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Izvleček
Predmet obravnave je 10 let star kontejnerski objekt vrtca, enota Mojca v Grosuplju, ki je bil
zgrajen kot začasna rešitev prostorske stiske. Motiv za nastanek naloge je bilo opozorilo s
strani uporabnikov vrtca, na zaznano slabo kakovost notranjega okolja (nezadostna kakovost
zraka, neustrezna občutena temperatura, nezadostna osvetljenost in prekomerna raven
hrupa).
57.člen Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca je
omogočal reševanje prostorske stiske z začasnimi mobilnimi enotami za obdobje 10 let.
Sprememba člena v letu 2016 podaljšuje uporabo objektov za vzgojno-varstveno dejavnost
za dodatnih 10 let. Glede na opozorila uporabnikov smo želeli preveriti, ali mobilni
kontejnerski objekt zadovoljuje pogojem za vzgojno-varstveno dejavnost.
Metoda je vključevala kombinacijo aktivnosti: 1. pregled raziskav, zakonskih aktov in
priporočil na področju parametrov kakovosti notranjega okolja, 2. in-situ meritve izbranih
parametrov notranjega okolja v igralnicah, 3. anketiranje uporabnikov o notranjih razmerah
in možnem pojavu simptoma bolnih stavb, 4. analiza podatkov z identifikacijo problemov, in
5. definicija ukrepov.
Meritve smo izvajali v obdobju od 22.2.2018 do 14.7.2018, ter tako prepoznali zimske,
pomladanske in poletne razmere v objektu. Za primerjavo vpliva lahke montažne in težke
gradnje na parametre kakovosti notranjega okolja smo meritve izvedli tudi v enoti Rožle, ki
je locirana v pritličju večstanovanjskega masivno grajenega objekta. Glede na rezultate
terenskih meritev smo analizirali ustreznost parametrov kakovosti notranjega okolja, v
primerjavi s trenutno veljavnimi zakonskimi določili.
Naloga je bila odobrena s strani Komisije RS za medicinsko etiko. Ukrepi za izboljšanje
kakovosti notranjega okolja so bili zasnovani na osnovi participatornega načrtovanja.
Identificirali smo neustrezne temperaturne razmere (temperaturo površin, temperaturo
zraka, občuteno temperatura), prenizko relativno vlažnost zraka, previsoko koncentracijo
CO2 in prekomerno raven hrupa. Med uporabniki se pogosteje pojavijo simptomi bolnih stavb
tako v enoti Mojca, kot v enoti Rožle. Rezultati naše analize kažejo, da so v objektu enote
Mojca potrebni celoviti ukrepi z namenom zaščite in varovanja otrok, zaposlenih in
obiskovalcev. Izboljšave so potrebne tudi v enoti Rožle.
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Abstract
The subject of the thesis is the 10-year-old container kindergarten called Mojca in Grosuplje,
which was built as a temporary solution to the spatial distress. The motive for the thesis was
a warning by the kindergarten users about the poor indoor environmntal quality that they
have perceived (inadequate air quality, temperature, illuminance and excessive noise level).
Article 57 of the Rules on standards and minimal technical conditions for kindergarten
premises and equipment has enabled the resolution for spatial distress by temporary mobile
units for a period of a decade. The change of the article in 2016, however, prolongs the use
of facilities for educational activities for additional 10 years. Considering the users' warnings,
we wanted to check whether the Mojca mobile unit is suitable for further use.
The method included a combination of the following activities: 1. an overview of researches,
legal acts and recommendations in the field of the indoor environmntal quality parameters;
2. in-situ measurements of the selected parameters of the playroom interior; 3. user surveys
on interior conditions and the possible appearance of sick building syndrome symptoms and;
4. data analysis with identification of problems; 5. the definition of the measures.
Measurements were carried out between 22 February and 14 July 2018, in order to identify
winter, spring and summer conditions in the facility. To compare the influence of light
prefabricated construction to solid construction on the indoor environmntal quality
parameters, we carried out the same measurements in the Rožle unit, which is located on
the ground floor of an apartment block, which is a solid construction. On the basis of field
measurements, we analysed the adequacy of the indoor environmntal quality parameters in
comparison to the current statutory provisions.
The thesis was approved by the Slovenian National Medical Ethics Committee. Measures to
improve the quality of the interior were based on participatory planning.
We identified inadequate temperature conditions (surface temperature, air temperature and
operative temperature), too low relative air humidity, excessive CO2 concentration, and
excessive noise level. Sick building syndrome symptoms are more common among users in
the Mojca unit than in the Rožle unit. The results of the analysis show that, in order to protect
and secure children, employees and visitors, complete measures are needed in the Mojca
unit facility. We also recommend to improve the indoor environmental quality in the Rožle
unit.

IV

Poglajen, S. 2018. Analiza kakovosti notranjega okolja v izbrani vzgojno-varstveni ustanovi s predlogi izboljšav.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Stavbarstvo.

»Ta stran je namenoma prazna«

Poglajen, S. 2018. Analiza kakovosti notranjega okolja v izbrani vzgojno-varstveni ustanovi s predlogi izboljšav.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Stavbarstvo.

V

ZAHVALA
Pri izdelavi magistrskega dela gre naprej iskrena zahvala mentorici doc. dr. Mateji Dovjak in
so-mentorju izr. prof. dr. Urošu Stritihu za vso strokovno pomoč, podporo, vložen čas in
usmeritve. Hvala Katedri za stavbe in konstrukcijske elemente (Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo) in Laboratoriju za ogrevalno, sanitarno, solarno tehniko ter klimatizacijo (Fakulteta
za strojništvo), za omogočeno uporabo merilnih naprav. Zahvala gre tudi dr. Matjažu Preku
za pomoč in asistenco v povezavi z merilnimi napravami, ter kolegici Niki Šubic mag. inž.
grad. za merilno napravo in strokovno pomoč pri opravljanju meritev hrupa.
Hvala lepa VVZ Kekec Grosuplje, ravnateljici ge. Majdi Fajdiga, ge. Branki Strah in ostalim
zaposlenim za predstavljen problem, napotke, komentarje in zaupanje v zadano nalogo.
Spoštujem vašo voljo in prizadevanje za zagotovitev pogojev, ki si jih otroci zaslužijo.
Najlepša zahvala moji družini za vso motivacijo, modrost in optimizem, ki so mi ga izkazovali
tekom študija. Hvala za nepozabne trenutke tekom študija tudi fantu, prijateljicam in
prijateljem.

VI

Poglajen, S. 2018. Analiza kakovosti notranjega okolja v izbrani vzgojno-varstveni ustanovi s predlogi izboljšav.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Stavbarstvo.

KAZALO VSEBINE
STRAN ZA POPRAVKE...................................................................................................... I
BIBLIOGRAFSKO-DOKUMENTACIJSKA STRAN Z IZVLEČKOM ....................................... II
BIBLIOGRAPHIC-DOCUMENTALISTIC INFORMATION AND ABSTRACT ........................ III
ZAHVALA.......................................................................................................................... V
KAZALO PREGLEDNIC.................................................................................................. VIII
KAZALO GARFIKONOV .................................................................................................... X
KAZALO SLIK ................................................................................................................. XII
SIMBOLI IN OKRAJŠAVE.............................................................................................. XIV
RAZLAGA POJMOV ..................................................................................................... XVII
1 UVOD......................................................................................................................... 1
1.1
Namen .................................................................................................................... 3
1.2
Cilji in hipoteze ........................................................................................................ 4
2 PREGLED TRENUTNEGA STANJA ............................................................................ 6
2.1
VVZ Kekec Grosuplje .............................................................................................. 6
2.2
Enota Mojca ............................................................................................................ 8
2.2.1
Projektna dokumentacija .................................................................................... 10
2.2.2
Pretekle težave, opozorjene s strani uporabnikov ................................................ 12
2.2.3
Dejansko stanje ................................................................................................. 12
2.2.3.1 Obremenjenost prostora z uporabniki .................................................................. 13
2.2.3.2 Delež transparentnih površin .............................................................................. 13
2.3
Enota Rožle .......................................................................................................... 14
2.3.1
Dejansko stanje ................................................................................................. 15
2.3.1.1 Obremenjenost prostora z uporabniki .................................................................. 15
2.3.1.2 Delež transparentnih površin .............................................................................. 16
2.4
Ugotovitve predhodnih raziskav v vrtcu Mojca......................................................... 16
3 TEORETIČNO OZADJE ............................................................................................ 18
3.1
Toplotno udobje..................................................................................................... 20
3.2
Svetlobno udobje................................................................................................... 24
3.3
Kakovost notranjega zraka (angl. Indoor Air Quality- IAQ) ....................................... 25
Povezava med zunanjimi in notranjimi onesnaževali ......................................................... 27
3.4
Zvočno udobje....................................................................................................... 31
3.5
Sindrom bolnih stavb ............................................................................................. 32
3.6
Vpliv na zdravje ..................................................................................................... 33
3.7
Zakonodaja ........................................................................................................... 35
3.7.1
Kurikulum za vrtce.............................................................................................. 35
3.7.2
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca .. 36
3.7.3
Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb ..................................................... 38
3.7.4
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu
[30]
41
3.7.5
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih
mestih [43]....................................................................................................................... 42
3.7.6
Priporočila in standardi ....................................................................................... 44
4 METODOLOGIJA ..................................................................................................... 47
4.1
Participatorno načrtovanje ..................................................................................... 47
4.2
Presoja etičnosti raziskave..................................................................................... 48
4.3
Terenske meritve kakovosti notranjega okolja ......................................................... 49
4.3.1
Uporaba in opisi merilnih naprav ......................................................................... 50
4.4
Anketiranje – subjektivna ocena kakovosti notranjega okolja ................................... 54
5 REZULTATI EKSPERIMENTALNIH MERITEV IN OBJEKTIVNA OCENA UDOBJA .... 55

Poglajen, S. 2018. Analiza kakovosti notranjega okolja v izbrani vzgojno-varstveni ustanovi s predlogi izboljšav.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Stavbarstvo.

VII

5.1
Toplotno udobje ..................................................................................................... 56
5.1.1
Primerjava poteka temperature zraka in relativne vlažnosti zraka v igralnici pozimi59
5.3
Zvočno udobje ....................................................................................................... 74
5.4
Analiza parametrov kakovosti okolja v vrtcu Mojca glede na veljavna zakonska
določila ............................................................................................................................ 75
5.4.1
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca .. 75
5.4.2
Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb ..................................................... 77
5.4.3
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu 78
5.4.4
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih
mestih 79
5.4.5
Različne omejitve pravilnikov .............................................................................. 80
5.4.6
Priporočene vrednosti iz standardov ................................................................... 81
5.4.7
Priporočilo za načrtovanje in določanje mejnih vrednosti, ki jih podajajo pravilniki . 82
6 SUBJEKTIVNA OCENA UPORABNIKOV IN STARŠEV ............................................. 84
6.1
Rezultati anketiranja vzgojiteljev in pomočnikov ...................................................... 84
7 POVZETEK REZULTATOV IN RAZPRAVA ............................................................... 93
7.1
Neustrezni prametri kakovosti notranjega okolja - eksperimentalnega dela meritev .. 93
7.1.1
Parametri toplotnega udobja ............................................................................... 93
7.1.2
Parametri svetlobnega udobja............................................................................. 94
7.1.3
Parametri kakovosti notranjega zraka .................................................................. 94
7.1.4
Parametri zvočnega udobja ................................................................................ 94
7.1.5
Drugi parametri bivalnega in delovnega udobja.................................................... 95
7.2
Povzetek subjektivne ocene uporabnikov................................................................ 95
7.3
Analiza subjektivne in objektivne kakovosti notranjega okolja enote Mojca ............... 95
7.4
Predlogi za prihodnost, enota Mojca ....................................................................... 97
7.5
Predlogi za prihodnost, enota Rožle ....................................................................... 98
7.6
Omejitve raziskave in nadaljnje delo ....................................................................... 98
8 ZAKLJUČEK ............................................................................................................. 99
VIRI ............................................................................................................................... 101
SEZNAM PRILOG: ........................................................................................................ 106

VIII

Poglajen, S. 2018. Analiza kakovosti notranjega okolja v izbrani vzgojno-varstveni ustanovi s predlogi izboljšav.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Stavbarstvo.

KAZALO PREGLEDNIC
Tabela 1: Cilji in hipoteze magistrskega dela....................................................................... 4
Tabela 2: Ocena ustreznosti toplotnega okolja prikazana v projektni dokumentaciji, Poročilo o
preiskavi toplotnega okolja. Datum preiskave 11.1.2010.[10] ............................................. 10
Tabela 3: Ponovne meritve 22.3.2010, Poročilo o preiskavi toplotnega okolja.[9] ................ 11
Tabela 4: Gradbeno fizikalne značilnosti objekta [11] ........................................................ 12
Tabela 5: Izbrani parametri kakovosti notranjega okolja [27], [21], [15] ............................... 19
Tabela 6: Fangerjeva skala udobja ................................................................................... 20
Tabela 7: Kategorija udobja [16] ....................................................................................... 20
Tabela 8: Emisije vodne pare glede na aktivnost [19] ........................................................ 21
Tabela 9: Dopusten vpliv asimetrije sevanja [27] ............................................................... 23
Tabela 10: Primeri notranjih onesnaževal [54] ................................................................... 25
Tabela 11: Primer nabora in dopustne koncentracije [15],[55] onesnaževal iz notranjih virov
[22].................................................................................................................................. 26
Tabela 12: Razmerje koncentracij onesnaževal I/O. Koncentracija znotraj (I) in koncentracija
zunaj (O) [19]................................................................................................................... 27
Tabela 13: Identificirane HOS spojine v notranjem prostoru stavb in kemijska sestava [60] . 28
Tabela 14: Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb, določa potrebno količino vtoka
zraka za javne objekte. [15] .............................................................................................. 30
Tabela 15: Raziskave, ki so podale oceno povezave med prezračevanjem in zdravjem [24]
....................................................................................................................................... 33
Tabela 16: Študije, ki so preučevale vpliv parametrov kakovosti okolja na zdravje ljudi ....... 34
Tabela 17: Načrtovana hitrost zraka je odvisna od temperature zraka [15] ......................... 39
Tabela 18: Omejitve standarda SIST EN ISO 7730:2006 [26] ............................................ 44
Tabela 19: Omejitve standarda CR1752:1998 [58] ............................................................ 44
Tabela 20: Priporočila za minimalno občuteno temperaturo in maksimalno dovoljeno
koncentracijo CO2 [56] ..................................................................................................... 45
Tabela 21: Priporočila standarda, v primeru odprtin v vertikalni smeri [57] .......................... 46
Tabela 22: Datumi, čas, lokacija, merjeni parametri terenskih meritev na lokaciji ................ 49
Tabela 23: Datumi, čas, lokacija, merjeni parametri meritev opravljenih s stacionarnimi
merilci ............................................................................................................................. 50
Tabela 24: Izmerjeni parametri zunaj enote VVZ Mojca ..................................................... 55
Tabela 25: Izmerjeni parametri zunaj enote VVZ Rožle ..................................................... 55
Tabela 26: Izmerjeni parametri toplotnega udobja, vrtec Mojca, igralnica Metulji................. 57
Tabela 27: Izmerjeni parametri toplotnega udobja, vrtec Rožle, igralnica Pikapolonice........ 58
Tabela 28: Osvetljenost, določena s terenskimi meritvami, vrtec Mojca, igralnica Metulji..... 67
Tabela 29: Osvetljenost, določena s terenskimi meritvami, vrtec Rožle, igralnica................ 67
Tabela 30: Povprečna vrednost količnika dnevne svetlobe, KDS dne 1.3.2018, enota Mojca
in 22.2.2018, enota Rožle ................................................................................................ 68
Tabela 31: Izmerjeni parametri kakovosti zraka, vrtec Mojca, igralnica Metulji .................... 69
Tabela 32: Izmerjeni parametri kakovosti zraka, vrtec Rožle, igralnica Pikapolonice ........... 70
Tabela 33: Izmerjeni parametri kakovosti zraka, vrtec Mojca, igralnica Metulji – merilnik IAQ.
....................................................................................................................................... 71
Tabela 34: Odčitani parametri ravni hrupa, vrtec Mojca, igralnica Metulji ............................ 74
Tabela 35 Odčitani parametri ravni hrupa, vrtec Rožle, igralnica Pikapolonice .................... 74
Tabela 36: Ustreznost notranjega okolja v igralnici Metulji glede na Uradni list RS, št.42/02,
105/02, 110/02 – ZGO-1 in 61/17 – GZ ............................................................................. 76
Tabela 37: Ustreznost notranjega okolja v igralnici Metulji glede na Uradni list RS, št.73/00,
75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17 ............................................................ 77

Poglajen, S. 2018. Analiza kakovosti notranjega okolja v izbrani vzgojno-varstveni ustanovi s predlogi izboljšav.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Stavbarstvo.

IX

Tabela 38: Ustreznost ravni hrupa glede na Uradni list RS, št.17/06, 18/06 – popr. in 43/11 –
ZVZD-1 ........................................................................................................................... 78
Tabela 39: Ustreznost notranjega okolja v igralnici Metulji glede na Uradni list RS, št.89/99,
39/05 in 43/11 – ZVZD-1 .................................................................................................. 79
Tabela 40: Potrebna količina vtoka zunanjega zraka glede na Pravilnik o prezračevanju in
klimatizaciji stavb ............................................................................................................. 83

X

Poglajen, S. 2018. Analiza kakovosti notranjega okolja v izbrani vzgojno-varstveni ustanovi s predlogi izboljšav.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Stavbarstvo.

KAZALO GARFIKONOV
Grafikon 1: Število otrok, ki obiskujejo vrtec v občini Grosuplje, od leta 2006 do 2016 [3] ...... 6
Grafikon 2: Temperatura zraka (Tai) in relativna vlažnost (RHai ) zraka v igralnici Metulji 25.2. 1.3.2018 (Moder pas: ustrezna RHin, Oranžen pas: ustrezna To, glede na Pravilnik o
prezračevanju in klimatizaciji stavb) .................................................................................. 59
Grafikon 3: Temperatura zraka (Tai) in relativna vlažnost (RHai ) zraka v igralnici Pikapolonice
25.2. - 1.3.2018 (Moder pas: ustrezna RHin, Oranžen pas: ustrezna To, glede na Pravilnik o
prezračevanju in klimatizaciji stavb) .................................................................................. 60
Grafikon 4: Temperatura in relativna vlažnost zraka v igralnici Metulji 9.4. - 14.4.2018 (Moder
pas: ustrezna RHin, Oranžen pas: ustrezna To, glede na Pravilnik o prezračevanju in
klimatizaciji stavb) ............................................................................................................ 61
Grafikon 5: Temperatura in relativna vlažnost zraka v igralnici Pikapolonice 9.4. - 11.4.2018
(Moder pas: ustrezna RHin, Oranžen pas: ustrezna To, glede na Pravilnik o prezračevanju in
klimatizaciji stavb) ............................................................................................................ 61
Grafikon 6: Temperatura in relativna vlažnost zraka v igralnici Metulji 6.5. - 10.5.2018 (Moder
pas: ustrezna RHin, Oranžen pas: ustrezna To, glede na Pravilnik o prezračevanju in
klimatizaciji stavb) ............................................................................................................ 63
Grafikon 7: Temperatura in relativna vlažnost zraka v igralnici Pikapolonice 6.5. - 10.5.2018
(Moder pas: ustrezna RHin, Oranžen pas: ustrezna To, glede na Pravilnik o prezračevanju in
klimatizaciji stavb) ............................................................................................................ 63
Grafikon 8: Temperatura in relativna vlažnost zraka v igralnici Metulji 13.6. - 15.6.2018
(Moder pas: ustrezna RHin, Oranžen pas: ustrezna To, glede na Pravilnik o prezračevanju in
klimatizaciji stavb) ............................................................................................................ 64
Grafikon 9: Temperatura in relativna vlažnost zraka v igralnici Pikapolonice 13.6. - 15.6.
(Moder pas: ustrezna RHin, Oranžen pas: ustrezna To, glede na Pravilnik o prezračevanju in
klimatizaciji stavb) ............................................................................................................ 65
Grafikon 10: Temperatura in relativna vlažnost zraka v igralnici Metulji 9.4. - 14.4.2018
(Moder pas: ustrezna RHin, Oranžen pas: ustrezna To, glede na Pravilnik o prezračevanju in
klimatizaciji stavb) ............................................................................................................ 72
Grafikon 11: Koncentracija visoko hlapnih organskih spojin v igralnici Metulji 9.4. - 14.4.2018
(Zelen pas: Prekoračena vrednost HOS, glede na skalo podano iz strani proizvajalca
merilnika) ........................................................................................................................ 72
Grafikon 12: Koncentracija ogljikovega dioksida v igralnici Metulji 9.4. - 14.4.2018 (Zelen pas:
Koncentracija CO2 izven dovoljenih vrednosti po Pravilniku o prezračevanju in klimatizaciji
stavb) .............................................................................................................................. 73
Grafikon 13: Odgovori na vprašanje: »Je način prezračevanja zadosten, za učinkovito
odstranitev nezaželenih vonjav?« (N=17; »Zadovoljiv«=3(Mojca) =6(Rožle), »Neučinkovit«=4
(Mojca), »Dokaj učinkovit«=2(Mojca) =2(Rožle)) ............................................................... 84
Grafikon 14: Odgovori na vprašanje: »Vas moti prepih, ki je posledica prezračevanja?«
(N=16, »Ne«=4 (Mojca) =5 (Rožle), »Malo«=3 (Mojca) =2 (Rožle), »Zelo«=1 (Mojca) =1
(Rožle)) ........................................................................................................................... 85
Grafikon 15: Odgovori na vprašanje: »Kako bi splošno ocenili kakovost zraka v vrtcu?«
(N=16, »Slabo«=7 (Mojca) =1 (Rožle), »Nevtralno«=1 (Mojca) =4 (Rožle), »Dobra« =2
(Rožle), »Zelo slaba«=1 (Mojca))...................................................................................... 86
Grafikon 16: Odgovori na vprašanje: »Kaj generalno menite o notranjih temperaturnih
pogojih?« (N=16) »Da, Premrzlo pozimi«=2 (Rožle), »Da, pretoplo poleti«=6 (Mojca) =2
(Rožle), »Da, pretoplo spomladi, poleti, jeseni«=0 (Mojca) =0 (Rožle), »Da, premrzlo
spomladi, poleti, jeseni«=0 (Mojca) =0 (Rožle)) ................................................................. 87
Grafikon 17: Odgovori na vprašanje: »Ali vas moti hrup?« (N=14, »Da«=8 (Mojca) =4
(Rožle), »Ne«=0(Mojca), =2(Rožle)) ................................................................................. 87

Poglajen, S. 2018. Analiza kakovosti notranjega okolja v izbrani vzgojno-varstveni ustanovi s predlogi izboljšav.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Stavbarstvo.

XI

Grafikon 18: Odgovori na vprašanje: »Ste v zadnjih treh mesecih na delovnem mestu zaznali
katero od naslednjih težav? Enota Mojca« (N=9) ............................................................... 88
Grafikon 19: Odgovori na vprašanje: »Ste v zadnjih treh mesecih na delovnem mestu zaznali
katero od naslednjih težav? Enota Rožle« (N=8) ............................................................... 89
Grafikon 20: Odgovori na vprašanje: »Ste v zadnjih treh mesecih prepoznali katerega od
naštetih simptomov? In verjamete, da je posledica vašega delovnega okolja? (enota Mojca)«
(N=9) ............................................................................................................................... 89
Grafikon 21: Odgovori na vprašanje: »Ste v zadnjih treh mesecih prepoznali katerega od
naštetih simptomov? In verjamete, da je posledica vašega delovnega okolja? (enota Rožle)«
(N=8) ............................................................................................................................... 90
Grafikon 22: Odgovori na vprašanje: »Kaj generalno menite o zunanjem igrišču vrtca?«
Desno, vrtec Mojca (N=9), Levo vrtec Rožle (N=8) ............................................................ 90
Grafikon 23: Odgovori na vprašanje: »Kaj generalno menite o notranjem okolju? (vrtec
Mojca)« (N=9) .................................................................................................................. 91
Grafikon 24: Odgovori na vprašanje: »Kaj generalno menite o notranjem okolju? (vrtec
Rožle)« (N=8) .................................................................................................................. 91

XII

Poglajen, S. 2018. Analiza kakovosti notranjega okolja v izbrani vzgojno-varstveni ustanovi s predlogi izboljšav.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Stavbarstvo.

KAZALO SLIK
Slika 1 Shema vsebine magistrskega dela .......................................................................... 3
Slika 2: Lokacija enot vrtca Grosuplje [6]............................................................................. 7
Slika 3: Zunanjost mobilne enote Mojca in zunanje igrišče [49] ............................................ 8
Slika 4: Tloris razporeditve prostorov enote Mojca. Z rdečo barvo je označena igralnica
Metuljev, kjer smo izvajali meritve [49] ................................................................................ 9
Slika 5: Igralnica 2 – Metulji, enote Mojca [49] ..................................................................... 9
Slika 6: Zunanjost enote Rožle [5] .................................................................................... 14
Slika 7: Igralnica 1- skupina Pikapolonice, kjer so potekale meritve [49] ............................. 14
Slika 8: Tloris razporeditve prostorov enote Rožle. Z rdečo barvo je označena igralnica
Pikapolonic, kjer smo izvajali meritve [49] ......................................................................... 15
Slika 9: Procent nezadovoljnih ljudi s kakovostjo zraka, kot funkcija relativne vlage in
temperature vdihanega zraka [17] .................................................................................... 21
Slika 10: Faktorji, ki določajo onesnaženost notranjega zraka [17] ..................................... 27
Slika 11: Enostransko prezračevanje [19] ......................................................................... 29
Slika 12: Predpisi, ki so osnova za sprejetje pravilnika [13] ................................................ 36
Slika 13: Predpisi, ki so osnova za sprejetje pravilnika [15] ................................................ 38
Slika 14: Predpisi, ki so osnova za sprejetje pravilnika [30] ................................................ 41
Slika 15: Predpisi, ki so osnova za sprejetje pravilnika [43] ................................................ 42
Slika 16: Merilnik VOLTCRAFT CM-100 [49]..................................................................... 50
Slika 17: Sevalni termometer [49] ..................................................................................... 51
Slika 18: Merilnik LED Light meter Extech LT40 [46] ......................................................... 51
Slika 19: Merilnik NTI Audio, XL2, TA (class 1, SN: A20-07626-E0) [44]............................. 52
Slika 20: Merilnik Testo 175-H2 Logger [45] ...................................................................... 52
Slika 21: Merilnik IAQ [49] ................................................................................................ 53
Slika 22: Lokacija merilnikov Voltcraft, IAQ, NTI in Testo Logger v igralnici Metulji [49] ....... 56
Slika 23: Lokacija merilnikov Voltcraft, NTI in Testo Logger v igralnici Pikapolonice [49] ..... 57
Slika 24: Lokacija meritev z merilcem Extech lux meter v igralnici Metulji [49]..................... 66
Slika 25: Lokacija meritev z merilcem Extech lux meter v igralnici Pikapolonice [49] ........... 67
Slika 26: Orientacija objekta VVZ Mojca [49] ..................................................................... 68

Poglajen, S. 2018. Analiza kakovosti notranjega okolja v izbrani vzgojno-varstveni ustanovi s predlogi izboljšav.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Stavbarstvo.

»Ta stran je namenoma prazna«

XIII

XIV

Poglajen, S. 2018. Analiza kakovosti notranjega okolja v izbrani vzgojno-varstveni ustanovi s predlogi izboljšav.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Stavbarstvo.

SIMBOLI IN OKRAJŠAVE
HT'
g faktor
U
Umax
H
Qh
ε
n
PPD
PMV
𝑉𝑉̇
𝑉𝑉0̇
𝑉𝑉
𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂
𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝐶𝐶𝑖𝑖

𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶2,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶2,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

cCO2
cHOS
HOS
IAQ
𝑄𝑄̇

SBS
BRI
EPA
CIE

RHin
RHao
𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑁𝑁
Aneto,tloris
𝛼𝛼𝑘𝑘
𝛼𝛼𝑠𝑠
𝑢𝑢
𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑣𝑣̅
𝐸𝐸
𝐸𝐸𝑖𝑖
𝐸𝐸𝑜𝑜,ℎ

Koeficient specifičnih transmisijskih toplotnih izgub stavbe [W/(m 2K)]
Odstotek prehoda sevanja celotnega sončnega spektra skozi zasteklitev v
primerjavi s prejetim sevanjem na zunanji strani [%]
Toplotna prehodnost [W/(m 2K)]
Najvišja dovoljena toplotna prehodnost [W/(m 2K)]
Izkoristek sistema za pridobitev odpadne toplote pri prezračevanju [-]
Letna potrebna toplota za ogrevanje [kWh]
Učinkovitost prezračevanja [-]
Število izmenjav zraka ali intenzivnost prezračevanja [h-1]
Odstotek nezadovoljnih ljudi s toplotnim udobjem, angl. Predicted Percentage
of Dissatisfied [%]
Indeks pričakovane povprečne ocene toplotnega udobja, angl. Predicted
Mean Vote [-]
Količina vtoka zraka v prostor, prostorninski tok [m 3/h]
Potrebna količina svežega zraka na osebo [m 3/h]
Prostornina [m 3]
Koncentracija onesnažil v odtočnem zraku [ppm], [kg/m 3]
Koncentracija onesnažil v vtočnem zraku [ppm], [kg/m 3]
Koncentracija onesnaženosti zraka v coni dihanja [ppm], [kg/m 3]
Maksimalna koncentracija ogljikovega dioksida v prostoru [ppm]
Koncentracija ogljikovega dioksida zunaj objekta [ppm]
Koncentracija ogljikovega dioksida v prostoru [ppm]
Koncentracija hlapnih organskih spojin [ppm]
Hlapne organske spojine, (angl. Volatile organic compounds) [ppm]
Kakovost notranjega zraka (angl. Indoor Air Quality) [ppm]
Toplotni tok [W]
Sindrom bolnih stavb (angl. Sick building syndrome).
Bolezen povezana s stavbo (angl. Building related illness)
Okoljska agencija (angl. The enviromental protection agency)
Mednarodna organizacija za osvetljevanje (fr. Commission Internationale de
l‘Eclairage)
Relativna vlažnost zraka znotraj objekta [%]
Relativna vlažnost zraka zunaj objekta [%]
Površina N-te stene / stropa / tal [m 2]
Neto tlorisna površina prostora [m 2]
Toplotna prehodnost s konvekcijo [W/(m 2K)]
Toplotna prehodnost s sevanjem [W/(m 2K)]
Vrednost, ki se odčita iz tabele [15], v odvisnosti od srednje hitrosti zraka [m/s]
Standardna deviacija trenutne hitrosti [m/s]
Povprečna hitrost zraka v časovnem obdobju [m/s]
Osvetljenost [lux]
Osvetljenost notranje točke na delovni površini [lux]
Horizontalna osvetljenost zunaj objekta [lux]

Poglajen, S. 2018. Analiza kakovosti notranjega okolja v izbrani vzgojno-varstveni ustanovi s predlogi izboljšav.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Stavbarstvo.

Ehoritontalna
𝑑𝑑𝑑𝑑
A
𝑇𝑇𝑢𝑢
𝐴𝐴0
𝜃𝜃
𝑅𝑅
Tao
Tao,avg
Tai
Tmr
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑁𝑁
Tsurf,tla
𝐹𝐹č→𝑁𝑁
KDS
VVZ
PVC
CO2
CO
NOX
SOX
He
O3
Rn
PM2,5
PM10
M
W
𝑄𝑄̇𝐷𝐷
𝑄𝑄̇𝑖𝑖
𝑄𝑄̇𝑅𝑅
𝑄𝑄̇𝑑𝑑
𝑄𝑄̇𝑠𝑠
𝑄𝑄̇𝐾𝐾
𝑄𝑄̇𝑝𝑝
RHin
𝑝𝑝𝑣𝑣
𝑝𝑝𝑣𝑣,𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑝𝑝0
𝑝𝑝𝐴𝐴 (𝑡𝑡)

𝐿𝐿𝑝𝑝

𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒

LA,eq

Osvetljenost v horizontalni smeri [lux]
Vpadajoči svetlobni tok [lm]
Površina [m 2]
Turbulenca [%]
Površina zasteklitve [m 2]
Vidni kot neba [°]
Povprečen faktor refleksivnosti površin v prostoru [%]
Temperatura zraka zunaj objekta [°C]
Poprečna temperatura zraka zunaj [°C]
Temperatura zraka v prostoru [°C]
Srednja sevalna temperatura [°C]
Površinska temperatura N-te površine [°C]
Temperatura tal [°C]
Kotni faktor med človek in N-to površino [-]
Količnik dnevne svetlobe (angl. Daylighting factor) [%]
Vzgojno-varstveni zavod
Polivinilklorid
Ogljikov dioksid
Ogljikov monoksid
Dušikovi oksidi
Žveplovi oksidi
Helij
Ozon
Radon
Trdni delec, premera 2.5µm [ppm], [µg/m3]
Trdni delec, premera 10µm [ppm], [µg/m 3]
Toplota nastala z metabolizmom v enoti časa [W/m2]
Mehansko delo v enoti časa [W/m 2]
Toplotni tok zaradi difuzije vodne pare skozi kožo [W/m 2]
Toplotni tok zaradi izparevanja [W/m 2]
Toplotni tok zaradi navlaženega zraka, ki ga izdihamo [W/m 2]
Dihanje – toplotni tok v dihalih [W/m 2]
Toplotni tok zaradi sevanja s površine kože na okolico [W/m2]
Toplotni tok zaradi konvekcije [W/m2]
Toplotni tok prevoda toplote [W/m 2]
Relativna vlažnost zraka v notranjem prostoru [%]
Dejanski delni tlak vodne pare [kPa]
Nasičen tlak vodne pare [kPa]
Dejanski zvočni tlak [Pa]
Referenčni zvočni tlak [Pa]
Trenutna raven zvočnega tlaka (utež A), ki mu je izpostavljen
delavec [Pa]
Raven zvočnega tlaka [dB]

Ekvivalentna raven zvočnega tlaka [dB]
Ekvivalentno raven hrupa z obtežbo A [dB]

XV

XVI

Poglajen, S. 2018. Analiza kakovosti notranjega okolja v izbrani vzgojno-varstveni ustanovi s predlogi izboljšav.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Stavbarstvo.

LI,A,aq

Ekvivalentno raven hrupa z obtežbo A za impulzivno časovno povprečenje
[dB]
Konična raven zvočnega tlaka [dB]
Konična raven zvočnega tlaka z obtežbo C [dB]
Minimalna raven zvočnega tlaka, z obtežbo A in ''F'' časovni povprečenjem
[dB]
Maksimalna raven zvočnega tlaka, z obtežbo A in ''F'' časovni povprečenjem
[dB]
Raven zvočnega tlaka z obtežbo A, za čas 8 ur [dB]
Dnevna izpostavljenosti delavca hrupu [s]
Čas enak 8h ali 28800s [s]

Lpeak
LC,peak
LA,F,min
LA,F,max
LA,EX,8h
𝑡𝑡𝑒𝑒
𝑡𝑡0

Poglajen, S. 2018. Analiza kakovosti notranjega okolja v izbrani vzgojno-varstveni ustanovi s predlogi izboljšav.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Stavbarstvo.

XVII

RAZLAGA POJMOV
g faktor: Prehod sončnega sevanja, celotnega spektra preko transparentnega dela
stavbnega ovoja. Podano v odstotkih glede na prejeto sevanje na zunanji strani.
Koeficient specifičnih transmisijskih toplotnih izgub stavbe: Je količnik koeficienta
transmisijskih toplotnih izgub objekta in celotne zunanje površine objekta.
Predpis: Državni pravni akt, ki določa tehnične zahteve. Je obvezen za uporabo.
Učinkovitost prezračevanja (ε): Določimo kot razmerje med koncentracijo onesnaževal v
odtočnem zraku in koncentracijo onesnaževal v coni dihanja.
Intenzivnost prezračevanja ali število izmenjav zraka (n): Vrednost nam pove, kolikokrat
v uri se prostornina zraka v stavbi zamenja z vtočnim zunanjim zrakom.
PPD indeks Vsakemu indeksu PMV ustreza vrednost PPD, ki je zveza med PMV in
številom ljudi, ki se v danih toplotnih razmerah neudobno počutijo.
Participatorno načrtovanje Vključevanja v faze načrtovanja več strokovnjakov iz različnih
področij, kot tudi vključevanje končnih uporabnikov, da se zagotovi končne funkcionalne in
uporabne rešitve.
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1

1

UVOD

Otroci so poleg starostnikov najranljivejša skupina, nezmožni so se zaščititi in razložiti
neugodne razmere v grajenem okolju, kot je neustrezna temperatura, kakovost zraka,
osvetljenost in hrup. Zato je pri odraščanju nujno potrebno zagotoviti zdrave notranje bivalne
razmere, ki bodo spodbudile zdrav razvoj in kreativnost. Poiskati je potrebno ravnovesje
vzgojno-varstvenih, higienskih, sanitarno-tehničnih pogojev, zunanjega in notranjega okolja.
Prav tako upoštevati načela participatornega sodelovanja investitorjev, projektantov in
končnih uporabnikov.
Bivanje v vrtcu je zagotovljeno otroku od konca porodniškega dopusta enega izmed staršev,
do prvega dneva v šoli. Otroci preživijo tudi do 30% časa v dnevu v vzgojno- izobraževalni
ustanovi. Glede na specifiko uporabnikov, ranljivost in dolgi časi izpostavljenosti, je potrebno
zagotoviti ustrezno kakovost notranjega okolja vseh vrtcev in preprečiti dejavnike tveganja v
okolju. V začetku šolskega leta 2017/2018 je bilo v Republiki Sloveniji v vrtce vključenih
86.703 otrok, to je bilo 80,3 % vseh otrok v starosti 1–5 let [3]. Cilj držav članic Evropske
unije je, da bo do leta 2020 vključenih v predšolsko vzgojo vsaj 95 % otrok med četrtim in
šestim letom starosti (do začetka osnovne šole) [53]. Delež vključenih otrok v vrtce je v
porastu. V Sloveniji se je v obdobju 2006 - 2015 število otrok v vrtcih povečalo za 47 % [1].
Posledično primanjkuje kapacitet, kjer bi potekala vzgojno-varstvena dejavnost. Prostorska
stiska se pogosto rešuje z začasnimi objekti, namestitvijo kontejnerjev oziroma mobilnih
enot.
V sledeči magistrski nalogi bomo obravnavali specifično okolje – vzgojno varstveno
ustanovo, enoto Mojca, vrtca Grosuplje. Poziv za pregled stanja je prišel s strani zaposlenih,
ki so zaznali težave s kakovostjo bivanja in delovanja pri uporabi objekta (bivalno okolje za
otroke, delovno okolje za zaposlene). Omenjena enota Mojca je montažni objekt, zgrajen
leta 2010. Uporabno dovoljenje je vrtec pridobil pred 10 leti. Namen gradnje je bila
kratkočasna rešitev prostorske stiske vrtca Grosuplje.
57. člen Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
[13] je bil tako glavni razlog za nastanek magistrske naloge. Ob izgradnji vrtca Mojca in
odobrenem uporabnem dovoljenju je 57. člen Pravilnika, omogočal reševanje prostorske
stiske z začasnimi mobilnimi enotami za obdobje 10 let [13]. Leta 2016 je v veljavo stopil
Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in
opremo vrtca – Uradni list RS, št. 74/2016 [14]. 2.člen omenjenega pravilnika se glasi:
»Kadar se vrtec uredi iz mobilnih enot, ki ne upoštevajo v celoti določil za novogradnjo vrtca,
se objekt šteje za nenamensko stavbo, ki se lahko uporablja začasno, za obdobje največ 20
let.« [14]. Problem pravnega akta je, da se uporabno dovoljenje podaljša avtomatično, brez
pregleda stanja. Pri objektu, kateremu se podaljša dovoljenje za uporabo, bi bilo potrebno
analizirati stanje glede na veljavne predpise in v primeru ustreznosti izdati novo uporabno
dovoljenje. Montažni objekt enote Mojca je bil v osnovi načrtovan tako, da ustreza pogojem
vrtca za krajše časovno obdobje (10 let).
Sprememba Pravilnika omogoča, da se vzgojno varstvena dejavnost v mobilni enoti Mojca
opravlja še nadaljnjih 10 let. Že ob prvem vstopu v enoto Mojca je razvidno, da le ta ni v
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celoti primeren za tovrstno dejavnost, saj zaznamo vibracije tal, neprijeten vonj in majhen
volumen prostora. Z eksperimentalnimi meritvami v prostorih smo v sklopu magistrskega
dela želeli to tudi dokazati. Mobilna enota, v kateri se nahaja vrtec Mojca, ni bila prvotno
načrtovana za vzgojno-varstveno dejavnost. Montažni kontejner je bil za ta namen preurejen
kasneje.
Glavni namen sledeče magistrske naloge je bilo tako analizirati kakovost notranjega okolja
enote Mojca, kjer smo se osredotočili na parametre svetlobnega, zvočnega, toplotnega
udobja in kakovost zraka. Podati smo želeli ustreznost stanja glede na slovenske pravilnike.
Primerjali smo mejne vrednosti podane s pravnimi akti, ki veljajo v Sloveniji, s priporočili
standardov in znanstvenih študij. V nadaljevanju smo preučili možen vpliv merjenih
parametrov kakovosti notranjega okolja na zaposlene. In sicer smo s pomočjo anketnega
vprašalnika preverili, ali v enotah vrtcev pride do pojava sindroma bolnih stavb.
Za namen magistrske naloge smo izvedli meritve na terenu v enoti Mojca in hkrati za
primerjavo tudi v enoti Rožle, ki je lociran v pritličju večstanovanjskega objekta, zgrajenem
iz armiranega betona in opeke. Obe enoti sta prezračevani s pomočjo naravnega
prezračevanja. Primerjava rezultatov meritev lahkega montažnega objekta z masivno
grajeno enoto, nam je podala vpogled vpliva večje toplotne akumulacije objekta na
parametre notranjega okolja. Meritve na terenu so potekale v obdobju februar–julij 2018.
Avtomatski merilniki so bili nameščeni celoten čas. V omenjenem obdobju smo s pomočjo
ročnih merilnikov opravili deset merjenj (in sicer dne 22.2., 1.3., 2.3., 30.3., 13.6. in 14.6.) v
igralnicah enote Mojca in Rožle. Zaobjeli smo razmere pozimi, pomladi in poleti. Merili smo
temperaturo zraka in površin, vlažnosti zraka, raven hrupa, koncentracije CO2, visoko
hlapnih organskih spojin (v nadaljevanju HOS) in raven osvetljenosti. S tem smo dobili
vpogled v dejansko stanje vrtca ob zasedenosti otrok.
V drugem delu eksperimentalnega dela smo izvedli anketiranje vzgojiteljev, pomočnikov in
staršev. Dobili smo vpogled v začasne rešitve vzgojiteljev, prisotnost sidroma bolnih stavb,
identifikacijo problemov in njihove predloge rešitev. Z vključitvijo zaposlenih v vrtcu in staršev
v faze načrtovanja smo upoštevali principe participatornega načrtovanja.
Raziskavo je odobrila komisija Republike Slovenija za medicinsko etiko.
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Uvod
(Poglavje 1)
Namen, cilji, hipoteze
(Poglavje 1)
Teoretični del
Trenutno stanje

Zakonodaja

Eksperimentalne meritve
(objektivna ocena)

Teoretično ozadje

Anketiranje
(subjektivna ocena)
Razprava

Slika 1 Shema vsebine magistrskega dela
1.1 Namen
Uporabniki vzgojno-varstvenega zavoda Kekec, mobilne enote Mojca so nas opozorili na
probleme v povezavi s kakovostjo notranjega okolja. Namen magistrskega dela je objektivno
oceniti stanje z meritvami na terenu in analizirati subjektovo oceno anketiranih uporabnikov.
V razpravi želimo predstaviti predloge izboljšav. Kot smo že omenili v uvodu, je bil vrtec
Mojca načrtovan za obdobje uporabe do 10 let. Pred pretekom obdobja pa se je zaradi
spremembe zakonodaje uporabno dovoljenje podaljšalo za nadaljnjih 10 let. Raziskovalna
vprašanja so: 1. Ali je objekt Mojca načrtovan za obdobje 10 let primeren za nadaljnjo
uporabo v vzgojno-varstveni dejavnosti; 2. Ali je primeren za uporabe s strani otrok in
vzgojiteljev tudi po preteku desetletnega obdobja.
V fazah dejanskega stanja, predlogu rešitev in načrtovanja smo želeli vključili uporabnike
prostorov, ravnateljico, vzgojitelje, starše in otroke. Želeli smo zagotoviti načela
participatornega načrtovanja, saj se prepogosto dogajajo le delne sanacije (primer sanacija
toplotne izolacije enote Mojca leta 2013), ki ne rešijo vseh problemov ali pa se pokažejo
vedno novi. Uporabnike, ki dejansko poznajo proces dela in specifike objekta, pa se ne
vključi. Na koncu pa negativne posledice lahko/pogosto doletijo najranljivejšo skupino, to je
otroke.
Za namen primerjave parametrov kakovosti bivanja in delovanja (otroci, zaposleni), smo vse
meritve ponovili v klasično grajenem vrtcu iz masivnega stavbnega ovoja.
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1.2 Cilji in hipoteze
Cilji, hipoteze in metode, ki so bili osnova za nastanek magistrskega dela, so prikazane v
tabeli 1.
Tabela 1: Cilji in hipoteze magistrskega dela
1. Cilj: Izvesti sistematičen pregled raziskav na tematiko možnih vplivov kakovosti
notranjega okolja na zdravje, udobje, storilnost uporabnikov (fokusno okolje vzgojnovarstvene ustanove).
Hipoteza: Parametri notranjega okolja, kot so notranja temperatura, relativna
vlažnost zraka, koncentracija CO2, HOS, nivo prezračevanja, raven hrupa
in osvetljenost, katerih vrednost presega zahtevane in priporočene mejne
vrednosti, imajo možen negativen vpliv na storilnost in zdravje
uporabnikov. Raziskave potrjujejo, da neustrezna kakovost notranjega
okolja v vzgojno-varstvenih ustanovah vplivajo na zdravje, udobje in
storilnost uporabnikov.
Metoda: Sistematičen pregled literature v bazah Science Direct, Cobiss. (leto
2005-avgust 2018).
2. Cilj: Preučiti zakone in pravilnike v Republiki Sloveniji na področju kakovosti notranjega
okolja v vzgojno-varstvenih objektih.
Hipoteza: Zakonodaja Republike Slovenije je na področju kakovosti notranjega
okolja vzgojno-varstvenih ustanov ohlapna.
Metoda: Pregled veljavnih zakonskih aktov, podatkov in tujih priporočil (Uradni list
RS, SIST)
3. Cilj: Oceniti dejansko stanje enote Mojca in enote Rožle, s pomočjo terenskega ogleda
in pregledom projektne dokumentacije.
Hipoteza: Identifikacija več problemskih področij kot so: neustrezna kakovost
notranjega okolja v igralnicah, zunanjega okolja (igrišča, parkirišča),
preobremenjenost igralnic.
Metoda: Izvedba terenskega ogleda in pregleda projektne dokumentacije.
4. Cilj: Opraviti meritve na terenu v enoti Mojca in enoti Rožle (22.2.2018 – 14.7.2018).
Hipoteza: Izbrani parametri kakovosti notranjega okolja (temperatura zraka,
Metoda: relativna vlažnost, koncentracija CO2 ) v igralnicah obeh vrtcev se tekom
opravljanja meritev spreminjajo glede na zasedenost prostora in
frekvenco ter načinom zračenja.
In-situ meritve: temperatura zraka in površin, vlažnost zraka, raven hrupa,
koncentracije CO2, hlapnih organskih spojin in raven osvetljenosti.
5. Cilj: Seznanitev z željami, problemi in potrebami uporabnikov objekta s pomočjo
anketnega vprašalnika.
Hipoteza: Uporabniki identificirajo neugodne pramatere kakovosti notranjega
okolja.
Metoda: Seznanitev z željami, problemi in potrebami uporabnikov objekta.
Vnaprej pripravljeni anketni vprašalniki in pogovor z vzgojitelji, ki so
uporabniki prostora. Pogovor in anketiranje staršev.
6. Cilj: Analizirati, pregledati in primerjati rezultate subjektivnega in objektivnega dela
naloge.

Poglajen, S. 2018. Analiza kakovosti notranjega okolja v izbrani vzgojno-varstveni ustanovi s predlogi izboljšav.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Stavbarstvo.

Hipoteza:

Metoda:

5

Predvideva se neustreznost nekaterih parametrov kakovosti notranjega
okolja v enoti Mojca: koncentracija CO2 in HOS, ki je previsoka v času
uporabe objekta, nezadostna osvetljenost z naravno svetlobo, delo
moteno zaradi hrupa.
Kakovost notranjega okolja je primernejša v enoti Rožle.
Obdelava podatkov s pomočjo programa Excel.

7. Cilj: Predlogi izboljšav v smeri kakovostnejšega notranjega okolja. Rešitve glede na
rezultate raziskave.
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PREGLED TRENUTNEGA STANJA
2.1 VVZ Kekec Grosuplje

Vrtec Kekec je leta 1953 ustanovila Občina Grosuplje in je kategoriziran kot javni vzgojnoizobraževalni zavod. Sedež zavoda je lociran na Trubarjevi cesti 15 v Grosupljem. Zadnja
leta vrtec vodi ravnateljica Majda Fajdiga. [5]
V šolskem letu 2016/2017 je bil delež otrok vključenih v vrtce, s stalnim prebivališčem v
občini Grosuplje, v starostni skupini od 1-2 leti 55,9 %. Otroci v starostni skupini 3-5 let pa
so obiskovali vrtec v 90,1 % [3]. Statistični podatki dokazujejo, da v občini Grosuplje število
otrok v predšolski vzgojno- izobraževalni ustanovi narašča. Iz grafikona 1 razberemo, da je
v letu 2016/2017 vrtec v občini Grosuplje obiskovalo 1.002 otrok. Na območju Slovenije je
bilo istega leta vpisanih 86.284 otrok. Vseh obratujočih enot vrtcev pa je bilo 946. Glede na
strateški cilj Evropske unije, da se v vrtce vključi 95 % otrok [53], se pričakuje, da bo delež
vključenih otrok naraščal [4]. Grosuplje leži na izredno zanimivi lokaciji, tako bližina avtoceste
in glavnega mesta Ljubljane, povzročata priseljevanje.

Grafikon 1: Število otrok, ki obiskujejo vrtec v občini Grosuplje, od leta 2006 do 2016 [3]
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Že pred leti je večanje števila vpisanih otrok je privedlo do prostorske stiske. Občina je rešitev
našla v izgradnji začasnega, mobilnega vrtca. Kot investitor je leta 2010 postavila montažnokontejnerski vrtec. S tem naj bi občina rešila problem pomankanja prostora za prehodno
obdobje 10 let, ko naj bi se zgradil objekt masivne gradnje.
Na sliki 2 je razvidna lokacija v magistrski nalogi obravnavanih enot: enote Mojca, enote
Rožle in glavne enote Kekec. Objekti so razporejeni po celotnem mestu Grosuplje.
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Legenda:

Slika 2: Lokacija enot vrtca Grosuplje [6]
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2.2 Enota Mojca
Oddelek, ki ima prostore v predhodno omenjeni mobilni enoti so poimenovali enota Mojca.
Pritlični vrtec ima naslov Kersnikova cesta 2a, Grosuplje. Obdan je z velikim travnatim
igriščem in dvoriščem. [5]
Objekt je dimenzij 32m x 14m in je dvignjena nad tlemi, kota pritličja je 0,3m nad koto
urejenega terena. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano 30.3.2009. Dostop do vrtca je urejen
preko odcepa z javne ceste. Zagotovljenih je 7 javnih parkirišče ob kompleksu, za čas 20
minut. Enoto sestavlja 5 igralnic z vso potrebno spremljajočo infrastrukturo (sanitarije,
garderobe, pisarne, prostor za čistila, kuhinja). Objekt je zasnovano kot avtonomna enota z
lastno kotlovnico (plin) in pripravo tople vode ter navezavo na javne komunalne priključke.
[11]
Mobilna enota je sestavljena iz prefabriciranih montažnih kontejnerskih modulov Trimo
Trebnje, ki so bili funkcionalno in oblikovno prirejeni vzgojno-varstveni dejavnosti. Nosilna
konstrukcija je sestavljena iz okvirne kovinske škatlaste konstrukcije. Kontejnerska enota je
postavljena na sistem armirano betonskih pasovnih temeljev. Fasada objekta so tipski
izolacijski sendvič paneli. Objekt pokriva dvokapna streha lesene nosilne konstrukcije iz
žebljanih nosilcev prečno, s kritino TRIMO TPO trapezne pločevine, s slemenom v vzdolžni
smeri objekta. Tlaki so izvedeni z oblogo PVC ali gumo, stene in stropi so znotraj oblečeni v
laminat kot zaključni sloj stenskih sendvič panelov. Okna so izdelana iz PVC materiala in
opremljena z zunanjimi roletami. Furniran les je bil uporabljen pri izdelavi notranjih vrat. [11]

Slika 3: Zunanjost mobilne enote Mojca in zunanje igrišče [49]
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Slika 4: Tloris razporeditve prostorov enote Mojca. Z rdečo barvo je označena igralnica
Metuljev, kjer smo izvajali meritve [49]

Slika 5: Igralnica 2 – Metulji, enote Mojca [49]
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2.2.1 Projektna dokumentacija
Pregledali smo projektno dokumentacijo, kjer smo razbrali naslednja dokazila [11]:
• Uporabno dovoljenje 10 let, v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca - Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08,
126/08, 47/10 [13].
• Vrednotenje po kriterijih za zmerno toplotno okolje, po Pravilniku o normativih in
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, [11] kar je razvidno iz tabel
2 in 3 [10],[9].
• Problem prenizke relativne vlažnosti zraka v prostoru smo identificirali na podlagi
meritev dne 11.1.2010. V vseh igralnicah je bila manjša vlažnost od mejne vrednosti
40 % (rdeč okvir, tabela 2).
• Predlagana tehnična rešitev za prenizko relativno vlažnost prostorov je bila montaža
ultrazvočnih vlažilcev zraka z ionizacijo. Izvedba ponovnih meritev dne 22.3.2010
(zeleni okvir, tabela 3).
Tabela 2: Ocena ustreznosti toplotnega okolja prikazana v projektni dokumentaciji, Poročilo
o preiskavi toplotnega okolja. Datum preiskave 11.1.2010.[10]
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Tabela 3: Ponovne meritve 22.3.2010, Poročilo o preiskavi toplotnega okolja [9]

•
•

•
•

Vsi prostori, v katerih se opravlja vzgojna dejavnost za otroke ter prostori, v katerih
opravljajo svoje delo zaposleni ter vrt imajo naravno svetlobo. [8]
Osvetljenost posameznih prostorov je v skladu s Pravilnikom o normativih in
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. To je razvidno iz zapisnika
o preiskavah delovnega okolja – osvetljenosti, z dne 27.10.2009. [8]
Proti bleščanju so okna zaščitena z žaluzijami. [8]
Igralne površine so urejene ob oknih. [8]

STROJNE INŠTALACIJE [11]
• Priprava tople sanitarne vode na utekočinjen naftni plin.
• Kondenzacijski plinski grelec s prisilnim vlekom zraka in zaprtim kuriščem.
• Dovod zgorevalnega zraka in odvod dimnih plinov je predviden s koaksialno dimno
tuljavo.
• Ločen bojler za pripravo sanitarne vode in ločen hranilnik toplote.
• Kot podporni ogrevalni sistem so nameščeni panelni solarni kolektorji (priprava
sanitarne tople vode in podpora radiatorskega ogrevanja).
• Dvocevni nizkotemperaturni radiatorski sistem 55/45 °C.
• Mehansko prezračevanje s sesanjem zraka je nameščeno v sanitarijah, garderobah,
hodniku in v prostoru s čistil.
• Nameščene so tudi rešetke za izenačevanje tlakov, montirane v vratih prostorov v
podtlaku.
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TOPLOTNE KARAKTERISTIKE STAVBE [11]
Tabela 4: Gradbeno fizikalne značilnosti objekta [11]
Celotna zunanja površina stavbe
755,3 m 2
Ogrevana prostornina stavbe
1.294,65 m 3
Oblikovni faktor
0,583 m-1
Neto uporaba površina stavbe
400,74 m 2
Toplotna prehodnost ovoja stavbe – netransparentni elementi
Element
U [W/(m 2K)]
Umax [W/(m 2K)]
Fasada
0,35
0,6
Streha
0,22
0,25
Toplotna prehodnost ovoja stavbe – transparentni elementi
Element
U [W/(m 2K)]
g faktor [%]
Okna
1,27
0,8
Vrata
1,35
0,3
Koeficient
specifičnih
transmisijskih
toplotnih izgub stavbe
Predvidena izmenjava zraka pri naravnem
prezračevanju
Izkoristek sistema za pridobitev odpadne
toplote pri prezračevanju
Letna potrebna toplota za ogrevanje

HT'

0,55 W/(m 2K)

n

0,5 h-1

H

0

Qh

21537,74 kWh

2.2.2 Pretekle težave, opozorjene s strani uporabnikov
Zaradi slabo toplotno izolirane strehe, posledično hladnim stropom se je na podstrešju
nabirala vlaga, kar je privedlo do izliva vode po notranjih obodnih površinah. Leta 2016 so
izvedli delno sanacijo strehe, tako da so dodali plast toplotno izolacijskega materiala.

2.2.3 Dejansko stanje
Kontejnerski objekt enote Mojca je na prvi pogled prijeten, opremljen s pohištvom, ki deluje
domače. Objekt je naravno prezračevan z odpiranjem oken, po navedbi zaposlenih dvakrat
dnevno. V igralnicah so nameščene ''split'' klimatske naprave, v sanitarijah je zagotovljeno
mehansko prezračevanje s sesanjem zraka.
Uporabniki objekta in obiskovalci so po nekajletni uporabi identificirali nekaj težav.
• Nizek strop, svetla višina meri 2,68 m.
Majhen volumen prostora povzroči slabšo kakovost notranjega zraka hitro onesnaženje
notranjega zraka. Težava je najbolj opazna pozimi, ko je omejeno odpiranje oken zaradi
nizkih zunanjih temperatur. Izmenjava zraka pri naravnem prezračevanju je tako nezadostna.
Nizek strop in rabljeni materiali z nižjo zvočno absorptivnostjo poslabšajo prostorsko akustiko
prostora in poudarijo hrup otrok. Problem je tudi pri klimatizaciji objekta, saj naprave ob
prisotnosti otrok ne smejo biti prižgane. Aktivna klimatska naprava ob povezavi z nizkim
stropom namreč povzroči prepih.
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• Suh zrak
Po projektu so bili nameščeni vlažilci zraka, kljub temu se občuti presuh zrak.
• Vibriranje tal
Ob aktivnosti otrok je čutiti vibriranje tal. Vibracije so posledica odmika mobilne enote nad
terenom in neustrezne zasnove konstrukcijskega sklopa tal in križanja s steno.
• Sindrom bolnih stavb
Zaposleni vzgojitelji in pomočniki podajo subjektivno oceno: večje število bolniških dni v
primerjavi s kolegi, ki delujejo v drugih enotah vrtca Kekec. Omenijo tudi glavobole in slabo
počutje zaradi izpostavljenosti hrupu.
• Pomankanje elementov, ki bi zagotavljali senco na zunanjem igrišču
Starši so omenili težavo na zunanjem igrišču, v poletnih mesecih ni dovolj senčenih površin
na igralni površini.
Vzgojitelji in pomočniki se zavedajo in se trudijo zmanjšati negativne predhodno omenjene
parametre. Otroci se dnevno igrajo na zunanjem igrišču, med tem časom prezračijo vse
prostore. Ko se zadržujejo v notranjih prostorih, poskusijo z mirno igro zmanjšati hrup in
vibracije. V naslednjem sklopu bomo predstavili dejanske, objektivne meritve, ki so potekale
v prostorih vrtca Mojca. Preverili bomo ali ukrepi zadostujejo in ali je potrebno poiskati
dodatne rešitve.
2.2.3.1

Obremenjenost prostora z uporabniki

Igralnica, v kateri so potekale meritve za potrebe magistrskega dela, sprejme dnevno do 23
otrok. Velikost skupine je manjša od maksimalne (24 otrok), saj je v skupini tudi otrok s
posebnimi potrebami.
Neto površina igralnice, brez sanitarij meri 48 m 2, kar predstavlja skupaj z vzgojitelji in
pomočniki:
š𝑡𝑡. 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =
(1)
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝š𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
25 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
=
= 0,52 2
2
48 𝑚𝑚
𝑚𝑚
2.2.3.2

Delež transparentnih površin

V igralnici Metulji je na zunanji steni vgrajeno večje okno, ki omogoča dostop na teraso.
Ostalih pet oken je manjših s parapetom. Izračunamo površino odprtin:
𝑣𝑣𝑣𝑣š𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 × š𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 × š𝑡𝑡. 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝š𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
1,7𝑚𝑚 × 0,75𝑚𝑚 × 5 = 6,4𝑚𝑚 2
2,35𝑚𝑚 × 0,85𝑚𝑚 × 1 = 2𝑚𝑚 2
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 8,4𝑚𝑚2

(2)

Vsi transparentni deli stene se lahko odprejo in uporabijo za namen prezračevanja. Vgrajena
senčila po potrebi preprečujejo bleščanje.
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2.3 Enota Rožle
Je locirana na naslovu Ljubljanska cesta 4f, Grosuplje. Prostori se nahajajo v pritličju
petnadstropne stanovanjske zgradbe zgrajene iz masivnih materialov. Vzgojno-varstvena
dejavnost v objektu poteka 42 let. Objekt je dimenzij 41m x 16m. Dostop do objekta je urejen
iz vzhodne ali zahodne strani objekta preko igrišča. Zagotovljeno je brezplačno javno
parkirišče. Meritve v enoti Rožle smo izvajali z namenom primerjave, obnašanja parametrov
v mobilni enoti in masivno grajenem objektu. Vzgojitelji, ravnateljica in ostali delavci v enote
Rožle ne omenjajo večjih težav v povezavi s parametri bivalnega okolja. Največja težava naj
bi bil prostor igralnice 1, kjer sta dve zunanji steni, katero občutijo hladno (zaznana nizka
površinska temperatura). Problem je tudi javno parkirišče, ki je velikokrat zasedeno.

Slika 6: Zunanjost enote Rožle [5]

Slika 7: Igralnica 1- skupina Pikapolonice, kjer so potekale meritve [49]
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Slika 8: Tloris razporeditve prostorov enote Rožle. Z rdečo barvo je označena igralnica
Pikapolonic, kjer smo izvajali meritve [49]

2.3.1 Dejansko stanje
V prostorih vrtca Rožle se izvaja varstvo otok v štirih igralnicah. Objekt se prezračuje
naravno. Ob toplejših dnevih se v igralnicah aktivira ''split'' klimatske naprave. Sistem
omogoča hlajenje in filtracijo zraka. Sestavljena je iz dveh delov. Zunanja enota je
nameščena zunaj prostora in obsega kompresor, kondenzator ter ekspanzijski ventil.
Notranja enota obsega uparjalnik, hladilna rebra in ventilator. Enoti sta povezani z
hladilno cevjo, ki prenaša hladilno sredstvo [61]. Pozimi se prostore ogreva z razvodom
radiatorjev, vir je daljinsko ogrevanje. Sanitarna voda se hrani v zalogovniku, ogrevanem s
pomočjo elektrike.
Naleteli smo na problem s parkiriščem, saj v dopoldanskem času parkirno mesto ni bilo
zagotovljeno. Nobeno javno parkirno mesto ni rezervirano za uporabnike vrtca.
Neto uporabna površina igralnice 1 znaša 36,5 m 2. Svetla višina, merjena od tal do stropa
2,53 m.
2.3.1.1

Obremenjenost prostora z uporabniki

Velikost igralnice je vplivala na določitev maksimalnega števila otrok v skupi. V igralnici se
zadržuje do 18 otrok in dve odrasli osebi.
š𝑡𝑡. 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
20 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =
=
= 0,55 2
(1)
2
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝š𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 36,5 𝑚𝑚
𝑚𝑚
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2.3.1.2

Delež transparentnih površin

Na zunanji steni so locirana tri okna s parapetom. Okna se lahko odpirajo za namen
prezračevanja in po potrebi se spustijo zunanja senčila. Izračunamo površino odprtin:
𝑣𝑣𝑣𝑣š𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 × š𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 × š𝑡𝑡. 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝š𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 (2)
1,6𝑚𝑚 × 1,1𝑚𝑚 × 3 = 5,28𝑚𝑚 2

2.4 Ugotovitve predhodnih raziskav v vrtcu Mojca

Leta 2013, sta v enoti vrtca Mojca, igralnici Sončki, potekali dve raziskavi v okviru
zaključnega diplomskega dela. Šabec [33] in Pirc [34] sta izvajala meritve v obdobju od
24.05.2013 do 28.06.2013.
Šabec [33] je preveril dejansko stanje toplotnega in svetlobnega udobja. Rezultate je
primerjal z vzporednimi meritvami v klasično z opeko in betonom grajenem vrtcu Tinkara.
Merjeni parametri so bili:
• Površinska temperatura površin v prostoru
• Osvetljenost prostora
• Horizontalna osvetljenost neovirane točke pred objektom
• Relativna vlažnost zraka v prostoru
• Temperatura zraka v prostoru
• Hitrost zraka v prostoru
• Anketa svetlobnega in toplotnega udobja uporabnikov
Ugotovil je, da notranja temperatura zraka v vrtcu Mojca ni nikoli dosegla vrednosti, ki jih
določa pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb. Temperatura tal ni ustrezala
omenjenemu predpisu v mesecu maju. Srednja sevalna temperatura in PMV indeks za
toplotno ugodje sta bila v montažni enoti vedno nižja kot v klasično grajenim vrtcu. V dnevih,
ko so se izvajale meritve je bil le en dan indeks PMV znotraj ustreznega območja (glede na
ASHRAE Standard 55).
Zaznal je problem glede ohranjanja temperature na notranji strani konstrukcijskih sklopov, ki
mejijo na zunanjost. Ob spremembi zunanje temperature zraka in povečanem topotnem toku
skozi ovoj, stena ni bila sposobna akumulirati toplote. Posledica je bila majhna temperaturna
zakasnitev.
V enoti vrtca Mojca je predlagal namestitev materialov, ki akumulirajo toploto.
Pirc [34] je analiziral kakovost zraka v vrtcih Mojca in Tinkara.
Merjeni parametri so bili:
• Koncentracija CO2
• Temperatura zraka v prostoru
• Relativna vlažnost
• Hitrost gibanja zraka
• Število oseb v prostoru
• Aktivnost oseb
• Pozicija odprtin (odprta/zaprta)
• Anketa – subjektivna ocena
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Maksimalna koncentracija CO2 je bila 3200 ppm. Koncentracija CO2 je bila nad omejitvijo
(1667 ppm), ki jo določa pravilnik o klimatizaciji in prezračevanju stavb, 3 merilne dni od 6.
Navede, da subjektivna ocena kakovosti zraka ni povezana samo s koncentracijo CO2, saj
so uporabniki kljub visokim koncentracijam CO2 v večini ocenili zrak kot primeren. Tekom
vseh meritev je zaznal visoko relativno vlažnost. Občasno prezračevanje ni bilo zadostno.
Posledično je predlagal povečanje intenzivnosti prezračevanja in zagotovitev prezračevanja
skozi celi čas uporabe prostora. Z vidika koncentracije CO2 je bila kakovost zraka boljša v
mobilni enoti Mojca.
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3

TEORETIČNO OZADJE

Človek v notranjem okolju preživi 80-85 % časa. [20] Pomembno je, da notranje okolje ne
vpliva na zdravje in zagotavlja udobje za uporabnike.
Človek je notranji izvor toplote. Toplotni stroj, ki zaužito hrano s pomočjo metabolizma
pretvori v mehansko delo in toploto. Višek toplote telo odda preko jedra (dihanje) ali preko
kože. Prenos toplote iz človeka v okolico poteka:
• prenos toplote s konvekcijo s površine kože v okoliški zrak
• konduktivno preko površin, s katerimi je v stiku (tla)
• difuzija vodne pare preko kože in izparevanje potu s površine kože (latentni toplotni
tok)
• s pomočjo dihanja, človek odda toploto preko navlaženega in segretega zraka.
Človek se počuti ugodno takrat, ko je v toplotnem ravnovesju z okolico, v kateri se nahaja.
Med človekom in okolico vedno teče toplotni tok (𝑄𝑄̇ ). [21], [16]

Velja zakon o ohranitvi energije [21]:
𝑸𝑸̇č𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍 =
𝑄𝑄̇č𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 =

𝑸𝑸̇𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐
(3)
̇
̇
𝑄𝑄č,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑄𝑄č,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

= 𝑀𝑀 − 𝑊𝑊
𝑄𝑄̇č𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑄𝑄̇č,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝑄𝑄̇𝐷𝐷 + 𝑄𝑄̇𝑖𝑖 + 𝑄𝑄̇𝑅𝑅
𝑄𝑄̇č,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑄𝑄̇𝑑𝑑 + 𝑄𝑄̇𝑠𝑠 + 𝑄𝑄̇𝐾𝐾 + 𝑄𝑄̇𝑝𝑝

V korelaciji z vlažnostjo zraka v prostoru.
V korelaciji s temperaturo zraka v prostoru.

Kjer je (količine izražene na 1m 2 človeškega telesa):
𝑀𝑀
Toplota nastala z metabolizmom v enoti časa [W/m2]
𝑊𝑊
Mehansko delo v enoti časa (večinoma =0) [W/m 2]
𝑄𝑄̇𝐷𝐷
𝑄𝑄̇𝑖𝑖
𝑄𝑄̇𝑅𝑅

𝑄𝑄̇𝑑𝑑
𝑄𝑄̇𝑠𝑠
𝑄𝑄̇𝐾𝐾
𝑄𝑄̇𝑝𝑝

Toplotni tok zaradi difuzije vodne pare skozi kožo [W/m 2]
Toplotni tok zaradi izparevanja vodne pare s površine kože [W/m 2]
Respiracija [W/m2] – toplotni tok navlaženega zraka, ki ga izdihamo
Dihanje – toplotni tok v dihalih [W/m 2]
Toplotni tok zaradi sevanja s površine kože na okolico [W/m2]
Toplotni tok zaradi konvekcije [W/m2]
Toplotni tok prevoda toplote (prevajanje na stiku površine, odvisno od toplotne
vpojnosti) [W/m 2]

Zaznava udobja je subjektivna. Na udobje vpliva človek s svojo aktivnostjo, ki je povezana s
presnovo in metabolizmom. Pomembni faktorji so tudi obleka, spol, starost in psiho-fizično
stanje oseb.
Parametri, ki niso odvisni od ljudi in so odvisni od gradbeno-fizikalne značilnosti stavbe so
prikazani v tabeli 5.
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Tabela 5: Izbrani parametri kakovosti notranjega okolja [27], [21], [15]
Področje
Parameter
Relativna vlažnost zraka
Temperatura zraka
Srednja sevalna temperatura
Občutena temperatura
Hitrost gibanja zraka
Toplotno udobje
Prepih in turbulenca
Asimetrija toplotnega sevanja
Temperaturni gradient zraka po višini
Površinska temperatura tal
Svetlobno udobje
Osvetljenost z naravno svetlobo
Koncentracija CO2
Koncentracija HOS
Kakovost notranjega zraka
Intenzivnost prezračevanja
Učinkovitost prezračevanja
Odmevni čas
Zvočno udobje - akustika
Ekvivalentna raven hrupa
Lokalno
neugodje

Parametri kakovosti notranjega okolja

Poglajen, S. 2018. Analiza kakovosti notranjega okolja v izbrani vzgojno-varstveni ustanovi s predlogi izboljšav.
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V praktičnem delu magistrskega dela, kjer smo opravili terenske meritve in analizirali
ustreznost igralnic, smo se osredotočili na parametre kakovosti notranjega okolja, ki so v
tabeli 5 obarvani z zeleno barvo.
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3.1 Toplotno udobje
Skala toplotnega udobja
Zaradi subjektivne zaznave, so na podlagi anket in statistike razvili metode kazalnikov
udobja. P.O. Fanger je v sedemdesetih letih 20. stoletja razvil integralni kazalnik toplotnega
udobja človeka imenovan tudi Fangerjeva skala ali PMV (angl. Predicted mean vote) indeks.
Skala udobja je sestavljena iz sedmih opisanih stopenj občutja (tabela 6) [21], [16]:

-3
Zelo
hladno

-2
Hladno

Tabela 6: Fangerjeva skala udobja
-1
0
+1
Prijetno
Prijetno
Nevtralno
hladno
toplo

+2

+3

Toplo

Vroče

Predpostavka metode je linearna odvisnost med metabolizmom, znojenjem in temperaturo
kože. V napovedi stopnje toplotnega udobja je Fanger kombiniral okoljske oziroma fizikalne
in človeške parametre (metabolizem, obleka) z reševanjem energijske bilance telesa.
Metodo povzema standard SIST ISO 7730.
Zapišemo enačbo [21], [26]:

Kjer je:
𝑀𝑀
∆𝑄𝑄

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = �0,303 ∙ 𝑒𝑒 (−0,036∙𝑀𝑀) + 0,028� ∙ (∆𝑄𝑄)

(4)

Toplota nastala z metabolizmom v enoti časa [W/m2]
Toplotna obremenitev človeka, odvisna od aktivnosti človeka, obleke, temperature
zraka, parnega tlaka vodne pare, gibanja zraka, srednje sevalne temperature,
temperature kože, znojenja)

V Sloveniji je cilj načrtovati objekte, da bo s kombinacijo temperature zraka, srednje sevalne
temperature, vlažnosti in hitrosti gibanja zraka, indeks PMV v kakovostnem razredu C [21].
Tabela 7: Kategorija udobja [16]
Kategorija prostora
Pričakovana povprečna Pričakovan
odstotek
presoja (PMV)
nezadovoljnih ljudi (PPD)
A
-0.2 < PMV < +0.2
<6%
B
-0.5 < PMV < +0.5
< 10%
C
+0.7 < PMV < +0.7
< 15%
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• Relativna vlažnost zraka, RHin
Nivo vodne pare v zraku je pomemben, saj je neustrezna vlažnost zraka (pod 30% in nad
70%) problematična [16]. Obstoječi standardi določajo relativno vlažnost, kot kazalnik
kvalitete zraka v prostoru. Relativna vlažnost je definirana z naslednjo enačbo [16]:
𝑝𝑝𝑣𝑣
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 =
∙ 100 [%]
(5)
𝑝𝑝𝑣𝑣,𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
Kjer je:
𝑝𝑝𝑣𝑣
dejanski delni tlak vodne pare [Pa]
nasičen tlak vodne pare [Pa]
𝑝𝑝𝑣𝑣,𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
Vodna para
V tabeli 8 so prikazane emisije vodne pare glede na aktivnost. [19]

Tabela 8: Emisije vodne pare glede na aktivnost [19]
Proces
Izpust
Spanje
0.04 kgh-1 na osebo
Aktivnost - srednja intenzivna aktivnost
0.05 kgh-1 na osebo

Odstotek nezadovoljnih ljudi (PPD) [%]

Študija [17] prikazuje, da sta relativna vlažnost in temperatura vdihanega zraka pomembna
pri zaznavi kakovosti zraka. Ob konstantni kemijski sestavi zraka, konstantni toplotni zaznavi
telesa, spremenljivih karakteristikah vlage in temperature vdihanega zraka se je izkazalo
naslednje: hladnejši zrak, ki vsebuje manj vlage zmanjša število nezadovoljnih oseb (slika
9). Ljudje takrat zaznavajo zrak kot svež in prijeten. Ta efekt je posledica konvekcijskega
izhlapevanja v dihalnih poteh človeškega telesa. [17]

Relativna vlažnost zraka [%]

Slika 9: Procent nezadovoljnih ljudi s kakovostjo zraka, kot funkcija relativne vlage in
temperature vdihanega zraka [17]
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• Temperatura zraka (Tai)
Fizikalni parameter okolja temperature zraka je temperatura v prostoru (definirano za
splošno okolje), ki se meri v sredini prostora na višini 1,1m. [15] Sprejemljivo območje
ugodne temperature zraka podajajo standardi in pravilniki. Odvisno je od namembnosti
prostora.
• Srednja sevalna temperatura (Tmr)
Temperatura, emisivnost površin v okolici in temperatura zraka vpliva na prenos toplote s
sevanjem s površine kože. Omenjeni vpliv izraža srednja sevalna temperatura, ki jo
definiramo kot nespremenljiva temperatura okoliških površin prostora, ki rezultira v enakem
sevalnem toku na človeško telo, kot je dejanski tok sevanja v dejanskem okolju [15], [26].
Ob predpostavki, da so okoliške površine črne, refleksivnost enaka 1 in emsivnost enka 1
velja enačba za izračun Tmr [27].

Kjer je:
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑁𝑁
𝐹𝐹č→𝑁𝑁

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚 4 = 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,1 4 ∙ 𝐹𝐹č→1 + 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,2 4 ∙ 𝐹𝐹č→2 + ⋯ + 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑁𝑁 4 ∙ 𝐹𝐹č→𝑁𝑁
Površinska temperatura N-te površine [K]
Kotni faktor med človek in N-to površino

(6)

V nadaljevanju magistrskega dela bomo uporabljali poenostavljeno enačbo:
Kje je:
𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑁𝑁

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚 = � 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑁𝑁 ∙ 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑁𝑁 / � 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑁𝑁

Površina N-te stene / stropa / tal [m 2]

(7)

• Občutena temperatura
Definicija občutene temperature je kot enakomerna temperatura sevalno črnega prostora, v
katerem človek izmenjuje z okolico enak toplotni tok s sevanjem in konvekcijo kot v
dejanskem opazovanem prostoru. Združuje parametra Tai in Tmr. Velja enačba [21],[15], [26]:
𝛼𝛼𝑘𝑘 ∙ 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝛼𝛼𝑠𝑠 ∙ 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚
= 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎 + (1 – 𝑢𝑢) ∙ 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚 (8)
𝑇𝑇𝑜𝑜 =
𝛼𝛼𝑘𝑘 + 𝛼𝛼𝑠𝑠
Kjer je:
𝛼𝛼𝑘𝑘
toplotna prehodnost s konvekcijo [W/m 2K]
𝛼𝛼𝑠𝑠
toplotna prehodnost s sevanjem [W/m 2K]
𝑢𝑢
vrednost, ki se odčita iz tabele [15], v odvisnosti od srednje hitrosti zraka [m/s]:

V primeru, ko je relativna hitrost zraka manjša od 0,2 m/s ali ko je razlika med srednjo sevalno
temperaturo in temperaturo zraka manjša od 4°C, se občutena temperatura izračuna
poenostavljeno kot srednja vrednost Tai in Tmr [15].
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• Hitrost gibanja zraka(v) in prepih
Gibanje zraka v objektih je posledica razlike tlakov, ki nastane zaradi vetra ali mehanske
naprave in vzgona, kot posledica razlik temperature. Hitrost gibanja vpliva na konvencijski
prenos toplote med okolico in človekom [16].
Prepih je najpogostejši lokalni faktor neudobja. Gibanje zraka hladi del telesa in povzroča
lokalno neugodje. Ljudje smo občutljivi na nenadne spremembe hitrosti gibanja zraka. Prepih
in turbulenco ocenjujemo v vsaj 180 sekundah dolgem časovnem obdobju [16],[21].
Jakost lokalne turbulence:
𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷
∙ 100%
(9)
𝑇𝑇𝑢𝑢 =
𝑣𝑣̅
𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷 = �

𝑁𝑁
1
� (𝑣𝑣̅ − 𝑣𝑣𝑖𝑖 )2
𝑁𝑁 − 1 𝑖𝑖=1

Kjer je:
𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷
Standardna deviacija trenutne hitrosti [m/s]
𝑣𝑣̅
Povprečna hitrost zraka v časovnem obdobju [m/s]

(10)

• Asimetrična sevalna temperatura
Moteči vir sevalnega toka je hlajena ali ogrevana površina. V standardu SIST EN ISO 7760
opisana metoda preverja sevalno temperaturo dveh nasprotnih površin. Uporabnikom
najneugodnejši sevalni tok je iz segretih stropnih površin [16].
Maksimalna dopustna sevalna temperaturna asimetrija je prikazana v tabeli 9 [27]:
Tabela 9: Dopusten vpliv asimetrije sevanja [27]
Hladna stena
<13°C
Hladen strop
<18°C
Topla stena
<25°C
Topel strop
<7°C

• Vertikalni temperaturni gradient zraka
Zrak v prostoru se sloji zaradi različne temperature in gostote. Tudi če je telo v toplotnem
ravnovesju, lahko prevelik temperaturni gradient povzroči lokalno neugodje. Maksimalna
sprememba temperatura med glavo in gležnji je 4°C, v primeru sedeče osebe (na višini 1,1m)
3°C [16].
• Površinska temperatura tal
Stik nezaščitenih delov telesa in površin konstrukcije s previsoko ali prenizko temperaturo
privede do lokalnega neudobja. Del toplotnega toka, ki pristopa ob stiku kože s površino
konstrukcije se shrani, del se prevaja v globino. Temperatura, ki jo občutimo ob stiku je
odvisna od toplotne vpojnosti materiala ob stiku[16].
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3.2 Svetlobno udobje
Kriteriji, ki se uporabljajo pri določanju svetlobnega udobja z dovolj naravne svetlobe v
prostoru, bodo predstavljeni v nadaljevanju poglavja. Standardi podajajo primerno
osvetljenost z vrednostjo v lux ali s količnikom KDS. V Sloveniji velja omejitev osvetljenosti
podana v enotah lux. Države kot so Švedska, Danska, Nemčija, Italija in Velika Britanija
predpisujejo faktor KDS[52].
Izpostavljen zunanji ovoj stavbe direktnemu sončnemu sevanju, za izbran dan
v letu. [16]
Zimski solsticij vsaj 2 ure.
Enakonočje vsaj 4 ure.
Poletni solsticij vsaj 6h.
•

• Nivo osvetljenosti
Opravljanje opravil zahteva primeren nivo osvetljenosti. Osvetljenost definiramo kot gostota
svetlobnega toka na m 2 površine: [16]
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑙𝑙𝑙𝑙
𝐸𝐸 =
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒: � 2 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙�
(13)
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑚𝑚
Kjer je:
𝑑𝑑𝑑𝑑
vpadajoči svetlobni tok [lm]
A
vpadna površina [m 2]
• Ustrezen količnik dnevne svetlobe (v nadaljevanju KDS)
Količnik dnevne svetlobe oceni kakovost naravne osvetlitve. Meri se v oblačnem vremenu
(CIE tip 1), saj tako zanemarimo vpliv direktne komponente sonca. Meritev je tako neodvisna
od letnega časa oziroma od dneva v letu. KDS definiramo kot količnik osvetljenosti izbrane
točke v prostoru in osvetljenost zunanje vodoravne, nesenčene ravnine[16].
𝐸𝐸𝑖𝑖
∙ 100%
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒: [%]
(11)
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 =
𝐸𝐸𝑜𝑜
𝐸𝐸𝑖𝑖
Osvetljenost notranje točke na delovni površini [lux]
𝐸𝐸𝑜𝑜
Zunanja osvetljenost [lux]

Pri vrednosti KDS pod 2% zaznamo prostor kot premalo osvetljen, vrednost med 2% in 5%
kot primerno osvetljen in nad 5% dobro osvetljen, kjer je potrebno preveriti možnost
pregrevanja prostora [52].

Določitev KDS na podlagi površine zasteklitve [52]:
𝑔𝑔 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ∙ 𝐴𝐴0 ∙ 𝜃𝜃
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 =
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒: [%]
(12)
𝐴𝐴 ∙ (1 − 𝑅𝑅 2 )
Kjer je:
𝑔𝑔 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
Odstotek prehoda sevanja celotnega sončnega spektra [%]
𝐴𝐴0
Površina zasteklitve (vsota vseh oken brez okvirjev) [m 2]
𝜃𝜃
Vidni kot neba [°]
𝐴𝐴
Vsota vseh površin v prostoru (površina tal, stropa in vseh sten) [m 2]
𝑅𝑅
Povprečen faktor refleksivnosti površin v prostoru [%]
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• Bleščanje
Potrebno je preprečiti zaznavo presvetlih točk ali površin v centralnem polju vida. Bleščanje
preprečimo s senčili, ki preprečujejo prehod svetlobe skozi zasteklitev. S primerno izbiro
svetilk, primerno izbiro materialov v prostoru (primerna refleksivnost). [16]
• Enakomerna osvetljenost
Zagotoviti je potrebno primerno osvetljenost vseh delovnih površin v prostoru in enakomerno
osvetljenost po globini prostora. [16]

3.3 Kakovost notranjega zraka (angl. Indoor Air Quality- IAQ)
Prezračevanje je metoda za nadzorovanje izpostavljenosti nevarnim onesnaževalom in je
eden od ključnih načinov za preprečevanje zdravstvenih težav zaradi nezadostne kakovosti
zraka v prostoru. Prezračevanje je proces izmenjave notranjega, onesnaženega zraka z
zunanjim, svežim neonesnaženim zrakom brez škodljivih vonjav. Namen je ustvariti
optimalne pogoje za ljudi znotraj objekta, glede na njihovo zdravje, udobje, psihično in fizično
stanje. Prezračevanje se v nekaterih primerih uporablja tudi za nadzor notranjega toplotnega
okolja (ogrevanje, ohlajevanje, razvlaževanje).
Nivo notranjih onesnaževal je v korelaciji s karakteristikami stavbe, kot so tip, starost, lokacija
objekta, material iz katerega je grajen, vrsta prezračevanja, sistemom ogrevanja in nivojem
onesnaženosti zraka zunaj stavbe. Kakovost zraka v zaprtih prostorih se spreminja tudi
sezonsko in dnevno. Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb v 7.členu obvezuje, da
je potrebno pri projektiranju in gradnji stavb upoštevati, da je vir onesnaženja notranjega
zraka stavba kot celota. V tabeli 10 so našteti nekatera onesnaževala notranjega zraka. [20]

Kemične
spojine

Biološki
onesnaže
vala

Tabela 10: Primeri notranjih onesnaževal [54]
Plini in para
anorganski
CO2, CO, NOX, SOX, O3
organski
HOS, Formaldehid
Delci
vlakna
Azbest, mineralna volna
Trdni delci
PM10 in PM2,5
Težko
hlapne Biocidi,
aromatski
ogljikovodiki
organske spojine (PAH)
Radioaktivni delci
Radon
Mikroorganizmi,
plesen,
gobe,
cvetni prah, bakterije, virusi, insekti

V tabeli 11 je prikazan vpliv na zdravje [22], vir onesnaževal in dopustna koncentracija.
Dopustne vrednosti veljajo v Republiki Sloveniji in jih podaja Pravilnik o prezračevanju in
klimatizaciji stavb [15] in Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti
kemičnim snovem pri delu [55].
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Tabela 11: Primer nabora in dopustne koncentracije [15],[55] onesnaževal iz notranjih virov
[22].
Onesnaževala

Ogljikov
monoksid (CO)
Ogljikov dioksid
(CO2)
Dušikov oksid
(NOx)
Žveplovi oksidi
(SOx)

Ozon (O3 )
Radon (Rn)

Azbest

Možen vpliv na
zdravje
Plini, ki so produkti gorenja
Dimnik, nepopolno
Glavobol, izčrpanost,
izgorevanje, tobačni dim,
izguba koordinacije,
gospodinjske kemikalije
šibkost, slabost,
Biološka aktivnost človeka,
Zaspanost, glavobol,
dimnik, nepopolno gorenje,
slabost zadihanost
tobačni dim
Vir onesnaževala

Izpušni plini avtomobilov,
dimnik, nepopolno gorenje,
tobačni dim

Draženje oči, nosu in
grla, solzenje, kašelj,
problemi z dihanjem

Problemi z dihanjem,
draženje oči, nosa in
Izgorevanje goriva in
grla, zadušitev,
premoga
kašljanje
Naravni plini
Megljenje pred oči,
Elektronski čistilci zraka,
bolečina v prsih, kašelj,
kopirni stroji
glavobol, astma
Prehaja iz globine zemlje
Dolga izpostavljenost
preko gradbenih materialov
vodi v raka
v objekt
Delci
Zemlja, izolacija, zaključni
ometi

Azbestoza, pljučni rak,
mezoteliom

Cvetni prah

Dopustna
koncentracija

10 µg/m 3 [15]
3000 mg/m 3
[15] =1667
ppm
30 mg/m 3 za
NO
9,5 m/m3 za
NO2 [55]
< 1,3 mg/m 3
za SO2 [55]

100 µg/m 3 [15]
400 Bq/m 3 [15]
ni varne
izpostavljenosti
[55]

Rastline
alergija
Pepel, cementni prah,
Alergija, draženje oči,
100 µg/m 3
Delci in prah
žagovina, zemlja
kašelj,
(PM10) [15]
Prezračevalni sistem,
Bakterije in
Vročina, vnetje
razvlaževalci, hladilnik,
virusi
sinusov, legioneloza
toalete
Hlapne organske spojine (angl. Volatile organic compounds)
< 3,25mg/m 3 ni
Nepopolno gorenje, tobačni
Draženje oči, solzenje,
varne
dim, obdelani leseni
Benzen (C6H6 )
izpostavljenosti
rak, slabokrvnost
kompoziti, barve, premazi
[55]
Toluen
(C6H5 CH3 )

Lepila, nepopolno gorenje,
talne obloge, barve, leseni
kompoziti, tiskalniki

Formaldehid
(H2CO)

Obdelani leseni kompoziti,
lepila, preproge, tekstil,
printerji, barve

Izčrpanost, izguba
koordinacije, motnje
spanja, draženje oči
Draženje oči,
neprijeten vonj,
solzenje, kihanje,
glavobol, slabost,
astma, izčrpanost, smrt
(50-100 ppm)

600 µg/m 3 (vsi
HOS) [15]

100 µg/m 3 [15]
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Dopustna koncentracija je večinoma regulirana za delovno okolje in pogosto ne zaščiti
občutljive populacijske skupine. Mejne vrednosti za bivalno okolje niso definirane ali pa so
definirane zelo ohlapno in pomanjkljivo. Z namenom varovanja zdravja ljudi je potrebno v
objektu v celoti preprečiti kakršnokoli prisotnost škodljivih onesnaževal in delovati že na viru
(npr. izbor materialov, ki so zdravju prijazni).
Povezava med zunanjimi in notranjimi onesnaževali
V urbanem okolju del onesnaženega zunanjega zraka prodira preko zunanjega ovoja stavbe
v notranjost. Nivo onesnaževal, ki prehajajo iz zunanjosti v notranjost je odvisna od:
• Od poteka zračnih tokov v okolici objekta
• Način prezračevanja (naravno/mehansko)
• Lokacije dovoda zraka pri mehanskem prezračevanju
• Zrakotesnost stavbnega ovoja
• Fizikalnih in kemijskih lastnosti onesnaževal
• Lokalnega vremena
Največja penetracija onesnaževal v stavbo je ob visokem zračnem pritisku in visoki
koncentraciji onesnaževal. Po vstopu zunanjega zraka se lahko koncentracija onesnaževal
zmanjša zaradi kemijskih reakcij z onesnaževali, katerih vir je v notranjosti. Spojine se
odlagajo na notranje površine ali pa jih s prezračevanjem odvedemo v zunanjost (slika 10)
[17].
Namerno
prezračevanje

Infiltracija

Filtracija
Kemijska sestava notranjega zraka

Odlaganje

Kroženje

Namerno
prezračevanje
Eksfiltracija

Slika 10: Faktorji, ki določajo onesnaženost notranjega zraka [17]
Tabela 12: Razmerje koncentracij onesnaževal I/O. Koncentracija znotraj (I) in
koncentracija zunaj (O) [19]
Onesnaževala
I/O
Onesnaževala
I/O
CO
>>1
SO2
<1
Delci
>>1
Sulfat
<1
NO2
>>1
Formaldehid
>1
CO2
>>1
Radon
>>1
Ozon
0.02 ppm <1
Azbest
1
0.2 ppm >1
Vidni organizmi
>1
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•

Hlapne organske spojine (v nadaljevanju HOS)

HOS poimenujemo vse organske spojine, ki imajo začetno vrelišče nižje ali enako 250°C,
izmerjeno pri standardnem pritisku 101,3 kPa.
HOS spojin, ki so jih identificirali v notarjem zraku je preko 1000. Vir onesnaženja s HOS so
v notranjih prostorih: zunanji zrak, premazi, dim cigaret, pohištvo, oprema pisarn (printerji),
preproge (tabela 13).
Tabela 13: Identificirane HOS spojine v notranjem prostoru stavb in kemijska sestava [60]
Vir
Primeri tipičnih kontaminentov
Potrošniški
in Alifatski hidrokarbonati (n-dekan, razvejani alkeni), aromatski
komercialni
hidrokarbonati (toluen, ksileni), halogenirani hidrokarbonati (metilen
klorid), alkoholi, ketoni (aceton, metil etil keton), aldehidi (formaldehid),
produkti
estri (alkil etoksilati), etri (glikol etri), terpeni (limonen, alfa-pinen)
Barve
in Alifatski hidrokarbonati (n-heksan, n-heptan), aromatski hidrokarbonati
premazi
(toluen), halogenirani hidrokarbonati (metilen klorid, propilen diklorid),
alkoholi, ketoni (metil etil keton), estri (etil acetat), etri (metil eter, etil
eter, butil eter)
Lepila
Alifatski hidrokarbonati (heksan, heptan), aromatski hidrokarbonati,
halogenirani hidrokarbonati, alkoholi, amini, ketoni (aceton, metil etil
keton), estri (vinil acetat), etri.
Pohištvo
in Aromatski hidrokarbonati (stiren, bromirani aromati), halogenirani
oblačila
hidrokarbonati (vinil klorid), aldehidi (formaldehid), etri, estri
Gradbeni
Alifatski hidrokabonati (n-dekan, n- dodekan), aromatski hidrokarbonati
materiali
(toluene, stiren, etilbenzen), halogenirani hidrokarbonati (vinil-klorid),
aldehidi (formaldehid), ketoni (aceton, butanon), etri, estri (etil
karbamat, etilacetat)
Naprave
z Alifatski hidrokarbonati (propan, butane, izobutan), aldehidi (etanal,
zgorevajem
akrolein)
Pitna voda
Halogenirani hidrokarbonati (1,1,1-trikloroetan, kloroform, trikloroetan)
• Intenzivnost prezračevanja (n)
Intenzivnost prezračevanja poimenujemo tudi kot število izmenjav zraka. Vrednost nam
pove, kolikokrat v uri se zrak v stavbi zamenja z vtočnim zunanjim zrakom.
Zapišemo enačbo [16]:
𝑚𝑚 3
𝑚𝑚 3
𝑉𝑉̇
−1 � → 𝑉𝑉̇ = 𝑛𝑛 ∙ 𝑉𝑉 �
=
ℎ
�
(14)
𝑛𝑛 = �
𝑉𝑉 ℎ ∙ 𝑚𝑚 3
ℎ
Kjer je:
𝑛𝑛
Intenzivnost prezračevanja ali število izmenjav zraka [h-1]
𝑉𝑉̇
prostorninski tok [m 3/h]
𝑉𝑉
Prostornina prostora (neto) [m 3]
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Naravno prezračevanje
Naravno prezračevanje razumemo kot izmenjavo zraka, ki nastane zaradi naravnega
vzgona, kot posledico temperaturnih razlik ali zaradi delovanja zračnih tokov (vetra). Poteka
skozi okna, vrata, prezračevane odprtine, kanale in čim manj nekontrolirano, preko zidov,
netesnosti.
Zahtevnejše je določiti nivo prezračevanja. Najpogosteje določamo lastnosti z meritvami, na
osnovi mešanja zraka z dodatnimi plini (CO2. He, O2,..). Metode temeljijo na spremljanju
sprememb koncentracij, iz katerih izračunamo število izmenjav zraka (n v [h-1]) v merjenem
objektu. [17],[18]
Prezračevanje preko oken
Odpiranje oken je hitra izmenjava zraka. Količina izmenjanega zraka je odvisna od vrste in
tipa okna, temperaturne razlike med notranjim prostorom in zunanjostjo, letnega časa in moči
vetra. [18]
Število izmenjav na uro:
•
Zaprta okna in vrata 0.1 – 0.5 h-1
•
Okna z nagibom 0.3 - 1.5 h-1
•
Polodprta okna 5 – 10 h-1
•
Polno odprta okna 10 – 15 h-1
Odprtine za prezračevanje lociramo na privetrno stran, saj zrak vsebuje manj onesnažil. Zrak
v zavetrni strani, vsebuje več onesnaževal. Višja kot je hitrost vetra, manj je onesnaževal v
zraku [17].
Enostransko prezračevanje
Najpreprostejši način naravnega prezračevanja je enostransko prezračevanje. Odprtina,
okno, lahko tudi ventilator na steni omogoča vstop zunanjega zraka v prostor (slika 11). Zrak
izhaja iz iste ali druge odprtine na isti strani zidu. Velja pravilo, da prezračevanje sega do
globine, ki je dvakratnik višine prostora [17].
Če imamo na fasadi dve odprtini ali več na različnih višinah, vzgon poveča količino
izmenjanega zraka. Efektivna globina prezračevanja je takrat 2.5 kratnik višine prostora [17]
in [19].

Slika 11: Enostransko prezračevanje [19]
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Količina vtoka zraka v prostor (𝑽𝑽̇)
Vir [16] navaja, da v večjih prostorih, v javnih in poslovnih objektih ter stavbah, kjer se
zadržuje veliko število ljudi, izračunamo potrebno količino dovodnega zraka z naslednjo
enačbo [16]:
𝑚𝑚 3
𝑉𝑉̇ = 𝑁𝑁 ∙ 𝑉𝑉0̇ � �
(15)
ℎ
Kjer je:
𝑉𝑉̇
Količina vtoka zraka v prostor [m 3/h]
𝑁𝑁
Število oseb
Najmanjša količina svežega zraka na osebo [m 3/h]
𝑉𝑉̇0
Tabela 14: Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb, določa potrebno količino vtoka
zraka za javne objekte. [15]

V tabeli 14 razberemo mejne vrednosti obremenjenosti in količine vtoka zraka v prostor (na
osebo) za vzgojno-varstvene ustanove, ki jih podaja Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji
stavb. Pravilnik dovoljuje uporabo navedenih vrednosti, za prostore podobnih namembnosti.
Ostale priporočene vrednosti iz standarda in raziskav so navedene v nadaljevanju.
• Učinkovitost prezračevanja (ε)
Učinkovitost prezračevanja določimo kot razmerje med koncentracijo onesnaževal v
odtočnem zraku in koncentracijo onesnaževal v coni dihanja. Zapišemo enačbo [15]:
𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 − 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
(16)
𝜀𝜀 =
𝐶𝐶𝑖𝑖 − 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
Kjer je:
𝜀𝜀
Učinkovitost prezračevanja [-]
𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 Koncentracija onesnažil v odtočnem zraku [ppm]
𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 Koncentracija onesnažil v vtočnem zraku [ppm]
𝐶𝐶𝑖𝑖
Koncentracija onesnaženosti zraka v coni dihanja [ppm]

Velja:
ε≈1
Popolno mešanje zraka. Velja za izpodrivni in mešalni sistem prezračevanja, ko sta
vtok in iztok zraka na nasprotni višini.
ε>1
Napredni prezračevalni sistemi – kakovost zraka v coni dihanja je boljša od kakovosti
odtočnega zraka (zmanjša se vtočna količina zraka, iz tega sledi prihranek pri
energiji). Velja za osebni sistem prezračevanja.
ε<1
Kakovost zraka v coni dihanja je slabša od kakovost odtočnega zraka. Velja za
mešalni sistem prezračevanja, ko sta vtok in iztok zraka zgoraj.
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Učinkovitost je odvisna od količine, načina in distribucije zraka v prostoru. Pomembne so
lokacije izvorov onesnaževal zraka v prostoru in tudi temperaturna razlika med vtočnim in
prostorskim zrakom.
3.4 Zvočno udobje
Neželeni zvok imenujemo hrup, ki ga v prostoru povzročajo naprave in ljudje v stavbi ali
zunaj nje. Hrup negativno vpliva na zdravje, počutje in storilnost ljudi [16].
Ločimo primarne in sekundarne akustične dejavnike [29]:
• Primarni akustični dejavniki so jakost zvoka, frekvence in trajanja zvoka.
• Sekundarni akustični dejavniki so spektralne sestave zvoka (kompleksnost spektra),
variacije v frekvenci zvoka, aktivnost poslušalca (vpliv dela na občutek nadležnosti),
letni čas, čas dneva, vrsta prostora.
Zvok, ki se prenaša z longitudinalnim valovanjem, po zraku oblikuje zgoščine in razredčine.
Ljudje zaznamo povečan in zmanjšan zračni tlak. Razpon zvočnega tlaka, ki ga ljudje
zaznajo je od 2*10-5 Pa in do tlaka 20 Pa oziroma 120 dB, ko začutimo bolečino [16].
Zaradi velikega razpona se vpelje logaritmična skala, ki določa raven zvočnega tlaka:
𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 2
𝐿𝐿𝑝𝑝 = 10 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
= 20 ∙ log 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 + 94 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒: [𝑑𝑑𝑑𝑑]
(17)
𝑝𝑝0 2
Kjer je:
𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 dejanski zvočni tlak [Pa]
𝑝𝑝0
referenčni zvočni tlak = 2*10-5 [Pa]
0 dB ustreza referenčnemu zvočnemu tlaku, kjer je prag slišnosti 2*10-5 Pa.

• Frekvenčna območja zvočnega spektra
Vir zvoka in hrupa se časovno spreminja, zato raven zvočnega tlaka Lp določimo povprečno
v kratkih časovnih obdobjih. Vrsta povprečenja je lastnost merilnikov, uporablja se oznake F
(fast,hitro), S (počasi, slow) in I (impulzno). Na zadnje časovno povprečenje, kjer je zajet
hrup s poudarjenimi toni smo ljudje še posebej občutljivi [16], [44].

• Frekvenčne obtežbe
Zaznava glasnosti zvoka ljudi in dejanskih meritev ravni zvočnega tlaka, ki ga izmerijo
inštrumenti se razlikuje. Posledično so uvedli krivulje frekvenčnih karakteristik. Najpogosteje
se uporablja frekvenčna karakteristika tipa A oziroma obtežba A [16], [44].
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• Ekvivalentna raven hrupa
Povprečna raven zvočnega tlaka v časovnem obdobju imenujemo ekvivalentna raven
zvočnega tlaka Leq. Vpliv dojemanja zvoka različnih frekvenc upoštevamo z obtežbo (npr. A).
Velja izraz [30]:

𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒,𝐴𝐴,𝑡𝑡𝑡𝑡

2
1 𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑝𝑝𝐴𝐴 (𝑡𝑡)
= 10 ∙ log � � �
� 𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝑝𝑝0
𝑡𝑡𝑒𝑒 0

(18)

𝑝𝑝𝐴𝐴 (𝑡𝑡) Trenutna raven zvočnega tlaka (utež A), ki mu je izpostavljen
delavec [Pa]
Referenčni zvočni tlak (=20 μPa)
𝑝𝑝0
𝑡𝑡
Čas
𝑡𝑡𝑒𝑒
Dnevna izpostavljenosti delavca hrupu s
𝑡𝑡0
Enak 8h ali 28800 s.

V prostoru moramo zagotoviti zaščito pred [28], [32]:
• zunanjim hrupom,
• hrupom v zraku, ki prihaja iz drugih prostorov,
• udarnim hrupom, ki se iz drugih prostorov prenaša prek konstrukcije,
• hrupom obratovalne opreme,
• odmevnim hrupom.

3.5 Sindrom bolnih stavb
Obstaja več definicij sindroma bolnih stavb (angl. Sick building syndrome, v nadaljevanju
SBS). Različni avtorji navajajo primerljive razlage, saj še ne obstaja poenotena definicija.
Vsem definicijam je skupno, da imajo ljudje ob prisotnosti v problematičnem objektu (delu
objekta) probleme z zdravjem. Nezdravo okolje, previsoka vlaga, neustrezno prezračevanje,
prisotnost onesnaževal in plesen je vzrok za pojav simptomov SBS.
Avtorji knjige Sick building syndrome [22] citirajo okoljevarstveno agencijo EPA (angl. The
enviromental protection agency). Agencija identificira SBS, ko imajo ljudje v objektih
naslednje akutne simptome: Zgornji respiratorni problemi (kihanje, nahod, draženje oči,
hripavost), kašelj, problemi z kožo (srbenje, rdečica, suhost), glavobol, povišana telesna
temperatura, utrujenost, slabost, omotica in psihosocialni simptomi (nespečnost,
osamljenost, brezup).
Omenjeni simptomi SBS so začasni, pojavijo se takrat, ko se nehajmo v objektu in izzvenijo,
ko zapustimo stavbo (v minutah, urah). Pojavljajo se sezonsko (ogrevanje, ohlajevanje) in
sodelavci, sobivajoči opazijo podobne težave. Vzroki so na splošno nespecifični, bolezen pa
je nediagnosticirana [22][23].
Bolezen povezana s stavbo (angl. Building related illness, v nadaljevanju BRI) je
diagnosticirana bolezen, katere simptome je mogoče neposredno pripisati stavbi in so
klinično opredeljeni. Lahko je potrebno dolgotrajno okrevanje po odhodu iz stavbe.
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3.6 Vpliv na zdravje
Zdravje ni samo odsotnost bolečine, slabosti in bolezni, ampak tudi stanje popolne telesne,
duševne in socialne blaginje [50].
V tabeli 15 so predstavljeni povzetki raziskav, v katerih so raziskovali vpliv stopnje
prezračevanja in koncentracije CO2 na zdravje. Visok spekter nivoja prezračevanja, ki ga
podajajo posamezne raziskave je posledica kompleksnih povezav med stopnjo
prezračevanja, prisotnosti onesnaževal in medsebojnih vplivov na zdravje.
Tabela 15: Raziskave, ki so podale oceno povezave med prezračevanjem in zdravjem [24]
Avtor
Nivo
Rezultat
Vpliv na
raziskave in prezračevanja
zdravje
leto
Okolje: Šole – Akutni simptomi (SBS)
Zhang
etc. 789-4170 ppm Simptomi SBS se linearno zmanjšujejo s ↓
2011
CO2
večanjem koncentracije CO2
Nornack etc. 6,.5 – 13.1 L/s Pri višjih stopnjah prezračevanja se je ↑
2011
znatno zmanjšalo število glavobolov
Širjenje bolezni in odsotnost otrok
Shendekk
440-4630 ppm Odsotnost otrok se je zmanjšala od nižji ↑
etc. 2004
CO2
koncentraciji CO2
Mendell etc. 1.37-20.6 L/s
Odsotnost otrok se je linearno zmanjševala ↑
2013
z višanjem nivoja prezračevanja
Produktivnost in učenje
Baki-Niro etc. 0.3-16 L/s
Šolske naloge so otroci rešili hitreje ob višjih ↑
2007
stopnjah prezračevanja
Wargocki
3 – 9.5 L/s
Za naloge so otroci potrebovali manj časa ↑
Wayon 2007
ob višjih stopnjah prezračevanja
Haverinen0.9 – 7.2 L/s
Več študentov je opravilo izpit iz matematike ↑
Shaughnessy
s povečanjem stopnje prezračevanja
(2010)
Jonathan A.
Opazno moteče, če so koncentracije višje ↑
Bernstein,
od 3000 μg/m 3. Povezava HOS s glivami,
Neil
Alexis
plesnimi in zatohlim vonjem. HOS povečuje
(2008) [30]
tveganje za razširjanje mikroorganizmov.
Zavedati se je potrebno, da vseh vplivov na zdravje še niso dokazali. Poleg tega težave
največkrat povzroča kombinacija onesnaževal, katerih medsebojni vpliv na zdravje ljudi še
ni bil raziskan in dokazan. Tako na primer Choi, Schmidbauer, Bornehag, 2017 v raziskavi
še vedno ne potrdijo direktne povezave med HOS plini in problemi z zdravjem dihal.
Dokažejo pa, da slabo prezračevanje povzroči povečanje absolutne vlažnosti in
koncentracijo HOS v objektu. Prav tako pa tudi povezavo med povečano vlažnostjo v
prostoru ter nahodom in astmo. Omenjeni zdravstveni težavi pa sta bili najizrazitejši ob visoki
koncentraciji HOS plinov [25].
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V tabeli 16 so predstavljene raziskave ostalih parametrov notranjega okolja na zdravje.
Pomembna je ugotovitev o zmanjšani delovni učinkovitosti ljudi ob izpostavljenosti CO2 nad
1000 ppm. Pravilnik, ki velja v Sloveniji določa maksimalno vrednost 1667 ppm.
Tabela 16: Študije, ki so preučevale vpliv parametrov kakovosti okolja na zdravje ljudi
Avtor študije
Študija
Rezultat
in leto
Zvočno ugodje
93% učencev označi zunanji hrup, ki
L. Silva, J.
Meritve hrupa znotraj in
prehaja v učilnico iz zunanjosti kot
Silva, I. Oliveira zunaj v devetih razredih
nemoteč. Moti jih hrup, ki nastaja znotraj
(2016) [35]
osnovne šole
učilnice.
Kakovost notranjega zraka
Povezava med HOS (predvsem alkin in
Število kritičnih primerov
Jinjun R., etc.
benzen) in povečano možnostjo za
v bolnici in koncentracija
(2018) [36]
odpoved srca na populaciji ljudi v Hong
HOS (19 spojin) v zraku.
Kongu.
22 ljudi so izpostavili
koncentraciji CO2 600,
Pri povečani koncentraciji CO2 na
1000 in 2500 ppm. Rešili
1000ppm (v primerjavi s 600ppm) so
Satish, U.,
so test uspešnosti
zaznali zmanjšano delovno učinkovitost pri
Mendell, M.J.,
odločanja in vprašalnik o 2/3 vprašanih. Pri koncentracijo 2500ppm
(2012) [38]
zdravstvenih simptomih
so zaznali zmanjšano delovno učinkovitost
in zaznani kakovosti
pri 7/9 vprašanih.
zraka.
Koncentracija HOS spojin je bila višja v
domovih z visokim deležem relativne
Meritve kakovosti zraka
Choi, H.,
vlažnosti. Pri otrocih je bila 2.6 x večja
in vpliva na zdravje
Schmidbauer,
verjetnost za diagnosticiranje astme, ki so
(HOS in RHin) v 198
N. (2017) [25]
domovih.
živeli v domovih pri visokih vrednostih HOS
in RHin.
Povezava med astmo in
J.Choi,, C.
okoljem na podlagi
PVC in linolej talne obloge vplivajo na
Chun (2014)
vprašalnikov, sodelovalo pojav ekcema. Stavbe zgrajene pred 1983
[42]
2.740 otrok starih od 1-8
vplivajo na pojav astme in alergije.
let.
Toplotno udobje
Prehladno okolje ima večji negativni vpliv
Jiang, J. Wang,
Primerjava Tai, RHin, v,
na neudobje kot pretoplo. Pretopel ali
D., etc. (2018)
glede na ocenjevanje
prehladen prostor negativno vpliva na učno
[37]
uspešnosti otrok.
uspešnost.
Komaj opazno povečanje problemov
Angelon-Gaetz
122 učiteljev dnevno
povezanih z dihanjem (npr. astma) ob 5 ali
etc. (2016) [39]
zapisovalo simptome.
več dnevni izpostavljenosti RHin <30% in
RHin >70%
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16 zdravih študentov so
bili izpostavljeni
različnim vrednostim
RHin za 90 min.

Povečanje frekvence mežikov pri RHin <
30%.

1.311 učencev je ocenilo
kakovost zraka,
osvetljenost, toplotno
udobje in hrup na
Nizozemskem.

87% učencev je motil hrup, 63% neprijeten
vonj, 42% sočna svetloba, 35% ni bilo
zadovoljnih s temperaturo v prostoru.
Glavne bolezni so bile alergije (26%),
seneni nahod (17%) in ekcem (16%).

Skupni vpliv
Bluyssen,
P.,
M., Zhang D.
(2018) [41]

3.7 Zakonodaja
Uredbe in direktive Evropske unije so osnova za nastanek zakonov, ki veljajo v Republiki
Slovenija. Zakoni so podlaga za sprejetje pravilnikov. Ob neupoštevanju predpisanega
pravilnika je nemogoče pridobiti uporabno dovoljenje za opravljanje dejavnosti vzgoje otrok.
V nadaljevanju bomo omenili predpise, ki so izjemno pomembni in jih morajo izpolnjevati vsi
vrtci v Sloveniji. Poudarili bomo le člene, ki so pomembni za obravnavo kakovosti bivanja in
se tičejo teme obravnavane magistrske naloge.
3.7.1 Kurikulum za vrtce
Je nacionalni dokument, ki ga je potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje, leta
1999. Predstavi sistem dela v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Dokument teži k cilju
zagotavljanja otrokovih pravic, prepoznavanju temeljnih načel predšolske vzgoje in
doseganju kakovosti procesa. Obravnava teme socialnega učenja, dejavnosti, sodelovanja
s starši in drugo [12].
Odstavek 3.4 predstavi okolje, ki mora biti zagotovljeno vsakemu otroku.
•

Zagotoviti je potrebno zdrav in varen notranji in zunanji prostor.
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3.7.2 Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in
opremo vrtca
Določa minimalne in maksimalne vrednosti parametrov. Prav tako tehnične lastnosti za
objekte, igrišča in opremo prostorov vrtca. 65.člen omogoča drugačno ravnanje kot ga
določa pravilnik, vendar mora o tem odločati strokovna komisija, določena s strani
ministrstva.
Pravni akt EU:
92/241/EEC z dne
31.marca 1992 o
otroškem varstvu

Zakon:
Zakon o vrtcih (ZVrt)
Uradni list RS,
št.100/05

Pravilnik:
Pravilnik o normativih in
minimalnih tehničnih pogojih
za prostor in opremo vrtca.
Uradni list RS, št.73/00,
75/05, 33/08, 126/08, 47/10,
47/13, 74/16 in 20/17)

Slika 12: Predpisi, ki so osnova za sprejetje pravilnika [13]
Toplotno udobje
3.člen: Temperatura zraka (Tai) v prostoru se meri na sredini prostora na višini 1,1 m.
50.člen: Zagotoviti je potrebno enakomerno ogrevanje:
• 20 °C v igralnicah za otroke
• 23 °C v prostorih, kjer se zadržujejo otroci pod 3 let
Vgraditi termostatske radiatorske ventile.
Varnostne maske, ki ščitijo radiatorje, morajo omogočati odstranitev ob čiščenju.
43.člen: Maksimalni U faktor za ne transparentne dele stavbnega ovoja je 0,35 W/(m 2 K).
Svetlobno udobje
13.člen: Objekt mora biti načrtovan tako, da se zagotovi čim boljša osvetljenost in se
izkorišča danosti mikroklime.
13.člen: Orientacija stavbe v odklonu 45° in 315° od severa ni dovoljena.
47.člen: Vse transparentni elementi morajo vključevati senčne elemente, ki omogočajo
zatemnitev.
49.člen: V vseh prostorih mora biti neposredno zagotovljena naravna osvetljenost, s
transparentnimi elementi. Od le teh mora biti vsaj 20% neto tlorisne površine merjenega
prostora (upošteva se transparente dele 50 cm nad tlemi).
Globina prostora ne sme preseči 2,5 kratnik višine tal do zgornjega roba okna.
Izogibati se je potrebno bleščanju.
Umetna osvetlitev igralnic mora biti enakomerna in razpršena.
V posameznih prostorih je dovoljena naslednja minimalna osvetljenost:
v igralnicah – 300 Lx,
v prostoru za nego – 500 Lx,
na delovnih površinah – 350 Lx,
v drugih prostorih po veljavnem standardu SIST EN 12464-1:2011
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Kakovost notranjega zraka
47.člen
30% transparentih odprtin v prostoru mora imeti omogočeno odpiranje z nagibom.
51.člen
Maksimalna hitrost gibanja zraka je 0,2 m/s.
Relativna vlaga mora biti med 40 do 60 odstotki.
Obvezno mehansko prezračevanje garderob in sanitarij.
Zvočno udobje
52.člen
Obloge, ki ščitijo tla, stene in strop morajo biti iz materiala, ki duši zvok.
Stroje inštalacije so načrtovane, da se ne širi zvok iz sosednjih igralnic.
Dostopnost do objekta in funkcionalnost
10.člen
Zagotoviti je potrebno senco umetnega in naravnega izvora. Še posebej je potrebno biti
pozoren v poletnih mesecih, ko je senco obvezno potrebno zagotoviti med 10. in 16. uro za
vse otroke. Osenčenost se priporoča doseči z ozelenitvijo.
18.člen
Svetla višina prostorov, kjer poteka dejavnost otrok, mora biti najmanj 3 m.
61.člen
Svetla višina ostalih prostorov mora biti najmanj 2,4 m.
21.člen
Minimalna površina igralnic meri je 50 m 2.
23.člen
Minimalna površina terase meri 24 m 2, obvezno mora biti zavarovana z nadstreškom, ki ščiti
pred vremenskimi nevšečnostmi, preprečuje bleščanje in senči teraso.
31.člen
V stavbi kjer so 4 oddelki vrtca ali več je potrebno zagotoviti vsaj dva vhoda z vetrolovom.
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3.7.3 Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb
Pravilnik je bil sprejet leta 2002 in, kot bomo videli v nadaljevanju, ohlapno določa parametre
prezračevanja v objektih in kakovosti zraka. V prilogi 2 Pravilnika o prezračevanju in
klimatizaciji stavb so navedeni standardi, ki so postali obvezni, po objavi v pravilniku. Naštela
bi le najpomembnejše:
•
Metoda za izračun ventilacijskih izgub račun: SIST EN ISO 13789:2008
•
Metoda za določanje zrakotesnosti ovoja: SIST EN ISO 9972:2015
•
Prezračevanje zgradb - Merila za projektiranje notranjega okolja SIST CR
1752:1999
Naravno prezračevanje je zagotovljeno v enotah Mojca in Rožle. Pravilnik definira naravni
sistem prezračevanja kot sistem, pri katerem ne uporabljamo mehanskih naprav. Za
izmenjavo zraka se izkorišča naravne fizikalne lastnosti zraka (sprememba temperature,
veter). Prezračevanje poteka skozi odprta okna, vrata, prezračevalne odprtine in čim manj
nekontrolirano skozi priprtine idr. Pomen učinkovitosti prezračevanja je, da zmanjšuje
tveganje za zdravje, poveča se storilnost ljudi do 18%, zmanjša možnost za prisotnost SBS
sindroma.
Zakon:
Zakon o zdravstveni
inšpekciji (ZZdrI)
Uradni list RS,
št.59/06
Zakon:
Zakon o graditvi
objektov (ZGO-1)
Uradni list RS,
št.102/04
Ni več v veljavi

Pravilnik:
Pravilnik o prezračevanju in
klimatizaciji stavb.
Uradni list RS, št.42/02,
105/02, NPB1, 110/02 –
ZGO-1 in 61/17 – GZ

Zakon:
Gradbeni zakon (GZ)
Uradni list RS, št.
61/17 in 72/17 – popr.
Slika 13: Predpisi, ki so osnova za sprejetje pravilnika [15]
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Toplotno udobje
11.člen
Vrednost indeksa odstotkov nezadovoljnih ljudi (PPD) mora biti manjši od 15 %, pričakovana
povprečna ocena (PMV) pa mora biti zagotovljen v mejah –0,7 < PMV < +0,7.
12.člen
Dopustna vlažnost zraka pri temperaturi zraka T=med 20 in 26°C je od 30% do 70%.
14.člen
Dovoljena temperatura tal med 17°C in 26°C.
Odčitani parametri načrtovanja za otroški vrtec [15]:
•
Aktivnost uporabnikov je predvidena 1,4 Met
•
Obremenjenost 0,5 oseb/m2
•
Najmanjša količina zraka 8,7 m 3/hm 2
•
Občutena temperatura v obdobju hlajenja je 23,5 ± 2,5 °C
•
Občutena temperatura v obdobju ogrevanja je 20 ± 3,5 °C
•
Največja srednja hitrost zarka v obdobju hlajenja je 0,24 m/s
•
Največja srednja hitrost zraka v obdobju ogrevanja je 0,19 m/s
•
Količina vtočnega zraka je 10,1 m 3/hm 2
Neugodje uporabnika povzročajo naslednji parametri, ki so definirni tudi v pravilniku.
• Gibanje zraka
Maksimalna hitrost zraka je podana v Pravilniku o prezračevanju in klimatizaciji stavb. Le ta
je odvisna od temperature zraka, kar razberemo v tabeli 5. V igralnicah, kjer je predvidena
temperatura zraka Tai =20 °C, znaša v ≤ 0,18 m/s.
Tabela 17: Načrtovana hitrost zraka je odvisna od temperature zraka [15]
Temperatura zraka °C
Hitrost zraka m/s
20
≤0,18
22
≤0,22
24
≤0,26
• Prevelike razlike temperature zraka v vertikalni smeri bivalne cone
Maksimalna razlika temperature zraka 0.1 m nad tlemi in glavo. Manjša od 3 °C.
• Pretople ali prehladne stene, stropi in tla
Asimetrija sevalne temperature mora biti [15]:
Za hladno steno
≤13°C
Za toplo steno
≤35°C
Za hlden strop
≤18°C
Za topel strop
≤7°C
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Kakovost notranjega zraka
5.člen
Če parametri notranjega okolja niso doseženi z naravnim prezračevanjem, je potrebmo v
objekt vgraditi mehansko prezračevanje.
7.člen
V prosotoru je potrebno zagotoviti prijeten, svež zrak brez vonjav.
Količina vtočnega zraka po 8.členu:
• Minimalni vtok zraka je 15 m 3/h na osebo brez dodatnih onesnažil, ob učinkovitosti
prezračevanja enaka ena.
• 1,5m 3/h na m 2 talne površine.
• Ob prisotnosti uporabnikov se v objektu zagotovi minimalna vrednost izmenjav zraka
n=0,5 h-1. Ob odsotnosti uporabnikov znaša vrednost n=0,2 h-1
9.člen
Dopustne vrednosti onesnažil v notranjem zraku:
3000 mg/m 3 (upošteva se, da je vrednost zunaj 700 µg/m 3)
Ogljikov dioskid (CO2 )
Hlapne organske snovi
600 µg/m 3 (določiti je potrbeno 70% HOS)
Slovenska zakonodaja predpisuje zelo nizke vrednosti vtočnega zraka, ki rezultirajo v
neustrezni kakovosti notranjega zraka. Z namenom dobre kakovosti notranjega zraka je
potrebno upoštevati višje vrednosti vtočnega zraka, kot so navedene v standardih,
raziskavah ali priporočilih.
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3.7.4 Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu
pri delu [30]
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu določa
mejno vrednost škodljive hrupa za dnevno ali tedensko izpostavljenost. Meritve hrupa so
podlaga za izvedbo ocene tveganja glede izpostavljenosti hrupu na delovnem mestu.
Pravni akt EU:
Direktiva 2003/10/ES
z dne 6.2.2003 o
minimalnih zahtevah
za varnost in zdravje
v zvezi z
izpostavljenostjo
delavcev hrupu

Zakon:
Zakon o varnosti in
zdravju pri delu
(ZVZD)
(ni več v veljavi,
trenutno veljaven
ZVZD-1)

Pravilnik:
Pravilnik o varovanju
delavcev pred tveganji
zaradi izpostavljenosti
hrupu pri delu (Uradni list
RS, št.17/06, 18/06 – popr.
in 43/11 – ZVZD-1)

Slika 14: Predpisi, ki so osnova za sprejetje pravilnika [30]
3.člen
Določa mejne vrednosti izpostavljenosti v času osemurnega delavnika, ki znaša LA,EXx,8h enak
87 dB(A) in maksimalna vrednost Lpeak = 140 dB(C).
Zgornja opozorilna vrednost je LA,EX,8h enaka 85 dB(A) in maksimalna vrednost Lpeak = 137
dB(C).
Spodnja opozorilna vrednost je LA,EXx,8h enaka 80 dB(A) in maksimalna vrednost Lpeak = 135
dB(C).
6.člen
Delo je moteno, če na delovnem mestu presežene ekvivalentne ravni hrupa.
Predpostavimo, da vrtec spada pod zaporedno številko 3: Enostavna pisarniška in njim
primerljiva dela, prodaja, zahtevna montaža in njej primerljiva pretežno fizična dela, zahtevno
krmiljenje sistemov. Velja:
LA,eq = 65 dB(A) za splošni hrup na delovnem mestu zaradi drugih proizvodnih virov v okolici
LA,eq = 55 dB(A) za hrup na delovnem mestu zaradi neproizvodnih virov (ventilacija,
klimatizacija, sosednji obrati, hrup prometa).
Člen določa, da če se ugotovi, da je delo zaradi hrupa moteno, mora delodajalec proučiti
možnosti za zmanjšanje motenj in/ali poskrbeti, da je takšnemu hrupu izpostavljeno čim
manjše število delavcev.
8.člen
Vpliv impulznega zvoka se upošteva če je razlika med LA,aq in LI,A,aq več kot 2 dB(A).
Izmerjeni ekvivalentni ravni hrupa (LA,EX,8h ) se prišteje razliko med izmerjeno ekvivalentno
ravnijo hrupa in povprečno ravnijo hrupa, izmerjeno z dinamiko I (Impulse). A ne več kot 6
dB(A).
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3.7.5 Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na
delovnih mestih [43]
Zakon ZVZD-1 je bil podlaga za nastanek Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in
zdravja delavcev na delovnih mestih, kot tudi Pravilniku predstavljenem v poglavju 2.6.4.
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih podaja
podobne zahteve, kot Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in
opremo vrtca. Otroci so občutljivejša skupina, zato bomo v nadaljevanju omenili zahteve, ki
jih Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca ne
omenja ali so zahteve strožje.
Pravni akt EU:
Direktive 89/391/EGS
z dne 30.novembra
1989 o minimalnih
zahtevah za varnost
in zdravje na
delovnem mestu
(prva posebna
direktiva v smislu
člena

Zakon:
Zakon o varnosti in
zdravju pri delu
(ZVZD)
(ni več v veljavi,
trenutno veljaven
ZVZD-1)

Pravilnik:
Pravilnik o zahtevah za
zagotavljanje varnosti in
zdravja delavcev na
delovnih mestih (Uradni list
RS, št. 89/99, 39/05 in
43/11 – ZVZD-1)

Slika 15: Predpisi, ki so osnova za sprejetje pravilnika [43]
Kakovost zraka
17.člen
Sistem naravnega prezračevanja I: Enostransko prezračevanje, preko odprtine v zunanji
steni. Predpostavi se hitrost gibanja zraka enaka 0.08 m/s.
Priloga I zahteva minimalni presek odprtin v odvisnosti od talne površine prosotra za
naravno prezračevanje sistema I:
• Za pretežno stoječa delovna mesta 350 cm 2/m 2
• Za pretežno sedeča delovna mesta 200 cm 2/m2
Makismalna globina prostora znaša 2,5 kratnik svetle višine.
23. člen
V delovnih prostorih, v katerih se razvijajo neprijetni vonji, mora biti zračni pritisk s posebno
sesalno napravo znižan za 20 Pa glede na sosednje prostore.
Toplotno udobje
27. člen
Delodajalec mora zagotoviti, da so stenska in strešna okna izvedena tako, da prepuščajo le
tolikšno količino sončnih žarkov, ki ne poslabša toplotnega okolja v delovnih prostorih.
37.člen
Temperatura tal delovnih prostorov ne sme biti nižja od 19 °C in ne višja od 27 °C, v katerih
se delavci zadržujejo več kot 2 uri dnevno.
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Naravna osvetljenost
29.člen
Z velikostjo in kakovostjo transparentnih površin mora biti zagotovljena osvetljenost delovnih
mest v skladu s standardom. Delavci morajo imeti mogoč vidni stik z zunanjim okoljem.
Velikost odprtin, ki omogočajo naravno osvetlitev mora biti najmanj 1/8 talne površine
prostora.
V prosotru globine do 4 [m] je zahtevana površina okna vsaj 1 m 2, nad 4 m pa 1,5 m 2.
Parapet ne sme biti večji od 1,5 m.
35.člen
V primeru mešane razsvetljave, mora biti umetna ta razred višja od naravne.
Barvna temperatura umetne osvetlitve mora biti čim bolj pdoobna naravni. Porebno je
zagotoviti smer vpada iz iste smeri.
Zahteve prosotra
65.člen
Vsak delavec mora imeti zagotovljeno vsaj 2 m 2 talne površine, za neovirano gibanje pri delu.
Če zahteva ni izpolnjena, je potrebno zagotoviti prosto gibanje v bližini delovnega mesta.
66.člen
Svetla višina stropa za prostor velikosti do 50 m 2 znaša vsaj 2.5 m.
67.člen
Volumen prostora, ki pripada vsakemu delavcu je 12 m 3 pri lahkem fizičnem delu.
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3.7.6 Priporočila in standardi
Tuja priporočila ali standardi, ki niso obvezujoči (če drugače ne zahteva pravni akt) so za
nekatere parametre kakovosti notranjega okolja ostrejši.
• Standard SIST EN ISO 7730:2006 [26]
Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb v 11.členu določa mejne vrednosti toplotnega
okolja na podlagi standarda SIST EN 7730:2006. V Sloveniji je obvezujoče zagotavljati
pogoje kategorije C, kjer so omejitve najohlapnejše. Iz tabele 18 razberemo ostrejše
omejitve, ki veljajo v drugih državah evropske unije. V kategoriji A je primerneje določena
razlika v občuteni temperaturi v ogrevalni in hladilni sezoni. Raziskave so namreč pokazale,
da se otroci starosti od 4-6 let udobneje počutijo pri 3°C nižjih temperaturah zraka, kot
odrasli. Hkrati pa so dovzetnejši na temperaturna nihanja.[59],[51]. Raziskava [59] predlaga
nov razvoj PMV indeksa za otroke. Pomanjkljivost standarda SIST EN ISO 7730:2006 je, da
mejne vrednosti podaja splošno. Le te niso posebej prilagojene občutljivejšim skupinam,
otrokom (različne potrebe za posamezne starosti) in starejšim osebam. Vprašljive so tudi
minimalne dovoljene vrednosti. Določiti bi bilo potrebno optimalne ravni, za kar so potrebne
dodatne analize. V Pravilniku o prezračevanju in klimatizaciji stavb bi bilo bolj smiselno
upoštevati strožja priporočila raziskav in stroke. Potrebne so dodatne analize in ekspertize v
tej smeri.

Vrtci

Tabela 18: Omejitve standarda SIST EN ISO 7730:2006 [26]
Aktivnost Kategorija Občutena temperatura
Max hitrost zraka [m/s]
Hlajenje
Ogrevanje
Hlajenje
Ogrevanje
81 W/m 2
A
23,5±1°C
20±1°C
0,11
0,1
B
23,5±2°C
20±2,5°C
0,18
0,15
C
23,5±2,5°C
20±3,5°C
0,23
0,19

• CR1752:1998 [58]
Standard, ki obsega prezračevanje stavb in kriterije načrtovanja notranjega okolja, določa
nivo prezračevanja za vrtce in minimalni hrup, ki ga povzroča narava za prezračevanje.
Ponovno so navedene 3 kategorije, kjer razberemo veliko razliko med minimalnimi
zahtevami kategorije C in kategorije A, kjer je zagotovljeno najkvalitetnejše okolje (tabela 19)

Kategorija
A
B
C

Tabela 19: Omejitve standarda CR1752:1998 [58]
Količina vtoka zunanjega zraka na Hrup posledica prezračevalne
m2 površine l/s na m2
naprave LAeq dB(A)
7,1
30
4,9
40
2,8
45

Standard v nadaljevanju predstavi enačbo (enačba 19), kjer izračunamo odstotek
nezadovoljnih ljudi s kvaliteto zraka, kot funkcijo koncentracije ogljikovega dioksida znotraj
in zunaj objekta.
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𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶2,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶2,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶2 = 395(−15,15�𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶2,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶2,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜�

−0,25

)

Koncentracija ogljikovega dioksida v prostoru [ppm]

45

(19)

Koncentracija ogljikovega dioksida zunaj objekta [ppm]

• Standard prEN 15251:2006 [56]
Standard govori o merilih notranjega okolja za načrtovanje in ocenjevanje toplotnih lastnosti
stavb z upoštevanjem notranje kakovosti zraka, toplotnega okolja, svetlobe in hrupa. Določa
občuteno temperaturo glede na sezono ogrevanja ali ohlajevanja prostora. Priporoča
uporabo kategorije I, pri načrtovanju temperaturnih pogojev za prostore, kjer se nahajajo
otroci (glej tabelo 20). Pri določanju občutene temperature, podaja le minimalne vrednosti.
Tabela 20: Priporočila za minimalno občuteno temperaturo in maksimalno dovoljeno
koncentracijo CO2 [56]
Kategorija
Minimalna
občutena Minimalna
občutena
temperatura v času temperatura v času
ogrevanja °C
ohlajevanja °C
I – za občutljive osebe, mlade
19
24,5
otroke
II – normalna raven za
17,5
25,5
novogradnje in obnove
III – komaj sprejemljiva raven, ki
se
lahko
uporabljena
v
16,5
26
obstoječih objektih
Kategorija
I – za občutljive osebe, mlade otroke
II – normalna raven za novogradnje in obnove
III – komaj sprejemljiva raven, ki se lahko
uporabljena v obstoječih objektih

Maksimalna
dovoljena
koncentracija CO2
cCO2,max < cCO2,out +350 ppm
cCO2,max < cCO2,out +500 ppm
cCO2,max < cCO2,out +800 ppm

Priporočilo v povezavi s koncentracijo ogljikovega dioksida določa maksimalno vrednost z
izračunom prikazanim v tabeli 20. Ob predpostavki zunanje koncentracije CO2 = 418ppm je
omejitev v omenjenem standardu veliko strožja od omejitve ki veljajo v Sloveniji. Glede na
znanstveno raziskavo [38], ki je pri cCO2 =1000ppm ugotovila za zmanjšano delovno
učinkovitost in raziskavo, ki je potrdila manjšo odsotnost otrok [24] ob nižji koncentraciji cCO2
(glej poglavje 3.6), bi bilo smiselno vrednosti standarda prEN 15251:2006 vključiti v
nacionalno zakonodajo. Z namenom dosega kakovostnega notranjega zraka je potrebno
določiti optimalne vrednosti volumna svežega zraka na uporabnika.
Ponovno so vprašljive minimalne vrednosti občutene temperature, ki jih navaja standard.
Standard ne podaja vrednosti za različne starostne skupine otrok. Najmlajši otroci (1 leto) in
starejši (od 2-4 let) imajo drugačne potrebne, ki bi jih moral standard upoštevati. Potrebne
so dodatne ekspertize.
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• Standard FprEN 17037:2018 (E) [57]
V fazi izdelave je novi standard, ki bo obravnaval naravno osvetljenost v stavbah.
Predvidoma bo obsegal tri nivoje zagotavljanja ustreznih pogojev. Določal bo zagotavljanje
minimalne ravni, vendar se bo priporočalo zagotavljanje zahtevnejših pogojev, srednje ali
visoke ravni. Osvetljenost v prostoru s 300 lux bo potrebno zagotoviti v 50% prostora, 100
lux pa v 95% prostora. Standard poda zahtevo, da se zagotovi sončna svetloba v prostoru
vsaj 1,5h dnevno v obdobju 1.2. – 21.3.
Tabela 21: Priporočila standarda, v primeru odprtin v vertikalni smeri [57]
Raven

Ciljna
osvetljenost
lux

Ciljna
osvetljenost v
KDS %

Minimalna

300
500
750

1,8
2,9
4,4

Srednja
Visoka

Delež
prostora, kjer
mora
biti
zagotovljena
ciljna
osvetljenost

50%
50%
50%

Minimalna
osvetljenost
lux

Minimalna
osvetljenost v
KDS %

100
300
500

0,6
1,8
2,9

Delež
prostora, kjer
mora
biti
zagotovljena
minimalna
osvetljenost

95%
95%
95%

Področje osvetljenosti je v slovenski zakonodaji pokrito zelo ohlapno. Mejne vrednosti so
splošne in jih obravnava več različnih pravilnikov. Omenjeni standard veliko jasneje definira
mejne vrednosti. Priporočamo uporabo standarda pri načrtovanju in zagotavljanju zadostne
naravne osvetljenosti v objektu.
ANSI/ASHRAE 62.1:2004
Ameriški standard določa temperaturo zraka med 23°C in 26°C. Relativno vlažnost med 30%
in 60%.
Koncentracija ogljikovega dioksida mora biti obvezno manjša od 2500 ppm, priporoča se
vrednost pod 1000 ppm [51].
Nižje vrednosti koncentracije CO2 od vrednosti, podane v ANSI/ASHRAE 62.1:2004 [51], so
definirane v standardu prEN 15251:2006 [56].

Poglajen, S. 2018. Analiza kakovosti notranjega okolja v izbrani vzgojno-varstveni ustanovi s predlogi izboljšav.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Stavbarstvo.

4

47

METODOLOGIJA

V poglavju smo opisali merilne metode, pripomočke, postopek anketiranja in računske
metode, ki smo jih uporabili med nastajanjem zaključnega magistrskega dela.
Magistrsko delo je nastalo po fazah:
1. Faza:
• Opozorilo s strani zaposlenih v enoti Mojca, o neugodnih razmerah notranjega
okolja.
• Opozorilo o spremembi zakonodaje za vrtce zgrajene iz mobilnih enot.
2. Faza:
• Posvet z ravnateljico, vodjo zdravstveno-higienskega režima in vzgojitelji.
3. Faza:
• Ogled objekta enote Mojca in enote Rožle.
• Pregled dejanskega stanja.
4. Faza:
• Izvedemo terenske, in-situ meritve v igralnicah.
• Anketiramo vzgojitelje v igralnicah, kjer potekajo meritve o trenutnem
toplotnem udobju, kakovosti zraka.
5. Faza:
• Po zaključenih meritvah na terenu anketiramo vse vzgojitelje v enotah Rožle in
Mojca. Anketa se nanaša na daljše obdobje.
• S pomočjo anketnega vprašalnika pridobimo mnenje staršev.
6. Faza:
• Analiziramo objektivni in subjektivni del podatkov.
• Preverimo ustreznost parametrov.
7. Faza:
• Podamo mnenje in rešitve.
4.1 Participatorno načrtovanje
V fazah pregleda dejanskega stanja, v predlogu izboljšav, načrtovanju smo vključili
vzgojitelje in starše s pomočjo anket in preko ustnega pogovora. Dejansko stanje sta
predstavili ravnateljica in vodja zdravstveno-higienskega režima. Mentorica dr. Mateja
Dovjak s področja stavbarstva in so-mentor dr. Uroš Stritih s področja strojništva, natančneje
laboratorija za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko ter klimatizacijo, sta strokovno
pregledala in svetovala potek raziskave in faze načrtovanja. Sodelovanje različnih
strokovnjakov in uporabnikov je ključno ne le za primerne ekonomske, energetske, tehnične
rešitve, ampak tudi za zadovoljitev potreb končnih uporabnikov prostora.
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4.2 Presoja etičnosti raziskave
Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko oceni ustreznost raziskav, ki potekajo v
Sloveniji. Odobritev potrebujejo: vse farmakološke raziskave; raziskave, ki preskušajo
medicinske pripomočke ali jih financira ministrstvo; raziskave, ki posegajo v človeško telo ali
psiho; raziskujejo človeške organe kot tudi zahteve, ki se tičejo te magistrske naloge, v
primerih uporabe zdravstvenih podatkov ter specialističnih magistrskih in doktorskih nalog.
Zahtevek za presojo etičnosti raziskave smo oddali predvsem zaradi drugega dela raziskave
– subjektivne ocene kakovosti notranjega okolja. S pomočjo ankete, ki je predstavljena v
prilogi C smo pridobili podatke o zdravstvenih težavah vzgojiteljev in s tem možno
identifikacijo pojava SBS.
Odobritev raziskave, vloga za oceno in izjave so prikazane v prilogi B. Vlogi smo morali
priložiti: izjavo, da ne bomo napeljevali anketirance k odgovorom; odobritev ravnateljice
ustanove VVZ Kekec, da dovoli raziskavo; izjavo mentorice, o usposobljenosti izvajalca,
nadzoru, poskrbljeni varnosti, upoštevanje Helsinške deklaracije o biomedicinskih
raziskavah na človeku, določila Konvencije Sveta Evrope o varovanju človekovih pravic in
dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine ter slovenskega
Kodeksa medicinske deontologije ter izjavo mentorice dr. Mateje Dovjak, da raziskava ne bo
bremenila sredstev zdravstvenega zavarovanja.
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4.3 Terenske meritve kakovosti notranjega okolja
Meritve na terenu so potekale v igralnici Metulji, enote Mojca in igralnici Pikapolonice, ki smo
ju predstavili v poglavju 2.2 in 2.3.
Želeli smo pridobiti podatke o kakovosti notranjega okolja v hladnih, toplejših in vročih
mesecih. Opravili smo deset meritev merilnih dni od meseca februarja do julija. Z merilnimi
inštrumenti smo merili naslednje parametre.
Zunaj objekta:
• Temperatura zraka, Ta,o [°C]
• Relativna vlažnost, RHao [%]
• Horizontalna osvetljenost Eo,h [lux]
• Stanje neba
Zunanje meritve smo izvajali pred pričetkom meritev v igralnici. Merili smo v bližini vrtca, s
čim večjim deležem vidnega neba. Relativno vlažnost smo odčitali iz spletne strani ARSO.
V igralnici smo merili:
• Temperatura zraka, Ta,i [°C]
• Relativna vlažnost, RHai [%]
• Horizontalna osvetljenost Ei,h [lux]
• Temperatura površin, Tsurf,N [°C]
• Koncentracija CO2, cco2 [ppm]
• Koncentracija HOS, cHOS [ppm]
• Hrup, Leq [dB]
V tabeli 22 so prikazani natančni datumi, čas meritev in lokacija. Meritve smo odčitavali ročno
iz merilnikov vsakih 10 minut in jih zapisovali v merilni obrazec (priloga A).
Tabela 22: Datumi, čas, lokacija, merjeni parametri terenskih meritev na lokaciji
Merilni dan
Čas
Lokacija
Letni čas Merjeni parametri
22.2.2018
9.30 - 10.50
Igralnica Metulji
Zima
Tai, Tsurf,N, Ei,h, cCO2
Igralnica
22.2.2018
11.10 - 12.40
Zima
Tai, Tsurf,N, Ei,h, cCO2
Pikapolonice
Tai, Tsurf,N, Ei,h, cCO2,
1.3.2018
9.10 - 10.30
Igralnica Metulji
Zima
Leq
Igralnica
Tai, Tsurf,N, Ei,h, cCO2,
1.3.2018
10.50 - 12.00
Zima
Pikapolonice
Leq
Igralnica
2.3.2018
9.00 - 10.20
Zima
Tai, Tsurf,N, Ei,h, cCO2
Pikapolonice
2.3.2018
10.50 - 12.10
Igralnica Metulji
Zima
Tai, Tsurf,N, Ei,h, cCO2
30.3.2018
9.00 - 10.10
Igralnica Metulji
Pomlad
Tai, Tsurf,N, Ei,h, cCO2
Igralnica
30.3.2018
10.40 - 12.10
Pomlad
Tai, Tsurf,N, Ei,h, cCO2
Pikapolonice
13.6.2018
9.00 - 10.00
Igralnica Metulji
Poletje
Tai, Tsurf,N, Ei,h, cCO2
Igralnica
14.6.2018
8.50 - 10.10
Poletje
Ta, Tsurf, E, cCO2
Pikapolonice
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V enotah vrtcev smo namestili tudi stacionarne merilce izven dosega otrok Testo data logger
in merilnik kvalitete zraka (v nadaljevanju IAQ merilnik), ki so meritve zapisovali avtomatsko
glede na časovni interval, katerega smo sprogramirali. V tabeli 23 so prikazana obdobja,
merjeni parametri in lokacije meritev.
Tabela 23: Datumi, čas, lokacija, merjeni parametri meritev opravljenih s stacionarnimi
merilci
Merjeni
Obdobje
Merilnik
Lokacija
Letni čas
parametri
22.2.2018 – 20.3.2018 Testo logger
Igralnica Metulji
Zima
RHa,i, Ta,i
22.2.2018 – 20.3.2018 Testo logger Igralnica Pikapolonice
Zima
RHa,i, Ta,i
29.3.2018 – 23.5.2018 Testo logger
Igralnica Metulji
Pomlad
RHa,i, Ta,i
29.3.2018 – 23.5.2018 Testo logger Igralnica Pikapolonice
Pomlad
RHa,i, Ta,i
13.6.2018 – 14.7.2018 Testo logger
Igralnica Metulji
Poletje
RHa,i, Ta,i
13.6.2018 – 14.7.2018 Testo logger Igralnica Pikapolonice
Poletje
RHa,i, Ta,i
RHa,i Ta,i,
7.4.2018 – 12.4.2018
IAQ merilnik
Igralnica Metulji
Pomlad
cCO2, cHOS
4.3.1 Uporaba in opisi merilnih naprav
• Merilnik temperature in koncentracije CO2
Meritve smo opravili z Voltcraft CO2 merilnim instrumentom CM-100, ki rezultate poda v
enotah ppm (parts per million = število delcev na milijon). Merilno območje za merjenje ravni
CO2 znaša 0 – 4000 ppm (natančnost meritev: +/- 40 ppm pri koncentraciji 0 – 1000 ppm),
temperaturno območje 0 – 50 °C.
Temperaturo v prostoru smo merili na višini 1,1m, skladno s 3.členom Pravilnika o
prezračevanju in klimatizaciji stavb. Pravilnik zahteva merjenje na sredini prostora, kar nismo
morali zagotoviti zaradi možnosti oviranja otrok med igro in zagotavljanja varnosti. Napravo
smo namestili v obeh igralnicah na omarico blizu stene. Pozicija merilca je prikazana na sliki
22 in sliki 23. Temperaturo zraka (Ta,i), kot tudi koncentracijo (cCO2 ) smo iz naprave odčitali
vsakih 10 minut.

Slika 16: Merilnik VOLTCRAFT CM-100 [49]
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• Sevalni termometer
IR termometer znamke Voltcraft, model IR 900-30s. Merilnik meri v razponu -50 °C in 900°C.
Natančnost znaša ±1,5%. Naprava s pomočjo infrardeče tehnologije izmeri temperaturo
površine. Pazili smo, da določimo primerno emisivnost (0.90~0.95) glede na material
površine (les, opeka, plastika). Pri določitvi temperature posamezne stene, stropa in tal
(Tsurf,N) smo upoštevali pravilo petih točk, po standardu SIST 7726:1998. Za določitev
površnike temperature stene (Tsurf,N ) smo tako merili v vsakem kotu stene in v sredini (skupaj
5 meritev). Enako za določitev površinske temperature tal in stropa. Meritev smo ponovili
vsakih 10 minut.

Slika 17: Sevalni termometer [49]
• Merilnik osvetljenosti – Lux meter
Model merilca osvetljenosti, ki smo ga uporabili na terenu: Extech LT40: LED Light Meter je
prikazan na sliki 18. Merilnik omogoča meritve osvetljenosti do 400 000 lux, natančnosti ±3%.

Slika 18: Merilnik LED Light meter Extech LT40 [46]
Zunaj objekta smo izmerili horizontalno osvetljenost, da smo določili tip neba. Vsakih 10
minut smo v igralnici izmerili horizontalno osvetljenost delovne ravnine v devetih točkah
prostora. Nismo merili na višini 0.85m, kot to določa standard SIST EN 12646-1-2011, saj
so mize prilagojene višini otrok (0,5m ± 0,1m). Merilnik smo locirali na mize otrok, v igralnem
delu sobe pa smo merili v višini oči sedečih otrok (0,5m ± 0,1m). Točke meritev so prikazane
na sliki 24 in sliki 25 kot tudi ovire, ki ovirajo prehod svetlobe globje v prostor.
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• Merilnik ekvivalentne ravni zvočnega tlaka oziroma hrupa (Leq)
Naprava, ki smo jo uporabili za določitev hrupa, se imenuje analizator zvoka, model: NTI
Audio, XL2 TA, natančnosti ±0.5%. Merilnik je prikazan na sliki 19.

Slika 19: Merilnik NTI Audio, XL2, TA (class 1, SN: A20-07626-E0) [44]
Meritve ekvivalentne ravni zvočnega tlaka (Leq) smo izvajali na dan 1.3.2018, kot je prikazano
v tabeli 22. in sicer v vrtcu Mojca od 9.06 do 10.33 ure, v enoti Rožle pa od 10.54 do 11.23
ure. Merilnik smo locirali poleg merilca cCO2 in Tai, kot je prikazano na sliki 22 in sliki 23.
Zavedamo se, da je za relevantno oceno hrupa, obdobje meritev prekratek, saj obstaja veliko
dejavnikov, ki vplivajo na rezultate, kot so število prisotnih otrok, dan, del dneva,… Za
verodostojnejše podatke bi morali meritev opravljati daljše časovno obdobje in zaobjeti
celotni osem urni delavnik vzgojiteljev.
• Avtomatski merilnik temperature zraka in relativen zračne vlage
Merilnik Testo 175-H2 data Logger meri relativno vlažnost (RH) od 0 do 100% in temperaturo
od -20°C do -70°C. Natančnost meritev znaša ±1%. Spomin ima za 16.000 vrednosti in ga
je mogoče sprogramirati na željeni interval zajema podatkov.
Merilnik smo locirali na vrhu omare v obeh igralnicah, da otroci niso imeli dostopa in ne bi
oviral vzgojiteljev pri delu. Zajemali smo meritve vlage in temperature na vsakih 5 ali 10
minut. Lokacija merilca je prikazana na sliki 22 in sliki 23.

Slika 20: Merilnik Testo 175-H2 Logger [45]
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• Avtomatski merilnik kakovosti zraka
Avtomatski merilnik HOS, cCO2, RH in Ta, ni komercialni izdelek. Izdelan je bil za potrebe
raziskave, ki je potekala na grški univerzi. Senzorja vgrajena na napravi, ki sta na trgu:
o Tongdy CO2 transmitter / detector/ sensor, model F2000TSM. Izmeri koncentracijo
CO2 med 0-2000 ppm. Natančnost senzorja znaša ±40ppm.
o Tongdy IAQ indicator / controller, model F2000TSM-VOC, natančnost merjenja
znaša ±40ppm. Meritveni razpon med 0 -30ppm za toluen, zazna tudi koncentracijo
cigaretnega dima, CO, alkohola, človeškega vonja.
Podana je skala s strani proizvajalca:
o 0-5 ppm – ena zelena lučka – zelo dobra kvaliteta zraka
o 5-10 ppm – dve zeleni lučki - dobra kvaliteta zraka
o 10-15 ppm – ena rumena lučka – zadovoljiva kvaliteta zraka
o 15-20 ppm – dve rumeni lučki – nezadovoljiva kvaliteta zraka
o 20-25 ppm – slaba kakovost zraka
o 25-30 ppm – zelo slaba kvaliteta zraka
Merilnik smo locirali na dvignjeno polico, izven dosega otrok. Pozicija je prikazana na sliki
22 in sliki 23. Minimalna, maksimalna vrednost in povprečje (HOS, c CO2, RH in Ta) za minutni
časovni interval so bili shranjeni na disk vsako minuto od 4.4.2018 – 12.4.2018.

Slika 21: Merilnik IAQ [49]
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4.4 Anketiranje – subjektivna ocena kakovosti notranjega okolja
S pomočjo anketnega vprašalnika smo razbrali, kako notranje okolje dojemajo uporabniki,
kakšna je posameznikova meja udobja in vpogled v možne simptome ter pojav SBS.
Subjektivna ocena kakovosti notranjega okolja je pomembna, saj vsak človek dojema udobje
drugače, vsak ima drugačne potrebe in želje. S pomočjo ankete smo vzpostavili stik z vsemi
zaposlenimi in njihovimi predlogi za izboljšanje delovnih pogojev.
Anketa, ki so jo izpolnili starši je bila krajša in splošnejša. Usmerjena v predloge izboljšav in
identifikacijo problemov povezanih s kakovostjo notranjega okolja z vidika staršev.
Kot smo predstavili v poglavju 4.1, smo s pomočjo anket v faze načrtovanje vključili končne
uporabnike objekta. Vsi anketni vprašalniki so prikazani v prilogi C.
• Anketni vprašalnik – Sindrom bolnih stavb, toplotno udobje, kakovost zraka
Vprašanja smo prilagodili in prevedli na podlagi standardiziranega vprašalnika: MM040
School, (A. K. Stridh, co. A tool when solving indoor climate problems. Department of
Occupational and Environmental Medicine, 1993) [2]. Anketo smo razdelili, po koncu
terenskih meritev v mesecu juniju, med vzgojitelje in pomočnike enote Mojca in enote Rožle.
Vprašanja so se nanašala na preteklo obdobje treh mesecev in so bila podana v sklopih:
• Kakovost zraka in sistem prezračevanja
• Delovno okolje
• Delovni pogoji
• Pretekli / trajajoči bolezenski simptomi
• Navzoči simptomi
• Hrup
• Notranji temperaturne razmere
• Predlogi in komentarji
• Anketni vprašalnik – trenutno toplotno udobje, kakovost zraka
Po vsaki opravljeni terenski meritvi, smo vzgojiteljicam in pomočnicam v igralnici Metulji in
Pikapolonice razdelili kratek anketni vprašalnik o trenutni zaznavi okolja. Dnevi meritev so
prikazani v tabeli 22. Vprašanja so bila prilagojena tako, da smo dobili vpogled v trenutno
počutje in želje anketiranca. Povprašali smo jih o trenutnem toplotnem udobju, aktivnosti,
osvetljenosti prostora in vonjavah. Anketa je prilagojena po anketi, ki jo je uporabil A. Šabec
v primerjalni študiji svetlobnega in toplotnega udobja med montažnim in klasično zgrajenim
vrtcem [33].
• Anketni vprašalnik za starše
V anketi so bila podana splošna vprašanja, ki zadevajo zunanjo in notranjo ureditev vrtca,
mnenje o hrupu, kakovosti notranjega okolja. Anketo smo posredovali svetu staršev, ki jo je
posredoval staršem otrok, kateri obiskujejo vrtec Mojca.

Poglajen, S. 2018. Analiza kakovosti notranjega okolja v izbrani vzgojno-varstveni ustanovi s predlogi izboljšav.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Stavbarstvo.

5

55

REZULTATI EKSPERIMENTALNIH MERITEV IN OBJEKTIVNA OCENA UDOBJA

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati meritev in izračunov terenskih meritev v enotah
Mojca in Rožle. Tabeli 24 in 25 predstavljata zunanje razmere, pomembna je predvsem
zunanja temperatura (Tao ) saj vpliva na to ali prostor ogrevamo ali ohlajamo (Tao,avg <18 °C
ogrevalni dan). Meritve smo opravili v hladnem delu leta, kot tudi spomladi in poleti, ko so
se temperature popoldne povzpele do okoli 30 °C (13. in 14.junij). Parameter Tao, cCO2,out
smo izmerili z merilcem Voltcraft in parameter Ehorizontalna z Lux metrom pred poslopjem, pred
začetkom meritev v objektu. Podatek Tao ob 7.00 in ob 14.00 uri pa smo pridobili iz spletne
strani ARSO, iz avtomatske merilne postaje Grosuplje na nadmorski višini 350m [48].

Parameter

Tabela 24: Izmerjeni parametri zunaj enote VVZ Mojca
Dan 22.2.2018
1.3.2018
2.3.2018
30.3.2018

T ao [°C]

Tao °C ob 7.00 [°C]

[%]
Tao °C ob 14.00 [°C]
RHao % ob 14.00 [%]
cCO2,out [ppm]
Ehoritontalna [lux]
RHao % ob 7.00

S-tanje neba

Parameter

0
-1,5
87
0,3
80
407
17500
Oblačno,
občasno
sneži

-7
-12
79
-4,9
65
440
17720

-3
-6,9
88
-3,3
87
401
30490

9
8,4
83
15,3
60
385
7435

24,2
20,9
74
31,2
48
409
53100

Oblačno

Delno
oblačno

Oblačno

Delno
sončno

Tabela 25: Izmerjeni parametri zunaj enote VVZ Rožle
Dan 22.2.2018
1.3.2018
2.3.2018
30.3.2018

T ao [°C]

cCO2,out [ppm]
Ehoritontalna [lux]

2
-1,5
87
0,3
80
463
10810

-5
-12
79
-4,9
65
418
8200

-5
-6,9
88
-3,3
87
439
15450

10
8,4
83
15,3
60
375
10600

Stanje neba

Oblačno

Sneži

Oblačno

Oblačno

Tao °C ob 7.00 [°C]
RHao % ob 7.00

[%]

Tao °C ob 14.00 [°C]

RHao % ob 14.00 [%]

13.6.2018

14.6.2018
21,4
19,2
81
28,7
58
403
51000
Delno
oblačno

Na najhladnejši dan meritev 1.3.2018, je zunanja temperature dosegla -7 °C (ob 9.uri), z
nizko relativno vlažnostjo. Na najtoplejši dan 13.6.2018, se je temperatura ob 9.uri zjutraj
gibala okoli 24.2°C, ob pretežno sončnem vremenu. Povprečna zunanja koncentracija CO2
za časa meritev je bila 418ppm. Horizontalna zunanja osvetljenost se je hitro spreminjala
tudi tekom meritev, zaradi spremenljivega vremena. Najnižja zunanja horizontalna
osvetljenost je znašala 7435lux, na dan 30.3.2018, ob oblačnem vremenu. Pričakovati je bilo
najnižjo osvetljenost na dan, ko je snežilo. Vendar je bila debelina plasti oblakov nizka in je
skozi njih difuzno prehajala svetloba. Mogoče je bilo opaziti obris sonca za oblaki. Največja
horizontalna osvetljenost je znašala 53100lux na najbolj sončen dan meritev, to je 13.junija.
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5.1 Toplotno udobje
V tabelah 26 in 27 so prikazani izmerjeni parametri toplotnega udobja v igralnicah.
Povprečno vrednost notranje temperature Tai,avg, RHai,avg, Tsurf,N,avg smo določili kot povprečje
vseh odčitanih vrednosti Tai, RHai, Tsurf,N , v času trajanja meritev na določen dan. Merilni dnevi
so prikazani v tabeli 22. Srednjo sevalno temperaturo Tmr, smo določili, kot je predstavljeno
v poglavju 3.1, enačba 7. Določitev temperature sten T,surf,N je predstavljena v poglavju 4.3.1.
Občuteno temperaturo To,avg smo izračunali kot aritmetično sredino posameznih občutenih
temperatur, ki so se določile na podlagi odčitanih vrednosti na vsakih 10 minut, na dan
meritev. Predpostavka o povprečni hitrosti gibanja zraka (v < 0,2 m/s) in razlika Tmr in Tai
manjša kot 4 °C, omogoča poenostavljen izračun občutene temperature, prikazan v poglavju
4.1, enačba 8.
𝑇𝑇𝑜𝑜,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑛𝑛

1
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖 + 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑖𝑖
= �
𝑛𝑛
2
𝑖𝑖=𝑛𝑛

PMV indeks smo izračunali s pomočjo programa Psycho Tools, ki računa indeks na osnovi
standarda ISO 773-1993. Aktivnost (1,4 met) in hitrost vetra (0,2 m/s) smo predpostavili kot
je določeno za vrtec v Pravilniku o prezračevanju in klimatizaciji stavb. V zimskem in
spomladnem času smo predpostavili izolativnost obleke 0,8 -, v poletnem času pa 0,6 -.
Omenjeni parameter se lahko poljubno spreminja in je poleg aktivnosti najhitrejši in
najenostavnejši parameter za prilagoditev danim toplotnim razmeram. Tmr, Tai, RHai smo
odčitali iz izmerjenih vrednostih. Aktivnost uporabnikov se je spreminjala v časa meritev; v
tabelah 26 in 27 je navedena najdlje časa trajajoča aktivnost.

Slika 22: Lokacija merilnikov Voltcraft, IAQ, NTI in Testo Logger v igralnici Metulji [49]
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Slika 23: Lokacija merilnikov Voltcraft, NTI in Testo Logger v igralnici Pikapolonice [49]
Lokacija merilnikov Voltcraft in merilnikov Testo Logger je prikazana na sliki 22 in sliki 23.
Pozicija sevalnega termometra, s katerim smo določili temperaturo površin Tsurf,N , ni
pomemba. Določanje temperature površin s pomočjo laserske tehnologije deluje iz poljubne
razdalje.
Tabela 26: Izmerjeni parametri toplotnega udobja, vrtec Mojca, igralnica Metulji
Dan
22.2.2018
1.3.2018
2.3.2018
30.3.2018
13.6.2018
Parameter
Tai,avg [°C]
21,15
20,56
22,39
23,08
25,19
Tsurf,1,avg [°C]
21,92
16,57
18,03
21,50
24,79
Tsurf,2,avg [°C]
22,36
19,67
22,04
24,19
25,09
Tsurf,3,avg [°C]
23,56
19,91
22,15
24,74
25,34
Tsurf,4,avg [°C]
22,45
18,46
20,59
23,74
25,49
Tsurf,strop,avg [°C]
22,93
18,84
21,81
24,19
25,36
Tsurf,tla,avg[°C]
21,32
17,14
19,72
23,46
23,95
T,o,avg [°C]
21,72
19,53
21,46
23,49
25,03
RHai,avg [%]
38,92
35,49
33,76
46,3
68,13
PMV [-]
-0,15
-0,60
-0,15
0,31
0,55
PPD [%]
5
12
5
7
11
Aktivnost
Vodena igra Mirna igra
Mirna igra
Prosta igra
Mirna igra
Št. prisotnih
4 otr. + 3odr.
14 + 2
13 + 2
18 + 3
19 + 3
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Tabela 27: Izmerjeni parametri toplotnega udobja, vrtec Rožle, igralnica Pikapolonice
Dan 22.2.2018
1.3.2018
2.3.2018
30.3.2018
14.6.2018
Parameter
Tai,avg [°C]
22,48
23,01
21,92
22,42
23,98
Tsurf,1,avg [°C]
19,59
20,22
19,53
21,42
23,18
Tsurf,2,avg [°C]
20,28
19,22
19,36
20,58
23,07
Tsurf,3,avg [°C]
21,27
20,96
20,72
22,73
23,52
Tsurf,4,avg [°C]
22,52
23,09
22,43
23,88
23,34
Tsurf,strop,avg [°C]
22,60
21,09
21,06
23,39
23,03
Tsurf,tla,avg[°C]
20,74
20,56
19,57
22,16
22,39
T,o,avg [°C]
19,93
22,09
21,16
22,86
23,47
RHai,avg [%]
39,98
28,71
28,39
51,65
70,24
PMV [-]
-0,18
-0,06
-0,25
0,17
0,17
PPD [%]
5
5
6
5
5
Aktivnost
Kosilo
Mirna igra
Mirna igra
Kosilo
Prosta igra
Št. prisotnih
10 + 2
11 + 2
10 + 2
16 + 3
11 + 3
Kot je razvidno iz tabel 26 in 27, je razlika med najvišjo in najnižjo povprečno temperaturo
notranjega zraka (Tai,avg ), za igralnico Metulji znašala 4,63 °C , za igralnico Pikapolonice pa
2,06°C. Ugotovimo, da se temperatura zraka manj spreminja v masivno zgrajenem vrtcu.
Podobno prikaže primerjava temperatur zraka na najhladnejši in najtoplejši dan meritev, kjer
je bila razlika pri vrtcu Mojca 4,63 °C, za vrtec Rožle pa manj kot stopinjo (0,97 °C).
Temperatura zraka je odvisna od temperatur površin, kjer je ponovno opaziti vzorec večje
temperaturne razlike, najhladnejši - najtoplejši dan pri vrtcu Mojca. Stene v vrtcu Rožle so
zgrajene iz masivnih materialov in imajo zmožnost akumuliranja toplote s pomočjo mase. S
tem je povezano večje temperaturno dušenje in daljši fazni zamik kot pri lahki montažni
gradnji. Površinska temperatura zunanje stene z odprtinami (Tsurf,1,avg) je na najhladnejši dan
v vrtcu Mojca znašala 16,57°C, v vrtcu Rožle pa 20,22°C. Vrtec Rožle ima dve zunanji steni,
temperaturo druge stene brez odprtin Tsurf,2,avg smo izmerili 19,22°C. Opazimo tudi, da je na
najtoplejši dan v vrtcu Mojca temperatura stene, ki meji na zunanjost, nižja od temperature
notranjih sten. V vseh primerih je bila temperatura stropa višja od temperature tal. Hladen
zrak je težji in se zadržuje pri tleh in jih ohlaja. V igralnici Metulji je bila najvišja razlika med
temperaturo tal in stropom dne 2.3.2018, ko je znašala 2,09°C. V igralnici Pikapolonice je
maksimalna razlika znašala 1,9°C na dan 22.2.2018. Najnižja in najvišja temperatura tal sta
bili izmerjeni v igralnici Metulji 17,14°C in 23,95°C. Razlika med hladnim in toplim delom leta
je v primeru občutene temperature (T o,avg ) višja v vrtcu Mojca (5,5°C): občutena temperatura
poleti je znašala 25,03°C. Tekom meritev so nemoteno potekale aktivnosti otrok in
vzgojiteljev, vendar se je aktivnost v posamezni igralnici lahko spreminjala. V povprečju so
aktivnosti sledile naslednjemu vrstnemu redu: zajtrk, vodena igra v krogu, prosta igra,
aktivnosti zunaj, kosilo, spanje. Vsak dan so otroci del dneva preživeli zunaj objekta.
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5.1.1 Primerjava poteka temperature zraka in relativne vlažnosti zraka v igralnici
pozimi
Grafikoni, v poglavjih od 5.1.2 – 5.1.3, so bili izdelani na podlagi meritev pridobljenih z
merilnikom Testo data Logger. Moder in oranžen pravokotnik na grafu označujeta vrednosti
znotraj dovoljenih omejitev. Modra barva označuje vrednosti 51.člena Pravilnika o normativih
in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ki določa vrednost relativne
vlažnosti zraka med 40 in 60%. Omenjeni pravilnik tudi predpisuje enakomerno temperaturo
zraka v času ogrevanja 20°C. Oranžni pravokotnik prikazuje omejitve 14.člena Pravilnika o
prezračevanju in klimatizaciji stavb, ki določa mejne vrednoti občutene temperature (To), v
času ogrevanja je 20 ± 3,5 °C in hlajenja 23,5± 2,5°C.
Lokacija merilnikov je prikazana na sliki 22 in sliki 23. Zaradi varnosti so bile naprave locirane
na vrhu omare, na višini 2,1m. Posledično je opaziti za približno stopinjo višje temperature
zraka v primerjavi z meritvami temperature (Tai), ki so bile odčitane s pomočjo naprave
Voltcraft v istem časovnem obdobju. Tako je ponovno potrebno opozoriti, da se po pravilniku,
temperatura zraka meri na sredini prostora na 1,1m. Merilci Tetso Logger so bili nameščeni
v igralnicah Metulji in Pikapolonice v obdobju od 22.2.2018 – 2.3.2018, 29.3.2018 –
23.5.2018 in od 13.6.2018 – 14.7.2018.
Grafikon 2: Temperatura zraka (Tai) in relativna vlažnost (RHai ) zraka v igralnici Metulji
25.2. - 1.3.2018 (Moder pas: ustrezna RHin, Oranžen pas: ustrezna To, glede na Pravilnik o
prezračevanju in klimatizaciji stavb)
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Grafikon 3: Temperatura zraka (Tai) in relativna vlažnost (RHai ) zraka v igralnici
Pikapolonice 25.2. - 1.3.2018 (Moder pas: ustrezna RHin, Oranžen pas: ustrezna To, glede
na Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb)

Igralnica Metulji v vrtcu Mojca je v zimskem obdobju ogrevana na 26,5°C kot opazimo na
grafikonu 2, za dan 25.2.2018. Omenjeni dan, v nedeljo, je lepo viden konstanten potek
temperature zraka. Konstantna temperatura zraka je posledica odsotnosti uporabnikov in
zaprtih oken. Relativna vlažnost zraka v prostoru se postopoma enakomerno zmanjšuje.
Sledijo delovni dnevi, kjer so prisotni uporabniki. Opazimo nihaj relativne vlage in
temperature zraka ob zračenju prostora. Nihaj navzdol pri relativni vlažnosti zraka je
posledica vstopa hladnega zraka z določeno količino vodne pare. Maksimalna masa vodne
pare je manjša pri nižjih temperaturah, kot pri višjih. Ob segrevanju zunanjega zraka ob
konstantni količini absolutne vlage se relativna vlažnost ogretega zraka tako zmanjša.
Temperatura zraka in relativna vlažnost po končanem zračenju in ob prisotnosti uporabnikov
pričneta naraščati. Temperatura zraka narašča le do s termostatom nastavljene temperature.
Relativna vlažnost zraka pa narašča glede na aktivnost in število uporabnikov.
Razberemo, da so v času vzgojno-varstvene aktivnosti med 7.00 in 16.00 uro, prostor vse
dni, vsaj enkrat prezračili. Dne 26.2.2018 so prostor prezračili dvakrat, vendar z načinom
zgoraj priprtega okna. V torek in sredo so prostor prezračili s polnim odpiranjem oken, saj je
temperatura zraka in relativna vlažnost padla veliko bolj. Padec Tai, in RHai po 15.00 uri bi
bila lahko posledica zračenja pri čiščenju prostorov. Predvidevamo, da so v četrtek
spremenili nastavitve termostata, saj se je temperatura zraka gibala okoli 23°C.
V vrtcu Rožle, igralnici Pikapolonice razberemo enak vpliv prisotnosti in odsotnosti
uporabnikov. Opazimo manjši vpliv na temperaturo zraka ob zračenju prostorov, večjo
konstantnost temperature (Tai), kar je posledica večje mase sten. Prostor so prezračili 2-3
krat v dnevu (grafikon 3).
Meseca februar in marec sta bila ≈2°C hladnejša od dolgoletnega povprečja (1981-2010)
[48].
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5.1.2 Primerjava poteka temperature zraka in relativne vlažnosti zraka v igralnici
spomladi
Grafikon 4: Temperatura in relativna vlažnost zraka v igralnici Metulji 9.4. - 14.4.2018
(Moder pas: ustrezna RHin, Oranžen pas: ustrezna To, glede na Pravilnik o prezračevanju
in klimatizaciji stavb)

Grafikon 5: Temperatura in relativna vlažnost zraka v igralnici Pikapolonice 9.4. - 11.4.2018
(Moder pas: ustrezna RHin, Oranžen pas: ustrezna To, glede na Pravilnik o prezračevanju
in klimatizaciji stavb)
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Na grafikonih 4 in 5 so predstavljene izmerjene karakteristike Tai in RHai spomladi. Na grafu
so za primerjavo prikazani celotni dnevi v obdobju 9.4.-11.4., tudi obdobje poznega
popoldneva in noči, ko v objektu niso potekale dejavnosti. Zunanje temperature zraka so se
gibale med 5 in 20°C.
Tudi v spomladanskem obdobju opazimo manjše nihanje temperature v igralnici
Pikapolonice. Omenjena razlika je manjša v času prezračevanja prostora in v delu noči.
Temperatura zraka je v splošnem za ≈3°C nižja v vrtcu Rožle.
Opazimo višje vrednosti relativne zračne vlage v torek in sredo, razlika je bolj opazna v
igralnici Pikapolonice. Prostora so uporabniki redno zračili vsaj enkrat na dan, s popolnoma
odprtim oknom, razen v torek 10.4.2018, ko je bilo v igralnici Pikapolonice zaznati zračenje
z zgoraj priprtimi okni tekom delovnega dne.
Tekom noči ni hitrega nihanja zračne vlage in temperature. Opazimo, da se v času
neuporabe prostora v igralnici Metulji relativna vlažnost rahlo dviguje, v igralnici Pikapolonice
pa znižuje. Temperatura je konstantna glede na nastavitve termostata, ki je zakonsko
obvezen po 50.členu Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in
opremo vrtca.
Meritve opravljene med 6.5. in 10.5. so bile izvedene v toplejših dneh v primerjavi z aprilom.
Grafikona 6 in 7 prikazujeta izmerjene parametre.
Zunanje temperature zraka so se gibale med 13 in 24°C. Temperature kažejo na prehodno
obdobje ogrevanja, ko je v zgodnjih urah objekt še vedno potrebno ogrevati.
V splošnem opazimo nižje notranje temperature zraka (Tai) kot v zimskem obdobju (grafikona
2 in 3) in meritvami izvedenimi aprila (grafikona 4 in 5). V igralnici Pikapolonice je
temperatura zraka konstantna. V montažno grajenem vrtcu so zaznani nihaji temperature ob
prezračevanju. Primerjava nedelje in ostalih delovnih dni, nam prikaže idealni potek
temperature zraka na nedeljo. Uporabniki v delovnih dneh oddajajo toploto in dogrevajo
prostor.
Relativna zračna vlažnost je tudi za 10% višja v igralnici Pikapolonice v primerjavi z igralnico
Metulji, podobno kot pri meritvah opravljenih aprila. Nihaji relativne zračne vlage pokažejo,
da so prostore redno prezračevali.
Spomladansko obdobje je bilo leta 2018 med 2 - 4 °C toplejše od dolgoletnega povprečja
(1981-2010).
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Grafikon 6: Temperatura in relativna vlažnost zraka v igralnici Metulji 6.5. - 10.5.2018
(Moder pas: ustrezna RHin, Oranžen pas: ustrezna To, glede na Pravilnik o prezračevanju
in klimatizaciji stavb)

Grafikon 7: Temperatura in relativna vlažnost zraka v igralnici Pikapolonice 6.5. - 10.5.2018
(Moder pas: ustrezna RHin, Oranžen pas: ustrezna To, glede na Pravilnik o prezračevanju
in klimatizaciji stavb)
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5.1.3 Primerjava poteka temperature zraka in relativne vlažnosti zraka v igralnici
poleti
Grafikona 8 in 9 prikazujeta potek temperature zraka in relativne vlažnosti poleti. Začetek
poletja je bil za 1-2 stopinji toplejši od dolgoletnega povprečja (1981-2010). V poletnem delu
leta zaznamo bolj konstanten potek temperature z manj nihanj. Temperatura notranjega
zraka v vrtcu Mojca je bila poleti nižja v primerjavi z meritvami v mesecu marcu in aprilu, kar
kaže na neracionalno rabo energije za ogrevanje. Primerjava temperatur izmerjenih v sredo,
četrtek in soboto, na grafikonu 8 nam ponovno pokaže vpliv zasedenosti prostora z
uporabniki. Zaznati je tudi vpliv zunanje temperature zraka. V sredo, ko so bile zunaj višje
temperature v primerjavi s petkom, je bila tudi v notranjosti v povprečju temperatura zraka
višja.
Relativna zračna vlaga je višja za okoli 8% v igralnici Pikapolonice. Prostor so redno
prezračevali tudi poleti, kar razberemo iz nihajev RHai.
Grafikon 8: Temperatura in relativna vlažnost zraka v igralnici Metulji 13.6. - 15.6.2018
(Moder pas: ustrezna RHin, Oranžen pas: ustrezna To, glede na Pravilnik o prezračevanju
in klimatizaciji stavb)
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Grafikon 9: Temperatura in relativna vlažnost zraka v igralnici Pikapolonice 13.6. - 15.6.
(Moder pas: ustrezna RHin, Oranžen pas: ustrezna T o, glede na Pravilnik o prezračevanju in
klimatizaciji stavb)
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5.2 Svetlobno udobje
Osvetljenost delovne ravnine smo določili na realnem stanju v igralnici. Položaj ovir in
zunanjih senčil je ostal nespremenjen. Merili smo osvetljenost z dnevno svetlobo, v primeru
dosvetljevanja z umetno svetlobo, meritev nismo opravili. Merilnik smo locirali vodoravno na
sredino mize, v igralnem delu prostora in ob omarah na višini 0,5m ±10cm. Natančnejša
lokacija je prikazana na slikah 24 in 25. Povprečne vrednosti horizontalne osvetljenosti so
izračunane s pomočjo aritmetične sredine za vse odčitke, ki so se opravili na dan meritev.
Ločeno smo izračunali tudi povprečno horizontalno osvetljenost miz in igralnega dela
prostora. Uporabili smo merilnik Extech LT40 lux meter.

Slika 24: Lokacija meritev z merilcem Extech lux meter v igralnici Metulji [49]
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Slika 25: Lokacija meritev z merilcem Extech lux meter v igralnici Pikapolonice [49]
Tabela 28: Osvetljenost, določena s terenskimi meritvami, vrtec Mojca, igralnica Metulji
Dan
22.2.2018
1.3.2018
2.3.2018
30.3.2018
13.6.2018
Parameter
Eavg [lux]
159,67
218,3
398,04
646,68
Dodatno
Eavg, mize [lux]
201,78
300,21
544,44
osvetlj. z
969,78
umet. virom
Eavg, igrala [lux]
188,63
225,6
390,04
634,8
Ezunaj,hor [lux]
17500
17720
30490
7435
53100
Stanje neba
Oblačno,
Delno
Delno
občasno
Oblačno
Oblačno
oblačno
sončno
sneži
Tabela 29: Osvetljenost, določena s terenskimi meritvami, vrtec Rožle, igralnica
Pikapolonice
Dan
22.2.2018
1.3.2018
2.3.2018
30.3.2018
14.6.2018
Parameter
Eavg [lux]
311
226
394
Dodatno
Dodatno
Eavg, mize [lux]
431
342
osvetlj. z
628
osvetlj. z
umet. virom
umet. virom
Eavg, igrala [lux]
117
80
136
Ezunaj,hor [lux]
10810
8200
15450
10600
51000
Stanje neba
Delno
Delno
Oblačno
Sneži
Oblačno
oblačno
oblačno
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Povprečna horizontalna osvetljenost se spreminja glede na stanje neba, prepustnost sončnih
žarkov skozi oblake in orientacija objekta. Orientacija enote Mojca in obravnavane igralnice
Metulji je prikazana na sliki 26.
V prostor preko transparentnega dela stavbnega ovoja prehaja direktna, odbita in difuzna
sončna svetloba. Horizontalna osvetljenost se je najbolj spreminjala tekom 10 minutnih
meritev, dne 30.3.2018, v igralnici Pikapolonice, ko se je spreminjalo stanje neba iz
oblačnega v delno oblačnega. Horizontalna osvetljenost je najbolj nihala v točkah ob oknih.
V točki E1,miza smo na omenjeni dan izmerili vrednost 539 lux kot tudi 1654 lux.
V splošnem je v obeh enotah osvetljenost miz v igralnicah boljša od osvetljenosti igralnega
dela prostora. Večja razlika med povprečno osvetljenosti igralnega dela (Eavg, igrala) in miz
(Eavg, mize) je v igralnici Pikapolonice (razlika 76%), kar kaže na optimalnejšo razporeditev
elementov v igralnici Metulji (razlika 23%). Večkrat smo opazili spuščena, a ne zastrta
zunanja senčila na treh oknih v igralnici Metulji. Dejanje je v primeru, ko ni bleščanja
nerazumljivo, saj senčila ovirajo nemoten prehod sončnih žarkov in zmanjšujejo osvetljenost
prostora z naravno svetlobo.
KDS indeks smo izračunali v primeru oblačnega vremena (CIE tip 1) s pomočjo enačbe 11,
predstavljene v poglavju 3.2. Ponovno razberemo, da je igralni del prostora v enoti Mojca
osvetljena primerneje. Osvetljenost miz pa je primernejše v enoti Rožle.
Tabela 30: Povprečna vrednost količnika dnevne svetlobe, KDS dne 1.3.2018, enota
Mojca in 22.2.2018, enota Rožle
KDSavg,miza
KDSavg,igrala
Vrtec Mojca
1,69 %
1,27 %
Vrtec Rožle
3,98 %
1,08 %

Slika 26: Orientacija objekta VVZ Mojca [49]
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Kakovost notranjega zraka
Povprečno koncentracijo cCO2,avg smo določili kot povprečje vseh odčitanih meritev na dan.
Odstotek uporabnikov, ki so nezadovoljni s kakovostjo zraka smo izračunali s pomočjo
enačbe številka 19, določene v CEN CR 1752:1998 [47].
Dejansko potrebno količino vtoka zraka v prostor (𝑉𝑉̇) (glede na število prisotnih oseb), ki je
prikazan v tabelah 31 in 32, smo izračunali po enačbi 15. Enačba je opisana v poglavju 3.3.
Potrebno količino vtoka zunanjega zraka na osebo smo odčitali iz Pravilnika o prezračevanju
in klimatizaciji stavb (tabela 14). Raziskava Dovjak [63] preučuje vpliv različnih scenarijev
prezračevanja igralnic glede na mejne vrednosti po Pravilniku o prezračevanju in klimatizaciji
stavb. Izračunane koncentracije CO2 so bile najnižje v primeru največje količine vtočnega
zraka (55 m 3/h na osebo). Poudari, da je potrebno načrtovati sistem na optimalne ravni glede
na število uporabnikov (zagotoviti največjo količino svežega zraka na uporabnika) in ne na
m 2 talne površine (posebej pomembno v vrtcih). Do podrobnih ugotovitev so prišli tudi tuji
avtorji, ki navajajo tudi višje vrednosti zamenjav zraka za doseg kakovostnega notranjega
zraka, zdravja in udobja.
Meritev hitrosti gibanja zraka nismo izvajali. Na podlagi 51.člena Pravilnika o normativih in
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ki določa maksimalno hitrost gibanja
zraka 0,2 m/s, predpostavimo 𝑣𝑣̅ = 0,15 m/s.

• Odčitane meritve iz merilca Voltcraft
Naslednji tabeli 31 in 32 prikazujeta analizirane vrednosti meritev pridobljenih s pomočjo
merilca Voltcraft. Lokacija naprave je prikazana na slikah 22 in 23.
Tabela 31: Izmerjeni parametri kakovosti zraka, vrtec Mojca, igralnica Metulji
Dan
22.2.2018
1.3.2018
2.3.2018
30.3.2018
13.6.2018
Parameter
cCO2,min [ppm]
1091
1617
771
1167
1010
cCO2,max [ppm]
1459
2833
2302
1604
1480
cCO2,avg [ppm]
1247
2098
1506
1396
1300
PPDCO2 [%]
23,6
35,89
31,96
23,43
25,59
̇𝑽𝑽potreben, glede št 60,9
139,2
130,5
182,7
191,4
3
otrok [m /h]
Št. prisotnih
4otr. + 3odr. 14 + 2
13 + 2
18 + 3
19 + 3
Aktivnost
Vodena igra Mirna igra
Mirna igra
Prosta igra
Mirna igra
Stanje odprtin 1x okno zgoraj 2x okno na WC 1x okno zgoraj 2x okno zgoraj 6x okno zgoraj
priprto

zgoraj priprto

priprto
2x okno na WC
zgoraj priprto

priprto

priprto
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Tabela 32: Izmerjeni parametri kakovosti zraka, vrtec Rožle, igralnica Pikapolonice
Dan
22.2.2018
1.3.2018
2.3.2018
30.3.2018
14.6.2018
Parameter
cCO2,min [ppm]
753
1182
1116
434
1438
cCO2,max [ppm]
1554
2939
2068
1377
2151
cCO2,avg [ppm] 1035
2148
1537
737
1594
PPDCO2 [%]
16,85
35,02
27,84
16,71
30,42
̇𝑽𝑽potreben, glede št 104,4
191,4
104,4
165,3
121,8
3
otrok [m /h]
Št. prisotnih
10 + 2
11 + 2
10 + 2
16 + 3
11 + 3
Aktivnost
Kosilo
Mirna igra
Mirna igra
Kosilo
Prosta igra
Zaprta
Zaprta
+
za
Zaprta
+
za
Po
25min
Stanje odprtin
+ za 5min
polno odprta

5min polno
odprta

5min polno
odprta

zračenju,
okna zaprta

2x okno
zgoraj priprto

Koncentracija ogljikovega dioksida v zraku se je tekom beleženja meritev zelo spreminjala.
Opazno je bilo hitro zmanjšanje koncentracije po odprtju odprtin za potrebe prezračevanja.
Ob intenzivnem prezračevanju, široko odprtih oknih je koncentracija padla na vrednost 434
ppm. Kasneje se je ob prisotnosti uporabnikov zviševala. Ugotovimo, da ob intenzivnem
prezračevanju lahko dosežemo koncentracijo primerljivo z zunanjim okoljem.
Maksimalna zabeležena koncentracija CO2 v vrtcu Mojca je znašala (2.833ppm) na dan
1.3.2018. Visoka koncentracija je bila verjetno posledica kratkotrajnejšega zračenja zaradi
izredno nizkih zunanjih temperatur. Na isti dan je bila tudi v enoti Rožle izmerjena najvišja
koncentracija CO2 (2.939 ppm). V omenjenem vrtcu Rožle je bila koncentracija presežena
v dnevih 1.3., 2.3. in 14.6. Na dan meritev v juniju (14.6.) je do prekoračitve prišlo kljub temu,
da sta bila dva okna zgoraj priprta. Na omenjen dan je 44% časa bila prekoračena mejna
vrednost 1.667 ppm, podana s Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb.
Odstotek ljudi, ki je nezadovoljen s kakovostjo zraka, je višji v igralnici Metulji. Na dan
1.3.2018 se pričakuje, da je kar 35.9% uporabnikov prostora nezadovoljna s kakovostjo
zraka v prostoru. V igralnici Metulji so vse dni meritev vsaj eno okno zgoraj priprli. Ob odhodu
otrok iz prostora, so prostor prezračili s polnim odpiranjem oken. Omenjeni način
prezračevanja predstavlja toplotne izgube skozi celotni čas zasedenosti prostora. Da so
preprečili prepih in stik s hladnim zrakom, so zračili s priprtimi okni v WC prostoru. Odprta
vrata WC prostora so posledično omogočala vdor neprijetnih vonjav v igralnico. Nasprotno
so v igralnici Pikapolonice zračili prostor samo z intenzivnim zračenjem, preko široko odprtih
oken, za nekaj minut, enkrat do dvakrat na dan.
Potrebna količina dotoka svežega zraka je odvisna od števila uporabnikov prostora. Dne
13.6.2018 je bilo prisotnih največ otrok. Potrebna količina zraka v igralnici enote Mojca je
bila tedaj 191,4 m 3/h.
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 Odčitane meritve iz merilca IAQ
Tabela 33: Izmerjeni parametri kakovosti zraka, vrtec Mojca, igralnica Metulji – merilnik
IAQ.
Dan
9.4.2018
10.4.2018
11.4.2018
Povprečje
Parameter
Tai,min [°C]
24,13
22,63
24,55
22,63
Tai,max [°C]
26,45
26,15
26,63
26,63
T ai,avg [°C]
25,56
24,75
25,74
25,35
RHai,min [%]
33,36
42,65
35,18
33,36
RHai,max [%]
48,76
53,13
53,13
53,13
RHai,avg [%]
42,72
48,64
45,68
45,68
cCO2,min [ppm]
449,30
460,72
424,30
424,30
cCO2,max[ppm]
2000*
1942,03
2000*
2000*
cCO2,avg [ppm]
1435,28
1364,27
1304,28
1367,94
cHOS,min [ppm]
3,93
5,69
2,56
2,56
cHOS,max [ppm]
11,12
10,26
16,22
16,22
cHOS,avg [ppm]
8,78
8,29
8,48
8,52
*Maksimalna vrednost koncentracije cCO2, ki jo še zazna merilnik je 2.000 ppm.
Merilnik IAQ kakovosti zraka je avtomatsko odčital in shranil podatke vsako minuto. Rezultati
meritev so prikazani v tabeli 33 in na grafikonih 10, 11 in 12. Moder, oranžen in zelen
pravokotnik na grafikonih prikazuje dopustne vrednosti glede na veljavne slovenske
pravilnike.
Tabela 33 prikazuje minimalne, maksimalne in povprečne vrednosti parametrov za čas
zasedenosti igralnice od 7.00 – 16.00 ure. Minimalna koncentracija cCO2 se v vseh treh dneh
giblje okoli 450 ppm, kar kaže na to, da so prostor vsaj enkrat na dan intenzivno prezračili.
Povprečna koncentracija HOS spojin vse tri dni je 8,52 ppm. Iz strani proizvajalca podane
skale, je kakovost zraka ocenjena kot dobro.
Grafikona 11 in 12 prikazujeta koncentracijo CO2 in HOS skozi celotne tri dni. Razberemo,
da koncentracija plinov narašča in pada skladno s temperaturo notranjega zraka in relativno
vlažnostjo (vidno iz grafikona 10). Vse je odvisno od prezračevanja in števila uporabnikov. V
času odsotnosti uporabnikov so vrednosti konstantne. Vrednost CO2 se ohranja okoli 500
ppm.
Koncentracija ogljikovega dioksida (nad 1.660 ppm) je 9.4. prekoračena 42% odstotkov za
časa zasedenosti, dne 10.4. skupaj 36 % časa, dne 11.4. pa 31% časa. Dejanskih
maksimalnih koncentracij ni zabeleženih, saj senzor zazna maksimalno koncentracijo 2.000
ppm. HOS spojine v prostoru niso dosegale škodljivih vrednosti, glede na skalo podano s
strani proizvajalca. Opazni so viški okoli 16.00 ure, kar je posledica čiščenja prostora. V
čistilih se navadno nahaja visoka koncentracija HOS spojin. Opaziti je tudi, da ljudje niso vir
HOS, saj za časa zasedenosti in nezasedenosti objekta ni vidnejših razlik v koncentraciji
(grafikon 11). Manjše nihanje v času uporabe prostora povzroča zračenje.
Opomniti velja, da koncentracije HOS nismo mogli ovrednotiti glede na mejno vrednost
podano iz pravilnika (600 µg/m 3), ki tudi zahteva identifikacijo 70% HOS spojin. Senzor, ki
smo ga uporabili, poda le skupno koncentracijo HOS spojin v enoti [ppm] in ne omogoča
posamezne identifikacije spojin.
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Grafikon 10: Temperatura in relativna vlažnost zraka v igralnici Metulji 9.4. - 14.4.2018
(Moder pas: ustrezna RHin, Oranžen pas: ustrezna To, glede na Pravilnik o prezračevanju
in klimatizaciji stavb)

Grafikon 11: Koncentracija visoko hlapnih organskih spojin v igralnici Metulji 9.4. 14.4.2018 (Zelen pas: Prekoračena vrednost HOS, glede na skalo podano iz strani
proizvajalca merilnika)
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Grafikon 12: Koncentracija ogljikovega dioksida v igralnici Metulji 9.4. - 14.4.2018 (Zelen
pas: Koncentracija CO2 izven dovoljenih vrednosti po Pravilniku o prezračevanju in
klimatizaciji stavb)
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5.3 Zvočno udobje
Meritve hrupa smo opravili z merilcem NTI. Naprava analizira posnetek in poda analizo v
tabeli. Prikazane so vrednosti ravni zvočnega tlaka in ekvivalentne ravni hrupa za različne
frekvenčne obtežbe in različna časovna povprečenja.
Odčitali smo ekvivalentno raven hrupa z obtežbo A (LA,eq) in ekvivalentno raven hrupa z
obtežbo A za impulzivno časovno povprečenje, kjer so zaobjeti poudarjeni toni (LA,I,eq ).
Maksimalna (LA,F,max) in minimalna raven zvočnega tlaka (LA,F,min), z obtežbo A in ''F'' časovni
povprečenjem in največjo konična raven zvočnega tlaka ( LC,peak).
Lokacija merilnikov v igralnicah je prikazana na slikah 22 in 23.
Tabela 34: Odčitani parametri ravni hrupa, vrtec Mojca, igralnica Metulji
Parameter
LA,eq
LA,F,max
LA,F,min
LC,peak
LA,I,eq
LA,I,eq Dan in ura
[dB]
[dB]
[dB]
[dB]
[dB]
LA,eq [dB]
1.3.2018
79,6
100,5
30,5
115,8
85,1
5,4
od 9.06 do 10.33
Tabela 35 Odčitani parametri ravni hrupa, vrtec Rožle, igralnica Pikapolonice
Parameter
LA,eq
LA,F,max
LA,F,min
LC,peak
LA,I,eq
LA,I,eq Dan in ura
[dB]
[dB]
[dB]
[dB]
[dB]
LA,eq [dB]
1.3.2018
79,7
95,8
51,5
108,4
85,9
6,2
od 11.08 do 11.23
Primerjava rezultatov tabel 27 in 28 kaže na primerljivo ekvivalentno raven hrupa v obeh
igralnicah. Igra otrok je povzročila največjo izmerjeno raven zvočnega tlaka (LC,peak ) 115,8
dB v igralnici Metulji. Primerjava izmerjenih vrednosti LA,F,max in LA,F,min v obeh igralnicah nam
pokaže, da so bili uporabniki igralnice Metulji tihi in zelo glasni, medem ko se je raven hrupa
pri uporabnikih igralnice Pikapolonice spreminjala za 45 dB.
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5.4 Analiza parametrov kakovosti okolja v vrtcu Mojca glede na veljavna zakonska
določila
V nadaljevanju poglavja bomo primerjali izmerjene vrednosti parametrov kakovosti okolja z
omejitvami, ki jih podaja slovenska zakonodaja. Pravilniki, ki posegajo v področje teme
magistrske naloge so predstavljeni v poglavju 3.7 (Zakonodaja). Nekateri parametri se
pojavijo v različnih pravilnikih z drugačnimi mejnimi vednostmi. Analizirali bomo vsak
pravilnik posebej in podali končno oceno.
5.4.1 Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in
opremo vrtca
Pravilnik smo podrobneje predstavili v poglavju 3.7.2. Nanaša se na vzgojno-varstvene
ustanove in posega v vse vidike kakovosti bivanja v notranjem okolju.
 Pravilnik zahteva konstantno temperaturo zraka Tai v času ogrevanja ( 20 °C).
Rezultati iz merilca Testo data Logger za obdobje do 15.5.2018 pokažejo, da se je v času
uporabe in ogrevanja objekta le 5,23 % časa temperatura gibala med 19,5 – 20,5 °C. Večino
časa je bila temperatura zraka previsoka. Iz primerjave grafikonov 2, 4, 6 in 8 vidimo, da je
bila Tai v času ogrevanja višja, kot v času ohlajevanja objekta. Dne 28.2.2018, ko je bila
zunanja temperatura ob 7.00 uri -16,6 °C, se je temperatura zraka znotraj igralnice gibala
kar okoli 24°C.
 Relativna vlaga zraka je bila v splošnem prenizka pozimi in previsoka poleti. Za čas
meritev s Testo data Loger je bila le 39 % časa relativna vlažnost ustrezna (obdobje
od 22.2. - 16.7.2018, obratovalne dni).
 Orientacija objekta in odprtin v igralnic ni ustrezna iz vidika zagotavljanja svetlobnega
udobja, saj je stavba orientirana 335° od severa, kar je neustrezno po 13.členu (slika
26).
 Ustrezno so na vsa okna nameščena zunanja senčila, za preprečevanje bleščanja.
 V poglavju 2.2.3.2 smo izračunali delež transparentnih površin. 49.člen določa
razmerje površine transparentnega dela in neto tlorisne površine večje od 20 %.
Izračunamo, da je delež neustrezen:
Transparentni del površin:
8,4 m 2
Neto tlorisna površina:
48 m 2
Razmerje Atransparentni del / Aneto tloris= 17,5 %
 Iz tabele 22 razberemo, da osvetljenost igralnice Metulji niha.
Mize so bile primerno osvetljene (Eavg,horizontalna) v treh, od štirih merilnih dni. Osvetljenost
igralnega dela je manj primerna, ustrezna je bila v dveh meritvah, od štirih.
Največji problem je visoka omara, ki razdvaja igralni del in preprečuje pronicanje svetlobe
globje v prostor.
 Za zagotavljanje zadostne količine naravne svetlobe v prostor je globina prostora po
49.členu omejena na 2,5 kratnik višine tal do zgornjega roba okna. Izračunamo, da
je globina prostora neustrezna.
2,5 * (višina okna + parapet)
>
globina prostora
2,5 * (1,7 m+0,5 m) >
5,8 m
5,5 m >
5,8 m
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 47.člen pravilnika je izpolnjen, saj je v vseh oknih v igralnici omogočeno odpiranje z
nagibom.
 Tehnična dokumentacija za mobilni vrtec Mojca, podkategorija gradbeno – fizikalne
lastnosti objekta, navaja toplotno prehodnost 0,35-0,6 W/(m 2K). Po 43.členu je
toplotna prehodnost netransparentnega dela ovoja neustrezna.
 18.člen določa svetlo višino prostorov vsaj 3 m. V igralnici Metulji smo izmerili
prenizko višino 2,68 m.
 Prav tako je bila neustrezna neto tlorisna površina igralnice (21.člen).
 31.člen določa dva vhoda za VVZ enote, kjer je več kot 4 oddelkov. Vrtec Mojca ima
samo en vhod in 5 oddelkov.
Tabela 36: Ustreznost notranjega okolja v igralnici Metulji glede na Uradni list
105/02, 110/02 – ZGO-1 in 61/17 – GZ
Člen Parameter
Vrednosti
Toplotno udobje
50.
Tai
Ogrevanje: 20 °C v igralnicah za otroke
50.
Tai
Vgrajeni termostatski ventili
51.
RHai
40-60%
Svetlobno ugodje
Prepovedana orientacija med 315° in 45° odklona od severa
13.
Orientacija
47.
Senčenje
Vsi transparentni elementi
49.
Eavg,horizontalna Eavg,horizontalna > 300 lux
Delež odprtin Atransparentni del / Aneto tloris > 20%
49.
Globina prostora Globina prostora < 2,5 * višine tal do zgornjega roba okna
49.
Kakovost notranjega zraka
>30% transparentnih odprtin: odpiranje z nagibom zgoraj
47.
51.
Mehansko prezračevanje sanitarij in garderob
Zvočno ugodje
52.
Hrup
Obloge iz materiala, ki duši zvok
Ostalo
43.
U faktor
< 0,35 W/(m 2K) za netransparentni del ovoja
10.
Senčenje
Osenčenost zunanjega igrišča
18.
Višina
3 m > svetla višina prostorov

RS, št.42/02,
Ustreznost
NE
DA
NE
NE
DA
NE
NE
NE
DA
DA
DA
NE
NE
NE

21.

Aneto,tloris

50 m 2 > površina igralnic (Aneto,tloris)

NE

23.

Aneto,terasa

25 m > Aneto,terasa , terasa z nadstreškom

DA

31.

Oddelek

Če 4 oddelki ali več, zagotoviti dva vhoda

NE

2
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5.4.2 Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb
Pravilnik opisan v poglavju 3.7.3. predpisuje omejitve v primeru naravnega prezračevanja. V
tabeli 37 je prikazana analiza ustreznosti igralnice Metulji glede na določila pravilnika.
 PMV indeks toplotnega udobja se je v času opravljanja meritev dne 22.2, 1.3., 2.3.,
30.3. in 3.6.2018 gibal znotraj določil. Z aktivnostjo in obleko se lahko hitro
prilagodimo toplotnim razmeram v prostoru in vplivamo na končno vrednost PMV.
 V 14.členu določa omejitve glede občutene temperature, v kateri je zajeta
temperatura površin in temperatura zraka. Pravilnik upošteva tudi čas ogrevalne in
hladilne sezone.
Na dan 30.3.2018 je bila izmerjena mejna povprečna občutena temperatura v času
meritev, ki znaša 23,5 °C. Vpogled v posamezne meritve občutene temperature na
omenjeni dan pokaže, da je 38% časa občutena temperatura presegla zakonsko
omejitev. Prekomerno ogrevanje objekta in toplejše zunanje stene, zaradi milejših
zunanjih temperatur so imele za posledico previsoko občuteno temperaturo do 1,2 °C.
Na najhladnejši dan 1.3.2018, so bile temperature površin nizke, temperatura zraka
visoka (previsoka glede na predhodni pravilnik), kar je privedlo do ustrezne občutene
temperature To=19,53 °C.
 Vertikalen temperaturni gradient: gležnji – glava ni bil problematičen, sprememba
temperature zraka se je gibala okoli stopinje. Prav tako ni bilo zaznati prekomerne
asimetrične sevalne temperature.
 9.člen podaja mejne vrednosti koncentracij škodljivih plinov, ki so podrobneje
predstavljeni v tabeli 11.
 Omejitev koncentracije CO2, ki jo podaja pravilnik znaša 1.660 ppm. Koncentracija
je bila v igralnici Metulji presežena celotni čas opravljanja meritev na dan 1.3.2018
in na dan 2.3.2018 do odhoda otrok na zunanje igrišče. Dne 9.4. je bila prekoračena
za 42% odstotkov časa, ko so bili uporabniki prisotni, 10.4. skupaj 36% časa, 11.4.
pa 31% časa.
 Merili smo koncentracijo visoko hlapnih organskih spojin. Merilni senzor ni ustrezal
določilom Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb, saj ni omogočal
identifikacije 70% spojin. Vendar glede na merilno skalo, podano s strani
proizvajalca senzorja, koncentracija HOS ni kritična. Za natančno oceno bi bila
potrebna dodatna analiza.
 Obremenjenost, ki jo določa pravilnik v primeru vrtca je 0,5 oseb/m 2. Izračunamo,
da je igralnica Metulji preobremenjena.
>
št.uporabnikov
0,5 oseb/m2 * Aneto,tloris
2
23 otrok + 2 vzgojitelja
0,5 oseb/m2* 48 m >
24
>
25
Tabela 37: Ustreznost notranjega okolja v igralnici Metulji glede na Uradni list RS, št.73/00,
75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17
Člen Parameter
Vrednosti
Ustreznost
Toplotno udobje
11.
PMV
–0,7 < PMV < +0,7
DA
11.
PPD
<15%
DA
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12.
RHai
30-70%
14.
Tsurf,tla,avg
17 [°C]< Tsurf,tla,avg < 26 °C
14.
To,hlajenje
To,hlajenje = 23,5 ± 2,5 °C
14.
To,ogrevanje
To,ogrevanje = 20 ± 3,5 °C
14.
Tai,glava -Tai,gležnji
Vertikalni temperaturni gradient < 3 °C
Sevalna asimetrija
14.
Str. 36, poglavje 3.7.3
Kakovost notranjega zraka
9.
cCO2
<1667 ppm
9.
cHOS
<60 µg/m 3
Drugo
obremenjenost
14.
0,5 oseb/m 2 * Aneto,tloris > št.uporabnikov

NE
DA
DA
NE
DA
DA
NE
Delno
NE

5.4.3 Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu
pri delu
Poglavje 3.7.4 podrobneje opisuje pravilnik, ki obravnava hrup na delovnem mestu. Tabela
38 podaja rezultate primerjave izmerjenih vednosti z omejitvami pravilnika.
Meritve smo opravili prekratek čas za relevantno oceno dnevne izpostavljenosti (LEX,8h).
Vseeno bomo za oceno ustreznosti glede zakonodaje predpostavili 8-urno izpostavljenost
hrupu LA,eq = LEX,8h = 79,6 dB, saj smo kljub prekratkem časovnem intervalu merjenja,
zaobjeli prosto in vodeno igro otrok.
 Po 3.členu pravilnika uporabniki niso izpostavljeni mejni ali opozorilni vrednosti hrupa
(LEX,8h ). Tudi konična raven zvočnega tlaka LC,peak = 115,8 dB(C) je manjša od mejnih
vrednosti.
 Presežena pa je omejitev podana s 6.členom. Izmerjena ekvivalentna raven hrupa
LA,eq = 79,6 dB je višja od mejne vrednosti 65 dB, ki jo podaja pravilnik.
Glede na pravilnik določimo, da je delo moteno zaradi hrupa, a ne presega opozorilnih
vrednosti. Delodajalec mora zagotoviti zmanjšanje motenj in zagotoviti, da je delavec hrupu
izpostavljeno čim krajši čas.
Opozorimo, da je bilo tekom meritev prisotnih 14 otrok. Verjamemo, da je ob prisotnosti
maksimalnega števila otrok (23) moteči hrup višji.
Tabela 38: Ustreznost ravni hrupa glede na Uradni list RS, št.17/06, 18/06 – popr. in 43/11
– ZVZD-1
Člen Parameter
Vrednosti
Ustreznost
Zvočno ugodje
3.
LEX,8h
LEX,8h > 87 dB(A) in LC,peak> 140 dB(C)
DA
mejna vrednost izpostavljenosti
3.
LEX,8h
LEX,8h > 85 dB(A) in LC,peak> 137 dB(C)
DA
zgornja opozorilna vrednost
3.
LEX,8h
LEX,8h > 80 dB(A) in LC,peak> 135 dB(C)
DA
spodnja opozorilna vrednost
6.
LA,eq
LA,eq > 65 dB(A) delo je moteno zaradi hrupa
NE
8.
LA,I,eq - LA,eq LA,I,eq - LA,eq < 2 dB
NE
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5.4.4 Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na
delovnih mestih
Pravilnik je natančneje predstavljen v poglavju 3.7.5 in obravnava razmere na delovnem
mestu. V tabeli 39 je razvidna ustreznost parametrov igralnice Metulji in VVZ Mojca glede na
omejitve pravilnika.
 Na najhladnejši dan meritev 1.3.2018, je bila temperatura tal prenizka (Tsurf,tal,avg
=17,14 °C). Preostale dni meritev je bila temperatura tal ustrezna po 37.členu.
 V 29.členu je predpisano, da mora biti zagotovljena osvetljenost prostora z naravno
svetlobo v skladu s standardom. Po pregledu standarda (SIST EN 12464 – 1:2011 –
Razsvetljava na delovnem mestu) ugotovimo, da standard vrednosti za delo
vzgojitelja ne podaja.
 V nadaljevanju 29.člena, pravilnik poda minimalni delež odprtin. Izračunamo površino
odprtin glede na površino tal:
8,4 m 2
Površina transparentnega dela (A transparentni del):
48 m 2
Neto tlorisna površina (Aneto tloris):
Atransparentni del > 1/8 * Aneto tloris6
8,4 m 2 > 6 m 2
Skupna površina odprtin je ustrezna. Problem nastane pri površini posameznega okna, saj
standard določa, da je vsako okno velikosti vsaj 1,5 m 2 pri globini prostora nad 4 m.
Omenjenemu kraterju ustreza le največje okno v igralnici, ki omogoča vhod na teraso. Vsa
ostala okna merijo vsak po 1,25 m 2.
 Parapet je ustrezen in je manjši od 1,5 m.
 Odprtine omogočajo vidni stik z zunanjim okoljem, kot zahteva 29.člen.
 Globina prostora je po 17.členu ustrezna. Izračun:
Globina prostora < 2,5 * svetla višina (2,68 m)
5,8 [m] < 6,7 m
 Pravilnik v prilogi I zahteva minimalni presek odprtin pri naravnem prezračevanju.
Izračun:
Aodprtin > 350 cm 2/m 2 * Atloris,neto
8,4 m 2 > 350 cm2/m 2 * 48 m 2
8,4 m 2 > 1,68 m 2
Površina odprtin za prezračevanje je po pravilniku ustrezna.
 Višina stropa je ustrezna po 66.členu. Izračun:
višina stropa = 2,68 m
>
Zahtevana višina = 2,5 m

Izračun:

Tabela 39: Ustreznost notranjega okolja v igralnici Metulji glede na Uradni list RS, št.89/99,
39/05 in 43/11 – ZVZD-1
Člen Parameter Vrednosti
Ustreznost
Toplotno udobje
37.
Tsurf,tal,avg
19 °C < Tsurf,tal,avg < 27 °C
NE
Svetlobno udobje
29.
Vidni stik
Vidni stik z zunanjim okoljem
DA
Delež odprtin Atransparentni del > 1/8 * Aneto tloris
29.
DA
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29.
29.
35.

Aokna
Aokna >1,5 m 2 , ko je globina prostora nad 4 m
NE
hparapet
hparapet <1,5 m
DA
Mešana
Vir vpada iz iste smeri kot naravni vir. Barvna Delno
razsvetljava temperatura podobna naravni svetlobi.
17.
Globina
Globina prostora < 2,5 * svetla višina
DA
Kakovost notranjega zraka
17.
Aodprtin
Aodprtin >350 cm 2/m2 * Atloris,neto
DA
Ostalo
66.
Višina
Višina stropa (A neto,tloris <50 m 2) > 2,5 m
DA

5.4.5 Različne omejitve pravilnikov
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca in Pravilnik
o prezračevanju in klimatizaciji stavb, vsak drugače, določata sprejemljivo temperaturo v
prostoru. V smislu zagotavljanja enakomernega toplotnega okolja, za optimalno udobje
ranljive skupine - otrok, je strožji Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za
prostor in opremo vrtca. Vendar omenjeni pravilnik podaja omejitev glede temperature zraka,
kjer ni zaobjet vpliv temperature površin. Prav tako podana omejitev ni prilagojena času
ogrevanja in času ohlajevanja objekta.
Drugi pravilnik določa omejitev glede občutene temperature, vendar je razpon primernih
temperatur pozimi (±7 °C) in poleti (±5 °C) previsok. Pravilnik bi moral namesto C kategorije
zavezati uporabo A razreda v standard SIST ISO 7730, oziroma kategorija I po Standardu
prEN 15251:2006.
Relativna vlažnost zraka je neustrezna v igralnici večino časa v zimskem in poletnem
obdobju. Je pa omejitev v Pravilniku o prezračevanju in klimatizaciji stavb ohlapnejša (3070%), kot v Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo
vrtca, ki zahteva 40-60%.
Minimalna svetla višina prostora je različna v Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti
in zdravja delavcev na delovnih mestih, kjer znaša 2,5 m. Pravilnik o normativih in minimalnih
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca določa minimalno svetlo višino 3 m.
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca zahteva
večje površine transparentnega dela ovoja. V primeru igralnice Metulji je delež odprtin po
slednjem pravilniku prenizek. V primeru Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in
zdravja delavcev na delovnih mestih pa je delež ustrezen.
Zahteva glede minimalne temperature tal, je v Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje
varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih ostrejša, od Pravilnika o prezračevanju in
klimatizaciji stavb. Poudarimo, da smo za slednjega odčitali vrednosti za otroški vrtec. Za
otroke je dovoljena 2°C nižja minimalna temperatura tal, kot za delavce.
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5.4.6 Priporočene vrednosti iz standardov
V poglavju 5.5 smo analizirali ustreznost izmerjenih prametrov kakovosti notranjega okolja.
Ugotovili smo, da prihaja do različnih omejitev s strani veljavnih pravilnikov. V nadaljevanju
bomo predstavili ustreznost izmerjenih parametrov glede na standarde, ki pravno niso
zavezujoči (razen če uporaba ni zahtevana s pravnim aktom), so pa priporočeni. Omejitve le
teh so bile predstavljene v poglavju 3.7.6.
Občutena temperatura kategorije A, podana v standardu SIST EN ISO 7730:2006, je
primernejša za vzgojno-varstvene ustanove, zaradi zagotavljanja konstantnih razmer, ki jih
otroci potrebujejo. V primeru, upoštevanja zahtev za občuteno temperaturo v času hlajenja
23,5±1 °C in v času ogrevanja 20±1°C, ki jih podaja standarda za kategorijo A, je bil pogoj
zagotovljen le na dan terenskih meritev 1.3.2018 (66% časa).
Standard prEN 15251:2006 priporoča za kategorijo I, minimalno občuteno temperaturo 19°C
v času ogrevanja in 24,5°C v času ohlajanja. V dnevih, ko so potekale meritve je bila
občutena temperatura glede na standard primerna ves čas.
Veliko strožja je omejitev koncentracije CO2, ki bi v primeru izmerjene povprečne
koncentracije ogljikovega dioksida zunaj (418 ppm) znašala 768 ppm. V času meritev s IAQ
merilcem, ki so potekale med 9.4.2018 – 11.4.2018, je bil pogoj izpolnjen 17% časa
zasedenosti prostora.
Standard FprEN 17037:2018 (E) priporoča minimalno osvetljenost 100 lux v 95% prostora in
300 lux v 50% prostora za minimalno kategorijo. Dne 1.3.2018, v oblačnem vremenu, z
zunanjo horizontalno osvetljenostjo 17720 lux, je bil prvi pogoj zagotovljen, drugi ne. Za
srednjo kategorijo (raven) v nobenem primeru pogoj ni izpolnjen.

Glede na analizirane študije, pregledane priporočene standarde in veljavno zakonodajo v
Republiki Slovenji zaključimo, da je obstoječa zakonodaja pomanjkljiva. Največkrat se je v
pravnih aktih pokazal problem neupoštevanja, da so otroci ranljivejša skupina, kjer so
potrebni posebni pogoji. Zavedati se moramo, da tudi znotraj starostne skupine otrok veljajo
drugačne zahteve. Najmlajši (1 leto) potrebujejo drugačne razmere kot starejši otroci (3-4
leta). Potrebne so dodatne ekspertize.
Standardi pri mejnih vrednostih definirajo več kategorij, v primeru vzgojno-varstvenih
ustanov, bi bilo smiselno v zakonodaji Republike Slovenije spremeniti, da se upošteva najbolj
stroge zahteve (kategorijo), ki jo podajajo.
Predvsem pa bi bilo potrebno spremeniti zahtevo glede mejne koncentracije CO2.
Priporočamo vrednosti podane s standardom prEN 15251:2006.
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5.4.7 Priporočilo za načrtovanje in določanje mejnih vrednosti, ki jih podajajo
pravilniki
V nadaljevanju bomo prikazali, kako bi morali načrtovalci določati minimalne, maksimalne
in mejne vrednosti parametrov, ki jih določajo pravilniki. V Sloveniji se namreč preveliko krat
zgodi, da se dimenzionira na najmanj ostre omejitve, ki jih podajajo pravilniki. Posledica so
stroški zaradi preobremenitve naprave, popravila, adaptacije in nezadovoljstvo uporabnikov.
Primer postopka načrtovanja bomo prikazali na določanju primernega vtoka svežega zraka
(𝑉𝑉)̇ za igralnico Metulji, locirano v enoti Mojca (glej tabelo 40).

Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb [15] nekajkrat opredeli primerno količino vtoka
zunanjega zraka v prostor (𝑉𝑉̇) (glej tabelo 40). Potrebno je izračunati potreben vtok
zunanjega zraka glede na vse s pravilnikom podane zahteve, vključujoč število uporabnikov.
Ni dovolj, da se izračuna samo minimum.
Sledi kritična ocena vrednosti, ki jih pravilnik podaja. Pregledamo tuja priporočila, standarde
in znanstvene študije.
Glede na znanstvene študije (tabela 15) smo ugotovili, da pravilnik podaja izredno nizke
vrednosti potrebnega vtoka zraka. Raziskava Dovjak [63] preučuje vpliv različnih scenarijev
prezračevanja igralnic glede na mejne vrednosti po Pravilniku o prezračevanju in klimatizaciji
stavb. Izračunane koncentracije CO2 so bile najnižje v primeru največje količine vtočnega
zraka (55 m 3/h na osebo). Poudari, da je potrebno načrtovati sistem na optimalne ravni glede
na število uporabnikov (zagotoviti največjo količino svežega zraka na uporabnika) in ne na
m 2 talne površine (posebej pomembno v vrtcih). Do podrobnih ugotovitev so prišli tudi tuji
avtorji, ki navajajo tudi višje vrednosti zamenjav zraka za doseg kakovostnega notranjega
zraka, zdravja in udobja [62]. Za zagotovitev kvalitetnega okolja tako priporočamo, da se pri
načrtovanju upošteva večji pretok 55m 3/h na osebo.

 Komentar in kritika v povezavi z izračunamo vrednostmi v tabeli 40 in izmerjenimi
vrednostmi na terenu:
V teoretičnem delu seminarske naloge smo v poglavju 3.3 podali okvirne vrednosti števila
izmenjav zraka v primeru polno odprtih oken (10 -15h-1 ) in zgoraj priprtih oken (0,3 - 0,5h-1 ).
Glede na volumen igralnice smo po enačbi 14 izračunali 𝑉𝑉̇, vtok zunanjega zraka glede na
stanje odprtin:
• Zgoraj priprta okna: 38,5m 3/h – 64,32 m 3/h
• Polno odprta okna 1,286 m 3/h - 1929 m 3/h
Ugotovimo, da naravni način prezračevanje prostora po pravilniku ne omogoča zadostnega
prezračevanja (za primer stalno, zgoraj priprtih oknih).
V primeru zračenja s polno odprtimi okni je prostor primerno prezračevan.
Ocenimo kritično vrednost nivoja prezračevanja v igralnici Metulji. Tudi zato, ker so v vrtcu
okna večino časa ob prisotnosti otrok zaprta, zaradi preprečevanja vstopa hladnega ali
vročega zraka.
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Izračun se sklada z rezultati terenskih meritev. Koncentracija CO2 je bila v prostoru v času
zračenja s polno odprtimi okni okoli 500 ppm. Po zaprtju odprtin je koncentracija CO2 naglo
naraščala (glej grafikon 12). Na dan 14.6., ko so zunanje razmere omogočale zračenje z
zgoraj priprtimi okni, je ob prisotnosti 19 otrok in kljub zračenju, koncentracija CO2 presegla
mejno vrednost 1.667 ppm.
 Komentar in kritika v povezavi s kontejnerskim vrtcem Mojca:
Izračun je pokazal, da je nivo prezračevanja z naravnim sistemom prezračevanja
nezadosten. Glede na dane razmere (št. otrok in volumen prostora), bi bilo potrebno vgraditi
naprave z mehanskim prezračevanjem v kombinaciji z naravnim prezračevanjem. Naprave
pa je potrebno učinkovito čistiti, vzdrževati, izpolniti vse sanitarno tehnične in higienske
zahteve.
 Komentar in kritika v povezavi s Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb:
Pravilnik prodaja preveliko število mejnih vrednost. V primeru vrtca lahko najdemo kar 5
različnih omejitev. (8.člen, tabeli 5 in 6, priloge 1). Le te so v primeru vzgojno-varstvenih enot
prenizke.

Tabela 40: Potrebna količina vtoka zunanjega zraka glede na Pravilnik o prezračevanju in
klimatizaciji stavb
Potrebna količina vtoka
zunanjega zraka za vrtec
Omejitev
Mojca
Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb
8.člen
15 m 3/h na osebo (št. oseb v igralnici = 25)
375 m 3/h
8.člen
Vsaj n=0,5h-1 (glede na volumen prostora 64 m 3/h
(igralnica Metulji = 128,64m 3))
8.člen
Najmanj 1,5 m 3/h na kvadratni meter talne 72 m 3/h
površine prostora (Neto tloris igralnica Metulji
= 48m 2)
Priloga 1, Količina zraka 10,1
m 3/hm 2((neto tloris 484,8 m 3/h
2
tabela 5
igralnica Metulji 48m )
Priloga 1, Najmanjša količina zraka (za človeka) 8,7 217,5 m 3/h
tabela 6
m 3/hm 2
*Opazili napako v pravilniku
(št. oseb v igralnici = 25)
pri navajanju enot
Priporočila in standardi
Priporočila, 25-55 m 3/h na osebo
625 – 1375 m3/h
znanstvene (št. oseb v igralnici = 25
študije [62],
[63]
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6

SUBJEKTIVNA OCENA UPORABNIKOV IN STARŠEV

S pomočjo anketnih vprašalnikov smo ugotovili ustreznost bivalnega in delovnega okolja
posameznim uporabnikom. Uporabniki so predstavili probleme, ki so jih zaznali in predlagali
rešitve za nekatere izmed težav. Pomembno je upoštevati mnenje uporabnikov, da se
zagotovi čim boljše razmere bivanja in delovanja. ter zaobjeti parametre kakovosti notranjega
okolja, higieno, varnost in funkcionalnost.
6.1 Rezultati anketiranja vzgojiteljev in pomočnikov
•

Anketni vprašalnik: Sindrom bolnih stavb, toplotno udobje, kakovost zraka

V vrtcu Mojca je sodelovalo 9 vzgojiteljic in pomočnic, kjer je bila povprečna starost
anketirancev 42 let. V omenjeni enoti delo povprečno opravljajo dve leti in pol. V vrtcu Rožle
je sodelovalo 8 oseb, povprečne starosti 45 let. V povprečju so zaposlene v enoti opravljale
delo eno leto in pol. Najstarejša anketirana oseba je bila stara 57 let, najmlajša 23.
V vsaki igralnici smo anketirali vsaj eno osebo, ki opravlja dejavnost vzgojitelja.
• Kakovost notranjega zraka
Grafikon 13: Odgovori na vprašanje: »Je način prezračevanja zadosten, za učinkovito
odstranitev nezaželenih vonjav?« (N=17; »Zadovoljiv«=3(Mojca) =6(Rožle),
»Neučinkovit«=4 (Mojca), »Dokaj učinkovit«=2(Mojca) =2(Rožle))
7

Št. glasov [-]

6

6

5
4

4

3

3

2

2

1
0

0

0

Neučinkovit

Mojca

2
0

Premalo
učinkovit

Zadovoljiv

0

Dokaj učinkovit Zelo učinkovit

Način delovanja [-]

Rožle

Naravno prezračevanje igralnic in mehansko prezračevanje sanitarij je značilno za vrtca< v
katerih smo izvedli anketiranje. Vprašanje predstavljeno v grafikonu 13 se je nanašalo na
igralnico, v kateri se zadržujejo največ časa. Z naravnim načinom prezračevanja so bolj
nezadovoljni v vrtcu Mojca, kar razberemo iz grafikona 13. Štiri osebe od devetih so ocenile,
da je sistem premalo učinkovit. Nasprotno so vsi anketiranci opredelili sistem kot zadovoljiv
ali dokaj učinkovit v vrtcu Rožle.
Odgovori na vprašanje povezano s prepihom, ki je predstavljeno v grafikonu 14 so bili
primerljivi v obeh vrtcih. 50% vprašanih v enoti Mojca, prepih, ki je posledica prezračevanja,
ni motil. V enoti Rožle prepiha ni zaznalo 62,5% vprašanih.
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Grafikon 14: Odgovori na vprašanje: »Vas moti prepih, ki je posledica prezračevanja?«
(N=16, »Ne«=4 (Mojca) =5 (Rožle), »Malo«=3 (Mojca) =2 (Rožle), »Zelo«=1 (Mojca) =1
(Rožle))
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Na vprašanje ali odpirate okna, so vsi anketiranci odgovorili pritrdilno. Sledilo je vprašanje:
Kolikokrat na dan, na kakšen način in za koliko časa odpirate okna?
V vseh oddelkih vrtca Mojca in Rožle se zavedajo in so informirani, da je potrebno prostor
prezračevati. Vseh 17 anketirancev je potrdilo, da odpirajo okna, ko zapustijo prostor in ko
ni prisotnih otrok. Večinoma so odgovorili, da čas zračenja prilagodijo letnemu času. 5 od 9
oseb v Mojci je odgovorilo, da imajo vsaj eno okno v igralnici vedno zgoraj priprto. Zračenje
s široko odprtimi okni pa izvedejo 1-2 x na dan, za 10 min ali za 0,5-1 ure. V enoti Rožle jih
5 od 8 zrači večkrat po potrebi, dokler se zrak ne zamenja. Večina jih je odgovorila, da zračijo
v povprečju 3-4 x po 10 minut s široko odprtimi okni.
Odgovori o kvaliteti zraka v igralnicah so primerljiva z vprašanjem o učinkovitosti
prezračevanega sistema in odstranjevanju neprijetnih vonjav. Iz grafikona 15 razberemo, da
je 88% anketirancev v enoti Mojca ocenilo kvaliteto zraka kot slabo ali zelo slabo, v enoti
Rožle pa samo 14% oseb. 57% vprašanih v enoti Rožle meni, da je kvaliteta zraka
sprejemljiva. Razlog za oceno so v enoti Mojca navedli, da ni mogoče zračiti hodnika in
montažno-kontejnersko gradnjo, največkrat pa so omenili preveliko število otrok, nizke
strope in materiale (plastiko). V enoti Rožle so kot razlog opredelili preveliko število otrok.
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Grafikon 15: Odgovori na vprašanje: »Kako bi splošno ocenili kakovost zraka v vrtcu?«
(N=16, »Slabo«=7 (Mojca) =1 (Rožle), »Nevtralno«=1 (Mojca) =4 (Rožle), »Dobra« =2
(Rožle), »Zelo slaba«=1 (Mojca))
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Problemi s slabo kakovostjo zraka se največkrat pojavijo (pri 8 od 9 oseb) v ponedeljek zjutraj
in v času obrokov. Dopoldne in popoldne pri 7 osebah od 9 v enoti Mojca.
Nasprotno je v enoti Rožle največ oseb kakovost zraka ocenila kot slabo v času obrokov (5
od 8). Le 3 od 8 so opredelile problem v dopoldanskem in popoldanskem času, ob dvojnih
izmenah. V ponedeljek zjutraj pa samo dve od 8 oseb.
• Toplotno udobje
Rezultati ankete, prikazani v grafikonu 16 prikazujejo mnenje uporabnikov o toplotnih
razmerah. Spomladi in jeseni anketiranci niso zaznali problemov povezanih s temperaturo
notranjega okolja. Pozimi sta 2 osebi v enoti Rožle potrdile prenizke temperature. V enoti
Mojca omenjenega problema ni bilo zaznati. Nasprotno je 66% anketirancev v vrtcu Mojca
zaznalo previsoke temperature delovnega okolja poleti. V vrtcu Rožle je le 29% vprašanih
potrdilo previsoke temperature.
Vprašanje o previsokih in prenizkih temperaturah brez omejitev letnega časa prikazujeta
grafikona 18 in 19. Splošnejše vprašanje prikazuje nekoliko drugačno sliko stanja. 100%
vprašanih v enoti Mojca je v preteklosti občasno občutilo previsoko temperaturo v prostoru,
v enoti Rožle 71%. Prenizke temperature je zaznalo 44% vprašanih v Mojci in 14%
anketiranih v enoti Rožle. Zaznava nihanja sobne temperature je bilo primerljivo v obeh
enotah.
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Št. glasov [-]

Grafikon 16: Odgovori na vprašanje: »Kaj generalno menite o notranjih temperaturnih
pogojih?« (N=16) »Da, Premrzlo pozimi«=2 (Rožle), »Da, pretoplo poleti«=6 (Mojca) =2
(Rožle), »Da, pretoplo spomladi, poleti, jeseni«=0 (Mojca) =0 (Rožle), »Da, premrzlo
spomladi, poleti, jeseni«=0 (Mojca) =0 (Rožle))
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• Zvočno udobje
100% vprašanih v enoti Mojca je potrdilo, da jih moti hrup v igralnici. V vrtcu Rožle je hrup
motil 66% uporabnikov. V grafikonu 17 so prikazani odgovori o viru hrupa in zaznavi. Hrup,
ki je vir prezračevanja in ki izvira iz zunanje okolice ni motil nobenega izmed anketirancev.
100% vzgojiteljev enote Mojca je motil hrup, ki ga povzročajo otroci. V enoti Rožle je odstotek
63%. Hrup, ki je posledica premika opreme, je motil 63% anketirancev v enoti Mojca in 38%
vzgojiteljev v enoti Rožle.
Grafikon 17: Odgovori na vprašanje: »Ali vas moti hrup?« (N=14, »Da«=8 (Mojca) =4
(Rožle), »Ne«=0(Mojca), =2(Rožle))
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•

Vprašanja za identifikacijo SBS sidroma

Anketiranci na delovnem mestu enote Mojca niso zaznali težav, kot so statična elektrika,
pasivno kajenje, prešibko, premočno svetlobo, bleščanje, in umazanijo. Občasno so
identificirali prepih, suh zrak in previsoko temperaturo. Najpogosteje pa so zaznali hrup,
neprijeten vonj in zatohel slab zrak.
V enoti Rožle za uporabnike ni problematična statična elektrika, pasivno kajenje, neprimerna
osvetljenost, bleščanje. Največkrat so uporabniki imeli probleme s prahom in umazanijo,
hrupom in neprijetnim vonjem.
V primerjavi z enoto Mojca so imeli manj problemov s suhim zrakom, neprijetnimi vonjavami,
slabim zatohlim zrakom, prepihom, prenizko in previsoko temperaturo. Več težav so imeli z
umazanijo in prahom. Rezultati so vidni v grafikonu 18 in grafikonu 19.
V grafikonu 20 in grafikonu 21 so prikazani odgovori o simptomih, ki so posledica delovnega
okolja. Največkrat so se pojavili simptomi suhega, hripavega grla, razdraženega nosu,
glavobola, občutka težke glave in izčrpanost. Povprečno je 47% vprašanih v vrtcu Mojca je
odgovorila z da (občasno ali pogosto) na posamezne naštete simptome. 31%oseb je
odgovorilo z da, na posamezna vprašanja o simptomih v vrtcu Rožle.
V enoti Mojca je ena anketirana oseba dodatno omenila problem s hrbtenico, v enoti Rožle
pa bolečine v mišicah.
Grafikon 18: Odgovori na vprašanje: »Ste v zadnjih treh mesecih na delovnem mestu
zaznali katero od naslednjih težav? Enota Mojca« (N=9)
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Grafikon 19: Odgovori na vprašanje: »Ste v zadnjih treh mesecih na delovnem mestu zaznali
katero od naslednjih težav? Enota Rožle« (N=8)

Grafikon 20: Odgovori na vprašanje: »Ste v zadnjih treh mesecih prepoznali katerega od
naštetih simptomov? In verjamete, da je posledica vašega delovnega okolja? (enota
Mojca)« (N=9)
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Grafikon 21: Odgovori na vprašanje: »Ste v zadnjih treh mesecih prepoznali katerega od
naštetih simptomov? In verjamete, da je posledica vašega delovnega okolja? (enota
Rožle)« (N=8)

• Splošna vprašanja
Večinoma jih je ocenilo delo kot zanimivo, stimulativno. 9 od 18 si jih je želelo, da bi lahko
bolj vplivali na delovne pogoje. Občasno ima preveč dela 15 od 18 anketiranih oseb.
Zunanje igrišče je primerno senčeno, ozelenjeno in varovano, so potrdili zaposleni v enoti
Rožle. V enoti Mojca so podobno kot starši tudi vzgojitelji prepoznali problem senčenja
(grafikon 22).
Grafikon 22: Odgovori na vprašanje: »Kaj generalno menite o zunanjem igrišču vrtca?«
Desno, vrtec Mojca (N=9), Levo vrtec Rožle (N=8)

Opremljenost vrtca in barvno shemo igralnic so vzgojitelji bolje ocenili v enoti Mojca. Ocena
je posledica kasnejše gradnje enote Mojca in opremljanja. Prostor za delo in tišino bi bilo
potrebno izboljšati v obeh enotah. V obeh vrtcih so omenili premajhno površino igralnic glede
na število otrok, saj je potrebno umakniti stole in mize, da se lahko namesti ležalnike. Varnost
v enotah so ocenili kot primerno.
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Grafikon 23: Odgovori na vprašanje: »Kaj generalno menite o notranjem okolju? (vrtec
Mojca)« (N=9)

Grafikon 24: Odgovori na vprašanje: »Kaj generalno menite o notranjem okolju? (vrtec
Rožle)« (N=8)
7
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•

Anketni vprašalnik: Trenutno toplotno udobje, kakovost zraka

Uporabniki igralnice v enoti Mojca so temperaturo okolja ocenili kot delno toplo na dan
meritev 30.3.2018 in 22.2.2018. Dne 30.3. so si želeli, da bi bilo v prostoru hladneje. Dne
2.3.2018, na najhladnejši dan meritev, so opredelili delno hladno okolje, ostale dni so
definirali nevtralno temperaturo. S primerjavo rezultatov meritev temperature zraka
razberemo povezavo z odgovori uporabnikov. Tudi iz terenskih meritev na dan 30.3.
razberemo izredno visoko temperaturo zraka in notranjih sten.
V enoti Rožle so toplotne razmere na dan 1.3.2018 in 2.3.2018 opredelili kot delno tople,
ostale dni nevtralne. Anketiranci si v nobenem od merilnih dni niso želeli sprememb.
Iz rezultatov ponovno razberemo bolj konstantne razmere temperaturnega udobja v enoti
Rožle.
V enoti Mojca so na dan izvajanja meritev 22.2.2018 in 1.3.2018 uporabniki opredelili zrak
kot delno suh. Nikoli niso občutili previsoke temperaturne razlike med glavo in gležnji. V enoti
Rožle niso zrak nikoli definirali kot presuh ali prevlažen.
V enoti Rožle so na dan 30.3.2018 imeli težave z intenzivnimi vonjavami. Dva dni v enoti
Mojca in en dan v enoti Rožle je bilo zaznati rahle vonjave. Ostale dni uporabnike vonjave
niso motile.
• Anketni vprašalnik za starše
Starši so potrdili, da njihovi otroci radi hodijo v vrtec. Zaznali pa so probleme, ki smo jih
identificirali tudi mi. Največ se jih je pritožilo glede zunanjega igrišča in zagotavljanja sence.
Prepričani so, da bi morali zagotoviti več ozelenitve in drugih umetnih senčil, za zaščito otrok
pred UV žarki in previsokimi temperaturami. Omenili so tudi parkirišča, ki pozimi niso
očiščena snega.
Problem v povezavi z notranjim okoljem, ki so ga zaznali je bila velikost igralnic. Glede na
število otrok, bi si želeli večje igralnice. Omenili so previsoke temperature v igralnicah pozimi.
Potrdili so zračenje prostora v odsotnosti otrok, vendar se po končanem zračenju zrak ne
segreje dovolj hitro. Otroci so tako pozimi izpostavljenost mrzlemu jutranjemu zraku.
Podobno velja poleti, ko so otroci zunaj izpostavljeni visokim temperaturam, nato pa pridejo
v prehodno ohlajen prostor, kar povzroči prehlade otrok.
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POVZETEK REZULTATOV IN RAZPRAVA

V poglavju 7 smo povzeli rezultate meritev, predloge in ugotovitve magistrskega dela.
Osredotočili smo se na vzgojno-varstveno enoto Mojca. Po analizi smo podali končno oceno
stanja in predlagali ukrepe.
7.1 Neustrezni prametri kakovosti notranjega okolja - eksperimentalnega dela
meritev
Na terenskem ogledu stanja, pred začetkom opravljanja meritev smo identificirali probleme:
 Nizek strop
 Vibriranje tal ob igri otrok
 Glavoboli, slabo počutje vzgojiteljev
 Izpostavljenost prekomernemu hrupu
 Pomakanje senčnih elementov na zunanjem igrišču
 Uporabno dovoljenje se podaljša za dobo 10 let
Sledile so terenske meritve z ročnimi merilnimi napravami v hladnem in toplem delu leta.
Skupaj smo opravili 10 meritev, dnevi so prikazani v tabeli 22. Avtomatske merilne naprave
so bile v enotah nameščene večino časa v obdobju med 22.2.2018 in 14.7.2018. V poglavjih
od 7.1.1.-7.1.5. so predstavljeni parametri, ki ne ustrezajo pravilnikom, ki veljajo v Republiki
Slovenija.
7.1.1 Parametri toplotnega udobja
Primerjava enote Rožle, grajene iz masivnih materialov in enote Mojca, kontejnerske
gradnje.
 Potek temperature zraka, površin in občutene temperature je bolj konstanten v
masivno grajeni enoti Rožle. To velja v hladni in topli polovici leta. Opazni so manjši
nihaji temperature ob zračenju objekta.
 Večja razlika med povprečno temperaturo notranjega zraka pozimi in poleti v enoti
Mojca.
 Večja razlika v temperaturi zraka in temperaturi površin v posameznih dnevih meritev
enote Mojca. Boljše temperaturno dušenje in daljši fazni zamik v enoti Rožle.
 V zimskem in poletnem obdobju nižja relativna vlažnost v enoti Mojca.
Ustreznosti izmerjenih prametrov toplotnega udobja v primerjavi z veljavno zakonodajo za
enoto Mojca.
 Le 5.23% časa je temperatura zraka znašala 20° (±1°C) po omejitvah pravilnika o
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (v obdobju od
22.2.2018-14.7.2018).
 Občutena temperatura v času hlajenja objekta je ustrezna. V ogrevalni sezoni
neustrezna 1 dan meritev, od 4 merjenih dni. Glede na pravilnik o prezračevanju in
klimatizaciji stavb.
 Neracionalna raba energije pozimi v enoti Mojca. Previsoka temperatura zraka v
igralnicah enote Mojca. Temperatura v igralnicah v ogrevalni sezoni višja kot v hladilni
sezoni.
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 Ustrezna relativna vlažnost glede na omejitev pravilnika (40-60%) je bila zagotovljena
39% časa v obdobju meritev od 22.2-16.7.2018.
 Prenizka temperatura tal na dan 1.3.2018 po Pravilniku za zagotavljanje varnosti in
zdravja delavcev na delovnih mestih.
7.1.2 Parametri svetlobnega udobja
Ustreznosti izmerjenih prametrov svetlobnega udobja v primerjavi z veljavno zakonodajo za
enoto Mojca.
 Neustrezna orientacija objekta iz vidika zagotavljanja ustreznega svetlobnega
udobja.
 Prenizek delež transparentih površin po Pravilniku o normativih in minimalnih
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.
 Premajhna površina oken, glede na globino prostora, po Pravilniku o zahtevah za
zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih.
 Določene dni nezadostna osvetljenost miz in igralnice po Pravilniku o normativih in
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Glede na standard prEN
15251:2006 so izmerjene vrednosti ustrezne minimalnim omejitvam, pogoji za
srednjo kategorijo niso izpolnjeni.
 Neustrezna globina prostora, posledično nezadostna količina naravne svetlobe
globje v prostoru.
 Del igralnega dela prostora se nahaja pregloboko v prostoru, večja omara
onemogoča zadostno osvetljenost z naravno svetlobo v tem delu.
7.1.3 Parametri kakovosti notranjega zraka
 Povprečna koncentracija CO2 v zunanjem zraku: 418 ppm
 Maksimalna koncentracija CO2 v enoti Mojca znaša 2833 ppm (na dan 1.3.2018)
 Koncentracija CO2 prekoračena 42% časa uporabe igralnice dne 9.4.2018 glede na
omejitev pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb (1.667 ppm).
 Koncentracija CO2 prekoračena 36% časa uporabe igralnice dne 10.4.2018
 Koncentracija CO2 prekoračena 31% časa uporabe igralnice dne 11.4.2018
 Nekajminutno zračenje s polno odprtimi okni je zadostno za zmanjšanje koncentracije
CO2 na dovoljeno vrednost.
 Koncentracija HOS ni problematična
7.1.4 Parametri zvočnega udobja
 Delo je moteno zaradi hrupa.
 Uporabniki igralnice v enoti Mojca niso izpostavljeni mejni ali opozorilni vrednosti
hrupa.
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7.1.5 Drugi parametri bivalnega in delovnega udobja
 Ni zagotovljenih dovolj senčenih površin na zunanjem igrišču po Pravilniku o
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.
 Prenizka svetla višina prostorov po Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih
pogojih za prostor in opremo vrtca.
 Premajhna tlorisna površina igralnic, glede na število otrok po Pravilniku o normativih
in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.
 Prevelika obremenjenost prostora po Pravilniku o prezračevanju in klimatizaciji stavb
 Nista zagotovljena dva ločena vhoda v vrtec
 Previsoka obremenjenost z uporabniki. Da bi ustrezali pravilniku, bi bilo potrebno
zmanjšati število otrok iz 23 na 22.
7.2 Povzetek subjektivne ocene uporabnikov
 Z naravnim sistemov prezračevanje so zadovoljni v vrtcu Rožle, v enoti Mojca 44%
vprašanih meni, da je sistem premalo učinkovit.
 88% vzgojiteljev v enoti Mojca je ocenilo kvaliteto zraka kot slabo ali zelo slabo, v
enoti Rožle pa samo 14% oseb.
 100% vprašanih v enoti Mojca je občasno občutilo previsoko temperaturo v prostoru,
v enoti Rožle 71%. Prenizke temperature je zaznalo 44% vprašanih v Mojci in 14%
anketiranih v enoti Rožle.
 100% vprašanih v enoti Mojca je potrdilo, da jih moti hrup v igralnici. V vrtcu Rožle je
hrup motil 66% uporabnikov.
 V enoti Mojca so najpogosteje vzgojitelji zaznali hrup, neprijeten vonj in zatohel slab
zrak. Občasno so zaznali suh zrak, previsoko temperaturo in prepih.
 Vzgojitelji so ob zadrževanju v prostorih enote Mojca največkrat zaznali simptome
suhega, hripavega grla, razdraženega nosu, glavobola, občutka težke glave in
izčrpanost.
 Skupaj je 47% vprašanih v vrtcu Mojca je odgovorila z da (občasno ali pogosto) na
posamezne naštete simptome. 31% oseb je odgovorilo z da, na posamezna
vprašanja o simptomih v vrtcu Rožle.
 Opremljenost vrtca in barvno shemo igralnic so vzgojitelji bolje ocenili v enoti Mojca.
 Starši in vzgojitelji so zaznali problem zagotavljanja sence na zunanjem igrišču.
 Pozimi parkirišče, namenjeno obiskovalcem vrtca ni očiščeno snega.
7.3 Analiza subjektivne in objektivne kakovosti notranjega okolja enote Mojca
Terenske meritve in subjektivna ocena uporabnikov prikažeta realno stanje vzgojnovarstvene ustanove, enote Mojca.
V enoti Mojca je potrebna veliko večja pazljivost pri nastavitvi termostata v času ogrevalne
sezone, saj se temperatura površin v enoti hitro spreminja (glede na zunanje razmere).
Previsoka temperatura zraka in površin privede do neustrezne občutene temperature, kar so
potrdile meritve, vzgojitelji kot tudi starši.
Meritve so dokazale manjša temperaturna nihanja, bolj konstante pogoje, manjša razlika v
občuteni temperaturi poleti in pozimi v enoti Rožle. Tudi iz anket vzgojiteljev razberemo večje
udobje uporabnikov enote Rožle.
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V obeh vrtcih je zaznati identični problem v povezavi z naravnim prezračevanjem. Vzgojitelji
se zavedajo pomembnosti prezračevanja igralnic. Objekt s polno odprtimi okni prezračujejo
v odsotnosti otrok in občasno v času prisotnosti, z delno priprtimi okni. Omenjen način
prezračevanja je nezadosten z vidika koncentracije CO2, saj je količina vtoka zraka v prostor
v času uporabe objekta prenizka. Problem je, da ob prisotnosti otrok, vtoka ne moremo
povečati saj široko odprta okna povzročajo prepih in vstop hladnega zraka. Nizek strop,
majhen volumen prostora, premajhna tlorisna površina glede na število prisotnih uporabnikov
privede do hitrega dviga koncentracije CO2 v kratkem času (kmalu po zaprtju oken).
Meritve z avtomatskim merilcem so pokazale neustrezno sanacijo v letu 2010. Nameščeni
vlažilniki zraka so premalo zmogljivi, saj je še vedno kar 61% časa relativna vlažnost zraka
neustrezna. V zimskem času je zrak presuh.
Identificirali smo neustreznost parametrov svetlobnega udobja, kot so premajhna površina
transparentnega dela, neustrezna orientacija, neustrezna globina prostora enote Mojca.
Vendar s strani vzgojiteljev težave niso bile potrjene. Predvidevamo lahko, da se vzgojitelji
premalo zavedajo pomembnosti zagotavljanja ustrezne naravne osvetljenosti.
Vzgojitelji so največkrat omenili težavo prekomerne ravni hrupa. Velika skupina otrok,
majhen prostor, premalo zvočno absorpcijskih materialov povzročajo velik hrup v prostoru,
kateremu so delavci izpostavljeni nekaj ur na dan.
V enoti Mojca je kar 47% vprašanih odgovorilo z ''da, občasno'' ali ''da, pogosto'' na vprašanje
o prisotnih simptomih, ki jih povezujejo z SBS. Suho in hripavo grlo je bil eden izmed
najpogostejših odgovorov, ki ga lahko povežemo z na terenu izmerjeno prenizko relativno
zračno vlago. Izmerjene neustrezne toplotne razmere, hrup in slaba kvaliteta zraka z
vonjavami privede tudi do občutka težke glave, glavobola in izčrpanosti. S primerjavo
odgovorov anket razberemo, da so uporabniki bolj zadovoljni s kvaliteto zraka,
prezračevanjem in toplotnimi razmerami v enoti Rožle. Hrup, ki ga povzročajo otroci in
oprema moti manjše število uporabnikov.
V poglavju 2.4. smo predstavili predhodni raziskavi, ki sta potekali v enoti Mojca. Zaključki
tega magistrskega dela in diplomskih nalog so primerljivi, s strani neustrezne temperature
zraka, temperature tal, problemom hitrega nihanja temperatur površin, slabe akumulacije
toplote, previsoke vrednosti koncentracije CO2.
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7.4 Predlogi za prihodnost, enota Mojca
Meritve na terenu in ankete so jasno pokazale kar nekaj problemov v povezavi s kakovostjo
notranjega okolja in tudi zunanjosti v vrtcu Mojca.
Cilj magistrske naloge je bilo načrtovanje enote Mojca, ki obsega analizo dejanskega stanja
in predlog rešitev za uporabo nadaljnjih 10 let. V enoti Mojca je v času 10 let, kolikor poteka
vzgojno-varstvena dejavnost, prišlo že do dveh sanacij. Sanacija, kjer so položili dodatno
plast toplotno izolacijskega materiala je bila delno uspešna. V enoti ni več problema z
nabiranjem vlage, vendar se še vedno pojavljajo neustrezni temperaturni pogoji. Sanacija
prenizke vlage ni bila uspešna.
Glede na rezultate raziskave magistrskega dela menimo, da je sanacija enote Mojca nujna.
Hkrati smo tudi mnenja, da le ta ni smotrna. Potreben je celovit pristop k načrtovanju v smeri
zagotavljanja kakovosti notranjega okolja za otroke, zaposlene in obiskovalce.
Menimo, da investitorji in načrtovalci v Sloveniji prevečkrat pristopijo k problemu s sanacijami
obstoječega stanja. Sanacije problem velikokrat rešijo le delno, ali pa se pojavijo novi. V
primeru enote Mojca, bi bilo za zagotavljanje v pravilniku določenih razmer potrebno veliko
grobih del, nekateri izmed problemov niti niso enostavno rešljivi (prenizka svetla etažna
višina, namestitev mehanskega prezračevanja). Vprašamo se lahko tudi, ali je zagotavljanje
razmer, podanih z veljavnimi pravilniki, zadostno. Kot smo pokazali v poglavju 3.6 in 3.7.6
znanstvene raziskave, pravilniki in standardi, niso skladni v določanju mejnih in ugodnih
vrednosti.
Rešitev, ki jo predlagamo je zgraditev nove enote, ki bo ustrezno načrtovana skozi vse faze.
Predlagamo načrtovanje masivnega objekta, saj s pomočjo večjega dušenja temperatur in
daljšega faznega zamika (dokazali v primeru enote Rožle), lažje zagotovimo konstantne
notranje pogoje objekta, ki jih otroci potrebujejo. Priporočamo kombinacijo naravnega in
mehanskega prezračevanja. Mehansko prezračevanje naj zagotavlja ustrezen vtok zraka
glede na število uporabnikov in aktivnost. Ustrezati mora sanitarno-tehničnim in higienskim
zahtevam. Med uporabo pa moramo zagotoviti redno vzdrževanje in čiščenje naprave.
Mehanski sistem bi rešil probleme izpostavljenosti hladnemu/vročemu zunanjemu zraku.
Nova enota naj bo načrtovana s strani različnih strokovnjakov s področja stavbarstva,
gradbeništva, strojništva, sanitarnega inženirstva, javnega zdravja, varovanja okolja,
varstvenih inženirjev in ostalih z medsebojnim usklajevanjem. Pri vsem tem pa naj
strokovnjaki upoštevajo potrebe in želje končnih uporabnikov, kot so vzgojitelji in otroci. Vsi
omenjeni načini načrtovanja so zagotovilo, da se načrtuje objekt, ki bo svojemu namenu
služil dolgo časa in ne le kot začasna rešitev.
Predlagamo tudi spremembo 57. člena Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih
pogojih za prostor in opremo vrtca. Problem pravnega akta je, da se uporabno dovoljenje
mobilnim enotam, kjer poteka vzgojno-varstvena dejavnost, podaljša avtomatično. V objektu
se lahko nadaljuje dejavnost, brez pregleda stanja.
Priporočamo, da se najprej opravi analiza dejanskega stanja glede na veljavne predpise. V
primeru ustreznosti se izda novo uporabno dovoljenje za montažni objekt.
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7.5 Predlogi za prihodnost, enota Rožle
Rezultati anket kažejo, da so uporabniki vrtca Rožle v splošnem zadovoljnejši s parametri
kakovosti notranjega okolja, kot uporabniki v vrtcu Mojca. Vsi vprašani v enoti Rožle so
sistem naravnega prezračevanja ocenili kot zadovoljiv ali dokaj učinkovit. Uporabniki so
največkrat zaznali probleme povezane s prahom, umazanijo, hrupom in neprijetnim vonjem.
In-situ meritve opravljene z merilnikom koncentracije CO2 kažejo drugačno sliko. Previsoke
vrednosti koncentracije CO2 smo zaznali ob prisotnosti otrok, ko ni bilo mogoče naravno
zračenje. Relativna vlažnost je bila v poletnih mesecih previsoka večino časa (nad 60%).
Povzpela se je do 75%.
Identificirali smo neustrezno osvetljenost igralnega dela igralnice v enoti Rožle. Priporočamo,
da se igralni del premakne bližje oknom.
Izračunali smo previsoko obremenjenost prostora z uporabniki glede na Pravilnik o
prezračevanju in klimatizaciji stavb. Število otrok bi bilo potrebno zmanjšati iz 18 na 16, da
bi ustrezali Pravilniku o prezračevanju in klimatizaciji stavb. Vzgojitelji omenjajo premajhno
tlorisno površino, saj je potrebno premikati in zlagati pohištvo, da se zagotovi spalni prostor
za vse otroke.
Stanje v enoti Rožle je manj kritično kot v enoti Mojca. Zmanjšanje števila otrok v skupini, bi
pripomoglo k rešitvi kar nekaj omenjenih problemov in zagotovitvi boljših parametrov
notranjega okolja. Rešitev bi zagotovila večje število zadovoljnih uporabnikov objekta.
7.6 Omejitve raziskave in nadaljnje delo
V magistrskem delu smo analizirali le del področja kvalitete notranjega okolja vzgojnovarstvene ustanove Mojca. To je področja toplotnega, zvočnega, svetlobnega udobja in
kvalitete zraka. V nadaljevanju bi bilo smiselno vključiti tudi ergonomijo in univerzalno
načrtovanje.
Pri določitvi kvalitete notranjega zraka, bi bilo kot dodaten dokaz neustreznosti pravilnikom
smiselno opraviti meritve nivoja in učinkovitosti prezračevanja. Dodatno bi lahko preverili
hitrost gibanja zraka in možnost lokalnega neudobja zaradi prepiha. V prihodnosti bi bilo
priporočljivo izmeriti tudi vibracije tal in odmevni čas v igralnicah.
Število meritvenih vzorcev bi bilo potrebno izboljšati v primeru meritev hrupa. Za dokončno
določitev ustreznosti pravilnikom, bi bilo meritve potrebno opravljati dlje časa (nekaj dni
zaporedoma, 8h) in ob polni zasedenosti otrok.
Pri meritvah osvetljenosti bi bilo potrebno v zunanjosti objekta poleg izmerjenih vrednosti
horizontalne osvetljenosti, izmeriti tudi vertikalno osvetljenost, da bi lahko natančno določili
standardne tipe neba po CIE (mednarodni organizaciji za osvetljevanje).
Senzor HOS, ki smo ga uporabili, ni primeren za kontrolo ustreznosti HOS glede na Pravilnik
o prezračevanju in klimatizaciji stavb. Naprava ne omogoča identifikacijo posameznih HOS
spojin.
Dodatno bi bilo potrebno preučiti epidemiološke raziskave o optimalnih vrednostih parametrov
kakovosti notranjega okolja.
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V notranjih prostorih je potrebno zagotoviti udobne, kakovostne in zdrave pogoje bivanja.
Parametri kakovosti notranjega okolja so medsebojno povezani. Ni dovolj, da so zagotovljeni
le nekateri izmed njih. Predhodne raziskave, predstavljene v poglavju 3.6, so dokazale vpliv
prametrov na zdravje in produktivnost ljudi.
Najmlajši in starejši so najranljivejša skupina ljudi, ki jim ustrezajo specifični pogoji. V vrtcu
se otroci zadržujejo 30% časa. Če želimo zagotoviti zdrav zgodnji razvoja otroka, smo
zavezani zagotoviti primerno okolje v vzgojno-varstveni ustanovi.
Opozorilo glede neugodnih parametrov kakovosti notranjega okolja, s strani uporabnikov
vzgojno-varstvene enote Mojca, je bilo upravičeno. Da smo to dokazali, smo izvedli meritve
na terenu ter anketirali vzgojitelje in starše. Meritve smo opravili v enoti Mojca, kot tudi v
enoti Rožle, zaradi primerjave vpliva masivne in montažne gradnje.
Podatke iz merilnikov, pridobljenih na terenu, smo analizirali glede na mejne vrednosti
parametrov podanih v pravilnikih:
o Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca,
o Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb,
o Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu,
o Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih.
V enoti Mojca smo identificirali neustrezno temperaturo zraka in občasno občuteno
temperaturo. Temperatura zraka je bila v času izvajanja meritev in ob uporabi prostora
ustrezna le 5,23% časa (20°±1°C). Sanacija prenizke vlažnosti v preteklosti je bila
nezadostna. Relativna vlažnost je bila pozimi in del pomladi še vedno prenizka. Relativna
vlažnost zraka je bila izven mejnih določil 39% časa (pod 40% in nad 60%).
Naravno prezračevanje s široko odprtimi okni nekajkrat na dan, ob odsotnosti otrok, je
nezadostno. Premajhen volumen igralnice in veliko število uporabnikov povzroči hiter dvig
koncentracije CO2. Koncentracija je bila v povprečju presežena 36% časa (nad 1.667ppm).
V določenih dnevih osvetljenost ni bila ustrezna glede na določila pravilnikov. Prepoznali
smo neustrezen odmik od severa oziroma orientacijo enote Mojca, s tem je preprečena
optimalna osvetljenost prostorov. Uporabniki objekta problemov, v povezavi z naravno
osvetljenostjo, niso zaznali.
Hrup je bil najpomembnejši faktor za nezadovoljstvo vzgojiteljev. Terenske meritve so
pokazale, da uporabniki niso izpostavljeni mejnim ali opozorilnim vrednostim. Je pa nivo
hrupa zadosten, da jih moti pri delu.
V najkrajšem času je potrebno zagotoviti tudi dovolj senčenih površin na zunanjem igrišču.
Z meritvami na terenu smo zaznali ugodnejše in bolj konstantne toplotne pogoje v enoti
Rožle. Obe enoti pa sta imeli probleme s previsoko koncentracijo CO2.
Primerjava rezultatov anket masivno grajene enote Rožle in montažne enote Mojca, ki sta
prezračevani na naravni način, nam prikaže večje zadovoljstvo uporabnikov prve enote. 88%
vzgojiteljev v enoti Mojca je ocenilo kvaliteto zraka kot slabo ali zelo slabo, v enoti Rožle pa
samo 14% vprašanih. Uporabniki so v enoti Mojca največkrat zaznali simptome suhega,
hripavega grla, razdraženega nosu, glavobola in izčrpanost. Skupaj je 47% vprašanih v vrtcu
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Mojca je odgovorila z ''da, (občasno ali pogosto)'' na posamezne naštete simptome. 31% jih
je odgovorilo z ''da, (občasno ali pogosto)'', na posamezna vprašanja o simptomih v vrtcu
Rožle.
Prekoračene vrednosti parametrov kakovosti notranjega okolja v objektu Mojca privedejo do
neudobja uporabnikov in pojava simptomov SBS. Glede na delne in neučinkovite sanacije v
preteklosti je pričakovati, da bo prenova nezadostna. Predlagamo, da se zagotovi nov objekt
masivne gradnje, kjer bo potekala vzgojno-varstvena dejavnost. Priporočamo kombinacijo
naravnega in mehanskega prezračevanja ob izpolnitvi sanitarno tehničnih in higienskih
zahtev. Smiselno bi bilo tudi načrtovati po strožjih priporočilih in ne po mejnih vrednostih
slovenske zakonodaje, saj so nekatere podane mejne vrednosti, z vidika kakovosti
notranjega okolja, vprašljive.
Svetujemo tudi spremembo 57. člena Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih
za prostor in opremo vrtca. Predlagamo, da se najprej opravi analiza dejanskega stanja
glede na veljavne predpise. V primeru ustreznosti se izda novo uporabno dovoljenje za
montažni objekt in omogoči uporabo enote nadaljnjih 10 let.
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