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Projekt:  Kakovost bivalnih prostorov 
 
Aktivne notranje barve, ki izboljšujejo kakovost bivanja  
16. 2. in 25. 2. 2021, strokovni spletni seminar 
 

 
 

dr. Iztok Kamenski, predsednik UO GBC Slovenija   
Uvodni nagovor 
 
V GBC Slovenija smo se v lanskem letu prvenstveno posvečali gradnji stavb in zunanjim toplotnim 
ovojem, nekaj odmevnih predavanj za različne deležnike pa smo po aktualnih projektih realizirali tudi 
skupaj z Eko skladom. V  letu 2021 bo naš fokus usmerjen v kakovost bivalnih prostorov, zato se 
bomo posvetili vsem tistim elementom, ki nanjo vplivajo. Ugodna notranja bivalna klima mora biti za 
zdravje in dobro počutje uporabnikov na prvem mestu.  
 
Na kakovost bivanja v notranjih prostorih vpliva vrsta dejavnikov, ki določajo, kakšno je toplotno, 
akustično in vizualno ugodje v prostoru ter opredeljujejo kakovost notranjega zraka. Zato bomo 
govorili tudi o posledicah nezadostnega prezračevanja, o obdelavi zaključnih slojev v notranjih 
prostorih in škodljivosti premazov z večjo koncentracijo hlapnih organskih snovi, ki presegajo 
predpisane vrednosti in škodljivo vplivajo na zdravje uporabnikov. Letošnji seminarji bodo odprli tudi 
temo standardizacije in testiranj notranjih materialov, posvetili pa se bomo tudi požarni varnosti v 
notranjih prostorih, kjer veliko grožnjo zdravju in življenju ljudi predstavlja ogljikov monoksid, gorljiv 
in zelo toksičen plin. 
 
Tema današnjega seminarja so aktivne notranje barve in premazi, ki izboljšujejo kakovost bivanja, 
zato smo se povezali z družbo JUB, ki je razvila in letos predstavlja trgu inovativno barvo JUPOL 
Antimicrob, s katero bodo uporabniki notranje zidne površine v svojih domovih lahko učinkovito 
zaščitili pred koronavirusom.  
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JUB kot trajnostno podjetje 
mag. Vojka Kos, JUB d. o. o. 
 
Mag. Vojka Kos je najprej predstavila družbo JUB kot mednarodno podjetje, ki se ponaša že 146-letno 
tradicijo in že od leta 1919 gradi svojo istoimensko blagovno znamko, že več kot pet desetletij pa še 
svojo najbolj prepoznavno blagovno znamko JUPOL, s katero na vodilnih trgih dosega do 70-% delež.  
 
Skupina JUB, ki je prisotna na več kot 30 trgih in je lani ustvarila 113 milijonov € prihodkov, ima danes 
820 zaposlenih in pod lastno blagovno znamko na tuje trge izvozi več kot 75 % svojih izdelkov. 
Podjetje je temelje trajnostnega razvoja postavilo že pred več desetletji, ko je vodstvo podjetja 
sprejelo odločitev o razvoju potrošniku in okolju prijaznega podjetja, kasneje pa je načela 
trajnostnega razvoja JUB začel graditi v štirih smereh – v odgovornem odnosu do okolja, družbe in 
zaposlenih, skozi razvoj energijsko učinkovitih izdelkov in rešitev, ki uporabnikom izboljšujejo ugodje 
bivanja, pri varovanju okolja in narave ter krožnemu gospodarstvu pri uporabi surovin. Njihova 
zadnja pridobitev je sončna elektrarna v EPS proizvodnem obratu Nova vas na Blokah, s katero bodo 
pokrili 15 % letnih potreb po električni energiji v obratu, podobno naložbo za povečanje energijske 
samozadostnosti pa načrtujejo tudi v proizvodnem obratu v Šimanovcih v Srbiji.  
 
Načela trajnostnega razvoja uresničujejo pri razvoju vseh blagovnih skupin, 
pozornost pa še posebej namenjajo notranji dekoraciji z notranjimi zidnimi 
barvami in izravnalnimi masami, dekorativnimi izdelki in fasadnimi 
sistemi.  Njihovi  izdelki so okolju in uporabniku prijazni,  kar dokazujejo s 
številnimi pridobljenimi certifikati. Da bi uporabnikom zagotavljali barvit, 
zdrav, varen in energetsko učinkovit bivanjski prostor, so poleg učinkovitih 
sistemov za izolacijo stavb razvili še aktivne notranje barve, ki jih ponujajo v 
segmentu  Wellbeing in  s katerimi želijo v ospredje postaviti zlasti pomen 
varstva zdravja ljudi in njihovega dobrega počutja.  
 
 
 
 

Sistemi in izdelki za notranjo obdelavo sten in stropov skozi prizmo 
standardov in testiranj 
dr. Iztok Kamenski in Aleksandra Vilfan, JUB Akademija 
 

     
 
V laboratorijih Tehnološko raziskovalnega centra JUB-ovi strokovnjaki na podlagi veljavnih 
standardov izvajajo številna testiranja materialov za obdelavo notranjih površin. Za notranje zidne 
barve in premaze zatem pridobijo tudi ustrezne certifikate, s katerimi dokazujejo njihovo kakovost 
ter izkazujejo svojo okoljsko naravnanost. V prihodnosti bodo njihove aktivne barve in premaze za 
interier točkovali tudi po DGNB sistemu. 
 
Pri različnih meritvah, ki jih izvajajo, upoštevajo več dejavnikov, od debelin materiala in nanosa do 
klimatskih pogojev in strukture površine za nanos. Pri barvah in premazih se pri testiranju preverja 
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vrsto lastnosti, in sicer glede odpornosti na mokro drgnjenje, oprijem na podlago, videz barve (sijaj ali 
mat) ter njeno pokrivnost, da bi ugotovili, kako so vzdržljive in odporne na različne vplive.  
 
Testiranje odpornosti na mokro drgnjenje poteka po standardu ISO 11988 in omogoča izdelku 
določiti trajnost in tudi druge lastnosti barve. Postopek analize je točno določen. Vzorec barve je 
potrebno na površino nanesti v določeni debelini, zatem pa se ta stara v standardnih pogojih 
približno mesec dni. Na posebni aparaturi izvedejo končno merjenje in rezultat jim pove, v katerem 
razredu pralnosti se barva nahaja. Ta podatek je pomemben tudi za kasnejše vzdrževanje površin, na 
katere se barva nanaša, pri tem pa velja, da bolj ko je barva pralna, lažje se vzdržuje. Če je barva 
uvrščena v Razred 1, sodi med visoko pralne barve, medtem ko bo manj pralna ali nepralna barva 
uvrščena v Razred 5. Tako vsako proizvajalec določa tudi načine čiščenja in stopnje obremenitve z 
drgnjenjem z raznimi čistili. 
 

             
 
Pri analiziranju in testiranju v JUB-u uporabljajo različne postopke, ki jih predpisujejo posamezni 
standardi. Tako na primer standard ISO predpisuje debelino premaza in število ciklov za njegovo 
obremenitev, pri drugih, na primer pri DIN standardu, pa za analize uporabljajo druge postopke in 
metode, kot je enakomerno vlaženje površin v roku 24 ur.  
 
Testiranje oprijema barve izvajajo po standardnih pogojih, ki določajo pripravo materiala in čas 
sušenja, sledi testiranje na napravi, s katero se preverja, kako in v kakšnem času se material morebiti 
loči ali odlušči od različnih podlag, na katere se nanaša.  
 
Poleg tega opravljajo tudi teste paroprepustnosti, ki trajajo 5 dni in ponujajo podatek, v katerega od 
treh razredov se posamezna barva uvršča. Razred 1 pomeni visoko paroprepustnost, kar pomeni, da 
se je izločilo veliko vodne pare skozi vzorec materiala v sredstvo, ki to vodno paro veže. V prostoru, 
velikem 50 m², se tako dnevno skozi premaz ali steno pri visoki paroprepustnosti izloči 7,5 litra vodne 
pare, pri nizki pa le 0,75 litra (Razred 3).  
 
S posebno napravo s tremi lečami, postavljenimi pod različnimi koti (85, 60 in 20 °), pa ugotavljajo, 
kašen videz ima barva – sijaj, srednji sijaj ali mat.  
 
Pri testiranju pokrivnosti mora biti debelina nanosa barve enaka. Pri mokri pokrivnosti imajo 
pomembno vlogo polnila, ki pri sušenju pridobijo na belini, ko pa je barva suha, pa te razlike s suho 
pokrivno barvo niso več vidne. Število nanosov je pri barvah različno, pri visoko pokrivnih je potreben 
le en nanos, pri manj izdatnih pa dva. Na pokrivnost vpliva tudi redčenje barv, zato so natančna 
navodila za vsak izdelek tudi navedena na posamezni embalaži. Specifičnosti posamezne barve se 
izkazujejo tudi pri nanašanju na različne stenske podlage.  
 
Udeleženci seminarja so praktično izvedbo testiranj lahko spremljali neposredno iz JUB-ovega 
laboratorija. 
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Kako se izogniti plesni, bakterijam, virusom na stenskih površinah v 
poslovnih in proizvodnih objektih 
mag. Simona Sojar, dr. Janez Orehek, JUB d. o. o. 
 

 
 
JUB je v na februarskem seminarju premierno predstavil svojo najnovejšo notranjo zidno barvo 
JUPOL Antimicrob, visoko pokrivno antimikrobno barvo, ki na stenskih površinah aktivno preprečuje 
razvoj mikroorganizmov in v prostoru ustvarja ugodno bivalno klimo.  
 
Udeleženci so se seznanili še s standardi in testiranji, ki dokazujejo njeno visoko učinkovitost, z 
mehanizmom delovanja in  učinkovitostjo premaza, pa tudi z načini vzdrževanja in nanašanja barve 
na stenske površine.  
 
Izpostavljenost škodljivim mikroorganizmom lahko ljudem, ki so manj imunsko odporni, povzroči 
številne nevšečnosti, zato morajo v svojih domovih še bolj skrbno vzdrževati raven higiene. To velja 
tudi za stenske površine, ki se jih mikroorganizmi oprimejo, se na njih zadržujejo in zelo hitro 
razmnožujejo. Mednje sodijo virusi ter bakterije (npr. MRSA),  prav tako se na njih lahko zaradi 
neprimerne vlage ali nezadostnega zračenja razvijajo plesni. K njihovemu uničevanju s svojim 
delovanjem aktivno pripomore prav revolucionarna notranja zidna barva JUPOL Antimicrob, ki ob 
dotiku z zidno površino prične razgrajevati njihovo ovojnico. Ta aktivna barva ima močan 
dezinfekcijski učinek, ki ga je moč doseči že pri nizkih koncentracijah uporabljene učinkovine. 
Primerna je za vse prostore v interieru, kjer se želimo zaščititi pred okužbami s koronavirusom ali  
bakterijami. 
 

               
Bakterije, virusi in plesni            

  
Testiranja so v JUB-u izvajali po standardih ISO 21702, ISO 22196 ter ISO EN 
15457, s katerimi so preverjali odpornost barvnega filma pred virusi, 
bakterijami in plesnimi. Barva je visoko paroprepustna in je odporna tudi na 
mokro brisanje. Učinkovitost barve se doseže po dveh nanosih, na zidnih 
površinah pa učinkuje do 5 let. V primeru, da zaključni sloj prebarvamo z 
drugo običajno barvo, antimikrobna barva ne bo več učinkovala in razgrajala 
mikroorganizmov.  
 
Za čiščenje površin v JUB-u priporočajo čisto vodo ali uporabo preparatov na kationski vodni osnovi.  
JUPOL Antimicrob je pralna barva, razvrščena v razred 2, in kot so pokazala testiranja, lahko čiščenje 
večkrat ponovimo, saj se barva zlahka ne obrabi in se debelina barvnega filma bistveno ne zmanjša. 
Pri čiščenju površin je zelo pomembno, da niso pretirano vpojne in da so odporne na vodo in čistila.  
Barvo se na stenske površine lahko povsem enostavno nanaša z valjčkom ali strojno. Po nanosu bo 
prebarvana stenska površina dobila lep videz s fino in gladko strukturo.  
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Aktivna zidna barva JUPOL Antimicrob je primerna za vse prostore v stanovanjskih objektih, 
večstanovanjskih stavbah ter industrijskih, poslovnih in drugih javnih objektih, kot so bolnišnice, šole 
in  vrtci. Barva je tudi dobitnica pečata Izbran Produkt leta 2021, z njeno uporabo pa bomo uspešno 
reševali tudi številne izzive, ki nam jih je v naše domove prinesla aktualna epidemija s koronavirusom.      
 
 

Notranje izoliranje sten s tankoslojnimi sistemi  
dr. Iztok Kamenski, JUB Akademija 
 

 
 
Inovativni sistem Thermo sestavljata izravnalna masa JUBOLIN Thermo in aktivna notranja barva 
JUPOL Thermo, namenjen pa je zaščiti notranjih hladnih in problematičnih stenskih površin v manj 
izoliranih ali vlagi bolj izpostavljenih stavbah, skozi katere uhaja toplota, in v katerih najpogosteje 
prihaja do pojava toplotnih mostov ali nadležne plesni.  
 
JUB-ovi strokovnjaki v stavbah opravljajo ustrezne meritve vlage in temperature zraka, da preverjajo 
možnosti za nastanek pojava kondenza in razvoja plesni, bakterij in mikroorganizmov, pozorni pa so 
tudi na organske snovi in prašne delce, ki se odlagajo na stropih in stenskih površinah. Običajno je v 
takih notranjih prostorih pomanjkljivo tudi prezračevanje, kar dodatno negativno vpliva na bivanjsko 
klimo.  
 
V JUB-u so pripravili vrsto fizikalnih izračunov, s katerimi so preverjali lastnosti materialov, ki bi bili te 
težave reševali. Tako so namesto kalcijevega karbonata, ki ga vsebuje večina notranjih barv in 
izravnalnih mas, v izravnalno maso Thermo dodali posebno polnilo, ki je votlo in vsebuje zrak, kar 
znižuje toplotno prevodnost premaza. Taka polnila znižujejo tudi njegovo maso, hkrati pa povečujejo 
njegovo vodoodbojnost in znižujejo kapilarno vodovpojnost. Posledično ima zidna površina višjo 
temperaturo zaradi toplotnoizolativnih lastnosti barve, kar zmanjšuje nevarnost kondenzacije. Vlaga, 
ki se kljub temu pojavi na takem premazu, ne penetrira v steno, pač pa ostane na površini  in jo lahko 
tudi brišemo. 
 
Z rešitvijo, kot je sistem Thermo, v notranjih prostorih izboljšujemo bivanjsko okolje. Sistem je varčen 
s porabo virov in prijazen okolju, uporabnikom pa nudi udobje, dobro počutje in zdrav 
ambient.  Sistem preprečuje izgube toplote skozi tiste zidne površine, ki so slabo izolirane ali pa so 
zaradi svoje severne lege v bivanjskih objektih bolj izpostavljene vlagi. Zidovi bodo po nanosu barve 
toplejši na otip, bivanje v prostorih pa prijetnejše. Zaradi preprečevanja nastanka plesni brez uporabe 
biocidov je negativen vpliv na okolje manjši, poleg tega je tovrstna funkcijska zaščita dolgotrajnejša 
kot zaščita s kemičnimi sredstvi. Sistem Thermo je namenjen tudi tistim uporabnikom, ki si ne morejo 
privoščiti naložbe v novo fasado, pa bi vseeno radi izboljšali energijsko učinkovitost objekta, v 
katerem bivajo, hkrati pa bo dobrodošla rešitev tudi za slabo ali povsem neizolirane spomeniško 
zaščitene objekte, pri katerih zakonodaja ne dovoljuje sprememb zunanjega videza stavb.  
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Naravno uravnavanje vlage v notranjih prostorih 
mag. Simona Sojar, Eva Štangar, JUB d. o. o. 
 

    
 
Kakovost zraka v notranjih prostorih je eden pomembnih dejavnikov, ki vpliva na naše zdravje in 
dobro počutje. Zračna vlaga ima velik vpliv na bivanjsko klimo. Pri vsakodnevnih opravilih v kuhinji ali 
pri tuširanju v kopalnicah lahko relativna zračna vlaga preseže 80 %. Za zdravo bivanje je v prostorih 
potrebno vzpostaviti pravo ravnovesje, za kar je zračna vlaga med 55 % in 65 % najbolj optimalna. V 
primeru, da je prenizka, se bo v zraku povečala količina prašnih delcev, kar 
otežuje dihanje, če je previsoka, bo prekomerna vlažnost v prostoru 
spodbujala razvoj bakterij in plesni, kar pa lahko povzroči tudi 
razvoj bolezni in alergij. V štiričlanskem gospodinjstvu tako s kuhanjem, 
kopanjem in sušenjem perila nastane od 11 do 15 litrov vode na dan v obliki 
vodne pare. 
 
Za uravnavanje vlage v notranjih prostorih je nujno prezračevanje prostorov, v veliki meri pa lahko na 
to vplivajo tudi zaključni sloji. V notranjih prostorih so to barve in premazi, ki jih uporabljamo na 
stenskih in stropnih površinah. Če notranja barva ne prepušča dovolj vodne pare, potem tudi zelo 
skrbno izbran sistem izravnalnih mas in drugih konstrukcijskih materialov ne more biti v svoji popolni 
funkciji. Zato je difuzija vodne pare za naravno uravnavanje vlage v notranjih prostorih bistvenega 
pomena, sicer prihaja do razraščanja plesni in alg ali luščenja premazov.   
 

 
Kondenzacija na površini, luščenje premazov in rast plesni in alg 

 
Notranje barve se razlikujejo v paroprepustnosti, ki jo merimo po standardu SIST EN ISO 7783, 
razvrščajo pa se v tri razrede, od visoke (Razred 1), srednje (Razred 2) do nizke (Razred 3). Vse 
notranje barve, ki jih proizvajajo v JUB-u, spadajo v najvišja razreda paropreprustnosti (1 in 2).  
 

Med notranjimi barvami po prepustnosti za vodno paro izstopa JUPOL 
Bio apnena naravna notranja barva, odlikujejo pa jo še druge odlične 
lastnosti – izdelana je na osnovi naravnih materialov brez uporabe 
biocidov in topil, zaradi česar je prijaznejša za uporabnike z izraženimi 
alergijami. Zaradi naravno visokega pH preprečuje razraščanje plesni 
in alg, saj mikroorganizmi v takšnem okolju ne morejo preživeti, hkrati 
pa iz zraka veže tudi škodljiv CO₂. Barva na osnovi gašenega apna 
omogoča lep nanos in je enostavna za delo, površine pa je 

priporočljivo prebarvati v dveh nanosih. Primerna je za prostore s stalno nekoliko višjo vlago in za 
objekte pod spomeniškim varstvom. 
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Notranji premazi za reševanje preobčutljivosti in alergij 
mag. Simona Sojar, Eva Štangar, JUB d. o. o. 
 
 
Preobčutljivost in alergije nam znižujejo kakovost življenja. Med tistimi, ki jih 
povzročajo, so tudi  konzervansi - biocidi, ki jih vsebujejo običajne notranje zidne 
barve. Te proizvajalci uporabljajo za njihovo večjo obstojnost in za preprečevaje 
razvoja mikroorganizmov. Vsebnosti konzervansov so izpisane na embalaži 
izdelka pod oznako EUH208.   

 
V primeru, da je oseba alergična na konzervanse, v JUB-u 
priporočajo uporabo visoko paroprepustne barve JUPOL Bio 
silicate na silikatni osnovi. S previdnim in pravim izborom surovin 
so v barvo vgrajene surovine, ki ne vsebujejo biocidov. Barva je 
primerna tudi za dekorativno zaščito v objektih arhitekturne 
dediščine.  
 
 

 
 

Učinkovita vezava zdravju škodljivega formaldehida 
mag. Simona Sojar, Eva Štangar, JUB d. o. o. 
 

     
 
V svoje domove zlasti z nakupom novega pohištva, talnimi oblogami ter drugimi materiali vnesemo 
veliko formaldehida, ki je našemu zdravju škodljiv, saj povzroča slab zrak in občutno povečuje 
možnost za razvoj alergij ali kroničnih bolezni. Pohištvo je lahko narejeno iz ivernih plošč, ki vsebujejo 
formaldehidno lepilo. Formaldehid najdemo tudi v laminatnih talnih oblogah, osvežilcih zraka ter tudi 
na oblačilih, ki jih prinesemo iz kemične čistilnice.  
 
Pravo rešitev za te težave ponuja aktivna notranja silikatna barva JUPOL 
Clima control, ki je bila testirana pri nemškem Eco-INSITUT po 
standardu ISO 16000-23 in vsebuje amine, ki vežejo formaldehid.  
 
Barva JUPOL Clima control nase veže občutno več formaldehida kot 
naravni les in po mesecu dni razgradi 80 % formaldehida v prostoru. Na 
ekstremnem testu, kjer so konstantno sproščali formaldehid, je do 
zasičenja barve preteklo 162 dni, kar pomeni, da je učinkovitost barve 
bistveno daljša.  
 
Barvo JUPOL Clima control priporočajo za uporabo v vseh prostorih, zlasti v novih ali novo 
opremljenih stanovanjih.  
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Kako doseči maksimalno oceno po DGNB za notranje barve 
mag. Simona Sojar, Eva Štangar, JUB d. o. o. 
 
JUPOL Eco premium je visoko pokrivna pralna barva, ki je primerna za vse 
prostore v interieru, predvsem pa je idealna za otroške sobe, spalnice in 
dnevne prostore. Ponaša se s certifikatom Ecolabel, s katerim izkazuje visoke 
kriterije glede okolja. Pralna in visoko prepustna barva je že pripravljena za 
uporabo in pokrivna že v enem nanosu. Certifikat Ecolabel (okoljska marjetica) 
je pridobila zaradi svojih odličnih lastnosti in izpolnjevanja strogih kriterijev, kot 
so odpornost, izdatnost pri pokrivnosti ter nizka vsebnost hlapnih organskih 
substanc.  
 
V družbi JUB poudarjajo, da je za kakovost bivanja izbira materialov za stavbe, v katerih bivamo, zelo 
pomembna. To velja tudi za barve za notranje prostore. Poleg skrbne izbire surovin, ki jih uporabljajo 
pri njihovi proizvodnji, pozornost usmerjajo v testiranja in pridobivanje certifikatov, ki to kakovost 
dokazujejo. Barve so tudi že vključene v knjižnice BIM, prav tako bodo njen del v letošnjem letu 
postale tudi JUPOL Wellbeing barve, ki ponujajo rešitev vsem, ki bi radi v svojem domu ustvarili bolj 
zdravo bivalno okolje.  
 

 
 

 
 

 
 
 
Trajnostno vrednotenje notranjih prostorov 
mag. Iva Verbnik, GBC Slovenija 
 

   
 
Trajnostno vrednotenje notranjih prostorov je težko razmejiti, saj je treba upoštevati povezanost 
vseh dejavnikov in samo zgradbo pri tem obravnavati tudi kot celoto. Cilji in kriteriji DGNB* 
predvidevajo, da je uporabnikom za sedanjost in prihodnost zagotovljeno zdravje, udobje in dobro 
počutje. 
Trajnost se vedno presoja s treh vidikov - z vidika vpliva na okolje v smislu ohranjanja 
narave, varovanja ter minimalnega negativnega vpliva na okolje, z vidika ekonomske 
učinkovitosti, ki vključuje gradnjo in uporabo stavb skozi njihovo celotno življenjsko 
obdobje, ter z družbenega vidika, ki širše upošteva bivanjske pogoje za uporabnike v 
smislu zdravja, funkcionalnosti in ohranjanja družbene vrednosti. Pristop k vrednotenju je celosten, 
dejavniki pa tesno povezani in se med seboj podpirajo.  
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Kar 38 kazalnikov je tistih, ki ocenjujejo trajnost zgradbe z ekološkega, ekonomskega in 
sociokulturnega vidika, ocenjujejo pa tudi tehnično in procesno kakovost ter kakovost umeščenosti v 
prostoru. Slednji sicer ni nujen ocenjevalni del po mednarodnem standardu. Sistem DGNB se ves čas 
gradi in dopolnjuje, zato je bila lani izdana tudi nova verzija DGNB standarda 2020. Ta je prenovljena 
v samem vrednotenju kriterijev, uvaja pa še zelo dobrodošle variantne rešitve in dodaja pridobitev 
bonus točk za upoštevanje treh novih dejavnikov, in sicer v kakšni meri materiali in procesi podpirajo 
krožno ekonomijo, se vključujejo v agendo 2030, ki predvideva zmanjševanje podnebnih sprememb, 
in kako spodbujajo nove in inovativne rešitve ter prakse. Mednarodna in nemška verzija 2020 se 
malenkostno razlikujeta, saj je v Nemčiji kriterij lokacije še vedno obvezna ocena, večji poudarek ima 
procesni pristop, manjši pa tehnične zahteve.  
 
Izpolnjevanje standarda DGNB zahteva zadovoljitev vseh naštetih kriterijev prvenstveno iz 
nacionalnega nivoja in zakonodaje. Pri okoljski kakovosti je osnova LCA analiza, ki preučuje vplive 
tehnologije, materialov in procesov gradnje stavb na okolje v celotnem življenjskem ciklu, vplive na 
lokalno okolje v smislu onesnaževal v bivalnem okolju, odgovornega pridobivanja materialov, rabe 
primarne energije v procesih proizvodnje, izgradnje in obratovanja, analize rabe pitne vode ter 
kakovost izrabe zemljišč s poudarkom na obstoječih in degradiranih površinah. Ekonomsko kakovost 
opredeljuje LCC analiza, kjer se izkazujejo stroški izgradnje in obratovanja, kjer se pogosto izkaže, da 
so poceni rešitve na dolgi rok lahko najdražje. Dejavnik fleksibilnost in prilagodljivost zasnove je 
definiran bolj s tehničnega in stroškovnega vidika, ki pa prinaša veliko prednosti za uporabnike, da se 
preurejanje prostorov lahko hitreje prilagaja spremenjenim zahtevam in zagotavlja večjo učinkovitost 
njihove izrabe. Pri umeščanju novih objektov v prostor je treba tako zagotoviti ustrezno zaščito 
okolja, poskrbeti za ohranjanje virov in trajnostno mobilnost, uporabljati inovativne pristope in 
tehnologije ob upoštevanju celotnih stroškov življenjskega cikla stavbe, poskrbeti pa tudi za zdravje, 
udobnost in dobro počutje uporabnikov.  

Glavnina kriterijev, ki ocenjujejo notranji prostor, se nahaja v skupini 
sociokulturne in funkcionalne kakovosti, kjer se ocenjuje toplotno, akustično in 
vizualno ugodje v prostoru ter kakovost notranjega zraka, pa tudi enostavnost 
upravljanja s strani uporabnika. Kakovost zunanjih prostorov, kot so terase ali 
balkoni, se navezuje na rabo notranjih prostorov, na varnost in zaščito ter 
vsesplošno dostopnost, tudi v povezavi z načrtovano javno prometno 
infrastrukturo, urbano kakovostjo ter kakovostjo tlorisne površine same 

ureditve prostora, ki je pomemben del kakovosti prostorov.  
 
 

* DGNB je certifikat trajnostne gradnje, ki ga podeljuje Nemško združenje za trajnostno gradnjo (Deutsche 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB), ki je tudi član Svetovne mreže združenj za trajnostno gradnjo 
WGBC.  
 
DGNB je bilo ustanovljen kot neprofitna organizacija, ki deluje že od leta 2007 in ima sedež v Stuttgartu. 
Združenje ima največjo mrežo za trajnostno gradnjo v Evropi, ki vključuje 1200 članov v 76 državah sveta. 
Zavzema se za vrednotenje kakovostnih zgradb in celotnih urbanih sosesk. Deluje na 5 področjih, kjer povezuje 
trajnosti zavezane posameznike, vzpostavlja jasna merila za vrednotenje (certificiranje) zgradb, interierov in 
sosesk, širi znanje z izobraževanjem preko DGNB akademije ter kot DGNB navigator nudi veliko pomoč s svojimi 
bazami podatkov o gradbenih materialih in njihovi trajnosti ter orodja za izračune. DGNB aktivno deluje na 
področju raziskav in sledi stalnemu razvoju, ponuja odgovore na vprašanja in spodbuja napredek. Skladno s 
svojim poslanstvom in razvojem nenehno oblikuje nove verzije, trenutno je v veljavi verzija 2020.  
 
Za DGNB je trajnost sinonim za kakovost in sposobnost preživetja v prihodnosti.  
Definicij trajnosti je sicer več, ena od njih pa pomenljivo pove, da moramo ljudje delovati z mislijo na jutri - kako 
zadovoljiti svoje potrebe tako, da jih bodo lahko zadovoljili tudi zanamci. Ker je pojem trajnosti postal tržno 
zanimiv in s tem tudi izrabljen, se DGNB zavzema za to, da so kriteriji jasno opredeljeni, da je mogoče z 
gotovostjo ločiti trajnostno od netrajnostnega.  

https://www.dgnb.de/en/
https://www.worldgbc.org/
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Pri kriteriju tehnične kakovosti, kjer je potrebno slediti nacionalni zakonodaji in nacionalnim 
standardom, se ocenjuje požarna varnost, zvočna izolacija, ovoj zgradbe, prilagodljivost tehničnih 
sistemov, emisije hrupa, čiščenje in vzdrževanje ter dekonstrukcija zgradbe in ravnanje z materialom. 
Pri tem je potrebno upoštevati tudi povezanost dejavnikov, saj so kakovostne in ustrezne tehnične 
rešitve temeljne za nadgradnjo sociokulturnih kriterijev. Tako je na primer akustično ugodje tesno  
povezano z ustrezno zvočno izolacijo, podobno je pri ocenjevanju prostorov za različne namene, vse 
od individualnih hiš za potrebe posameznikov ali družin do objektov za poslovne dejavnosti in 
proizvodnih obratov, kjer je mogoče tehnološke procese s čim nižjimi stroški in posegi v prostor hitro 
prilagajati novim pogojem in potrebam investitorjev.  
 
Pri procesni kakovosti je velik poudarek na multidisciplinarnosti strokovne skupine, ki izvaja 
projektno nalogo. Zaželenih je več idejnih rešitev, ki celostno obravnavajo vse vidike, upoštevajoč 
izpolnjevanje zahtev trajnosti, kakovosti gradnje in vplivov na okolje ter priprave dokumentacije za 
vzdrževanje stavbe. Vsi morajo pri projektu sodelovati od samega začetka, vključno s strokovnjakom 
za trajnostno vrednotenje, vanj pa morajo biti vključeni tudi vsi deležniki. Kakovost lokacije in 
umeščenosti v prostor ima veliko težo, saj je mogoče tudi degradiranim območjem dvigniti kakovost 
bivanjskega okolja.  
 
Pri tem pa ni pomembno le certificiranje nove gradnje, pač pa se spodbuja tudi prehod obstoječega 
stavbnega fonda v bolj trajnostne rešitve. Temu je namenjen tudi certifikacijski sistem DGNB za nove 
in obstoječe zgradbe, ki je prav tako doživel prenovo v letu 2020. Zasnovan je kot orodje za 
učinkovito upravljanje in hkrati transformacijo v bolj trajnostno zgradbo preko procesa stalnih 
izboljšav bivalnih pogojev za uporabnika.  
 
Med standardoma DGNB za zgradbe v uporabi in za nove zgradbe je pomembna razlika, saj slednji pri 
presoji upošteva kar 38 kazalnikov, pri obstoječih stavbah pa le 9. Pri obstoječih zgradbah se pred 
implementacijo vedno predhodno preveri uveljavitev teh kriterijev, saj nekaterih zaradi objektivnih 
okoliščin ni mogoče upoštevati, kot na primer pri stavbah, ki so pod varstvom kulturne dediščine. 
Fokus tega standarda je na klimatski nevtralnosti, odpornosti in trajnosti, pri tem pa se lahko 
certificirajo le zgradbe, ki so najmanj eno leto že v obratovanju. Pri obstoječih zgradbah za razliko od 
novih ni potrebno upoštevati planiranih porab, pač pa pri ocenjevanju izhajajo iz dejanskih vrednosti 
in se osredotočajo na samo delovanje zgradb. Prav tako ni izločilnih kriterijev, ki pri novih zgradbah, 
če niso izpolnjeni, onemogočajo certificiranje, se pa z njimi spodbuja procese stalnih izboljšav. Prvo, 
bronasto stopnjo standarda DGNB, je mogoče doseči že z izpolnjevanjem 35 % teh kriterijev, s čimer 
želijo v to shemo vključiti čim večji fond stavb in preko procesa stalnih izboljšav nadgrajevati in 
izboljševati njihovo kakovost. Večji učinek je namreč mogoče doseči, če s 100 zgradbami dosežemo 
po odstotek napredka za vsako, kot če bi z eno zgradbo dosegli stoodstotno preobrazbo.  
 
Skladno s težo posameznih kriterijev v tem DGNB certifikatu je zaradi lažjega prehoda v brezogljično 
družbo do leta 2030 kar tretjinski  delež namenjen izpolnjevanju podnebnih sprememb, ocenjujejo pa 
se zlasti ukrepi za zmanjšanje CO2 in za zmanjševanje stroškov. Veljavnost certifikata znaša 3 leta, za 
potrebe recertificiranja pa je potrebno ob stalnem spremljanju vseh kazalnikov ugotavljati stopnjo 
napredka na osnovi uvedenih izboljšav po principu delovanja cikla PDCA (Plan, Do, Check, Act). 

 

DGNB je uvedel še eno novost, to je Climate Positive Award, posebna nagrada 
za zgradbe s pozitivnim vplivom na klimatske spremembe, saj naj bi zgradbe 
zagotavljale uravnotežen izpust CO2 z nevtralnim delovanjem. Kazalniki so 
razvrščeni v tri skupine, ki vsebujejo osnovna priporočila glede minimalne 
porabe energije, deleža energije iz obnovljivih virov ter oddaje viškov energije, 

zatem posebna priporočila, ki jih je za učinkovito rabo energije potrebno dokazovati z dejanskimi 
meritvami in izračuni v bilanci določene zgradbe, ter dodatna priporočila, med katera štejejo udobje 
v zaprtih prostorih, ki ga je mogoče doseči s pasivnimi rešitvami, kjer se poraba energije ne povečuje.  
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Kot pilotni projekt se trenutno pripravlja tudi certifikat DGNB za interier, ki je s kriteriji za večje 
ugodje bivanja že zelo dobro razdelan. To z novo verzijo 2020 velja tako za nove kot tudi prenovljene 
stavbe, kriteriji, ki se dotikajo notranjosti zgradb, pa so toplotno, zvočno in vizualno udobje, 
kakovost notranjega zraka, možnost njihovega nadzora in regulacije s strani uporabnika, varnost ter 
povezave zunanjega in notranjega prostora, ki naj bo primeren, uporaben in dostopen za vsakega 
posameznika. Pri tem sta med sociokulturnimi dejavniki v veljavi dva izločilna kriterija, ki jih je treba 
za pridobitev certifikata tudi izpolniti. To sta kakovost notranjega zraka in dostopnost, ki mora biti 
prilagojena tudi osebam s senzornimi ali gibalnimi ovirami. Tretji izločilni kriterij sodi med dejavnike, 
ki opredeljujejo tehnično kakovost in se nanaša na požarno varnost notranjih prostorov.  
 

 
Kazalniki trajnostnega vrednotenja notranjih prostorov  
mag. Iva Verbnik, GBC Slovenija 
 

 
 
Toplotno udobje kaže na zagotavljanje ustrezne temperature v prostoru skozi vse leto in se meri v 
času ogrevanja in v času hlajenja. Ocenjuje se z vidika delovne temperature, gibanja zraka, asimetrije 
sevalne toplote in temperature tal ter relativne vlažnosti. Zahteve se razlikujejo tudi za zgradbe 
različnih namembnosti – poslovne, proizvodne, izobraževalne, rezidenčne in druge, zato standard 
DGNB za presojo vsake posebej predpisuje kriterije ocenjevanja, ki so skladni z DIN in ISO standardi. 
DGNB tudi v tem delu predvideva bonus točke, ki jih uvaja z verzijo 2020, in sicer se te nanašajo na 
izpolnjevanje agende 2030 za adaptacijo in zmanjševanje podnebnih sprememb, posebne točke pa 
dodeljuje tudi za inovativne pristope. Toplotno udobje se neposredno povezuje tudi z ekološkim 
vidikom, kjer se ocenjuje količina rabe zelene energije, ter z ekonomskim, kjer upošteva stroške 
ogrevanja. Ključnih kazalnikov uspešnosti je 9. Ti ocenjujejo pogostost odstopanja od planirane 
ustrezne operativne temperature ter določajo število postaj, zgornjo in spodnjo mejo temperature, 
najvišjo hitrost zraka in število mest, ki jo določajo, najnižjo in najvišjo temperaturo površine, 
ustreznost vlage v prostoru, dneve ogrevanja in hlajenja, ki ustrezajo lokaciji in podnebnim 
razmeram, kot deveti kriterij pa še predviden čas prekoračitve temperature v letih 2030 – 2050. 
Skladno z upoštevanjem agende se določajo tudi bonus točke, s katerimi se preverja prostore v sami 
zgradbi.  
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Brez doseganja minimalnih standardov glede kriterija kakovosti notranjega zraka standarda DGNB ni 
mogoče pridobiti. Cilj je dosegati tako kakovost zraka, ki ohranja naše zdravje in zagotavlja dobro 
počutje. Pri tem se izvajajo meritve skupnih hlapnih organskih spojin in formaldehida. Agenda z  
bonus točkami v prostorih za poslovno dejavnost tako na primer nagrajuje zaščito nekadilcev in skrb 
za preprečevanje onesnaževanja zraka, ki ga povzročajo različne naprave in oprema v pisarnah, 
ocenjuje pa se tudi ventilacijo in stopnjo izmenjave zraka, kjer se upošteva tako mehansko kot 
naravno prezračevanje, dodatne točke pa je mogoče pridobiti tudi z inovativnimi rešitvami. Pri 
meritvah se upošteva najvišja koncentracija CO2 v 90 % časa rabe prostora. Meritve se izvajajo v 4 
tednih po zaključeni gradnji, ko je prostor tudi dokončno opremljen z vsemi inštalacijami ter 
zaključnimi sloji z nanosom barv, ki igrajo v prostoru veliko vlogo, ter po vgradnji stavbnega pohištva 
in oblog. Same pohištvene opreme se ne upošteva, čeprav velja, da neustrezna izbira pohištva lahko 
stanje zelo poslabša, saj lahko sprošča veliko formaldehida. Meritve se izvajajo po več standardih, 
izvedba, obseg in zahteve pa so spet prilagojene vsaki vrsti zgradbe posebej. Kakovost zraka ima velik 
vpliv na počutje uporabnikov, še zlasti pri koncentraciji CO2 zaradi izdihanega zraka. Z višanjem te 
vrednosti se počutje slabša, pojavljajo se težave s koncentracijo, glavoboli in slabostjo, zlasti v 
poslovnih prostorih, kjer preživimo veliko časa. Inovativno rešitev za izboljšanje kakovosti zraka tako 
z vidika zdravja kot dekorativnega elementa ponujajo tudi nekatere zelene rastline, ki v notranjih 
prostorih učinkovito uničujejo koncentracijo škodljivih hlapnih organskih snovi, hkrati pa uravnavajo 
tudi vlago.  
 
Akustično udobje predvideva vzpostavitev pogojev, ki ustrezajo rabi prostora ter doseganju udobja 
uporabnikov. Koncept akustike mora biti oblikovan že v času planiranja in biti skladen z zahtevami 
odmevnega časa. Prav tako mora biti prilagojen posameznim vrstam stavb glede na njihovo 
namembnost, saj se na primer pogoji za poslovne ali trgovske objekte v marsičem razlikujejo. 
Akustično udobje zmanjšuje stres in povečuje zdravje ter dobro počutje uporabnikov, po teh 
kazalnikih pa lahko investitor pridobi tudi dodatne DGNB certifikacijske točke. Vrednotenje poteka po 
razredih, ki so v standardih dobro opredeljeni, upošteva pa se območje absorbcije zvoka. 
 
Vizualno udobje ustvarjata tako naravna kot primerna umetna razsvetljava, pri čemer je prednost 
dana naravni osvetlitvi prostorov. Indikatorji so dostopnost dnevne svetlobe v celotni zgradbi, ki se 
opravlja z meritvami, pa tudi na delovnih mestih, kjer se spremlja vizualno udobje na letni ravni. 
Pomemben je tudi vizualni stik z zunanjostjo (pogled skozi okno na zelenje), odsotnost bleščanja 
dnevne svetlobe, umetna osvetlitev, ki mora izpolnjevati minimalne zahteve, upravljanje dnevne 
svetlobe in pa izpostavljenost dnevni svetlobi, ki jo prostor sprejme. Med kazalnike uspešnosti sodijo 
količina dnevne svetlobe za 50 % uporabne površine, relativna letna izpostavljenost dnevni svetlobi, 
delež strehe s prosojnimi strešnimi okni, delež sob s stikom z zunanjostjo ter njihova osvetljenost, 
barva in prilagajanje osvetlitve ter zasteklitev. Študije je potrebno opraviti že v času načrtovanja, za 
račun pa se uporabi podatke o osvetljenosti na 17. januar. 
 
Upravljanje s strani uporabnikov pomeni doseganje stopnje udobja s samostojnim prilagajanjem teh 
kazalnikov, ki vplivajo na njihovo počutje. Indikatorji, ki se pri tem upoštevajo, so nadzor ventilacije 
(za posamezno sobo ali določeno območje v prostoru), nadzor bleščanja in senčenja, ki odpravljata 
viške dnevne svetlobe, nadzor in regulacijo temperature v in izven ogrevalne sezone ter v sezoni 
hlajenja prostorov, in nadzor umetne osvetlitve v vsakem prostoru posebej. Dodatne točke prinaša 
zunanji uporabniški nadzor, ki ugotovi dokazano izboljšanje udobja in počutja uporabnikov.  
 
Kakovost notranjega in zunanjega prostora je za uporabnike pomemben kriterij pri povezovanju in 
uporabnosti prostorov, kar jim daje večjo in različno funkcionalnost. To so lahko prostori, ki 
izboljšujejo komunikacijo, kot so prilagojeni atriji, zimski vrtovi, večfunkcijski prostori ali stopnišča, 
kjer je mogoče počivanje. Komunikacijo je mogoče olajšati še z inovativnimi idejami in koncepti, ki 
izboljšujejo uporabnost prostora in počutja. Pomembna je tudi dodana vrednost za uporabnike, če so 
prostori namenjeni tudi drugim dejavnostim (spa, fitnes, knjižnica), ter orientacija, prijazno 
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oblikovanje in tudi namembnost prostora glede na vrste uporabnikov. Vse to lahko pri ocenjevanju 
po shemi DGNB prinaša investitorju dodatne točke. Zunanji prostori so nekak podaljšek notranjih, to 
so na primer ozelenjene strehe, balkoni in terase, pri čemer pa je pomembna tudi njihova 
opremljenost ter prilagojenost posameznim segmentom uporabnikov. Uspešnost dokazuje več 
možnih rešitev, ki spodbujajo komunikacijo, število prostorov in opreme, ki je namenjena posebnim 
skupinam, kot so družine, otroci ali starejši občani. 
 
Pri kazalniku varnosti in zaščite je pomembno osebno počutje uporabnika, ki ga zagotavljajo na 
primer pravilna osvetljenost, tehnična varnost v smislu alarmov in naprav za požarno varnost ter 
varovalni elementi, kot so rešetke ali ključavnice. Ocenjuje se tako, da se preveri število varnostnih 
tehničnih naprav, vgrajenih v zgradbo, ter preverja, kateri preventivni ukrepi so predvideni za 
povečanje varnosti. 
 
Pri kazalniku dostopnosti morajo biti izpolnjeni minimalni standardi, cilj pa je oblikovati stavbo in 
okolico tako, da bo ljudem zagotavljala neomejeno gibanje, ne glede na osebne omejitve. Pri tem se 
ocenjuje tudi javno dostopna območja, zunanje in notranje komunikacijske poti ter prostore za 
posebno uporabo. Kazalniki so razdeljeni v stopnjah od 1 do 5, stopnja 1 pa je minimalen pogoj za 
doseganje certifikata, iz česar so izvzeti prostori za logistiko in proizvodnjo. Poleg prostorov, ki so 
namenjeni gibalno oviranim, se tu upošteva še število sanitarij ter odstotek zunanjih površin brez 
ovir.  
 

Vsi našteti so tudi osnovni pokazatelji za ocenjevanje bivalnega 
ugodja, ki jih bo upošteval certifikat DGNB za interier, in sicer tako za 
bivalne objekte kot poslovne stavbe, nakupovalne centre in druge 
vrste zgradb – novih in obstoječih ter tistih, ki so že certificirane. 
Veljavnost certifikata DGNB za interier je 10 let, za poslovne prostore 
pa 5 let.  
 
V primeru kakih sprememb je potrebno za ohranitev certifikata 
dokazati, da ni prišlo do zmanjšanja kakovosti, ki je bila že potrjena. 
Tako je na primer  potrebno pri menjavi ponudnika električne energije 
dokazovati tudi delež ohranjanja zelene energije, pri recertificiranju pa 
predložiti dokazila o opravljenih spremembah.  
 

Meritve je mogoče izvajati tudi v dogovoru z DGNB in doseči bronasto, 
srebrno, zlato ali platinasto stopnjo, pri tem pa upoštevati minimalne 
zahteve, ki predvidevajo predvsem izpolnjevanje zakonskih zahtev v 
posamezni državi. Cilj DGNB je čim več stavb vključiti v to certificiranje, saj se 
po principu cikla PDCA stanje potem iz leta v leto izboljšuje. Pri tem 
certificiranju razlikujejo bivalne od pisarniških prostorov, pri katerih dodatno 
ocenjujejo tri kazalnike, in sicer fleksibilnost in adaptivnost, akustično udobje 
in promocijo zdravja na delovnem mestu.  
 
 


