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AAbbssttrraacctt::  WWeellllnneessss  aanndd  SSppaa  CCeenntteerr  
Planet Earth is one of the smaller planets in our 
solar system and it has limited water end energy 
sources. Day by day the number of people is rising 
and demands on drinking water and energy 
resources are bigger and bigger.  
We will look at an example -  a wellness centre. 
Wellness centres are an excellent way for relaxation 
of modern human. But on the other side, they are 
energy and drinking water demanding objects.  
The design of energetics and water consumption at 
these kind of objects has to be done very carefully, 
with all aspects of energy efficiency. It has to be 
done by planning of highly energy efficient HVAC 
systems, uniform digital control systems and 
efficient BMS.  
Renewable energy resources has to be planned at 
energetics to save the extra energy costs and further 
reducing of greenhouse gases emissions at an 
allready energy optimised wellness object. Energy 
efficienct HVAC systems at wellness objects 
combined with renewable energy resources are 
ensuring succesfull symbiosis between higher 
demands of modern human and our small planet, 
for our future. 
 
11..  TTuurriizzeemm  ––  oobbjjeekkttii,,  eenneerrggiijjaa  iinn  eekkoollooggiijjaa      

  
EElleemmeennttii  zzeemmlljjee::  zzeemmlljjaa--vvooddaa--zzrraakk--ooggeennjj      

       
  
��lloovveekk  iinn  žžiivvlljjeennjjee::    
wweellllnneessss  iinn  ssppaa  oobbjjeekkttii--kkoorriissttii  tteelleessaa  iinn  dduuhhaa  aallii  
nnaa��iinn  žžiivvlljjeennjjaa,,  ggiibbaannjjaa,,  zzddrraavvjjaa,,  pprreehhrraannjjeevvaannjjaa,,  
ddoobbrreeggaa  ppoo��uuttjjaa  iinn  lleeppoottee  tteerr  ssoožžiittjjaa  zz  nnaarraavvoo..    

    
OObbjjeekkttii  iinn  eenneerrggiijjaa::  zzrraakk//vvooddaa  jjee  pprreennoossnnii  mmeeddiijj  
  
11..11..  SSvveett,,  EEvvrrooppaa,,  SSlloovveenniijjaa  

  

      
Slika1: Zemlja v projekciji 

  

     
Slika2: Klimatske spremembe/segrevanje  

 
SSvveett  aallii  zzeemmlljjaa::  ppoottrreebbee  ppoo  eenneerrggiijjii,,  oonneessnnaažžeennjjee  
iinn  gglloobbaallnnoo  sseeggrreevvaannjjee  oozzrraa��jjaa,,  
--  zzeemmlljjaa::  RR==1122..776655,,2288kkmm,,  mm==55,,997722..1100^̂2244kkgg,,  
--  ��aassii::  oobbhhoodd  ssoonnccaa==336655ddnnii,,  rroottaacciijjaa==2233hh  4455''  
--  pprreebbiivvaallssttvvoo  lleettaa  22000000::  EEvvrrooppaa==772277..333377..000000,,  
    ssvveett==55..884466..117700..000000  ��  66..77  mmiilljjaarrddee  ((lleettaa  22000099))..  
EEvvrrooppaa  iinn  SSlloovveenniijjaa--zzaakkoonnii,,  pprraavviillnniikkii,,  ssmmeerrnniiccee::  
--  IISSOO  99000011--ssiisstteemm  vvooddeennjjaa  kkaakkoovvoossttii,,  
--  IISSOO  1144000011--ssiisstteemm  rraavvnnaannjjaa  zz  ookkoolljjeemm,,  
--  pprraavviillnniikk  oo  pprreezzrraa��eevvaannjjuu  iinn  kklliimmaattiizzaacciijjii  ssttaavvbb  
    uurraaddnnii  lliisstt  RRSS  šštt..4422//0022,,  
--  PPUURREESS--pprraavviillnniikk  oo  uu��iinnkkoovviittii  rraabbii  EENN  ssttaavvbb  
    uurraaddnnii  lliisstt  RRSS  šštt..9933//22000088,,  
--  VVDDII  22005522--kklliimmaattiizzaacciijjaa  kkuuhhiinnjj,,  
--  VVDDII  22008899--kklliimmaattiizzaacciijjaa  bbaazzeennoovv,,  
--  DDIINN  1199660055--tteehhnnoollooggiijjaa  ffiillttrriirraannjjaa  bbaazzeennoovv,,  
--  DDIINN  1199660066--ddeezziinnffeekkcciijjaa  vvooddee//pplliinnaassttii  kklloorr,,  
--  DDIINN  1199664433--pprriipprraavvaa  vvooddaa  zzaa  bbaazzeennee,,  



--  EE  DDIINN  EENN  990011--ddeezziinnffeekkcciijjaa  vvooddee  zz  eelleekkttrroolliizzoo,,  
--  EE  DDIINN  EENN  993377--ddeezziinnffeekkcciijjaa  vvooddee  ss  pplliinn..kklloorroomm,,  
--  ddeelleežžii  eenneerrggiijjee--iizzvvoorr::  OOVVEE,,  AAVVEE  iinn  oossttaallii  vviirrii..  

      

    
Slika3: EU, Graf1, 2-viri energije, delež turistov 
  
SSlloovveenniijjaa--eenneerrggiijjaa  iinn  ttuurriizzeemm::  
PPoovvrrššiinnoo  iinn  šštteevviilloo  pprreebbiivvaallssttvvaa  pprriikkaazzuujjee  sslliikkaa33,,  
vviirrii  eenneerrggiijjee  vv  EEUU  ssoo  vviiddnnii  iizz  ggrraaffaa11  iinn  ddeelleežž  
ttuurriissttoovv  vv  ssvveettuu  vv  lleettuu  22000088  kkaažžee  ggrraaff22..  
PPoommeemmbbnnii  zzaakkoonnii,,  zznnaakkii  iinn  pprrooggrraammii  vv  SSlloovveenniijjii::  
--  ZZGGOO--11BB  ––  NNEEPP//nnaacciioonnaallnnii  eenneerrggeettsskkii  pprrooggrraamm,,  
    EEZZ//eenneerrggeettsskkii  zzaakkoonn,,  vvaarrssttvvoo  ookkoolljjaa,,  
--  CCEE  zznnaakk--kkvvaalliitteettaa  vvggrraajjeennee  oopprreemmee,,  
--  HHAACCCCPP--sslleeddeennjjee  mmaatteerriiaalluu  vv  pprriipprraavvii  hhrraannee……  
PPoommeemmbbnnee  ttuurriissttii��nnee  oorrggaanniizzaacciijjee  ssoo::  SSTTOO,,  TTZZSS,,  
SSSSNNZZ,,  NNTTZZ,,  LLTTOO,,  TTIICC,,  GGIIZZ……    ((gglleejj  sslliikkaa44,,  55))..  

   
Slika 4: Slovenija     Slika 5: Terme in Rogla 
 
11..22..  OObbjjeekkttii,,  eenneerrggiijjaa  iinn  eekkoollooggiijjaa    
--  kkaarraakktteerriissttiikkee::  oobbjjeekkttii,,  iinnššttaallaacciijjee  iinn  oopprreemmaa  
    ((gglleejj  ttaabbeellaa11  iinn  ttaabbeellaa22))  

 
TTaabbeellaa  11::  UUnniioorr  dd..dd..  TTuurriizzeemm  ppoovvrrššiinnee  iinn  
vvoolluummeenn   

      

  
TTaabbeellaa  22::  TTeerrmmee  iinn  RRooggllaa  ppoovvrrššiinnee  iinn  vvoolluummeenn    
--  eenneerrggeettiikkaa::  ppoorraabbaa  iinn  ddeelleežžii  eenneerrggiijjee//EEEE,,  TTEE,,  
PPLL  iinn  vvooddee//HH22OO--ppiittnnaa  iinn  tteerrmmaallnnaa  ((gglleejj  ttaabbeellaa33))    

    

  
TTaabbeellaa  33::  PPoorraabbaa  eenneerrggiijjee,,  vvooddee  iinn  kkeemmiikkaalliijj    
--  sspprreemmlljjaannjjee  rraabbee  eenneerrggeennttoovv  iinn  ssppeecciiffii��nnaa  rraabbaa  
eenneerrggiijjee  ((EENN//mm22,,  ggoossttaa,,  kkooppaallccaa,,  ssmmuu��aarrjjaa……))    
--  eekkoollooggiijjaa::  eelleekkttrroolliizzaa,,  ddeekklloorriirraannjjee,,  oolljjnnii  lloovviillccii,,  
    mmaašš��oolloovvccii,,  nneevvttrraalliizzaacciijjaa  ppHH,,  ��NN……  ((sslliikkaa66  iinn  
    sslliikkaa77  tteerr  ttaabbeellaa55))..    
  

KKTTCC RROOGGLLAA--sskkuuppaajj::                  4400%%            1155..000000  mm22           5555..000000 mm33
      NNoo��iittvvee--hhootteellii,,bbggww,,aapptt::        7700%%                  1111..000000  mm22                    3355..000000  mm33  
    BBaazzeennii,,ssaavvnnee,,zzddrraavvssttvvoo::                                        77%%                      11..000000  mm22                        55..000000  mm33  

      ŠŠppoorrtt--tteelloovvaaddnniiccaa,,ffiittnneess,,iiggrriišš��aa::          1177%%                      33..000000  mm22                      1155..000000  mm33  
    SSmmuu��iišš��aa--sseeddeežžnniiccee,,vvllee��nniiccee::                    --                      880000..000000  mm22                    1122..550000  mm11    

TTEERRMMEE ZZRREE��EE--sskkuuppaajj::           6600%%              2200..000000  mm22           7700..000000 mm33
      NNoo��iittvvee--hhootteellii,,vviillee,,aapptt::      5588%%                    1122..000000  mm22                      3377..000000  mm33  

    BBaazzeennii,,ssaavvnnee,,zzddrraavvssttvvoo::    3300%%                        55..550000  mm22                      2222..000000  mm33  

    ŠŠppoorrtt--tteelloovvaaddnniiccaa,,ffiittnneess,,iiggrriišš��aa::      1122%%                        22..550000  mm22                          11..000000  mm33  

      JJeezzeerroo,,  vvrrttnnaarrssttvvoo,,  rriibbnniikkii        --                            1133..550000  mm22                        1111..550000  mm33  



      
TTaabbeellaa  44::  EEnneerrggeennttii  iinn  ssppeecciiffii��nnaa  rraabbaa  eenneerrggiijjee              

 
Slika 6: Elektroliza in dekloriranje bazenskih 
voda  

  
Tabela 5 in Slika 7: Monitoring in �istilna 
naprava 
  
11..33..  ZZrraakk  iinn  vvooddaa    
MMeeddiijjuu  ddooddaammoo  eenneerrggiijjoo,,  ddeezziinnffeekkttoorr,,  kkiisslliinnee……::    
EEEE//TTEE--ttrraannssppoorrtt  mmeeddiijjaa  ((pprreezzrraa��eevvaannjjee)),,  
EEEE++TTEE--ttrraannssppoorrtt  mmeeddiijjaa  ((tteerrmmaallnnaa  vvooddaa)),,    
HH22OO++EEEE--tteehhnnoolloošškkaa  ffiillttrraacciijjaa  bbaazzeennsskkiihh  vvooddaa  
                                ((tteerrmmaallnnaa  vvooddaa  iinn  eelleekkttrrii��nnaa  eenneerrggiijjaa)),,    
HH22OO++EENN++kkeemmiikkaalliijjee--ddeezziinnffeekkcciijjaa  bbaazzeenn..vvooddaa    
((tteerrmmaall..vvooddaa,,eelleekkttrrii��..//ttoopplloott..eenneerrggiijjaa,,CCll22,,kkiisslliinnee)),,  
HH22OO++EEEE++kkeemmiikkaalliijjee--iizzvviirrsskkaa  ppiittnnaa  vvooddaa  
((iizzvviirr..vvooddaa,,eelleekkttrrii��..eenneerrggiijjaa,,  ppeerrookkssiioocceett..kkiisslliinnaa))..    
PPrreezzrraa��eevvaannjjee  bbiivvaallnniihh  pprroossttoorroovv  jjee  ppoommeemmbbnnoo  
zzaa  nnoorrmmaallnnoo  ffuunnkkcciioonniirraannjjee  ��lloovveekkaa,,  ddeelliimmoo  ppaa  
pprreezzrraa��eevvaannjjee  nnaa::  nnaarraavvnnoo  pprrii  kkuurrjjeennjjuu,,  ssaammoovvlleekk  
»»SS««  iinn  mmeehhaannii��eenn  iizzvvlleekk  »»MM««  ((gglleejj  sslliikkoo88))..    

     
Slika 8: Vrste prezra�evanja prostorov v stavbah 
  
VVrraa��aannjjee  eenneerrggiijjee  iinn  oobbnnoovvlljjiivvii  vviirrii  eenneerrggiijjee    
NNee  ppoovvee��aammoo  ppoorraabboo  eenneerrggeennttoovv  iinn  vvooddee,,  aammppaakk  
vvrraa��aammoo  eenneerrggiijjoo  vv  oobbjjeekkttiihh  iinn  uuppoorraabbiimmoo  OOVVEE..    

 
Slika 9: Energenti in vra�anje energije 
 

 
Slika 10: Vra�anje energije iz zraka in vode 
 
22..  WWeellllnneessss  iinn  SSppaa  cceennttrrii  ––  nnaa��rrttoovvaannjjee  iinn  
oobbrraattoovvaannjjee    
WWeellllnneessss  iinn  ssppaa--cceenntteerr  zzddrraavvjjaa,,  ggiibbaannjjaa,,    
pprreehhrraannjjeevvaannjjaa,,  ddoobbrreeggaa  ppoo��uuttjjaa,,  sspprroossttiittvvee  iinn  
lleeppoottee  ((rraazzvvaajjaannjjee  ��lloovveešškkeeggaa  tteelleessaa  iinn  dduuhhaa……))  
  
22..11..  NNaa��rrttoovvaannjjee  wweellllnneessss  cceennttrroovv  
CCeelloovviittoo  nnaa��rrttoovvaannjjee  oobbjjeekkttoovv,,  eenneerrggeettiikkee,,  
tteehhnnoolloošškkiihh  pprroocceessoovv,,  eennoovviittee  ddiiggiittaallnnee  rreegguullaacciijjee  
iinn  kkrrmmiilljjeennjjaa  tteerr  cceennttrraallnneeggaa  nnaaddzzoorrnneeggaa  ssiisstteemmaa::  
--  aarrhhiitteekkttuurrnnee  aallii  ggrraaddbbeennee  ppooddllooggee,,  
--  oobbrraattoovvaannjjee,,  llooggiissttiikkaa  iinn  kkoommuunniikkaacciijjee  cceennttrraa,,  
--  eenneerrggeettsskkaa  zzaassnnoovvaa  iinn  ddoobbaavvaa  eenneerrggeennttoovv,,  



--  tteehhnnoolloošškkee  sshheemmee,,  bbaazzeennsskkee  vvooddee  iinn  ssaavvnnee,,    
--  kkrrmmiilljjeennjjee,,  rreegguullaacciijjee  iinn  nnaaddzzoorrnnii  ssiisstteemm,,  
--  ggllaavvnnii,,  ppoommoožžnnii  iinn  vvaarrnnoossttnnii  tteehhnnii��nnii  ssiisstteemmii……    

 
Slika 11: Sodelovanje subjektov pri na�rtovanju 

 
Slika 12: Raziskave, projektiranje in izvedba del 
 

 
Slika 13: Investicije, tehnologija in var�evanje  

VVrrssttnnii  rreedd  nnaa��rrttoovvaannjjaa  wweellllnneess  cceennttrroovv::    
--  aarrhhiitteekkttuurrnnee  ppooddllooggee  iinn  tteehhnnoolloošškkee  sshheemmee,,    
--  sshheemmaa  eenneerrggeettiikkee,,  kkrrmmiilljjeennjjaa  iinn  rreegguullaacciijj  DDDDCC,,  
--  nnaaddzzoorrnnii  ssiisstteemm  CCNNSS//ppoovveezzaavvaa  tteehhnnii��..ssiisstteemmoovv..    
SSooddeelloovvaannjjee  ssuubbjjeekkttoovv  pprrii  nnaa��rrttoovvaannjjuu::  
((gglleejj  SSlliikkaa1111--oorrggaanniiggrraamm  ssooddeelloovvaannjjaa  ssuubbjjeekkttoovv))  
--  iinnvveessttiittoorr  aallii  llaassttnniikk  oobbjjeekkttaa,,    
--  zzaappoosslleennii  iinn  uuppoorraabbnniikkii  pprroossttoorroovv,,    
--  pprroojjeekkttaannttii  aarrhhiitteekkttuurree,,ssttaattiikkee,,pprroossttoorr..uurreeddiittvvee,,  
--  pprroojjeekkttaanntt  iinntteerriieerraa  aallii  nnoottrraannjjee  oopprreemmee,,  
--  pprroojjeekkttaannttii  iinnššttaallaacciijj::  ssttrroojjnniihh  iinn  eelleekkttrroo,,      
--  pprroojjeekkttaanntt  bbaazzeennsskkee  tteehhnniikkee,,    
--  pprroojjeekkaannttii  iinnffoorrmmaattiikkee  iinn  tteelleekkoommuunniikkaacciijj,,  
--  ddoobbaavviitteelljjii  tteehhnnoolloošškkee  iinn  ssaanniittaarrnnee  oopprreemmee,,  
--  iizzvvaajjaallccii  ddeell  iinn  zzuunnaannjjii  ssooddeellaavvccii,,    
--  iinnššppeekkcciijjsskkee  sslluužžbbee  iinn  pprreeddllaaggaatteelljjii  pprraavviillnniikkoovv  

--  ffaakkuulltteettee  iinn  iinnššttiittuuttii  iinn    
--  uupprraavvnnii  oorrggaannii  iinn  ssooggllaassooddaajjaallccii..    
NNaallooggee  ooddggoovvoorrnneeggaa  pprroojjeekkttaannttaa  aallii  eenneerrggeettsskkeeggaa  
mmeenneeddžžeerrjjaa::  
--  iizzvveeddee  eenneerrggeettsskkii  pprreegglleedd  oobbjjeekkttaa,,    
--  pprreeddllaaggaa  tteehhnnoolloošškkee  aallii  tteehhnnii��nnee  rreeššiittvvee,,    
--  kkoooorrddiinniirraa  nnaa��rrttoovvaannjjee  iinn  iizzvveeddbboo  ddeell,,    
--  zz  iinnvveessttiittoorrjjeemm  nnaaddzziirraa  ooppeerraattiivvnnoo  iizzvveeddbboo  ddeell  
--  ssooddeelluujjee  pprrii  zzaaggoonnuu  eenneerrggeettsskkee  oopprreemmee,,  nnaapprraavv,,  
tteehhnniišškkiihh  ssiisstteemmoovv,,  kkrrmmiillnnoo--rreegguullaacc..eelleemmeennttoovv  iinn  
nnaaddzzoorrnniihh  tteerr  ppoommoožžnniihh  iinn  vvaarrnnoossttnniihh  ssiisstteemmoovv……  
AArrhhiitteekkttuurrnnee  ppooddllooggee  iinn  tteehhnnoolloošškkee  sshheemmee  
wweellllnneessss  iinn  ssppaa  cceennttrroovv    

  

 
Slika 14: Gradbene podloge wellness centrov 
  

    

      
SSlliikkaa  1155::  EEnneerrggeettsskkaa  iinn  tteehhnnoolloošškkaa  sshheemmaa  
bbaazzeennoovv  



PPrroojjeekkttiirraannjjee  HHVVAACC  ssiisstteemmoovv//bbaazzeennsskkee  tteehhnniikkee    
IIzzrraa��uunnii  iinn  ppoommeemmbbnnee  ffoorrmmuullee  
PPrroojjeekkttaannttii  pprrii  nnaa��rrttoovvaannjjuu  uuppoorraabblljjaajjoo  ffoorrmmuullee  
zzaa  iizzrraa��uunn  ppoommeemmbbnniihh  ppaarraammeettrroovv  ssiisstteemmaa::    
EEnnaa��bbee  ooggrreevvaannjjaa,,  hhllaajjeennjjaa,,  pprreezzrraa��eevvaannjjaa::  
--  pprreennooss  ttoopplloottee  ss  sseevvaannjjeemm,,  
--  pprreennooss  ttoopplloottee  ss  pprreevvooddoomm  sskkoozzii  mmaatteerriiaallee,,  
--  pprreennooss  ttoopplloottee  ss  kkoonnvveekkcciijjoo,,  
--  pprreennooss  ttoopplloottee  ss  ttrraannssmmiissiijjoo,,  
--  ttoopplloottnnaa  mmoo��  ttoopplloottnneeggaa  iizzmmeennjjaallnniikkaa,,  
--  ttoopplloottnnii  ttookk  zzaa  ooggrreevvaannjjee//hhllaajjeennjjee  zzrraakkaa,,  
--  mmaassnnii  pprreettookk  vvooddee  zzaa  vvllaažžeennjjee//rraazzvvllaažžeevv..zzrraakkaa,,  
  EEnnaa��bbee  bbaazzeennsskkee  tteehhnniikkee::  
--  pprreettoo��nnee  kkoollii��iinnee  bbaazzeennoovv  iinn  vvooddnnii  pprrooggrraammii,,  
--  iizzrraa��uunn  ffiillttrriirrnnee  ppoovvrrššiinnee,,  
--  iizzrraa��uunn  kkoommppeennzzaacciijjsskkee  ppoossooddee……    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
22..22..  OObbrraattoovvaannjjee  wweellllnneessss  cceennttrroovv    
PPoommeemmbbnnoo  zzaa  oobbrraattoovvaannjjee  wweellllnneessss  cceennttrroovv  jjee::  
--  uuggooddjjee  iinn  ddoobbrroo  ppoo��uuttjjee  ggoossttoovv,,  oobbiisskkoovvaallcceevv,,  
ppaacciieennttoovv  iinn  zzaappoosslleenniihh,,  
--  uuppoorraabbaa  OOVVEE  iinn  UURREE--eenneerrggeettsskkaa  uu��iinnkkoovviittoosstt  
oobbjjeekkttoovv,,  iinnššttaallaacciijj,,  oopprreemmee//nnaapprraavv  tteerr  zzaanneesslljjiivvee  
rreegguullaacciijjee  iinn  nnaaddzzoorrnnii  ssiisstteemm,,  
--  nniižžjjii  ssttrroošškkii  oobbrraattoovvaannjjaa,,  vvzzddrržžeevvaannjjaa  iinn  sseerrvviissaa  
tteerr  sskkllaaddiišš��eennjjaa  oozz..  ttiippsskkaa  oopprreemmaa,,  
--  eekkoolloošškkii  vviiddiikk--oohhrraannjjaannjjee  nneeookkrrnnjjeennee  nnaarraavvee……  

22..33..  PPrriimmeerrii  uurree  iinn  oovvee    

  
SSlliikkaa  1166::  PPllaanniirraannii  uukkrreeppii  vvrraa��aannjjaa  eenneerrggiijjee  

IIzzvveeddeennii  uukkrreeppii  vvrraa��aannjjaa  eenneerrggiijjee  iinn  vvooddee::  
--  zzrraakk//vvooddaa--zzmmaannjjššaannjjee  eenneerrggiijjee  iinn  kkeemmiikkaalliijj,,    
--  eekkoollooggiijjaa--zzmmaannjjššaannjjee  eemmiissiijj  šškkooddlljjiivviihh  ssnnoovvii,,  
--  zznniižžeevvaannjjee  ssttrroošškkoovv  iinn  sskkrrbb  zzaa  uurreejjeennee  cceennttrree    

  
TTaabbeellaa  55--uukkrreeppii  uu��iinnkkoovviittee  rraabbee  iinn  vvrraa��aannjjee  EENN    
RRaabbaa  eenneerrggeennttoovv,,  lleettnnii  pprriihhrraannkkii  iinn  šškkooddlljjiivvee  
eemmiissiijjee  vv  zzrraakk    

 
Tabela 6: Raba EN, prihranki in emisije  
PPrreeddkkaallkkuullaacciijjee--aannaalliizzaa  pprreedd  iizzvveeddbboo  iinnvveessttiicciijjee::    
--  uuvveeddbbaa  eelleekkttrroolliizzee  zzaa  pprriipprraavvoo  bbaazzeennsskkee  vvooddee,,  
--  TT��  wweellllnneessss  cceennttrraa--vvrraa��aannjjee  EENN  iizz  zzrraakkaa//vvooddee,,  
--  pprrooggrraamm  vvooddeennjjaa  vvooddnniihh  aattrraakkcciijj--kkoonniiccaa  eell..EENN,,  
--  nnoo��nnoo  pprraannjjee  bbaazzeenn..ffiillttrroovv--mmaannjj  eell..EENN  iinn  vvooddee,,  
--  tteelleemmeettrrii��..ppoovveezzaavvaa  vvrrttiinn  iinn  kkoommppeennzzaacciijjee  vvooddee  
    ((ffrreekkvveenn��nnaa  rreegguullaacciijjaa  eell..mmoottoorrjjeevv  ��rrppaallkk  vvrrttiinnee  
        iinn  zznniižžaannjjee  ssttrroošškkoovv::  EEEE,,  TTEE,,  HH22OO,,  kkeemmiikkaalliijj,,    
        uurr  vvzzddrržžeevvaannjjaa  iinn  eekkoolloošškkii  vviiddiikk……)),,  
--  vvrraa��aannjjee  EENN  iinn  ddeekklloorriirraannjjee  ooddppaaddnniihh  vvooddaa......    
Eletroliza-po 5 letih se stroški znižajo za 40%!  

 
Tabela 7: Analiza dezinfekcije in investicije  
T�-vra�ilna doba investicije je manjša od 2 let! 

   
SSlliikkaa  1177  iinn  TTaabbeellaa  88::  AAnnaalliizzaa  uuvveeddbbee  TT��  iinn  rraabbaa  
EENN    

 



PPrriimmeerrii  ddoobbrree  pprraakkssee  vv  ttuurriizzmmuu::    

    
SSlliikkaa  1188::  RReeggeenneerraacciijjaa  

  
SSlliikkaa  1199::  RReekkuuppeerraacciijjaa  
  

  
SSlliikkaa  2200::  TT��  vvooddaa--vvooddaa  iinn  zzrraakk--vvooddaa    

  
SSlliikkaa  2211::  AAvvttoommaattiizzaacciijjaa  ��rrppaalliišš��,,  vvrrttiinn  iinn  
bbaazzeennoovv    

    
SSlliikkaa  2222::  RReegguullaacciijjee  eenneerrggeennttoovv  hhootteellsskkiihh  ssoobb    

  
SSlliikkaa  2233::  KKoottlloovvnniiccaa  ss  pprrooiizzvvooddnnjjoo  iinn  ddiissttrriibbuucciijjoo  
  
PPrriimmeerr  77::  kkrrmmiilljjeennjjee,,  ddiiggiittaallnnee  rreegguullaacciijjee  iinn  nnaaddzzoorrnnii  ssiisstteemm    

  
Slika 24: Centralni nadzorni sistem 
  
PPrriimmeerr  88::  eekkoollooggiijjaa  iinn  vvaarroovvaannjjee  nnaarraavvee  

    
SSlliikkaa  2255::  OOddppaaddnnee  vvooddee,,  ��iišš��eennjjee  iinn  
nneevvttrraalliizzaacciijjaa  
  
22..44..  KKrrmmiilljjeennjjee,,  rreegguullaacciijjee  iinn  nnaaddzzoorrnnii  ssiisstteemm    
DDDDCC  kkrrmmiillnniikkii  iinn  CCNNSS  ssccaaddaa--nnaaddzzoorr  tteehhnnoolloošškkiihh  
pprroocceessoovv  iinn  tteehhnniišškkiihh  ssiisstteemmoovv    
TTeehhnniišškkee  ssiisstteemmee  ssmmoo  ddeelliillii  gglleeddee  ppoommeemmbbnnoossttii  
zzaa  oobbrraattoovvaannjjee  ppoossaammeezznneeggaa  ttuurriissttii��nneeggaa  cceennttrraa..    



  
TTaabbeellaa  88::  SSppiisseekk  tteehhnniišškkiihh  ssiisstteemmoovv    
EEnneerrggeettsskkoo  vvaarr��nnee  nnaapprraavvee  iinn  tteehhnniišškkii  ssiisstteemmii,,  kkii  
ssoo  ooppiissaannii  vv  ttaabbeellii  88  iinn  nnaaddzzoorrnnii  ssiisstteemmii  ooppiissaann  vv  
ttaabbeellii  99,,  ttvvoorriijjoo  eennoovviitt  nnaaddzzoorrnnii  ssiisstteemm..    

  
TTaabbeellaa  99::  VVaarr��nnee  nnaapprraavvee,,  kkrrmmiillnniikkii  iinn  nnaaddzzoorr  
  
AAvvttoommaattiizzaacciijjaa,,  iinnffoorrmmaattiizzaacciijjaa  iinn  vviizzuuaalliizzaacciijjaa  
tteerr  nnaaddzzoorr  tteehhnnoolloošškkiihh  pprroocceessoovv    
ZZaajjeemmaammoo  ppooddaattkkee  aallii  ppaarraammeettrree  ssiisstteemmoovv::  
--  HHVVAACC--ooggrreevvaannjjaa,,  hhllaajjeennjjaa,,  pprreezzrraa��eevvaannjjaa  iinn  
    kklliimmaattiizzaacciijjee,,  
--  wweellllnneessssaa--bbaazzeennsskkee  tteehhnniikkee,,  ssaavvnn  iinn  tteerraappiijj,,  
--  eelleekkttrroo  oopprreemmee,,  nnaapprraavv  iinn  iinnššttaallaacciijj  
    ((rraazzssvveettlljjaavvaa,,  ssppllooššnnaa  iinnššttaallaacciijjaa,,  tteehhnnoollooggiijjaa)),,  
--  tteelleekkoommuunniikkaacciijjee--tteelleeffoonn//ddoommooffoonn,,  rraa��uunnaallnniikkii,,    
    bbllaaggaajjnnee,,  rreeggiissttrraacciijjaa  zzaappoosslleenniihh,,  pprreehhooddii……,,  
--  vvaarrnnoosstt--vvlloomm//ppoožžaarr//ppooppllaavvaa,,  vviiddeeoo  nnaaddzzoorr,,  ssooss,,  
--  ppoommoožžnnoo  iinn  rreezzeerrvvnnoo  nnaappaajjaannjjee--ggeenneerraattoorr,,  uuppss..  
--  ppoommoožžnnii  ssiisstteemmii--ddvviiggaallaa,,  hhllaaddiillnniiccee,,  zzaakklloonniišš��aa..    
FFuunnkkcciijjee  nnaaddzzoorrnneeggaa  ssiisstteemmaa::  
--  pprriikkaazzuujjee  ttrreennuuttnnoo  ssttaannjjee  oopprreemmee,,  nnaapprraavv  iinn  
    ppaarraammeettrroovv  tteehhnnoolloošškkeeggaa  pprroocceessaa  
--  iizzppiissuujjee  iinn  jjaavvlljjaa  mmoottnnjjee  vv  ddeelloovvaannjjuu  ssiisstteemmaa  
    ((iinnffoorrmmaacciijjaa,,  oobbvveessttiilloo,,  ooppoozzoorriilloo,,  aallaarrmm,,  ssmmss))  
--  iizzppiiss  aarrhhiivvaa--zzggooddoovviinnaa  ddooggooddkkoovv  iinn  ddeelloovvaannjjee  
    tteehhnnoolloošškkiihh  pprroocceessiihh  aallii  oopprreemmee  iinn  iinnššttaallaacciijj  
--  ttiisskkaa  ppoorroo��iillaa  aallii  oobbrraazzccee  zzaa  iinnššppeekkcciijjsskkee  sslluužžbbee    
--  ppooššlljjee  ppaarraammeettrree  ssiisstteemmoovv  oossttaalliimm  uuppoorraabbnniikkoomm    
    ((iinntteerrnnaa  mmrreežžaa  iinn  ssttrraannii  ppooddjjeettjjaa)),,  
--  bbaacckkuupp  ppooddaattkkoovv  nnaa  ddrruugg  mmeeddiijj  ((zzuunnaannjjii  ddiisskk))..     

PPrreeddnnoossttii  nnaaddzzoorraa  iinn  vvooddeennjjaa  pprroocceessoovv::  
--  uuppoorraabbaa  eennoovviitteeggaa  kkrrmmiilljjeennjjaa  iinn  nnaaddzzoorraa,,  
--  ffuunnkkcciioonnaallnnoo  iinn  uusskkllaajjeennoo  ddeelloovvaannjjee  oobbjjeekkttaa  iinn  
    vvsseehh  ssiisstteemmoovv  tteerr  ppooddssiisstteemmoovv,,  
--  eenneerrggeettsskkoo  vvaarr��nnoo  oobbrraattoovvaannjjee  oobbjjeekkttaa,,      
--  ooddppaaddeejjoo  vvmmeessnniikkii  iinn  nnjjiihhoovvoo  pprrooggrraammiirraannjjee,,    
--  ttiippsskkaa  oopprreemmaa//eennoossttaavvnnoo  vvzzddrržžeevvaannjjee,,  
--  nniižžjjii  ssttrroošškkii  oobbrraattoovvaannjjaa  iinn  sseerrvviissoovv,,    
--  pprreegglleeddnnoosstt  iinn  oobbvvllaaddlljjiivvoosstt  ssiisstteemmoovv..    
KKrrmmiilljjeennjjee  iinn  cceennttrraallnnii  nnaaddzzoorrnnii  ssiisstteemm  
  

  SSlliikkaa  2266::  BBllookkoovvnnaa  sshheemmaa  kkrrmmiilljjeennjjaa  cceennttrraa  
  
VVeezzaavvaa  kkrrmmiillnniikkoovv  iinn  zzddrruužžeevvaannjjee  tteehhnniišškkiihh  
ssiisstteemmoovv  tteerr  pprriikkaazz  pprroocceessoovv  vv  cceennttrraallnneemmuu  
nnaaddzzoorrnneemmuu  ssiisstteemmuu  ((gglleejj  sslliikkoo  2277))..  
  

  
SSlliikkaa  2277::  NNaaddzzoorr  tteehhnniišškkiihh  ssiisstteemmoovv    
  
  
  
  
  
  

  
  
MMoožžnnoossttii  pprriikkaazzaa  iinn  ppoovveezzaavv  ddoo  CCNNSS::  



--  lloo��eennoo  ppoo  ttuurriissttii��nniihh  cceennttrriihh  ((TTeerrmmee,,  RRooggllaa……)),,  
--  zzddrruužžeenn  pprriikkaazz  cceennttrroovv  nnaa  eenneemm  rraa��uunnaallnniikkuu,,  
--  zzddrruužžeenn  pprriikkaazz  cceennttrroovv  nnaa  ddvveehh  mmoonniittoorrjjiihh,,  
--  ooddddaalljjeenn  ddoossttoopp  ddoo  cceennttrraa  pprreekkoo  iinntteerrnneettaa//ggssmm,,    
--  mmooddeemmsskkaa  ppoovveezzaavvaa--aallffaannuummeerrii��nnii  pprriikkaazz……  
SSlliikkaa  2288  pprriikkaazzuujjee  lloo��eenn  iinn  zzddrruužžeenn  pprriikkaazz  
ddeelloovvaannjjaa  cceennttrroovv  iinn  mmoožžnnee  nnaa��iinnee  ppoovveezzaavv  ddoo  
CCNNSS--aa  ((bbuuss  lliinniijjaa,,  iinnttrraanneett,,  iinneerrnneett,,  ggssmm,,  mmooddeemm  
aallii  sseerriijjsskkii  vvhhoodd  RRSS448855//RRSS223322……))..  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
SSlliikkaa  2288::  CCNNSS  TTeerrmmee  ZZrree��ee  iinn  KKTTCC  RRooggllaa  
  
  
33..  TTrreennddii  vv  ttuurriizzmmuu  
  
33..11..  SSttaannddaarrddii  iinn  kkrriitteerriijjii    
--  HHAACCCCPP--sslleeddlljjiivvoosstt::  hhrraannaa,,  mmeerriillnnii  iinnssttrruummeennttii,,  
    pprreegglleedd  tteehhttnniicc,,  DDDDDD--ddeerraattiizzaacciijjaa,,  ddeezziinnffeekkcciijjaa  
    iinn  ddeezziinnsseekkcciijjaa,,  lleeggiioonneellaa……  

--  EEUU  mmaarrjjeettiiccaa--zznnaakk  zzaa  ookkoolljjee  vv  ttuurriizzmmuu::      
    kkrriitteerriijjii--eenneerrggiijjaa,,  hhrruupp//zzrraakk,,  eekkoollooggiijjaa  
    ((��iissttiillaa,,  oopprreemmaa,,  ppaappiirr,,  oobbllaa��iillaa,,  oobbuutteevv……)),,  
    iizzddeellkkii  iinn  ssttoorriittvvee--pprriiddoobbiivvaannjjee  ssuurroovviinn  
    ((pprrooiizzvvooddnnjjaa,,  ddiissttrriibbuucciijjaa,,  uuppoorraabbaa,,  ooddppaaddkkii)),,    
    ssttoorriittvvee--ffaazzee  pprrooiizzvvooddnnjjee  vvhhooddnniihh  iizzddeellkkoovv  
    mmaannaaggeemmeenntt  ooddppaaddkkoovv--zzeelleennii  iizzddeellkkii  

           
--  GGrreeeennbbuuiillddiinngg--pprrooggrraamm  iizzbboolljjššaannjjaa  eenneerrggeettsskkee    
    uu��iinnkkoovviittoossttii  nneessttaannoovvaannjjsskkiihh  ssttaavvbb  (energetska 
  oskrba, ovoj stavbe, energetska u�inkovitost in 
  raba OVE ter prihranki, klimatske spremembe),  

--  OOVVEE--ooggrreevvaannjjee  iinn  pprriipprraavvaa  ttooppllee  vvooddee  ss  ssoonn��nnoo    
    eenneerrggiijjoo//eenneerrggiijjsskkoo  ssaammoozzaaddoossttnnii  oobbjjeekkttii,,  
    ggeeootteerrmmaallnnaa  eenneerrggiijjaa,,  eenneerrggiijjaa  zzeemmlljjee,,  bbiibbaavviiccaa..  
  
33..22..  TTrreennddii  vvaarr��eevvaannjjaa  eenneerrggiijjee//vvooddee  iinn  
eekkoollooggiijjee  
UUvvaajjaannjjee  eenneerrggeettsskkoo  uu��iinnkkoovviittiihh  nnaapprraavv::    
--  zzrraakk  iinn  vvooddaa  ssttaa  nnoossiillnnaa  mmeeddiijjaa  eenneerrggiijjee,,  
--  kkaakkoovvoosstt  kkooppaallnnee  vvooddee  iinn  pprriihhrraannkkii  eenneerrggiijjee  
    ((uullttrraaffiillttrraacciijjaa,,  uuffooxx,,  eewwoo//eeccoonn--ppooooll,,  TT��……)),,  
--  ttiippii  eenneerrggeettsskkoo  uu��iinnkkoovviittiihh  nnaapprraavv--SSoorrppssoollaaiirr,,  
    kkii  oommooggoo��aajjoo  zzddrruužžiitteevv  vvee��  ffuunnkkcciijj,,  iizzkkoorriišš��aajjoo  
    nnaarraavvnnee  pprroocceessee  zz  nniizzkkoo  rraabboo  pprriimmaarrnnee  eenneerrggiijjee,,    
--  mmeehhkkii  zzaaggoonnii--ddaalljjššaa  žžiivvlljjeennjjsskkaa  ddoobbaa  ��rrppaallkk,,  
--  eennoossttaavvnnaa  nnaaggrraaddnnjjaa  ssiisstteemmaa--mmaannjjššii  ssttrroošškkii,,  
--  pprriijjaazznnoosstt  ddoo  ookkoolljjaa  iinn  vvaarroovvaannjjee  nnaarraavvee……  
  
KKoonncceepptt  iinn  ppoossaammeezznnii  eelleemmeennttii  EEWWOO  PPooooll--aa::  
--  ��iišš��eennjjee  iinn  rreecciikkllaažžaa  ooddppaaddnniihh  vvooddaa,,  
--  uullttrraa  ffiillttrraacciijjaa  iinn  rraazzggrraaddnnjjaa  kklloorraammiinnoovv  zz  UUVV,,    
--  vvaarr��eevvaannjjee  zz  eenneerrggiijjoo,,  vvooddoo  iinn  kkeemmiikkaalliijjaammii  iinn  
--  ooppttiimmiizzaacciijjaa  pprroocceessaa//mmeerriillnnoo--rreegguullaacc..ssiisstteemm..    

        
SSlliikkaa  2299::  PPrriipprraavvaa  bbaazzeennsskkee  vvooddee  

  

  
SSlliikkaa  3300::  EECCOONN  PPooooll//vvaarr��eevvaannjjee  eenneerrggiijjee  



TTeehhnnoolloošškkaa  sshheemmaa  bbaazzeennsskkee  tteehhnniikkee  wweellllnneessssaa::  
--  zznniižžaannjjee  ppoorraabbee  tteerrmmaallnnee  vvooddee  ((HH22OO<<7755%%)),,  
--  ppooppoollnnoo  vvaarr��eevvaannjjee  eenneerrggiijjee,,  vvooddee  iinn  kkeemmiikkaalliijj  
    ((EEEE<<5500%%,,  TTEE//eemmiissiijjee<<2255%%,,  kkeemmiikkaalliijjee<<3333%%)),,  
--  mmiinniimmaallnnoo  oobbrreemmeennjjeevvaannjjee  nnaarraavvee  iinn  vvaarroovvaannjjee  
    ookkoolljjaa  ((eemmiissiijjee<<2255%%)),,  
--  nnoovv  pprriissttoopp  cceelloovviitteeggaa  pprroojjeekkttiirraannjjaa  oobbjjeekkttoovv……  
    ((gglleejj  sslliikkoo  2299,,  3300,,  3311  iinn  3322))..  

  
SSlliikkaa  3311::  EEWWOO  PPooooll//kkaakkoovvoosstt  vvooddee  iinn  nniižžjjii  

ssttrroošškkii  
  

 
SSlliikkaa  3322::  FFuunnkkcciioonnaallnnaa  sshheemmaa  wweellllnneessss  cceennttrraa..  
  
44..  ZZaakklljjuu��eekk    
ZZeemmlljjaa  pprreeddssttaavvlljjaa  vv  ssiisstteemmuu  oossoonn��jjaa  mmaannjjššii  
ppllaanneett,,  kkaatteerrii  nniimmaa  nneeoommeejjeennee  eenneerrggeettsskkee  iinn  
vvooddnnee  vviirree,,  rraassttoo��ee  jjee  ttuuddii  šštteevviilloo  pprreebbiivvaallssttvvaa..  
WWeellllnneessss  cceennttrrii  pprreeddssttaavvlljjaajjoo  ooddllii��nnoo  sspprroossttiitteevv  
oobbrreemmeennjjeenneeggaa  ssooddoobbnneeggaa  ��lloovveekkaa,,  hhkkrraattii  ppaa  ssoo  
vveelliikkii  ppoorraabbnniikkii  eenneerrggiijjee  iinn  vvooddee..  

ZZaassnnoovvoo  oobbjjeekkttoovv  mmoorraammoo  sskkrrbbnnoo  nnaa��rrttoovvaattii  iinn  
pprreeddvviiddeettii  vvaarr��nnee  ssiisstteemmee  eenneerrggeettiikkee,,  eennoovviitteeggaa  
kkrrmmiilljjeennjjaa,,  uupprraavvlljjaannjjaa  iinn  nnaaddzzoorraa..  
PPrrii  nnaa��rrttoovvaannjjuu  iinn  ggrraaddnnjjii  ssooddoobbnniihh  ttuurriissttii��nniihh  
cceennttrroovv  vvkklljjuu��uujjeemmoo  oobbnnoovvlljjiivvee  vviirree  eenneerrggiijjee  iinn  
vvaarr��uujjeemmoo  zz  eenneerrggiijjoo,,  ddaa  oohhrraanniimmoo  ppllaanneett  zzeemmlljjoo  
iinn  nneeookkrrnnjjeennoo  nnaarraavvoo..  
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