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 Neprofitna organizacija (od leta 2007) 

 Sedež Stutgart  

 Cilj: „Kakovostne zgradbe in urbane četrti v 

katerih je vredno živeti.“ 

 Kakovost kot temelj odgovornega in 

trajnostnega delovanja.  

 Zavzemanje za dokazljivo dobre zgradbe.  



 Združenje največjo mrežo za trajnostno 
gradnjo v Evropi: 1200 članov, v 76 državah sveta). 
 

 Certificira: zgradbe, interier in soseske. 
 

 Širjenje znanja preko DGNB akademije 
 

 DGNB navigator…baza številnih gradbenih materialov z vsemi 

potrebnimi informacijami o trajnosti materialov 
 

 Aktivno delovanje na področju raziskav in 
razvoja ponuja odgovore na vprašanja in spodbuja napredek  

 



 Trajnost je za DGNB sinonim za kakovost in 
sposobnost preživetja v prihodnosti.   

 

 



 DGNB je certifikat trajnostne gradnje, ki ga 
podeljuje Nemško združenje za trajnostno 
gradnjo (Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen – DGNB), član svetovne 
mreže združenj za trajnostno gradnjo 
(www.worldgbc.org) .  
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 Okoljski   
 Ekonomski 
 Sociokulturni dejavniki  

 Z vidika vpliva na okolje 
(ohranjanje narave in varovanje 
okolja, minimalen negativen 
vpliv na okolje) 

 
 Z vidika ekonomske 

učinkovitosti (tako z vidika 
gradnje kot uporabe skozi 
celotno življenjsko obdobje 
LCC) 
 

 Z družbenega vidika 
(prijazne za uporabo, 
funkcionalne, zdrave za bivanje, 
ohranjanje družbenih vrednost)  
 



LCA analiza 
celotnega 
življenjskega 
obdobja 

Holistični pristop  

Kakovost celotnega 
projekta 



 

 

Minimalizacija 
stroškov 
celotnega 

življenjskega cikla 
 

Promocija 
inovativnih 
pristopov in 
tehnologij 

 

Zaščita okolja in 
ohranjanje virov 

 

Trajnostna 
mobilnost 

 

Zdravje, 
udobnost, dobro 

počutje 
uporabnikov 

Zdravje, 
udobnost, dobro 

počutje 
uporabnikov 



 

 

Ocenjevanje vključuje:  
- Ekonomski vidik 
- Ekološki vidik 
- Socialno-kulturni vidik 
- Tehnično kakovost 
- Procesno kakovost 
- Kakovost umeščenosti  
    v prostoru  



Verzija 2020 Bonus točke  

 Krožna ekonomija 
 
 

 Agenda 2030  
 
 

 Inovativnost 
 
 
 



Mednarodna verzija 

Veljavno v Nemčiji 



 LCA analiza: vpliv tehnologije, materiala in procesa 

gradnje na okolje v celotnem življenjskem ciklu  
 

 Vpliv na lokalno okolje (onesnaževala v bivalnem okolju) 
 

 Odgovorno pridobivanje materialov (družbena odgovornost) 
 

 Potrebna primarna energija (proizvodnja, izgradnja, obratovanje)  
 

 Analiza rabe pitne vode (ponovna / alternativna uporaba) 
 

 Izraba zemljišča (zmanjšanje novih površin, povečanje uporabe 
obstoječih in degradiranih zemljišč) 



 LCC analiza 
◦ Stroški izgradnje 

◦ Stroški obratovanja (čiščenje, vzdrževanje, obnova, raba energije…) 

 Fleksibilnost in prilagodljivost zasnove 
◦ Možnost preurejanja prostorov za različne rabe 

◦ Učinkovitost izrabe prostorov 

 Tržna sprejemljivost  
◦ Ocena možnosti potenciala uporabe  

◦ Tržna zanimivost  

 



 Toplotno ugodje  

 Kakovost notranjega zraka  

 Akustično ugodje 

 Vizualno ugodje 

 Uporabniško upravljanje 

 Kakovost zunanjih prostorov 

 Varnost in zaščita 

 Neoviran dostop za vse 

 Dostopnost stavbe za javnost  

 Kolesarska infrastruktura 

 Načrtovanje in urbana kakovost  

 Vključevanje umetniških del 

 Kakovost tlorisne ureditve 





 Požarna varnost 

 Zvočna izolacija  

 Ovoj zgradbe  

 Prilagodljivost tehničnih sistemov 

 Čiščenje in vzdrževanje 

 Dekonstrukcija zgradbe in ravnanje z 
materialom 

 Emisije hrupa   

 





SOC 1.3. Akustično udobje  

TEC 1.2. Zvočna izolacija 



ECO 1.2. Fleksibilnost in prilagodljivost  





 Izvedba projektne naloge 

 Integrirano projektiranje 

 Variantne idejne rešitve 

 Izpolnjevanje zahtev trajnosti in družbene odgovornosti 
v postopku javnega naročanja 

 Zagotavljanje primerne dokumentacije za vzdrževanje 

 Vplivi na okolje v času gradnje  

 Zagotavljanje kakovosti gradnje 

 Sistematično preverjanje delovanja sistemov 



 Lokalno okolje 

 Javni ugled in socialna vloga 

 Dosegljivost transporta (javni) 

 Občutek prijetnosti  

 

 



Prenovljena 
verzija  
2020 



 Zasnovano kot pomoč za transformacijo zgradbe in 

orodje za upravljanje  

 Uporaba za vse vrste zgradb 

 Obdobno preverjanje operativnega delovanja zgradbe  

 Kontinuirano zagotavljanje kakovosti in izboljševanje 

preko recertificiranja   



DGNB zgradbe v uporabi DGNB nove zgradbe 



DGNB zgradbe v uporabi  Poudarki 

 

 Fokus; klimatska nevtralnost, 

odpornost, trajnost  

 Stavba vsaj 1 leto v obratovanju  

 Ocena dejanske porabe namesto 

planirane 

 Osredotočenost na delovanje 

 Ni izločilnih kriterijev 

 Prva stopnja certifikata 35% 

izpolnjevanja meril  

 Optimiranje PDCA 

 Veljavnost certifikata: 3 leta 





CO2 

• Slediti ciljem obvladovanja 
klimatskih sprememb 

 
• Ocenjevanje ukrepov za 

zmanjšanje izpusta CO2 in 
stroškov  
 



 Veljavnost certifikata 3 
leta 

 

 Spremljanje in uvajane 
izboljšav 

 

 Delovanje po načelu: 
PDCA cikla 

 

 



 Posebna nagrada za zgradbe s pozitivnim 
vplivom na klimatske spremembe s CO2 

nevtralnim delovanjem.  

 Zgradbe z uravnoteženim izpustom CO2 na 
osnovi merjenih  podatkov so upravičene do 
Climate Positive Award 

 



 Osnovno:  Odda samo toliko CO2 kot je njena poraba 
energije, minimalna poraba energije, energija iz 
obnovljivih virov, oddaja viške energije, … 
 

 Posebna priporočila: dokumentacija dokazuje 
negativno bilanco CO2, izpolnjene zahteve za učinkovito 
rabo energije, pokritje potrebe po energiji s proizvodnjo 
na kraju samem, kazalniki uspešnosti zagotavljanje 
lasnega deleža porabljene energije, uporabo sončnega 
potenciala…  
 

 Dodatna priporočila: udobje v zaprtih prostorih 
doseženimi s pasivnimi rešitvam, monitoring porabe 
energije, kontinuiran nadzor in optimiranje porabe,… 






