacij.

Ob izdelavi diplomske naloge sem si zastavil naslednji dve hipotezi:
1.) geografski dejavniki (izbrani klimatski in reliefni dejavniki) vplivajo na efektivnost
pasivne gradnje v Sloveniji;
2.) standard pasivne gradnje je kljub različnim podnebnim in reliefnim razmeram moč
doseči na vseh izbranih lokacijah.
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2 METODOLOGIJA
Ena ključnih nalog geografije je proučevanje odnosa oz. razmerja med človekom in
geografskim okoljem. S pojmom »geografsko okolje« označujemo tisto materialno in
prostorsko stvarnost, ki jo sestavljajo na eni strani naravne lastnosti zemeljskega površja na
drugi strani pa človeška druţba, ki je naravno okolje s svojim delovanjem ponekod bolj,
drugje pa manj preoblikovala. Človeštvo s svojimi snovno-energetskimi vnosi kot tudi iznosi
vse bolj spreminja videz naravnega okolja. Predvsem mesta, zaradi zgostitve prebivalstva,
predstavljajo zelo dinamične, a velikokrat zelo neurejen sisteme (Plut, 2004).

Tradicionalni geografski pristop analitično in nato sintetično prikaţe raznolikost naravno- in
druţbenogeografskih dejavnikov v pokrajini oziroma regiji. Prikaţe in razloţi poglavitne
pojave, procese in zakonitosti, ki opredeljujejo obstoječe razmere v izbrani pokrajini (Plut,
2004).

Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabil fizičnogeografski in regionalnogeografski
modelni pristop. Prvi izhaja iz delitve pokrajine (okolja) v druţbenogeografske in
fizičnogeografske vsebine, v ospredje pa postavlja proučevanje pokrajinskih posledic posegov
v posameznih fizično-geografskih sestavinah – v ozračju, vodi, reliefu, prsti in vegetaciji.
Poudarjeno je raziskovanje posledic človekovega posega v fizičnogeografske sestavine, zlasti
v ozračje in v vodne vire. Pogosto se uporablja empirično analitsko raziskovanje s pomočjo
modela sfer (litosfera, hidrosfera, atmosfera itd.), torej vertikalno zasnovan model, ki ločeno
proučuje sestavo in dinamiko posameznih fizičnih sfer planeta. Fizičnogeografske raziskave
onensaţenosti okolja poudarjajo pomen meritev obremenitev, razlilnega odziva (samočistilne
sposobnosti) naravnih sestavin na obremenjevanje okolja in stanja (in sprememb) kakovosti
fizičnogeografskih sestavin.

Regionalnogeografski pristop oz. model poudarja nujnost sinteznega pristopa proučevanja
regionalnih sestavin in povezav pri antropogeno povzročenem preoblikovanju pokrajine. V
ospredju je proučevanje geografskega okolja kot enotnega naravnega okolja z antropogenimi
sestavinami. Zaradi zapletenosti in številnih zvez v antropogeno močno preoblikovanih in
degradiranih pokrajinskih sistemih je smiselna uporaba serije modelov. Regionalni modeli naj
bi predvsem odraţali naslednje osnovne lastnosti pokrajinskih sistemov:
- pokrajinsko sestavo, razporeditev in način delovanja,
- pokrajinske procese in mehanizme povezav,
- procese in vzvode upravljanja (Plut, 2004).
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Slika 1: Fizičnogeografski modelni pristop vrednotenja vpliva geografskih značilnosti na
efektivnost pasivne gradnje
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Slika 2: Primer regionalnogeografskega modelnega pristopa.

VIR: Gumilar, 2007.

Osnovo diplomskega dela predstavlja kabinetno delo, saj osrednji del naloge temelji na
preučevani literaturi oz. uporabi in analizi sekundarnih pisnih virov. Le-ti so sluţili predvsem
za opisovanje in razlaganje temeljnih pojmov, teorij, spoznanj in ugotovitev. Vanjo so
vključena različna znanstveno-teoretična, strokovna in poljudna dela.
Za predstavitev podnebja Slovenije oz. njegovih značilnostih, ter podrobnejšega orisa
klimatogeografskih in fizičnogeografskih značilnosti izbranih mikrolokacij sem uporabil
študijsko gradivo dr. Darka Ogrina (Klimatogeografija) ter nekatera druga strokovna dela, v
veliko pomoč pa mi je bila tudi spletna stran Agencije RS za okolje, ki nudi številne
klimatološke in meteorološke podatke za daljša časovna obdobja (za Slovenijo in posamezne
lokacije meteoroloških postaj).
Večino podatkov o pasivni gradnji in pasivni hiši sem črpal iz dela dr. Martine ZbašnikSenegačnik: Pasivne hiše, v veliko pomoč pa so mi bili tudi različni elektronski viri.
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3. FUNKCIJSKO VREDNOTENJE PODNEBJA SLOVENIJE
ZA PASIVNO GRADNJO
Podnebje v Sloveniji določajo številni dejavniki, najpomembnejši so njena geografska lega
(zmerne geografske širine 45º25' – 46º50'), razgiban relief, bliţina Atlantika (vpliv zahodne
zračne cirkulacije), usmerjenost gorskih grebenov in bliţina morja. Posledica prepleta
številnih dejavnikov je zelo raznoliko podnebje. Tako imamo tri prevladujoče tipe podnebja,
na posameznih območjih pa se njihovi vplivi prepletajo: v vzhodni Sloveniji imamo zmerno
celinsko podnebje, v osrednji Sloveniji subalpsko (v gorskem svetu alpsko) in zahodno od
Dinarsko-Alpske pregrade submediteransko podnebje. Podnebna raznolikost Slovenije se
kaţe v razlikah med vrednostmi podnebnih spremenljivk ter v njihovi dnevni, sezonski in
večletni spremenljivosti (Ogrin, 2005)
.
Za prikaz podnebnih razmer nekega območja se uporablja vsaj 30-letno obdobje, da se
izognemo napačni interpretaciji podnebnih razmer zaradi vplivov različnih cikličnih
sprememb. Na podlagi tako dolgega obdobja pri opisovanju podnebnih značilnosti zajamemo
značilna podnebna nihanja zaradi zunanjih dejavnikov (astronomskih...) in ocenimo značilno
spremenljivost podnebja, kot posledico takih nihanj. V pričujoči diplomski nalogi bomo
poskušali predstaviti podnebne značilnosti Slovenije na podlagi štirih klimatskih dejavnikov:
sončno obsevanje, temperature, padavine in veter (Ogrin, 2005; ARSO, 2006).
3.1 Sončno obsevanje
Pogosto uporabljen rek Slovenija – na sončni strani Alp ima svojo podlago. Po vsej Sloveniji
namreč na letni bazi dobimo dovolj sončne energije. V poletnih mesecih je sonca več na
Primorskem in v niţinah ter kotlinah, ker se v razgibanem hribovitem terenu proţi konvekcija
in je posledično tam več oblačnosti. Ravno obratno je v hladni polovici leta. Z izjemo
Primorske je v dolinah in kotlinah manj sonca kot v hribovitih predelih, ker se zaradi
formacije jezer hladnega zraka v kotlinah in dolinah pogosto zadrţuje megla ali nizka
oblačnost (ARSO, 2006).
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Karta 1: Povprečno trajanje sončnega obsevanja v obdobju 1971-2000: pomlad.

VIR: ARSO, 2008.
Karta 2: Povprečno trajanje sončnega obsevanja v obdobju 1971-2000: poletje.

VIR: ARSO, 2008.
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Karta 3: Povprečno trajanje sončnega obsevanja v obdobju 1971-2000: jesen.

VIR: ARSO, 2008.
Karta 4: Povprečno trajanje sončnega obsevanja v obdobju 1971-2000: zima.

VIR: ARSO, 2008.
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Za vse regije je značilen letni hod v trajanju sončnega obsevanja z vrhom v poletnih mesecih
(junij, julij) zaradi astronomskih vzrokov, saj je takrat dan najdaljši. Pomembne pa so
relativne razlike med regijami in kraji, na katere pa pomembno vpliva vreme oz. značilnosti
podnebja (ARSO ,2006).
Slika 3: Povprečno mesečno trajanje sončnega obsevanja s standardno deviacijo za obdobje
1971-2000.

VIR: ARSO, 2006.
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3.1.1 Delitev Slovenije glede na osončenost
a) Submediteranska Slovenija:
- najbolj sončna pokrajina v Sloveniji (2000 do 2350 ur s sočnim obsevanjem na leto);
- zmanjševanje osončenosti proti notranjosti;
- 1/3 oblačnih dni pozimi (frontalna oblačnost);
- sončna poletja (1/2 poletnih dni > 10 ur sončnega obsevanja na dan);
- največ jasnih in najmanj oblačnih dni v Sloveniji.
Tabela 1: Osončenost na meteorološki postaji Portoroţ, n.v. 92m (1961-90).
JAN JUL ZIM POM POL JES LETO
Trajanje son.obs. (h) 102 319 318 630
895 503 2346
Št. Jasnih dni
6
11
21
17
29
25 92
Št. Oblačnih dni
13
2
36
26
10
24 95
VIR: Ogrin, 2005.
Tabela 2: Osončenost na meteorološki postaji Vedrijan, n.v. 258m (1961-90).
JAN JUL ZIM POM POL JES LETO
Trajanje son.obs. (h) 112 276 340 519
763 469 2092
Št. Jasnih dni
8
6
24
17
18
26 85
Št. Oblačnih dni
11
3
30
26
13
24 92
VIR: Ogrin, 2005).
b) Gorski svet:
- najniţje vrednosti trajanja sončnega obsevanja, zlasti doline (megla pozimi in konvektivna
oblačnost poleti; 1500-1800 ur na leto);
- gorski svet v Z Sloveniji ima manjšo osončenost (več oblačnosti) kot gore v S in SV
Sloveniji;
- slaba osončenost poletij (konvektivna oblačnost);
- zelo sončne zime (osončenost na ravni submediteranske Slovenije ali celo višja).
Tabela 3: Osončenost na meteorološki postaji Stara Fuţina, n.v. 547m (1961-90).
JAN JUL ZIM POM POL JES LETO
Trajanje son.obs. (h) 57
222 183 450
619 328 1582
Št. Jasnih dni
4
2
10
10
7
6
34
Št. Oblačnih dni
14
8
42
37
27
37 143
VIR: Ogrin, 2005.
Tabela 4: Osončenost na meteorološki postaji Kredarica, n.v. 2514m (1961-90).
JAN JUL ZIM POM POL JES LETO
Trajanje son.obs. (h) 121 200 368 430
541 448 1787
Št. Jasnih dni
7
2
19
8
6
19 52
Št. Oblačnih dni
8
9
24
37
29
27 118
VIR: Ogrin, 2005.
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c) Kotline in ravnine kontinentalne Slovenije:
- večinoma pod 1800 ur sončnega obsevanja letno;
- pozimi več kot 1/3 dni brez sončnega obsevanja;
- največ jasnih dni poleti in jeseni, najmanj pozimi.
Tabela 5: Osončenost na meteorološki postaji Ljubljana, n.v. 299m (1961-90).
JAN JUL ZIM POM POL JES LETO
Trajanje son.obs. (h) 48
262 168 506
720 339 1735
Št. Jasnih dni
2
5
6
9
12
5
32
Št. Oblačnih dni
18
6
52
33
20
37 142
VIR: Ogrin, 2005.
Tabela 6: Osončenost na meteorološki postaji Šmartno pri Slovenj Gradcu,
n.v. 452 m (1964-90).
JAN JUL ZIM POM POL JES LETO
Trajanje son.obs. (h) 81
258 265 532
696 596 1889
Št. Jasnih dni
2
4
7
7
9
6
30
Št. Oblačnih dni
17
8
48
41
27
38 154
VIR: Ogrin, 2005.

d) Vzpeti svet v kontinentalni Sloveniji:
- kraji izven gorskega sveta (ni konvektivne oblačnosti) in izven kotlin in ravnin (ni megle);
- 1800-2000 ur sončnega obsevanja letno;
- 50-70 jasnih dni in okoli 120 oblačnih dni letno.
Tabela 7: Osončenost na meteorološki postaji Lipoglav, n.v. 524m (1962-90).
JAN JUL ZIM POM POL JES LETO
Trajanje son.obs. (h) 68
257 220 504
709 380 1812
Št. Jasnih dni
4
8
11
15
20
13 59
Št. Oblačnih dni
17
5
47
31
18
34 130
VIR: Ogrin, 2005.
Tabela 8: Osončenost na meteorološki postaji Lavrovec, n.v. 880m (1964-90).
JAN JUL ZIM POM POL JES LETO
Trajanje son.obs. (h) 78
276 249 501
745 424 1918
Št. Jasnih dni
4
6
13
13
16
15 58
Št. Oblačnih dni
16
5
45
34
18
35 132
VIR: Ogrin, 2005.
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3.1.2 Značilnosti geografske razporeditve energije sončnega obsevanja v Sloveniji

Tabela 9: Energija kvaziglobalnega sončnega obsevanja po podnebnih tipih (MJ/m²).
Podnebni tip

Povp. Letna E Dnevna
3.dek.junija
Submediteransko pod. 4375
20.9
Kont. Pod. Z in J Slov. 3955
18.5
Kont. Pod. Osred. Slov. 4013
19.3
Subpanonsko podnebje 4135
19.4
Gorsko podnebje
3713
16.1
VIR: Ogrin, 2005.

Dnevna
3.dek.dec.
2.8
2.7
2.5
2.6
3.3

Tabela 10: Letna energija kvaziglobalnega sončnega obsevanja glede na ekspozicijo (MJ/m²).
S
SV
V
JV

3472
3647
3998
4313

J
4448 ravnina 4175
JZ 4342
Z 4002
SZ 3590
VIR: Ogrin, 2005.

Največja količina prejete energije je značilna za območje Submediteranske Slovenije (10%
nad slovenskim povprečjem).Za celotno območje Slovenije je značilen velik razpon med
minimalno (811 MJ/m2) in maksilmalno vrednostjo (5333 MJ/m2) – 1:6,5 (brez vpliva reliefa
1:1,2) ter naraščanje prejete energije od Z proti V. Velike razlike se pojavljajo tudi na kratke
razdalje (posledica razlik v ekspoziciji in osončenosti).Večja variabilnost je znotraj podnebnih
tipov kot pa med njimi. Večja razlika je tudi med S in J ekspozicijo (976 MJ/m2) kot med
ekstremnima podnebnima tipoma (662 MJ/m2) Večja variabilnost prejete energije je značilna
še za osojna pobočja (Ogrin, 2005).

3.2 Temperature
Temperaturne razmere so močno pogojene s tipom podnebja na določenem območju. Poleg
tipa podnebja na temperaturne razmere močno vpliva relief. Najbolj očitna je odvisnost
temperaturnih razmer od nadmorske višine. Z nadmorsko višino temperatura običajno pada.
Povprečna letna temperatura se na vsakih 1000 m spusti za 5.3 °C. Ne le nadmorska višina,
tudi izpostavljenost (nagib in orientacija terena) ima velik vpliv na temperaturne razmere. V
zaprtih dolinah in kotlinah se v hladni polovici pogosto pojavljajo jezera hladnega zraka s
temperaturnim obratom in takrat se prostorska porazdelitev temperature precej razlikuje od
povprečnih. Prostorska porazdelitev povprečne letne temperature sledi reliefu Slovenije.
Najtopleje je na Obali, v Vipavski dolini in v Brdih, kjer povprečna letna temperatura preseţe
12 °C. Topleje (od 10 do 12 °C) je tudi v ostali Primorski regiji in v niţinah vzhodne
Slovenije, medtem ko je v niţjih predelih osrednje Slovenije povprečna letna temperatura med
8 in 10 °C. Najhladneje je v gorah, kjer na najvišjih vrhovih povprečna letna temperatura ne
preseţe 0 °C (Podnebne razmere..., 2006)
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Karta 5: Povprečna letna temperatura zraka v obdobju 1971-2000.

VIR: ARSO, 2008.
Za temperaturo v Sloveniji je značilen dnevni in sezonski potek. Najvišje dnevne temperature
so običajno zabeleţene okoli 14. ure, najniţje tik pred sončnim vzhodom. Najtoplejši mesec je
običajno julij, v gorah avgust. Najhladnejši mesec je januar, v gorah pa običajno februar.
Največje amplitude dnevnega (razlike med minimalno in maksimalno dnevno temperaturo) in
sezonskega nihanja temperature so značilne za kraje s celinskim podnebjem, torej za vzhodno
Slovenijo. Najmanjša temperaturna nihanja pa imamo na Primorskem, zaradi vpliva morja, in
v gorskem svetu, kjer smo ţe zelo blizu prosti atmosferi (Podnebne razmere ..., 2006).
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Slika 4: Povprečne (črna), maksimalne (rdeča) in minimalne (modra) mesečne temperature
zraka za obdobje 1971-2000.

VIR: ARSO, 2006.

Za temperaturne razmere v referenčnem obdobju 1971-2000 je najbolj značilno, da so v
povprečju skozi celotno obdobje naraščale po vsej drţavi. Po vsej drţavi so bila v povprečju
najhladnejša prva in najtoplejša zadnja leta obravnavanega obdobja (Podnebne razmere ...,
2006).
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Porast temperature je opazen tudi po posameznih desetletjih opazovanja. Najhladnejše je prvo
desetletje (1971-1980). Prostorska porazdelitev povprečne temperature za naslednje desetletje
(1981-1990) le nekoliko odstopa od predhodnega desetletja, medtem ko je na prostorski sliki
povprečne letne temperature za zadnje desetletno obdobje (1991- 2000) opaziti občutno
odstopanje od razmer v prvem desetletju. Najbolj toplo območje se razširi po vsej Vipavski
dolini in po večini Krasa, iz Obale pa sega vse do Kraškega roba. Drugi najtoplejši termalni
pas (od 10 do 12 °C) se je v zadnjem desetletju razširil iz posameznih kotlin vzhodne
Slovenije na celotno vzhodno polovico drţave (z izjemo višjih hribov) in na Ljubljansko
kotlino.
Občutno povišanje povprečne letne temperature je opaziti na podlagi časovnih vrst za
posamezne merilne točke. Največji porast povprečne temperature je opaziti v Ljubljani (v
povprečju za 1.7 °C v 30-ih letih), kjer je segrevanje poleg globalnih podnebnih sprememb
posledica širjenja in rasti mesta. Najmanj je dvig povprečne temperature opazen na
Primorskem (v Biljah se je povprečna letna temperatura v zadnjih 30-letih dvignila za 1.0 °C),
kjer spremembe blaţi bliţina morja. Drugje po Sloveniji so spremembe pribliţno enake, okoli
1.5 °C v 30 letih. Zanimivo je, da k porastu temperature najbolj prispeva dvig povprečne
temperature poleti, medtem ko v niţinah pozimi ni opaziti značilnih temperaturnih sprememb,
v visokogorju pa ni značilnega porasta temperature jeseni.
Dvig temperature vpliva tudi na pogostost toplih (maksimalna temperatura nad 25 °C) in
vročih (maksimalna temperatura nad 30 °C) dni. Tako je v vseh regijah, razen na Primorskem,
v 90-ih letih opaziti porast tako toplih kot vročih dni. Nekoliko drugačna situacija je s
pogostostjo hladnih (minimalna temperatura pod 0 °C) in ledenih (maksimalna temperatura
pod 0 °C) dni. Njihova pogostost se je v zadnjih 10-letih obravnavanega obdobja občutno
zmanjšala povsod po Sloveniji, tudi na Primorskem (Podnebne razmere..., 2006).
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Slika 5: Pogostost vročih dni (ko je maksimalna temperatura višja od 30ºC) v obdobju 19712000.

VIR: ARSO, 2006.

23

Slika 6: Pogostost toplih dni (ko je maksimalna temperatura višja od 25ºC) v obdobju 19712000.

VIR: ARSO, 2006.
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Slika 7: Pogostost hladnih dni (ko je minimalna temperatura niţja od 0ºC) v obdobju 19712000.

VIR: ARSO, 2006.
Na temperaturo poleg nadmorske višine vplivajo tudi drugi faktorji – med drugim konkavne
oblike reliefa, vodne površine (morje) ter mesta oz. gosto pozidane površine.
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3.2.1 Konkavne oblike reliefa
Med konkavne oblike reliefa uvrščamo doline, kotline, kraška polja in uvale, ki predstavljajo
jezera hladnega zraka (inverzija) v mirnih in jasnih nočeh. Le-ta vplivajo predvsem na
(povprečne) minimalne in zimske temperature. (Ogrin, 2005)
Tabela 11: Povprečne minimalne temperature na nekaterih postajah v Sloveniji v ºC (195181).
n.v. (m) JAN JUL POM POL JES ZIM LETO
Uršlja gora
1696
-7,4 7,2 -1,8 6,8
1,1 -7,1 -0,3
Šmartno (SG) 452
-7,4 11,1 2,0
10,6 3,7 -5,9 2,6
Planina (G.)
970
-6,2 9,9 1,0
9,4
3,2 -5,3 2,1
Rateče
864
-8,8 9,0 0,0
8,6
1,9 -7,7 0,7
VIR: Ogrin, 2005.

3.2.2 Vodne površine (vpliv morja)
Med vodne površine, ki opazneje vplivajo na temperaturo uvrščamo dolino Soče do Trente ter
območje J in JZ od Visokega kraškega roba. Vodne površine vplivajo na višje jesenske in
zimske temperature od krajev s podobno lego v notranjosti Slovenije, hkrati pa je za ta
območja značilen zaviralen vpliv morja na spomladanske in poletne temperature ter blaţitev
dnevnih ekstremov (manjša nevarnost pozeb). (Ogrin, 2005)
Tabela 12: Povprečne maksimalne temperature na nekaterih postajah v Sloveniji v ºC (195190).
n.v. (m) JAN JUL POM POL JES ZIM LETO
Ljubljana
299
2,0 25,8 15,3 24,9 15,1 3,4 14,1
Komen
289
6,2 26,0 15,6 25,4 17,0 7,1 16,3
Slap (Vip.) 137
6,4 27,2 16,5 26,2 17,5 7,5 16,9
Portoroţ
92
7,8 27,1 16,3 26,1 18,3 8,6 17,3
VIR: Ogrin, 2005.
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3.2.3 Gosto pozidane površine
Temperature so v mestih zaradi antropogenih virov toplote (kurišča, promet, industrija) in
specifičnih lastnosti pozidanih površin (manjši albedo, večja toplotna kapaciteta) višje. Zaradi
specifičnih lastnosti pozidanih površin pa so trendi ogrevanja v mestih izrazitejši (sovpadanje
rasti mest z naraščanjem temperature). (Ogrin, 2005)
Kot ţe omenjeno se v mestih zaradi specifičnih razmer oblikuje t.i. mestna klima oz. mestni
toplotni otok – vzroki za nastanek:
- relativno večja toplotna kapaciteta gradbenih materialov,
- zmanjšana oddaja latentne (izhlapele) toplote v atmosfero,
- zmanjšano toplotno sevanje zaradi raznih delcev v ozračju- prah, dim, saje - aerosol, zaradi
tega je povečan efekt tople grede,
- k povišani temperaturi pa prispeva pozimi oddajanje toplote skozi ogrevane zgradbe, prav
tako na povišanje temperature vpliva gost promet z onesnaţenjem.
Pri mestih je pomembna tudi lega, poseben problem predstavljajo mesta, ki leţijo v kotlinah
ali v ozkih dolinah, kjer se navadno nahaja večina virov onesnaţenja.Vaţen element so jezera
hladnega zraka, ki napolnijo kotlino, lahko pa se zadrţujejo tudi več dni skupaj (posebno
pozimi). Na vrhu omejuje jezero hladnega zraka temperaturna inverzija in tako preprečuje
vertikalno izmenjavo zraka, kotline postanejo neki zapri sistemi, z določenim volumnom in
manjši je ta volumen večja je praviloma stopnja onesnaţenosti (Klimatogeografija, 2008).

Tabela 13: Povprečne temperature v Mariboru in Staršah (ºC, 1971-80).
n.v. (m) JAN JUL POM POL JES ZIM LETO
Maribor 275
-0,3 19,4 9,9
18,6 9,4 0,9 9,7
Starše
240
-0,5 19,0 9,7
18,4 9,1 0,8 9,5
VIR: Ogrin, 2005.
3.2.4 Geografska razporeditev povprečnih januarskih, julijskih in povprečnih letnih
temperatur
Tabela 14: Povprečne januarske temperature.
regija
Submediteranska Slovenija
Niţine, gričevanj in niţje hribovje
Hribovje in gorski svet do 1500 m, večja inverzijska območja
Višji gorski svet
VIR: Ogrin, 2005.

Temperatura (ºC)
0 do 4
0 do -2
-2 do -6
pod -6
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Tabela 15: Povprečne julijske temperature.
regija
Niţji predeli Primorske, Breţiško-Krško polje, Črnomaljski ravnik
Subpanonska Slovenija, Savinjska, Nizki dolenjski kras, Ljubljanska
kotlina
Dinarske planote in polja, podgorje Alp, Predalpsko hribovje
Visoke kraške planote, Alpe s Pohorjem
VIR: Ogrin, 2005.

Temperatura
(ºC)
nad 20
18 do 20
16 do 18
pod 16

Tabela 16: Povprečne letne temperature.
regija
Niţja Primorska, Črnomaljski ravnik, Breţiško-Krško polje, Ptujsko polje,
porečje Ledave
Višja Primorska, osrednja in subpanonska Slovenija
Dinarske planote in polja, Predalspko hribovje, podgorje Alp
Alpe, Visok kraški rok
VIR: Ogrin, 2005.

Temperatura
(ºC)
nad 10
8 do 10
6 do 8
pod 6

3.3 Padavine
Prostorska porazdelitev padavin v Sloveniji je močno povezana z njenim razgibanim reliefom.
Zaradi orografskega učinka se količina padavin povečuje, ko gremo od morja proti notranjosti
Slovenije in doseţe maksimum na Dinarsko-Alpski pregradi. Nekoliko manjši, vendar kljub
temu opazen maksimum padavin, se prav tako zaradi učinka dviganja zračnih mas pojavlja v
Kamniško-Savinjskih Alpah. Za Dinarsko pregrado proti severovzhodu se z oddaljenostjo od
morja in orografske pregrade količina padavin zelo hitro zmanjšuje. Na skrajnem
severovzhodu drţave (Prekmurje), kjer se ţe čuti močan vpliv celinskega podnebja, letna
količina padavin ne preseţe 900 mm. Ob obali se letna količina padavin giblje med 1100 in
1200 mm. Takšna prostorska porazdelitev padavin je posledica dejstva, da v Sloveniji največ
padavin pade ob vremenskih situacijah, ko se vlaţne in relativno tople zračne mase preko
drţave pomikajo z jugozahodnim vetrom. Smer premikanja zračnih mas je pravokotna na
orografske pregrade, zato se ob njih zračne mase dvigajo, zrak se ohlaja in tedaj se iz njega
izločajo padavine. To je vzrok da leţi maksimum letnih padavin v Julijcih, kjer pade letno nad
3200 mm padavin. To območje spada tudi med najbolj namočene v Alpah in v Evropi
(Podnebne razmere ..., 2006).
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Karta 6: Povprečna letna višina padavin v obdobju 1961-1990.

VIR: ARSO, 2008.
Padavinski reţim določa porazdelitev padavin preko leta. V Sloveniji nimamo izrazito suhega
ali mokrega dela leta, kljub temu pa med meseci oz. letnimi časi opazimo večje razlike. Letni
padavinski cikel je pogojen s podnebnim tipom, ki ima v obravnavani regiji največji vpliv. Za
submediteransko podnebje (Bilje) sta značilna dva padavinska maksimuma: prvi se pojavlja
konec pomladi, drugi jeseni. Za alpsko podnebje (Kredarica, Rateče) je značilno, da največ
padavin pade jeseni, nekoliko manj izrazit maksimum pa je značilen za pozno pomlad in
začetek poletja. Za vzhod drţave, kjer imamo izrazit vpliv celinskega podnebja (Murska
Sobota, Novo mesto), je značilno, da največ padavin pade med poletnimi plohami in
nevihtami, najbolj suhi pa so zimski meseci (Podnebne razmere ..., 2006).
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Slika 8: Povprečna količina korigiranih padavin (mm) po mesecih za obdobje 1971-2000.

VIR: ARSO, 2006.
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Za vse klimatske regije v Sloveniji velja, da se količina padavin iz leta v leto lahko močno
spreminja in tako tudi za obravnavano obdobje velja, da zajema tako sušna kot tudi izjemno
mokra leta. Po vsej drţavi so bila izrazito suha leta 1971 in 1983 in izredno mokro leto 1979,
sicer pa se kaţejo večje regionalne razlike v pojavljanju suhih in mokrih let. Posamezna
desetletja znotraj obdobja se v namočenosti med seboj le malo razlikujejo. Nekoliko odstopa
le prvo desetletje (1971- 1980), ko je bilo opazno več padavin v vsej zahodni Sloveniji in
hribovitem delu osrednje Slovenije in nekoliko bolj suho v severovzhodni Sloveniji.
Slovenija ima v povprečju dovolj padavin, vendar pa te niso porazdeljene enakomerno, tako
da nas lahko prizadenejo tako suše kot poplave. Seveda ni nujno, da vsak ekstremni dogodek
povzroči škodo (poplave, zemeljske plazove ali škodo na kmetijskih izdelkih). Za učinek
padavin na škodo je pomembna tudi oblika padavin in prilagojenost območja na večjo
količino padavin. Zelo škodljivi obliki padavin sta toča in ţled. Obilno sneţenje povzroča
škodo v transportu. Debele plasti mokrega snega pa obremenijo konstrukcije in lahko rušijo
objekte (Podnebne razmere v ..., 2006).

3.3.1 Ekstremni padavinski dogodki
Vseh ekstremnih padavinskih dogodkov z gostoto padavinske merilne mreţe ne moremo
zaznati. Predvsem je teţko zaznati kratkotrajne intenzivne padavine (plohe in nevihte), ki so
lahko zelo lokalnega značaja. Jakost padavin merimo s senzorji, ki merijo količino padavin v
zelo kratkih časovnih korakih (5 minut). Trajanje kratkih nalivov in ploh je omejeno na nekaj
minut do ure. Njihova jakost je v povprečju skoraj enaka po vsej drţavi. Močni kratkotrajni
nalivi povzročajo hudourniške poplave in proţijo zemeljske plazove. Drugače je z
dolgotrajnimi padavinami (12 do 24 ur), ko se pokaţejo večje razlike med posameznimi
območji. Pričakovana maksimalna jakost padavin za 24 urni interval je v Julijcih (Vogel)
trikrat večja kot v severovzhodni Sloveniji (Murska Sobota). Kolikšno škodo povzročijo
dolgotrajne močne padavine je odvisno od prilagojenosti območja na močne padavine:
količina dnevnih padavin, ki na vzhodu drţave povzroči poplave, je za severozahodni del
drţave nekaj običajnega. Prav tako je učinek močnih padavin močno odvisen od predhodne
namočenosti (Podnebne razmere ..., 2006).
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Slika 9: Jakost nalivov v mm za povratne dobe od 2 do 100 let.

VIR: Podnebne razmere v Sloveniji (obdobje 1971-2000), 2006.
Drugo skrajnost predstavljajo suše. Daljša sušna obdobja se v Sloveniji običajno pojavljajo ob
koncu zime in spomladi. Običajno so ta daljša od poletnih suš, ki pa so bistveno bolj
odmevne, saj v rastnem obdobju povzročijo več škode. V obravnavanem obdobju so
Slovenijo prizadela katastrofalne poletne suša leta 1992, 1993, 2000 in leta 2001, na obali pa
se suša običajno pojavi vsako poletje (Ogrin, 2005).
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3.3.2 Prostorska razporeditev padavin
Tabela 17: Prostorska razporeditev padavin.
Količina padavin
Maksimum/minimum
Regija
(mm)
namočenosti
primarni maksimum
Julijske Alpe, Visoke dinarske planote
1800 do >3000
namočenosti
Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe

1800 do 2500

SV in V predalpski svet z Ljubljansko
kotlino, notranjski in dolenjski kras, širše
zaledje Trţaškega zaliva
Koprsko primorje, Subpanonska
Slovenija

1200 do 1800

800 do 1200

sekundarni maksimum
namočenosti

primarni minimum
namočenosti: Prekmurje,
800 do 900 mm

VIR: Ogrin, 2005.

3.3.3 Padavinski reţim
Za Slovenijo sta značilna dva padavinska reţima:
a) Submediteranski padavinski reţim
Tabela 18: Godnje pri Tomaju (n.v. 320m): povprečna mesečna in letna količina padavin v
mm (1961-90).
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC LETO
108 88
107
110 114 135 96
123
131 134 154
114 1415
I. maks.: jeseni (okt., nov.)
II. maks.: konec pomladi, začetek poletja (jun.)
I. min.: zima, začetek pomladi (jan., feb., mar.)
II. min.: poletje (jul., avg.)
VIR: Ogrin, 2005.
b) Subkontinentalni padavinski reţim
Tabela 19: Murska Sobota (n.v. 188m): povprečna mesečna in letna količina padavin v mm
(1961-90).
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC LETO
37
38
49
59
73
98
105 102
76
62
69
45
814
I. maks.: poleti (jun., jul., avg.),
II. maks.: jeseni (nov.)
Minimum: pozimi (dec., jan., feb.)
VIR: Ogrin, 2005.
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Za območje Slovenije je značilna izrazita prehodnost Slovenije med submediteranskim
padavinskim reţimom na Z in JZ ter subkontinentalnim na SV in V. Značilna je tudi velika
časovna variabilnost padavinskih reţimov krajev v osrednji Sloveniji.
Delitev Slovenije glede na indeks mediteranskosti padavin:
MI=(PX-XI – PV-VI) * 100/ PL (MI>0 submediteranski padavinski reţim, MI<0 subkontinentalni
padavinski reţim).

3.3.4 Sneţna odeja
Za vodne zaloge je izjemno pomembna sneţna odeja. Praktično vso drţavo, z izjemo
Primorske, del leta pokriva sneţna odeja. V visokogorju leţi sneţna odeja v povprečju dlje
kot 200 dni v sezoni, v niţinah osrednje Slovenije pa v povprečju od 20 do 60 dni na sezono.
V niţinah je sneţna odeja najbolj pogosta januarja, nekoliko manj februarja in decembra, še
manj novembra, marca in aprila. V visokogorju sneţna odeja lahko leţi preko celega leta,
neprekinjeno pa od decembra do maja. Najmanj pogosta je v visokogorju sneţna odeja v
avgustu. Na Primorskem, predvsem na Obali in v Vipavski dolini, je sneţenje zelo redek
pojav. V primeru, da sneg zapade, se obdrţi zelo kratek čas. Skupna višina novozapadlega
snega je v niţinah osrednje in vzhodne Slovenije med 60 in 100 cm, medtem ko v visokogorju
v povprečju v sezoni zapade več ko 4 m snega. Nekoliko večja prostorska raznolikost je v
maksimalni višini sneţne odeje. Tu se vzhodni del Slovenije ţe loči od niţin osrednje
Slovenije. Maksimalna višina sneţne odeje s povratno dobo 50 let je po kotlinah vzhodne
Slovenije od 50-75 cm, v Ljubljanski kotlini in predalpskih dolinah od 100-150 cm, v alpskih
dolinah tudi do 300 cm, medtem ko v visokogorju maksimalna višina sneţne odeje lahko
presega 5 m (Podnebne razmere ..., 2006).
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Karta 7: Povprečno število dni s sneţno odejo v obdobju 1961/62-1990/91.

VIR: ARSO, 2008.
V trajanju sneţne odeje je opaziti izrazite cikle, ki so sinhroni tako v Alpah kot v niţinah
osrednje in vzhodne Slovenije, z izjemo visokogorja, kjer cikel ni tako izrazit in je opaziti
rahel trend upadanja v številu dni s sneţno odejo. V obravnavanem obdobju je bila najkrajša
sezona s snegom v niţinah 1989/90, le nekoliko dlje je trajala sneţna sezona 1975/76. V istih
sezonah je bila izmerjena tudi najniţja maksimalna debelina sneţne odeje. Najvišja
maksimalna sneţna odeja je bila na različnih območjih izmerjena v različnih sezonah.
V Ljubljani so v obravnavanem obdobju izmerili najvišjo sneţno odejo leta 1987 in sicer 89
cm, v Ratečah leta 1978 (190 cm), v Murski Soboti leta 1986 (61 cm), Novem mestu leta
1999 (65 cm), medtem ko so na Kredarici izmerili rekordno debelino sneţne odeje aprila leta
2001 in sicer 7 m (Podnebne razmere ..., 2006).
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Slika 10: Število dni s sneţno odejo po mesecih za obdobje 1971-2000.

VIR: ARSO, 2006.
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Slika 11: Število dni s sneţno odejo po sezonah.

VIR: ARSO, 2006.
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3.3.5 Megla

1.
Kredarica 14
Ljubljana 15
Celje
10
Črnomelj 12
Postojna 4
Lendava 7
Godnje
4
Portoroţ 8

Tabela 20. Število dni z meglo (1961-90).
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
15 18 20 21 19 18 18 17 15
10 7 4 5 5 6 10 15 15
7 5 54 4 2 4 9 14 15
9 7 3 2 1 2 5 10 13
4 3 3 4 4 3 5 7 6
3 1 0 0 0 0 2 5 8
2 1 0 0 0 0 0 0 1
5 5 1 0 0 0 0 1 2
VIR: Ogrin, 2005.

11.
16
13
10
13
3
6
1
4

12.
14
15
10
13
4
7
3
6

Leto
206
121
95
91
52
39
12
32

Prostorska razporeditev megle:
a) gorski svet:
- nad 150 dni z meglo letno (oblačnost;
b) kotline, doline, kraška polja:
- 40 do 120 dni z meglo letno,
- megla v vseh mesecih, pogostejša jeseni in pozimi,
-radiacijski tip megle;
c) Submediteranska Slovenija:
- 10 do 20 dni z meglo,
- pojavlja se izključno pozimi,
- povezana s temperaturno inverzijo nad S Jadranom in niţinami S Italije,
- pogostejša ob obali (do 30 dni),
- advekcijska megla je redka (Ogrin, 2005).

3.4 Veter
Obratno kot pri sončnem obsevanju, ki ga imamo v izobilju, Slovenija z izjemo Primorske ne
spada med dobro prevetrene deţele. Za Primorsko je značilen močan in sunkovit veter (burja),
ki običajno zapiha po prehodu hladne fronte in v sunkih lahko doseţe hitrosti nad 100 km/h.
Običajno je močnejši v hladni polovici leta. Pod vznoţjem Karavank je značilen veter
Karavanški fen, ki je prav tako izjemno močan in hkrati sunkovit veter, vendar pa je veliko
manj pogost kot Burja - izjemno močan veter v povprečju zapiha manj kot enkrat letno.
Močnejši vetrovi so pogosti tudi v visokogorju, predvsem ob spremembah vremena.
Najpogosteje pihajo iz jugozahodnih ali severovzhodnih smeri (slika 29), vendar pa se zaradi
orografije in drugih ovir (rastje, naselja...) lokalno lahko te smeri precej spremenijo. Drugod
po drţavi močnejši vetrovi spremljajo nevihte, sicer pa prevladujejo lokalni vetrovi, ki se
razvijejo zaradi razgibane orografije in temperaturnih razlik (Podnebne razmere ...,2006).
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Karta 8: Povprečna letna hitrost vetra na 10-ih m nad tlemi v obdobju 1994-2001.

VIR: ARSO, 2008.
Tabela 21: Pogostost vetra po smereh (v %) za nekatere slovenske kraje (1961-90).
n.v. (m) SV V JV J
JZ Z SZ S C
Kredarica 2514
4
3 22 2 0 4 36 9 19
Rateče
864
3
9 8
1 4 7 1
1 68
Brnik
362
5
10 9
5 7 14 8
4 38
Črnomelj 196
11 7 5
4 13 7 31 7 43
Ravne
410
3
23 2
0 2 38 12 2 18
Maribor
275
8
3 13 11 3 6 19 6 31
Vedrijan 258
29 24 13 10 9 3 2
2 9
Postojna 533
30 3 5
9 9 3 3
9 28
VIR: Ogrin, 2005.
Za območje Slovenije je značilna slaba prevetrenost in velik deleţ brezvetrja pri tleh – razlog
je potrebno iskati v zavetrju Alp in kotlinsko-dolinskem reliefu. Značilna je tudi prevlada
vetrov iz zahodnega kvadranta (SZ, Z, JZ) kot posledica vpliva GŠ oz. planetarnega gibanja
zraka. Večji deleţ vetrov iz V kvadranta je značilen v Primorju ob dinarski pregradi (burja). V
bliţini Sredozemske depresije (Genovski sekundarni ciklon) so značilni JV vetrovi (jugo). Za
Slovenijo pa so pogosti tudi prehodi hladnih front ter odhajajoče depresije: S, SZ, SV vetrovi
(burja) (Ogrin, 2005).
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3.4.1 Značilni vetrovi v Sloveniji
a) Burja
Burja je močan, sunkovit, hladen in suh padajoči veter iz V kvadranta (SV) – na Primorskem.
Burja nastane zaradi razlike v temperaturi prizemnih zračnih plasti in gradienta v pritisku med
Primorjem in kontinentalnim delom Slovenije. Ob tem se hladen zrak, zajezen za dinarsko
pregrado, začne prelivati proti Primorju.
Tabela 22: Slap pri Vipavi (n.v. 137 m): pogostost in povprečna hitrost vetra po smereh
(1961-90)
SV V JV J
JZ Z SZ S C
Pogostost (v %) 25 4 3
10 10 16 9
5 18
Hitrost (v m/s) 4
1 2
1 1 1 2
2
VIR: Ogrin, 2005.
Vrste burje:
- šibka do zmerna burja: nad Primorje dotekajo tople zračne mase, razmere na kontinentalni
strani dinarske pregrade so nespremenjene ali obratno;
- močna burja: Primorje je v območju sredozemskega ciklona, notranjost pa v območju
hladnega anticiklona;
- anticiklonalna burja: območje visokega zračnega pritiska je nad Balkanom, Jadranom, JV in
V Evropo; območje nizkega zračnega pritiska je nad Sredozemljem (vedra burja);
- ciklonalna burja: anticiklon je nad SV Evropo, čez Jadran potuje od SZ proti JV ciklon. Na
JV delu Jadrana piha jugo, na SZ pa mračna burja.
Geografske značilnosti burje:
- najmočnejša je pod sedli v dinarski pregradi z veliko relativno višino (Vipavska dolina) – do
200km/h,
- značilno je kanaliziranje vzdolţ kraških podolij in dolin (Senoţeško podolje),
- pojemanje jakosti z oddaljevanjem od dinarske pregrade (Ogrin).
b) Jugo
Jugo je relativno topel in vlaţen veter ob Jadranu iz J ali JV smeri (kanaliziranje vetra med
Apenini in Dinaridi).
Vrste juga:
- anticiklonalni jugo: Jadran je med anticiklonom nad JV in ciklonom nad SZ ali S delom
Evrope;
- ciklonalni jugo: Jadranu se bliţa depresija iz Z Sredozemlja, sekundarni ciklon je nad
Genovskim zalivom (Ogrin).
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c) Fen
Fen je suh in topel veter na odvetrni strani gorskih pregrad kot posledica spuščanja zraka ob
gorovjih.
Vrste fena:
- alpski fen: posledica Alp, v Sloveniji se pojavi ob SZ vetrovih;
- karavanški fen: ob Karavankah na Gorenjskem ob močnem S ali SV;
- dinarskogorski fen: ob Dinarskem gorstvu ob juţnih vetrovih (Ogrin).

d) Obalni vetrovi
Vzrok za obalne vetrove je izmenjava zraka med morjem in kopnim zaradi različne ogretosti
morja in kopna.
Značilnosti obalnih vetrov so:
- niţje dnevne maksimalne temperature v krajih z maestralom v primerjavi z zalednimi kraji
(marec-oktober),
- močnejši maestral konec maja in v začetku junija (hladnejše morje),
- pojav maestrala ob stabilnem in sončnem vremenu pozimi (obdobje pihanja je 3 do 4 ure
krajše kot poleti),
- neizrazit burin zaradi nizkega zaledja (izrazitejši ob izteku Riţanske doline in doline
Dragonje) (Ogrin).
Slika 12: Obalni vetrovi.

VIR: Rakovec, Vrhovec, 2007.
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e) Pobočni vetrovi v Alpskih dolinah
Podnevi prihaja do dviganja ogretega zraka ob prisojnih pobočjih, ponoči pa do spuščanja
hladnega zraka po pobočjih in po dolini navzdol kot hladen podolinski veter (Ogrin).

3.5 Podnebni tipi v Sloveniji
3.5.1 Submediteransko podnebje
- povprečna temperatura najhladnejšega meseca nad 0ºC,
- povprečna temperatura najtoplejšega meseca nad 20ºC,
- povprečne oktobrske temperature višje od aprilskih,
- Submediteranski padavinski reţim.
a) Obalno submediteransko podnebje (podnebje oljke)
- povprečna temperatura najhladnejšega meseca nad 4ºC,
- povprečna temperatura najtoplejšega meseca nad 22ºC,
- povprečna letna količina padavin 1000 do 1200 mm.
b) Zaledno submediteransko podnebje
- povprečna temperatura najhladnejšega meseca med 0 in 4ºC,
- povprečna temperatura najtoplejšega meseca med 20 in 22ºC,
- povprečna letna količina padavin 1200 do 1700 mm.
3.5.2 Zmernokontinentalno podnebje
- povprečna temperatura najhladnejšega meseca med 0 in -3ºC,
- povprečna temperatura najtoplejšega meseca med 15 in 20ºC.
a) Zmernokontinentalno podnebje zahodne in juţne Slovenije
- povprečne oktobrske temperature višje od aprilskih,
- Submediteranski padavinski reţim,
- povprečna letna količina padavin 1300 do 2800 mm.
b) Zmernokontinentalno podnebje osrednje Slovenije
- povprečne oktobrske temperature višje od aprilskih,
- Subkontinentalni padavinski reţim,
- povprečna letna količina padavin 1000 do 1300 mm.
c) Zmernokontinentalno podnebje vzhodne Slovenije (Subpanonsko podnebje)
- povprečne aprilske temperature so višje od oktobrskih oz. so pribliţno enako visoke,
- Subkontinentalni padavinski reţim,
- povprečna letna količina padavin 800 do 1000 mm.
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d) Zmernokontinentalno podnebje jugovzhodne Slovenije (Subpanonsko podnebje Bele
Krajine)
- povprečne aprilske in oktobrske temperature so pribliţno enako visoke,
- Submediteranski padavinski reţim,
- povprečna letna količina padavin 1200 do 1300 mm.
3.5.3 Gorsko podnebje
- povprečna temperatura najhladnejšega meseca pod -3ºC
a) Podnebje niţjega gorskega sveta v zahodni Sloveniji
- povprečna temperatura najtoplejšega meseca nad 10ºC,
- Submediteranski padavinski reţim,
- povprečna letna količina padavin 1600 do nad 3000 mm.
b) Podnebje višjega gorskega sveta
- povprečna temperatura najtoplejšega meseca pod 10ºC,
- Submediteranski padavinski reţim,
- povprečna letna količina padavin 2000 do nad 3000 mm.
c) Podnebje niţjega gorskega sveta in vmesnih dolin v severni Sloveniji
- povprečna temperatura najtoplejšega meseca nad 10ºC,
- Subkontinentalni padavinski reţim,
- povprečna letna količina padavin 1100 do 1700 mm.

3.6 Klimatska višinska pasovitost
V Sloveniji prihaja do višinskih pasovov izven gorskega sveta:
a) dna dolin, ravnin, kotlin, kraških depresij:
- temperaturna inverzija,
- niţji nočni minimumi, pogostejše zmrzali, vlaţnejše ozračje ponoči, daljše obdobje s slano,
- manjša primernost za gojenje na mraz občutljivih kultur.
b) termalni (toplotni) pas:
- 10 do 30 m nad dnom dolin do 200 (300) m relativne višine.
- višji nočni minimumi, manjše dnevne in letne temperaturne amplitude, višje povprečne
mesečne temperature (pozimi).
- prisoje: gojenje klimatsko zahtevnejših kultur (vinska trta v subpanonski Sloveniji, oljka v
Submediteranski Sloveniji).
c) hribski pas
- ostrejše klimatske razmere zaradi višje nadmorske višine,
- gojenje vseh poglavitnih poljskih kultur,
- poselitev omejena na prisoje
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4. PASIVNA GRADNJA
4.1 Pasivna hiša
Ime pasivna hiša ne izhaja iz pasivne izrabe sončne energije, temveč iz dejstva, da zgradba ne
potrebuje aktivnega ogrevalnega sistema. Pasivna stavba ni produkt nove tehnologije gradnje,
temveč je dosledno izpeljana nizkoenergetska zgradba. Zgradba sama in njena funkcija sta
tradicionalni, prav tako pa ni novih omejitev pri tlorisu ali obliki zgradbe. Višji bivalni
standardi so zagotovljeni s tehničnimi izboljšavami na ovoju zgradbe in pri hišni tehniki. Vse
zahteve pasivnega standarda je mogoče doseči z vgradnjo inovativnih tehničnih naprav za
ogrvanje in prezračevanje. Res pa je, da so gradbeno-fizikalne pomanjklivosti na ovoju
pasivne zgradbe za zagotavljanje standarda pasivne gradnje veliko usodnejše, kot pri običajni
zgradbi.

Slika 13: Pasivna hiša Lumar, Divača (Škofič, 2009)

Razvoj: Koncept pasivnih hiš je bil kot pilotni projekt prvič izdelan leta 1991 v Darmstadtu v
Nemčiji. Razvil ga je dr. Wolfgang Feist, ki je danes vodja Passivhaus Institut-a. Prototip se je
hitro izkazal in ta vrsta gradnje se je začela širiti. Nastal je standard pasivne hiše.
Definicija: Pasivna hiša je energijsko varčna zgradba, kjer je potrebno bivalno ugodje
zagotovljeno brez običajnih ogrevalnih sistemov ali klimatskih naprav. Letna poraba toplote
za ogrevanje zgradbe je lahko največ 15 kWh/(m²a) (mednarodni dogovor – standard).
Toplota za ogrevanje se v prostore dovaja preko prezračevalne naprave (toplozračno
ogrevanje), ki sočasno zagotavlja tudi vračanje toplote izrabljenega zraka (rekuperacijo).
Zrakotesnost mora biti n₅₀≤0,6 h¯¹, konstrukcija pa mora biti izvedena brez toplotnih mostov
(ψ≤0,01 W/(mK))). Skupna poraba primarne energije zgradbe je lahko največ 120 kWh/(m²a).
(Senegačnik, 2007)
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Slika 14: Model pasivne hiše. (vir: medmreţje 2)

Standard: Po trenutno veljavnem Pravilniku o toplotni zaščiti in učinkovitosti rabe energije v
stavbah, pri pasivni zgradbi ni dodatnih gradbeno-fizikalnih zahtev, izvedba pa postavlja
visoke zahteve za uporabljene komponente:
- toplotna zaščita: toplotna prehodnost U vseh gradbenih elementov je pod 0,15
W/(m²K);
- izvedba je brez toplotnih mostov (ψ≤0,01 W/(mK));
- zrakotesnost, ki je kontolirana z ti. Blower Door testom (DIN EN 13829) ne sme
presegati 0,6 h¯¹ pri vrednosti n₅₀ tlačne razlike 50 Pa;
- zasteklitve z Uw pod 0,8 W/(m²K), pri visokem faktorju prehoda celotnega sončnega
sevanja (g≥50% po DIN EN 67507), tako da so pozimi moţni neto dobitki energije;
- okenski okvir z Uf pod 0,8 W/(m²K) po DIN EN 10077;
- poraba električne energije za pogon prezračevalne naprave ≤ 0,4 Wh/m³
prezračevanega zraka;
- najmanjša toplotna izguba pri pripravi in distribuciji sanitarne vode;
- učinkovita izraba elektrike (stroji in naprave iz energijskega razreda A in A+).
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4.2 Specifika pasivne gradnje
Zgolj posamezne komponente pa ne zadostujejo za doseganje standarda, ampak mora stavba
imeti integralni načrt, kjer so te komponente smiselno povezane. Značilne specifične
vrednosti za pasivne hiše so:
• letna poraba toplote za ogrevanje ≤15 kWh/(m²a),
• skupna letna poraba primarne energije ≤120 kWh/(m²a),
• letna poraba električne energije ≤18 kWh/(m²a),
• toplotne izgube ≤10 W/m,
• zrakotesnost n₅₀≤0,6 h¯¹.

Slika 15: Vzorec pasivne hiše Lumar

(Ponjavič, 2009)

Kot je iz definicije in standarda razvidno je soţitje ekološkega in ekonomskega pristopa pri
pasivni gradnji posledica sledečih izboljšav: izboljšana toplotna izloativnost, dovršene
steklene površine, zmanjšanje toplotnih mostov, zrakotesnost in presilno prezračevanje.

Slika 16 Pasivna hiša v Divači (Škofič, 2009)
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4.2.1 Toplotna izolacija
Izboljšana toplotna izolativnost ne pomeni le zmanjšanje toplotnih izgub, temveč tudi pozimi
višje in poleti niţje površinske temperature zunanjih sten na notranji strani. S tem se izboljša
ugodje, hkrati pa se zmanjša moţnost za nastanek rose na notranjih površinah. Boljša toplotna
izolativnost temelji na debelejši izolaciji.

Slika 17: Sklenjen izolacijski ovoj zgradbe (razmerja debeline toplotnega ovoja niso v razmerju) (Ponjavič,
2009)

Toplotni ovoj zgradbe predstavljajo vsi gradbeni elementi, ki tvorijo mejo med dvema
temperaturnima območjema. To so zunanje stene, notranje stene proti neogrevanim delom
zgradbe, streha, tla, okna in zunanja vrata. Pri pasivnih zgradbah morajo biti vsi elementi
toplotnega ovoja dobro toplotno izolirani. Zelo pomembno je, da toplotnoizolativna plast
poteka neprekinjeno po vsem ovoju. (Senegačnik, 2007)
Debelina toplotne izolacije je odvisna od gradiva in sestave stene ter znaša med 25 in 40 cm.
V zadnih letih se namesto umetnih gradiv uporabljajo naravna toplotnoizolacijska gradiva, kot
so celulozna vlakna, lesna vlakna, kokosova vlakna, lan, konoplja, ovčja volna, pluta, slama ...
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Slika 18: levo - prerez zunanje stene pasivne hiše Lumar, polnjene z celuloznimi vlakni (vir: medmreţje 1),
desno - prerez stene pasivne hiše s »vpetim« oknom (Vir: medmreţje 3)

Del toplotnoizolacijskega ovoja so tudi zastekljene površine, pri katerih je v zadnjih letih
prišlo do veliko sprememb glede toplotnih izgub. Od razvoju pasivne hiše je bilo ugotovljeno,
da klasične zasteklitve z dvoslojnim steklom ne morejo zagotavljati zahtev po toplotni
izolativnosti. Zato so bila razvita specialna okna s troslojno toplotnoizolacijsko zasteklitvijo v
Ug okorg 0,6 do največ 0,7 W/(m²K) (tudi do 0,4), ki imajo podobno izolativnost kot zunanja
stena po trenutno veljavnem Pravilniku o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah
(0,6 W/(m²K)).
Takšne zasteklitve imajo sledeče prednosti :
• v srednji Evropi prepustijo okna pozimi več sončne energije v prostor kot toplote iz prostora
(moţni tudi neto dobitki sončenga obsevanja sredi januarja),
• površinske temperature na notranji strani so tudi v zimskem času trajno tako visoke, da ne
nastanejo niti občutna zmanjšanja sevalne toplote niti moteč slap padajočega hladnega zraka
ob oknu. (Senegačnik, 2007)

Slika 19: levo - prerez troslojnega okna primernega za pasivno hišo/granjo (Vir: medmreţje 4), desno - prikaz
temperaturne prehodnosti troslojnega okna primernega za pasivno hišo/grandjo (Vir: medmreţje 5)
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4.2.2 Toplotni mostovi

Toplotni mostovi so lokalno omejene površine na gradbenem elementu, kjer je povečan
prehod toplote. Pojavljajo se na zunanjem ovoju zgradbe, in sicer zaradi napak in
pomanjklivosti pri načrtovanju in izvedbi. Skozi toplotno neustrezno zaščitene dele fasadnega
ovoja lahko zgradba izgublja veliko toplote. Pri zgradbah, ki so dobro izolirane, je deleţ
toplotnih izgub skozi toplotne mostove še precej večji kot pri običajnih hišah. (Senegačnik,
2007)
Osnovni princip gradnje pasivne hiše je konstrukcija brez toplotnih mostov.
Posledice toplotnih mostov so: • povečana poraba energije,
• slabšanje toplotnega ugodja (»vlek«),
• pomanjkliva stanovanska higijena (kondenz-rosa: spore in
plesni),
• ogroţanje gradbenih elementov (kondenzat).

Slika 20: levo - (Vir: medmreţje 6), desno – prikaz toplotnih izgub (vir: medmreţje 7)

Pri načrtovanju objektov brez toplotnih mostov, ki ga zahteva pasivna hiša, je treba upoštevati
osnovno načelo: toplotnoizolativna plast (pri masivnih stenah v debelini najmanj 25 cm, pri
lahkih konstrukcijah 35-40 cm) mora biti načrtovana tako, da brez prekinitev ovije hišo.
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Slika 21: Primer stika strehe in vertikalne stene brez toplotnega most (vir: medmreţje 8)

To velja za vse stike:
•podstavek proti temelju in neogrevani kleti,
• priključek strehe na steno,
•stika stopniščne rame proti neogrevani kleti,
•vgradnje oken in vrat,
•balkonske plošče in teţki nadstreški,
•lahki nadstreški, ograje, luči …
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4.2.3 Zrakotesnost

Z zrakotesnostjo označujemo intenzivnost nekontroliranega pretoka zraka skozi kontrukcijo v
zgradbo ali iz nje zaradi tlačne razlike. Nekontroliran pretok zraka se pojavlja v fugah,
špranjah in drugih netesnih mestih na ovoju zgradbe. Trditev, da se skozi netesna mesta v
zgradi zagotavlja zadostno prezračevanje v prostorih, ni pravilna. Taka izmenjava zraka je
namreč odvisna od tlaka vetra in temperaturnih razlik ter največkrat ne zagotavlja kakovostne
bovalne klime. Prehajanje zraka skozi zunanji ovoj zgradbe ima kar nekaj pomanjklivosti:
nezaneslivost, gradbene poškodbe, prevajanje zvoka in nekontrolirane toplotne izgube.
(Senegačnik, 2007)

Slika 22: Prikaz zrakotesne ravnine na notranji strani stavbe (rdeč ovoj) (Ponjavič, 2009).

Zrak lahko nekontrolirano teče v dveh smereh:
• tok zraka od zunaj navznoter (tlak vetra lahko potiska padavinsko vodo v kontrukcijo stene),
• tok zraka od znotraj navzven (vlaga znotraj hiše je vedno višja kot zunaj, posledica tega je
prehajanje vlage ven, kjer se v hladnem letnem času skoraj vedno podhladi).

Za doseganje zadostne zrakotesnosti ovoja zgradbe je treba natančno načrtovati vse stike
gradbenih elementov.

51

Slika 23: Prikaz zrakotesnostne ravnine na notranji strani stavbe (vsi stiki so prekriti z zrakotesnim trakom)
(Niedorfer, 2008).

Tako kot toplotnoizolacijski ovoj mora biti zrakotesni ovoj zgradbe popoln in brez prekinitev,
upoštevani pa morajo biti trije glavni principi :
•ravnina zrakotesnega ovoja mora biti v načrtu neprekinjena na vseh delih zgradbe,
•obstajati mora ena zrakotesna ravnina; netesna mesta se ne odpravljajo z drugo zrakotesno
ravnino pred ali za netesnim mestom,
•zrakotesni ovoj je vedno pritrjen na notranjo stran toplotnoizolacijskega ovoja. Zrakotesna
ravnina deluje tudi kot parna ovira, zato ne sme biti popolnoma difuzno zaprta.
(Senegačnik, 2007)

Slika 24: blow door test (vir: medmreţje 1)

Zrakotesnost se meri oz. preverja z tlačnim testom, imenovanim Blower Door test. Za le-tega
se v odprtino vrat ali okna namesti naprava z ventilatorjem, ki v hiši ustvari pod- in nadtlak.
Pri tem se pri nad- in podtlaku izmeri nastali velumenski tok pri 10 do 70 Pa tlačne razliek. Iz
dobljenih rezultatov se nato določi karakteristična vrednost pri tlačni razliki 50 Pa.
Za pasivno hišo je določena mejna vrednost n₅₀≤0,6 h¯¹, kar pomeni, da se pri tlačni razliki
50 Pa skozi vsa netesna mesta v hiši od- ali dovede 0,6 celotnega notranjega volumna zraka v
hiši v eni uri.
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4.2.4 Prezračevanje
Tudi zaradi zrakotesnosti je v pasivni hiši obvezna vgradnja prezračevalne naprave, ki v
prostore stalno dovaja sveţ zrak in s tem zagotavlja ustrezno kvaliteto le-tega. Tako odpiranje
oken ni več potrebno, ni pa prepovedano. Prezračevalna naprava največkrat obratuje le
pozimi, od novembra do februarja ali marca, preostali čas je lahko izklopljena in se hiša
prezrači skozi okna.
Za doseganje čim manjših toplotnih izgub je v pasivni hiši obvezen sistem kontroliranega
prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (t.i. rekuperacija) in izkoristkom, večjim
od 75%. To pomeni, da topel odpadni zrak odda toploto hladnemu vstopajočemu zraku, kar
dodatno zmanjšuje toplotne izgube zaradi prezračevanja. Poleg tega ima sistem filtre, ki
dovedenemu zraku odvzamejo pelod in prah, kar omogoča večje bivalno udobje.
(Senegačnik, 2007)
Ker imajo pasivne hiše prezračevalno napravo z vračanjem toplote odpadnega zraka, je treba
paziti na toplotne izgube zaradi slabe zrakotesnosti objekta iz dveh razlogov:
• Prezračevanje deluje tako, da se sveţ zrak dovaja v bivalne prostore in odvaja v kuhinji,
kopalnici in WC-ju, torej iz glavnih bivalnih prostorov v vlaţne. Zaradi obsevanja
izrabljenega zraka nastane podtlak, zato v prostore skozi netesna mesta vdira hladen zunanji
zrak. Ker se zrak ni ogrel v rekuperatorju (prenosniku toplote), se pojavijo neţeljene toplotne
izgube.
• Zaradi vdora zunanjega zraka v prostor se zmanjša tudi tlačna razlika med dovodnimi in
odvodnimi prostori, kar povzroči manjšo učinkovitost odvajanja izrabljenega zraka iz bivalnih
prostorov prek vlaţnih prostorov. (Senegačnik, 2007)

Slika 25: Prikaz kroţenja zraka v hiši (Ponjavič, 2009).
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Slika 26: Delovanje rekuperatorja (Vir: medmreţje 9)

Delovanje rekuperatorja:
1. Topel stari zrak se iz stanovanja vrne v turbino za čiščenje zraka.
2. Zrak od zunaj potuje skozi dovod za čisti zrak in gre v HRV (Heat Recovery Ventilator) –
ventilator za obnavljanje toplote.
3. Sveţi in stari zrak prihajata skozi nasprotne strani aluminijastega/papirnatega jedra HRV –
ventilatorja (zračnika) za obnavljanje toplote.
4. Toplota starega zraka se prenese na sveţi zrak.
5. Stari zrak se odvede ven.
Postopek v samoohranitveni izjemno učinkoviti grelni tuljavi:
6. Voda iz vodnega grelca gre v grelno tuljavo peči.
7. Ventilator tipa PSC piha ogret sveţi zrak iz ventilatorja (zračnika) za obnavljanje toplote v
grelno tuljavo.
8. Cirkulacijska črpalka razporedi toplo vodo skozi grelno tuljavo.
9. Pretok tople vode segreva zrak do ţelene toplote.
10. Topel, sveţ zrak se razdeli po celi hiši.
11. Topla voda potuje skozi grelno tuljavo in se vrne v vodni grelec za domačo uporabo.
In krogotok se nadaljuje. Ventilator dela celo leto in zagotavlja, da je dom vedno sveţ,
medtem ko ogrevanje deluje le, ko to ţelimo.
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Slika 27: rekuperator (vir: medmreţje 10)

Slika 28: Prikaz učinkovitosti rekuperatorja (vir: medmreţje 11)
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4.2.5 Ogrevanje
Z doslednjim načrtovanjem in izvedbo pasivne hiše so potrebe po dodatni toploti za ogrevanje
zelo nizke. Številne meritve so pokazale, da je ogrevanje v pasivnih hišah največkrat potrebno
le pri zunanjih temperaturah med 0 in -5 °C.
Pri pasivnih hišah je moţno dodatno ogrevanje s konvecionalnimi napravami na različne
energijske vire: kurilno olje, utekočinjeni naftni plin, zemeljski plin, leseni sekanci, lesena
biomasa ipd. Pasivna zgradba v energijsko bilanco vključuje vse vrste energije, ki jih pridobi
iz neobnovljivih energetskih virov. Letna poraba energije za ogrevanje ne sme presegati 15
kWh/(m²a), kar ustreza letni porabi ≈ 1,5 litrov kurilnega olja, ≈1,6 m³ zemeljskega plina ali
≈2,4 litre utekočinjenega naftnega plina na m² ogrevalne površine.
Zaradi zelo nizke potrebe po toploti se lahko v pasivni hiši odpovemo klasičnemu
ogrevalnemu sistemu, stavba pa se ogreva le z vpihovanjem toplega zraka. S tem se precej
zniţajo tudi investicijski stroški v pasivno hišo. Namesto klasičnih ogrevalnih sistemov se
uporablja t.i. toplozračno ogrevanje. Zrak, ki se s prezračevalno napravo dovaja v bivalne
prostore, se v hladnih dneh nekoliko dogreje. (Senegačnik, 2007)

4.2.6 Pridobivanje energije
Obnovljiv in konstanten dovod toplote so tudi toplotne črpalke. Toplotna črpalka je naprava,
ki zajame toploto iz okolice in jo dvigne na višji temperaturni nivo. Primerna je za ogrevanje
zgradb in pripravo sanitarne vode. Toplota, ki jo črpa iz okolice, je akumulirana sončna
energija v različnih medijih (snoveh), zato predstavlja obnovljivi vir energije. Toplotne
črpalke izrabljajo toploto zemlje, vode in zraka.

Slika 29: kroţenje pogrete vode (vir: medmreţje 12)
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Slika 30: prenos toplote pri toplotni črpalki (vir: medmreţje 13)

Štirje napogostejši viri toplote za toplotno črpalko so:
1) zrak,
2) voda,
3) zemeljske sonde,
4) zemeljski kolektorji.
Izbira toplotnega vira je odvisna od hiše in zemljišča.
Tudi sončna energija, ki je okolju zelo prijazen, neizčrpen in brezplačen vir energije, je za
pasivne hiše zelo dobrodošel konstanten vir energije. Sprejemniki sončne energije se
uporabljajo večinoma za ogrevanje sanitarne vode, uporabni pa so tudi kot naprave za
ogrevanje zgradb. Namestijo se na strehah ter balkonskih ograjah, na fasadah ali pa so
prostostoječi. Tako pridobljena električna energija se nato shrani v akumolatorskih baterijah
za čas, ko je sončno sevanje prešibko za delovanje sistema. Zelo priročno pri sočnih modulih
pa je tudi, da se jih da uporabiti kot arhitekturno funcionalni del stabe, kot nadstrešek ipd.
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5. MIKROLOKACIJE POTENCIALNIH HIŠ
Za čim bolj reprezentativni prikaz klimatskih razmer v Sloveniji sem izbral pet lokacij, kjer
sem v prostor umestil namišljene potencialne pasivne hiše. Te lokacije so: Portoroţ,
Ljubljana, Rateče, Šmartno pri Slovenj Gradcu in Murska Sobota.
Pri postavitvi hiš sem pazil, da so lokacije čim bolj primerne za pasivno gradnjo oz. da je
osončenost čim večja in posledično, da se juţno od hiš ne nahajajo antropogene ovitre, ki bi
bistveno vplivale na količino prejete sončne energije. Razmerje velikosti in oblike hiš na
kartah so namišljene in nerelevantne.
Vse hiše so postavljene v bliţino (radij 3 kilometre) lokalne meteorološke postaje, da bi dobili
čim večjo relevantnost in primerljivost podatkov.
V sledečem poglavju so predstavljene tako splošne kot klimatske značilnosti lokacij. kot je
Natančno je prikazana tudi točna lega namišlenega objekta.
Karta 9: Lokacije potencialnih pasivnih hiš po Sloveniji

Vir: medmreţje 14
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5.1 Portoroţ
V Koprskem primorju na nadmorski višini 40 m z 2849 prebivalci leţi Portoroţ. Turistično
mestno naselje ob obali Piranskega zaliva leţi na polotoku med Portoroškim in Strunjanskim
zalivom. Prvotno je bilo to razloţeno naselje, ki so ga sestavljali zaselki Fizine, Bernardinska
Reber in Martinovo ob obali in na juţnih pobočjih flišnega slemena, zahodnega obronka
Šavrinskega gričevja, Arze, Beli Kriţ in Šentjane vrh slemena, Pacug na njegovih severnih
pobočjih in Fiesa ob obali Strunjanskega zaliva. Na prisojnih pobočjih v zavetni legi so danes
bolj ali manj strnjeno postavljene stanovanjske hiše. Vzdolţ obale Portoroškega zaliva z
obseţnimi peščenimi plaţami, bazeni in pomoli so številni hoteli in drugi turistični objekti.
Portoroţ je bil ţe v 13. stoletju znan kot zdraviliški kraj. Hitrejši turistični razvoj se je začel
šele po letu 1954 (Černe, 1996; Popis 2002, 2008).
Meteorološko postajo Portoroţ uvrščamo v obalno submediteransko podnebje oz. t.i.
podnebje oljke, saj so povprečne temperature vseh mesecev višje od 4°C, povprečna
temperatura najtoplejšega meseca pa je višja od 22°C. Višina padavin je 1046 mm letno, kar
sovpada z značilnostmi ţe omenjenega podnebnega tipa. Obalno območje, kamor uvrščamo
tudi Portoroţ, je območje z najdaljšim trajanjem sončnega obsevanja na ozemlju Slovenije
(2387h v celem letu) – najvišje je v poletnih mesecih (junij, julij, avgust). Največja oblačnost
je v zimskih mesecih – razlog je predvsem frontalna oblačnost. Največ jasnih dni je v poletnih
mesecih. Velik vpliv na podnebje Portoroţa ima morje, ki vpliva na višje oktobrske
temperature, medtem ko v pomladnem času (april) temperature zniţuje, zato ima celinski del
Slovenije takrat višje temperature. Posebnost obalnega območja so tudi dnevni obalni vetrovi,
ki pihajo od visokega k nizkemu zračnemu pritisku in pa jugo ter burja, ki pomembneje
vplivata na klimo Portoroţa.

59

Slika 31: Portoroţ (1961-1990).

Vir: ARSO, 2008.
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Slika 1: Ortofoto Lucije (pri Portoroţu) z vrisano potencialno pasivno hišo

Vir: google earth

Karta 10: Karta Lucije (pri Portoroţu) z vrisano potencialno pasivno hišo

Vir: medmreţje 15

Potencialna hiša se nahaja v bliţini marine Portoroţ in je od morja oddaljena cca 100 metrov.
Hiša ni obdana z relativno redko pozidanimi površinami proti severu in vzhodu, delno proti
jugu in v celoti proti zahodu pa je odprta proti morju.
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5.2 Rateče
V Zahodnih Karavankah na nadmorski višini 870 m s 639 prebivalci leţi naselje Rateče. Staro
gručasto obmejno in najvišje leţeče naselje v Zgornjesavski dolini, stoji na dolinskem
razvodju med rekama Savo Dolinko in Ziljico, pritokom Drave, tik pred nekdanjim
mednarodnim mejnim prehodom z Italijo. Skozenj tečeta potoka Trebiţa in Kravnjak, ki
imata povirji na pobočjih vzpetine Peči (1510 m) na tromeji in Petelinjeka (1552 m) v
skrajnem zahodnem delu Karavank. Pod vasjo so onstran glavne ceste z Jesenic proti Trbiţu
prodnate Ledine, kjer izgine potok Nadiţa, ki priteče iz nasproti leţeče ledeniške doline
Planice izpod Ponc. Ob obilnih padavinah tu nastane jezerce, iz katerega voda pod prodom
odteka in spet pride na dan v Zelencih, kjer je stalni izvir Save Dolinke. To močvirje oz. nizko
barje je izjemno bogat vodni biotop. Vas obdajajo njive, travniki in pašniki. Zaradi ostrega
podnebja se prebivalci ukvarjajo predvsem z ţivinorejo, povezano s poletnim pašništvom na
planinah. Pomemben je tudi turizem (Černe, 1996; Popis 2002, 2008).
Meteorološko postajo Rateče uvrščamo v podnebje niţjega gorskega sveta v zahodni
Sloveniji, saj je povprečna temperatura najtoplejšega meseca višja od 10ºC (15,7 ºC), višina
padavin pa je 1563 mm (nekoliko manj od povprečne količine padavin značilne za ta
podnebni tip). V obravnavanem obdobju je imela postaja v povprečju 1824 h sončnega
obsevanja kar je značilnost vzpetega sveta (nad 1800 h). Precej več kot na ostalih izbranih
postajah, je za območje Rateč značilnih sneţnih padavin (132,2 dni s sneţno odejo ob 7. uri).
Rateče imajo tudi najmanj dni z meglo (ni inverzij). Največ jasnih dni je konec poletja oz. v
začetku jeseni. Med vetrovi prevladujejo pobočni vetrovi.
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Slika 33: Rateče (1961-1990).

Vir: ARSO, 2008.
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Slika 34: Ortofoto zahodnega roba naselja Rateče z vrisano potencialno pasivno hišo

Vir: google earth

Karta 11: Karta Rateč z vrisano potencialno pasivno hišo

Vir: medmreţje 15

Potencialna hiša leţi na skrajno zahodnem robu naselja Rateče. Severno od hiše je
zvpenjajoče se pobočje, na ostale strani pa je ravnina, kjer v širokem radiju ni ne naravnih in
ne antropogenih ovir, ki bi lahko vplivale na osončenost ali prevetrenost lokacije.
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5.3 Šmartno pri Slovenj Gradcu
V Mislinjski dolini, na nadmorski višini 438 m s 1257 prebivalci, leţi Šmartno pri Slovenj
Gradcu. Razloţeno središčno naselje, ki ga sestavljajo starejši zaselki Šmarška, Mala,
Zgornja, Trebuška in Lepa vas ter Nadhomec in Podhomec, leţi sredi dna Mislinjske doline,
na stiku prodnega Šmarškega polja in holocenske ravnice ob reki Mislinji. Med zaselki so
nove hiše, zgoščene zlasti ob krajevni cesti proti Tomaški vasi. Po 2. svetovni vojni je ob zdaj
zapuščeni ţelezniški postaji zraslo naselje stanovanjskih hiš. V kraju, ki se razvija kot spalno
naselje Slovenj Gradca, je več ustanov za širšo okolico (Černe, 1996; Popis 2002, 2008).
Meteorološko postajo Šmartno pri Slovenj Gradcu uvrščamo v podnebje niţjega gorskega
sveta in vmesnih dolin v severni Sloveniji, saj je povprečna temperatura najtoplejšega meseca
precej višja od 10ºC, višina padavin pa je v povprečju 1156 mm (kraji uvrščeni v to podnebje
imajo med 1100 in 1700 mm padavin). Postaja se uvršča med kotline in doline, ki imajo 40 do
120 dni v letu meglo (98,8). Za območje osrednje Slovenije ima postaja nadpovprečno število
dni s sneţno odejo (83,8). Veliko je tudi oblačnih dni (154), kar je skupaj z meglo posledica
temperaturne inverzije, značilne za kotlinske in dolinske kraje. Največ jasnih dni je poleti.
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Slika 35: Šmartno pri Slovenj Gradcu (1961-1990).

Vir: ARSO, 2008.
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Slika 36: Ortofoto Šmartnega pri Slovenj Gradcu z vrisano potencialno pasivno hišo

Vir: google earth

Karta 12: Karta Šmartnega pri Slovenj Gradcu z vrisano potencialno pasivno hišo

Vir: medmreţje 15

Potencialna hiša se nahaja jugovzhodno od naselja Šmartno pri Slovenj Gradcu, na dnu
kotline. V bliţini hiše ni drugih pozidanih površin.
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5.4 Ljubljana
V juţnem delu Ljubljanskem kotline, ob 1,5 km širokih Ljubljanskih vratih, na prehodu med
Ljubljanskim barjem na jugu in Ljubljanskim poljem na severu, na nadmorski višini 298 m s
258.873, prebivalci leţi mesto Ljubljana, prestolnica Republike Slovenije. Tu si je reka
Ljubljanica vrezala pot skozi nizko gričevnato pregrado iz karbonskih glinavcev in
peščenjakov. Ti sestavljajo na zahodu Roţnik (394 m) in Šišenski hrib (429 m), na vzhodu pa
Grajski grič (376 m) in Golovec (450 m), ki sta del najbolj zahodnih obronkov Posavskega
hribovja. Spodnje plasti Ljubljanskega polja sestavljajo trdno sprijet konglomerat, na katerem
leţijo debeli nanosi večinoma apniškega savskega proda. Na severu polje omejujeta
karbonatna osamelca Šmarna gora (669 m) in Rašica (641 m). Ta del mestnega ozemlja je
ugodnejši za poselitev in kmetijstvo. Ljubljansko barje na jugu je od zadnje ledene dobe do
bronaste dobe zalivalo jezero. To je v spodnjih plasteh zapustilo ilovnate usedline, v zgornjih
pa glinene naplavine in različne barjanske tvorbe (Černe, 1996; Popis 2002, 2008).
Ljubljana je največje gospodarsko središče Slovenije. Primarne gospodarske dejavnosti so na
mestnem območju danes ţe skoraj povsem nepomembne. Mesto se je po 2. svetovni vojni
širilo na nekatera najboljša kmetijska zemljišča na obrobju, tako da so ta danes večinoma
pozidana (Černe, 1996).
Ljubljana je politično, kulturno-izobraţevalno, zdravstveno in športno središče Slovenije.
Zaradi številnih funkcij, ki jih mesto opravlja, so v njem skoncentrirane predvsem kvartarne
dejavnosti, velik pa je tudi deleţ terciarnih dejavnosti, med drugim se v zadnjih letih močno
krepi turistični pomen mesta (Černe, 1996).
Meteorološko postajo Ljubljana uvrščamo v zmernokontinentalno podnebje osrednje
Slovenije, saj so povprečne oktobrske temperature višje od aprilskih, padavin pa je 1393 mm
letno (kar je sicer na meji značilnosti omenjenega podnebnega tipa). Ljubljana ima
nadpovprečno število dni z meglo (120,8) in oblačnih dni (142,2), kar je posledica kotlinske
lege in pojava temperaturne inverzije ter slabe prevetrenosti. Največ jasnih dni je poleti.
Število dni s sneţno odejo je 64,9, kar Ljubljano med izbranimi kraji uvršča med kraje z manj
sneţnih padavin.
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Slika 37: Ljubljana (1961-1990).

VIR: ARSO, 2008.
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Slika 38: Ortofoto Ljubljane-Beţigrad z vrisano potencialno pasivno hišo

Vir: google earth

Karta 13: Karta Ljubljane-Beţigrad z vrisano potencialno pasivno hišo

Vir: medmreţje 15

Hiša leţi v neposredni bliţini meterološke postaje Ljubljana-Beţigrad oz. Agencije RS za
okolje. V širšem radiju okoli namišljene hiše so gosto pozidane površine, ki sicer ne vplivajo
bistveno na osončenost, vplivajo pa na manjšo prevetrenost, saj je veliko okoliških stavb
visokih.
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5.5 Murska Sobota
Murska Sobota je s 12.437 prebivalci središčno naselje Pomurske ravni in Mestne občine
Murska Sobota. Mesto na Ravenskem, gospodarsko, zaposlitveno, trgovsko, kulturno,
izobraţevalno in zdravstveno središče Pomurja, leţi na kriţišču ceste Maribor – Lendava in
prečnih poti, ki vodijo z Goričkega proti reki Muri. Razvilo se je tam, kjer se sušna ravnina
najbolj pribliţa reki Ledavi. Območje, kjer stoji, je bilo naseljeno ţe v rimski dobi. Mesto je
ţe zgodaj postalo pomembno prometno kriţišče. Veliko kmečko naselje se je začelo
urbanizirati v drugi polovici 19. stoletja. Po 2. svetovni vojni se je Murska Sobota razvila v
središče Pomurja. Mesto se je najhitreje razvijalo med letoma 1961 in 1981, ko se je število
prebivalcev skoraj podvojilo. Zelo se je razvila zlasti ţivilska industrija, zelo pomembno
vlogo ima tudi tekstilna industrija z Muro (Černe, 1996; Popis 2002, 2008).
Meteorološko postajo Murska Sobota uvrščamo v zmernokontinentalno podnebje vzhodne
Slovenije oz. t.i. subpanonsko podnebje, saj so aprilske in oktobrske temperature pribliţno
enake oz. so aprila malenkost višje. Višina padavin je 814 mm, kar območje prav tako uvršča
v ţe omenjen podnebni tip. Povprečno trajanje sončnega obsevanja je okoli 1800 h, kar je
prav tako značilno za kontinentalno Slovenijo. Za razliko od Šmartnega pri Slovenj Gradcu in
Ljubljane, je v Murski Soboti manj dni z meglo in več jasnih dni (največ jasnih je dni poleti).
Število dni s sneţno odejo je tu najmanjše.
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Slika 39: Murska Sobota (1961-1990).

Vir: ARSO, 2008.
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Slika 40: Ortofoto Murske Sobote z vrisano potencialno pasivno hišo

Vir: google earth

Karta 14: Karta Murske Sobote z vrisano potencialno pasivno hišo

Vir: medmreţje 15

Potencialna pasivna hiša se nahaja na juţnem/jugovzhodnem robu naselja Murska Sobota.
Lokacija je iz severne in zahodne strani obdana z pozidanimi površinami. Omejevalnega
vpliva na osončenost ni, na prevetrenost pa je minimalen, saj so stavbe širšega radija nizke
enodruţinske hiše.
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6. VREDNOTENJE VPLIVA GEOGRAFSKIH DEJAVNIKOV
NA EFEKTIVNOST GRADNJE
Za ugotavljanje oz. ocenjevanje vpliva geografskih značilnosti na efektivnost gradnje sem lete zajel v dva klavna kazalca: trajanje ogrevalne sezone oz. število dni s temperaturnim
primankljajem in sončno energijo; natančneje količino prejete energije od sonca na vseh
izbranih lokacijah. Na ta način sem zajel najpomembnejši spremenljivki: temperaturo in
sončno obsijanost.
Vse ostale spremenljivke: veter, padavine, relief itd., sicer vplivajo na efektivnost gradnje in
posledilčno na količino porabljene energije za ogrevanje ter s tem povezano količino emisij, a
moj glavni namen je bil izpostaviti regionalno razliko potrebne energije za ogrevanje pri
enakih hišah.
Pri ugotavljanju regionalnih razlik potrebne energije za ogrevanje pasivnih hiš, sem primerjal
tudi regionalne razlike porabe energije za ogrevanje štirih, navadnih različno izoliranih hiš.
Največjo primerljivost sem dosegel z vrsto predpostavk, ki so razloţene kasneje v delu.
Vzporedno z računanjem porabe hiš, ki sem jo pretvoril tudi v količino emisij (kilogramov
CO2) sem računal tudi količino pridobljene energije sonca in kako kvantiteta le-te vpliva na
količino porabljene energije za ogrevanje posamezne hiše.
S takšnim pristopom sem si prizadeval dobiti čimbolj relevantno oceno vpliva geografskih
dejavnikov na efektivnost gradnje oz. količino potrebne in pridobljene energije po vseh
izbranih lokacijah za vse vrste hiš oz. gradnje.

6.1. Trajanje ogrevalne sezone
Energija, ki jo porabimo za ogrevanje, je odvisna od izolacijskih lastnosti stavbe in od
vremenskih razmer, predvsem od temperature zraka oz. razlike med zunanjo temperaturo
zraka in temperaturo v stavbi. Energijo, ki jo porabimo za ogrevanje, lahko ocenimo s
pomočjo temperaturnega primanjkljaja oz. stopinjski dni. Na osnovi temperaturnega
primanjkljaja lahko postavimo zahteve za minimalno toplotno izolacijo stavb.

Temperaturni primanjkljaj ali vsota stopinjskih dni je vsota razlik zunanje temperature zraka
in izbrane temperature v ogrevanem prostoru, in jo izračunamo za tiste dni, v katerih je
povprečna dnevna temperatura zraka niţja od 12 °C. Začetek kurilne (ogrevalne) sezone
določimo tako, da poiščemo, kdaj je bila zunanja temperatura zraka ob 21. uri prvič v drugi
polovici obravnavanega leta tri dni zapored niţja ali enaka 12 °C. Naslednji dan je začetek
kurilne sezone. Kurilna sezona se konča takrat, ko je zunanja temperatura ob 21. uri v treh
zaporednih dneh večja od 12°C in po tem datumu v prvi polovici obravnavanega leta ni več
treh zaporednih dni, ko bi se temperatura ponovno zniţala na 12 °C ali manj. Tretji dan je
zadnji dan kurilne sezone.
V gorah, kjer se kurilna sezona nikoli ne konča, smo za začetek kurilne sezone v
obravnavanem letu izbrali 1. julij ter za konec 30. junij. Trajanje kurilne sezone je število dni
med začetkom in koncem kurilne sezone. Obdelali smo podatke iz 108-ih meteoroloških
postaj. Vse manjkajoče podatke za obdobje 1961-1990 smo interpolirali s podatki z okoliških
postaj s podobno geografsko lego. V tabeli so za nekatere kraje navedeni povprečni stopinjski
dnevi, trajanje kurilne sezone in tudi podatki o začetku in koncu kurilne sezone. (ARSO,
2008)
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Slika 41: Vsota stopinjskih dni od jaunarja do decembra in od oktobra do aprila v odvisnosti
od nadmorske višine.

Vir: ARSO, 2006

Slika 42: Trajanje kurilne sezone v odvisnosti od nadmorske višine.

Vir: ARSO, 2006
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Karta 15: Prostorska porazdelitev stopinjskih dni, povprečja obdobja 1961-1990

Vir: ARSO, 2006

Karta 16: Povprečno trajanje ogrevalne sezone v Sloveniji za obdobje: 1971-2000

Vir: ARSO, 2006
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Trajanje kurilne sezone je število dni med začetkom in koncem kurilne sezone. Začetek
kurilne sezone določimo tako, da poiščemo, kdaj je bila zunanja temperatura zraka ob 21. uri
prvič v drugi polovici leta tri dni zapored niţja ali enaka 12 °C. Naslednji dan je začetek
kurilne sezone.
Kurilna sezona se konča takrat, ko je zunanja temperatura ob 21. uri v treh zaporednih dneh
večja od 12 °C in po tem datumu v prvi polovici obravnavanega leta ni več treh zaporednih
dni, ko bi se temperatura ponovno zniţala na 12 °C ali manj. (ARSO, 2008)
Tabela 23 in 24: število dni kurilne sezona za obdobje 1990-2007 za izbrane lokacije, kjer
stojijo namišljene pasivne hiše
sezona/lokacija Ljubljana
90/91
91/92
92/93
93/94
94/95
95/96
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07

min.
max.
povp.

224
204
226
209
247
202
237
216
198
191
202
219
209
218
231
258
183

Murska
Sobota
261
205
215
227
248
234
232
246
221
192
202
226
237
243
274
266
237

Portoroţ

Rateče

206
161
232
198
211
187
202
185
186
189
189
177
207
225
194
213
178

361
291
256
338
284
305
342
277
301
273
329
270
253
300
338
309
294

Šmartno pri
Sl. Gradcu
246
205
193
206
248
274
232
241
221
195
203
234
247
226
336
268
281

Ljubljana

Murska
Sobota

Portoroţ

Rateče

Šmartno pri
Sl. Gradcu

183 (06/07)
258 (05/06)
216,12

192 (99/00)
274 (04/05)
233,29

161 (91/92)
232 (92/93)
201,82

253 (02/03)
361 (90/91)
301,23

193 (92/93)
336 (04/05)
238,59

Vir: ARSO, 2008

Kot je vidno iz tabele je v povprečju, v obdobju med 1990 in 2007, najdaljša kurilna sezona v
Ratečah z več kot 300 dnevi, najkrajša pa v Portoroţu z okoli 200 dnevi trajajočo kurilno
sezono.
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6.2 Energijske bilance enodruţinskih hiš
Če analiziramo povprečno energijsko bilanco enodruţinske hiše lahko ugotovimo, da največ
energije dovajamo v zgradbo z ogrevanjem (82%), ostali del dovedene energije pa so sončni
pritoki skozi okna (12%) in notranji viri toplote (6%). Če analiziramo porabo končne energije,
odpade na ogrevanje 76,5%, pripravo sanitarne tople vode 11%, gospodinjske aparate in
ostale hišne naprave 10% in razsvetljavo 2,5%. (Šijanec Zavrl, 2008)
6.2.1. Letne potrebe po energiji za ogrevanje
Kakšne ukrepe nameravamo izvesti pri energetski sanaciji zgradbe, je prvenstveno odvisno od
letne potrebe po toploti. Letno potrebo lahko ocenimo na osnovi leta gradnje zgradbe in je
razvidna iz tabele:
Tabela 25: Letna potreba toplote za ogrevanje enodruţinskih hiš po letih gradnje (kWh/m2a)
Leto gradnje
stavbe
Enodruţ.hiša

do
1965
>200

do
1968
150

do
1977
140

do
1983
120

do
1990
120

do
1995
90

po
2002
60–80

Nizkoenerg.
zgradba
< 60

Vir: ZRMK, 2006

Iz tabele je razvidno, da je v starejših zgradbah povprečna toplotna poraba letno presegala 200
kilovatnih ur na kvadratni meter ogrevane površine na leto (kWh/m2a). V sodobnih zelo
varčnih nizkoenergijskih zgradbah znaša toplotna poraba pod 55 kWh/m2a. Deset kilovatnih
ur predstavlja pribliţno liter kurilnega olja ali kubični meter zemeljskega plina. Če je torej
letna poraba toplote 200 kWh/m2a, znaša to preračunano v kurilno olje 20 litrov/m2a. V
primeru, da pa znaša letna poraba toplote le 55 kWh/m2a, znaša to preračunano v kurilno olje
le 5,5 litra/m2a.
Povprečna hiša ima energijsko število od 150 do 200 kWh/m2leto in porabo kurilnega olja 15
do 20 l/m2leto. Za zgradbe, grajene po letu 2002, je predpisana letna raba energije za
ogrevanje med 60 in 80 kWh/m2leto in porabo kurilnega olja 6 do 8 l/m2leto (Pravilnik o
toplotni zaščiti in racionalni rabi energije, Ur.list RS št.42/2002). Po novem pravilniku naj bi
se raba energije za ogrevanje zmanjpšala na pod 60 kWh/m2leto. (Šijanec Zavrl, 2007)
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Tabela 26: Letna potreba toplote za ogrevanje enodruţinskih hiš po energijski učinkovitosti
gradnje

zelo potratna hiša
potratna hiša
povprečna hiša
varčna hiša
zelo varčna hiša
hiša prihodnosti

Raba energije (kWh/m2leto)
(energijsko število)
> 250
200 – 250
150 – 200
100 – 150
50 – 100
< 50

Poraba kurilnega olja liter/m2
stanovanja/leto
> 25
22 – 25
15 – 20
10 – 15
5 – 10
<5

Vir: ZRMK, 2006

Upoštevano : 1 liter lahkega kurilnega olja = 10 kWh (ni vračunane izgube ogrevalnega
sistema)
Natančnejše analize potrebne za dokončno opredelitev minimalnih zahtev v skladu z
navedenimi izhodišči so sicer še v teku. Vendar lahko za stavbe z oblikovnim faktorjem okoli
0,6 (razmerje površine zunanjega ovoja stavbe in njene prostornine), kakršne so najpogostejše
enodruţinske hiše, ugotovimo, da je bila med leti 1980 in 2002 potrebna toplota za ogrevanje
omejena na 100 kWh/m2 letno, po letu 2002 na 70 kWh/m2 letno, po novem predlogu pa
pričakujemo, da naj ne bi presegala 60 kWh/m2 letno (primerjava velja za klimatske razmere
v osrednji Sloveniji). Posebne zahteve za toplotno zaščito neprosojnega dela ovoja pa bodo
dodatno zniţale toplotne potrebe stavbe še za okvirno 10 %. (Opozoriti velja, da zaradi
natančnejše računske metode izračunane vrednosti po novem ne bodo povsem primerljive s
sedaj določano potrebno toploto za ogrevanje.) (Šijanec Zavrl, 2008)
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6.2.2. Energijska bilanca pasivne hiše
Pasivne hiše, zgrajene po nizkoenergijskih standardih, imajo ob uporabi kontroliranega
prezračevanja z rekuperacijo toplote majhne toplote izgube. Te znašajo na kvadratni meter
ogrevane površine manj kot 10 W/m2. Z učinkovito toplotno izolacijo zunanjih obodnih
neprosojnih površin (U £ 0,15 W/m2K) in vgradnjo energijsko učinkovitih oken (Uw,eff £ 0,8
W/m2K, g3 50%) zagotovimo enakomerno temperaturo notranjega ovoja stavbe pozimi in
poleti. (Grobovšek, 2008)
Slika 43: Princip energijske bilance PH

Vir: ZRMK, 2007

Za zunanji zaključen ovoj velja energijska bilanca: manjši seštevek vseh dotekajočih
energijskih tokov (dobitkov), pomeni oz. povzroči glede na vsoto odtekajočih energijskih
tokov (izgube) spremembo energije v zgradbi. Med zadostnim časovnim obdobjem
(celoletnim) ali pri stalno ponavljajočih se vremenskih pogojih lahko energijsko bilanco
poenostavimo: Vsota vseh energijskih dobitkov v ovoju je enaka vsoti vseh energijskih izgub.
Na levi strani letne energijske bilance so prikazane izgube toplote, na desni strani pa so
dobitki. Letna poraba ogrevane toplote se izračuna kot razlika med vsoto izgub in vsoto
prostih toplotnih dobitkov (brezplačni solarni toplotni dobitki in notranji toplotni izvori).
(Grobovšek, 2008)
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Slika 44: Vir: ZRMK, 2007

6.3. Energija Sonca

Sonce je glavni vir energije na Zemlji, saj med drugim omogoča fotosintezo. Energija sonca
je eden najbolj obetajočih virov energije za nove generacije ter hkrati največji razervar
energije v našem sistemu kroţenja snovi. Naš planet to energijo prejema ţe pet milijard let in
zaenkrat še nič ne grozi, da bo ta energija usahnila. Vsak dan zemlja od sonca prejme več
energije kot je celotno človeštvo porabi v vsem letu. Iz dneva v dan se tudi človek bolj zaveda
pomembnosti obnovljivih energijskih virov za svoj obstanek.
Prednosti sončne energije so: varovanje okolja, gospodarska rast, ustvarjanje novih delovnih
mest, varna in distribuirana proizvodnja, raznolikost energetskih zalog ter hiter razvoj in velik
potencial nove tehnologije. Glavna prednost solarne genergije pa je, da je gorivo zastonj,
njegov vir pa neizčrpen (še vsaj za nekaj milijonov let). Skupna vsota sončne energije, ki
letno doseţe zemeljsko površje je 10.000 krat večja od energije, ki jo trenutno porabi celotno
človeštvo. Vendar pa vsa ta energija ostaja večinoma nezajeta. (Šrot, 2007)
Osončenost lahko na kratko definiramo kot izpostavljenost soncu. Podamo jo lahko z energijo
globalnega in kvaziglobalnega obsevanja ali s trajanjem sončevega obsevanja. Sonce je glavni
vir energije na zemlji, saj med drugim omogoča fotosintezo. V zadnjem času se sončeva
energija omenja predvsem kot alternativni vir energije, kajti naše gospodarstvo v večini sloni
na fosilnih gorivih, ki niso obnovljiva. Trajanje in energija sončevega obsevanja sta tako vse
pomembnejša podatka tudi v gradbeništvu in načrtovanju naselij.
(Zakšek, Oštir, Podobnikar, 2007)
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6.3.1. Trajanje sončnega obsevanja
Sevanje je način prenosa energije med dvema lokacijama preko elektromagnetnega valovanja.
Vsako telo, ki ima temperaturo nad absolutno ničlo, seva. Sonce nenehno oddaja ogromne
količine energije. Del te energije doseţe tudi naš planet, kjer se del te svetlobe absorbira v
zemeljsko atmosfero ali pa se odbije nazaj v vesolje.
Sončno sevanje je elektromagnetno valovanje, ki ga oddaja sonce v širokem sevalnem
spektru. Na površino zemlje dospe v glavnem le sevanje z valovno dolţino krajšo od 3
mikrometre (valovanje v področju valovnih dolţin od 0,3 do 3 mikrometre).
Za izračun osončenosti je najpomembnejši podatek trajanje sončevega obsevanja na izbrani
lokaciji. V izračunu potrebujemo še transmisijka koeficienta glede na absorbcijo in razpršitev.
Solarno energijo torej ponavadi podajamo v poenostavljeni obliki in sicer v ekvivalentu ur
sevanja sončne svetlobe. Jasna sončna svetloba ustreza moči okoli 1000 W/m2, torej je ena
ura sončne svetlobe enaka 1 kW/m2. Takšna energija ustreza pogojem poleti ob jasnih sončnih
dneh pa površini enega m2.
Intenzivnost sončne svetlobe, ki doseţe zemljo, niha tekom dneva in tekom leta glede na
lokacijo na zemeljskem površju, glede na morfologijo površja in glede na vremenske pogoje.
(Šrot, 2007)
Tabela 27: Mesečne vsote trajanja sončnega obsevanja (ure) in % odstotek glede na
povprečje obdobja 1981 – 2000
LJUBLJANA – BEŢIGRAD, nadmorska višina 299 m
jan feb mar apr maj jun jul
avg sep okt nov dec leto
83
94
164 213 274 299 161 226 157 78
65
1886
2006 74
112 76
64
98
96
119 107 62
129 143 134 127 101
%
MURSKA SOBOTA, nadmorska višina 188 m
jan feb mar apr maj jun jul
91
125 150 225 259 313
2006 57
80
80
87
82
95
107 113
%

avg
172
66

sep
220
117

okt
178
134

nov
91
123

dec
47
82

leto
1928
97

PORTOROŢ – LETALIŠČE, nadmorska višina 2 m
jan feb mar apr maj jun jul
2006 135 130 148 179 248 292 353
122 96
84
92
98
108 111
%

avg
223
74

sep
253
113

okt
177
108

nov
79
74

dec
104
112

leto
2319
99

RATEČE, nadmorska višina 864 m
jan feb mar apr maj
112 153 144 190
2006 99
99
82
96
87
101
%

avg
160
67

sep
215
111

okt
152
106

nov
105
115

dec
57
92

leto
1875
98

ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU, nadmorska višina 455 m
jan feb mar apr maj jun jul
avg sep
77
118 153 188 241 259 163 205
2006 68
74
64
80
92
91
111 102 68
116
%

okt
162
128

nov
99
124

dec
51
76

leto
1782
94

jun
235
117

jul
253
104

Vir: ARSO, 2001
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Leta 2006 je bilo dolgoletno povprečje preseţeno povsod, z izjemo slovenjegraške kotline.
Največji preseţek, več kot 10 %, je bil značilen za območje med Celjem in Mariborom, na
območju Ljubljane ter na Goriškem. Na Celjskem je bilo dolgoletno povprečje preseţeno za
skoraj petino.
Povsod je bil najmanj sončen zelo deţevni avgust, v ostalih mesecih pa so velike razlike med
posameznimi regijami. Januarja je bilo na primer trajanje sončnega obsevanja na
severovzhodu drţave pod dolgoletnim povprečjem, drugod pa močno nad povprečjem. V
Primorju je bilo ta mesec povprečje preseţeno skoraj za 50%.
Leto 2006 je bilo v Ljubljani ţe deseto zapored z nadpovprečnim trajanjem sončnega
obsevanja; sonce je sijalo 1886 ur. Najbolj osončeni sta bili leti 2003 (2251 ur) in 2000 (2244
ur), najmanj sončnega vremena pa je bilo v letih 1954 (1377 ur), 1960 (1387 ur) in 1972
(1445 ur). (ARSO, 2007)

6.3.2. Sončna energija
Za boljše razumevanje je najprej treba razloţiti pojma globalna in kvaziglobalna osončenost
ter globalni in kvaziglobalni sončni obsev.
Globalna osončenost (Eg) je osončenost vodoravne sprejemne površine pri tleh (npr.
vodoravnih tal).
Kvaziglobalna osončenost (Ekg) je osončenost poljubno orientirane površine pri tleh (npr.
nagnjenih tal ali hišne stene).
Globalni sončni obsev (Hg) je časovni integral globalne osončenosti, to je odsev vodoravne
sprejemne povšine pri tleh (npr. vodoravnih tal) z direktinim in difuznim sončnim sevanjem
(časovni integrali so npr. ura, dan, mesec, leto). Enota je večinoma Jm-2, v praksi pa večkrat
tudi Wh/m2.
Kvaziglobalni sončni obsev (H) je časovni integral kvaziglobalne osončenosti. Po potrebi
lahko poudarimo za kakšne obsijane površine gre, kot na primer urni sončni obsev na jug
orientirane in za 15 stopinj nagnjene površine.
Pri določanju Sončeve energije, ki je vsota energije neposrednega in difuznega
sončevega/sončnega
obsevanja, moramo upoštevati več dejavnikov:
• vpadni kot sončnih ţarkov,
• morfologijo površja,
• podnebje.
(Zakšek, Oštir, Podobnikar, 2007)
Pri vseh lokacijah potencialnih pasivnih hiš sem pazil, da so le-te na površju z zanemarljivim
naklonom in juţno orientacijo oz. da so vplivi reliefa ter antropogenih ovir na njihovo
osončenost/obsev minimalni.
Zaradi tega in dostopnosti podatkov sem se odločil, pri ocenjevanju prejete sončne energije,
analizirati vrednosti globalnega sončnega obsevanja. Kljub temu pa bom opisal osnovne
parametre, ki vplivajo na količino prejete Sončeve energije za boljše razumevanje in vodilo
nadaljnjim študijam.
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Karta 17: Karta letnega

povprečja globalnega sončnega obseva (1994-2003)

Vir: ARSO, 2005

Tabela 28: Letno povprečje dnevnega globalnega sončnega obsevanja (MJ/m2) za obdobje
1994-2003
postaja
Rateče
Ljubljana
Šmartno pri SG
Portoroţ
Murska Sobota

n.m.v.
864 m
299 m
455 m
2m
188 m

Letna vsota
4360,88 MJ/m2
4359,56 MJ/m2
4404,80 MJ/m2
4993,97 MJ/m2
4496,81 MJ/m2

Vir: ARSO, 2005

Tabela 29: Mesečno povprečje dnevnega globalnega sončnega obsevanja (MJ/m2) za obdobje
1994-2003
postaja
n.m.v.
864m
Rateče
Ljubljana 299m
455m
Šmartno
pri SG
2m
Portoroţ
188m
Murska
Sobota

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

4,26
3,55
4,63

8,16
7,24
8,33

12,09
11,37
11,37

14,39
14,49
14,62

18,06
19,28
18,98

19,93
21,13
20,66

19,75
21,40
20,17

17,36
18,44
17,61

13,29
12,73
12,60

8,58
7,33
8,06

4,37
3,68
4,55

2,92
2,65
3,21

4,64
3,89

8,05
8,09

12,86
11,13

16,25
15,13

21,03
20,28

23,91
21,68

24,09
20,76

20,59
18,50

14,69
12,73

9,42
8,22

4,96
4,38

3,66
3,02

Vir: ARSO, 2005
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Slika 45: Skica vpadnih kotov sončne obsijanosti

Vir: medmreţje 16

Vpadni kot je kot med normalo na površje in smerjo proti soncu. Odvisen je od poloţaja
zemlje glede na sonce, od geografske lege, naklona ter ekspozicije površja. Najlaţje ga
izračunamo iz normalnega vektorja na površje in vektorja proti soncu.

Slika 46: Skica različnih intenzivnosti sončne obsijanosti

Vir: medmrţje 16

Na osončenost močno vpliva tudi morfologija površja. Območja obrnjena proti jugu so na
severni polobli bolj izpostavljena soncu kot severna pobočja ţe zaradi razlike v vpadnih kotih
sonca.

85

Tabela 30: Tabela statistik relativnih razlik letnega kvaziglobalnega obseva na letni globalni
obsev po ekspoziciji
Razred
zanemarljiv
naklon
sever
vzhod
jug
zahod

Površinski
deleţ (%)
27

Min (%)

Maks (%)
0

Povprečje
(%)
-1,0

Standardni
odklon (%)
3,1

-55

18
17
21
17

-76
-53
-39
-54

-3
2
10
3

-13,4
-4,9
0,6
-5,4

10,8
7,9
5,4
8,3

Vir: Sončna energija ..., Ljubljana 2007

Poleg tega lahko višje leţeči deli površja mečejo sence na niţja območja. Za vsak trenutek
moramo vedeti, če je površje osončeno ali če je v senci, kajti površje v senci ne prejme
energije neposredne svetlobe, ampak le energijo difuzne svetlobe.
Tabela 31: Statistike relativnih razlik letnega kvaziglobalnega obseva na letni globalni obsev
po višinskih razredih
Razred
0-250 m
250-500 m
500-1000 m
1000-3000 m

Površinski
deleţ (%)
16
37
36
11

Min (%)

Maks (%)

-44
-56
-65
-76

14
16
22
28

Povprečje
(%)
-1,1
-3,2
-5,6
-8,0

Standardni
odklon
3,8
6,5
9,5
13,6

Vir: Sončna energija ..., 2007

Ko govorimo o vplivu podnebja, nas zanima predvsem število dni v letu z oblačnostjo ali
meglo. Ta vremenska pojava povečujeta sipanje svetlobe in predstavljata filter za neposredno
osončenost. Podnebne vplive opazujemo na meteoroloških postajah. Za izračun osončenosti je
najpomembnejši podatek trajanje sončevega obsevanja. V izračunu potrebujemo še
transmisijska koeficienta glede na absorpcijo in razpršitev. (Zakšek, Oštir, Podobnikar, 2007)
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Tabela 32: Število jasnih dni; povprečna oblačnost < 2/10
Ljubljana

Portoroţ

Rateče

Murska Sobota

Šmartno pri SG

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

42
58
44
28
34
32
35
39
12
48
29
32
53
26
31
34

94
95
95
88
87
95
68
102
87
78
112
72
85
103

67
80
58
50
55
54
66
83
62
87
71
65
103
71
79
96

53
75
61
49
42
40
53
57
44
67
54
49
74
41
44
49

34
51
41
22
17
23
25
43
23
48
44
35
45
24
40
26

91-06

36,06

90,07

71,69

53,25

33.81

Vir: ARSO, 2008

Tabela 33: Število oblačnih dni; povprečna oblačnost > 8/10
Ljubljana

Portoroţ

Rateče

Murska Sobota

Šmartno pri SG

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

133
132
135
132
153
166
135
113
133
104
112
138
89
140
121
112

81
85
84
106
89
67
79
78
75
97
56
88
86
88

101
97
101
103
101
131
102
99
112
104
94
116
80
110
98
95

114
111
115
106
132
147
115
101
129
79
110
115
81
121
117
118

151
140
150
134
151
171
134
106
120
90
97
124
93
135
115
108

91-06

128

82,79

102,75

113,19

126,19

Vir: ARSO, 2008
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Tabela 34: Število dni z nevihto in grmenjem
Ljubljana

Portoroţ

Rateče

Šmartno pri SG

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

44
52
52
43
45
39
45
43
46
52
44
50
47
50
40
43

19
55
67
53
66
55
50
59
53
63
52
69
45
51
51
39

33
39
47
39
37
41
41
37
32
52
38
34
46
37
26
28

31
31
38
43
37
31
38
41
32
26
24
33
31
29
24
34

40
38
46
33
30
32
30
31
24
18
21
28
37
29
26
20

91-06

45,93

52,94

37,94

32,69

30,19

Murska Sobota

Vir: ARSO, 2008

Tabela 35: Število dni z meglo in meglo z vidnom nebom
Ljubljana

Portoroţ

Rateče

Murska Sobota

Šmartno pri SG

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

70
71
62
58
58
51
62
60
79
64
56
61
52
64
75
77

10
17
24
16
10
12
23
13
26
18
7
20
3
14
11
19

34
30
42
45
46
67
51
29
21
21
26
26
27
31
28
32

72
54
66
74
78
74
71
64
81
58
58
58
61
60
68
66

75
60
49
79
99
78
92
65
81
74
57
65
59
56
61
86

91-06

63,75

15,19

34,75

66,44

71

Vir: ARSO, 2008
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Iz tabel je razvidno, da bilo v obdobju med 1991 in 2006 največ jasnih dni (povprečna
oblačnost < 2/10) v Portoroţu (okoli 90) in v Ratečah (okoli 72). Najmanj jih je bilo v
Ljubljani (okoli 36) in Šmartnem pri Slovenj Gradcu (okoli 34), kjer je bilo hkrati največ
oblačnih dni (povprečna oblačnost > 8/10), v Šmartnem pri Slovenj Gradcu jih je bilo okoli
126, v Ljubljani pa 128.
Največ dni z nevihtami in grmenjem je bilo v Portoroţu (okoli 53) in Ljubljani (okoli 46).
Najmanj nevihtno je bilo v Šmartnem pri Slovenj Gradcu (okoli 30).
Zaradi lege v kotlinah, sta pri številu dni z meglo in meglo z vidnim nebom vodilna Ljubljana
z okoli 64 dnevi in Šmartno pri Slovenj Gradcu z 71 dnevi. Veliko megle pa je bilo tudi v
Murski Soboti (okoli 66 dni). Daleč najman meglenih dni je bilo v Portoroţu, vzrok temu je
tudi zelo dobra prevetrenost.
Iz tega ugotovimo, da so v obdobju med 1991 in 2006 imele vremenske razmere najbolj
neugoden vpliv na količino prejete sončne energije v Ljubljani in Šmartnem pri Slovenj
Gradcu. Kljub visokemu številu dni z nevihtami z grmenjem pa je imelo vreme najbolj
ugoden vpliv na količino prejete Sončeve energije v Potroroţu.
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6.4 Ocena regionalnih razlik potrebne energije za ogrevanje in emisij
Za ugotovitev vpliva geografskih značilnosti na efektivnost gradnje sem upošteval dolţino
trajanja kurilne sezone in jakost sončnega obsebanja oz. količino prejete energije od sonca.
Tako prikazane tabele prikazujejo potrebo po energiji za ogrevanje (kWh/m2 na leto in litrov
kurilnega olja) potencialnih hiš različnih izolacij na različnih lokacijah z in brez izkoriščanja
sončne energije. Prav tako prikazujejo tabele jakost obremenjevanja okolja posameznih hiš,
zaradi ogrevanja (v kilogramih CO2).
Primerjava in izračun porabe in količine emisij temelji na sledečih predpostavkah:
Vse hiše imajo enako kvadraturo - 150 m2, ogrevano prostornino - 450 m3, in lego na
posamezni lokaciji. S to predpostavko smo hiše naredili maksimalno primerljive.
Predpostavljam tudi, da vrednosti iz tabele ocene potrebne letne energije za ogrevanje veljajo
za Rateče, ker je bila med leti 1990 in 2007 kurilna sezona najdaljša (okoli 301 dni). Na
podlagi teh predpostavk bom izračual regionalno razliko v potrebni energiji za ogrevanje med
potencialnimi hišami.
Za izračun dodatno pridobljene energije sonca predpostavljamo, da smo na vse potencialne
hiše namestili sončne kolektorje velikosti 10 m2, katerih izkoristek pretvorbe energije je 15%,
kar ustreza povprečju efektivnosti komercialno dostopnim sončnih celic.
Efektivnost oz. izkoristek ogrevalne naprave na kurilno olje za vse potencialne hiše ocenimo
na 80%, kar ustreza učinkovitosti novejšega ogrevalnega sistema, ki pa ni nizkoenergetski.
Tabela 36: Ocene potrebne letne energije za ogrevanje primerjanih hiš
(ki po predpostavki veljajo za Rateče)

Ocena potrebne energije (v
kWh/m2a) za ogrevanje na leto
Ocena letne porabe kurilnega
olja na m2 (pri 100% izkoristku
ogrevalnega sistema)

PH
NH
NHNP
SH
15
70
60
120
2
2
2
kWh/m a kWh/m a kWh/m a kWh/m2a
1,5 l/m2

7 l/m2

6 l/m2

12 l/m2

SSH
200
kWh/m2a
20 l/m2

PH = pasivna hiša
NH = novogradnja masivne konstrukcije grajena po trenutno veljavnem pravilniku o
energetski učinkovitosti stavb
NHNP = novogradnja masivne konstrukcije grajena po novo predvidenem pravilniku o
energetski učinkovitosti stavb
SH = hiša masivne konstrukcije grajena v 90-ih
SSH = hiša masivne konstrukcije grajena pred 1960
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Tabela 37: Povprečno porabljena energija za ogrevanje po kurilnih sezonah za
vse lokacije potencialnih hiš (med 1990 in 2007)

Povprečno trajanje
kurilne sezone med 1990
in 2007
por. E na sezono: PH
por. E na sezono: NH
por. E na sezono: NHNP
por. E na sezono: SH
por. E na sezono: SSH

Portoroţ

Rateče

Šmartno
pri SG

201,82 dni

301,23 dni

238,59 dni

1957,5 kWh 1732,5 kWh 1507,5 kWh
9135 kWh
8085 kWh
7035 kWh
7830 kWh
6930 kWh
6030 kWh
15660 kWh 13860 kWh 12060 kWh
26100 kWh 23100 kWh 20100 kWh

2250 kWh
10500 kWh
9000 kWh
18000 kWh
30000 kWh

1777,5 kWh
8295 kWh
7110 kWh
14220 kWh
23700 kWh

Ljubljana

Murska
Sobota

216,12 dni

233,29 dni

Količina potrebne energije za ogrevanje hiše = ocena letne porabe (kWh/m2a) • površina hiše
(m2) • trajanje kurilne sezone (št.dni)
Sončne energije, ki doseţe zemeljsko površje, je povprečno okoli 1kW na m2. Pretvorbena
sposobnost celice se je tekom razvoja v preteklih letih izboljšala in je danes okoli 20-30%
(max: 40,7%). To pomeni, da še vedno proizvajajo 150 W/m2 ob idealnih pogojih (ob
upoštevanju notranjih izgub). Učinkovitost komercialno dostopnih modulov je okoli 15%, kar
pomeni da lahko proizvedejo pribliţno 150 W moči na m2. (Šrot, 2007)

Tabela 38: Letno povprečje dnevnega globalnega sončnega obsevanja (MJ/m2 in kWh/m2)
za obdobje 1994-2003
postaja
Rateče
Ljubljana
Šmartno pri SG
Portoroţ
Murska Sobota

Letna vsota prejete energije
4360,88 MJ/m2
4359,56 MJ/m2
4404,80 MJ/m2
4993,97 MJ/m2
4496,81 MJ/m2

1212,32
1211,96
1224,53
1388,32
1250,11

kWh/m2
kWh/m2
kWh/m2
kWh/m2
kWh/m2

Vsota prejete enetgije
po kurilnih dneh
994,1 kWh/m2
715,06 kWh/m2
795,94 kWh/m2
763,58 kWh/m2
800,07 kWh/m2

Pretvorba: 3,6 MJ = 1 kWh
1 leto =365,24 dni
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Tabela 39: Energijska pretvorba sončnih celic (pri 15% izkoristku) na leto in po št. kurilnih
dni
postaja

Rateče
Ljubljana
Šmartno pri SG
Portoroţ
Murska Sobota

Energija
pridobljena od
sončnih celic (ef
15%) na leto
181,85 kWh/m2
181,79 kWh/m2
183,68 kWh/m2
208,25 kWh/m2
187,52 kWh/m2

Energija pridobljena
od sončnih celic (ef
15%) po kurilni
sezoni
149,11 kWh
107,26 kWh
119,39 kWh
114,54 kWh
120,01 kWh

Energija pridobljena od
sončnih celic (ef 15%) po
kurilni sezoni pri 10 m2
sončnih celic
1491,1 kWh
1072,6 kWh
1193,9 kWh
1145,4 kWh
1200,1 kWh

Iz zgorne tabele vidimo, da prejme letno največ energije od sonca Portoroţ, najmanj pa
Rateče. Če pa upoštevamo koriščenje sončne energije le med kurilnimi dnevi oz. ob trajanju
kurilne sezone ugotovimo, da je količina prejete energije razporejena drugače. Tako, zaradi
najdaljše kurilne sezone, največ sončeve energije dobijo prav Rateče in najmanj Ljubljana.

Tabela 40: Količina porabljene energije za ogrevanje vseh hiš, po št. kurilnih dni, brez in z
odbitka energije pridobljene z sončnimi celicami (po št. kurilnih dni)

- por. E na
sezono: PH
-por. E na leto za
PH – Es ks
-por. E na sezono:
NH
-por. E na leto za
NH – Es ks
-por. E na sezono:
NHNP
-por. E na leto za
NHNP – Es ks
-por. E na sezono:
SH
-por. E na leto za
SH – Es ks
-por. E na sezono:
SSH
-por. E na leto za
SSH – Es ks

Ljubljana

Murska
Sobota

Portoroţ

Rateče

Šmartno pri
SG

1957,5 kWh
884,9 kWh

1732,5 kWh
532,4 kWh

1507,5 kWh
362,1 kWh

2250 kWh
758,9 kWh

1777,5 kWh
583,6 kWh

9135 kWh
8062,4 kWh

8085 kWh
6884,9 kWh

7035 kWh
5889,6 kWh

10500 kWh
9008,9 kWh

8295 kWh
7101,1 kWh

7830 kWh
6757,4 kWh

6930 kWh
5729,9 kWh

6030 kWh
4884,6 kWh

9000 kWh
7508,9 kWh

7110 kWh
5916,1 kWh

15660 kWh
14587,4 kWh

13860 kWh
12659,9 kWh

12060 kWh
10914,6 kWh

18000 kWh
16508,9 kWh

14220 kWh
13026,1 kWh

26100 kWh
25027,4 kWh

23100 kWh
21899,9 kWh

20100 kWh
18954,6 kWh

30000 kWh
28508,9 kWh

23700 kWh
22506,1 kWh
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Iz tabele vidimo, da je velika razlika med energijsko bilancno hiš, če ali pa če ne upoštevamo
dobitke sončeve energije. Procentualno razlika še daleč najbolj pozna pri pasivnih hišah, ker
je pri upoštevanju količine prejete energije sonce samo v kurilni sezoni, potrebne energija za
ogrevanje manjša med 50 in 70%. Pri najbolj energijsko potratni gradnji je to razmerje
skorajda zanemarljivo, saj se na vseh lokacijah giba okoli 5%. Koliko pa je manjša poraba
energije, v tem izračunu ni odvisno samo od količine prejete sončne energije, ampak tudi od
dolţine kurilne sezone.
Zanimivo pa je tudi razmerje med pasivno in energijsko potratno hišo, kjer slednja porabi kar
13 do 14-krat več energije za ogrevanje enako velike hiše.
Tabela 41: Količina porabljene energije za ogrevanje vseh hiš, po št. kurilnih dni, z in brez
odbitka energije pridobljene z sončnimi celicami (na leto)

- por. E na
sezono: PH
-por. E na leto
za PH - Es
-por. E na
sezono: NH
-por. E na leto
za NH - Es
-por. E na
sezono: NHNP
-por. E na leto
za NHNP - Es
-por. E na
sezono: SH
-por. E na leto
za SH - Es
-por. E na
sezono: SSH
-por. E na leto
za SSH - Es

Ljubljana

Murska
Sobota

Portoroţ

Rateče

Šmartno pri
SG

1957,5 kWh
139,6 kWh

1732,5 kWh
+142,7 kWh

1507,5 kWh
+575 kWh

2250 kWh
431,5 kWh

1777,5 kWh
+59,3 kWh

9135 kWh
7317,1 kWh

8085 kWh
6109,8 kWh

7035 kWh
4952,5 kWh

10500 kWh
8681,5 kWh

8295 kWh
6458,2 kWh

7830 kWh
6012,1 kWh

6930 kWh
4954,8 kWh

6030 kWh
3947,5 kWh

9000 kWh
7181,5 kWh

7110 kWh
5273,2 kWh

15660 kWh
13842,1 kWh

13860 kWh
11884,8 kWh

12060 kWh
9977,5 kWh

18000 kWh
16181,5 kWh

14220 kWh
12383,2 kWh

26100 kWh
24282,1 kWh

23100 kWh
21124,8 kWh

20100 kWh
18017,5 kWh

30000 kWh
28181,5 kWh

23700 kWh
21863,2 kWh
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Če upoštevamo energijski dobitek od sonca čez celo leto, so razmerja drugačna. Pri pasivni
gradnji vidimo, da prihaja celo do energijskih dobitkov in to kar na treh lokacijah, v Murski
Soboti, Portoroţu in Šmartnem pri Slovenj Gradcu, kar pomeni, da dobi pasivna hiša, ki ima
enako izolacijo kot v Ratečah, več energije od sonca kot jo letno potrebuje za ogrevanje. To je
sigurno vzpodbuden podatek, ki nam kaţe, kaj je z trenutno dosegljivo tehnologijo mogoče.
Relativno velika razlika med tabelama z upoštevanjem sočne energije čez celo leto ali samo v
kurilni sezoni nastane zaradi razlik v dolţini kurilne sezone in dejanski količini prejete sončne
energije na posamezni lokaciji. Tako je npr. v Portoroţu, kjer je letna količina prejete sončne
energije največja, razmerje med potrebno in dobljeno energijo (v kurilni sezoni) manj ugodno
kot v Ratečah, ki ne samo da dobijo manj energije od sonca, ampak so tam tudi temperature
bitveno niţje.
1 liter lahkega kurilnega olja pri 100% izkoristku ustreza 10 kWh. V našem primeru, kjer smo
izkoristek ogrevalnega sistema ocenili oz. določili na 80%, se prej omenjeno razmerje seveda
podre. Tabele prikazujejo vrednosti potrednega in porabljenega kurilnega olja, kjer se 1 liter
kurilnege olja pri izgorevanju pretvori v 8 kWh.
Tabela 42: Količina porabljenega kurilnega olja za ogrevanje vseh hiš (pri izkoristku
ogrevalnega sistema 80%), po št. kurilnih dni, z in brez odbitka energije pridobljene z
sončnimi celicami (po št. kurilnih dni)

- por. E na
sezono: PH
-por. E na leto za
PH – Es ks
-por. E na sezono:
NH
-por. E na leto za
NH – Es ks
-por. E na sezono:
NHNP
-por. E na leto za
NHNP – Es ks
-por. E na sezono:
SH
-por. E na leto za
SH – Es ks
-por. E na sezono:
SSH
-por. E na leto za
SSH – Es ks

Ljubljana

Murska
Sobota

Portoroţ

Rateče

Šmartno pri
SG

244,68 l
110,61 l

216,56 l
66,55 l

188,44 l
45,26 l

281,25 l
94,86 l

222,19 l
72,95 l

1141,87 l
1007,8 l

1010,62 l
860,61 l

879,37 l
736,2 l

1312,5 l
1126,11 l

1036,87 l
887,64 l

978,75 l
844,67 l

866,25 l
716,24 l

753,75 l
610,57 l

1125 l
938,61 l

888,75 l
739,51 l

1957,5 l
1823,42 l

1732,5 l
1582,49 l

1507,5 l
1364,32 l

2250 l
2063,61 l

1777,5 l
1628,26 l

3262,5 l
3128,42 l

2887,5 l
2737,49 l

25125 l
2369,32 l

3750 l
3563,61 l

2962,5 l
2813,26 l
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Tabela 43: Količina porabljenega kurilnega olja za ogrevanje vseh hiš (pri izkoristku
ogrevalnega sistema 80%), po št. kurilnih dni, z in brez odbitka energije pridobljene z
sončnimi celicami (letno)
Šmartno pri

Murska
Ljubljana

Sobota

Portoroţ

Rateče

SG

sezono: PH

244,69 l

216,56 l

188,44 l

281,25 l

222,19 l

-por. E na leto

17,45 l

+

+

53,94 l

+

sezono: NH

1141,88 l

1010,62 l

879,37 l

1312,5 l

1036,87 l

-por. E na leto

914,64 l

763,72 l

619,06 l

1085,19 l

807,27 l

sezono: NHNP

978,75 l

866,25 l

753,75 l

1125 l

888,75 l

-por. E na leto

751,51 l

619,35 l

493,44 l

897,69 l

659,15 l

sezono: SH

1957,5 l

1732,5 l

1507,5 l

2250 l

1777,5 l

-por. E na leto

1730,26 l

1485,6 l

1247,19 l

2022,69 l

1547,9 l

sezono: SSH

3262,5 l

2887,5 l

2512,5 l

3750 l

2962,5 l

-por. E na leto

3035,26 l

2640,6 l

2252,19 l

3522,69 l

2732,9 l

- por. E na

za PH - Es
-por. E na

za NH - Es
-por. E na

za NHNP - Es
-por. E na

za SH - Es
-por. E na

za SSH - Es

Kot komentar k tema tabelama bi dodal le, da izračuni temelijo na predpostvki, da se hiša
ogreva na peč na kurilno olje z izkoristkom 80%, kar pa je za pasivno hišo nesprejemljivo, saj
se le-ta ogreva s sistemom prisilnega prezračecanja z rekuperacijo. To pomeni, da vir energije
ni kurilno olje, ampak elektrika, ki pa je lahko pridobljena na bistveno bolj okolju prijazen
način kot energija proizvedena s kurilnim oljem, in njena potrošnja za aktivacijo ter delovanje
prezračevalnega sistema nima stranskih produktov kot je CO2. Seveda se tudi v pasivnih hišah
pojavljajo različni dodatni ogrevalni sistemi kot so toplotne črpalke ali kamin, a jih večina
temelji na uporabi obnovljivih virov energije.

95

Kljub temu pa sem naredil še naslednji tabeli, ki prikazujeta kolikšna oljska obremenitev
izvira iz porabljenege energije za ogrevanje posamezne hiše. Tukaj bi bilo treba pripomniti,
da bi bile tako te vrednosti, kot vrednosti iz prejšnih dveh tabel, drugačne, če bi ogrevali z
drugačnim ogrevalnim sistemom (z drugačnim izkoristkom ali na drugačen vir energije, npr.
plin).
Tabela 44: Količina proizvedenega CO2 ob izgorevanju kurilnega olja za ogrevanje vseh hiš
(pri izkoristku ogrevalnega sistema 80%), po št. kurilnih dni, z in brez odbitka energije
pridobljene z sončnimi celicami (po št. kurilnih dni)
Šmartno pri

Murska
Ljubljana

Sobota

Portoroţ

Rateče

SG

sezono: PH

650,85 kg

576,05 kg

576,05 kg

748,12 kg

591,02 kg

-por. E na leto za

294,22 kg

177,02 kg

177,02 kg

252,33 kg

194,05 kg

NH

39037,37 kg

2688,25 kg

2688,25 kg

3491,25 kg

2758,07 kg

-por. E na leto za

2680,75 kg

2289,22 kg

2289,22 kg

2995,45 kg

2364,07 kg

NHNP

2603,47 kg

2304,22 kg

2304,22 kg

2992,5 kg

2364, 07 kg

-por. E na leto za

2246,82 kg

1905,2 kg

1905,2 kg

2496,7 kg

1967,1 kg

SH

5206,95 kg

4608,45 kg

4608,45 kg

5985 kg

4728,15 kg

-por. E na leto za

4850,3 kg

4209,42 kg

4209,42 kg

5489,2 kg

4331,17 kg

SSH

8678,25 kg

7680,75 kg

7680,75 kg

9975 kg

7880,25 kg

-por. E na leto za

8321,6 kg

7281,72 kg

7281,72 kg

9479,2 kg

7483,27 kg

- por. E na

PH – Es ks
-por. E na sezono:

NH – Es ks
-por. E na sezono:

NHNP – Es ks
-por. E na sezono:

SH – Es ks
-por. E na sezono:

SSH – Es ks

Pri izgorevanju 1l lahkega kurilnega olja nastane s povezavo ogljika (C), glavnega sestavnega
dela kurilnega olja, in kisika (O2) v zraku 2,66 kg ogljikovega dioksida (CO2).
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Tabela 45: Količina proizvedenega CO2 ob izgorevanju kurilnega olja za ogrevanje vseh hiš
(pri izkoristku ogrevalnega sistema 80%), po št. kurilnih dni, z in brez odbitka energije
pridobljene z sončnimi celicami (na leto)
Šmartno pri

Murska
Ljubljana

Sobota

Portoroţ

Rateče

SG

sezono: PH

650,85 kg

576,05 kg

576,05 kg

748,12 kg

591,02 kg

-por. E na leto

46,42 kg

-

-

143,48 kg

-

sezono: NH

39037,37 kg

2688,25 kg

2688,25 kg

3491,25 kg

2758,07 kg

-por. E na leto

2432,94 kg

2031,49 kg

1646,7 kg

2886,6 kg

2147,34 kg

sezono: NHNP

2603,47 kg

2304,22 kg

2304,22 kg

2992,5 kg

2364, 07 kg

-por. E na leto

1999,02 kg

1647,47 kg

1312,55 kg

2387,85 kg

1753,34 kg

sezono: SH

5206,95 kg

4608,45 kg

4608,45 kg

5985 kg

4728,15 kg

-por. E na leto

4602,49 kg

3951,7 kg

3317,52 kg

5380,35 kg

4117,41 kg

sezono: SSH

8678,25 kg

7680,75 kg

7680,75 kg

9975 kg

7880,25 kg

-por. E na leto

8073,8 kg

7024 kg

5990,82 kg

9370,35 kg

7269,51 kg

- por. E na

za PH - Es
-por. E na

za NH - Es
-por. E na

za NHNP - Es
-por. E na

za SH - Es
-por. E na

za SSH - Es
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6.5 Prilagoditve pasivne gradnje različnim geografskim razmeram
Zaradi strogih zahtev po nizki porabi energije pri pasivni gradnji, je treba ţe pri konstruiranju
same hiše paziti na dovoljno izolacijo in to iz dveh razlogov: da zmanjšamo temperaturne
izgube v hladni polovici leta in da ne prihaja do pregrevanja v toplejši. Slednjemu se lahko
izognemo tudi s sufisticiranim sencenjem (nadstreški, ţaluzije ...).
V pomoč regulacije temperature v hiši, predvsem poleti, nam je lahko tudi veter. Z zračenjem
hiše ponoči, poleti tako lahko privarčujemo porabljeno energijo za ohlajanje hiše z klimatsko
napravo. Čez dan nam v tem primeru pomaga fazni zamik prehoda temperature sten zaradi
kvalitetne izolacije.
Ker bi bilo nesmiselno postaviti hišo z enako arhitekturo, izolacijo itd. na vseh lokacijah po
Sloveniji bom le omenil smernice, kako bi se jo dalo tehnično adaptirati na lokalne geografske
razmere. Če bi hoteli narediti eno hišo za vse lokacije, bi zraven bistveno zvišanih stroškov
prišli najverjetneje do problema preveč oz. premalo izolirane, senčene itd. hiše. Sama ideja
pasivne hiše je, da sodeluje z naravo, zato se ji mora tudi prilagoditi.
V Portoroţu je ugoden vpliv bliţine morja, ki zmanjša letne in dnevne temperaturne
amplitude. Prav tako je za pasivno gradnjo ugodna dobra prevetrenost, ki nam lahko pomaga
pri boju proti pregrevanju. Ravno zaradi tega se je pri oblikovanju hiše za to lokacijo bilo
potrebno posvetiti senčenju, pri čemer pa ne smemo zanemarjati burje in njene moči.
Za potencialno hišo v Šmartnem pri Slovenj Gradcu bi lahko zmanjšali potrebe po energiji za
ogrevanje, če bi le-to prestavili iz dna kotline v termalni pas na juţno pobočje Pohorja. Na ta
način bi se zvišale povprečne zimske temperature, poleg tega pa bi se povečala prevetrenost.
Ugodnejši vpliv bi bil tudi na količino prejete sončne energije, saj bi hiša najverjetneje imela
manj dni z meglo. Po drugi strani pa bi dobivala severna stran hiše manj svetlobe, tako da bi
bilo potrebno točen vpliv glede obsijanosti natančneje preučiti.
Lokacija potencialne pasivne hiše v Ljubljani je v gosto pozidanem okolju, kar vpliva na tam
prisotne klimatske razmere. Na osnovi tega lahko sklepamo, da je verjetnost pregrevanja
veliko večja, kot bi bila na obrobju ali v bliţini naselja, izven mestnega toplotnega otoka, kjer
bi bila tudi prevetrenost večja. Na tej lokaciji so manjše letne in dnevne temperaturne
amplitude kot bi bile, če bi hiša stala oan obrobju naselja, kar je iz vidika porabe energije za
ogrevanje ugodno.
V Ratečah bi bilo hišo potrebno prilagoditi dolgi in hladni zimi oz. dolgi kurilni sezoni, kar
pomeni, da bi jo bilo potrebno zelo dobro izolirati. Za ugodnejše klimatske razmere, bi samo
lokacijo lahko premaknili iz dna doline v temalni pas juţne ekspozicije.
Iz tehničnega vidika je verjetno najugodnejša lokacija potencialne pasivne hiše v Murski
Soboti.
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7. ZAKLJUČEK
Sodobni trendi ţivljenja so človeštvo pripeljali do ţivljenskega stila, kjer sta udobnost in
neodvisnost primarnega pomena. Posledično smo vedno bolj odvisni od različnih virov
energije, bodisi obnovljivih ali neobnovljivih. To negativno vpliva tako na okolje kot na
finančno stanje ter sigurnost posameznika in celotne druţbe. Večajo se okoljske obremenitve
in cena energije, pred čimer se zahvaljujoč razvoju tehnologije in zavesti lahko vsaj delno
obvarujemo.
Uporabno vrednost dobljenih rezultatov vpliva geografskih dejavnikov na efektivnost pasivne
gradnje v Sloveniji ocenjujem kot relativno dobro. Kljub temu pa je potrebno opozoriti, da je
glede na stroko, v diplomski nalogi večja teţa posvečena geografskim dejavnikom in je zato
predvsem iz gradbeniško-arhitekturnega vidika najti zelo veliko posplošitev.
Pasivna hiša je energijsko varčna zgradba, kjer je potrebno bivalno ugodje zagotovljeno brez
običajnih ogrevalnih sistemov ali klimatskih naprav. Zato sem za vpogled v pravilnost prve
hipoteze v okviru vpliva geografskih dejavnikov še posebej podrobno preučil podnebje, ki za
učinkovitost pasivne gradnje igra eno izmed poglavitnih vlog. Prikazal sem, na kakšen način
podnebje v Sloveniji določajo številni dejavniki, med katerimi sem med najpomembnejše
uvrstil samo geografsko lego Slovenije, njen razgiban relief, bliţino Atlantika in usmerjenost
gorskih grebenov. Za ugotovitev vpliva geografskih značilnosti na efektivnost gradnje sem
upošteval dolţino trajanja kurilne sezone in jakost sončnega obsevanja oz. količino prejete
energije od sonca. V obliki različnih tabel pa sem prikazal tudi potrebo po energiji za
ogrevanje potencialnih hiš različnih izolacij na različnih lokacijah, z in brez izkoriščanja
sončne energije ter jakost obremenjevanja okolja posameznih hiš zaradi ogrevanja.
Vsi izračuni, kot tudi praksa, so pokazali, da geografski dejavniki vplivajo na efektivnost tako
pasivne kot navadne gradnje. Za slikovit prikaz efektivnosti same pasivne gradnje, sem se
odločil tudi za primerjavo med letno potrebno energijo za ogrevanje pasivne enodruţinske
hiše in drugih hiš različne kvalitetne izolacije oz. načina gradnje, a enake arhitekture (oblike,
površine, volumena) kot pasivna hiša. Primerjava vključuje tudi izračun in pretvorbo
energijskih dobitkov od sonca ter oceno koliko emisij - kilogramov CO2 na leto, proizvede
katera od hiš. S tem sem vzpostavil razmerje med energijskimi potrebami in dobitki na
posamezni lokaciji za posamezno vrsto gradnje.
Regionalne razlike se pojavijo tako pri potrebni energiji za ogrevanje stavbe in s tem
povezanimi količinami emisij, kot pri prilagajanjih arhitekture ter uporabljenih materialov, če
bi se ţeleli maksimalno adaptirati na lokalne razmere oz. kar najbolj zmanjšati količino
porabljene energije za ogrevanje. Količina potrebne energije je posledica dolţine kurilne
sezone in količine prejete sončne energije, prav tako pa na njo vpliva relief, oddaljenost od
večjih vodnih površin, umeščenost v urbano okolje in posledično tudi prevetrenost.
Največ jasnih dni v proučevanem obdobju na izbranih lokacijah je bilo v Portoroţu (okoli 90),
najmanj pa v Šmartnem pri Slovenj Gradcu (okoli 34), kjer je bilo hkrati največ oblačnih dni
(okoli 126). Hkrati je bilo tudi največ dni z nevihtami in grmenjem v Portoroţu (okoli 53),
najmanj nevihtno pa je bilo v Šmartnem pri Slovenj Gradcu (okoli 30). Zaradi lege v kotlinah
sta pri številu dni z meglo in meglo z vidnim nebom vodilna Ljubljana (okoli 64) in Šmartno
pri Slovenj Gradcu (okoli 71), daleč najmanj meglenih dni pa je bilo v Portoroţu, vzrok za to
je tudi zelo dobra prevetrenost. Posledično so imele vremenske razmere najbolj neugoden
vpliv na količino prejete sončne energije v Ljubljani in Šmartnem pri Slovenj Gradcu. Kljub
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visokem številu dni z nevihtami z grmenjem, pa je imelo vreme najbolj ugoden vpliv na
količino prejete Sončeve energije v Potoroţu, ki je znašala 115% prejete sončne energije v
Ljubljani.
Apliciran vpliv določenih geografskij dejavnikov se odraţa v številu kurilnih dni oz. dolţini
kurilne sezone. Tako dolţina kurilne sezone v Portoroţu, kjer je najkrajša, traja 67% dolţine
kurilne sezone v Ratečah, kjer je najdaljša.
Če torej zraven direktnih geografskih dejavnikov upoštevamo tudi indirektne, dobimo razliko
med količino prejete sončne energije v času kurilne sezone. Iz tega vidimo, da dobi Ljubljana
kar četertino manj Sončeve energije na kurilno sezono kot Rateče. To se posledično pozna pri
količini odbitkov energije potrebne za ogrevanje posamičnih hiš.
Iz tabel je razbrati, da so razlike v porabljeni energiji za ogrevanje z odbitkom energije
pridobljene od sonca hiš različne gradnje manjše, kot če ne upoštevamo odbitka sončne
energije. Tako je npr. znaša razlika pri pasivnih hišah povprečno kar 69%, pri najbolj
potratnih hišah pa le dobrih 5%.
Med posamičnimi lokacijami je pri obeh ekstremnih vrstah proučevane gradnje največja
regionalna razlika pri neupoštevanju odbitka energije sonca (67%). Pri upoštevanju odbitka je
regionalna razlika najmanjša pri pasivnih hišah, kjer je za ogrevanje v Portoroţu potrebno
40% toliko energije kot v Ljubljani.
Najmanjša regionalna razlika v porabi energije za ogrevanje je med pasivnima hišama v
Portoroţu (najmanjša poraba) in Ljubljani (največja poraba), kjer slednja porabi 60% več
energije, pri upoštevanju odbitka sončne energije. Ta razlika ekstremov (Portoroţ, Rateče) je
pri potratnih hišah manjša za 27%, treba pa je upoštevati, da pasivna hiša v Portoroţu porabi
le 2% toliko energije kot potratna hiša (v Ljubljani 3,5% in v Ratečah 2,7%).
Količino porabljene energije za ogrevanje z odbitkom sončne energije sem pretvoril v
količino proizvedenega CO2 ob izgorevanju kurilnega olja za ogrevanje vsake hiše (pri
izkoristku ogrevalnega sistema 80%). Ta razmerja med najmanjšimi in največjimi vrednostmi
so enaka kot v prejšnem odstavku. Razlika se pojavi le pri razmerju med proizvedenim CO2
pri pasivnih hišah na različnih lokacijah, kjer proizvede hiša v Portoroţu 40% manj CO2 kot
enaka hiša v Ratečah. Pri potratnih hišah je ta razlika proizvedenega CO2 večja za 7%.
Seveda so vsi izračuni temelječi na predpostavkah same lokacije in arhitekture zgradbe.
Idealu najbolj energijsko varčne hiše sem se na določenih lokacijah zelo pribljiţa, na drugih
pa bi lahko bile situirane ugodneje.
V Ljubljani je gotovo čutiti vpliv mestne klime in posledično manjša temperaturna nihanja ter
višje temperaturne minimume. Manjša je tudi prevetrenost. Idealna lokacija bi bila na robu
naselja, in to v termalnem pasu. Tudi hiši v Ratečah in Šmartnem pri Slovenj Gradcu bi
najverjetneje porabili manj energije za ogrevanje, če bi bile zgrajene v termalnem pasu z
juţno ekspozicijo. V Portoroţu bliţina morja vpliva na na manjša temperaturna nihanja in tudi
dobro prevetrenost. Hiša postavljena bolj v zaledje na manj odprto in posledično manj
prevetreno lokacijo, bi bila tako veliko bolj izpostavljena nevarnosti pregrevanja poleti.
V začetku dane naloge sem si zastavil dve hipotezi. Predvideval sem, da geografski dejavniki
vplivajo na efektivnost gradnje ter da je kljub temu pasivna gradnja mogoča na vsej izbranih
lokacijah. Kot pričakovano sta se moji hipotezi izkazali kot pravilni. Upam da je to v dani
diplomski nalogi razvidno vsakemu bralcu, saj so zbrane informacije lahko koristne
vsakomur, ki se odloča za energijsko varčno ali celo pasivno gradnjo.
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Končna ugotovitev je, da je pasivne hiše mogoče zgraditi na vseh proučevanih lokacijah,
seveda pa bi bile potrebne arhitekturne in konstrukcijske prilagoditve za posamezno lokacijo.
Hiše bi torej bilo mogoče zgraditi povsod po Sloveniji, le da v vseh primerih investicija ne bi
bila enako rentabilna. V določenih primerih se investicija namreč ne bi tako izplačala kot pri
drugih. Pri tem mislim predvsem lokacije z zelo neugodnomi geografskimi značilnostmi, na
osojne, neprevetrene lege severne ekspozicije z zelo dolgo kurilno sezono.
Ključni rezultati diplomske naloge potrjujejo pomemben vpliv geografskih dejavnikov. Z
geografsko zasnovano analizo in vrednotenjem teh vplivov lahko izberemo bolj primerno
lokacijo gradnje hiše, prav tako pa so geografske raziskave kot smo lahko tudi geografi v
pomoč gradbenikom in arhitektom pri načtrovanju prilagoditev same zgradbe oz. arhitekture
hiš. S poznavanjem ugotovljenega vpliva in s smotrno izbiro same lokacije hiše bi bile hiše
energijsko učinkovitejše in s tem okolju bolj prijazne. Velik korak naprej za efektivnejšo
gradnjo, tako pasivno kot običajno, bi bil regionalno zasnovan model geografskih vplivov, ki
bi upošteval, zlasti z vidika optimalne rabe sončne energije, pomembne makro in
mikroklimatske dejavnike ter relief regij oziroma geografskih območij Slovenije. S tem bi
lahko natančno izračunali potrebo po energiji za ogrevanje za vsako posamezno lokacijo in se
tako kar najbolje pribliţali minimumu porabljenih materialov za gradnjo in virov energije za
ogrevanje, ter še vedno zagotavljali primeren standard pasivne hiše in kvaliteto bivanja v
drugih vrstah gradnje.

Iz okoljskega vidika pa se postavljajo nova vprapšanja in izivi tako za arhitekte in gradbenike
kot za geografe. Kako narediti hišo, ki ni samo varčna pri porabi energije za ogrevanje in
bivanje, ampak da je porabljena primarna enegija gradnje in proizvodnje materialov
energijsko učinkovita ter varčna, hkrati pa da so ti materiali čimbolj okolju prijazni in da jih je
mogoče v čimvečji meri reciklirati.
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8. SUMMARY
Modern trends of living have brought mankind to a lifestyle, where comfort and independence
are key factors. Consequentially, we are more and more dependent on different energy
sources, being renewable or non-renewable. This has a negative effect on the environment as
well as financial state and safety of individuals and entire society. Environmental burdens and
energy prices are increasing, which we can, at least partially thanks to technology
development and conscious, stand against and protect.
I asses useful value of gained results of geographical factors’ effect on effectiveness of
passive construction in Slovenia as relatively good. In spite of this, we must point out that,
according to professionals, more weight in this diploma work is put on geographical factors
and is therefore very difficult to find a larger generalisation, mostly from the constructionarchitectural standpoint.
Passive house is an energy-efficient building, where required living comfort is ensured
without normal heating systems or air conditioning. For insight in correctness of the first
hypothesis in the framework of geographical factors’ influence, I therefore studied climate in
greater detail, which plays one of the leading roles in effectiveness of passive construction. I
presented how the climate in Slovenia is defined by several factors, among which I ranked as
most important the geographical position of Slovenia, its diverse relief, vicinity of the Atlantic
Ocean and direction of mountain ranges. For determining the effect of geographical
characteristics on the effectiveness of construction, I considered the length of the heating
season and the strength of sun shine or the amount of received energy from the sun. In the
form of different tables, I also presented the need for energy for heating potential houses of
different insulation at different locations with and without utilisation of solar energy and the
magnitude of burdening the environment of individual houses due to heating.
All calculations, as well as practice, show that geographical factors affect the effectiveness of
passive and normal construction. For a picturesque demonstration of effectiveness of passive
construction I decided to compare annual energy consumption for heating a passive onefamily house and other house with different insulation quality or way of construction, but
same architecture (shape, surface, volume) as the passive house. Comparison also includes a
calculation and conversion of energy gains from the sun and assessment of how much
emission, kilograms of CO2 per year, each of these houses produces. In this way, I created a
comparison between energy needs and gains on an individual location for certain type of
construction.
Regional differences are seen with energy needed to heat a building and connected amount of
emission, as well as adjustment of architecture and used materials, if we would fully adapt to
local conditions or decrease the amount of used energy for heating at its most. The amount of
needed energy is the result of the length of a heating season and the amount of received solar
energy, and it is also affected by the relief, distance from larger water surfaces, position in the
urban environment and consequentially also the amount of passing wind.
All calculations are based on the assumption of the location and architecture of the building. I
came very close to the ideal of maximum energy efficient building at certain locations, others
could have a better situation.
In Ljubljana, one can surely feel the effect of city climate and consequentially lower
temperature oscillation and higher temperature minimums. The amount of passing wind is
also lower. The ideal location would be at an edge of a settlement, if possible in the thermal
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range. Houses in Rateče and Šmartno pri Slovenj Gradcu would probably use less energy for
heating, if they were built in the thermal range with southern exposure. In Portoroţ, the
vicinity of the sea affects on smaller temperature oscillation and also proper amount of
passing wind. A house, which is situated more in the hinterland, to a less open and
consequentially less windy location, would therefore be much more exposed to the danger of
overheating in the summer.
In the beginning of my work I set two hypotheses. I assumed that geographical factors affect
the effectiveness of construction and that, in spite of this, passive construction is possible at
all chosen locations. As expected, my hypotheses turned out correct and I hope that is evident
to each reader in my diploma work, because the gathered information can be useful for
anyone, who decides for an energy saving or even passive construction.
Final finding is that passive houses can be built on all studied locations, but architectural and
constructional adaptations would be required for each location. Houses could therefore be
built all over Slovenia, but in some cases, the investment would have such a return. In certain
cases, the investment would not be as profitable as in others. By that I mean locations with
extremely unfavourable geographical characteristics, sunless side, non windy situation with
northern exposure with a very long heating season.
Key findings of the diploma work confirm important influence of geographical factors. With
geographically designed analysis and assessment of these influences, we can choose a more
appropriate location for construction of a house. Geographical research also shown that we, as
geographers, can be of help to builders and architects with designing of adjustments of the
building or building architecture. With knowing the established influence and reasonable
choice of location of house, houses would me more energy efficient and therefore more
environmentally friendly. A great step forward in more effective construction, passive and
normal, would be a regionally developed model of geographical influences, which would
include, mostly from the standpoint of optimum use of solar energy, important macro and
microclimate factors and relief of regions or geographical areas of Slovenia. In this way, we
could exactly calculate the need for energy for heating each individual location and in this
way reach the minimum of used materials for construction and energy sources for heating and
at the same time ensure an appropriate standard of a passive house and living quality and
other types of construction.
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