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Ljudje v svojih domovih preživljamo vse več časa in ker svoj prosti čas, ki ga še posebej v 

zadnjem času povezujemo s poslovnim svetom, v bivalnih prostorih vse bolj cenimo udobje 

bivanja, toplotno, svetlobno in zvočno udobje ter kakovost notranjega zraka. Kakovost 

bivanja v notranjih prostorih je z dejavniki vpeta tudi v trajnostne sheme ocenjevanja stavb 

Level's, ki jo je postavila EU.  

 

 

V luči učinkovite rabe energije ima ustrezna toplotna izolacija 

stavb pomembno vlogo, saj mora poleg zrakotesnosti ovoja s 

primernimi notranjimi temperaturami zagotavljati ugodno  

toplotno ugodje za uporabnike v vseh letnih časih. Pomanjkljiva 

izolacija, zlasti v energijsko potratnih starejših stavbah, vodi k 

pregrevanju ovoja stavbe in notranjih stenskih površin v 

poletnem času, pozimi pa je treba prostore dodatno ogrevati.  



Pomembno je, da razlika v temperaturi notranjega zraka in notranjih površin ne sme biti 

večja kot 2 °C. Če so zaradi ogrevanja površine toplejše, bo temperatura notranjega zraka 

višja, medtem ko bomo tudi pri izmerjeni ugodni temperaturi zraka pri hladnih stenskih ali 

stropnih površinah občutili hlad. Neugodno toplotno ugodje povzroča tudi prepih. 

Temperatura, ki uporabnikom zagotavlja toplotno ugodje v notranjih prostorih, znaša med 

18 in 25 °C pri relativni vlažnosti zraka med 40 in 60 % ter vsebnosti CO₂ pod 1000 oz. 1500 

ppm.             

Za doseganje ustrezne kakovosti toplotnega ugodja in kakovosti notranjega zraka so na voljo 

številne preverjene tehnične rešitve z uporabo trajnostnih gradbenih materialov, tako za 

fasade, strehe, stavbno pohištvo in izolacijo vkopanih sten. Toplotno ugodje dosegamo tudi 

z ustreznim ogrevanjem, kar danes pri novih stavbah prvenstveno rešuje skoraj nič 

energijska pasivna gradnja, pri obstoječih stavbah pa ustrezna izolacija ovoja stavbe. Drug 

pomemben dejavnik, ki vpliva na kakovost notranjega ugodja in notranjega zraka direktno, 

je pojav kondenzacije, kar pa je mogoče gradbeno in arhitekturno rešiti. Kondenzacija 

nastane pri difuziji vodne pare ali ob direktnem stiku toplega in vlažnega zraka s hladnimi 

stenami, kar je posledica neizoliranega ovoja in pojava toplotnih mostov. To lahko vodi v 

nastanek plesni. Te biološke onesnaževalce, ki vplivajo na kakovost notranjega zraka, je 

potrebno s sanacijami ob uporabi ustreznih gradbenih materialov čim prej odpraviti.  

Pri zagotavljanju zrakotesnosti fasadnega ovoja, ki ga je potrebno upoštevati že pri 

projektiranju, je pomembna zaščita konstrukcije pred vlago, vodo in vetrom, zagotavljanje 

zrakotesnosti prostorov z eliminiranjem dodatnih toplotnih izgub. Netesnost ovoja stavbe 

vpliva na povečanje nekontroliranih toplotnih 

izgub, prepih in pospešen vdor vlage in 

posledično kondenzacije med konstrukcijskimi 

sloji. Zrakotesnost lahko zagotavljamo na 

različne načine, največkrat z namenskimi 

kakovostnimi in trajnimi membranami ter 

tesnilnimi sredstvi.  

Prezračevanje stavb je lahko naravno ali 

mehansko. Pri naravnem prezračevanju prihaja do izgub toplote, zato pri sodobnih načinih 

trajnostne pasivne gradnje načrtovalci stavb uporabljajo  mehansko prezračevanje z 

vračanjem toplote (rekuperacijo). Prezračevanje ima dve funkciji, dovajanje svežega zraka in 

odvajanje onesnažil iz notranjega zraka. Med zunanja onesnažila prištevamo CO₂, NO₂, ozon, 

radon in trde delce PM10, ki jih ustvarjata promet in industrija, lahko pa so tudi rastlinskega 

izvora (cvetni prah in biološki alergeni). Notranji onesnaževalci zraka so hlapne organske 

spojine, sevanja, pojav plesni in mikroorganizmov, ter uporabniški onesnaževalci (tobačni 

dim, ogljikov monoksid in dioksid, vlaga, čistila, biološki onesnaževalci ipd.). 

Med pasivne ukrepe za kakovost zraka sodijo načrtovanje in pravilna vgradnja protiradonske 

zaščite, pravilna zasnova kakovostnega toplotnega ovoja stavbe brez vprašljivih toplotnih 



mostov z nevarnostjo kondenzacije in pojavom plesni, kontrola difuzije vodne pare, 

zagotavljanje zrakotesnosti, zadostna debelina, tip in način vgradnje toplotno izolacijskih 

materialov ter ostalih elementov, kot so stavbno pohištvo, ter izbira nizko- oz. nič-emisijskih 

gradbenih materialov in opreme (nič ali zelo malo VOC, halogenov, boratov, težkih kovin).  

Za ustrezno akustično udobje je potrebno reševati vplive hrupa, s katerim ima po podatkih 

WHO težave kar polovica evropske populacije. Hrup povzroča 

motnje spanca in resno škodi človeškemu zdravju, reducira 

storilnost in zbranost, vpliva na kardiovaskularne bolezni in tudi 

na spremembe v družbenem obnašanju. Stavbe je zato pri 

prenosu zvoka potrebno zaščititi pred zunanjim hrupom, 

vzpostaviti ustrezno prostorsko akustiko z notranjo izolacijo zvoka 

in pri tem upoštevati še vse vgrajene instalacije, ki ga lahko povzročajo.  

Primer dobre prakse z upoštevanjem vseh 6 stebrov trajnosti, ki jih predpisuje nemško 

združenje za trajnostno gradnjo DGNB (okoljska, ekonomska, družbeno-kulturna, tehnična in 

procesna kakovost ter kakovost lokacije), ponuja objekt Knauf Insulation Experience center v 

Škofji Loki. V objektu so bili ocenjeni nivo termičnega ugodja, ustrezna kakovost notranjega 

zraka ter akustično, vizualno in uporabniško ugodje, pri gradnji pa so bili v največji meri 

uporabljeni gradbeni materiali z  okoljskimi znaki in certifikati. 


