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2016 do zdaj najtoplejše leto v zgodovini merjenj 
2017 tretje najtoplejše leto 



Trend v temperaturnem primanjkljaju (HDD) in temperaturnem presežku (CDD) uteženem z 

velikostjo populacije v obdobju 1981–2014 (EEA, 2016) 

Podnebje se spreminja –  
toplejše zime, bolj vroča poletja 



Z globalnim 
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2013-2099; Wenz et al., 2017 



Vročina še bolj izčrpa, kadar so 
temperature visoke tudi ponoči 

Število zelo vročih dni (najvišja dnevna temperatura zraka nad 35 °C) dni, ko hkrati nastopi 

tudi tropska noč (najnižja dnevna temperatura zraka nad 20 °C) (Fischer in Schär, 2010). 
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Raba električne energije za hlajenje v Sloveniji 

• Javno dostopne ni resne analize stanja 

• SURS objavlja le okvirne podatke za gospodinjstva 

 

 

 

• Javni sektor? Raba električne energije za razsvetljavo in pogon naprav 

povprečno 470 GWh 

• Industrija, nakupovalni centri, ostalo? 

leto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

GWh 42 48 55 75 71 37 84 60 



Pasivni načini hlajenja 

• urbanistične rešitve s pravilno izbiro lokacije (vodne 
površine, zelenih območij, konstrukcije, ki pospešujejo 
gibanje zraka, pravilna orientiranost glavnih strani stavb) 

• oblikovanje primerne mikroklime (npr. rastlinje) 
• notranje in zunanje senčenje 
• nadzor in zmanjšanje toplotnih pritokov skozi ovoj stavbe 
• izbira energijsko učinkovitih naprav v stavbi 
• odstranjevanje toplote v stavbah 
• lokalno in individualno prilagajanje ljudi in njihovih navad 

(primerno oblačenje ali prilagajanje delovnega časa)  
 



Taleb, 2014 

Pasivni načini hlajenja 



Pasivni načini hlajenja 

Urbanistične rešitve in prostorsko načrtovanje 



Pasivni načini hlajenja 

Urbanistične rešitve in prostorsko načrtovanje 







Pasivni načini hlajenja 



Sklepne misli 

• Podnebne spremembe že znatno povečujejo potrebe po 
ohlajanju tudi v Sloveniji.  

• Hladilni sistemi že danes predstavljajo, takoj za 
ogrevalnimi sistemi, največji delež porabe energije v 
stavbah.  

• V Sloveniji bi morali mnogo bolj kot do zdaj uporabljati 
celovite pristope k načrtovanju trajnostnega poletnega 
ugodja in v stavbah le-tega dosegati, ne da bi za to 
potrebovali veliko energije.  

• Na voljo so številni pasivni ukrepi.  Šele ko bi bili ti 
izčrpani, se bi smeli odločiti za rabo visoko učinkovitega 
konvencionalnega aktivnega hlajenja, po možnosti 
daljinskih sistemov ohlajanja. 
 


