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Sporočilo za javnost 

 
Izboljšanje kakovosti bivalnih prostorov z aktivnimi 
notranjimi barvami in premazi 
16. 2. in 25. 2. 2021, strokovni spletni seminar 

 
V Ljubljani, 9. marca 2021:  Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je 16. in 25. 
februarja organiziralo prva letošnja spletna seminarja na temo kakovosti bivanja in trajnostnega 
vrednotenja notranjih prostorov, kar bo tudi rdeča nit izobraževanj, ki jih v prihodnje pripravljajo 
za različne deležnike. V sodelovanju z družbo JUB so udeležencem tokrat predstavili aktivne 
notranje barve in premaze, ki v notranjih prostorih pomembno izboljšujejo bivalno klimo. 
Obravnavali so problematiko prekomerne vlažnosti na zidnih površinah, kjer se pojavljajo plesen 
ter težave z razraščanjem bakterij in virusov, uravnavanje vlage v notranjih prostorih, notranjo 
izolacijo sten s tankoslojnimi sistemi ter predstavili materiale za reševanje preobčutljivosti in 
alergij na konzervanse. Posebno pozornost so posvetili rešitvam za zagotavljanje zdravih notranjih 
razmer, ki omogočajo nevtralizacijo škodljivih vplivov vgrajenih gradbenih materialov oziroma 
elementov stanovanjske opreme, kot so talne obloge in pohištvo. Seminarja je spremljalo več kot 
80 udeležencev, namenjena pa sta bila arhitektom, projektantom, investitorjem, upravnikom 
večstanovanjskih stavb, uslužbencem ministrstev in javnih zavodov ter drugi zainteresirani 
javnosti. Udeleženci, ki so člani IZS in ZAPS, so za izobraževanje pridobili tudi kreditne točke.  
 

Dr. Iztok Kamenski je kot predsednik UO GBC Slovenija uvodoma navedel, da 
bodo v združenju za razliko od lani, ko so se prvenstveno posvečali trajnostni 
gradnji, energetski prenovi ter toplotnim ovojem stavb, letos pripravili serijo 
izobraževanj na temo kakovosti bivalnih prostorov: ''Naš fokus bo celostno 
usmerjen v toplotno, akustično in vizualno ugodje ter v kakovost zraka v 
notranjih prostorih, saj imajo vsi ti dejavniki velik vpliv na zdravje in dobro 
počutje uporabnikov. Odprli bomo tudi temo standardizacije in testiranj 

notranjih materialov ter se podrobneje posvetili še požarni varnosti v notranjih prostorih. Prvi dve 
predavanji namenjamo prednostim obdelave notranjih površin z aktivnimi barvami ter premazi, ki so 
zdravju in okolju prijazni ter uporabnikom izboljšujejo kakovost bivanja. Tokrat smo se povezali z 
družbo JUB, ki je razvila in letos predstavlja trgu nove inovativne izdelke, ki notranje zidne površine 
učinkovito zaščitijo pred virusi, bakterijami in plesnijo ter s svojimi lastnostmi nevtralizirajo škodljive 
vplive drugih vgrajenih materialov ali opreme v prostoru.'' 
  
Udeležencem so najprej predstavili družbo JUB kot trajnostno podjetje, ki svoj razvoj gradi na štirih 
gradnikih: razvoju energijsko učinkovitih izdelkov in rešitev, ki uporabnikom izboljšujejo ugodje 
bivanja, vključevanju v krožno gospodarstvo pri uporabi surovin, varovanju narave ter odgovornemu 
odnosu do okolja, družbe in zaposlenih. 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 



2 
 

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. 
Vsi izdelki za notranjo obdelavo površin so za potrebe projektiranja vključeni tudi v knjižnice BIM. 
  

 
 
V družbi JUB poudarjajo, da je izbira materialov za stavbe, v katerih bivamo, zelo pomembna, kar še 
posebej velja za zaključne sloje v notranjih prostorih. Poleg skrbne izbire surovin, ki jih uporabljajo pri 
proizvodnji barv in premazov, v JUB-u veliko pozornost posvečajo njihovemu testiranju na osnovi 
veljavnih standardov, da z njimi dokazujejo njihovo kakovost, izvajajo pa jih JUB-ovi strokovnjaki v 
laboratorijih Tehnološko raziskovalnega centra. Tako so udeleženci seminarja lahko neposredno 
spremljali, kako pri barvah in premazih preverjajo njihove lastnosti, kot so paroprepustnost, 
odpornost na mokro drgnjenje, oprijem na podlago in pokrivnost, ter kako določajo barvi sijajni ali 
mat videz.  
 
Predavanja so se osredotočala zlasti na načine in postopke, kako se v notranjih prostorih, tako 
bivanjskih kot poslovnih in industrijskih, izogniti plesnim, bakterijam in virusom na zidnih površinah, 
ter toplotnim mostovom in zaščiti problematičnih notranjih stenskih površin v slabo izoliranih ali vlagi 
bolj izpostavljenih stavbah. Ker ima tudi kakovost zraka velik vpliv na zdravje in dobro počutje 
uporabnikov, so JUB-ovi strokovnjaki kot ključno izpostavili izbiro primernih materialov skozi prizmo 
mehanizmov delovanja in njihove učinkovitosti ter načinom njihovega vzdrževanja in nanašanja na 
stenske površine. Med izdelki so predstavili prednosti visoko paroprepustnih notranjih barv, kot sta 
JUPOL Bio apnena in barva JUPOL Bio silicate, ki rešujeta težave uporabnikov s preobčutljivostjo ali 
alergijami, saj ne vsebujeta konzervansov. Predstavili so tudi silikatno barvo JUPOL Clima control, ki 
učinkovito veže škodljiv formaldehid, ter visoko pokrivno barvo JUPOL Eco premium, ki s certifikatom 
Ecolabel izpolnjuje visoke okoljske standarde. Poleg sistema Thermo, ki je namenjen notranji izolaciji 
zidnih površin, so predstavili še najnovejšo notranjo zidno barvo JUPOL Antimicrob, ki aktivno 
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preprečuje razvoj mikroorganizmov in v prostoru ustvarja ugodno bivalno klimo. Slednja je tudi 
dobitnica pečata Izbran produkt leta 2021, z njeno uporabo pa bodo uporabniki uspešno reševali tudi 
številne izzive, ki jih je v naše domove prinesla aktualna epidemija s koronavirusom. Predavanja so s 
strani družbe JUB prispevali mag. Vojka Kos, Aleksandra Vilfan, mag. Simona Sojar, dr. Janez Orehek, 
Eva Štangl in dr. Iztok Kamenski kot vodja JUB Akademije.  
 
Združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je podrobno predstavilo tudi eno od shem, po kateri 
poteka trajnostno vrednotenje tako obstoječih kot novih stavb. To je certifikacijska shema Nemškega 
združenja za trajnostno gradnjo DGNB, ki z verzijo 2020 že predstavlja dopolnjena merila za 
vrednotenje zgradb. Mag. Iva Verbnik je skozi dve predavanji predstavila pristope k ocenjevanju 
kakovosti bivalnih prostorov z vidika posameznih kriterijev, kot so toplotno, zvočno in vizualno 
udobje v prostoru, kakovost notranjega zraka, vloga uporabnika pri njihovem upravljanju, varnost in 
zaščita, kakovostna povezava zunanjega z notranjim prostorom ter uporabnost za vse skupine 
prebivalcev. Vsi našteti so namreč osnovni pokazatelji za ocenjevanje bivalnega ugodja, ki jih bo 
upoštevalo vrednotenje notranjih prostorov za pridobitev certifikata DGNB za interier. Pridobljen 
certifikat bo za bivalne prostore veljal 10 in za poslovne 5 let, pri kasnejšem recertificiranju pa bo 
potrebno presojevalcu predložiti vsa dokazila o izvedenih izboljšavah. DGNB, ki si želi v trajnostno 
vrednotenje vključiti čim več stavb in prostorov različnih namembnosti, bo investitorjem tudi za 
notranje prostore dodeljeval certifikate z bronasto, srebrno, zlato in platinasto stopnjo.  
 
Kratki povzetki vsebin predavanj so na voljo na www.gbc-slovenia.si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografije: arhiv GBC in JUB 
 
 
 

 

 
       Kontakt:  dr. Iztok Kamenski, predsednik UO GBC Slovenija, M: 041 716 845,  
        E: iztok.kamenski@jub.eu, W: www.gbc-slovenia.si  
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