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2 izločilna kriterija od 3

 Toplotno udobje 

 Kakovost zraka

 Zvočno udobje

 Vizualno udobje

 Nadzor uporabnikov

 Kakovost notranjega in 
zunanjega prostora

 Varnost 

 Oblikovano za vse



 Cilj: zagotavljaje toplotnega udobja skozi celo leto. 

 Toplotno udobje se oceni za čas OGREVANJA in HLAJENJA  
prostora in sicer z vidika: 
◦ Delovne temperatura

◦ Gibanja zraka – prepih

◦ Asimetrije sevalne toplote in temperature tal 

◦ Relativne vlažnosti 

 Zahteve so različne glede na namen zgradbe oz. uporabo 
prostora (bivanje, pisarniško delo, izobraževanje, nakupovanje, logistika, 

proizvodna) kar je v standardu posebej navedeno. 

 Osnova za zahteve in presojo: DIN EN 15251, DIN EN ISO 7730, DIN EN ISO 

13786, DIN EN ISO 10211, DIN EN ISO 13370, DIN EN ISO 13789, DIN EN 12831

 AGENDA 2030 BONUS – CLIMATE ADAPTATION (5t) pogostnost 

prekoračitve meja opredeljeno za stavbe, ki uporabljajo napovedi 
podnebnih podatkov





 Cilj: zagotavljanje takšne kakovosti zraka, da ne bo 

negativno vplival na zdravje uporabnikov. 

 Indikatorji: 

1. Kakovost notranjega zraka – prisotnost hlapnih organskih spojin 

(kriterij za TVOC in formaldehid)

 AGENDA 2030 BONUS (5t); zaščita nekadilcev in 
preprečevanje onesnaženja zraka, ki ga povzročijo naprave 
kot so tiskalniki, kopirni stroji…

2. Ventilacija – stopnja izmenjave zraka – upošteva se 
mehansko in/ali naravno prezračevanje

 INNOVATION AREA : dodatne točke, če se kakovost zraka zagotovi z 
inovativnimi rešitvami





 V 4 tednih po zaključeni gradnji

 Prostor dokončan (vse inštalacije, barve in vgrajeno 

pohištvo – stavbno, talne obloge)

 Premično pohištvo se ne upošteva

 Meritve se lahko izvedejo po več standardih: DIN 

ISO 16000-6; US EPA TO-1 / TO-15 or TO-17:Determination VOC, 

ASHRAE 189.1. metod, drugi nacionalni standardi – predhodna odobritev s 

strani DGNB 

 Izvedba, obseg in zahteve so opredeljene za vsak tip 
zgradbe 











 Cilj: doseči zvočne pogoje, ki ustrezajo predvideni uporabi 

in zagotoviti udobje uporabnikov.

 Indikatorji: 
1. Koncept akustike oblikovan že v času planiranja 

2. Skladnost z zahtevami glede odmevnega časa – zahteve 
opredeljene glede na namen uporabe prostora

 AGENDA 2030 BONUS – ZMANJŠEVANJE STRESA, ZDRAVJE IN 

DOBRO POČUTJE (10 točk)- kazalniki dosežejo vsaj referenčne 
vrednosti in so potrjene z meritvami 





 Cilj: doseči ustrezno osvetlitev z naravno ali umetno 

osvetlitvijo, (op. prednost ima naravna osvetlitev). 

 Indikatorji: 
1. Dostopnost dnevne svetlobe v celotni zgradbi 

2. Dnevna svetloba na delovnih mestih – relativna letna 
izpostavljenost

3. Vizualni stik z zunanjostjo – dostopnost pogleda zunanjosti, 
delež zastekljenih površin

4. Odsotnost bleščanja dnevne svetlobe – ustrezna zaščita

5. Umetna osvetlitev - minimalne zahteve, prekomerna 
osvetlitev 

6. Upravljanje dnevne svetlobe – zaščita bleščanja/radiacija

7. Izpostavljenost dnevni svetlobi – na dan 17.1. koliko 
prostora doseže dnevna svetloba





 Študija 
vpliva 
odprtine na 
površino 
osvetljenega 
prostora



 Cilj: doseči najvišjo stopnjo udobja, tako da uporabniki 

lahko sami prilagajajo nastavitve  pogojev, ki odstopajo od 

standardnih.  

 Indikatorji: 
1. Nadzor ventilacije - možnost prilagajanja

2. Nadzor bleščanja in senčenja dnevne svetlobe – ustrezna 
zaščita

3. Nadzor T prostora v ogrevalni sezoni 

4. Nadzor T prostora izven ogrevalne sezone

5. Nadzor umetne osvetlitve 

INNOVATION AREA : dodatne točke, če obstaja uporabniški nadzor, 
ki so izven zgornjih indikatorjev,  očitno izboljšujejo udobje in počutje. 





 Cilj: doseči kakovost notranjih in zunanjih prostorov, ki se 

izkažejo z raznolikostjo in multi funkcionalnostjo.   

 Indikatorji: 
1. Notranji prostor, ki izboljšuje komunikacijo – prilagojeni atriji, 

notranji vrtovi, več funkcijski prostori

INNOVATION AREA : koncepti ki olajšajo komunikacijo, ponujajo 

inovativno bivanje, učenje, različna uporaba prostora za različne zahteve, 
inovativna delovna mesta, možnosti mreženja…

2. Dodatna vrednost za uporabnike – dodatne storitve: spa, fitnes, 

knjižnica,… in dobre oznake, integrirane informacijske mize….

INNOVATION AREA : prilagojene rešitve,

ki zagotavljajo boljše informiranje,

inovativna uporaba opreme in prostorov…



3. Družini, otrokom in starejšim prijazno oblikovanje prostora –
prilagojeni atriji, notranji vrtovi, več funkcijski prostori

INNOVATION AREA : rešitve po meri družinam prijazno oblikovanje 

4. Kakovost notranjih prostor za dostop in kroženje- skupni 
prostori, stopnišča, galerije, možnost srečevanja, sedenja….

INNOVATION AREA : rešitve, ki spreminjajo dostop in kroženje v prijetne 

prostore, ki služijo svojemu namenu 

5. Kakovost zasnove zunanjih prostorov – urejenost, osvetljenost, 
integrirano oblikovanje, namenski prostori…

6. Zunanji prostori – ozelenjene strehe, fasade, uporabne lože, balkoni, 
terase opremljena za druženje…

INNOVATION AREA : rešitve, omogočajo uporabno zunanjih površin 

6. Fiksna in premična oprema –sedišča, mize fitnes, zastirka….

INNOVATION AREA: oblikovano za večje udobje in uporabo ene ali več skupin 





 Cilj: oblikovati stavbo in okolico, ki bo zagotavljala varno 

bivanje in počutje uporabnikov.    

 Indikatorji: 
1. Oseben občutek varnosti in zaščite pred napadom –

jasne oznake poti, osvetljenost, zaščita pred vlomom, vidna parkirna 
mesta, tehnična varnostna oprema (klic v sili, alarm, javljalci požara…), 
preventivni ukrepi (npr. protivlomna zaščita)

INNOVATION AREA : ukrepi, ki jih ni mogoče uvrstiti v zgornje skupine, a 

povečajo občutek varnosti uporabnikov. 





 Cilj: oblikovati stavbo in okolico, ki bo zagotavljala 
neomejeno gibanje in uporabo vsem ne glede na osebne 
omejitve.

 Ocenjevanje: javno dostopna območja, 

komunikacijske poti, prostori za posebno 

uporabo 

Razdelitev  zahtev v stopnje od 1 do 5. 
Količina prostorov urejenih tako da omogočajo samostojno uporabo 
gibalno, senzorno ali drugače oviranim uporabnikom. 

Izpolnjevanje zahtev na stopnji 1 je pogoj za pridobitev certifikata.

Ne ocenjuje za v objektih za logistiko in proizvodnjo.





 Namenjen za pisarne,

bivalne prostore, prodajalne, 

nakupovalne centre…

ZA nove, obstoječe, certificirane ali 

še ne certificirane stavbe. 

 Veljavnost certifikata

bivalni prostori: 10 let 

Pisarne: 5 let 



 Spremembe prostora – dokazati, da ni prišlo 
do zmanjšanja kakovosti 

 Sprememba ponudnika električne energije –
dokazilo, da ohranjamo delež zelene energije

 Za podaljšanje – predložiti potrdila o 
opravljenih spremembah 

 Možno je dokazovanje zahtev z alternativnimi 
merili v dogovoru z DGNB



Minimalna zahteva: 
ZPOLNJEVANJE ZAKONSKIH ZAHTEV.  







Stanovanjske stavbe (15) Poslovne stavbe (18)



 Cilji: 

 spodbujati zdravo življenje v ergonomskih 
stavbah,

 preudarna raba finančnih in materialnih virov,

 poudarek  na uporabi ne nevarnih proizvodov.

Zagotavljanje okolju prijaznih notranjih okolij, ki 
se osredotočajo na zdravje in gospodarstvo.




