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Miha Remec

(roj. 1928)

O svitu jutra samodejno odpre okenske lopute in obiskovalec bi

skozi neprebojna stekla ugledal čudovito dolino pod Hišo, preraslo s

pragozdom. Videl bi bohotno rastlinje in cvetličevje v obližju; orjaške

praproti, živo rdeč gladež in mesnate liste netreska s cvetnimi

izrastki.

Po odpiranju oken preišče Hiša z zunanjimi tipali ozračje. Pri

morebitni strupenosti zraka, kislosti vlage in stopnji sevanj uravna

zaprti krog hišnega ozračja. Precejevalniki zadržijo vsakršno

strupnino iz ozunja, zaradi protižarčnih oblog pa ne prodre v

notranjost nobeno nevarno sevanje. Zrakotvorne naprave so nared,

da bi vzdrževale za življenje primerno notranje ozračje tudi tedaj, če

zunaj ne bi bilo več zraka.

Hiša čaka na obiskovalca.

Miha Remec, Hiša, 1993



CILJI

1. Podatke o rabi energije predstaviti na privlačen in razumljiv način.

2. Spodbujati zdrav način življenja in dobro počutje v stavbi – sočasno z

zmanjšanjem porabe energije.

3. Podpreti prehod v trajnostno družbo.













Vzorec Št. odgovorov Delež odgovorov (%)

Študenti FKKT UL 1413 429 30,4%

Zaposleni FKKT UL 180 89 49,4%

Zaposleni FRI UL 150 62 41,3%

Vprašalnik o rabi energije, počutju in zdravju v stavbi
pomlad 2018
n = 584

VPRAŠANJE: Moti me, če sem v predavalnici ali pisarni izpostavljen/a toku hladnega zraka.

(1 – niti najmanj se ne strinjam, 7 – povsem se strinjam) 



V predavalnica je zelo hladno. 22 stopinj 

pač ni dovolj, če 90 minut sediš na miru. 

Temperatura prostorov poleti je prenizka. 

Dejansko je treba priti oblečen v dolge 

hlače, zaprto obutev in pulover, ker 

drugače te zebe.

Ni prijetno če te v predavalnici zebe če 

nimaš bunde ali jakne. 

Vsi si želimo svež zrak v predavalnicah, 

vendar tega ni. Ali se oken ne da odpreti ali 

pa jih preprosto ni. 

V večjih predavalnicah so zračniki od 

klimatske naprave pod stoli in pihajo mrzel 

zrak v noge študentov!

Izjemno me moti, ko v predavalnici piha 

mrzel zrak direktno v noge ali direktno v 

glavo. Zaradi slabo zastavljenega 

prezračevanja, sem se že nekajkrat 

prehladila, pa naj je bilo poletje ali zima.

Pihanje hladnega zraka po nogah v 

predavalnicah je precej neprijetno. 

Prezračevanje skozi zračnike se mi ne zdi 

tako učinkovito kot skozi dobra stara okna.

Kar se hladnega zraka tiče, je problem 

predvsem to, da piha direktno v noge, 

zaradi česar nas zebe v noge, kar 

povzroča prehlade.

Pozimi je na fakulteti zelo mrzlo, kar 

vsekakor ne vpliva pozitivno na moje 

zdravje. V predavalnicah iz zračnikov pod 

nogami piha zelo mrzlo kar je zelo 

neprijetno in moti pedagoški proces. Tudi v 

poletnem času je temperatura na fakulteti 

neprimerna.



V predavalnicah je občutno 

PREHLADNO!!!!!! PROSIM, ZVIŠAJTE 

TEMPERATURO VSAJ ZA 3 STOPINJE!!!! 

ŠTUDENJE SMO VČASIH ZARADI 

MRAZA PRI PREDAVANJIH OBLEČENI V 

BUNDE!!!!!!!
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Tako je Hiša tisočletja čakala na obisk.

Na cezijevem časomeru je letnica imela že petmestno število, ko se je pred

vrati naposled prikazal obiskovalec.

Hiša ga je zaobsegla s svojimi zunanjimi kukali in prenesla njegovo podobo

osrednjemu spominu. Takoj nato je Hiša ubogala svoj spomin: zaprla je

lopute oken in vrat ter preverila zapahnjenost vseh sedmih zapahov.

TISTO, kar se je ustavilo pred Hišo, ni bilo ČLOVEK.


