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Dnevna svetloba - prednosti in slabosti

Prednosti
• Zmanjševanje porabe električne energije 

• nizkoenergijske stavbe >>> razsvetljava predstavlja velik delež porabe el. energije

• Pogled ven/razgled.

• Biološko aktivna razsvetljava.

• Dinamika  

> občutek čas v dnevu in tudi v letu

> sprostitev 

Slabosti
• Bleščanje.

• Zaradi dinamike je napovedovanje izredno težko ali celo nemogoče.

• Pregrevanje, toplotne izgube.



Sedanjost ali zgodovina? 

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih 
(Ur. list RS, št. 89/99 in 39/05):

• delovni prostori praviloma osvetljeni z naravno svetlobo.

• velikost površin za osvetljevanje mora znašati vsaj 1/8 površine tal, 

• prozorna površina posameznega okna najmanj:

• 1 m2 pri globini prostora do 4 m, 

• 1,5 m2 pri globini nad 4 m, 

• višina in širina okna vsaj 1 m, višina spodnjega roba okna manj kot 1,5 m;

• v primeru mešane razsvetljave mora biti ta usklajena z naravno svetlobo (smer vpada, 
barva svetlobe). 

Slovenija



Sedanjost ali zgodovina? 

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in 
stanovanj (Ur. list RS, št. 89/99 in 39/05):

• prostori so osvetljeni z naravno svetlobo (posredno/neposredno).

• velikost površin za osvetljevanje mora znašati vsaj 20% površine tal (vsaj 50 cm nad tlemi), 

• globina prostora največ 3x višina, če je okno na eni strani,

• najmanj eno okno z maks. višino parapeta 90 cm (pogled navzven)

• obvezna senčila/zatemnitev

• Več kot 4 ležišča, potem okna ne samo v območju SV-SZ

Slovenija

SIST DIN 5034:1997 – razveljavljen s 1.6.2019



Evolucija – Standard za dnevno svetlobo 

SIST EN 17037:2019: Dnevna svetloba v stavbah 

Uvod, 
termini, 

definicije, 
simboli, 

okrajšave

Ocena 
dnevne 

svetlobe v 
notranjih 
prostorih

Količina dnevne svetlobe

Zaščita pred bleščanjem

Osončenost

Pogled navzven/razgled

Dodatek A:

Priporočila 
za 3 nivoje 

za vse 4 
kriterije

Obvezni del Informativni del

Dod. B: Izračuni dnevne svetlobe

Dod. E: Izračuni bleščanja

Dod. D: Izračuni za osončenost

Dod. C: Izračuni za pogled navzven

Vsebina:

76%8%16%



Minimalne zahteve so zapisane v štirih kriterijih:

• količina dnevne svetlobe

• pogled navzven/razgled

• osončenost

• zaščita pred bleščanjem

SIST EN 17037:2019: Dnevna svetloba v stavbah 

Težava:

• kriteriji niso enako pomembni

• včasih so kontradiktorni

• potrebno jih je uskladiti

Prostor je ustrezno osvetljen z 
dnevno svetlobo, če so izpolnjeni 

minimalni pogoji za vse 4 kriterije.

Pri vsakem kriteriju imamo 3 
nivoje izpolnjevanja kriterija:

• minimalno

• srednje

• maksimalno



Tehnične osnove

Faktor/količnik dnevne svetlobe (FDS/KDS)

𝐹𝐷𝑆 =
𝐸𝑧𝑛𝑜𝑡𝑟𝑎𝑗

𝐸𝑧𝑢𝑛𝑎𝑗
∗ 100%

𝐸𝑧𝑛𝑜𝑡𝑟𝑎𝑗

𝐸𝑧𝑢𝑛𝑎𝑗

CIE standardno oblačno nebo (1:3)

Značilnosti FDS:
• Ne upošteva sprememb (dnevnih, letnih)
• Velja za en tip neba (oblačno 1:3)
• Upošteva samo nebo (brez sonca)
• Ne zagotavlja udobja uporabnikov
• Enak izračun FDS po celem svetu!
• Povprečni FDS med 2% in 6%



Tehnične osnove

Izračuni dnevne svetlobe na osnovi klimatskih podatkov (CBD)

Značilnosti:

• Upošteva spremembe (dnevne, letne)

• Upošteva različne tipe neba

• Temelji na podatkih (statistično)

• Holističen pristop (sonce in nebo)

• UDI (useful daylight illuminance)

• DA (daylight authonomy)

• Upoštevane so lokacije (različne 
stavbe na različnih lokacijah)

Vir: http://climate-based-daylighting.com



SIST EN 17037:2019 – Dnevna svetloba v stavbah 

• Zahteve so podane v absolutnih vrednostih

• Zahteve so povsod enake (potrebni lx za opravljanje 
vidne naloge)

• Zaradi različnih klimatskih pogojev so potrebe po 
„oknih“ različne

• Standard govori o prostorih in ne o celotni stavbi!

• Upošteva se klimatske pogoje in najbolj pogost tip neba 
(ISO 15469:2004)

4 kriteriji:
• količina dnevne svetlobe
• pogled navzven/razgled
• osončenost
• zaščita pred bleščanjem

Faktor Dnevne Svetlobe

Klimatski podatki
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1. kriterij: Količina dnevne svetlobe
Zahteva 1:

Ciljna raven osvetljenosti na deležu 
referenčne ravnine mora biti dosežena 
polovico svetlega dela dneva

Nivo 
priporočil

Ciljna 
osvetljenost

ET

lx

Delež
površine za 

ciljno 
osvetljenost

Fplane,%

Minimalna
ciljna 

osvetljenost

ETM

lx

Delež 
površine za 
minimalno 

ciljno
osvetljenost

Fplane,%

Delež 
svetlega 

dela dneva

Ftime,%

Minimalna 300 50 % 100 95 % 50 %

Srednja 500 50 % 300 95 % 50 %

Visoka 750 50 % 500 95 % 50 %

Tabela A1: Priporočila za dnevno svetlobo za vertikalne in poševne odprtine

Zahteva 2:

Minimalna ciljna raven osvetljenosti mora 
biti dosežena na (skoraj) celotni referenčni 
ravnini polovico svetlega dela dneva



2. kriterij: Pogled navzven/razgled

Svetlobne odprtine prek razgleda zagotavljajo vidno povezavo z okolico

Kaj pravi standard?

• Razgled na naravno okolje je ustreznejši kot razgled na grajeno okolje.

• Obširen in daljen razgled je primernejši kot omejen in bližnji razgled.

• Raznolik in dinamičen razgled je bolj zanimiv kot enoličen razgled.

A bejž no!



2. kriterij: Pogled navzven/razgled

Zahteva:

Odprtine naj bi omogočale ustrezen pogled navzven.

Kriteriji za oceno pogleda so:

• horizontalni kot,

• minimalna razdalja do zunanje ovire in

• vrsta okolice ter število vidnih slojev okolice.

Najvišja raven – gibalno ovirane osebe

Vir: shutterstock.com



Tabela A.5: Kriteriji za ocenitev razgleda

Nivo 
priporočil

Horizontalni 
vidni kot

Razdalja do 
zunanje ovire 

Število slojev okolice, ki so vidni 
iz vsaj 75% uporabne površine 
prostora:

- nebo

- pokrajina (mesto ali narava)

- tla

Minimalna ≥ 14° ≥ 6,0 m Vidna je vsaj pokrajina

Srednja ≥ 28° ≥ 20,0 m
Skozi odprtino je vidna pokrajina in še 

ena vrsta okolice

Visoka ≥ 54° ≥ 50,0 m
Skozi odprtino so vidne vse tri vrste 

okolice

2. kriterij: Pogled navzven/razgled

2.1 2.2 2.3



Horizontalni kot pogleda

Slika C.3 – Velikost odprtine v funkciji širine in  globine prostora (>28o)

2. kriterij: Pogled navzven/razgled

𝑏𝑤1 + 𝑏𝑤1 ≥
𝑎

2
𝑖𝑛 𝑏𝑤1 + 𝑏𝑤1 ≥

𝑏

2
Primer:
Širina prostora (b) = 9 m
Globina prostora (a) = 11 m
Horizontalni kot pogleda: >28o

Skupna širina odprtin=6,3 m

Primer:
Širina prostora (b) = 9 m
Globina prostora (a) = 9 m
Horizontalni kot pogleda: >28o

Skupna širina odprtin=5,5 m

Uporabna 
površina

Uporabna 
površina

Uporabna 
površina

1.

2.

3.



Razdalja do zunanje ovire/globina pogleda

Raven 
priporočil

Razdalja do 
zunanje ovire 

Minimalna ≥ 6,0 m

Srednja ≥ 20,0 m

Visoka ≥ 50,0 m

foto: internet & Matej B Kobav 

2. kriterij: Pogled navzven/razgled



Razdalja do zunanje ovire/globina pogleda

2. kriterij: Pogled navzven/razgled

Možnost:

• Pogled na atrij – družbene
aktivnosti ali ozelenitev

• Globina atrija vsaj 20 m.



Sloji okolice

Raven 
priporočil

Število slojev okolice, ki so 
vidni iz vsaj 75% uporabne 
površine prostora:
- nebo
- pokrajina (mesto ali 

narava)
- tla

Minimalna Vidna je vsaj pokrajina

Srednja
Skozi eno odprtino je vidna 

pokrajina in še ena vrsta okolice

Visoka
Skozi eno odprtino so vidne vse 

tri vrste okolice
N

e
b

o
P

o
k

ra
ji

n
a

T
la

2. kriterij: Pogled navzven/razgled



Sloji okolice – preverjanje – enostavni način

2. kriterij: Pogled navzven/razgled

a1 – samo en sloj – pokrajina/mesto

Pogoji:

• Iz 75% uporabne površine
mora biti vidna vsaj sloj
pokrajne/mesto

Slika C.6 – Poenostavljeni postopek preverjanja s pomočjo prereza

a2 – dva sloja – pokrajina/mesto in nebo

a3 – trije sloji



Sloji okolice – preverjanje – napredni način

2. kriterij: Pogled navzven/razgled

Uporaba:
• Fish-eye objektiva in
• ekvidistančna sferična projekcija

Določitev kotov γ in β



3. kriterij: Osončenost

Osončenost vpliva na:
- obliko stavbe,
- zasnovo fasade
- razporeditev prostorov in
- orientacijo svetlobnih odprtin

Osončenost je zaželena:
- če obstaja ustrezna “kontrola” - senčila

Osončenost je problematična:
- če je je preveč in/ali
- če je je premalo.



3. kriterij: Osončenost

Raven 
priporočil

Osončenost

Minimalna 1,5 h

Srednja 3,0 h

Visoka 4,0 h

Izračun se izvede:
- na izbran dan med 1. februarjem in 21. marcem,
- na lokaciji okna (sredina), na višini vsaj 1,2 m in 

0,3 m nad morebitnim parapetom,
- če je več odprin na različnih fasadah, se čase lahko

sešteje (če ni istočasno)

Če je več prostorov, mora vsaj en prostor izpolniti 
zahteve.



Raven 
priporočil

Osončenost

Minimalna 1,5 h

Srednja 3,0 h

Visoka 4,0 h

Vrednotenje se izvede:
- s simulacijo
- na podlagi fotografije (fish eye)
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3. kriterij: Osončenost



Neugoden občutek zaradi (relativno) zelo svetle površine v vidnem polju

4. kriterij: Zaščita pred bleščanjem

Daylight glare probability (DGB)

→ Izračun verjetnosti pojava bleščanja



DGP se uporablja v prostorih, kjer se opravlja/izvaja: 
- Branje
- Pisanje
- Uporaba prikazovalnih naprav

4. kriterij: Zaščita pred bleščanjem

Analiza se izvede na delovnem mestu z najslabšimi razmerami

Analiza z uporabo senčil (ročno/avtomatsko delovanje)

Uporaba elektrokromnih oken

DGP se uporablja le za vertikalne in poševne svetlobne odprtine



𝐷𝐺𝑃 = 5,87 ∗ 10−5 ∗ 𝐸𝑉 + 9,18 ∗ 10−2 ∗ 𝑙𝑜𝑔 1 + σ𝑖

𝐿𝑠,𝑖
2 ∗𝜔𝑠,𝑖

𝐸𝑉
1,87∗𝑃𝑖

2 +0,16

4. kriterij: Zaščita pred bleščanjem

𝐸𝑉 osvetljenost (vertikalna, na višini oči) [lx]

𝐿𝑠 svetlost vira bleščanja [cd/m2]

𝜔𝑠 prostorski kot vira bleščanja [sr]

𝑃 kazalnik položaja vira bleščanja [-] 4
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Raven 
priporočil DGP e< 5%

Minimalna 0,45

Srednja 0,40

Visoka 0,35

Verjetnost bleščanja zaradi dnevne 
svetlobe v 5% časa uporabe ne sme 
presegati:

Kriterij DGP

Bleščanje ni opazno DGP ≤ 0,35

Bleščanje je opazno, 
vendar večinoma ni 
moteče

0,35<DGP ≤ 0,40

Bleščanje je opazno in 
večinoma moteče

0,40<DGP ≤ 0,45

Bleščanje je opazno in 
zelo moteče

0,45 ≤ DGP

𝐷𝐺𝑃 = 5,87 ∗ 10−5 ∗ 𝐸𝑉 + 9,18 ∗ 10−2 ∗ 𝑙𝑜𝑔 1 + σ𝑖

𝐿𝑠,𝑖
2 ∗𝜔𝑠,𝑖

𝐸𝑉
1,87∗𝑃𝑖

2 +0,16

4. kriterij: Zaščita pred bleščanjem



4. kriterij: Zaščita pred bleščanjem

Izračunamo čas, ko je bleščanje večje od DGPt

𝑓𝐷𝐺𝑃,𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒ž𝑒𝑛 =
č𝑎𝑠, 𝑘𝑜 𝑗𝑒 𝑏𝑙𝑒šč𝑒𝑛𝑗𝑒 𝑣𝑒č𝑗𝑒 𝑜𝑑 𝑑𝑜𝑣𝑜𝑙𝑗𝑛𝑒𝑔𝑎

𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛č𝑛𝑖 č𝑎𝑠 𝑢𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎
=
𝑡𝑔𝑙𝑎𝑟𝑒

𝑡𝑟𝑒𝑓

Referenčni čas: od 8:00 do 18:00 (ponedeljek-petek)



Verjetnost bleščanja zaradi dnevne svetlobe

4. kriterij: Zaščita pred bleščanjem
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Verjetnost bleščanja zaradi dnevne svetlobe

4. kriterij: Zaščita pred bleščanjem
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4. kriterij: Zaščita pred bleščanjem

Verjetnost bleščanja zaradi dnevne svetlobe



4. kriterij: Zaščita pred bleščanjem

Verjetnost bleščanja zaradi dnevne svetlobe



SIST EN 17037:2019: Dnevna svetloba v stavbah 

Namesto zaključka

• 4 kriteriji za vrednotenje dnevne svetlobe

• Pomembnost je odvisna od namena rabe prostora

• Standard je zato veliko korak naprej.

• Upoštevanje standarda bo spremenilo pogled na 
dnevno svetlobo.



Hvala


