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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE
Naravna dnevna svetloba mora biti vedno glavni vir razsvetljave v šolah, dopolnjena
z umetno osvetlitvijo, ko dnevna svetloba zbledi, saj preživimo do 90 % svojega časa
v zaprtih prostorih.

Pri naravni osvetlitvi se uporabniki podzavestno zavedajo, da se dogajajo
spremembe in premikanja čez dan. Ko naravni svetlobni vir spremeni smer, svetloba
odseva drugače od vsake podlage in vsakega posameznika v prostoru. Notranji
prostor oživi in je direktno povezan z naravo in z naravnimi vsakodnevnimi
spremembami.
Naravna osvetlitev je pomemben element v kreativnem okolju, je ugodnejši za učenje
in prijaznejši za okolje. Z umetno razsvetljavo se poskušamo čim bolj približati
naravni osvetlitvi. S svetlobo povezujemo v celoto delo, učenje, življenje in igro.
Slabo oblikovan prostor je lahko ovira za zvišanje izobrazbenega standarda nad
določeno raven.
Zato sem se v empiričnem delu odločila poiskati odgovore na zastavljena vprašanja
in primerjati 4 različne šole; tri tuje s slovensko šolo. Vsaka od šol je našla rešitve,
skozi katere je pokazala identiteto skozi arhitekturo. S fotografijami

sem se

poskušala vživeti v vsak prostor šole in odgovorila na zastavljena vprašanja. Poiskala
sem praktične izkušnje in nasvete, kako izboljšati učno okolje. Spoznala sem razlike
v osončenosti prostorov pri različni orientaciji oken in temeljna načela strani neba.
Poiskala sem nekaj praktičnih rešitev za dobro umetno osvetlitev v šoli, za
preprečitev in nadzorovanje motečih dejavnikov. Raziskala sem pomen barv v šoli in
kako se barve, svetloba in tekstura prepletajo med seboj v vsaki šoli.
Ključne besede: svetloba, učni prostor, razsvetljava, svetila, barve, tekstura.

SUMMARY AND KEY WORDS
In schools, natural daylight has to be primary source of light, aided by artificial
lightning when daylight is not adequate. This is important, since we spend up to 90 %
of our time in closed spaces.
With natural daylight, one is often subconsciously aware of changes and movements
throughout the day. When a natural light source changes its direction, light reflects
differently off every surface and every individual in a room. Interior space becomes
alive and is directly connected to nature and to natural daily changes.
Natural daylight is an important element of creative environment, it has a pleasant
effect on learning process and is environmentally friendly. With the use of artificial
lightning we attempt to come as close as possible to natural light. We associate light
with work, learning, life and playing. A bad interior design can be an obstacle in
raising standards of education above certain level.
In empirical part of my thesis I tried to find answers to these premises by comparing
four different schools: three foreign schools with one Slovenian school. Each of the
schools found its solutions to show its identity through architecture. With the help of
photographies I tried to put myself into each room in a school and thus answer my
questions. I searched for and found practical experience and advice on how to
improve learning environment. I learned which are the differences in the level of
sunlight in rooms if windows have different orientation, as well as the basic principles
of the different sides of the sky. I identified some practical solutions for a good
artificial lightning in a school in order to prevent the occurence of and to control the
disturbing factors. I researched the meaning of colors in school, and how colors, light
and texture combine in each school.
Keywords: light, learning environment, lightning, lights, colors, texture.
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IX

I UVOD
Svetloba v bivalnih prostorih je zelo pomemben del našega življenja. Naš življenjski ritem se
ravna po naravni svetlobi. Vse več časa tudi učenci preživijo v notranjih prostorih. Za
notranje učne prostore iščemo rešitve umetne svetlobe, ki bi bila najbolj podobna naravni
svetlobi, da bi bil prostor udobnen, učinkovit, privlačen in varen kot produktivno učno okolje.
Največja modrost je, kako uskladiti zunanjo in notranjo osvetlitev ter preprečiti moteče
svetlobne dejavnike.
V svoji dolgoletni praksi sem vsako šolsko leto, na začetku leta in po novem letu, načrtovala
in spremenila razporeditev kotičkov, premaknila pohištvo glede na dnevno svetlobo,
aktivnosti, počutje in moteče dejavnike. Zastavljalo se mi je vprašanje, kateri kotički
potrebujejo največ naravne svetlobe, kako obrniti pohištvo in kako postaviti različno visoko
pohištvo, da bi čim manj oviralo dnevno svetlobo v notranjosti prostora. Največ težav sem
imela, ker se nikakor nisem mogla odločiti glede na razporeditev, kateri kotiček je lahko v
notranjosti igralnice, saj je ta dobil najmanj dnevne svetlobe. Potrebno pa je bilo še
upoštevati, kako se svetloba spreminja čez dan, barve v prostoru, sence in segrevanje, saj so
okna le na eni strani, in kako odstraniti moteče dejavnike, ne da bi izgubili vidno svetlobo.
Ko sem spremenila prostor, so vstopili najmlajši ocenjevalci prostora, tisti za katere je bil ta
prostor najbolj namenjen. Tiho so se sprehodili po prostoru in ugotavljali spremembe. Jaz pa
sem opazovala njihovo mimiko in reakcije na spremembo. Otroci so se vedno odzvali na
svetlobo; ko je bila vidljivost v kotičku slaba, so znosili iz njega, ko jim je bilo vroče ali je
bila direktna svetloba moteča, so prosili, če prostor zatemnim. Ko se je svetloba odbijala od
mize v njihove oči, so se posedli za drugo mizo. Brez znanja sem poskušala po svoji intuiciji
in z izkušnjami izboljšati prostor. Zato sem se odločila, da si z nalogo pridobim določeno
znanje, ga nadgradim in poiščem odgovore.
Ko vstopimo v razred, kjer učenci večina časa preživijo na stalnih sedežih, od njih pa se
pričakuje, da so zbrani in aktivni, se redko kdo vpraša, ali vsi dobro vidijo na tablo, koliko
truda učenci vložijo, ko gledajo na tablo in morajo z nje prepisati v zvezek, kateri so tisti
moteči dejavniki, ki jih ovirajo, da bi lahko sledili. Večina slovenskih šol ima učilnice z okni
le na eni strani. Tako ima učenec pri oknu veliko direktne svetlobe, učenec v notranjosti pa
najmanj dnevne svetlobe. Učenci največkrat nimajo možnosti, da bi se odmaknili, presedli.
Pogosto je to njihovo stalno delovno mesto za celo šolsko leto. Zato je še toliko večja
odgovornost učitelja in vodilnih, da so seznanjeni o svetlobi v učnem okolju, so vsakodnevno
pozorni na spreminjajočo svetlobo in počutje učencev.
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Zelo velikokrat slišim, o različnih postavitvah miz za vključevanje različnih metod pri delu.
Pri tem pa bi morali upoštevati, kako pada in kako se razprši svetloba po prostoru. Mize je
mogoče postaviti le glede na umetna svetila in osvetljenost delovne površine. Še vedno zelo
majlo poudarjamo barve in teksturo, udobnejši domač prostor. Zakaj bi morala biti šola strogo
opremljena le s šolskimi mizami ter stoli in vse učilnice izgledati podobno ali celo enako.
Stene poživijo največkrat le likovni izdelki.
Bolj bi se morali zavedati, da je okolje tihi kurirulum, ki je vedno prisoten in poskuša
zagotoviti spodbujanje čutov. Kar je kot dovod kisika v možgane (Fielding, 2009).
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II. TEORETIČNI DEL
1 SVETLOBA
Kaj je svetloba?
Predniki: božanstvo.
Teolog: del stvarjenja.
Fizik: del elektromagnetnega valovanja.
Notranji arhitekt: del klime v prostoru, tako kot toplota in zračenje.
Arhitekt: del našega izdelka.
Slikar: orodje naših oči.
Zdravnik: osnova za dobro počutje.
Čeprav so odgovori zelo različni, je jasno, da je svetloba in s tem ustrezna razsvetljava
bivalnih prostorov zelo pomemben del našega življenja.
(Bizjak. Razsvetljava bivalnih prostorov.)

Huygenson je v 17. stol. trdil, da je svetloba valovanje. Svetloba se giblje v vseh prozornih
sredstvih z isto hitrostjo. Obstajajo različno dolgi valovi glede na barvo. Kasneje je James
Clark Maxwell odkril, da je svetloba ozek pas obsežnega zveznega spektra tako imenovanega
magnetnega sevanja. Kasneje so njegovi učenci spoznali, da elektromagnetni spekter sega od
kilometre dolgih valov radia vse do nepredstavljivo majhnih drobcev žarkov gama. V tem
širokem spektru valov dojamejo naše oči le ozko frekvenčno območje. To območje je
svetloba. Svetlobo odlikujeta hkrati valovnost in korpuskularnost, pri čemer sta obedve
lastnosti medsebojno spopolnjujoči. (Mueller, Rudolph, 1970)
Svetloba je nujno potrebna, je glavni vir informacij. Vpliva na naše zaznavanje okolja. Vidna
je le tedaj, če je njena energija neposredno usmerjena proti očesu ali fotografski kameri. Preko
80 % informacij iz okolja dobimo preko vida. Na Zemlji zaznamo predmete, rastline, celo
ozračje, ker človeku ta telesa pokaže svetloba, ki se na njih odbija. Sončni žarki, ki prihajajo
v sobo skozi okno, postanejo vidni, ker jih odbijajo v zraku plavajoči delci prahu. Pramen
svetlobe, ki prodira skozi odprtino v oblakih, odbijajo delci vodnih hlapov in manj vidne
megle v atmosferi. Vsako telo svetloba naredi vidno. Pri tem mora telo samo zase izsevati
svetlobo ali nanj padlo svetlobo odbijati. Telesa tudi prepuščajo svetlobo, pri čemer se
zmanjša hitrost in spremeni smer.
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- Odboj: odsevanje slike
Svetloba se odbija na različne načine. Če pramen svetlobe zadene ob površje kakega
predmeta, se od njega odbije. Svetloba se najbolj odbija na gladkih površinah, zato se le-te
leskečejo.
- Refrakcija: lom svetlobe
Prozorne snovi lomijo svetlobne žarke. Ti spremenijo smer, ko pridejo iz vode. Telesa
odbijajo in prepuščajo svetlobo, pri tem se ji zmanjša hitrost in spremeni smer. To spremembo
ob mejni ploskvi dveh sredstev imenujemo lom svetlobe ali refrakcijo. To nastane vedno
tedaj, ko prekorači svetloba mejo različno gostih optično prozornih sredstev. Lom svetlobe
povzroči zračno zrcaljenje, mavrico ter optične efekte.
- Uklon svetlobe: senca
Svetloba potuje po ravnih črtah in ne more zavijati okoli vogalov. Ravne svetlobne pramene
lahko vidiš, ko sončna svetloba prodira skozi meglice med drevesnimi krošnjami v gozdu. Ker
žarki ne zavijejo okoli predmetov, imajo sence enako obliko kot predmeti. Če je predmet
blizu svetilke, zaustavi veliko svetlobe in senca je velika. Če pa je predmet daleč od svetilke,
prestreže manj svetlobe in senca je manjša. Lega in oblika sence stoječega predmeta se
spreminjata, kakor se spreminja položaj Sonca. S sencami, ki jih naredi Sonce, je mogoče
meriti čas.
- Svetlobni delci
Svetloba je sestavljena iz drobcenih zavojčkov energije – fotonov. Množica fotonov (modrih)
zadane ob površje ter odda svojo energijo površinskim elektronom (oranžnim). Ti se izločijo
iz materialne skupnosti ter odlete v prazen prostor. Albert Einstein je utemeljil, da se giblje
svetloba v obliki energijskuh paketov. Te imenujemo danes svetlobne kvante ali fotoni.
Svetloba nastane takrat, kadar se spremenijo tiri elektronov, ki obkrožajo atomsko jedro.
Energija, ki se pri tem sprošča, se zgošča v fotone in ti se kot svetlobni žarki širijo s hitrostjo
300 000 km/sek.
(Mueller, Rudolph, 1970, str. 42-50)
Uporaba našega čutila za vid in s tem naš kontakt z okolico sta neločljivo povezana s
svetlobo. Sonce kot vir svetlobe, ki nas spremlja vse od naših začetkov, ima veliko
pomanjkljivost: ponoči ne sveti. Da bi podaljšal dan in imel s tem več možnosti za delo,
zabavo, razvoj …, je človek že zelo zgodaj začel uporabljati umetne vire svetlobe. Danes je
razsvetljava z umetnimi viri svetlobe nepogrešljiv del našega življenja. Če želimo predmete
videti oziroma jih razločiti, morajo biti izpolnjeni vsaj 4 pogoji:
4

-

Minimalna svetlost: stvari, ki jih pri sončni svetlobi razločimo brez težav v mraku
dobesedno izginejo.

-

Minimalen kontrast: Če želimo objekt zaznati, mora imeti ali drugačno barvo ali
drugačno svetlost od okolice.

-

Minimalna velikost: Predmeti morajo biti dovolj veliki, da jih vidimo oziroma
razločimo.

-

Minimalen čas: Zaznavanje s pomočjo vida potrebuje določen čas. Stvari, ki se
prehitro spreminjajo, ne moremo detalno zaznati.

(Bizjak. Razsvetljava z umetno svetlobo.)

1.1 Ritem svetlobe
Ritem svetlobe je ritem življenja. Življenje na Zemlji je neposredno ali posredno odvisno od
Sonca. Svetloba Sonca ima svoj dnevni in letni ritem. Naša telesa so uglašena na njegove
dnevne in letne cikluse; naši telesni ritmi in biološke ure so naravnani tako, da podnevi in
ponoči sledijo tem ciklusom. Dnevni ritmi svetlobe in teme so v vsaki kulturi vgrajeni v njeno
mitologijo. Zbudimo se z jutranjo svetlobo, smo najbolj aktivni, ko je sonce visoko in dan
najsvetlejši, počivamo in spimo takrat, ko se dan prevesi v mrak in potem v noč (Jane, 2000,
str. 134).
Svetlobe je zjutraj malo, vendar se količina svetlobe veča. Barva svetlobe prehaja iz rdeče,
preko oranžne v rumeno. Večina živih bitij se prebuja in njihova aktivnost se počasi povečuje.
Ljudje smo zjutraj še zaspani in počasi začenjamo nov dan. Svetloba dneva je močna in bela.
Vsi dnevni organizmi so na višku moči. Ljudje smo z veliko elana sredi dela. Zvečer se
svetloba obarva rdeče in se počasi zmanjšuje. Dnevne živali se odpravijo k počitku. Ljudje
zaključimo z delom, se umirimo in se pripravimo na počitek. Ponoči je svetloba medla in
brezbarvna. Življenje se je, razen redkih izjem, umirilo in počiva. Ljudje s počitkom nabiramo
moči za nov dan.
Obstajajo tudi drugi vzorci, povezani s količino sončne svetlobe; v sivih zimskih dneh smo
včasih bolj medli in depresivni, bolje pa se počutimo in imamo več energije v sončnih
poletnih dneh.
Zaradi letnih ciklusov, ki vplivajo na naše endokrilne žleze, pride pri človeku do znatnih
hormonskih sprememb. Hormon melatonin, ki ga izloča češerika v možganih, kadar je tema
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ali mrak, povzroča zaspanost, če pa ga je preveč, je pokazatelj zdravstvenega stanja, znanega
kot vremenska depresivnost. (Pearson, 1994, str. 112)
V sodobnem svetu precej časa preživimo v zaprtih prostorih in naše aktivnosti se odvijajo pod
umetno svetlobo, zato naši ritmi postajajo neusklajeni z naravnim ciklusom Sonca. V severnih
državah, kjer je sončne svetlobe malo, se pogosto pojavlja motnja SAD (sezonska afektivna
motnja) (Hale, 2007, str. 50). Raziskave so pokazale, da so razlike pri depresijah v različnih
letnih časih. Največ samomorov se zgodi pozimi, najslabše se počutijo ljudje z manično
depresijo. To se imenuje sindrom letnih časov in so zanj značilne vsakoletne zimske depresije,
povezane z večjo zaspanostjo, utrujenostjo, povečanjem telesne teže in željo po ogljikovih
hidratih. Ozdravljiva je s svetlobo, ki posnema ultravijolične in infrardeče žarke sonca, z
bleščečo svetlobo s polnim spektrom (petkrat močnejšo od normalne sobne razsvetljave)
zavre nastajanje melatonina. Pacienti sedijo pri svetilki te jakosti najmanj dve uri na dan.
(Pearson, 1994, str. 112)
Pravi tip in stopnja svetlobe sta zelo pomembna za naše splošno počutje in zdravje.
Kakovost dnevne svetlobe čez dan niha glede na položaj hiše. Lahko povzroči premočno
svetlobo ali ustvarja sence, zato moramo pogosto zagrinjati ali povečati z umetnimi sredstvi.
Lahko se odbija od svetlečih površin ali umirja z mrežastimi ali muslinastimi zavesami, roloji
ali s peskanim in z zatemnjenim steklom. Če se zavedamo, kako naravna svetloba vstopa v
naš dom, lahko ustrezno namestimo pohištvo in organiziramo svoje aktivnosti, tako da jo kar
najbolje izkoristimo (Hale, 2007, st. 50) .

1.2 Dobra razsvetljava
Dobra svetloba je pa vedno “individualna svetloba”. Dobra razsvetljava je izbrana in
usmerjena tako, da nudi najboljšo rešitev. Dobra razsvetljava v bivalnih prostorih pomeni: s
svetlobo doživeti, čutiti, slediti, dojeti, najti, zavedati se je ... Če je razsvetljava delovnih
prostorov predvsem učinkovita, tehnična, varčna pa mora biti razsvetljava bivalnih prostorov
predvsem emocionalna.

1.3 Osnovna naloga razsvetljave
V notranjih prostorih je prepuščena količina, smer in vrsta svetlobe skozi odprtino v stenah in
stropu, predvidena za določene učinke, to pa je odvisno od namena prostora. Zato je
pomembno, kako velika so okna, kakšna je zasteklitev, kam je usmerjena fasada. Prav tako je
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za zaznavanje oblike umetno osvetljenega prostora pomembna izbira svetil

in njihova

razporeditev (Jane, 2000).
Osnovna naloga razsvetljave z umetno svetlobo je zagotoviti ustrezne vidne pogoje, ustrezno
svetlost in ustrezno enakomernost svetlosti.

1.4 Vplivi svetlobe na človeka
Svetloba vpliva na vid, počutje, razpoloženje, zdravje, čustva, psiho, produktivnost.
Danes vemo, da imamo v očeh poleg čepnic in paličnic še tretji receptor za svetlobo, ki pa
nima povezave v možganskim centrom za vid pač pa z delom, ki skrbi za osnovne življenjske
funkcije. Zaradi tega lahko vplive svetlobe razdelimo na:
- ne-vidne
- vidne in
- čustvene.
Ne-vidne vplive lahko razdelimo na direktne (necirkadialne), ki imajo vpliv na direktno
počutje in ne vplivajo na dnevni ritem, in cirkadialne, ki vplivajo na potek dnevnega ritma.
Svetloba vpliva tudi na raven melatonina – spalnega hormona in kortizola – hormona
budnosti. (Bizjak. Vpliv svetlobe na ljudi.)

1.4.1 Direktni vplivi svetlobe
Med direktne vplive lahko štejemo:
- svetlobo ponoči – zmanjša raven melatonina in poslabša spanje,
- močno svetlobo podnevi – zmanjša zaspanost in utrujenost,
- močno svetlobo zjutraj – zelo hitro poveča raven kortizola,
- začasno povečanje svetlosti v prostoru – poveča budnost,
- toplo belo svetlobo – sprošča,
- dnevno belo svetlobo – stimulira za delo.
(Bizjak. Vpliv svetlobe na ljudi)

1.4.2 Cirkadialni vplivi svetlobe
Svetloba vpliva tudi na dnevni (cirkadialni) ritem, zato jo je mogoče uporabiti za odpravo
časovnega zaostanka pri potovanjih in uskladitev dnevnega ritma pri izmenskem delu.
(Bizjak. Vpliv svetlobe na ljudi.)
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1.4.3 Svetloba in zdravje
Na človekovo zdravje vpliva vidna svetloba, infrardeča (IR) in ultravijolična (UV) svetloba.
Človeško oko zaznava samo vidno sevanje, ultravijoličnega in infra rdečega sevanja pa ne. Pri
tem meji ultravijolično sevanje na vidno sevanje na strani krajših valovnih dolžin, infrardeče
sevanje pa na strani daljših valovnih dolžin.
- Vidno sevanje
Človeško oko zazna vidno sevanje kot svetlobo in ga razlikuje po barvi in po sijavosti. Krajše
valovne dolžine označuje vijoličasta barva svetlobe, za daljše valovne dolžine pa je značilna
rdeča barva svetlobe. Vidno sevanje, ki vsebuje vse valovne dolžine vidnega področja,
človeško oko zaznava kot svetlobo bele barve (belo svetlobo).
- Ultravijolično (UV) sevanje
UV svetloba povzroča določene kemične reakcije. Splošno to območje sevanja zajema
področje valovnih dolžin med 100 in 400 nm (Valovne dolžine vidne svetlobe,
ultravijoličnega sevanja in žarkov gama so navadno izražene v nanometrih.). UV sevanje je
razdeljeno na 3 ožja področja in sicer:
UV-A, 315-400 nm, sevanje vzbuja luminiscenčne, fotobiološke in fotokemične učinke.
Uporabljamo ga v industriji, medicini ipd. Ta vrsta sevanja povzroča porjavenje človeške
kože, vendar pa ne povzroča njenega pordečenja.
UV-B, 280-315 nm, sevanje povzroča pordečenje kože in z njim povezano porjavenje. Ta
vrsta sevanja ustvarja v človeškem organizmu antirahitični vitamin D2. To področje se v
glavnem uporablja v medicini kot terapevtski postopek (umetno sonce).
UV-C, 100-280 nm, sevanje sicer pordečuje kožo, vendar pa je škodljivo za človeške oči, ker
povzroča vnetja očesne veznice in pri prevelikih dozah tudi vnetje kože. Zato je potrebno oči
zaščititi pred UV svetlobo z valovno dolžino pod 315 nm. To področje je predvsem
pomembno pri nekaterih svetlobnih virih na razelektrenje, kjer se s pomočjo fluorescentnega
prahu pretvori v očem vidno svetlobo. Za področje valovnih dolžin med 250 in 265 nm je
značilno zelo močno baktericidno delovanje; sevanje valovnih dolžin pod 200 nm pa ustvarja
ozon.
- Infrardeče sevanje (IR)
IR sevanja človeško oko ne zaznava, občutimo ga kot toploto. Splošno ta vrsta sevanja zajema
področje valovnih dolžin med 780 nm in 1 nm.
Ta vrsta sevanja prodira skozi vakuum ali čisti zrak skoraj brez zaznavnih energijskih izgub.
Kadar sevanje naleti na kak predmet, slednji energijo sevanja absorbira in spremeni v toploto.
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IR-A sevanje ima najmočnejši toplotni učinek. Zato to vrsto sevanja izkoriščamo pri
termičnih sevalih. Slednje uporabljamo v industrijske namene za: ogrevanje in žarenje, žganje
lakov, izparevanje in sušenje. (Bizjak. Vpliv svetlobe na ljudi.)

1.4.4 Svetloba in psiha
1.4.4.1 Svetlost
Če predmeti niso dovolj osvetljeni, jih naše oko ne vidi. Prehod od svetlega k temnemu nam
daje poglavitno informacijo o oblikah teles in prostoru. Svetloba in tema imata na človekovo
razpoloženje zelo močan vpliv: sončna svetloba nas razveseli, poživi in spodbudi k
dejavnosti, tema nas navdaja z občutkom skrivnosti, somrak pa nas miri in spodbuja k
zamišljenosti. Močna svetloba vpliva tudi na pestrost barve in na močnejše kontraste med
barvami ter med osvetljenimi in osenčenimi deli. Mrak in medla svetloba pa te odnose
pomirita in povežeta. Ljudje z očmi ločimo različno svetlost (sijavost) površin.
Vendar možgani določene slike interpretirajo po svoje, zato tehnično enako svetle površine
lahko izgledajo različno svetle. (Muller, Rudolph, 1970)

1.3.4.2 Stalnost zaznavanja
Stalnost zaznavanja so psihični procesi, ki imajo prilagoditveno funkcijo. Pomagajo nam, da
predmeti, ki jih vidimo, kljub dražljajskim spremembam za nas ohranjajo svoje lastnosti,
določene lastnosti predmetov (odsevnost) prepozna za enake v različnih okoliščinah.
Obstajajo na vseh zaznavnih območjih. Poznamo zaznavne konstantnosti barv, teže, velikosti,
oblik, svetlosti itn.
O zaznavni konstantnosti svetlosti govorimo, ko predmet kljub dražljajski spremembi v naši
zavesti ohranja svojo svetlost.
Primer, list belega papirja se nam zdi enako bel v senci kot v sončni svetlobi, čeprav je pri
svetlobi svetlejši, v senci pa temnejši. Bel karton se nam pod rdečkasto lučjo zdi enako bel kot
pod modrikasto, čeprav v resnici izgleda drugače.
O zaznavni konstantnosti barve govorimo, ko predmeti kljub dražljajski spremembi v naši
zavesti ohranjajo svojo barvo. Zaradi spremembe atmosferskih pogojev je lahko neka barva
predmeta videti popolnoma drugačna, kot je bila prej. V megli je npr. nek svetlo moder
predmet videti sivkast in podobno.
Stalnost zaznavanja pa vpliva še na nekatere napačne zaznave, kot so optične iluzije (prevare).
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Optične iluzije so zaznavni fenomeni, ki nam lahko ustvarijo spremenljivo ali varljivo podobo
o obliki stvari, prostoru, barvi, svetlosti, smeri, velikosti, položaju. To so lahko tudi zmotne
vidne zaznave, ker lahko delujejo zavajajoče. Npr. vzporednice zaradi zamika črnih polj niso
videti vzporedne (slika 1).
Imamo dva enako velika kroga. V enem primeru srednji krog obdajajo večji krogi, v drugem
primeru pa manjši krogi. V prvem primeru je krog na sredini videti manjši, v drugem primeru
pa večji (slika 2).
Prvi pravokotnik je nižji od drugega, ki je trikrat višji od prvega. Pravokotnika sta enako
debela, vendar pa nižji deluje debelejše (slika 3).
Svetlost ploskve in njenega ozadja lahko vplivata na učinek njene velikosti. Svetla ploskev na
temnem ozadju je videti večja kot enako velika temna ploskev na svetlem ozadju (slika 4). Ta
pojav se imenuje svetlostni osoj barv.
Simultani tonski kontrast je iluzija, pri kateri svetla ploskev ob temni deluje še bolj svetla in
obratno, temna ploskev ob temni še bolj temna (slika 5). Učinek tega kontrasta se poveča, čim
večja je ploskev kontrastnega ozadja. (Bizjak. Vpliv svetlobe na ljudi.)

Slika 1: Vzporednice
(Šuštaršič et. al., 2004. Str. 121)

Slika 2: Mali in veliki krogi
(Šuštaršič et. al., 2004. Str. 122)
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Slika 3: Pravokotnika
(Šuštaršič et. al., 2004. Str. 124)

Slika 4: Svetlost lika in njenega ozadja
(Šuštaršič et. al., 2004. Str. 124)

Slika 5: Siva lestvica (Šuštaršič et. al., 2004. Str. 167)

1.3.4.3 Čustva
Svetloba vpliva tudi na počutje ljudi. Dobra osvetlitev poveča pozornost in aktivnost kar
prispeva k izboljšanju delovnih sposobnosti. Pri slabi svetlobi se počutimo neugodno in
pripravljenost za delo pade. Naloga razsvetljave je več, kot samo zagotoviti dobro vidnost
opazovanih objektov. Pomembna je tudi za zdravje in emocionalno dojemanje naše okolice.
(Bizjak. Vpliv svetlobe na ljudi.)

1.4.4.4 Faktor produktivnosti
Dobra svetloba prinese večjo produktivnost, kvaliteto in varnost pri delu. Svetloba motivira za
večje udejstvovanje pri delu. Slaba svetloba pomeni večjo
utrujenost: pri normalnih pogojih vida se 25 % energije porabi za delovanje živčnega sistema.
Pri slabih pogojih pa precej več. Utrujenost zato nastopi prej.
Primerna razsvetljava prinese:
- zmanjšanje stroškov zaradi manj napak in poškodb;
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- povečanje produktivnosti zaradi boljše motivacije;
- povečanje kvalitete zaradi boljše koncentracije pri delu.
(Bizjak. Razsvetljava z umetno svetlobo.)

2 ČLOVEŠKO OKO – ORGAN VIDA
Človeško oko je eden najpopolnejših optičnih instrumentov. Oko je čutilo, ki sprejema
svetlobo, ki se v njem pretvarja v drugo obliko energije.
Svetloba potuje skozi odprtino – zenico, ki povečuje ali zmanjšuje kolobarju podobno
šarenico ali iris, ki se odpira ali zapira. Svetloba potuje skozi več prozornih plasti: roženico,
sprednji zrkelni prekat, očesno lečo, steklovino. Slika se projecira na zadnji, notranji del
očesne krogle, obrnjena na glavo. Ukrivljena je tudi prva prozorna snov v roženici in deluje
kot zbiralna leča fotografske kamere, saj lomi svetlobo v konvergentnem snopu proti mrežnici
in sliko ustrezno zmanjša. Mrežnica služi kot ekran. V njej se svetlobni dražljaji pretvorijo v
živčne signale ali impulze. Da pride slika do mrežnice ustrezno pomanjšana, poskrbi še
sprednji zrkelni prekat s prekatno vodico, predvsem leča in steklovina. Leča ima to lastnost,
da se lahko preoblikuje s pomočjo mišic, ki so z njo povezane in jo lahko bolj ali manj
raztegnejo. Zato lahko prožna leča sliko usmeri točno na mrežnico in mi se lahko odločamo,
kateri predmet bomo gledali v polni ostrini: bližnji ali bolj oddaljeni. Leča pri tem spreminja
obliko, zato ne moremo hkrati ostro zaznavati bljižnjih in oddaljenih predmetov. (Šuštaršič,
Butina, Zornik, 2004, str. 109)
Slabotna luč potrebuje dlje časa, da spelje informacije v možgane. Menjajoče se draženje
očesa vpliva na ostrino vida, ko postane frekvenca svetlobnih dražljajev bodisi tako majhna,
da je moč posamezno zaznati, pride do staplanja. Ne zavedamo se, da je menjajoče draženje
nekaj povsem vsakdanjega. Svetila fluorescenčne razsvetljave ne svetijo zvezno. Njihova
migetalna frekvenca je tako velika, da pride do stapljanja, ki daje videz zvezne razsvetljave.
Če tako svetilo ostari, nastane neprijetno plapolanje, ki ga povzroča z manjšo frekvenco
potekajoče in za gledanje nadležno migotanje. Menjajoči se svetlobni dražljaji nudijo osnovo
za dojemanje načina, kako človek vidi in kako njegov optični ustroj posamezne prostorske
zaznave in nadrobnosti razvršča in povezuje v celoto.
Ker imamo dve očesi, vidimo tudi dve sliki vsakega predmeta, ki ga opazujemo. Vsako oko
gleda na svet iz nekoliko drugačnega položaja. To nam omogoča, da vidimo stvari prostorsko
– tridimenzionalno. Z obema očesoma tudi lažje ocenjujemo razdalje kot z enim.
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2.1 Mrežnica očesa in fotoreceptorji v očesu
Mrežnica očesa vsebuje fotoreceptorje, ki so občutljivi na svetlobo, saj vsebujejo posebno
snov, ki se pod vplivom svetlobe kemično spremeni.
Fotoreceptorji v očesu vpadlo svetlobo pretvorijo v impulze, ki jih živci vodijo v možgane.
Obstajajo dve različni vrsti fotoreceptorjev: paličice in čepki. (Šuštaršič, Butina, Zornik,
2004, str. 109)

2.2 Čepnice
Čepnice so razporejene predvsem okoli rumene pege. Na rumeno pego se projecirajo najbolj
direktno opazovani predmeti, ki jih vidimo v največji možni ostrini. V mrežnici se svetlobni
dražljaji pretvorijo v živčne signale. Svetloba pri tem izgine. Informacije o optičnem,
barvnem dražljaju, ki nastane v očesni mrežnici, imenujemo barvna valenca. (Šuštaršič,
Butina, Zornik, 2004, str. 109)
Čepknice so občutljive na širok spekter barv, ločijo barve in so odgovorne predvsem za
gledanje podnevi. V povprečnem očesu je 7.000.000 čepnic. So manj občutljive na svetlobo in
z njimi gledamo, ko je svetlobe dovolj - fotopski vid. Čepki opravljajo precizno gledanje,
nadrobno delo, zlasti tisti, ki so okoli mrežnice. Vendar pa potrebujejo dobre svetlobne
pogoje.

2.3 Paličnice
Paličnice so razporejene bolj ob robu mrežnice. Odgovorne so predvsem za gledanje v mraku
in niso občutljive na tako širok spekter barv, ne ločijo barv in so občutljivejše na svetlobo.
Reagirajo predvsem na hladne barve, vidimo vse v črnem in sivem odtenku. (Šuštaršič,
Butina, Zornik, 2004, str. 109)
Jih je mnogo več kot čepnic, 130.000.000 paličnic v povprečnem očesu. Z njimi gledamo, ko
je svetlobe malo - skotoprski vid.
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Slika 6: Shema človeškega očesa

2.4 Delovanje očesa
Človeško oko loči sledeče:
- razliko v svetlosti,
- razliko v barvi,
- obliko,
- premike oziroma gibanje in
- razdaljo.
Vendar le, če je dovolj svetlobe. Pri več svetlobe človeško oko deluje bolje. (Bizjak. Vpliv
svetlobe na ljudi.)
Za uspešno videnje mora biti izpolnjenih pet pogojev
- Minimalna svetlost opazovanih predmetov in okolice,
- minimalni kontrast v svetlosti ali barvi,
- minimalna velikost opazovanih predmetov oziroma podrobnosti,
- zadosten čas za adaptacijo in
- zadosten čas opazovanja.
(Bizjak. Razsvetljava z umetno svetlobo.)

2.4.1 Adaptacija
Adaptacija je sposobnost prilagajanja na različne svetlosti okolja. Adaptacija na svetlo je
hitrejša, adaptacija na temno pa precej počasnejša (do 1 ure). Adaptacijo omogoča oženje in
širjenje šarenice, ki deluje podobno kot zaslonka pri fotografskem aparatu. Prilagodljivost iz
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teme na svetlo je bistveno hitrejše. Če je prehitro, nastopi zaslepitev. V temi so zenice
razširjene. Hitra sprememba na svetlo nam lahko oko poškoduje. (Bizjak. Vpliv svetlobe na
ljudi.)

2.4.2 Akomodacija
Akomodacija je sposobnost ostrega videnja različno oddaljenih predmetov.
Razdalja, na katero se oči lahko akomodirajo, je odvisna od svetlosti, na katero so prilagojene.
Merimo jo v dioptrijah in z leti slabi. V zgodnjih letih (do 10) je sposobnost prilagoditve do
15 dioptrij, nato pada. (Bizjak. Vpliv svetlobe na ljudi.)

2.4.3 Globinski vid
Globinski vid je sposobnost razločiti razdaljo med dvema različno oddaljenima predmetoma.
Tudi ta lastnost je odvisna od svetlosti okolice. V tabeli 1 so prikazane najmanjše razlike v
oddaljenosti dveh enako velikih predmetov, ki ju še ločimo. Pri razdalji opazovanja večji od
1300 m se globinski vid izgubi.
(Bizjak. Vpliv svetlobe na ljudi.)

Tabela 1: Razdalja opazovanja (Bizjak. Vpliv svetlobe na ljudi.)
Razdalja (m)

1

10

100

1000

Ločimo

0,4 mm

4,0 cm

3,7 m

275 m

2.4.4 Aberacija
Do tega pojava pride zaradi nepopolnosti človeškega očesa. Žarki, ki prihajajo s strani, se
zbirajo na mrežnici v isti smeri kot žarki, ki na lečo padajo centralno. Zaradi tega so lahko
robovi slike večjih predmetov rahlo neostri. Nepravilnost je tem večja, čim večja je zenica,
zato moramo pri določenih vidnih nalogah zagotoviti dovolj svetlo ozadje, da pojav ne vpliva
na izvršitev vidne naloge. Ker je velikost zenice v določeni smeri pogojena tudi s spektralno
sestavo vpadle svetlobe, moramo zagotoviti dovolj veliko vsebnost modrega dela spektra.
Modra barva s kratko valovno dolžino se ne lomi enako kot rdeča barva z daljšo valovno
dolžino. Zato vidimo rdeč predmet bližje od modrega pri isti oddaljenosti. Ta pojav
imenujemo barvno aberacijo.
(Orgulan. Razsvetljava.)
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3 POTREBNE INFORMACIJE PRI NAČRTOVANJU PROSTORA
O domu smo se navadili razmišljati kot o zbirki ločenih prostorov – dnevni sobi, jedilnici,
spalnici, kopalnici, kuhinji. Z uporabo teh pojmov že omejujemo vlogo in možnost naštetih
prostorov. Poskušajmo raje razmišljati o stvareh, ki jih počnemo v domu – kako jih počnemo
in zakaj. Raje kot o sobah razmišljajmo o dejavnostih in procesih. Namesto o kopalnici
razmišljajmo o kopanju in čiščenju – tako za higieno kot za sprostitev. Namesto o kuhinji
premislimo o prehrambeni verigi – njenem viru, predelavi, svežini in kaj počnemo z
različnimi odpadki. Raje kot spalnico si predstavljajmo miren spanec – globok, nemoten
počitek, ki pomlajuje telo in duha. Namesto o vrtu ali dvorišču razmišljajmo o živem
ekosistemu, ki je neločljivo povezan z zunanjščino in notranjščino doma. Ne razmišljajmo o
sobah ampak o prostorih – bivalnih prostorih, spalnih prostorih, prostorih za umivanje,
prostorih za zdravje in zelenih prostorih. Razmišljajmo o vsakem prostoru v svojem domu; o
tem, kako je opremljen in kako ga lahko naredimo ustreznejšega svojemu načinu življenja.
Vse, kar naredimo v njem, vpliva na naše zdravje in dobro počutje, ter na okolje v
celoti. Posamezne aktivnosti niso omejene samo na določene prostore v domu – pogosto se
lahko prekrivajo in prepletajo na nove in inovativne načine. Izjemno pomembni so prehodi
med prostori; okna in vrata, nasprotje teme in svetlobe; grajenost od praznine, meja med
zunanjim in notranjim svetom. (Pearson, 1994, str.170)
Ko nismo zadovoljni s katerim koli delom prostora, je to pogosto težava slabega ali
pomanjkljivega načrtovanja. Karkoli bomo počeli v prostoru, nam bo lažje delati v njem, če
bo prostor udoben, učinkovit, privlačen in varen. Rešitev je v dobrem načrtovanju, zato ga je
vredno plačati.

1. Izbira lokacije
Najprej se moramo odločiti, kje bodo potekale določene dejavnosti v prostoru. Za delovni
prostor je pomembna stran prostora, kjer prihaja dovolj svetlobe. Ko se enkrat odločimo, kje
bodo potekale določene aktivnosti v prostoru, naredimo listo, kaj potrebujemo v tem prostoru.
S pomočjo spiska ugotovimo razpoložljivi prostor za pohištvo, material in pripomočke.
Razmisliti moramo, kateri predmeti bodo ves čas v uporabi ter postavljeni tako, da jih z
lahkoto dosežemo in kateri predmeti so lahko oddaljeni.
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2. Stil
Privlačen ambient reflektira lasten umetniški čut in interes, s katerim dvignemo razpoloženje,
poveča dobro počutje in ugodje pri delu. Da bi ustvarili najboljšo atmosfero

mora

opremljenost prostora biti privlačno in osebno, funkcionalno in učinkovito, mora stimulirati
lastno energijo in kreativnost ter istočasno nuditi mir in varen prostor. Kakšen stil bomo
izbrali, antičen, moderen ali oboje zmešali skupaj, kakšno obliko pohištva. Preprosta oprema
je pomembno pravilo. Količina in postavitev pripomočkov, opreme, vrste materiala ustvarijo
določen stil v prostoru.

3. Barve
Velikost navideznega prostora, temperatura in svetloba vplivajo na počutje osebja. Zato je
potrebno izbrati primerne barve. Ko izberemo barvne odtenke, moramo pazljivo razmisliti,
kako bo njihova intenzivnost

vplivala na nas. Prostor mora zagotoviti dovolj vizualne

stimulacije.
-

Soba, prepleskana v tople tone, kot so rožnata, oker, marelična, lahko zviša telesno
temperaturo, medtem ko bo isti prostor, prepleskan v hladno modro ali slezenaste
barve, imel nasproten učinek.

-

Temne barve vsrkajo več svetlobe kot blede barve.

-

Svetle barve odprejo prostor, prostori so videti večji.

-

Mehki odtenki, kot so marelična, pastelno roza in bledo zelena, vplivajo pomirjajoče,
medtem ko imajo intenzivne barve, kot sta oranžna in sončno rumena, spodbujajoč
učinek.

-

Barve močno vplivajo na svetlobo. Hladna modra in zelena sta bolj primerni za sončne
prostore in obrnjene proti jugu kot obrnjene proti severu, kjer je svetloba hladna cel
dan.

4. Svetloba
Delovni prostor bo imel številne prednost pri dobri osvetljavi: lažje bo delati v prostoru,
učinkovitejši bo, udobnejši. Slaba osvetlitev pripelje do napenjanja oči in glavobola.
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4 POSTOPEK PROJEKTIRANJA
(Bizjak. Projektiranje notranje razsvetljave)
1. Zbiranje osebnih informacij
Med potrebne osebne informacije spadajo:
- spol, starost in vid uporabnikov,
- mesto in trajanje dela,
- dosedanje izkušnje z razsvetljavo,
- mnenja o razsvetljavi in
- predsodki o razsvetljavi.
2. Kaj želimo z razsvetljavo doseči?
Razsvetljava pomembno vpliva na izgled in uporabnost prostora. Zato se je potrebno odločiti:
- kakšen bo izgled prostora,
- kako bodo svetilke vključene v arhitekturo in
- kakšna je razporeditev delovnih mest.

3. Kako naj izgleda prostor?
Ali naj prostor deluje:
- hladno ali toplo,
- svetlo ali temno,
- belo ali barvito,
- naravno ali umetno,
- ali želimo poudariti kakšen del prostora, npr. njegovo geometrijo: višino, širino prostora.
4. Kako vključiti svetilke v arhitekturo?
Kako naj uporabnik dojema svetilke:
- svetilke so zaznaven del arhitekture,
- so “nevidne”, dojemamo le svetlobo,
- približati naravni osvetlitvi,
- z njimi želimo poudariti geometrijo prostora.

5. Kako bodo razporejena delovna mesta?
- Stalno ali spremenljivo,
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- individualno ali v skupinah,
- bodo nameščene predelne stene ali kubusi (pomembna je njihova višina).

6. Dejavnosti v prostoru
Dejavnost v prostoru odločilno vpliva na projekt razsvetljave. Pri tem upoštevamo:
- cone v prostoru (vhod, izhod, hodniki, mirna področja, področja za sestanke),
- socialno strukturo (individumi, skupine, komunikacija),
- dejavnosti (osnovne, posebne, stalne, občasne …).
7. Svetlobnotehnični dejavniki
Kakšna je priporočena ali predpisana:
- osvetljenost,
- enakomernost osvetljenosti,
- barva svetlobe,
- indeks barvnega videza,
- poenoten indeks bleščanja in
- drugo: porazdelitev svetlosti, senčnost, smer svetlobe, energijska poraba.
8. Izbira koncepta in načina razsvetljave
Glede na zbrane informacije in sprejete smernice se odločimo za najbolj ustrezen koncept
razsvetljave (splošna, lokalizirana, lokalna razsvetljava, dnevna svetloba) in sistem
razsvetljave (direktna, indirektna, direktno-indirektna ali dvo komponentna razsvetljava). Pri
načrtovanju razsvetljave je potrebno upoštevati predvsem razporeditev delovnih mest,
zahtevano osvetljenost, izbor svetil glede na svetlosti površin in razporeditev svetil.

9. Razmestitev svetilk
Potrebno število svetilk enakomerno razporedimo po prostoru. Pri tem upoštevamo:
- razporeditev delovnih mest in opreme,
- način orientacije svetilk v prostoru (vzdolžna ali prečna smer),
- možnost pritrjevanja svetilk na strop (gladek strop, stropna konstrukcija, spuščeni strop).
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5 HARMONIČNA PORAZDELITEV SVETLOSTI
Velike razlike v svetlosti predmetov v vidnem polju zmanjšujejo vidne sposobnosti in
povzročajo nelagodje, zato niso dopustne.
Svetlost mize oziroma delovne ploskve ne sme biti manjša od 1/3 svetlosti dokumenta, ki ga
prebiramo. Podobno velja tudi za svetlost okolice proti svetlosti mize (delovne ploskve). Tu
gre za okolico, ki je širša od neposredne okolice delovne naloge, ki je definirana v standardu.
Tudi razlike med svetlostjo vidne naloge in oddaljenimi ploskvami ne smejo biti prevelike
(10:1 oziroma celo samo 5:1). Premajhne razlike v svetlosti tudi niso priporočljive, ker v tem
primeru prostor deluje dolgočasno. Prevelike razlike v svetlosti pa delujejo preveč trdo in
dramatično. Zaradi tega se v takem prostoru težko sprostimo in smo hitreje utrujeni. Pri
pravilni porazdelitvi svetlosti prostor ne deluje monotono in tudi ne utruja. K boljši
porazdelitvi svetlosti prispevajo:
- uporaba splošne razsvetljave (naravnane na delovno mesto);
- delno indirektna razsvetljava;
- razmerje med Emin/Epov vsaj 1/1,5
- ne premajhne odsevnosti površin (strop vsaj 70 %, stene vsaj 50 %, tla vsaj 20 %).
Glede na to, da svetloba vpliva na naše zaznavanje okolice, počutje, elan, vpliva tudi na naše
delo. Če je pravilna in jo je ravno dovolj, deluje pozitivno in stimulirajoče, če pa jo je premalo
ali preveč ali pa ni pravilno razporejena, deluje negativno in utrujajoče.
Svetloba lahko moti delo, če:
- zmanjšuje sposobnost vida (fiziološko bleščanje, refleksno bleščanje),
- povzroča optične prevare (sence, dvojna svetloba stroboskopski efekt),
- moti (psihološko bleščanje, toplota virov).
Dobra svetloba zmanjšuje število nezgod. Z ustrezno osvetljenostjo lahko dosežemo večjo
storilnost dela. Ustrezna svetloba zmanjšuje število napak pri delu. Pri večji osvetljenosti je
utrujenost kot posledica dela manjša. (Bizjak. Razsvetljava z umetno svetlobo.)

6 OPTIMALNA RAZSVETLJAVA
Vsi prostori, ki jih osvetljujemo z umetnimi viri svetlobe, morajo biti osvetljeni tako, da je
bivanje v prostoru prijetno, da je razsvetljava dobra in gospodarna. Izpolnjeni morajo biti
pogoji, da se človeško oko pri delu ne utruja. Da bo razsvetljava dobra, moramo način
razsvetljave, osvetljenost, enakomernost, senčnost, svetlost in barvo prilagoditi zahtevam
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dela, varnosti in namenu. Upoštevati moramo še vzdrževanje, stroboskopski efekt in slikovne
zaslone.
Kriteriji za kakovostno razsvetljavo so:
- porazdelitev svetlosti,
- osvetljenost,
- omejitev bleščanja,
- smer vpada svetlobe,
- barva svetlobe in barvni videz in
- dnevna svetloba.
(Voršič. Splošna energetika. Razsvetljava – Kakovost razsvetljave.)

6.1 Lastnosti dobre razsvetljave
- Pri vidni sposobnost gre za nivo osvetljenosti (svetlost) in omejevanje bleščanja: Kako točno
in kako hitro lahko izvajamo zadane vidne naloge?
- Pri vidnem udobju gre za harmonično porazdelitev svetlosti in za barve ter reprodukcijo
barve. Videti oziroma gledati pri udobnih pogojih brez naprezanja, prevelikega truda in
utrujenosti.
- Pri vizualnem ambientu gre za barvo in smer svetlobe ter senčnost (sence). Prostor okoli
sebe doživljamo pozitivno, ni nas strah, okolje je stimulirajoče ...
Glede na uporabo in izgled prostora, mora razsvetljava bolj ali manj poudariti posamezne
skupne lastnosti. (Basic of light and lightning, 2008)

6.2 Vidna sposobnost
6.2.1 Nivo osvetljenosti – svetlost
Svetlost prostora je odvisna od osvetljenosti površin in njihove odsevnosti (ρ). Luks (oznaka
lx), je enota, ki označuje osvetljenost površine. Enak je enemu lumnu na površini enega
kvadratnega metra.
Primeri odsevnosti:
- Bela stena: 85 %
- Svetel lesen opaž: 50 %
- Rdeča opeka: 25 %
Čim manjše so odsevnosti in čim bolj zahtevna je vidna naloga, tem večja mora biti
osvetljenost. Zahtevnost vidne naloge je odvisna tudi od barve oziroma
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odsevnosti npr. teksta in podlage (npr. tekst na beli, sivi ali črni podlagi). Pri načrtovanju
razsvetljave izhajamo torej iz potrebne osvetljenosti posameznih (npr. delovnih) površin.
(Voršič. Splošna energetika. Razsvetljava – Kakovost razsvetljave)
Tabela 2: Razponi priporočenih osvetljenosti
Vrsta površine ali aktivnosti

Razponi priporočenih osvetljenosti [lx]

gibanje na prostem; delovišča
pogosto prečkani prostori; enostavna orientacija

20 – 30 – 50
50 – 100 – 150

ali kratki občasni obiski
prostori, občasno uporabljeni za delovna opravila

100 – 150 – 200

naloge z enostavnimi vidnimi zahtevami

200 – 300 – 500

naloge s srednjimi vidnimi zahtevami

300 – 500 – 750

naloge z zelo velikimi vidnimi zahtevami

750 – 1000 – 1500

naloge s specialnimi vidnimi zahtevami

1000 – 1500 – 2000

izvajanje zelo natančnih vidnih nalog

nad 2000

(Voršič. Splošna energetika. Razsvetljava – Kakovost razsvetljave.)
Predpisane vrednosti za posamezne prostore (primeri):
- koncertne dvorane: 100 lx
- knjižnice 200 lx
- čitalnice 500 lx
- pisarne (splošno) 500 lx
- stopnišča in hodniki 150 lx, 100 lx
- učilnice in predavalnice 500 lx
- risalnice 750 lx
- laboratoriji 500 lx
- operacijske dvorane (mesto operacije) nad 10000 lx
(Voršič. Splošna energetika. Razsvetljava – Kakovost razsvetljave.)

6. 2.1.1 Enakomernost razsvetljave
Velike krajevne ali časovne razlike osvetljenosti v nekem prostoru zmanjšujejeo vidne
sposobnosti in povzročajo utrujenost. Iz tega razloga je nujno potrebna enakomernost
osvetljenosti.
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Podane vrednosti osvetljenosti so vedno povprečne vrednosti in sicer prostorske povprečne
vrednosti, ker je osvetljenost v različnih koncih prostora različna.
Mednarodno združenje za razsvetljavo (CIE) priporoča kot merilo prostorske enakomernosti
razmerje med najmanjšo osvetljenostjo na opazovanem območju in srednjo osvetljenostjo
tega območja. Prav tako je priporočena srednja osvetljenost okolice v odvisnosti od
osvetljenosti delovne površine in razmerje med najmanjšo osvetljenostjo v okolici in srednjo
osvetljenostjo delovne površine.
(Voršič. Splošna energetika. Razsvetljava – Kakovost razsvetljave.)

Da v prostoru ne pride do prevelikih razlik med svetlimi in temnimi deli, je v standardu
definirana tudi enakomernost osvetljenosti. Prostorska enakomernost osvetljenosti se podaja
kot:
U = Em/Esr
pri čemer je:
Em … najmanjša izmerjena osvetljenost v prostoru
Esr … povprečna vrednost osvetljenosti (vseh meritev)
Pri prostorski enakomernosti osvetljenosti je potrebno upoštevati tudi osvetljenosti sosednjih
prostorov. Priporočeno razmerje med osvetljenostmi sosednjih prostorov je 1:5. Pri večjih
razmerjih namreč lahko nastopijo težave z adaptacijo oči (prilagoditev na svetlost okolice potreben je čas) pri prehodu iz prostora v prostor.
Večja osvetljenost omogoča ustrezno izvrševanje težjih vidnih nalog. Pri večjem kontrastu je
tekst lažje brati. Če pa je kontrast premajhen, je potrebno povečati osvetljenost, da dosežemo
enako učinkovitost branja.
Črno na belem: 95 % učinkovitost branja pri 250 lx. Črno na sivem: 95 % učinkovitost branja
pri 1000 lx. Relativna sposobnost vida oziroma njegova učinkovitost torej narašča s povečano
osvetljenostjo.
Utrujenost ljudi pada s povečano osvetljenostjo. Če se pri osvetljenosti 20 lx vsi ljudje
počutijo utrujene, se jih pri osvetljenosti 1000 lx le še 25 %.
Osvetljenost neposredne okolice mora biti usklajena z osvetljenostjo delovne površine, tako
da zagotavlja ustrezno porazdelitev svetlosti. Pod neposredno okolico delovne površine se
šteje tisti del, ki ga ima delavec med opravljanjem dela v svojem vidnem polju oziroma vsaj
0,5 m pas okoli delovne površine. (Bizjak. Razsvetljava z umetno svetlobo.)
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Ustrezno razmerje med osvetljenostjo delovne naloge in okolice:

Tabela 3: Merilo prostorske enakomernosti
Osvetljenost vidne naloge

Osvetljenost okolice

Esr [lx]

Esr [lx]

Esr ≥ 750

500

500

300

300

200

Esr ≤ 200

enaka

Emin / Esr ≥ 0,8

Emin / Esr ≥ 0,5

(Voršič. Splošna energetika. Razsvetljava – Kakovost razsvetljave.)
Svetlobni tok
Svetlobi tok je celotna oddana moč sevanja svetlobnega vira, ki ga človekovo oko občuti
(zazna) kot svetlobo. Prikazuje ga slika 7.

Slika 7: Prikaz svetlobnega toka (Orgulan. Razsvetljava.)

Svetilnost
Svetilnost je razmerje med svetlobnim tokom, ki ga vir v dani smeri seva v element
prostorskega kota, in elementom prostorskega kota.

Slika 8: Prikaz svetilnosti (Orgulan. Razsvetljava.)
Osvetljenost merimo z luxmetrom.
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Slika 9: Luxmeter (Orgulan. Razsvetljava.)

Svetlost je edina svetlobno tehnična veličina, ki jo oko direktno zaznava. Prikazana je na sliki
4. Z njo tudi ocenjujemo bleščanje.

Slika 10: Prikaz svetlosti (Orgulan. Razsvetljava.)

Slika 11: Merilnik svetlosti (Orgulan. Razsvetljava.)
Svetloba ima tudi moteče vplive in negativne učinke: bleščanje, odsev (refleksno bleščanje),
razlike v svetlosti, senčnost, dvojna svetloba, utripanje.

6.2.2 Omejevanje bleščanja
Bleščanje slepi (fiziološko bleščanje) in povzroča utrujenost (psihološko bleščanje). Bleščanje
povzročajo svetle (svetleče) površine v vidnem polju. Najbolj neugodne so v področju od 45°
naprej. Bleščanje se da odpraviti oz. omejiti s pravilnim načrtovanjem razsvetljave.
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Oči se adaptirajo na srednjo svetlost okolice tako, da ima opazovani objekt ravno toliko (od
okolice) različno svetlost, da ga še opazimo. Če se v vidnem polju pojavi zelo svetel objekt,
povzroči “njegova” svetloba, ki se razprši v očesu (zastirajoča svetlost), dvig adaptacijskega
nivoja in zato predmeta ne opazimo več.
Govorimo o fiziološkem bleščanju, katerega vpliv na zmanjšanje vidnih sposobnosti se da
izmeriti (Zastirajoča svetlost znaša 1-2 % svetlosti dela vidnega polja, v katerem se nahaja
opazovani predmet).
Če je zastirajoča svetlost, ki jo povzroča bleščeči predmet, manjša od 1 % svetlosti v delu
vidnega polja, kjer se nahaja opazovani predmet, ne zmanjša vidne sposobnosti. Vendar tak
predmet še vedno moti opazovalca. Ker ima večjo svetlost od opazovanega predmeta,
nenehno priteguje pozornost in s tem povzroča hitrejšo utrujenost in manjšo koncentracijo. V
tem primeru govorimo o psihološkem bleščanju.
Bleščanje lahko povzročajo tudi okna oziroma svetlobniki, če se nahajajo v vidnem polju. V
takem primeru je potrebno predvideti ustrezna senčila.
(Bizjak. Razsvetljava z umetno svetlobo.)

6.2.3 Odsev (refleksno bleščanje)
Gre za bleščanje, ki ga povzroča svetloba, ko se odbije od gladkih (zrcalnih) predmetov.
Bleščijo lahko tudi odsevi: svetila oziroma svetle površine odsevajo od gladkih površin na
delovnem mestu. Odsevno bleščanje zmanjša tudi uporaba nesvetlečih oziroma hrapavih
(mat) površin. Odseve lahko zmanjšamo tudi z ustrezno smerjo svetlobe. Pri vpadu svetlobe
od strani, svetloba tudi odseva v stran, pri vpadu od spredaj pa blešči. Pri načrtovanju
razsvetljave je torej potrebno paziti na položaj svetil oziroma delovnih mest. Svetle površine
oziroma svetila lahko odsevajo tudi v slikovnih zaslonih, kar je še posebej moteče. (Bizjak.
Razsvetljava z umetno svetlobo.)

6.2.4 Barva svetlobe
Ljudje svet okoli nas ne doživljajo samo “temno - svetlo” ampak tudi v barvah. Barvo
svetlobe največkrat podajamo s pomočjo temperature barve (v kelvinih). Barva je po CIE
določena z dvema barvnima koordinatama x (delež rdeče) in y (delež zelene). Koordinati
x=0,333 in y=0,333 definirata točko beline. V barvnem trikotniku so zajete vse realne barve.
Če (kovinski) predmet segrevamo, začne oddajati energijo v obliki vidne svetlobe. Najprej je
temno rdeč, nato njegova barva prehaja preko oranžne in rumene v belo in na koncu v modro.
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Torej lahko določene barve opišemo s temperaturo, ki jo ima predmet, ko žari v določeni
barvi.
Karakteristične barve svetlobe električnih virov:
- navadna žarnica: 2700 K
- halogenska žarnica: 3000 K
- fluo - ww (toplo bela): 3000 K
- fluo - nw (nevtralno bela): 4000 K
- fluo - tw (dnevno bela): 6000 K
Glede na obnašanje naravne svetlobe, na katero smo najbolje prilagojeni, je ustrezna barva
svetlobe:
- svetloba nižje barvne temperature (3000 K) za prostore, kjer so osvetljenosti
manjše in
- svetloba višje barvne temperature (5000 K) za prostore, kjer so osvetljenosti večje.
(Bizjak. Razsvetljava z umetno svetlobo.)

6.2.4.1 Reprodukcija barve
Bela sončna svetloba je zmes vseh spektralnih barv. Spektralna vsebina svetlobe določa
barvni videz predmetov. Vir z več rdeče svetlobe poudari rdečo barvo predmetov. Pri viru z
manj rdeče svetlobe so rdeče barve predmetov bolj medle. Predmete vidimo pestro obarvane
zato, ker ti nekatere spektralne barve vpijejo, druge pa odbijajo. Limona je npr. rumena, ker
pretežno odbija svetlobo tistega spektra, ki zbuja vtis rumene barve, druge svetlobe pa vpija.
(Bizjak. Razsvetljava z umetno svetlobo.)

6.2.5 Smer svetlobe in senčnost
Predmete, ki jih vidijo oči, spremljata svetloba in senca, ki jim dajeta pomembno opozorilo
glede na kote, okrogline in globino. Smer svetlobe pogojuje sence na opazovanem predmetu,
te pa omogočajo lažje plastično (3D) zaznavanja predmeta. Sence omogočajo lažje
zaznavanje tridimenzionalnih predmetov. Krog vidimo kot tridimenzionalno žogo, če je
ustrezno osenčen. Astronavtom so s sencami določili obliko in višino luninih gorovij. Vendar,
če so pretemne, lahko popačijo sliko predmeta. (Muller, Rudolph, 1970, str. 155)
Človeški vid se je privadil senčnih vzorcev, ki jih povzročajo od zgoraj sevajoči svetlobni viri
– sonce, cestne svetilke in stropne luči, da zlahka zavedemo v zmoto, če osvetlimo od spodaj
(Muller, Rudolph, 1970, str. 155). Lahko nas zavede tudi razmerje med svetlostno stopnjo
predmeta in njegovo okolico. Saj vidimo svetle predmete pred temnim ozadjem še bolj svetle.
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Ponoči možgani presojajo, ali so svetila blizu ali daleč, zanašajo se predvsem na svetlost
poznanih luči (Muller, Rudolph, 1970, str. 155.)
Direktno usmerjena svetloba, skoraj vzporedna z opazovano ploskvijo, pokaže vse neravnine
na njej. Pri difuzni svetlobi, ki je pravokotna na opazovano površino, neravnine precej težje
(če sploh) opazimo. Lahko pa sence tudi motijo pri delu, če je svetloba tako usmerjena, da se
sence nahajajo v področju dela. (Bizjak. Razsvetljava z umetno svetlobo.)
Smer svetlobe oziroma sence so odvisne od oblike svetilke (porazdelitev svetilnosti) ter
njihove razporeditve v prostoru. En sam svetlobni vir meče trde sence, ki lahko popačijo
predmet. Dva svetlobna vira iz različnih smeri dasta boljšo sliko o predmetu. Svetlobni viri,
razporejeni v dolgi ravni črti, dajo mehke in zabrisane sence.
Pri razsvetljavi notranjih prostorov moramo doseči uravnotežene sence z mehkimi robovi. Če
senc ni, je oteženo plastično zaznavanje predmetov, če so pretemne, lahko popačijo sliko
predmeta. Sence so torej potrebne, vendar pa ne smejo biti preostre in pretemne. Za določena
opravila (na primer kontrolo kakovosti površine) namenoma izberemo smer svetlobe, ki da v
primeru hrapave površine temne in ostre sence. S tem olajšamo ali sploh omogočimo delavcu
ustrezno opravljanje vidne naloge brez prevelikih naporov. (Bizjak. Razsvetljava z umetno
svetlobo.)
V delovnih prostorih delovna mesta običajno postavljamo tako, da je smer dnevne svetlobe
ustrezna (prihaja od levo - zgoraj). V takih primerih je potrebno umetno razsvetljavo tudi
prilagoditi tej razporeditvi. Uporabimo linijske svetilke, razporejene paralelno z okni, ki
omogočajo, da lahko preostre sence zaradi močne dnevne svetlobe omilimo.
Primeri:
-

Narobe: Svetloba od spredaj se odbija od delovne površine naravnost v oči in blešči.

-

Narobe: Pri svetlobi od zadaj telo meče senco na delovno površino in tako
zmanjšuje osvetljenost.

-

Narobe: Pri svetlobi z desne si pri pisanju z desno roko delamo senco, ki moti.

-

Pravilno: Svetloba z leve strani se odbije od delovne površine mimo oči pa tudi sence
ni.

(Bizjak. Razsvetljava z umetno svetlobo.)

6.2.6 Barva svetlobe - Dvojna svetloba
O dvojni svetlobi govorimo, ko imamo v prostoru dva prostorsko ločena vira z različnima
barvama svetlobe. Zaradi tega je videz predmeta in senc odvisen od trenutnega položaja
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predmeta v prostoru. Dvojna svetloba povzroča utrujenost, pekoče oči in glavobol. (Bizjak.
Razsvetljava z umetno svetlobo.)

6.2.7 Utripanje svetlobe
Če jakost svetlobe ni konstantna, ampak svetloba utripa, povzroča podobne težave kot dvojna
svetloba. Poleg tega se lahko pojavi tudi stroboskopski efekt, ki onemogoča pravilno
zaznavanje premikajočih ali vrtečih se predmetov. (Bizjak. Razsvetljava z umetno svetlobo.)

7 SVETLOBNOTEHNIČNE SMERNICE PROSTORA
(Bizjak. Projektiranje notranje razsvetljave.)

1. Kontrast
Če so kontrasti v prostoru oziroma na delovnem mestu manjši, je potrebna večja osvetljenost,
da dosežemo enake vidne pogoje za delavca.
2. Harmonična porazdelitev svetlosti
Ploskve v prostoru morajo imeti ustrezno različne svetlosti. Običajno je delovna ploskev
temnejša od predmeta dela in svetlejša od ostalih površin v prostoru.
3. Odsevno bleščanje
Odsevno bleščanje moti delo, še posebej delo s slikovnimi zasloni. Pri tem si velja zapomniti,
da se svetloba zrcali od gladkih površin in da je vpadni kot enak odbojnemu.
Odseve lahko zmanjšamo z:
- ustrezno postavitvijo svetilk;
- z uporabo ploskovnih svetilk;
- z mat površinami.
4. Omejevanje direktnega bleščanja
Bleščanje je odvisno od:
- lokalnega nivoja osvetljenosti;
- svetlosti in velikosti površin v vidnem polju;
- kota med smerjo pogleda vira bleščanja;
- kontrasta med virom bleščanja in njegovo okolico.
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5. Smer svetlobe in senčnost
S smerjo svetlobe je povezan tudi indeks primerjave kontrastov, z njim pa dojemanje
plastičnosti in strukture površin. Želeno senčnost lahko dosežemo z ustrezno izbiro
svetlobnega vira (točkovni vir, površinski vir), njegovo postavitvijo v prostor, usmerjenostjo
...

6. Barva svetlobe
Barva svetlobe je del prostora in je pomembna zaradi estetike ter celotnega dojemanja
prostora. Obstaja povezava med osvetljenostjo in primerno barvo svetlobe (Kruithofov efekt).

7. Indeks barvnega videza
Tako kot barva svetlobe tudi indeks barvnega videza vpliva na dojemanja prostora. Predvsem
pa vpliva na pravilno zaznavanje barv. Zato moramo v prostorih, kjer so barve pomembne,
biti na to še posebno pazljivi (predvsem v povezavi s fluorescenčnimi sijalkami).
8. “Klima” v prostoru
Na dojemanje prostora vplivajo: arhitektura, barve, svetloba, temperatura, vlaga, akustika,
oprema … Če so med seboj usklajeni, je prostor prijeten.

8 NAMEN NOTRANJE RAZSVETLJAVE
Osnovni namen notranje razsvetljave je zagotoviti ustrezno vizualno okolje v prostoru (na
delovnem mestu), ki bo omogočalo optimalno uporabo vida, dobro počutje in delovno
atmosfero.
Pri dobro organiziranem delovnem prostoru svetlobnega sistema sta prisotna dva elementa:
usmerjena svetloba in svetloba iz ozadja.
Z usmerjeno svetlobo določimo močno osvetlitev, ki je osredotočena na direktno
delovno področje. V večnamenskem prostoru lahko z usmerjeno svetlobo omejimo vidljivost
na delovni prostor, kar pripomore k boljši koncentraciji, pozornost pa je usmerjena znotraj
svetlobnega kroga.
Svetloba iz ozadja pokrije večji del prostora. Njen namen je upoštevati nežnost in
zmehčati možnost ostrega nasprotja med svetlobo osredotočeno na vaše delo in na temo okoli
nas. Če je prostor vašega dela lociran, kamor ne seže dovolj naravne svetlobe, kot so kletni in
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podstrešni prostori, bo dobro osvetljen prostor iz ozadja pripomogel odkriti nevarnost ovir,
kot so na primer nered žične napeljave, spremembo prostorskega nivoja kot so stopnice.
(Bizjak. Projektiranje notranje razsvetljave.)

8.1 Spretnost postavitve svetlobnih objektov
Najbolj učinkovito usmerjeno svetlobo da namizna svetilka in razpršena ozka fluorescentna
luč, pritrjena nad delovno mizo. Ozka svetloba je manj prilagodljiva, skrita pod polico ne
zavzame prostora. Z njo si lahko pomagamo v zelo zmanjšanem in omejenem prostoru.
Kakršnokoli usmerjeno svetlobo izberete, mora razsvetljava biti čista/jasna in primerno
nevtralna – brez rumenih, roza in modrih odtenkov. Izogibajte se taki postavitvi, ki bi
povzročala lastno senco.
Upoštevati je potrebno vire svetlobe v samem prostoru (objektu) kot tudi v
neposredni okolici:
- dnevna svetloba (in ovire pred okni),
- struktura stavbe in
- zunanja razsvetljava (lahko vpliva na razmere v notranjosti).

8.2 Krajevne in klimatske razmere:
Vplivajo predvsem na dnevno svetlobo in potrebo po regulaciji svetlobnega toka:
- dnevna svetloba (konkretne razmere),
- trajanje sončnega obsevanja,
- orientacija oken (geografsko),
- povprečna oblačnost,
- klimatske razmere (temperatura, padavine) in
- velikost oken.

8.3 Osebne navedbe (želje):
Preverimo želje, navade, način dela, vidne sposobnosti, predstave … pri investitorju,
arhitektu, predvsem pa pri bodočih uporabnikih. Upoštevajmo:
- zadosten nivo osvetljenosti,
- pravilno smer svetlobe, sence,
- omejevanje bleščanja, zrcalne površine,
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- ustrezno barvo svetlobe in Ra,
- barvo opremljenosti prostora,
- načrtovano varnostno razsvetljavo in
- možnosti za vzdrževanje razsvetljave.

8.4 Svetlobni viri
Projekt razsvetljave ni čisto neodvisen od uporabljenih svetlobnih virov. Zato se je treba že
zelo zgodaj odločiti, kakšni svetlobni viri bodo uporabljeni:
- vrsta svetlobnega vira (žarnice, halogenske žarnice, fluorescenčne sijalke, visoko-tlačne
sijalke),
- obratovalne lastnosti (izkoristek, vklopni pojavi, predpisana lega, okoliška temperatura,
vzdrževanje, življenjska doba) in
- svetlobne lastnosti (barva svetlobe, indeks barvnega videza, ne-vidna svetloba UV oz. IR).

9 KONCEPTI RAZSVETLJAVE
(Bizjak. Projektiranje notranje razsvetljave.)
- Razsvetljava z dnevno svetlobo
Ustrezna razsvetljava notranjih prostorov z dnevno svetlobo ter vidna povezava notranjosti z
zunanjostjo pozitivno vplivata na zdravje, počutje in delovne sposobnosti. Poleg tega
pomagata tudi varčevati z energijo.
Problem je v tem, da osvetljenost od oken v notranjost prostora pada, tako da je prostor v
notranjosti lahko premalo osvetljen.
Prostore do 6 m globine in do 3 m višine se da z ustrezno razporeditvijo oken zadostno
osvetliti samo z dnevno svetlobo. Vsaj za določen čas dneva.
Pri določanju osvetljenosti z dnevno svetlobo si lahko pomagamo s faktorjem dnevne svetlobe
(FDS), ki predstavlja razmerje med osvetljenostjo znotraj in zunaj. Gre za relativno število, ki
je neodvisno od letnega in dnevnega časa. Če poznamo zunanjo osvetljenost, lahko
izračunamo notranjo osvetlitev (FDS = E znotraj / E zunaj x 100 %).

- Dopolnjevanje dnevne svetlobe
Če prostor uporabljamo predvsem podnevi in če je dnevne svetlobe premalo, lahko
razsvetljavo koncipiramo tako, da z njo dopolnjujemo dnevno svetlobo predvsem v področjih
in času, ko jo je premalo. Pri tem poskušamo doseči čim večjo enakomernost osvetljenosti.
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- Splošna razsvetljava
Splošna razsvetljava omogoča enake vidne pogoje po celotnem prostoru. Razporeditev
delovnih mest je lahko poljubna. Prostor deluje običajno pozitivno. Zaželena je predvsem v
večjih prostorih.

- Lokalizirana (conalna) razsvetljava
Lokalizirana razsvetljava je orientirana na (fiksna) delovna mesta, ki so bolje (drugače)
osvetljena od ostalega dela prostora. Omogoča različne osvetljenosti na različnih delovnih
mestih. Zmanjša se poraba električne energije. Je pa osvetljenost v celotnem prostoru bolj
neenakomerna (največ do 1:3).

- Lokalna razsvetljava
Lokalna razsvetljava osvetljuje le (omejeno področje ) delovnega mesta. Uporablja se
predvsem tam, kjer želimo na (enem) delovnem mestu doseči posebne pogoje: visoka
osvetljenost, velika senčnost, določena smer svetlobe ...

9.1 Načini razsvetljave (Bizjak. Projektiranje notranje razsvetljave.)
Z razsvetljavo želimo doseči dobro vidno udobje, torej dobre kontraste in ustrezno odpravo
bleščanja. Želimo torej smer svetlobe od zgoraj in ustrezno mehke prehode svetlosti v
prostoru. Dobrodošel je tudi ustrezno svetel strop. Kako to doseči?

- Direktna razsvetljava
Se uporablja kot splošna ali lokalizirana razsvetljava. Smer svetlobe je od zgoraj, sence so
ostre, stene in strop so slabo osvetljeni. Lahko nastane direktno ali odsevno bleščanje.
Osvetljenost je velika, enakomernost tudi. Poraba električne energije je nizka.
Slabosti lahko popravimo z ustrezno izbiro okoliških površin.

- Indirektna razsvetljava
Se uporablja kot splošna ali lokalizirana razsvetljava. Svetilke so lahko stoječe ali obešene.
Svetloba v prostoru je zelo difuzna, senc je malo. Strop je zelo svetel. Lahko deluje
nenaravno. Majhno bleščanje, dobra osvetljenost vertikalnih površin, dobra enakomernost
osvetljenosti, enostavna izvedba s stoječimi svetilkami.
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- Direktno-indirektna razsvetljava
Kombinacija prejšnjih dveh. Svetilke svetijo navzdol in navzgor. Svetilke so lahko stoječe ali
obešene. Indirektni del je lahko uporabljen kot splošna, direktni pa kot lokalizirana ali lokalna
razsvetljava. Osvetljenost je enakomerna, sence so, vendar ne premočne, strop ni pretirano
svetel.
- Dvo-komponentna razsvetljava
Uporablja se “šibka” splošna razsvetljava v kombinaciji z lokalno na delovnih mestih.
Možnost bleščanja (lokalne) razsvetljave, težave pri večjih delovnih mestih. Dobra
osvetljenost delovnih mest, bolj individualna izvedba, optična ločitev delovnega mesta in
okolice, primerno za CAD delovna mesta.

10 DNEVNA SVETLOBA
(Grega Bizjak. Svetlobni viri in svetilke.)

10.1 Lastnosti
Dnevni ritem: zjutraj je šibka svetloba, ki nato narašča do poldneva, nato pa ponovno pada
proti večeru. Svetloba prihaja od zgoraj in od strani. Položaj svetlobnega vira se s časom
spreminja, saj sonce “potuje” od vzhoda proti zahodu. Nastanejo zelo hitre spremembe
osvetljenosti zaradi vremena (oblaki).
Dnevna svetloba ima svoje prednosti (večje osvetljenosti, ustrezna svetlost prostorov, dnevni
ritem, ugodni tehnični parametri, varčevanje z energijo …) pa tudi slabosti (hitro
spreminjanje, močne sence, omejeno trajanje, potrebe po ogrevanju in klimatizaciji, bleščanje
…). Vendar je dnevna svetloba tisto, na kar smo se navadili med evolucijo, zato je zaželeno,
da tudi umetna svetloba posnema dnevno svetlobo (Jane, 2000, st. 134).

10.2 Parametri
Dnevno svetlobo lahko opišemo z določenimi tehničnimi parametri:
Sonce je referenčni svetlobni vir za določevanje indeksa barvnega videza pri barvni
temperaturi nad 5500 K, pod to barvno temperaturo uporabljamo kot referenčni vir navadno
žarnico.
Dnevna svetloba predstavlja referenčni vir za faktor primerljivosti barve. Spektralna sestava
vsebuje celoten spekter, prevladujejo modri in vijolični odtenki, vendar razlike niso izrazite.
Spekter barv se rahlo spreminja s časom dneva (leta) in vremenom. Temperatura barve se
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spreminja skoti dan. Povprečje je približno 6500 K (na ekvatorju), pri nas pa nekoliko manj
(5000 K).

8000 K (modra) - sneg, voda, modro nebo
6500 K (svetlo modra, vijolična) - povprečna dnevna svetloba (ekvator)
5500 K (rumenkasto bela) - opoldanska sončna svetloba
4500 K (rumena) - povprečna dnevna svetloba (sev. hemisf.)
3000 K (oranžna, rdeča) - sončna svetloba ob vzhodu ali zahodu sonca

11 SVETLOBNI VIRI
(Bizjak. Svetlobni viri in svetilke.)

11.1 Delitev svetlobnih virov
Svetlobne vire lahko delimo po različnih kriterijih:
- primarni in sekundarni,
- temperaturni in luminiscenčni in
- naravni in umetni.

- Naravni svetlobni viri
Sonce je primarni temperaturni naravni vir svetlobe. Naravni viri pa so tudi: mesec, nebo,
okno, svetlobnik … Ker pa gre v vseh teh primerih za svetlobo sonca, so to sekundarni
naravni viri.

- Umetni svetlobni viri
Umetni svetlobni viri so ogenj, oljenke, sveče, plinske svetilke, obločnice, petrolejke, žarnice,
sijalke in led dioda.
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Slika 12: Naravni in električni svetlobni viri (Orgulan. Razsvetljava.)

11.2 Umetna razsvetljava
Pomembna je prava vrsta in jakost umetne razsvetljave tako za zdravje in varnost kot za
razpoloženje in vzdušje. Vrsta vira umetne svetlobe, ki ga izberemo, ima precejšen vpliv na
dobro počutje. Pri dobri umetni razsvetljavi se izognemo zdravstvenim problemom, kot so
glavoboli in napetosti v očeh, in bistveno prispevamo k spodbudnemu razpoloženju in vzdušju
v domu. Zato je potrebno upoštevati barvni spekter, ki ga oddajajo različne vrste svetlobnih
virov kot tudi barve, ki jih mečejo senčniki. Iz tega izhaja, da bo barva razsvetljave potem
vplivala na barvo sten, stropa in opreme in ko se odločamo za barve v prostoru moramo to
upoštevati. Sama razsvetljava naj deluje naravno, simulirati mora učinke dnevne svetlobe
(Pearson, 1994, str. 119).
V prostorih, kjer smo aktivni, kot so kuhinje, pisarne in delovne sobe, in kjer je pomembna
varnost, na primer na stopniščih, je nujna neposredna svetloba. V sobah, kjer se sproščamo –
dnevne sobe in spalnice, uporabljamo mehkejšo svetlobo, ki lahko odseva ali je zastrta. Za
poudarjanje določenih področij, kot so slike, rezalne deske ali mize, uporabljamo namensko
razsvetljavo (Hale, 2007, st. 51).
Razporeditev razsvetljave ima velik vpliv na stanovalce v hiši. Če se v prostoru, kjer
beremo ali pripravljamo hrano, pojavljajo sence ali luč utripa, ali če nam luči osvetljujejo
računalnik ali televizijo, bomo vedno vznemirjeni (Hale, 2007, st. 51).
Pomembna je kakovost svetlobe. Navadne žarnice, volframove žarnice ustvarjajo
svetlobo, ki se nagiba k rdečemu spektru, z malo modre in zelene svetlobe. Zaradi tega
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okolico obarvajo rumeno. Večina uporabljene elektrike proizvede več infrardeče toplote kot
svetlobe. Flourescenčne žarnice imajo več ultravijolične, modre in zelene ter manj rumene in
rdeče; njihova svetloba je elektromagnetno višja od katere koli druge, zato njihovo utripanje
povzroča glavobole. Razsvetljava, ki zajema ves spekter, je ustvarjena kot čim boljši približek
naravne svetlobe, vendar žal vsebuje nekoliko višje stopnje ultravijoličnega sevanja kot drugi
viri (Hale, 2007, st. 51). Čeprav so flourescentne žarnice energetsko učinkovite, se mnogi
ljudje pritožujejo zaradi razdražljivosti, glavobolov, alergij, napetosti v očeh in
hiperaktivnosti. Probleme povzročajo migljanje, brenčanje, blesk in UV žarki. Migljanje ima
hitrost 50 do 60 ciklov na sekundo, odvisno od električne napeljave. To pomeni, da se cev
vsako sekundo 100 ali 200-krat vključi in izključi. Če luč pravilno deluje, je to nemoteče, pri
starih in pokvarjenih lučeh pa postane moteče, prav tako s tem povezano brnenje. Izognemo
pa se problemom s prahom in onesnaževanjem, kakšnega poznamo pri navadnih žarnicah
(Pearson, 1994, str. 120).
Zadnji poskusi, da bi ta problem omejili, vključuje razvoj kompaktnih flourescentnih
žarnic (CFL), ki imajo daljšo življenjsko dobo, poleg tega porabijo manj elektrike (Hale,
2007).
Volfgramove halogenske žarnice so iz kremenčevega stekla in dajejo močno belo svetlobo,
podobno dnevni. Visokonapetostne različice so premočne za namensko razsvetljevanje, so pa
uporabne za osvetljevanje navzgor; nizkonapetostne različice so primerne za reflektorje. Te
žarnice so tudi energetsko učinkovite, z njimi prihranimo 60 odstotkov stroškov za
razsvetljavo. Trajnost je 4000 ur.
Žarnice s kovinskimi hladili imajo enako močno belo svetlobo kot volfgramove halogenske in
je prav tako učinkovita kot so flourescenčne. Njena trajnost je 6000 ur.
Šibkejša žarnica blizu mesta, ki ga mora osvetliti, je bolj energetsko učinkovita od močnejše,
daleč stran.
Učinkovitost razsvetljave lahko povečamo s svetlo obarvanimi viri, potrebno je paziti, da ne
ustvarimo bleska.

11.3 Električni umetni svetlobni viri
Med električne svetlobne vire danes prištevamo: žarnice, sijalke in led diode.
Žarnice oddajajo svetlobo zaradi segrete kovinske žarilne nitke - temperaturno sevalo.
Poznamo navadno, halogeno žarnico in žarnico za mešano svetlobo.
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Pri sijalkah je vir svetlobe razelektritev v plinu. Različni plini oddajajo različno barvo
svetlobe:: neon – rdeča, živo srebro – modrikasta, natrij – rumena, xenon – bela. Nastala
svetloba ima izrazit črtni spekter. Poznamo fluorescenčne, indukcijske, visokotlačne in
nizkotlačne natrijeve, kovinsko halogenske, žveplove in visokotlačne xenonske sijalke.
Led diode svetijo ob prevajanju toka skozi polprevodnik.

Tabela 4: Svetlobni viri
Moč

Življenj-

Temperatura Indeks

Barvni

Svetlobni

barve

spekter

izkoristek

ska doba

vse valovne

13 lm/W

1000 ur

barvnega
videza

Navadna

2700 K

100

žarnica

dolžine,
modre barve
so slabo
zastopane,
poudarjene
rdeče barve

Halogene

95-100

žarnice
Žarnica

vse

valovne 25 lm/W

dolžine
za 3400 K

do 70

zvezen

mešano

spekter s

svetlobo

poudarjenimi

30 lm/W

do

5000 ur

160 W

rdečimi
barvami
Fluorescenčna od 2700 K

med 60 in črtni spekter,

96 do 104

10.000 do

sijalka

95

lm/W

12.000 ur

do 6500 K

odvisno od
fluorescenčnega
premaza cevi,
poljuben

Indukcijska

med 2700 in 80

fluorescentni

sijalka

4000 K

premaz

Visokotlačna

1000 K

20 - 65

bela

65 lm/W

do

60.000 ur

165 W
od 95 do

1000

24.000 ur
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natrijeva

150 lm/W

W

Monokromars

do

180W

16.000 ur

natrijeva

ka svetloba:

200 lm/W

sijalka

rumena

15.000 ur

sijalka
Nizkotlačna

1750 K

<40

589 nm in
589,6 nm
Kovinsko

od 3000 do 95

manj UV

67 do

2000

halogenidna

6000 K

svetlobe,

95 lm/W

W

spektralna

od 95 do

1000

porazdelitev,

130 lm/W W

določamo z

sijalka

dodatki
Žveplova

6000 K

79

sijalka

podobna

(1375

občutljivosti

W).

60.000 ur

človeškega
očesa
Visokotlačna

6000

xenonska

6500 K

do do 100

bela

od 25 do od

do

40 lm/W

3.000 ur

sijalka

75.000
do
10.000
W

Led (svetleča poljubna
dioda)

80-90

Rdeča, zelena, do
modra, bela

50.000 ur

100 lm/W
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Incandescent/halogen

Low-pressure Sodium

Metal halide

Slika 13: Indeks barvnega videza (Basic of light and lighting, 2008, str. 17)

12 OBLIKOVANJE PROSTORA Z LUČJO
Naravna zunanja svetloba je spremenljiva in nevsiljiva. Skozi leto in tudi čez dan se njena
jakost spreminja; v jutranji meglici je razpršena, mračna, ko je oblačno, ali neenakomerna
zaradi drevja. Tudi mesečina se zaradi luninih men in vremena spreminja.
Teh pretanjenih spreminjanj in lastnosti bi se morali bolj zavedati in jih uporabiti v
svojem domu. Na žalost imajo mnoge stavbe okna samo na sprednji in zadnji strani, nekatera
stanovanja pa gledajo samo na eno stran.
Križna razsvetljava je vedno prijetnejša od svetlobe, ki prihaja samo iz ene smeri (Pearson,
1994, str. 113).

12.1 Kvaliteta svetlobe
Svetloba je lahko direktna, odbita ali razpršena, ima pa tudi barvne lastnosti, odvisne od
letnega časa, dnevnih ur in vremena. Najmočnejša je direktna sončna svetloba, ki sije skozi
okno; meče sence in daje bleščavo.
Odsevajoča je tista, ki se odbije od zunanjih ali notranjih površin. Odvisno od bleščave in
teksture površine bo svetloba zadušena in bo spremenila barvno nianso odbojne površine.
Razpršena je, kadar gre skozi filter, kot so mrežaste zavese, mlečno steklo, žaluzije ali
zasloni. V tem primeru je mehka in ne meče senc.
Količino in vrste svetlobe moramo prilagoditi potrebam v določenem prostoru. Direktna je
lahko v kuhinjah, pisarnah, delovnih sobah, na stopniščih in v zimskih vrtovih, kjer je močna
svetloba bistveno potrebna za varnost in zbranost. Če pa želimo v dnevni sobi bolj sproščeno
in udobno počutje, naj bo odbita ali razpršena. (Pearson, 1994, str. 113)
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12.2 Vrste luči
Imamo tri osnovne vrste umetne razsvetljave: splošna, namenska in razpoloženjska. Večina
sob ima samo luč na sredi stropa za splošno razsvetljavo, kar je neprivlačna in nefleksibilna
oblika osvetlitve. V sobe lahko poskušamo postaviti več svetlobnih virov, kot so navzdol
usmerjene luči, volframove halogenske navzgor usmerjene ali reflektorji. Za namensko
razsvetljavo uporabimo reflektorje in namizne luči, ki osvetljujejo delovno območje, ali
zasenčene fluorescentne luči, tako da se bleščijo. Za ustvarjanje razpoloženja in prijetnega
vzdušja lahko uporabimo luči s šibko svetlobo: namizne, stoječe in stenske svetilke ali za
policami skrite luči z nežno obarvanimi volfgramovimi žarnicami. Še več možnosti in
raznolikosti nam dajejo regulatorji jakosti svetlobe.

12.3 Osvetljenost predmeta
Predmet je lahko osvetljen z naravno ali umetno svetlobo. Nanj lahko padajo žarki, ki so
zaradi velike oddaljenosti vira svetlobe skoraj vzporedni ali pa radialno sevajo z bližjega
točkastega vira. Žarki lahko padajo v enem snopu ali kot niz več svetlobnih virov hkrati.
Svetloba je lahko glede na svoj izvor direktno usmerjena, difuzna (razpršena) ali reflektirana
(odbita). Naravna osvetlitev je odvisna od podnebja (v gorah drugačna kot od morju in
jezeru), dela dneva (zjutraj drugačna kot popoldan ali večer), letnega časa, vremena itn.
Površine, ki so bližje svetlobnemu viru, so bolj osvetljen kot tiste, ki so bolj oddaljene.
Površine imajo različne odbojne in odsevne lastnosti, to pa je odvisno od njihove temeljne
lokalne barve in teksture. Obliko in položaj predmeta določata nasebna in odsebna (vržena)
senca.
Nasebna senca je na telesu in nastane zaradi različno nagnjenih površin telesa glede na
svetlobni vir. Zato nam nasebna senca daje poglavitno informacijo o plastični obliki telesa. Na
oblih telesih se nasebna senca počasi stopnjuje, pri oglatih telesih pa se smer površine
prelomi, zato pride do robnih kontrastov svetlosti.
Odsevna ali vržena senca, ki pada z nekega telesa na drugo telo ali na drugi del istega telesa.
Vržene sence s svojo velikostjo in smerjo sporočajo, od kod prihaja svetloba, in tako prinašajo
tudi informacije o prostoru v okolici. (Šuštaršič, Butina, Zornik, 2004, str. 143-145)
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12.4 Vpliv smeri svetlobnih žarkov
Pri upodabljanju predmetov je pomembno, s katere strani pada luč na objekte, oziroma kako
svetloba osvetljuje skulpture in prostore. Ustvarjalci upoštevajo svetlobno smer, pri čemer
dobijo skulpture in ambienti svoj značaj ali izraz.
Izredno razpršena svetloba in svetloba, ki pada od spredaj, sploščita oblike teles. Močno
usmerjena svetloba poudari telesnost, sočasno pa telo tudi prereže na dva dela z ostrim
prehodom iz svetlobe v senco.
Telo, ki je primerno osvetljeno s strani, dobi realističen in globinski videz. Nasebna senca ga
plastično predstavi, njegova odsevna senca pa mu določi okoliški prostor.
Telo, ki je osvetljeno od zgoraj, dobi svečan in mističen izgled. Če je telo osvetljeno od
spodaj, deluje nenaravno, nadrealistično, dramatično. Tako osvetlitev imenujemo gledališka
osvetlitev.
Telo, ki je osvetljeno od zadaj, ne kaže veliko razlik med svetlimi in temnimi področji, zato
deluje sproščeno.
V notranjih prostorih je prepuščena količina, smer in vrsta svetlobe skozi odprtine v stenah in
stropu, predvidena za določene učinke, kar je odvisno od namena prostora. Zato je
pomembno, kako velika so okna, kakšna je zasteklitev, kam je usmerjena fasada. Pri umetno
osvetljenem prostoru je za zaznavanje oblike pomembna tudi izbira svetil in njihova
razporeditev. (Šuštaršič, Butina, Zornik, 2004, str. 146-147)

12.5 Povečanje in zmanjšanje dnevne svetlobe
Dnevna svetloba je v vsakem naravnem domu bistveno pomembna in lahko si ga priredimo
tako, da bo veliko bolj svetel in zato manj odvisen od umetne razsvetljave. Koliko dnevne
svetlobe bo v našem domu, je v veliki meri odvisno od lokacije in podnebja. Domovom v
zmernih podnebjih lahko dnevne svetlobe primanjkuje, medtem ko je v tropskih, bolj vročih
področjih preveč dnevne svetlobe. (Pearson, 1994, str. 117)

12.5.1 Več sončne svetlobe
Nekaj napotkov za stavbe, ki so na področjih z malo dnevne svetlobe in ki ležijo v senci.
S svetlim tlakom pod okni, svetlo pobarvanimi vrtnimi zidovi in zunanjimi zidovi blizu oken
povečamo odboj dnevne svetlobe s površin v notranjščini: barve sten, pohištva in preprog naj
bodo svetle. Svetlobno ozadje v prostoru lahko povečajo ogledala.
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V prostoru bo več svetlobe, če bodo okna čista in če na oknih ne bo nobenih ovir; zavese pa
takšne, da jih lahko odgrnemo.
Na že obstoječa okna damo poševne okvire ali pa damo na okvirje odbojne materiale, kot so
ogledala ter ornamenti in dobimo več svetlobe v prostor.
Pri vgradnji oken je učinkovitejše, da jih dvignemo kot pa da jih razširimo. Skozi okna visoko
v steni prodre svetloba tudi v ozadje sob.
Da bi ujeli kar največ zimskega sonca, hkrati pa imeli senco poleti, posadite blizu oken na
sončni strani hiše samo listavce, plezalke in grmovje.
Potrebno je doseči ravnovesje med povečanim številom oken, za katere se moramo odločiti,
ter pridobivanjem ali izgubo toplote in potrebami po varčevanju z energijo.
Preden pa se odločimo za kakršnokoli spremembo, je potrebno razmisliti, čemu bo soba
služila, kam bomo postavili pohištvo ter o količini in kvaliteti svetlobe, ki jo bomo
potrebovali za različne dejavnosti. (Pearson, 1994, str. 117)

12.5.2 Manj sončne svetlobe
Naslednji napotki so namenjeni stavbam, ki so postavljene na področjih z veliko močne
sončne svetlobe. Težave so lahko povezane z viškom dnevne svetlobe ob določenih delih
dneva in letnih časih tudi na drugih področjih.
Da dobimo več sence in neodbojne površine okoli hiše, lahko podaljšamo robove strehe,
montiramo platnene strehe, baldahine, naoknice, rolete, zaslone in žaluzije, posadimo drevesa.
Zmanjšamo število in velikost oken na sončni strani in se bolj opremo na odbito kot na
direktno svetlobo. Notranjščina bo tako hladnejša. (Pearson, 1994, str. 118)

12.5.3 Blesk
Da bi se izognili blesku, ki prihaja od oken, moramo zmanjšati kontrast med svetlobo, ki
vstopa in notranjo razsvetljenostjo sobe. Če sobo osvetlimo iz dveh ali več smeri, bomo blesk
zmanjšali, prav tako bo pomagalo, če bodo stene v bližini oken čim bolj svetle in če bomo s
svetlimi barvami, preprogami in pohištvom povečali količino odbite svetlobe. Lahko pa
zmanjšamo količino svetlobe, ki prodre v sobo. Pri tem si pomagamo s senčili na zunanji ali
notranji strani, poševnimi okenskimi okvirji ali mrežastimi zavesami. (Pearson, 1994, str.
118)
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13 SVETLOBA IN BARVE
Brez svetlobe ni barv. Svetloba vsebuje vse barve. Prvič je o tem demonstriral leta 1666 Isac
Newtona tako, da je poslal žarek sončne svetlobe skozi steklo prizme in tako prikazal mavrico
vidnega spektra, kot kaže slika 9. Dokazal je, da druga prizma tik za prvo spektralne svetlobe
zopet združi v belo svetlobo. (Orgulan. Razsvetljava.)

Slika 14: Mavrica (Orgulan. Razsvetljava.)
Zaključek je bil, da je barva v svetlobi in ne v steklu. Svetloba, ki jo ljudje vidimo kot belo, je
pravzaprav mešanica vseh barv vidnega spektra. Naše pisano videnje sveta je odvisno od
medsebojnega učinka treh elementarnih dejavnosti: svetlobe kot vira sevanja, predmetov in
njihovega reagiranja na barvo in oken kot prejemnikov barv.
Vsaka barva ima svojo frekvenco. Kombinacija rdeče in zelene svetlobe da vtis
rumene. V celotnem spektru elektromagnetnih valov zavzema vidno območje zelo ozek pas
med 400 in 700 nanometri (1 nm = 10ˉ ⁷ cm). Zelena svetloba vsebuje kratko valovno dolžino
blizu 500 nm, rdeča pa ima dolgo valovno dolžino 700 nm. Središče dveh valovnih dolžin
okoli 600 nm je, da vidimo rumeno. Pigmenti lahko svetlobo le odbijajo, vpijajo ali selektivno
prepuščajo spektralne pasove. Odvzemanje izvršujejo molekule pigmentov, ki se nahajajo v
rastlinah, živalih, barvilih, predmetih itd. Na primer, karoten v korenju, regratu, narcisi odbije
rumeno-oranžne valovne dolžine, vse druge pa vsrka. (Orgulan. Razsvetljava.)

13.1 Vpliv svetlobe na barvo
Energija sončne svetlobe je enakomerno porazdeljena po vsem spektru. Redka umetna
svetloba sveti kot sonce. V umetnih svetilih ena pestra barvna svetloba nadvlada druge. Ti
odmiki od čiste bele luči bistveno preobrazijo refleksijo barv, ki jih pošilja pigment v naše
oči. Svetloba fluoroscenčnih svetil vsebuje malo rdečih sestavin, zato vidimo našo kožo v
44

nezdravem modrikastem odtenku. Svetloba sveč da topel rožnato rumen soj. Ko sveti rumena
luč, je v tej luči rumen stol izrazito rumen, rdeč, zelen ali moder pa umazano siv. Bela ploskev
odbija sleherno valovno dolžino vidnega spektra.
Barve se spreminjajo, ker jih povzročajo različni svetlobni viri in raznotere barvne svetlobe,
ki jih odbijajo površja teles. Barvni videz predmeta je odvisen od svetlobe, ki ga osvetli. Vsa
telesa odbijajo svetlobo. Predmet, ki je pri dnevni luči rdeč, postane v zeleni razsvetljavi črn,
ker zelena luč ne vsebuje rdeče svetlobe, in se nič ne more odbijati. (Mueller, Rudolph, 1970,
str. 100)
Če v ozračju ne bi bilo plinov in prahu, bi bilo nebo črno. Tako ga vidimo v višini 16 000 m,
ker je tam ozračje tako redko, da ga skorajda ni več. Tu je nebo ves čas temno, zvezde pa so
vidne v vsakem času. Ko sončna svetloba prodira skozi zemeljsko ozračje, jo zračne molekule
razpršujejo. Molekule močneje sipajo kratke valove na modrem koncu spektra, nebo vidimo
v modrem soju. Če je v ozračju veliko prahu ali vlage, se na teh delcih razpršujejo daljši
valovi, pri tem postaja modrina neba svetlejša. Najtemnejša modrina neba nastane v suhem in
čistem zraku (Mueller, Rudolph, 1970, str. 100). Nebo je vedno rdeče, če vsebuje zrak delce
prahu in vode. Škrlatno večerno nebo je posledica večerne vlage in visokega zračnega tlaka,
pričakujemo lahko jasen dan.
Vsaka situacija je drugačna – vsaka hiša in vsak prostor znotraj nje. Kakovost svetlobe je
odvisna od okoliščin, od velikosti in dekoracije oken, od virov umetne svetlobe in velikosti
sob. Materiali, ki jih uporabljamo za talne obloge, dekoracijo in pohištvo, bodisi odbijajo in
prenašajo svetlobo ali vsrkajo ali prepuščajo eno ali več barv, ki sestavljajo belo svetlobo.
Barve lahko uporabljamo za ustvarjanje iluzij – glede velikosti (temnejše barve absorbirajo
več svetlobe kot svetlejše), globine (naravna barvila privlačijo svetlobo ali jo odbijajo, kar je
odvisno od dela dneva in letnega časa) in gibanja (barvaste pike v prostoru ustvarjajo gibanje
in energijo). (Pearson, 1994)
Kakovost svetlobe se po svetu razlikuje. V Afriki, kjer sonce žge naravnost z jasnega
modrega neba, uporabljajo barvila, tkanine in kože rjavih, bež in terakotnih odtenkov. V
Veliki Britaniji, kjer okolje spodbuja življenje v zaprtih prostorih in kjer je svetloba precej
manj živahna, iste barve pomenijo zapiranje in pretirana uporaba lahko vodi v umik in
depresijo. Podobno velja za intenzivne barve indijske svile ali tople barve sredozemske palete,
pri katerih moramo biti pazljivi, kadar jih vnašamo v države z drugačno kakovostjo svetlobe
(Hale, 2007, str. 54). Sredozemske barve nas spominjajo na sonce in počitnice.
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Svetloba in senca sta preoblikovalki barv. Celo v beli ali pastelno obarvani sobi naravna
svetloba in odsevi rahlo spreminjajo odtenek ter ton sten in stropa; stena z oknom je
najtemnejša. Naravni spekter sončne svetlobe se spreminja z gibanjem sonca – od rožnate
svetlobe ob zori do bolj nevtralne opoldne pa vse do modrikaste svetlobe mraka. Zato je
potrebno to upoštevati, ko se odločamo za barvo sob, v katerih prodre sonce v različnih
dnevnih urah.
Še bolj izrazito vpliva na barvo umetna razsvetljava. Volframova žarnica ima malo
modre svetlobe, zato pa veliko rdeče in rumene. Pod to vrsto razsvetljavo hladne barve
izgubijo svoj lesk in čistost, tople pa postanejo intenzivnejše in polne.
Pri fluorescentni je manj toplega dela spektra in daje hladnejšo, bolj modro/zeleno svetlobo,
vendar to lahko popravimo z uporabo toplih belih cevi. V poslovnih prostorih, kjer je
potrebno natančno določanje barv, že dolgo uporabljajo posebne fluorescentne cevi s
svetlobo, podobno dnevni svetlobi. (Pearson, 1994, str.112)
Barva je vibracija in nanjo vsak od nas reagira na različnih ravneh, zavedno in nezavedno.
Izpostavljenost določenim barvam bistveno vpliva na naše počutje v različnih okoljih in na
naše razpoloženje. Barve se uporabljajo za zdravljenje telesnih bolezni, za simbolno bogatenje
prostorov ali zbujanje določenih čustev.

13.2 Spekter barv
Valovne dolžine različnih barv vidne svetlobe so majhen del energije, ki jo poznamo kot
elektromagnetno žarčenje. Da je svetloba sestavljena iz mnogih različnih barv, pokažemo
tako, da jo spustimo skozi prizmo. Podoben učinek nastane v naravi, ko posije sonce skozi
drobne vodne kapljice v zraku in nastane mavrica. Isaac Newton je eksperimentalno dokazal,
da se bela sončna svetloba, prepuščena skozi enakostranično stekleno prizmo, razkloni v
barvni spekter. Če vse spektralne svetlobe zmešamo, znova nastane bela svetloba. Svetloba je
valovanje in vsaka barvna svetloba ima svojo valovno dolžino. Barvne svetlobe se zlomijo
skozi stekleno prizmo pod različnimi koti. Barve, ki so pisane in vključene v mavrico,
imenujemo pestre ali kromatične barve. Črno, belo in sivo imenujemo nepestre, akromatične
ali nevtralne barve.
Kot del elektromegnetnega spektra so svetloba in barve, ki jo sestavljajo, v resnici
majhni delci energije, imenovani fotoni. Valovne dolžine teh so tako majhne, da jih merimo v
nanometrih (nm), vsaka enota pa je milijoninka milimetra.
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Valovne dolžine vidne svetlobe segajo od vijoličaste, ki je s 400 nm najkrajša, do
rdeče s približno 780 nm. Za temi so nevidne valovne dolžine – najkrajše so ultravijolična, X
žarki in gama žarki, daljše pa sp infrardeča, mikro valovi in radijski valovi.
V resnici je lastnost površine predmeta, ki prejema svetlobo, tista, ki določa našo
percepcijo barve. Rdeč predmet, kot je paradižnik, vpije vse valovne dolžine vidnega spektra
razen rdeče, ki jo odbija. (Pearson, 1994, str.114)
Spodnji del slike prikazuje območje spektra od 380 – 780 nm. Temu delu rečemo vidna
svetloba, ki jo zaznava človeško oko.

Slika 15: Spekter elektromagnetnega valovanja (Orgulan. Razsvetljava.)

13.3 Mešanje barv
Osnovne barve imenujemo tiste pestre barve, iz katerih lahko nastanejo vse druge pestre
barve. Poznamo različne načine mešanja barv: aditivno (seštevalno) mešanje barv ter optično
mešanje barvnih valenc in subtraktivno (odštevalno) mešanje barv. (Šuštaršič, Butina, Zornik,
2004, str. 148)

13.3.1 Aditivno mešanje barv
Preoblikovanje treh barv v množico novih barv imenujemo aditivno mešanje. To nastane,
kadar na isto mesto mrežnice hkrati priteka več sevanj svetlobe različnih valovnih dolžin. Na
zaslonu slikovne cevi za barvno televizijo zasledimo drobne, svetleče se točke, ki so
razvrščene v trojke s po eno rdečo, zeleno in modro točko. Oko jih zmeša v poljubno barvno
svetlobo in senco. Ko se spojita dva raznobarvna svetlobna snopa (prikazano s slikami),
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nastane nova barva. Modra in zelena se združita v ciansko modro, rdeča in zelena v rumeno.
Ko se natovorijo drug na drugega vsi trije snopi osnovne barvne svetlobe, se izoblikuje bela
barva. Dva različno obarvana žarka svetlobe, ki z mešanjem ustvarita belo svetlobo,
imenujemo komplementarni barvni svetlobi. To so npr. rumena in vijoličnomodra,
oranžnordeča in ciano modra ter zelena in magenta rdeča.
Če mešamo dve primarni barvni svetlobi, dobimo sekundarno barvno svetlobo. Zanimiva je
npr. mešanje primarne oranžnordeče in primarno zelene svetlobe, ki skupaj ustvarita
sekundarno rumeno svetlobo. (Šuštaršič, Butina, Zornik, 2004, str. 148)
Na računalniškem zaslonu se barve mešajo na aditivni način s svetlobnimi barvami. Barve so
določene v odstotkih barvnih svetlob treh osnovnih barv: rdeče, modre in zelene. Tiskanje
poteka s tiskarskimi osnovnimi barvami, ki so tudi osnovne barve za subtraktivno mešanje:
ciano modra, magenta rdeča in rumena. Drugačni barvni odtenki nastanejo, če spremenimo
intenziteto svetlobnih žarkov. Rdeče spremeni slabotna zelena svetloba brez modre v rjavo.
Vse prirodne rjave barve so slabotni odtenki rumene (rdeče in zelene). Pri gledanju barv
potrebujemo rdečo, zeleno in modro, ker se da s temi barvami doseči najobsežnejša barvna
lestvica. Da nastane na barvnem televizijskem zaslonu belina, morajo elektronski žarki enako
močno vzbuditi k sevanju vse tri točke v trojki. Črnina nastane, kjer točka na zaslonu ni
vzbujena. (Mueller, Rudolph, 1970, str.112)

Slika 16: Aditivno mešanje barv (Mueller, Rudolph, 1970, str.112)
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13.3.2 Optično mešanje barvnih valenc
Optično mešanje barvnih valenc lahko nastane v različnih okoliščinah. Lahko ga dosežemo,
ko prihajajo svetlobni dražljaji na mrežnico v zelo kratkih časovnih obdobjih (npr. pri hitrem
vrtenju barvnih ploskev na barvnih vrtavkah) in se barve zlijejo v nov barvni vtis; vzrok je
vztrajnost zaznavanja in dojemanja (persistenca). (Šuštaršič, Butina, Zornik, 2004, str. 149)

13.3.3 Subtraktivno mešanje barv
Večina barv, ki jih zaznamo, nastane tedaj, ko iz spektra odstranimo valove ene ali več
barvnih svetlob. Bela svetloba vsebuje valovne dolžine vseh barv. K subtraktivnemu
(odštevalnemu) načinu mešanja barv uvrščamo prekrivanje barvnih filtrov in snovno mešanje
barv. Pri subtraktivnem mešanju barv je soudeleženo vpijanje (absorbcija) določene barvne
svetlobe. Ko pade žarek bele sončne svetlobe na obarvano površino, barvila odštejejo oz.
odbijejo tisto barvno svetlobo, ki je očesu vidna. Druge valovne dolžine obarvana površina
vsrka. Barvni filtri prečistijo (filtrirajo) določene barvne svetlobe, ki so v beli svetlobi,
prepustijo pa druge barvne svetlobe. Sem sodi osnovno mešanje pigmentov. Pigmenti barvo
odbijajo (odštejejo), filtri barvo prepuščajo. (Šuštaršič, Butina, Zornik, 2004, str. 150)
Subtraktivno mešanje barv se v naravi vrše molekule, ki absorbirajo nekatere pasove spektra.
Pigmenti, ki jih dobimo v naravi, nobenega valovnega pasu povsem ne absorbirajo, človek
vidi naravno okolje vedno v pestrih barvah.
Shematske risbe nam kažejo, kako se s selektivno absorpcijo valov zasnujejo barve. Dnevna
svetloba je označena z belim snopom, ki se na levi steka v filter. Snop sestavljajo tudi rdeča,
modra in zelena barva, pri čemer je vsaka zase glavni izsek iz spektra. Filtri prvega predelka
prikazujejo, da se morata absorbirati dve barvi, da nastane tretja. Filtri druge kolone
odvzemajo le en barvni snop, ostala dva pa prepuščajo. Pri tem nastane modro rdeča, modro
zelena in rumena (rdeče zelena). V tretjem stolpcu je posneto mešanje barvil (Mueller,
Rudolph, 1970, str.110).
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Slika 17: Zasnovanje barv (Mueller, Rudolph, 1970, str.110-111).
- Primarne (prvostopenjske) barve pri subtraktivnem mešanju so ciano modra, rumena in
magenta rdeča. Če te tri barve mešamo na subtraktivni način, nastane s prekrivanjem barvnih
filtrov črna barva. (Šuštaršič, Butina, Zornik, 2004, str. 150)

Slika 18: Subtraktivno mešanje barv (Šuštaršič, Butina, Zornik, 2004, str. 150)
- Sekundarne (drugostopenjske) barve so mešanice dvojice primarnih barv: iz rumene in
rdeče nastane oranžna, iz modre in rumene nastane zelena, iz rdeče in modre pa vijolična
barva. Če zmešamo tako nastalo sekundarno barvo s tretjo primarno barvo, znova nastane
nevtralna barva, tako barvno dvojico pa imenujemo komplementarni par ali par proti barv, ki
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sta si v barvnem krogu nasprotni. Terciarne (tretjestopenjske) barve so mešanica dveh
sekundarnih barv. (Šuštaršič, Butina, Zornik, 2004, str. 150)

14 ZAZNAVA BARV
Človek se mora pri obnovi tistega, kar je videl, opirati na tri stvari: na barvni ton, svetlost in
nasičenost barve.
Barvni ton označuje barvo – rdečo, zeleno, modro, rumeno itd – in je povezan z valovno
dolžino. Stopnja svetlosti izraža navidezno intenzivnost barve, če je svetla ali temna.
Nasičenost je izpeljana glede na čistost ali polnost barve, glede tega, kolikšen videz beline
daje svetloba. V primeru z rožnato barvo vidi oko temno modro kot nasičeno barvo. To je
temelj za oceno, kako barve dojemamo. Barvni ton spremeni valovna dolžina, preobrazba
nasičenosti ali zvečanje ali zmanjšanje svetlobne jakosti. Spektrum vsebuje le troje barvnih
tonov, ki jih ne glede na svetlost vidi oko enako (modri ton 475 nm, zeleni s 505 nm in
rumeni s 570 nm).
Svetlost barve lahko spremenimo, če spremenimo fizikalno svetilnost svetlobnega vira
ali če se premakne valovna dolžina ali stopnja nasičenosti. Nasičenost barv spremenimo, če
ustvarimo drugačen sestav valovnih dolžin, zvečamo jakost barvne svetlobe ali spremenimo
barvni ton. (Mueller, Rudolph, 1970, str. 120)

14.1 Standardizacija meritev svetlobnih barv
Mednarodna komisija za razsvetljavo (Commission Internationale de l’ Eclairage – CIE) je
poskusila razviti mednarodne standarde za meritve svetlobnih barv iz modela škotskega fizika
Jamesa C. Maxwella. Izbrali so tri osnovne svetlobne barve z določenimi valovnimi
dolžinami: rdečo, zeleno in modro ter razvili različico Maxwellovega trikotnika. Pri tem so
uporabili pravokotne koordinate zelene in rdeče z izhodiščem v modri barvi. Barve na robovih
trikotnika med dvema osnovnima barvnima svetlobama so zmesi obeh primarnih svetlobnih
barv in nastanejo, če ti barvi zmešamo v ustreznem razmerju glede na njuno medsebojno
oddaljenost. Barve v notranjosti trikotnika so glede na položaj ustrezne mešanice vseh treh
osnovnih barv. Na mestu, kjer se enakovredno mešajo vse tri osnovne barve, je bela barva.
Barvna tabela CIE je mednarodna tabela, po kateri merimo barvne svetlobe. (Šuštaršič,
Butina, Zornik, 2004, str. 156)
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Slika 19: CIE xy Barvni diagram (Orgulan. Razsvetljava.)

14.2 Barvna temperatura
Ta pojem uporabljamo takrat, ko barvno svetlobo nekega vira opišemo tako, da jo primerjamo
z barvo črnega sevala. Barvna temperatura je definirana kot tista temperatura črnega sevala v
stopinjah kelvina (K), pri kateri je sevanje črnega sevala po barvnosti (položaj trikromatskih
koordinat v barvnem diagramu) popolnoma identično z barvnostjo sevanja preizkušanega
svetlobnega vira (slika 14).
Če trikromatske koordinate črnega sevala (računamo jih iz spektralne porazdelitve sevalne
moči svetlobnega vira), ki jih le-to ima pri različnih temperaturah (K), vnesemo v barvni
diagram, nastane v njem krivulja, ki jo imenujemo Planckova črta (slika 19). Ta črta označuje
položaje barvnih temperatur črnega sevala. Točka bele barve leži na koordinatah x = 0,33 in
y = 0,33 in predstavlja točko barvnosti ekvi-energijskega spektra. (Orgulan. Razsvetljava.)

14.3 Barvna klima
Svetloba in barve prostora omogočajo zaznavanje okolja in jih človeško oko v fiziološkem
smislu zaznava kot barvo svetlobe in barvo predmetov. Pod vplivom svetlobe in barv
nastanejo tudi psihofizični učinki, ki vplivajo na razpoloženje ljudi, in jih imenujemo "barvna
klima". Barvna klima prostora je določena z naslednjimi komponentami: barvo svetlobnih
virov, barvami prostora, barvnim videzom v prostoru in nivojem osvetljenosti. Navedene
komponente je potrebno pri projektiranju med seboj skrbno uskladiti tako, da je v prostoru
hkrati doseženo vidno ugodje in dobro razpoznavanje predmetov. Med vsemi komponentami
barvne klime sta najvažnejši barva svetlobe in barvni videz. Znano je, da napravita pravilno
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izbrana barva svetlobe in dober barvni videz prostor ugoden in harmoničen. (Voršič. Splošna
energetika.. Razsvetljava – Kakovost razsvetljave. )

14.4 Kruithoffov diagram
Barva svetlobe je tesno povezana z nivojem osvetljenosti v prostoru. Nizki nivoji osvetljenosti
zahtevajo tople barve svetlobe, visoki nivoji pa srednje (bele) in hladne (dnevne) barve
svetlobe. Odvisnost barve svetlobe od nivoja osvetljenosti je razvidna iz "Kruithofovega"
diagrama (Slika 15). Svetli del diagrama predstavlja tisto območje, pri katerem barva svetlobe
ugodno učinkuje. Temni del diagrama predstavlja območje, ki se ga moramo izogibati.
Iz diagrama je razvidno, da neki barvni temperaturi ustreza samo določeno področje nivojev
osvetljenosti (svetli del diagrama). Pri izbiranju svetlobnih virov moramo paziti predvsem na
to, da za zahtevani nivo osvetljenosti predvidimo le take svetlobne vire, katerih barvna
temperatura leži v svetlem delu diagrama. (Voršič. Splošna energetika.. Razsvetljava –
Kakovost razsvetljave.)

Slika 20: Kruithofov diagram (Voršič. Splošna energetika.. Razsvetljava – Kakovost
razsvetljave. )

14.5 Karakteristični pojavi v barvnem zaznavanju
Barva je ime za barvni vtis, ki nastane, ko svetloba z določeno valovno dolžino draži
fotoreceptorje mrežnice v očesu. Ti receptorji se odzivajo na specifične valovne dolžine.
Informacija o določeni barvi potuje po vidnem živcu kot živčni impulz naprej do
možganskega središča za zaznavanje barv, tam pa nastane subjektivni občutek za določeno
barvo. Svetlobo, ki povzroči dražljaj, lahko sicer natančno izmerimo s fotometrom ali
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spektometrom, vendar občutka ni mogoče izmeriti z nobeno merilno napravo. Barva je tako
subjektivni pojav, ki je odvisen od fizikalnih, fizioloških in psiholoških dejavnikov. Pri
nastajanju barvnega vtisa se razvijejo procesi, ki povzročijo reakcije na določeno barvno
svetlobo. Nastanejo pojavi in sicer: zaporedni kontrast, sočasni kontrast, barvna prilagoditev,
barvna perspektiva, dinamični učinek barve, svetlobno sevanje. (Šuštaršič, Butina, Zornik,
2004, str. 156)

15 PSIHOLOŠKE SKRIVNOSTI VIDA
Če na primer barvni diapozitiv, na katerem je deklica v modri obleki, projiciramo na rumeno
platno, vidi opazovalec obleko v sivem. Ta pojav potrdi zakon o mešanju barvnih svetlob ter o
komplementarnih barvah. Ker sta modra in rumena komplementarni barvi, se med seboj
nevtralizirata, nastane nepestra barva.
Če projiciramo diapozitiv na bel zaslon, da vidi opazovalec obleko v modri barvi, jo bo videl
vedno modro tudi, če jo kasneje projiciramo na rumen zaslon. Pokaže se pojav o barvni
konstanci (Mueller, Rudolph, 1970, str. 121). Barvni spomin pa ni učinkovit, če imamo
spremenjeno barvo hrane, npr. zrezek osvetljen z modro lučjo. Oseba izgubi tek.

15.1 Kontrasti
1. Zaporedni kontrast je optični fiziološki pojav, pri katerem dražljaj določenih svetlobnih
barvnih valov po določenem času izzovejo nasprotno barvo. Če na primer nekaj časa zelo
pozorno motrimo eno od pestrih barv in nato zamižimo ali pa preusmerimo pogled na belo
ploskev, nastane kontrastna barva prejšnje barve. Zrenje v rdečo barvo na primer izzove vtis
zelene barve in nasprotno, podobno za rumeno modro in za modro rumeno. Ta barvni vtis
imenujemo negativna paslika. Paslika se v naši zavesti ohrani približno toliko časa, kolikor
časa smo gledali v njeno nasprotno barvo. Čim bolj so intenzivne barve, tem bolj intenzivna je
njihova paslika. Negativna paslika je svetlejša, če je barva, v katero smo prvotno gledali,
temnejša, in nasprotno. Negativna paslika se pojavi tudi pri nepestrih barvah. (Šuštaršič,
Butina, Zornik, 2004, str. 156)
2. Sočasni kontrast se nanaša na optično premeno barv, ki nastane tedaj, ko jih gledamo
hkrati – pri tem se ista barva na različnih podlagah navidezno spreminja. Barva lahko vpliva
na sosednjo barvo, tako da ta navidezno spremeni svojo barvnost, svetlost in nasičenost.
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Rdeča barva tako deluje na zeleni podlagi bolj nasičeno kot na oranžni, medtem ko je ob
oranžni videti šibkejša, ob zeleni pa močnejša in bolj žareča.
Sive črte in točke na dveh različnih podlagah so v resnici popolnoma enake, vendar delujejo
različno. Siva barva je na rdečem ozadju videti hladnejša, na zelenem ozadju pa nekoliko
toplejša.
Kadar sočasno opazujemo pestro in nevtralno (npr. sivo) barvo, nevtralna barva prevzame
barvo negativne paslike sosednje pestre barve. Tako je na primer sivi krog na rdečem ozadju
videti zelenkast. Ta vtis nastane zato, ker se izzvana zelena barva po zrenju v rdečo pomeša s
sivo barvo. Siva barva se močneje in izraziteje spremeni, kadar sta obe barvi temni ali svetli
in kadar je pestra barva količinsko večja kakor siva. Nevtralne barve na pestri podlagi se
močno spremenijo.
Pri sočasnem kontrastu se lahko navidezno spremenijo vse tri lastnosti barve: barvnost,
barvna svetlost in nasičenost. Topla barva je ob hladni barvi videti toplejša. Delno nasičena
barva je ob manj nasičeni barvi videti bolj nasičena. Pri sočasnem gledanju v svetle in temne
barve je temna barva ob svetli videti še temnejša, svetla barva pa ob temni še svetlejša. Ta
pojav imenujemo sočasni svetlostni oz. tonski kontrast.
Kadar opazujemo neko barvo, npr. rumeno, na črnem ozadju, postane le-ta manj rumena, a
svetlejša. Tovrstni vtis nastane, ker se po zrenju v črno podlago izzvana svetloba pridruži
rumeni barvi in jo s tem osvetli. Obenem pa ta rumena barva na beli podlagi deluje bolj
nasičena in manj svetla. Tako zaznamo tudi temno modro ali temno rdečo barvo na črni
podlagi kot svetlejši in bolj nasičeni, kot če bi ju opazovali na beli podlagi, kjer bi bili videti
temnejši in manj nasičeni. Svetle barve torej pridobijo barvno moč na svetli, temne barve pa
na temni podlagi. To dejstvo je mogoče izrabiti, kadar želimo svetle oz. temne barve
svetlobno ali barvno moč povečeti ali zmanjšati. Če želimo, da bodo temne barve žarele ali
bodo svetle barve še svetlejše, jih obrobimo s temnimi konturami (npr. črno).
-

Rumen krog je na belem ozadju videti bolj nasičene barve kot na črnem ozadju,
nasprotno pa je temno rdeč krog videti bolj nasičene barve na črnem ozadju kot na
belem.

-

Krog enake rdeče barve je na intenzivni rdeči podlagi videti manj intenzivno rdeče
barve, na manj intenzivno rdeči podlagi pa je videti bolj intenzivne barve. Najbolj
nasičena pa je ista rdeča videti na zelenem ozadju.

-

Trije krogi enake rdeče barve na sivi, beli in črni podlagi so navidezno različno svetli.

(Šuštaršič, Butina, Zornik, 2004, str. 158-161)
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Barvna perspektiva je subjektivni barvni pojav, ki se nanaša na prostorsko zaznavanje barve.
Če opazimo rdečo in modro barvno ploskev enako oddaljeni od naših oči, deluje rdeča barva
bliže, modra pa bolj oddaljeno. (Šuštaršič, Butina, Zornik, 2004, str. 163)
Svetlostno sevanje barve je optična iluzija, pri kateri imamo občutek, da je svetla ploskev na
temni podlagi videti večja kakor enako velika in oblikovana temna ploskev na svetli podlagi.
Čim večje so svetlobne razlike, tem večji je učinek svetlostnega sevanja. Do želene velikosti
barvne ploskve na figurah in detajle lahko optično poveča sončna svetloba. (Šuštaršič, Butina,
Zornik, 2004, str. 166)
3. Barvni kontrasti - učinek svetlosti barve
- Svetlo-temni barvni kontrast
Učinek svetlosti barve je odvisen od osvetlitve barvne ploskve ter od barv sosednjih ploskev
oz. ozadja, na katerem se barva ploskev nahaja. Vsaka barva je lahko videti svetla poleg
temnejše barve ali pa temnejša v družbi svetlejše barve. Vrednost svetlosti posameznih barv
se spreminjajo tudi glede na osvetlitev barvnih ploskev. Tople barve so videti temnejše pri
šibki kot pri močni osvetlitvi. Hladne barve pa so vedeti svetlejše pri šibki kot pri močni
osvetlitvi. V somraku svetlost barv deluje drugače kot pri dnevni svetlobi. V mraku bolje
vidimo hladne barve, in sicer po zaslugi čutnih celic paličic v očesni mrežnici, ki se odzivajo
na hladni del spektra in omogočajo vidno zaznavanje tudi pri medli svetlobi. Čutne celice –
čepki nam pri dnevni svetlobi omogočajo zaznavati širši barvni spekter.
Npr. Rdečo in modro liso opazujte najprej na svetlobi, nato pa še v mraku. V mraku je po
nekaj minutah videti le še modro liso, ki postane svetla, rdeča pa potemni in skoraj izgine.
(Šuštaršič, Butina, Zornik, 2004, str. 167)

- Toplo-hladni barvni kontrast
Nekatere barve izzovejo občutek toplote, druge občutek hladu. Dokazano je, da rdečeoranžna
pospešuje cirkulacijo krvi, modrozelena pa jo upočasni. Ta spoznanja so pomembna zaradi
barvanja prostorov. Če dodamo hladni barvi toplo barvo, npr. zeleni rumeno, tedaj zelena
postane toplejša, kot je bila prej. Toplo-hladni kontrast med dvema barvama je lahko šibek ali
močen. Najmočnejši toplo-hladni kontrast je občutiti med modrozeleno in rdečeoranžno
barvo. Ploskve toplih barv delujejo bližje kot ploskve hladnih barv (barvna perspektiva).
(Šuštaršič, Butina, Zornik, 2004, str. 167-168)
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- Komplementarni barvni kontrast
Komplementarne barve si v barvnem krogu ležijo nasproti. Če med seboj zmešamo dve
komplementarni barvi, nastane nevtralna barva.
Z analizo komplementarnih dvojic ugotovimo, da vsaka dvojica vsebuje tri primarne barve:
rumena : vijolična = rumena : (rdeča + modra)
modra : oranžna = modra : (rumena + rdeča)
rdeča : zelena = rdeča : (rumena + modra)
Komplementarni kontrast lahko primerjamo z ognjem in vodo: če ju pomešamo, se med seboj
uničita. Komplementarna dvojica se med seboj dopolnjuje, tako da nastane nevtralna barva.
Če sta dve komplementarni barvi druga ob drugi, se krepita. Samo ena barva lahko v barvnem
krogu dopolnjuje drugo barvo – tisto, ki je nasproti nje. Komplementarne barvne dvojice
vsebujejo tudi druge kontraste – to je njihova posebna lastnost. Rumena in vijolična sta si tako
kontrastni tudi glede vrednosti svetlosti, rdečeoranžna in modrozelena pa hkrati tvorita tudi
najmočnejše toplo-hladni kontrast. Negativna paslika pri zaporednem kontrastu in sočasni
kontrast pričata, da vsaka barva v našem vidnem sistemu izzove komplementarno barvo in jo
uravnoteža ter nevtralizira.
Dve komplementarni barvi, če jih zmešamo, nastane nevtralna barva.
Komplementarne dvojice barv slikarskega barvnega kroga:
rumena – vijolična
rumenooranžna – modrovijolična
oranžna – modra
rdečeoranžna – modrovijolična
oranžna – modra
rdečeoranžna – modrozelena
rdeča – zelena
rdečevijolična – rumenozelena
(Šuštaršič, Butina, Zornik, 2004, str. 167-168)

15.2 Odnos med obliko in barvo
Barva lahko določeno obliko navidezno spremeni, tako po velikosti (količinski barvni
kontrast, iradiacija barve) kot glede na druge morfološke lastnosti oblike. Določene barve ali
barvni vzorci lahko plastično obliko navidezno sploščijo, oglato zaoblijo in nasprotno. Pri tem
vplivajo na obliko telesa različni dejavniki, barva posameznih delov vzorca, velikost
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posameznih delov, njihova oblika, položaj, gostota ... S pomočjo optičnih prevar lahko
ustvarimo vtis višjega in vitkejšega, bolj oglatega ali okroglega predmeta, kot je v resnici.
Barva lahko s svojim sevanjem povzroči, da se meje med obliko in njeno okolico zabrišejo, to
pa je odvisno tudi od njenega ozadja. (Šuštaršič, Butina, Zornik, 2004, str. 175)

15.3 Prostorski učinek barve
Prostorski učinek barve je odvisen od različnih dejavnikov: kontrasta med svetlimi in temnimi
ploskvami, razlike med toplimi in hladnimi barvami (barvna perspektiva), odnosov med
različnimi barvnimi kakovostmi, velikosti površin posameznih barv in tudi od prosojnosti
barv. Prosojni nanosi barve (npr. lazure) lahko ustvarijo prostorski značaj barve.
Če položimo na črno ozadje tri barve (rumeno, zeleno in vijolično) drugo poleg druge, se zdi,
da rumena barva sili naprej, vijolična pa se umika nazaj. V tem primeru deluje svetlost barve
kot prostorski ključ – belo ozadje spremeni zaznavanje globine. Videti je, da se vijolična
izloči od beline naprej, medtem ko belina pomakne nazaj rumeno barvo. Vtis globinskega
učinka barve je odvisen od ozadja: svetli toni silijo naprej pri temnem ozadju, temni toni pa
pri svetlem ozadju. Na splošno tople barve ob enaki vrednosti svetlosti delujejo bliže kot
hladne barve. Prav tako delujejo bolj nasičene barve bliže kot manj nasičene. Na globino
vpliva tudi količinski kontrast. Če je npr. na veliki rdeči površini majhna rumena lisa, rdeča
prevzame vlogo ozadja in nasprotno – če je na veliki rumeni ploskvi rdeč madež, prevzame
vlogo ozadja rumena lisa. (Šuštaršič, Butina, Zornik, 2004, str. 176)

15.4 Razsvetljava in barva
Barvni vtis ploskve je odvisen od razsvetljave. Če na ploskev pade drugačna svetloba, se
barva ploskve spremeni. Tako imajo slikarski ateljeji okna na severni steni, proti tisti strani
neba, kjer se sveloba najmanj spreminja. Leonardo da Vinci si je nad dvoriščem razpel belo
platno, ki mu je ob soncu zagotovilo normalno razsvetljavo, podobno rahlo oblačnemu
vremenu. Tudi pri nakupovanju blaga se ob umetni osvetlitvi težko odločimo za barvo, saj jo
vidimo drugače kot pri dnevni svetlobi. Kako se barva predmeta spremeni, če ga osvetlimo z
določeno barvno svetlobo, je zato potrebno predvideti tudi pri načrtovanju razsvetljave
prostorov glede na njihov namen (npr. pri osvetljavi odrske scene v gledališču). (Šuštaršič,
Butina, Zornik, 2004, str. 177)
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15.4.1 Reprodukcija barve
Svetlobni viri z enako barvo svetlobe imajo lahko različno spektralno vsebino in s tem
reprodukcijo barve. Na podlagi barve svetlobe ni mogoče oceniti reprodukcijo barve.
Spektralna vsebina svetlobe določa barvni videz predmetov.

Sončna svetloba na S nebu

Svetloba navadne žarnice

Svetloba florustenčne sijalke

Slika 21: Spektralna vsebina svetlobe (Bizjak. Razsvetljava z umetno svetlobo.)

Slika 22: Barvni spekter različne svetlobe in razsvetljava z umetno svetlobo
(Bizjak. Razsvetljava z umetno svetlobo.)
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15.4.2 Sočasni ali simultani kontrast
- optična premena barv, ko barve gledamo hkrati – pri tem se ena barva na različni podlagi
navidezno spreminja. Barva vpliva na sosednjo barvo, da na videzno spremeni svojo barvnost,
svetlost in nasičenost.

Slika 23: Barva na različni podlagi (Šuštaršič et al., 2004. Str. 158)
- sorodni barvi
Dve sorodni barvi si med seboj slabita nasičenost. Kadar ju opazujemo skupaj, sta manj
nasičeni, kot če ju opazujemo posamično.

Slika 24: Dve sorodni barvi (Šuštaršič et al., 2004. Str. 159)
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- svetloba in barva
Rdeči krogi so na različni podlagi različno svetli.

Slika 25: Trije krogi na različni podlagi (Šuštaršič et al., 2004. Str. 161)
- barvna perspektiva se nanaša na prostorsko zaznavanje barve.
Če opazujemo rdečo in modro ploskev enako oddaljeno od naših oči, deluje rdeča bližje,
modra bolj oddaljeno.

Slika 26: Barvna perspektiva (Šuštaršič et al., 2004. Str. 163)
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III. EMPIRIČNI DEL
1 PREDSTAVITEV RAZISKOVANJA
Vse več izobraževalnih ustanov in arhitektov spoznava, da je naravna osvetlitev pomemben
element v kreativnem okolju, da je ugodnejše za učenje in prijazejšo za okolje. Naravna
osvetlitev v prostoru je toplejša in privlačnejša od fluorosenčne osvetlitve, ki jo najdemo v
šolah. Stenska in strešna okna, ki prepuščajo naravno svetlobo v šolo, (če le bleščanje in sence
preprečimo), lahko ustvarijo udobnejše in prijaznejše okolje za učitelje in učence.
Ko sem pregledovala fotografije različnih šol in si ogledala nekaj video filmov, sem se
osredotočila v iskanje, kako bi lahko stare in zastarele šolske zgradb povrnili v življenje.
Pomembne deleže prispevajo svetloba, ki prodre v prostor, barve in oprema, ki jih uporabimo
v prostoru, da bi izboljšali učno okolje. Kar pripomore k drugačnemu pristopu poučevanja in
učenja v enaindvajsetem stoletju.
Velik vtis je naredila name organizacija Fielding Nair International (FNI). Fielding Nair
International je vodilno globalno podjetje za načrtovanje izobraževalnih objektov in
arhitekturno oblikovanje. FNI imajo v ospredju cilj z načrti šolskih objektov izboljšati učenje
in ustvariti vzorno učno okolje.
FNI je nudila storitve lokalnim, regionalnim in nacionalnim šolam v 42 državah na 5
kontinentih. Zato sem izbrala tri šole na različnih kontinentih, s katerimi so sodelovali. To so
osnovne šole:
-

Sinarmas World Academy, Java, Indonezija,

-

Wooranna Park Primary school, Melburne, Avstralija in

-

P.K. Yonge Developmental Research School, Florida, Združene države Amerike.

Omenjene šole sem primerjala s slovensko osnovno šolo Frana Albrehta iz Kamnika. Kriteriji
za izbiro slovenske šole so bili, šola, ki je stara vsaj 20 let in v arhitekturni obliki, po kateri so
bile zgrajene mnoge šole v Sloveniji in bi se jo dalo popestriti, preurediti in arhitekturno
izboljšati.
S pomočjo elektronskih člankov, izkušenj različnih avtorjev, fotografij in video posnetkov
sem poiskala odgovore na zastavljena vprašanja in izbrala fotografije. Iz video posnetkov sem
izdelala fotografije.
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1.1 Opredelitev problema
Z raziskavo sem želela ugotoviti, kako pomembna je svetloba v šolskem prostoru. Poiskati
rešitve pri urejanju prostora, da bo ta zagotovil pravo vzdušje oziroma udobno okolje, v
katerem se bodo učenci počutili varno. Poiskati rešitve, kako bi lahko sami z nekaj spretnosti
dramatično spremenili vzdušje v učnem prostoru in ustvarili prostor, prikrojen življenjskemu
slogu in čustvenim potrebam. Želela sem ugotoviti, katere so pomembne stvari pri
načrtovanju urejanja učnih prostorov in poiskati rešitve za moteče svetlobne dejavnike, ki
ovirajo učence pri doseganju boljših učnih rezutatov.

Spoznati pomen barv v šolskem

prostoru in kako se barve, svetloba in tekstura prepletajo med seboj. Zajela sem 4 šole, tri tuje
in eno slovensko šolo. Ugotavljala sem, kako je vsaka šola opremila prostor glede na
svetlobo, kakšne barve, teksturo in pohištvo je vnesla v prostor. Ob tem pa sem se poskušala
vživeti v različne prostore različnih šol.

1.2 Namen oz. cilj
Namen raziskovanja je poiskati najboljše rešitve in predloge pri obnovi učnih prostorov glede
na svetlobo.
Razmišljala sem o pomembnosti svetlobe v šolskem prostoru, na samo počutje v šolskem
prostoru, kako vpliva na nas določen prostor in njegove učinke na nas. Pomagala sem si s
fotografijami, video posnetki in se poskusila vživeti vanje.
Cilj je bil poiskati praktične odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja tudi pomočjo
izbranih šol ter primerjati šole med seboj.

1.3 Predstavitev raziskovalnega problema - raziskovalna vprašanja
1. Kako bi izboljšali prostore v šoli glede svetlobe/osvetlitve, da bi bili prostori udobnejši,
učinkoviti, privlačni in varni kot produktivno učno okolje?
2. Kako se svetloba okoli šole in v šoli spreminja ob določenih dnevih in letnih časih? Na
katerih straneh so učilnice? Katera načela strani neba moramo upoštevati?
3. Kakšen vtis naredi določena naravna in umetna osvetlitev v prostoru?
4. Kateri so moteči svetlobni dejavniki v učilnici in kako bi jih preprečili?
5. Kakšno razsvetljavo imajo šolski prostori? Katere vrste virov razsvetljave bi bile
najprimernejšia za različne učne prostore?
6. Kako se barve, svetloba in tekstura prepletajo med seboj?
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2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
2.1 Kako bi izboljšali šolske prostore za večje udobje, učinkovitost kot
produktivno učno okolje?
Ustvarjanje prijetnega in ustvarjalnega učnega okolja je odvisno od ocene predvidenih
dejavnosti in namena uporabe. Če želimo to narediti učinkovito, je pomembno upoštevati
potrebe uporabnikov. Učilnice so večinoma napolnjene z učitelji in učenci. V teh prostorih
bivajo približno 6-8 ur na dan, s krajšimi odmori, kar je podobno delovnemu času delavca na
delovnem mestu v tovarni. Nekatere naloge v razredu so tradicionalne, kot npr. branje in
pisanje. Pogosto se izvajajo dodatne naloge, kot so delo z računalniki in avdiovizualne
predstavitve. Še posebej so pomembni spreminjajoči stili učenja in poučevanja s sodobnimi
tehnikami, ki vključujejo več skupinske interakcije.
Večina šol je danes grajena podobno kot so jih gradili 1940. leta. Prostori so zelo
uradni/formalni, učilnice so pravokotne, 21 m x 25 m, z dolgimi hodniki, kot model celice. Iz
ene celice se učenci gibljejo po hodniku do druge celice.
Take učilnice so za eno vrsto inteligence, poslušanje, in en način poučevanja, predavanje.
Model tovarniških učilnic je po celem svetu še vedno živ tako v Ameriki, Avstraliji kot v
Sloveniji. Vprašanje je kako izboljšati prostore, da bodo privlačnejši, udobni, učinkoviti in
varni. Odkrili so vsaj tri različne modele. Že slavna misleca Leonardo da Vinci in Albert
Einstein sta razvila ideje v svojem času. S svojimi idejami s jim je pridružil znani mojstr
Jamie Oliver.
Kako bi v modernem svetu izgledal da Vincijev atelje, Einsteinov in Oliverjev prostor kot
razred? (Fielding, Lackney, Nair, 2006)

1. Da Vincijev atelje bi bil prostor z veliko dnevne svetlobe in z direktno umetno osvetlitvijo,
povezoval bi zunanjo teraso s širokimi in drsečimi vrati, z dostopom do vode, brez žičnega
omrežja, z veliko policami in omarami za shranjevanje, trdnimi tlemi, visokim stropom,
razstavnim prostorom za dokončane projekte, ločenim ozvočenjem in prepustnostjo svetlobe k
notranjosti in zunanjosti z dobrim razgledom in panoramo.

2. Einstainov prostor daje prednosti odmaknjenemu prostoru in je povezan z naravo. Einstain
je želel biti sam, ko je razmišljal, saj je dobil navdih, ko se je tiho sprehajal in ali izvajal druge
dejavnosti kot je bilo veslanje. Njegov prostor bi omogočal umaknjen del za ustvarjalno
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razmišljanje, in kraj, ki bi bil povezan z zunanjim svetom in resničnimi problemi. Njegov
razred omogoča različne smeri glavne avle, podobno kot v hotelu s petimi zvezdicami, z
udobnim pohištvom, z visokimi stropi, z veliko stekla in z lahkotnim dostopom do naravnih
elementov, z vodnim središčem. Del prostora bi bil namenjen zasebnosti, povezan z
aktivnostjo v velikem prostoru.
3. Oliverjev prostor bi ponujal učenje v kuhinji v povezvi s samopostrežno restavracijo.
Vseboval bi ogledala, da bi bil viden celoten prostor in majhne mize z udobnimi stoli.
Zavzema se za mehke linije, krožno prehajanje iz prostora v prostor in zunanje dvorišče. Kot
prostor za telesno, emocionalno in duhovno hranjenje bi Oliverjev model bil lociran tako, da
bi služil da Vincijevemu in Einsteinovemu prostoru.
Prava veščina je prilagoditi nove ideje v obstoječe prostore.
V omenjenih šolah sem si ogledala fotografije in kratke video filme. V šolah sem prepoznala
prostore, ki bi lahko ustrezali opisu da Vincijevemga ateljeja, Einsteinovemu in Oliverjevemu
prostoru.

2.1.1 Da Vincijev model v izbranih šolah
1. V OŠ Frana Albrehta (slika 1 in 2) so prostori zelo formalni, učilnice so pravokotne z
dolgimi hodniki. Našla sem odprt prostor z vodnim središčem, umivalnik v obliki fontane, s
privlačno sijočo steno z mozaikom. Kljub temu, da prostor nima oken, je svetel in pritegne
pozornost. Osrednji prostor povezuje ostale prostore z učilnico, jedilnico in hodnikom.
Začutiti je pridih da Vincijevega modela.

1

2

Fotografija 1 in 2: OŠ Frana Albrehta, Slovenija
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3
Fotografija 3: OŠ Frana Albrehta, Slovenija
2. OŠ Sinarmas World Academy ima širok hodnik z visokimi stropovi in visoko stekleno
steno, omogoča prehod naravnoe svetlobe, in z direkno umetno svetlobo v avli. Prostor je s
pogledom skozi okna povezan z zunanjim okoljem. Galerija je namenjena razstavljanju
izdelkov. Učni oprostori so povezani z drsnimi vrati z veliko zunanjo teraso, ki je namenjena
učenju, z dnevno svetlobo. S terase je razgled na okolico. Da Vincijev model je navzoč.

4

5

6

Fotografija 4, 5 in 6: Sinarmas World Academy, Indonezija
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3. Da Vincijev model v prostoru je možno zaslediti tudi na OŠ Wooranna Park, kjer je prostor
osvetljen z vseh strani z naravno svetlobo in direktno umetno osvetlitvijo. Visoki stropovi
omogočajo postavitev različnih visokih konstrukcij, od koder je viden panoramski razgled na
vse strani prostora, iz oranžne utrdbe in iz balkona, ter na zunanjo okolico.

7

8

Fotografija 7 in 8: OŠ Wooranna Park, Avstralija
4 Da Vincijev model je možno videti tudi v P. K. Yonge šoli, kjer so nameščeni kotički s
policami za shranjevanje ter razstavni prostori z vseh starni, po stenah, na oknih, panojih.
Prostori so povezani s steklenimi zidovi in vrati. Prostor je odprt in dobro osvetljen z umetno
svetlobo. V zunanje učilnice prodira skozi visoka okna naravna svetloba. Visoka in nizka
okna omogočajo pogled v okolico.

9

10

Fotografija 9 in 10: OŠ P.K. Yonge, ZDA

2.1.2 Einstainov model v izbranih šolah
1. V OŠ Frana Albrehta nisem našla prostora, kamor bi se lahko učenci posamezno odmaknili
ali ki bi bil povezan z naravo in zunanjim svetom. Prostor, kot je avla, ni dovolj odprt in o
udobnem mehkem pohištvu ni sledu v učilnicah ali na hodnikih. Vendar sem v eni učilnici
našla gugalni stol, ki daje okolju pridih domačnosti in možnost posamezniku, da se zaziblje.
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11
Fotografija 11: OŠ Frana Albrehta, Slovenija
2. OŠ Sinarmas je zelo povezana z zunanjim svetom, saj daje možnost sprehoda skozi različne
vrtove, deževni gozd, ob vodnih virih, pod arkadami, kjer se lahko vsak posameznik
odmakne. Možnost prehajanja iz enega okolja v drugega nudi pogoje za ustvarjalno
razmišljanje. Učenci imajo možnost spremljati, kako se okolje in barve v okolju spreminjajo
ob različni svetlobi v različnem času dneva, vremenu in letnem obdobju. Svetloba ustvarja
različen pogled in ustvarja vzdušje v okolju. Stili vrtov in urejenost vrtov v razgibanem okolju
daje posamezniku možnost izbora, in mu nudi ustrezno počutje in zadovoljuje po
odmaknjenosti.

12

13
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14

15

16
Fotografija 12, 13, 14, 15 in 16: OŠ Sinarmas World Academy, Indonezija
Šola nudi pogoje kot v najboljšem hotelu. Prostorne avle z udobnim pohištvom, mehkimi
tlemi, z barvitostjo umetniških del in pohištvom, s steklenimi stenami omogočajo svetle in
razgibane prostore za individualno delo in za druženje ter delo v večjih skupinah. Prostori
učinkujejo mehko, domače in svobodno.

17

18
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19

20

Fotografija 17, 18, 19 in 20: OŠ Sinarmas World Academy, Indonezija
3. OŠ Wooranna Park povdarja ureditev notranjih prostorov. Prostori, ločeni z visokimi
stenami, so zelo različni. Spominjajo me na tehnični muzej, povdarjajo naravoslovne vede,
kot so matematika, fizika in računalništvo (veliki ekrani, stoječa ura, igranje šaha, gasilski
avto, računalniki). V samih prostorih ni omar, so le police. Vnesli so konstrukcije, kot so
gasilski avto, stolp, zmaj, kar jim omogočajo visoki stropovi. Manjši prostori omogočajo
individualno delo. Osveljeni so z naravno svetlobo, ki prihaja iz stenskih oken, in umetno
osvetlitvijo. Osvetlitev med prostori se spreminja. Mehko pohištvo, ki barvno izstopa v
prostoru, predvidevam, določa mirno dejavnost: branje, prebiranje knjig, delo z računalnikom,
počitek.
prostorom

Sam prostor omogoča različne stile učenja. Zasebni prostori so povezani s
z

glavno

aktivnostjo.

21

22

23
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24

25

Fotografija 21, 22, 23, 24 in 25: OŠ Wooranna Park, Avstralija
4. OŠ P. K. Younge ima v središču manjše prostore z različnimi mehkimi sedeži, kjer je
možno prehajati iz ene aktivnosti v drugo. Notranji prostori so ustvarjeni za zasebnost in
hkrati povezani z aktivnostjo v učilnicah, ki so nanizane okoli centralnega dela. Povezujejo jih
steklene stene, skozi katere je možno videti, kaj se dogaja v učilnicah. Učilnice imajo naravno
osvetlitev, centralni del pa je umetno osvetljen. Majhne prostore v centralnem delu ločuje
različno mehko pohištvo z okroglimi linijami ter barve.

26

28

27

29

Fotografija 26, 27, 28 in 29: OŠ P. K. Yonge, ZDA
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2.1.3 Oliverjev model v izbranih šolah
Oliverjev prostor bi ponujal učenje v kuhinji v povezavi s samopostrežno restavracijo.
Vseboval bi ogledala, da bi bil viden celoten prostor in majhne mize z udobnimi stoli.
Zavzema se za mehke linije, krožno prehajanje iz prostora v prostor in zunanje dvorišče. Kot
prostor za telesno, emocionalno in duhovno hranjenje bi Oliverjev model bil lociran tako, da
bi služil da Vincijevemu in Einsteinovemu prostoru.
Oliverjev model sem našla samo v OŠ Sinarmas World Academy.

30

32

31

33

Fotografija 30, 31, 32 in 33: OŠ Sinarmas World Academy, Indonezija
Različne jedilnice, ki so povezane z zunanjim prostorom, imajo možnost izhoda na teraso.
Jedilnice, ki so v avli z visokimi zasteklenimi stenami, dobijo dovolj naravne svetlobe skozi
cel dan. Visoke zasteklene stene omogočajo, da svetloba prodre globoko v notranji prostor.
Ko sedimo v takem prostoru imamo občutek, da smo zunaj. V jedilnici z nizkimi stropi imajo
mehke, okrogle linije, kljub temu so dobro osvetljene, iz ene strani z naravno svetlobo in z
umetno osvetlitvijo iz svetil in barvitih osvetljenih sten. Možno je prehajati iz enega prostora
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v drugega. Mize so majhne, okrogle in ob klopcah pravokotne, dovolj je prostora, da se je
možno gibati naokoli. Na dveh fotografijah je vidno, da je jedilnica vidna celotni šoli iz
balkonov.

2.1.4 Predlogi za izboljšavo šolskih prostorov v izbranih šolah
V razpredelnici so predstavljene izkušnje arhitektov, v pomoč, katere prostorske, psihološke,
fiziološke in vedenjske lastnosti želimo vnesti v prostor.
Tabela 5: Človeške izkušnje štirih področij in njihove ustrezne lastnosti
Izkušnje ljudi s področja

lastnosti

načtovanja in oblikovanja o
šolskih notranjih prostorih
Prostorske

intimen, odprt, svetel, zaprt, aktiven, miren, povezan z
naravo, mogočen, tehnološki

Psihološke

pomirja, daje varnost, spodbuja, radosten, igriv, navdihuje,
kreativen, spodbuja razmišljanje, dviguje življenjsko moč,
ustvarja občutek skupnosti

Fiziološke

toplo, hladno, udobno, zračno, zdravo, aromatično,
sestavljeno, vizualno prijetno

Vedenjske

neodvisen študij, skupinsko delo, timsko delo, telesna
dejavnost, raziskovanje, pisanje, branje, delo z
računalnikom, petje, ples, gledališče, prestavitve, veliko
skupinsko delo, obdan z naravo, projektiranje, gradnja,
poučevanje, sproščanje, igra

(Nair in Fielding. 2005. Str.11, 19-20.)
Za udobnost, učinkovitost, privlačnost in varnost šolskih prostorov je potrebno upoštevati:
- lokacijo objekta,
- možnost gibanja naokoli,
- svetlobo in osvetlitev,
- uporabo prostora,
- notranje oblikovanje,
- naprave in opremo,
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- akustično, senzorično in tipno okolje,
- prožnost in prilagodljivost ter
- potrebe uporabnikov šolskih prostorov.
Večina šol v slovenskih prostoru ima veliko neizkoriščenega prostora, ki je le prehodno in se
le osvetljuje in ogreva. Taki prostori v šolah zavzemajo kar 40 %. Kar nekaj tega prostora bi
lahko uporabili..
Na OŠ Frana Albrehta v Kamniku bi lahko hodnike bolje izkoristila za učne namene in
druženje. Gibanje v učilnicah je omejeno z mizami in stoli, za kaj drugega že ni prostora, npr.
za namestitev tepihov in mehkih sedišč. Mize so enotne oblike. V pritličju in prvem nastropju
so poskušali izkoristiti prostor, vendar so ga nerodno pregradili s stenami in panoji, da so
ogradili še hodnik, pri tem pa mu vzeli večji del naravne svetlobe, zato mora biti ves čas
umetno osvetljen. V tem prosoru bi lahko namestili mehka sedišča namesto klopc. Klopce so
postavili okoli vhodnih vrat učilnice. V drugem in tretjem nadstropju pa je hodnik
neizkoriščen, namenjen le prehajanju. Omare za shranjevanje so visoke in pritrjene na steno,
zato je prilagodljivost glede na potrebo dela omejena. Ker so omare na hodnikih visoke, so
izdelki obešeni previsoko, pod stropom, kar ni v liniji učenčevega pogleda.

34

35
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36

37

Fotografija 34, 35, 36 in 37: OŠ Frana Albrehta, Slovenija
Svetloba v učilnice prihaja samo iz ene smeri, ker so stene neprosojne. Dolgi hodniki le iz V
in/ali Z smeri. Umetna osvetlitev v šoli je direktna, svetila so v liniji, in v nekaterih razredih
še vedno točkovna.
Ostale omenjene šole so prostor maksimalno izkoristile, obložile tla s tepihi, postavile
različna mehka sedišča in oblikovale majhne individualne kotičke. Mehkoba po tleh
dovoljuje, da učenci sedijo povsod po tleh in so tla del učnega prostora. Hodniki so del
učnega prostora. Izdelki so obešeni v višino učenčeveva pogleda. Vsak najmanjši prostor, tudi
na tleh, je namenjen aktivnosti. Prostori so odprti in je možno lahkotno prehajati iz enega
prostora v drugega. Zaprte učilnice imajo okna na notranji strani in zastekljena vrata, da je
možno videti, kaj se dogaja v učilnici in kaj se dogaja v notranjem prostoru. Fleksibilno
pohištvo, kot so nizki elementi, je možno prestavljati. Mehka tla in različno mehki sedeži
prispevajo k občutku domačnosti. Velikih visokih omar na fotografijah nisem opazila. Šole
nameščajo različne oblike miz, kar pripomore k ureditvi prostora prilagojenega aktivnosti,
omogoča različen način dela in boljšo uporabnost. V PK Younge šoli imajo nekatere mize in
mehka sedišča koleščke.
Visoka steklena okna in steklene stene omogočajo, da so prostori osvetljeni z naravno
svetlobo večji del dneva. Svetloba prihaja v prostor iz vseh strani neba; S, J, V, Z, SV, JV, JZ,
SZ. Tudi osrednji prostori, ki nimajo zunanjih oken, dobijo nekaj naravne svetlobe iz
prostorov, ki so na zunanji strani, ker imajo zasteklene stene ali sten ni. Poudarek je na
naravni osvetlitvi. Umetna osvetlitev je v vseh šolah linijska in direktna.
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2.1.4.1 Mize in talne površine
Primeri različnih oblik miz in izkoristek mehkih talnih površin za učenje v omenjenih tujih
šolah.
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Fotografija 38, 39, 40, 41, 42 in 43: OŠ P. K. Yonge School, ZDA
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44

45
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Fotografija 44, 45, 46 in 47: OŠ Wooranna Park, Avstralija
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48

49

50
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Fotografija 48, 49, 50 in 51: OŠ Sinarmas World Academy, Indonezija

2.1.4.2 Pohištvo in oprema
Pohištvo in oprema dajeta visoko kakovost okolju. Dobro oblikovano pohištvo je še posebej
pomembno za prenovo šolskega objekta. Pohištvo in opremo je potrebno načrtovati na
začetku projekta. Odločati se o pohištvu in opremi na konca procesa, bi lahko pomenilo, da je
objekt odličen, vendar pa ga ni mogoče uporabiti v celoti v skladu z namenom. Ocenjuje se,
da otroci med 5 in 16 letom starosti preživijo v šoli v sedećem položaju približno 15.000 ur,
kar kaže na pomen kakovostnega pohištva.
Zato je zelo koristno, da upoštevamo naslednje:
- Izberemo ustrezno veliko pohištvo; za različno starost otrok, vendar se moramo prepričati,
da je pohištvo dovolj veliko tudi za odrasle, za prireditve.
- Pazljivo načrtujemo postavitev pohištva v prostoru: vsakdanja postavitev pohištva v učilnici
oteži premikanje pohištva v bolj prožno postavitev, kot bi si želeli. Izbira pohištva na začetku
je

koristna

pri

načrtovanju

shranjevanja

in

notranje

postavitve

v

prostoru.
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- Izberimo fleksibilno pohištvo. Lahko, premično, ki omogoča, da lahko hitro spremenimo
postavitev. Usklajeno pohištvo lahko prinese prednosti, na primer mize, kjer je globina enaka
dvakratni širini in jih lahko združimo, je bolj uporabno.
- Izberimo pohištvo, ki ga lahko ustvarjalno uporabimo pri oblikovanju prostora. Visoko
stabilno pohištvo lahko ustvarja posamezne enote pri prostorski delitvi. Z nizkimi omarami
lahko ustvarimo zasebna področja za učenje, pri čemer pa ohranimo razglednost po razredu.
- Zagotoviti je potrebno primeren prostor za skladiščenje pohištva, ki ga uporabljamo samo
občasno, za usmerjene dejavnosti.
(Creating excellent primary schools, 2010, stran 111)
Nekaj primerov, kako so v omenjenih tujih šolah vključili mehka sedišča, da bi bil občutek v
prostoru mehak in sproščujoč. Zelo so bili inovativni v šoli P. K. Younge šoli.
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Fotografija 52, 53, 54 in 55: OŠ P. K. Yonge, ZDA
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Fotografija 56, 57 in 58: OŠ Wooranna Park, Avstralija
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60

Fotografija 59 in 60: OŠ Sinarmas World Academy, Indonezija

2.1.4.3 Razsvetljava
Vstop

v vsako

majhno

učno

skupino

je

lahko

individualna

in okrepi svojo

edinstveno identiteto. Razsvetljava ima pomembno vlogo pri oblikovanju te identitete.
Vhodni prostori vključujejo različne med seboj povezane prostore, zaradi česar je vsak pristop
razsvetljave drugačen. Pomembni elementi dela in učni prostori bi morali biti ostro osvetljeni.
V sodobnih razredih je napeljana indirektna razsvetljava v kombinaciji z direktno svetlobo,
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na izbranih področjih z razširitvijo svetlobe zgoraj 60 % in 40 % spodaj, kar zagotovi boljše
vzdušje.
Svetloba in barve naredijo prostor edinstven, ta odraža značaj, če se osvetlitev spreminja. Na
primer, stena nasproti vhodnih vrat v skupnem prostoru je lahko pobarvana z globljo barvo, s
tem dosežemo veliko stenskega odboja, kar daje prostoru edinstvenost.
Primeri izbranih šol, učinek stene, ki je drugačna od ostalih.
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Fotografija 61: OŠ Wooranna Park, Avstralija
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Fotografija 62: OŠ Sinarmas World Academy, Indonezija
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Fotografija 63: OŠ P. K. Yonge, ZDA
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Fotografija 64: OŠ Frana Albrehta, Slovenija

2.1.4.4 Nasveti za izboljšavo učnih prostorov
1. Vključiti učence v skupni projekt, kar lahko naredimo sami. Učenci pomagajo iskati ideje
za opremljanje, postavitev pohištva glede na dejavnosti in aktivnosti (uporaba internetne
strani, www.designshare.com).
2. Razvijmo matrico. Odločimo se, kateri od 18 učnih načinov (glej prilogo 1), ki jih
predlagata Prakash Nair in Randall Fielding je sprejemljiv in bi jih lahko vključili v prostore
razreda.
3. Vključimo mehkobo. V načrt je potrebno vključiti mehka sedišča – sedežne vreče, blazine,
zofe, oblazinjene stole ter mehka tla – da bi bil občutek v prostoru bolj mehak in sproščujoč.
4. Naredimo načrt. Narisamo šablono za pohištvo v razredu, prouči različne načine, kako bi
lahko v razredu postavili pohištvo glede na svetlobo za različno spodbudno učenje.
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5. Naredimo zeleno. Izberimo domače materiale, povežimo z zunanjostjo in naravo.
6. Podrimo zidove. Če je le nekaj denarja za prenovo, lahko podremo nekaj zidov, da si
olajšamo timsko delo, ustvarimo prostor za druženje in s tem spremenimo hodnike. Predelati
šolo, kjer bi bilo veliko stvari zelo prilagodljivih (na primer z velikim številom premičnih sten
ali drsnimi predelnimi stenami).
7. Vključimo primerne barve. barve sten in pohištva, ki so usklajene med seboj in s
prostorom.
(Creating exellent primary schools, 2010)
Šolski prostor bi moral biti zasnovan tako, da spodbuja vse, ki stopijo vanj, da se ustavijo in
da sam prostor pritegne pozornost tako šolarje kot starše in osebje.

2.2 Kako se spreminja svetloba v šoli in okoli nje ob določenih dnevih in
letnih časih? Na katerih strani neba so učilnice? Katera načela strani neba
moramo upoštevati?
Neživi predmeti oživijo v naravi, ko skozi njih posije premikajoča sončna svetloba, ko se
ustvarijo sence ob vremenskih razmerah. Kljub negibnosti se videz teh nepremičnih
predmetov nenehno spreminja. To je glavna sporočilo naravnega okolja.
Grajeno okolje je tudi neživo. Pročelje zgradbe oživi, ko nanj posije premikajoče sonce. Prav
tako je pomembno, da oživi notranjost zgradbe. Del naloge za oblikovalce je omogočiti
prodor naravne svetlobe v notranjost stavbe.
Ker Zemlja kroži okoli Sonca, se odnos sonca in stavbe postopoma spreminja. Sončni kot
stavbe je širši v poletnih mesecih in ožji v zimskih mesecih. Manjši je kot med zastekljenimi
površinami na stavbi in soncem, bolj se svetloba odbija, manj direktne sončne svetlobe
dejansko prodre v stavbo.
Ko svetloba vstopi v stavbo, udari oziroma obsije v različne notranje površine prostora in se
spet odbije, absorbira ali prenese. Temnejše površine absorbirajo več svetlobe. Svetle
površine odbijajo več svetlobe. Grobe ali teksturne površine dajejo poševno svetlobo, ko se ta
odbija. Direktno sončno sevanje lahko tudi beli tkanino. Če ista sončna svetloba obsije zeleni
list, lahko povzroči fotosintezo in posledica je ustvarjanje kisika, ki se proizvaja v stavbi.
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Sence bodo nastale na notranjih površinah stavbe tam, kjer je ovira pri prenosu neposredne
sončne svetlobe skozi prozorno odprtino v stavbi. Senca, ki bo dolga manj kot meter bo, imela
svež črn rob. Ko je dolžina sence daljša od metra, bo rob sence začel postajati mehek ali
meglen. Daljša kot je senca, bolj bo njen rob zabrisan. Sence na tleh stavbe, ki jih oddaja
sosednja okenska polica bo, bolj ostra, kot senca na tleh, ki jo oddaja svetloba neba.
Nebo je glavni dejavnik, ki odloča o naravni svetlobi, prejete v prostoru, zato je usmeritev
zgradbe najpomembnejša za dnevno svetlobo. Vzhodna in zahodna stran prejme sončno
svetlobo polovico dneva, ko je sonce v nizkem položaju. Učilnice na južni strani lahko
prejmejo razsvetljavo v izmenjavi z direktno in razpršeno svetlobo. Zaradi mehke sence in
senčenja omogočajo trodimenzionalno kakovost okolja. Severno pročelje, ima kljub relativno
nizki osvetljenosti najbolj konstantno in enotno dnevno svetlobo ves dan in leto.
Zaradi solarnih toplotnih dobitkov skozi steklene površine je večina oken orientiranih na
južno stran, kar je lahko pogosto vzrok za neenakomerno porazdelitev svetlobe v prostoru in
enoznačno osvetlitev ter slabšo interakcijo notranjega okolja z bivalnim.
Dnevno svetlobo je možno preveriti že v fazi načrtovanja z uporabo programa Velux Daylight
Visualiser 2 (DVIZ), ki nam je lahko v pomoč pri optimizaciji in interpretaciji naravne
osvetlitve prostorov.
Programsko orodje omogoča hitro modeliranje 3D prostora, kjer lahko pri različni postavitvi,
številu in velikosti navpičnih in strešnih okenskih odprtin, ob različnih dnevih, urah in
lastnostih neba preverimo osvetlitev v prostoru. Ker pa na osvetlitev pomembno vplivajo tudi
barve, materiali in tekstura površin, je v programu omogočena izbira teh lastnosti. (Močnik,
2010)

2.2.1 Razlike v osončenost prostorov pri različni orientaciji oken
Različna orientacija okenskih odprtin pomeni tudi različno osončenost prostorov in trajanje
osončenosti. Južno orientirane okenske odprtine bodo v zimskih mesecih dajale največ
toplotnih dobitkov. Vzhodna in zahodna orientacija omogočata vpad sončnih žarkov globje v
prostor. Prostori, ki prejmejo sončno svetlobo, so prijetni za bivanje, počutje, zato je
pomembno, da prostore razporedimo glede na njihovo namembnost in željo po
izpostavljenosti sončni svetlobi.
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Osvetlitev

se z dodanim strešnim oknom bistveno izboljša. Porazdelitev svetlobe je z

dodanim strešnim oknom enakomernejša, s čimer ima prostor možnost fleksibilnejše
postavitve pohištva.
Z razporeditvijo oken se izboljša osvetlitev po globini prostora. Še tako visoko okno ne more
zadovoljivo osvetliti globine, kar je problem pri večjih kvadraturah, kot so delovni prostori,
igralnice ali učilnice. (Močnik, 2010)
Učilnice, ki so orientirane na JZ in JV, prejmejo podobno količino sončne svetlobe od 10:00
ure dalje. Učilnice, orientirana na SV, ob 10:00 uri prejmejo še zadnje sončne žarke, medtem
ko so učilnice na SZ strani ob 12:00 uri še neosončene. Sonce vanje posije skozi zahodno
okno ob približno 12:30 uri. (Močnik, 2010)
Razredi, ki so obrnjeni severo-vzhodno, imajo direktne dnevne svetlobe manj kot tri ure na
dan poleti. Pozimi prejme le dve uri direktne dnevne svetlobe. Oblika atrija omogoča, da se
poveča čas direktne dnevne svetlobe v zimskem času do pet ur. (Barrett, Zhang, 2009)
Primerjava 4 osnovnih šol, Frana Albrehta, Wooranna Park, Sinarmas World Academy in P.
K. Younge School kaže razlike med šolami. Koliko svetlobe prodre, je odvisno od same
oblike, zasteklitve in lokacije šole. Vir močne direktne svetlobe, dobitek sončne toplote je
odvisen tudi od geografske lege, geografske širine, kakšno podnebje je v tem območju.

2.2.1.1 Oblika in lokacija OŠ. Frana Albrehta
Šola Frana Albrehta ima pravilno ravno obliko, obliko kvadra. Učilnice so usmerjene na jug
in sever. Tako imajo učilnici na južni strani večji del dneva direktno naravno svetlobo in je
potrebno senčenje. Ker sonce prodre v prostor direktno skozi steklo, zaščitijo razrede z
žaluzijami. Na severni strani nimajo žaluzij, ker niso potrebne, saj te učilnice ne dobijo
direktne svetlobe, kar je vidno na fotografiji. Hodniki so obrnjeni na vzhodno in zahodno
stran. Na vzhodu so hodniki obsijani z jutranjo svetlobo do 10 ure in na zahodu so hodniki
obsijani z direktno svetlobo od 13. ure naprej. Stavba se razprostira v višino in ima 4
nadstropja. V najvišjem nastropju so prostori najbolj osvetljeni z naravno svetlobo, ker ni
ovir, ki bi omejevale svetlobo (drevesa, sosednje stavbe). Okna so le na eni strani učilnice, do
stropa, tako svetloba lahko prodre globje v prostor. V spomladanskih in poletnih mesecih se
učilnice z direktno svetlobo na južni strani hitro ogrejejo in zaradi močne svetlobe prihaja do
motečih svetlobnih dejavnikov. V zimskih mesecih, ko je sončnih dnevov manj in s tem manj
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dnevne svetlobe, pa so severne učilnice preveč zatemnjene in je potrebna dobra umetna
razsvetljava.
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Fotografija 65 in 66: OŠ Frana Albrehta, Slovenija

2.2.1.2 Oblika in lokacija OŠ Wooranna Park
Osnovna šola Wooranna Park stoji v zvezni državi Viktorija, v Avstraliji, kjer imajo podobno
podnebje kot v Sloveniji, celinsko podnebje s hladnimi zimami in vročimi soparnimi poletji.
Zgradba je v pravilni obliki kvadra, vendar se rasprostira v dolžino in obsega le pritličje in
prvo nadstropje. Šola je orientirana na sever in jug. Okna so na vseh straneh, ker pa so
prostori odprti in svetloba prodre z vseh starni, so prostori bolj in dlje osvetljeni z naravno
svetlobo tudi na severni in zahodni strani. V pritličnih prostorih so na južni strani okna le pod
stropom, svetloba prodre le od zgoraj, s tem dobijo manj direktne svetlobe in se tudi prostori
ne ogrejejo hitro in močno v spomladanskih in poletnih mesecih.
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Fotografija 67 in slika 27: Tloris OŠ Wooranna Park, Avstralija
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2.2.1.3 Oblika in lokacija O.Š Sinarmas World Academy
Sinarmas šola je na Javi, v Indoneziji, kjer imajo ekvatorialno podnebje, skozi celo leto je
veliko sonca in med 22 ºC - 31 ºC. Šola leži na ravnini, ki ga obdaja ogromen vrt, z nizkim
rastjem. Predvidevam, da so želeli omejiti in preprečili vdor direktnega sonca, zato so streho
podaljšali ter ob stavbi postavili steklene stene, ki še dodatno preprečijo direktno svetlobo in
segrevanje. Okoli stavbe so nad prvim nadstropjem razgrnili bela pokrivala, kar odbije
direktno svetlobo. Velika okna so na vseh starneh zgradbe. Ker so prostori odprti, so obsijani
z vseh strani z naravno svetlobo.
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Fotografija 68 in 69: OŠ Sinarmas World Academy, Indonezija

2.2.1.4 Oblika in lokacija OŠ P. K. Younge
Florida ima suho vroče in dolgo poletje ter mile zime. P. K. Younge šola leži na ravnini in je
obdana s parkom. Skozi celo leto ima močno sonce. Zgradba je v nepravilni obliki, tako del
učilnic gleda na vzhodno stran in istočasno senčijo učilnice, ki gledajo na južno stran. Okoli
stavbe so drevesa, ki jo štitijo pred direktnim soncem. Zgornji prostori so osvetljeni s
strešnimi okni, kar bolje osvetli prostor, svetloba pa je ugodnejša. Okna so na vseh straneh
stavbe in po celi dolžini, od stene do stene in do stropa. Šola ima cel dan naravno svetlobo.
Prostori v šoli so odprti zato lahko užijejo svetlobo iz vseh strani skozi cel dan.
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Slika 28 in 29: Tloris osnovne šole P.K. Yonge, ZDA

2.2.2 Načela strani neba
Orientacija učilnice določa čas in dolžino prejemanja sončne svetlobe. Učilnice, usmerjene
na jug, dobijo največ sončnega sevanja. Lahko se zelo hitro in močno ogrejejo še zlasti, ko
svetloba prodre direktno vanje. Učilnice na zahodu dobijo močnejšo in intenzivnejšo sončno
svetlobo in toploto kot tiste, obrnjene na vzhod. Učilnice, obrnjene na sever, ne sprejmejo
direktnega sončnega sevanja večine časa. V poletnem času nekatere učilnice, obrnjene na
sever, dobijo direktno sončno svetlobo pozno popoldne. (Creating excellent primary school,
2010,

str.

98)

Tabela 6: Temeljna načela strani neba
Stran neba

Dobitek sončne

Sončno bleščanje

Prezračevanje

Ni težav.

Primerno za

toplote
Sever

Ni težav. Vendar
bodo vsi učni

odpiranje okna,

prostori večji del

zaščita ni potrebna za

dneva imeli senco ali

nadzor sončne

celo ves čas.

svetlobe, le v
primeru uporabe
projektorja.

Jug

Visoko poletno sonce Senčenje je potrebno

Dobro prezračevanje

je moč nadzorovati z

je nujno potrebno, saj

pozimi, ko je sonce

88

zunanje strani s

nizko, ter v poletnih

je na tej strani

horizontalnimi

mesecih, če je

sončno ogrevanje

lamelami ali drugimi

solarno steklo edina

neizogibno.

senčili za okna.

oblika nadzorovanja.

Poskrbeti je potrebno

Nizko zimsko sonce

za zadostno zračenje

je manj močno in

z odpiranjem oknov

lahko zagotovi

in zastrtimi

koristnost toplote.

žaluzijami.

Učni prostori zunaj
bodo ves čas v soncu.
Vzhod

Zahod

Nizko poletno

Nizko sonce lahko

Naravno zračenje

jutranje sonce ne bo

povzroči bleščanje v

skozi okna je

dalo veliko sončne

zgodnjih jutranjih

zadovoljivo, ker jih

toplote. Dobra smer

poletnih urah.

sonce ne obsije v

za nižje razrede, kjer

Senčenje z

vročem delu dneva.

so povezani zunanji

vertikalnimi

učni prostori z

žaluzijami je

notranjimi.

potrebno.

Nizko sonce poleti je

Senčenje je potrebno

Dobro prezračevanje

težko kontrolirati in

poleti, z navpičnimi

je potrebno, saj je

pridobljena sončna

žaluzijami, po

sončna toplota

toplota je lahko

možnosti od zunaj,

neizogibna. Potrebno

problem. Najboljša

da ne ovirajo

je poskrbeti, da

rešitev so zunanje

prezračevanje skozi

poteka prezračevanje

nastavljive navpične

okna.

skozi okno, ki ni

žaluzije in/ ali sončni

ovirano s senčniki.

nadzor za stekla.
(Creating excellent primary school, 2010, str. 98)
*Sončni nadzor stekla deluje tako, da zmanjša toploto in istočasno poveča dnevno svetlobo
Višina okna narekuje globino osvetlitve učilnice. Če je okno dva metra nad višino mize, lahko
seže dnevna svetloba 5 m v globino. Z visokimi okni pridobimo več dnevne svetlobe čez dan,
ker so bolj izpostavljene nebu.
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2.2.3 Vpliv naklona okenske odprtine na osvetlitev prostora
Okna v naklonu bolje osvetlijo prostor, saj so bližje zenitu. Znano je, da okno v naklonu ali
strešno okno bolje osvetli prostor kot vertikalno okno in frčada. To razliko upošteva kar nekaj
gradbenih predpisov posameznih evropskih držav pri določanju velikosti okenskih površin.
Rezultat študije o vplivu treh različnih konfiguracij okenskih odprtin na naravno osvetlitev
prostora (»Impact of three window configurations on daylight conditions«, Danish Building
and Urban Research Institute, 2003) je pokazal, da je količnik dnevne svetlobe pri strešnem
oknu dvakrat večji kot pri vertikalnem oknu in najmanj trikrat večji kot pri frčadi enake
velikosti. Svetloba preko strešnega okna sestoji iz bistveno več različnih svetlobnih vrednosti,
kar vpliva na višjo stopnjo vizualnega ugodja. (Močnik, 2010)
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Fotografija 70: OŠ Frana Albrehta, Slovenija
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Fotografija 71: OŠ Sinarmas World Academy, Indonezija
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2.3 Kakšen je učinek naravne in umetne osvetlitve prostora?
Dobro naravna svetloba pomaga ustvariti občutek duševno fizičnega udobja. Naravna
svetloba daje

delno mehko in razpršeno svetlobo, spreminja vrednost in barve, česar

električna razsvetljava nima.
Danes je za zapostavljanje svetlobe v prostoru deloma kriva tudi zakonodaja, saj predpisuje
le, da morajo biti bivalni prostori naravno osvetljeni, ne govori pa o neposredni sončni
osvetljenosti. Sončna svetloba ni pomembna le iz sanitarnih razlogov, ampak tudi zato, ker
ustvarja prijeten ambient.
Če vstopimo v napol temačen prostor, nas to lahko spravi v slabo voljo, zato si želimo iz
njega čim prej izstopiti, ker nas je strah teme, ker slabo prenašamo zaprte in temne prostore.
Če pa pridemo v dobro osvetljen prostor, v katerem je tudi veliko barv, te so namreč skoraj
tako pomembne kot svetloba, se nam počutje lahko izboljša, kar je odvisno tudi od
namembnosti prostora in posameznikove subjektivne presoje. Načeloma je topla bela svetloba
za bivanje najprijetnejša, ker nam da občutek udobja, zavetja, varnosti, prijaznosti. V jedilnih
prostorih niso primerne fluorescentne sijalke s hladno svetlobo, ker lahko neprijetno
spremenijo barvo hrane. Primernejša je topla in razpršena svetloba, saj ta med drugim zmehča
poteze na obrazu. (Novljan, 2012)
Tako je dobro vedeti, da je severna svetloba mehkejša, hladnejša in tako rekoč brez senc,
južna svetloba pa bolj kontrastna, dinamična in ima močne sence. Sončna svetloba je bolj
bleščeča in hladna čez dan, proti večeru pa postane toplejša. Seveda je to odvisno tudi od
trenutnih vremenskih razmer in debeline atmosfere, ki jo svetloba »prepotuje« do naših oči.
Za delovno mesto so najprimernejši nevtralni ali hladnejši odtenki bele svetlobe. Teh ni
mogoče doseči z navadno žarnico, ker ta oddaja poudarjeno toplo belo svetlobo. Navadna
žarnica je primernejša za domači ambient, za zvečer, ko v prostoru skušamo ustvariti bolj
sproščujoče ozračje. Vse je pogojeno z našim bioritmom. Za bivanjsko ugodje v šoli ne
potrebujemo tako močne svetlobe kot na delovnem mestu. Za dnevno bivanje je
najprimernejša navadna ali pa halogenska žarnica, ki sicer oddaja nekoliko bolj kristalno, a še
vedno toplo svetlobo. Za delovne prostore so primernejše metalne halogene in fluorescentne
cevne sijalke, ki jim nekateri po domače še vedno pravijo neonke. Seveda odvisno od vrste
dela, ki se v prostoru opravlja, velikosti prostora in še nekaterih dejavnikov. Notranjost
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fluorescentne cevi je obložena s fosforjem, od katerega sta odvisni kakovost in barvna
temperatura svetlobe. Danes se je mogoče naravni svetlobi dobro približati z LED-diodami, ki
vse uspešneje nadomeščajo starejše svetlobne vire. Njihova svetloba je lahko zelo podobna
naravni, zato danes veljajo za najperspektivnejši svetlobni vir. Prednost LED-diod je, da ne
utripajo, da takoj dosežejo polno moč, da niso občutljive za prižiganje in ugašanje, možne so
različne barvne temperature, tudi topla bela svetloba. (Novljan, 2012)
Svetloba je najpreprostejši in najcenejši način, s katerim je mogoče spremeniti značaj prostora
iz neprijaznega v vabljivega.
Današnje dni imamo na voljo veliko vrst različnih svetil, s katerimi lahko nadomestimo
pogosto neprijetna in kričeča stropna svetila. Zato moramo premisliti, kaj bomo v prostoru
počeli, in temu primerno izbrati svetlobne vire.
Osvetlitev prostorov se deli na štiri skupine. Prva je delovna (lokalna ) osvetlitev; močna
svetloba za delo, branje, kuhanje ... Dosežemo jo z močnimi žarnicami in z nastavljivimi
svetili z usmerjeno svetlobo. Za opravila v njem potrebujemo več svetlobe, hkrati pa se ta
svetloba ne sme bleščati in metati senc. Najprimernejša so svetila, ki oddajajo neposredno
razpršeno svetlobo. Druga skupina je fiksna (lokalizirana) osvetlitev, delovna mesta, ki so
drugače osvetljena od ostalih delov v prostoru. Tretja skupina je splošna osvetlitev, kjer se
nagibamo k temu, da po prostoru razporedimo čim več manjših svetil. Najboljše učinke
dosežemo s šibkejšimi svetili ali s posrednim osvetljevanjem prostora (npr. odboj od stene).
Prostor splošno osvetlimo tam, kjer opravljamo največ dejavnosti, denimo nad mizo pa
dodamo močnejšo lokalno svetilko.
Zadnja, ambientna osvetlitev je namenjena ustvarjanju določene atmosfere in pričara novo
dimenzijo prostora. Poudarja različna občutja in predmete. Gre za mehko, romantično in
intimno svetlobo, ki daje občutek domačega razpoloženja. Šibka svetila z nežno svetlobo
naredijo prostor bolj prijazen. Po prostoru lahko razporedimo več manjših svetil. (Starmer,
2010)
Ločimo tudi med posredno (direktno) in neposredno (indirektno) osvetlitev. Neposredna
osvetlitev se uporablja za razsvetljavo delovnega prostora, kjer svetloba pada neposredno na
površine, kjer to želimo. Z neposredno osvetlitvijo v strop se svetloba razlije in dodatno
osvetli prostor. Posredna osvetlitev pa se uporablja za osvetljevanje prostora v celoti, saj se
svetloba odbija od drugih površin, preden osvetljuje želene površine. Za neposredno
razsvetljavo je primerna čim bolj razpršena svetloba, ki ustvarja večji občutek naravne
osvetlitve in dela manj senc.
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2.3.1 Osvetlitev v OŠ Frana Albrehta
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74

73

75

Fotografija 72, 73, 74 in 75: OŠ Frana Albrehta, Slovenija
V dvorano oz. jedilnico prihaja topla mehka svetloba iz strešnih oken. Mehka in hladna
svetloba prihaja iz oken, s S strani. Na sredini stropa v liniji so zaprte fluorescentne sijalke, ki
oddajajo toplo belo barvo. Na levem delu od sredine proti oknu, vzporedno, pa so
fluorescentne sijalke v ohišju opalnega stekla, ki dajejo bolj toplo svetlobo. Svetloba se
spreminja oz. jo je možno dopolnjevati in spreminjati.
V učilnici z lučmi z navadnimi žarnicami dobimo toplo belo svetlobo. Ker je učilnica na južni
strani, vanjo pride hladna in bleščeča svetloba čez dan. V učilnici z fluorescentnimi sijalkami
dobi prostor toplo belo svetlobo. Na hodniku je hladna svetloba, ki jo povzročajo tudi
fluorescentne sijalke. Na hodnik in v knjižnico prodre vzhodna hladna svetloba, fluorescentne
sijalke v zaprtem ohišju oddajajo toplo belo svetlobo v prostor.
Osvetlitev v vseh učnih prostorih je lokalizirana in posredna, le pri tablah je lokalna.

93

2.3.2 Osvetlitev v OŠ Woorana Park

76

78

77

79

Fotografija 76, 77, 78 in 79: OŠ Wooranna Park, Avstralija

Prehodi iz prostora v prostor (fotografija 77) so enakomerna osvetljeni z naravno svetlobo in
dopolnilno umetno osvetlitvijo, kar da prostoru mehko in razpršeno svetlobo.

K temu

pripomorejo steklene pregradne stene, odprti prostori, ki so obarvani v belo barvo in okna,
kjer svetloba prihaja v prostor iz dveh strani (fotografija 76, 77, 78). Bela barva sten ima
veliko vlogo pri odsevnosti svetlobe, 85 %. Fotografija 76 prikazuje močne sence, s tem je
svetloba bolj dinamična, predvidevam, da prihaja svetloba iz južne strani. Z druge severne
strani prihaja v prostor iz visokih majhnih stenskih oken severna mehkejša svetloba, ki je
dopolnjena s toplo belo barvo fluorecentnih sijalk. V učilnicah je lokalizirana in posredna
osvetlitev. V knjižnici (79) je svetloba reflektorjev usmerjena v točno določen prostor, ki daje
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belo močno toplo svetlobo. Oranžna sedežna garnitura pa pripomore, da svetlobo naredi toplo
in jo zmehča.

2.3.3 Osvetlitev v OŠ Sinarmas World Academy
Fotografija 80, 81, 82, 83, 84, 85 in 86: O.Š. Sinarmas World Academy, Indonezija
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Podaljšani nadstreški preprečujejo direktno močno sončno osvetlitev v prostore, kljub temu
zaradi visokih zastekljenih površin z vseh smeri in nadstrešnih odprtin v prostore prodre
dovolj naravne tople in mehke svetlobe brez senc. Prehajanje iz prostora v prostor ločuje tudi
drugačna osvetlitev. Knjižnica, računalniški kotički in prostori za sprostitev imajo toplejšo
mehko ambientno osvetlitev. K temu prispevajo tudi zemeljske barve, prostori imajo pridih
domačnosti in topline. Z indirektno osvetlitvijo so poudarjene stenske slike, z mehko belo
svetlobo. Kjer je premalo naravne svetlobe, jo dopolnjujejo z umetno osvetlitvijo (fotografija
81, 82) fluorescentnimi sijalkami v ohišju opalnega stekla, ki omogočajo enakomerno
osvetlitev s toplo belo svetlobo. Hodniki in učilnice so bolj osvetljeni s hladnejšimi odtenki
bele svetlobe. Jedilni prostori s steklenimi stenami so bolj osvetljeni z naravno svetlobo, s
toplo belo svetlobo. Toplo mehko belo svetlobo omogočajo tudi strešne odprtine, ki jih na
hodnikih dopolnjujejo točkovno obešena svetila.

2.3.4 Osvetlitev v OŠ P. K. Yonge
Fotografija 87, 88, 89, 90, 91 in 92: O.Š. P.K. Yonge, ZDA
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Naravno osvetlitev dopolnjujejo z vgrajenimi fluorescentnimi sijalkami v linijah, ki dajejo
nevtralni odtenek bele svetlobe. Velikost oken ne omogoča dovolj pritoka sončne osvetlitve v
notranjost prostora, kljub temu da so vgradili v notranje stene okna in da so vrata zastekljena.
Zato je osvetlitev v notranjih prostorih mehkejša in hladnejša brez senc. Osvetlitev v vseh
prostorih je lokalizirana in posredna, le pri tablah je lokalna. Prostori so enakomerno
osvetljeni s fluoroscentnimi sijalkami.

2.3.5 Smer vpada svetlobe in senčnost
Od smeri vpada svetlobe je odvisna senčnost, ki je pomembna za razpoznavanje predmetov.
Smer sevanja umetne razsvetljave moramo prilagoditi smeri vpada dnevne svetlobe. Zato v
šolskih prostorih pogosto obešamo svetilke asimetrično. Ostrost in kontrast senc prilagajamo
zahtevam z izbiro načinov razsvetljave, razporeditvijo in izbiro svetilk itd.
Spodaj na sliki vidimo možnost uporabe umetne osvetlitve ob dnevni svetlobi. Prva slika
prikazuje izklopljeno umetno indirektno osvetlitev prostora. Druga slika prikazuje delno
osvetlitev z indirektno osvetljitvijo. Slika 30 prikazuje močno indirektno in direktno
osvetlitev prostora.
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Slika 30: Umetna direktna in indirektna osvetlitev v prostoru (Daylight Harvesting Made
Simple, 2008)

2.4 Kateri so moteči svetlobni dejavniki v učilnici in kako bi jih preprečili?
Najboljši del stavbe je v tam, kjer so okna na vseh straneh neba, da imamo S, J, V in Z sončno
svetlobo. Čez katerokoli okno pogledamo, dobimo svojo sliko, drugačno predstavo.
Pomembna je psihološka povezava z okoljem, ko gledamo skozi okno.
Leta 1970 so predlagali konstruiranje šol brez oken, z visoko postavljenimi okni, da okolje ne
bi motilo otrok pri učenju. Sedaj pa menimo ravno nasprotno; čim večja okna, če je možno od
tal navzgor, da smo povezani z okoljem.
Smo kot drevesa; odpremo se, zapremo, povezani smo z zunanjostjo, z majhno skupino ali z
vso skupnostjo.
Osebje in učenci si želijo čim več naravne svetlobe, čeprav lahko to povzroči težave, kot so
pregretje, bleščanje in/ali motnje učenja.
Zato so pomembni elementi dobre zgradbe: zunanja sončna kontrola, ureditev notranjega
prostora, z ustreznimi barvami, primernimi materiali, ki odbijejo bleščanje, notranja senčila
in svetlost polic.
V sončnem poletnem dnevu je lahko osvetlitev tudi sto tisoč luksov, mi potrebujemo le 0,2 do
enega odstotka te moči. Zato moramo količino svetlobe, ki prihaja v notranjost, uravnati.
Svetloba v prostoru mora biti indirektna, torej brez bleščanja in škodljivih UV-žarkov ter
razpršena čim globlje v prostor. Če ob tem zagotovimo še dobro prosojnost in pogled v
okolje, lahko govorimo o visoki stopnji vizualnega udobja. (D.Rush, 2003)
Variabilnost dnevne svetlobe omogoča zanesljiv učni uspeh pri zahtevnih nalogah. Učenci
imajo določena sedišča v učilnici in pri nekaterih lahko direktna svetloba povzroči pri branju
in pisanju bleščanje in zmanjša se berljivost besedila ter bralno udobje.
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Vidljivost okolja je pomembna za učenje.
- Razsežen in prijeten pogled skozi okno je bistven.
- Lesketajoči viri vplivajo slabo na učenje pri učencih.
- Direktno sonce, ki prodira v razred, še posebno skozi nezasenčena okna na vzhodu in jugu,
povzroča slabše učne dosežke.
- Učitelj lahko kontrolira bleščanje ali moteče optične učinke z žaluzijami ali zavesami..
Fizična karakteristika razreda vpliva na učenčevo učenje. Če močni žarki nekontrolirano
sijejo skozi okno direktno v učenčev obraz, učitelj ponavadi zapre žaluzije in prekine dnevno
svetlobo. (Kennedy, 2011)

2.4.1 Šest načel učinkovite dnevne svetlobe
Da bi dosegli učinkovito dnevno svetlobo v šolah, je dobro upoštevati šest načel:
- 1. Preprečiti vdor direktne sončne svetlobe na občutljiva učna mesta.
- 2. Zagotoviti nežno enakomerno svetlobo.
- 3. Izogniti se virom bleščanja, kot so visoko odbojne površine.
- 4. Omogočiti učiteljem nadzor dnevne svetlobe z žaluzijami ali zavesami.
- 5. Električni sistem, ki dopolnjuje dnevno svetlobo in pomaga varčevati energijo.
- 6. Načrtovati notranjo postavitev za izkoriščanje dnevne svetlobe.
(Kennedy, 2006)
Visoka okna, svetle police in odbijajoče površine povečajo količino svetlobe, ki prihaja iz
strani zgradbe. Svetlobi iz strani se lahko izognemo, če vpeljemo dnevno svetlobo skozi
streho s strešnimi monitorji in stropno okno z globokimi poševnimi stenami.
Večji izziv je, kako omogočiti svetlobo v spodnjih prostorih večnadstropne

zgradbe.

Osvetljene stene in cevno strešno okno lahko učinkovito osvetljujejo spodnje prostore.
(Compact building forms and daylighting, 2010)
Direktno sončno svetlobo lahko okrepimo ali celo nadomestimo z umetno okoliško svetlobo,
da osvetlimo ozadje. Na hodniku ali vstopu v zgradbo lahko dnevna svetloba zadostuje z
ustreznimi in strešnimi okni. (Rush, 2003)
Dvorišče in atrij prav tako onemogočata globok dostop svetlobe v zgradbo. Dodatno drevje na
dvorišču daje senco in zaščito pred bleščanjem. (Compact building forms and daylighting,
2010)
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Omogočiti sij dnevne svetlobe je le prvi korak. Velik izziv je kontrolirati in izkoristiti naravno
svetlobo. Zunanje horizontalne površine lahko dosežejo več kot 100 lux v sončnem dnevu –
kar je 200-krat več svetlobe, kot je potrebno za učni prostor. Direktna svetloba v prostoru
brez ovir uravnavanja svetlobe ima lahko nasprotni učinek, kot je predvideno. Direktne
svetloba in bleščanje imajo negativni učinek na udobnost in produktivnost.
Neprimerna kontrola dnevne svetlobe povzroči tudi pridobitev toplote, kar lahko omejimo, če
usmerimo širjenje sončnih žarkov stran od površine zgradbe.
Uskladitev naravne svetlobe z umetno je pomemben dejavnik pri načrtovanju zdrave in
visoko učinkovite zgradbe. Če dnevna svetloba zmanjša porabo energije, potem moramo
umetne luči ugasniti ali skladno uravnati z dnevno svetlobo. Učinkovita določitev svetil,
usklajena porazdelitev svetlobe, prisotni senzorji, tehnologija zatemnitve omogoča dodatno
varčevanje energije. (Bros de Dios, Rogic, 2010)
Najbolj učinkovit strop je pobarvan ali oblečen z akustičnimi ploščami. Nagnjen strop in
izpostavljene konstrukcije strehe lahko vidno zmanjšajo odbojnost stropa, zato je
priporočljivo, da strop in vse komponente pobarvamo z visoko odbojno belo barvo. (Kennedy,
2009)

2.4.2 Nadzor bleščanja
Bleščanje se zgodi, ko svetli svetlobni viri in odbijajoče ovire vplivajo na gledanje manj
svetlih predmetov. Visok kontrast je lahko neprijeten ali celo onemogoči gledanje. Direktno
bleščanje je posledica osvetlitve, ki se nahajajo pred učenci. Bleščanje nad glavo je posledica
napeljane osvetlitve direktno nad glavo. Zrcalno bleščanje je posledica svetlih odsevov na
površinah, kot so sijoči papir, sijoče površine ali računalniški zasloni. Nadzor bleščanja je še
posebej pomemben v fleksibilnih razredih, kjer lahko klopi in mize obrnemo na vse strani, ali
v prostorih s stalno računalniško opremo. (Kennedy, 2002)
Odbijajoče površine, zahodna in vzhodna lega lahko povzročijo bleščanje in oviro dnevne
svetlobe od visokih zgradb ali dreves, kar igra pomembno vlogo pri določeni zgradbi glede na
njeno postavitev, velikost, lego in porazdelitev.
Nadzor svetlobe skozi vertikalna okna je mogoče nadzorovati z mnogimi pripomočki,
običajno so najbolj učinkoviti previsi, tako se prepreči direktna sončna svetloba; s
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horizontalnimi stopničastimi žaluzijami, z roletami, barvami in senčniki. Svetle police lahko
uporabimo v vseh nadstropjih stavbe, lahko odbijejo sončno svetlobo daleč v notranjost
razreda. Običajno dnevna svetloba prihaja le iz ene strani razreda, zato je težko enotno
porazdeliti dnevno svetlobo.
Gre za horizontalno površino pod vrhom okna, da odbija neposredno sončno svetlobo proti
stropu in razprši svetlobo po prostoru. (Chambers, 2004)

2.4.3 Kakšne so rešitve šol za nadzorovanje bleščanja?
2.4.3.1 Nadzorovanje bleščanja v OŠ Frana Albrehta
V OŠ Frana Albrehta imajo učilnice na južni strani na zunanji strani horizontalne žaluzije in
na notranji strani lamelne zavese ali zavese, ki ne prepuščajo svetlobo. V učilnici na zahodni
strani so le prosojne zavese.
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Fotografija 93, 94, 95 in 96: OŠ Frana Albrehta, Slovenija
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2.4.3.2 Nadzorovanje bleščanja v OŠ Woorana Park
V osnovni šoli Wooranna Park so poskrbeli za preprečitev direktne svetlobe in odvečne
svetlobe z roloji na notranji strani in v nekaterih prostorih na zunanji strani ter žaluzijami.
Spodnji del oken so v nekaterih prostorih prevlekli z zatemnjeno folijo.
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Fotografija 97, 98, 99 in 100: OŠ Wooranna Park, Avstralija

2.4.3.3 Nadzorovanja bleščanja v OŠ. Sinarmas
Šola Sinarmas ne potrebuje senčil, rolet, saj je zgradba grajena tako, da direktna svetloba ne
doseže notranjih prostorov. Obdali so jo z ene strani s kovinskim konstrukcijskim filtrom, ki
ima le manjše odprtine, predvidevam, da je to južna stran, z druge strani s podaljšano streho in
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stekleno steno od tal do strehe, predvidevam, da je to severna stran. V spodnjih nadstropjih,
predvidevam da na vzhodni strani,

so podaljšali streho in vgradili zatemnjena okna. V

pritličnih prostorih so vgradili poševne steklene stene. Kot bi bili prostori zamaknjeni v
notranjost. Prehode iz ene zgradbe v drugo so ogradili v loku z prosojnimi zatemnjenimi
nadstreški.
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Fotografija 101, 102, 103 in 104: OŠ Sinarmas World Academy, Indonezija

2.4.3.4 Nadzorovanje bleščanja v OŠ P.K.. Yonge
Na fotografijah P. K. Yonge na fotografijah nisem zasledila senčil ali rolet. Kot da direktna
svetloba ne prodre v zgradbo. Predvidevam, da vdor direktne svetlobe v zgradbo preprečujejo
drevesa, ki so posajena okoli šole. Zelo na gosto so drevesa posajena na vzhodni in južni
strani. Na mnogih fotografijah so vidna drevesa pred okni stavbe. Učilnice, ki potrebujejo
zasenčenost zaradi dela z računalniki, nimajo na oknih senčil.
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Fotografija 105 in 106: OŠ P. K. Yonge, ZDA

Slika 31: Nadzorovanje bleščanja v OŠ P. K. Yonge, ZDA
Šole naj bi se izogibale vodoravnih strešnih oken in jih nadomesti le s strešnimi monitorji.
Strešni monitorji so

dvignjeni del strehe,

ki vključujejo

vertikalno

zasteklitev.

Najučinkovitejši monitorji so obrnjeni na južno stran, ki omogočajo, da toplota in svetloba
pozimi pride noter in ne dopušča svetlobe poleti. Prednost strešnih monitorjev se lahko
izboljša z žaluzijami za nadzor in razporeditev svetlobe. (Kennedy, 2002)
Priporočajo, da se raje vgradi strešni monitor, s priključenimi svetlimi policami. Strešni
monitorji z vertikalno južno sijočo stranjo, primerne velikosti streh in notranje ovire so
ugodnejše, ker ustvarijo konstantno svetlobo skozi prostor; lahko se uporabi, da razsvetljuje
prostor daleč od

obsega stavbe; ustvarja bolj razpršeno, filtrirano svetlobo in prepreči

bleščanje in odboj. Strešni monitorji so možni le v enem nadstropju.
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Fotografija 107: Strešni monitor
Učinkovitost osvetlitve z dnevno svetlobo je odvisna od same karakteristike zgradbe – od
njene razsežnosti, usmerjenosti glede na strani neba in tlorisa.

2.4.4 Nasveti za preprečevanje bleščanja
- Izognite se svetlim in optično izpostavljenim oknom, da ni preveč kontrasta med svetlimi in
temnimi površinami.
- Uporabite svetle barve za omet, da se lahko dnevna svetloba odbije skozi prostor.
- Uporabite visoko odbojno stropno opeko, da se dnevna svetloba razprši po prostoru.
- Preden uredite razred, razmislite od kod prihaja svetloba in/ali je možnost bleščanja.
- Upoštevati je potrebno tudi senco sosednje zgradbe in senco dreves, ko ugotavljamo, koliko
dnevne svetlobe bo prišlo skozi okno.
- Upoštevati je potrebno odboj materialov pred oknom, da določimo količino dnevne svetlobe,
ki pride v zgradbo.
(Kennedy, 2011)
- Porazdelite svetlobo na stene in strop. Dvosmerni elementi, kot so svetlobni viri A, D, in E
(glej prilogo 2) dobro delujejo.
- Uporabite dnevno svetlobo za osvetlitev sten in stropa.
- Uporabite nastavljive žaluzije ali pokrivala za nadzor bleščanja skozi okno, da ohranimo
pregled v prostoru.
- Izberite višjo odbojnost učnih površin.
- Izberite le delni sijaj ali belo pobarvane nadstreške in žaromete. Izogibajte se zrcalnih ali
svetlečih reflektorjev ali virov, ki jih lahko vidimo iz katerega koli kota.
- Zaščitite svetila pred pogledom proti nadstreškom, ploščam, lečam ali razpršenim
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pokrivalom.
- Uporabite svetilke nižje svetlosti. Uporabite več stenskih svetil, če je to potrebno.
- Uporabite samo T5 in T5HO biaxial svetilke v okovju ali indirektna svetila, kjer žarnica ni
vidna uporabnikom v razredu.
- Uporabite največ tri T8 svetilke v 2 "x 4" svetila.
(Kennedy, 2002)

2.4.5 Nadzor osvetlitve, poudarek in delovna svetloba
Nadzor osvetlitve omogoča učiteljem fleksibilnost nastavitve osvetlitve, da je primerna
nalogam, ki se izvajajo.
Nizki

stropi in

globoke

učilnice

lahko povzročijo, da bodo imeli občutek temačnosti

občutek zaradi razlike v osvetljenosti med zadnjim delom učilnice in obrobnim območjem v
bližini okna. Direktna enolična osvetlitev je lahko tudi monotona zaradi pomanjkanja ali
slabe sence in kontrasta. Poudarjena osvetlitev na razstavnih površinah ali belih tablah poživi
prostor. Vgradna, zalita ali obešena, usmerjevalna fluorescentna svetila zagotovijo učinkovit
poudarek pri učni razsvetljavi. Kontrola razsvetljave v bližini omogoča učitelju zmanjšanje
ravni osvetljenosti med medijskimi predstavitvami in njihovo povečanje za pogovor in
razpravo.
Preklop izbranih vrst umetne razsvetljave omogoča bolj učinkovito rabo virov
razsvetljave. Na primer, svetila, ki so v bližini sten z okni, se lahko ločeno vklopijo. V večini
letnih časov in čez dan ta svetila niso potrebna, saj osvetlitev zagotavlja dnevna svetloba.
Druga možnost preklopa vključuje več predstikalni naprav s tremi vrstami svetil, vklopimo
lahko eno vrsto svetilk, dve vrsti ali vse tri. Med medijsko predstavitvijo zadostuje ena vrsta
svetil, tako bo odvračanje pozornosti od predstavitve minimalna. Med aktivnim sodelovanjem
skupine ali v razpravah, so vse tri vrste svetil zaželene.

2.4.6 Nasveti za nadzor osvetlitve
- Priporočljiv je samodejni nadzor umetne osvetlitve. Svetila se izklopijo samodejno, ko je
učilnica prazna ali če je dovolj dnevne svetlobe. Pri fotosenzorjih je potrebno določite 60
sekundni zamik časa, da se omogoči začasna oblačnost.
- Primerno je, da so svetila nameščena vzporedno z okensko steno.
- Vsaka vrsta svetil naj ima ločen vklop.
- Stalna zatemnitev je veliko boljša kot spreminjajoča svetloba iz enega prostora v drugega.
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- Zatemnjevati je potrebno, ko skupna raven svetlobe presega 125 % zasnovane stopnje
osvetlitve.
(Kennedy, 2002)
Najboljša rešitev je, da je vir svetlobe nad glavo učenca usmerjen iz učenčeve leve ali desne
strani, s tem se zmanjša bleščanje ali odboj svetlobe. Svetlobni vir usmerjen od spredaj ali od
zadaj se lahko odbija stran od računalniškega zaslona ali povzroči sijoče strani knjige v
učenčevih očeh, kar povzročajo napetost v očeh. Svetloba usmerjena z leve ali desne strani se
odbija s strani knjig ali zaslona, mimo učenčevih uči. V prilagodljivem okolju, kjer se
ureditev skupnih in individualnih sedežev pogosto spreminja, vir direktno usmerjene svetlobe
daje slabe rezultate. Eden od priljubljenih rešitev je, da direktno osvetlitev izkoristimo tako,
da se večina svetlobe odbije od stropa, od nameščenih pendant svetil obešenih virov (pendantmounted fixtures). Pendant svetlobni viri so običajno nameščeni 45 cm do 60 cm pod
stropom; priporočeno je, da je strop visok 3 m ali več. Ti elementi lahko vključujejo del
direktne svetlobe ali navzdol filtrirano svetlobo. (Fielding, 2000)

Slika 32: Pravilna in napačna vgradnja razsvetljave (Colby H. Recessed Lighting Guide)
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2.5 Kakšna je razsvetljava šolskih prostorov izbranih šol? Katera
razsvetljava bi bila najprimernejša za učne prostore?
Poznamo različne načine postavitve svetil v prostoru. Rastarski sistem v liniji, svetilka na T5
(T16) fluo sijalke, z matiranim ali visoko sijajnim rastrom, nam omogoča razsvetljevanje z
manj bleščanja in manjšo porabo energije. Namenjena je vgradnji v spuščen strop. Poznamo
tudi random postavitev po prostoru, kar pomeni, da so svetila nametana pod stropom. Svetila
so spuščena in dajejo direktno in indirektno osvetlitev. Svetila lahko postavimo točkovno.
Svetila v liniji vzporedno z okni zatemnijo dnevno svetlobo, ki močno prodre skozi okna.
Prostor lahko osvetljujemo na različne načine samo direktno, samo indirektno ali v
kombinaciji obojega. Pri direktni osvetlitvi, morajo biti delovne mize pod zunanjim kotom
svetila. Indirektna osvetlitev je usmerjena v strop, od koder se svetloba odbije in razrši po
prostoru. Če svetilo sveti istočasno v strop in navzdol, ne pride do temnih senc v prostoru.
Naravna svetloba, ki pride skozi okna z indirektno umetno svetlobo, usmerjeno v strop,
povzroči, da se svetloba enakomerno porazdeli po prostoru.

2.5.1 Osvetljevanje prostorov v OŠ Frana Albrehta
Slovenska šola Frana Albrehta osvetljuje šolske prostore s fluorescenčnimi sijalkami
starejšega linijskega tipa. Ker je višina stropov relativno nizka, uporabljamo stropne svetilke,
pri čemer je potrebno paziti, da ne pride do direktnega bleščanja. Na hodnikih imajo sijalke v
liniji v ohišju opalnega stekla. Jedilnica oz konferenčna soba ima dve vrsti svetil;
fluorescenčne sijalke zaprte v prosojnem ohišju in viseča odprta svetila z direktno osvetlitvijo
žarnic. V telovadnicah uporabljajo reflektorske halogenske žarnice zaradi višine.
V razredih s klasično razporeditvijo miz in stolov so nameščene fluorescenčne sijalke v ohišju
opalnega stekla za preprečevanje bleščanja in za enakomerno osvetlitev, ter dodatna
vertikalna razsvetljava za šolsko tablo, paralelno s tablo. Svetilke so nameščene paralelno z
okni. Namestitev niza svetilk nad sedeži ni zaželjena, ker povzroča refleksno bleščanje.
Uporabljali naj bi take svetilke, ki ne povzročajo direktnega bleščanja. V nekaterih razredih
imajo še vedno točkovno osvetlitev z navadnimi žarnicami ter odprta svetila z ene strani, ki
osvetljujejo tablo. Osvetlitev in vidljivost je slabša kot pri flourescenčnih sijalkah.
V vseh šolskih prostorih so nameščena svetila, ki direktno osvetljujejo prostore.
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Fotografija 108, 109, 110 in 111: OŠ Frana Albrehta, Slovenija
V sodobnih šolah iz pedagoških razlogov sedeži niso več klasično razporejeni in tudi razredi
nimajo več klasične oblike. Sodobni šolski prostori so urejeni tako, da je mogoče spreminjati
njihovo velikost, namembnost in razporeditev sedežev in miz. S takim spreminjanjem
nastajajo večji deljivi prostori, kjer naravna svetloba ne zadošča več. Za spremenljive
velikosti prostorov je priporočen nivo osvetljenosti 1000 lx. Sedeži, ki so od oken najbolj
oddaljeni, podnevi, nimajo slabših pogojev od sedežev, ki so bližje oknom.
Za razsvetljavo šolskih prostorov uporabljajo svetilke za enakomerno razsvetljavo, ki
usmerjajo svetlobo v vse smeri precej enakomerno, da je svetloba usmerjena 40 % do 60 % v
spodnji prostor in od 60 % do 40 % v zgornji prostor. (Fielding, 2009, video)
Vse bolj se uveljavljajo LED sijalke, ki pa še niso primerna za vse vrste osvetlitev.
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2.5.2 Osvetljevanje prostorov v OŠ Wooranna Park
V OŠ Wooranna Park so nameščena različna fluorescenčna svetila v liniji. Svetila so v ohišju
(114 in 115) in osvetljujejo direktno in svetila, ki osvetljujejo indirektno v strop, kar je vidno
na fotografiji 112. Okna so visoko pod stropom in dopolnjujejo umetno osvetlitev z naravno
svetlobo. Spuščen strop z robovi (113) direktno osvetljujejo reflektorji z led žarnicami, od tam
pa se od bele stene odbije svetloba v tla.
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Fotografija 112, 113, 114 in 115: OŠ Wooranna Park, Avstralija

2.5.3 Osvetljevanje prostorov v OŠ Sinarmas Academy
Sinarmas šola osvetljuje prostore z različnimi svetili, glede na aktivnost in dejavnost v tistem
prostoru. Tako zasledimo na hodniku vgrajene led svetila. Odrtina na najvišjem stropu, skozi
katero prihaja naravna svetloba, je dopolnjena z visečimi svetili v točkovni razporeditvi. V
prostornih prostorih so nameščene fluoresenčne sijalke v ohišju opalnega stekla, ki so
razporejene v liniji. V jedilnici so okrogle plošče, ki znižajo strop, v katera so vgrajena
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svetila. V knjižnici so ogromna okrogla svetila z led tehnologijo. Vsa svetila direktno
osvetljujejo prostor.
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Fotografija 116, 117, 118, 119 in 120: OŠ Sinarmas World Academy, Indonezija

2.5.4 Osvetljevanje prostorov v OŠ P. K. Yonge
P. K. Younge šola osvetljuje svoje prostore z vgrajenimi fluorosenčnimi sijalkami v opalnem
steklu. Vgrajene sijalke so razporejene v liniji. Nudijo direktno osvetlitev v prostoru in
dopolnjujejo naravno osvetlitev. Zasledila sem tudi prosto stoječo svetilko s toplo svetlobo,
najverjetneje z navadno žarnico, na spodnji fotografiji, 123.
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Fotografija 121, 122 in 123: OŠ P.K. Yonge, ZDA

2.5.5 Vrste virov razsvetljave za različne učne prostore
Katere vrste virov razsvetljave bi bila najbolj primerna za različne učne prostore?
Najbolj tradicionalne učilnice danes uporabljajo sistem razsvetljave z linearno obešenimi viri
z indirektno/direktno porazdeljeno osvetlitvijo, ki imajo T8 ali T5 fluorescenčne sijalke in
elektronske predstikalne naprave. Ta vrsta razsvetljave proizvaja jasno in razpršeno svetlobo
v prostoru. Kakovost obešenega vira svetlobe pomaga pri ličnemu oblikovanju, zaradi česar je
lažja interakcija med učenci in učiteljem, kar spodbuja k dobri komunikaciji. Prav tako
zagotavlja enotno osvetlitev na mizo za lažje branje in pisanje, zagotavlja pa tudi dobro
svetlitev na stene na razstavljene izdelke. Običajna razporeditev svetil v učilnici zagotavlja
ustrezno stopnjo osvetlitve table, medtem ko nekateri oblikovalci raje osvetlijo belo tablo z
dodatno svetlobo. Obešen vir svetlobe, ki je zasnovan tako, da je svetloba usmerjena direktno
na

belo

tablo.

Tradicionalna razsvetljava tudi upošteva materiale, iz katerih so narejeni svetlobni viri. V
preteklosti je večina šol imela svetlobne vire narejeni iz jekla ali aluminija. Obe kovini veljata
za trajnostni material, ki ga lahko recikliramo, ob odstranitvi.
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Za vsestranske metode poučevanja je pomembno, da se lahko popolnoma onemogoči dostop
dnevne svetlobe, ko je to potrebno. Za vse udeležence, ki so v prostoru več kot dve uri, je
potrebno, da imajo pogled na prosto, saj zmanjšuje utrujenost oči in zagotavlja odmor uma od
omejenega prostora. (Lighting for classrooms, 2002)

2.5.5.1 Knjižnica
Ali je to preprosto čitalnica ali so police, obložene s knjigami, šolska knjižnica zahteva
kakovostno razsvetljavo. Za osnovni bralni kotiček pogosto zadošča enaka osvetlitev kot je v
učilnicah. Vendar pa obstaja boljša bolj sofisticirana rešitev za območje s knjižnimi policami,
to je osvetlitev v navpični ravnini na obeh straneh prehoda. Posebno oblikovana fluorescenčna
napeljava je zelo učinkovita, kjer so skladiščene knjige in je vgrajen infrardeči senzor gibanja,
ki ugasne luči, ali pa vsaj regulira svetlobo, ki zmanjša osvetlitev, ko ni nikogar v prostoru.

2.5.5.2 Jedilnica
Šolska jedilnica nudi učencem in učiteljem prostor za druženje in odmor. Oblikovalci
običajno želijo izrazito drugačen pogled osvetlitve kot v učilnicah. Pogosto to pomeni
uporabo posameznih visečih svetlobnih virov namesto neprekinjenih svetil v vrsti, kot se
uporabljajo v učilnicah. Krožno ali linearno nameščeni viri poglobijo atmosfero jedilnice in
povečajo privlačnost prostora.

2.5.5.3 Razsvetljava v učilnicah (Lighting for classrooms, 2002)
2.5.5.3.1 Razsvtljava za splošne in večnamenska učilnice
Za splošne in večnamenska učilnice, ki imajo razsvetljavo z 32W T8 flouroscent, 835 barve,
so za ambientalno osvetlitev in je možno poudariti stensko osvetlitev. Postavitev s svetili C
(glej sliko spodaj) v linijah in osvetlitev table s svetilom H (glej sliko spodaj) naredimo
prostor sprejemljiv.
- Svetila so usmerjeno vzporedno z oknom; najboljše za poudarek spredaj, za večnamensko
uporabo, in dnevno osvetlitev.
- Svetila imajo najmanj 3 globoke vire za večje udobje.
- Ločena svetila na sprednjih tablah povečajo vidljivost in pozornost učencev.
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Slika 33: Svetilo H

Slika 34: Svetilo C

H. Flourescent Channel with Valance

C. Two-Lamp Recessed Parabolic 2' x 4'

1. Kaj bi izboljšali, če bi v razredu postavili svetila B, in J za osvetlitev table (glej sliko
spodaj). Zakaj bi bila takšna uporaba svetil boljša kot v prvem primeru?
- Razširjena distribucija daje več svetlobe na stenah.
- Bele reže in razlitje svetlobe na stropu zmanjšajo bleščanje pohištva.
- Dve ravni preklapljanje v neskončnih vrstah sta bolj enotni.
- Najboljša izbira za zgornje meje, ki je nižja od 2.70 m.

Slika 35: Svetilo J

Slika 36: Svetilo B

J. Recessed 1' x4' Linear Wall Wash

B. Surface Mounted Baffled, Wide
Distribution

2. Zakaj bi bila postavitev svetil D in A po razredu ter za tablo K še boljša kot v 1. in 2.
primeru? (Lighting for classrooms, 2002)
- Kombinacija direktne/indirektne osvetlitve udobnejša kot v celoti direktna osvetlitev.
Deluje dobro za del dneva pri uporabi računalnika.
- Nadglavnega bleščanje ni zaradi sijalke T8 in osvetljenega stropa.
- Široka distribucija in bele reže zmanjšajo kontrast in povečajo enotnost.
- Ločene viri svetlobe poudarjajo sprednjo tablo.
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Slika 37: Svetilo D

Slika 38: Svetilo A

D. Pendant Direct/Indirect Parabolic

A. Pendant Direct/ Indirect Baffled

Slika 39: Svetilo K
K. Bracket Mounted Asymetric Board Light

2.5.5.3.2 Svetila za računalniške učilnice
Kako bi izboljšali osvetlitev v računalniških učilnicah, če bi namestili svetila J, D, E, F in F1?
(Lighting for classrooms, 2002)
- Kombinacija direktne/indirektne je bolj udobna kot povsem direktna.
- Direktna/indirektna je bolj energetsko učinkovita kot povsem indirektna.
- T8 svetilke in osvetljen strop prepreči premočno bleščanje.
- Višje nameščena svetila in 2-stikalni ravni je prilagodljivejša za računalniške učilnice z
nalogami na papirju.
- Ločeni svetlobni viri se uporabljajo za sprednjo tablo, ko video zaslon ni v uporabi.

Slika 40: Svetilo J

Slika 41: Svetilo D

J. Recessed 1' x 4' Linear wall Wash

D. Pendant Direct/Indirect Parabolic
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Slika 42: Svetilo E
E. Pendant D/I Three-Lamp

Slika 43: Svetilo F in F1
F. in F1. Pendant Indirect – Perforated Sides
V raĉunalniških učilnicah je potrebno pristopiti drugače kot v učilnicah.
- Izogibajti se je potrebno popolnoma direktnemu sistemu razsvetljave.
- Prekinitev svetlobnega vira pusti strop temen. Kontrast v računalniških prostorih je prevelik
med svetlimi svetili ali lečami in temnim stropom.
- Zrcalne (svetleče) reže oziroma reflektorji ustvarijo bleščanje nad glavo (glej sliko) in ostre
vzorce.
- Vedno pazite, da je nekaj svetlobe na stropu in stenah. Porazdeliti je potrebno svetlobo čim
bolj enotno kot je mogoče po prostoru.

Slika 44: Osvetlitev nad računalnikom (Lighting for classrooms, 2002)
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2.5.5.4 Postavitev svetil na šolskih hodnikih
Kakšna svetila bi bila najbolj primerno za šolske hodnike? (Lighting for classrooms, 2002)
- Svetila M in M1 (glej sliko spodaj) dajo en vir svetlobe, usmerjen vzporedno po hodnikih
zagotavljajo enakomerno porazdelitev osvetlitve za garderobne omare in stene.

Slika 45: Svetilo M in M1
M. in M1. Recessed Fluorescent 1' x 4'
Še boljša rešitev bi bila postavitev svetil L in L1 (gled sliko spodaj). Zakaj?
- Na površino nameščeni svetlobni vir omogoča večjo višino stropa.
- Široka distribucija in bele reže zagotavljajo največjo enotnost.

Slika 46: Svetilo L in L1
L. in L1. Surface Mounted Corridor Wall Lighter

2.5.5.5 Dnevna svetloba
Dnevna svetloba je ključnega pomena za kakovost razsvetljave. Učenci z dnevno svetlobo v
svojih razredih (od okna in strešnega okna) opravijo od 20 do 25 % bolje bralne in
matematične teste od učencev, ki nimajo dostopa do dnevne svtlobe.
Ista raziskava je pokazala, da učenci v razredu z večjimi okenskimi površinami napredujejo
do 20 % hitreje kot njihovi vrstniki v sobi z majhnimi okenskimi površinami. Na elektronski
strani http://www.hmg.com, je več o podatkih te raziskave.
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Izogibati se je potrebno direktnemu sončnemu prodoru - ustvarja bleščanje in pregrevanje.
Uporabiti nevtralne barve okenskih stekel in zunanje previse za nadzor okenskega bleščanja
in segrevanje zaradi sončne toplote. Ravnotežje svetlobe zagotavlja dnevna svetloba, ki
prihaja iz več kot ene smeri.

2.5.5.6 Kontrolni seznam za razsvetljavo v učnih prostorih
- Uporaba svetlobnih virov, ki zagotavljajo udobje, ki razporedijo nekaj svetlobe na strop in
stene, kot so direktni/indirektni ali delno indirektni viri.
- Uporaba svetlobno barvne obloge na površinah učilnice, kar zelo poveča odbojno svetlobo.
- Vključiti okna ali strešna okna v vsaki učilnici.
- Konstruirati umetno razsvetljavo, da se poveča prednosti naravne svetlobe.
- Uporaba notranjih žaluzij, da lahko nadzorujemo bleščanje skozi okno.
- Uporaba osvetlitvenenih nadzornikov za povečanje prožnosti in zmanjšanje porabe energije
za vsako učilnico.
- Zagotoviti dodatno svetlobo za sprednjo steno ali tablo in za druge pomembne značilnosti v
učilnici. (Lighting for classrooms, 2002)

2.6 Kako se prepletajo barve, svetloba in tekstura med seboj?
Pri opremljanju prostorov pogosto pozabljamo na pomen svetlobe, čeprav je to eden ključnih
dejavnikov, ki bistveno vpliva na uspešnost izbrane barvne sheme. Vzrok lahko iščemo v
dejstvu, da velik del svojega življenja preživimo pod umetno svetlobo. Pozabimo na
spreminjanje svetlobe čez dan in kako na dojemanje barv vplivajo letni časi.
O optimalni osvetlitvi govorimo, ko so uravnovešeni vsi dejavniki, osvetlitve zunanjega in
notranjega prostora. Govorimo o viru svetlobe, o prostoru samem, o njegovih dimenzijah,
uporabljenih materialih, barvah, teksturah ... Vsi ti dejavniki vplivajo na to, kako se svetloba
širi po prostoru. Poseben izziv so majhni prostori, ki združujejo več funkcij. Tu ima svetloba
še pomembnejšo vlogo, saj naj bi se tej množici funkcij prilagajala. Osvetlitev sama definira,
kaj se v tem prostoru nek trenutek dogaja. (Novljan, 2012)

Svetloba in barve prostora omogočajo zaznavanje okolja in človeško oko jih v fiziološkem
smislu zaznava kot barvo svetlobe in barvo predmetov. Pod vplivom svetlobe in barv
nastanejo tudi psihofizični učinki, ki vplivajo na razpoloženje ljudi, in jih imenujemo "barvna
klima".
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Barvna klima prostora je določena z naslednjimi komponentami: barvo svetlobnih virov,
barvami prostora, barvnim videzom v prostoru in nivojem osvetljenosti. Navedene
komponente je potrebno pri projektiranju med seboj skrbno uskladiti tako, da je v prostoru
hkrati doseženo vidno ugodje in dobro razpoznavanje predmetov.
Med vsemi komponentami barvne klime sta najvažnejši barva svetlobe in barvni videz. Znano
je, da napravita pravilno izbrana barva svetlobe in dober barvni videz prostor ugoden in
harmoničen. (Voršič, Razsvetljava-kakovost razsvetljave)
Naravna svetloba blagodejno vpliva na razpoloženje v vsakem domu. Zato jo moramo čim
bolj izkoristiti. Arhitekturne podrobnosti prostora je težko spremeniti, vendar s premišljeno
uporabo barv in svetlobe lahko osvetlimo vsa temna območja v prostoru. Ko načrtujemo
barvno shemo za določen prostor, moramo upoštevati tudi naravno svetlobo, ki pada vanj. Na
primer, če je usmerjena na severo-vzhod, bo prejela malo naravne svetlobe, zaradi česar jo
lahko obarvamo s toplimi in svetlimi barvami, ki bodo mehčale senčne predele. Lastnosti
prostora se čez leto spreminjajo. Jeseni hiša postane temnejša, zavese zagrnemo bolj zgodaj in
uporaba umetne svetlobe je večja. Zato poskusimo izbrati barvno shemo, ki se obnese tako ob
dnevni svetlobi kot tudi ob umetni. V temačnih zimskih mesecih lahko občutek domačnosti
ustvarimo že s preprosto zamenjavo blazin in pregrinjal. Na tla lahko položimo preproge,
naslonjala stolov in sedežne garniture pa pokrijemo z mehkimi bogato obarvanimi odejami.
(Starmer, 2010)
Barva, na primer igra pomembno vlogo pri motivaciji na začetku dejavnosti ali vzdušju v
prostoru. Lahko se uporabi za opis okolja, za razmejitev območij v učilnici, za spremembo
površinskega nivoja igralne opreme ali kot dejavnost samo po sebi.
Ljudem, ki imajo okvaro vida, barve posredujejo veliko prostorskih informacij. S
poudarjanjem sten od tal do stropa, od vrat do stene lahko dosežemo, da je prostor s tem bolj
berljiv. Barve uporabimo za mehčanje šolskih prostorov.
Iz raziskav vemo, da otroci, ki imajo slabše vizualne sposobnosti, ne potrebujejo poudarjanja
oblik. Odločilne površine so stene ter tla in zveza med njimi bi morala biti še posebno
razločna. Posamezniki zaznajo cel prostor naenkrat ne posamezne oblike. Zato mora biti
razlika med površinama jasna. Kritična razdalja je dva metra od njihovega telesa do
informacije. Barvna shema, ki jo izberemo, mora vsebovati različne barvne tone s svetlimi
odbojnimi lastnostmi, kar jim pomaga pri opisu prostora. Nenehne spremembe in vizualno
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bogastvo lahko zagotovimo z mehčanjem prostora, z barvnimi preprogami na tleh, otroškimi
risbami na stenah, z barvito razstavo na policah. Vendar obstaja količinska omejenost, koliko
detajlov lahko dodamo. Lahko ustvarimo preveč spodbudno delovno okolje, ki bo deloval
proti nam. Še posebno, če imamo učence v učilnici, ki imajo težave s čutnimi informacijami
in lahko trpijo od senzorične preobremenitve. Uporaba mehkih stvari v domu lahko veliko
prispeva k ustvarjanju prijetnega vzdušja. To je lahko zelo pomembno za mlajše otroke, da se
počutijo udobno. Če se otroci ne počutijo udobno v prostoru, ga ne bodo sprejeli in se ne bodo
želeli učiti. Pomembno je da se počutijo sproščeno in varno, da so vključeni v tisto, kar se
učijo. (Prastnik, 2004)
Prav tako je pomembno, kakšna je barvna tekstura. Vse ima teksturo, vendar to spregledamo.
Otroci so zelo čutna bitja in bi morali imeti teksturno bogato okolje. Tekstura se uporabi kot
vir interesa, informacij, kot orodje za izobraževanje. Uporabiti moramo najrazličnejše
materiale tudi v najbolj osnovnih montažah. Tekstura je uporabna za označitev sprememb v
prostoru in funkcionalnost prostora in obliko. Sega do nakazovanja kateri del igra pravo ali
napačno vlogo.
Nasar (1984) je ugotovil, da ljudje običajno dojemamo 2 stila okolja, ki imata različne
značilnosti: naravni (mehki) elementi, kot so rože, rastline, trava in voda ter vsiljivo vgrajeni
(trdi) elementi, kot so intenzivna raba zemljišča, visoke stavbe in prometnost. Prednosti so
dodajanje naravnih stvari. Raziskave so potrdile prednosti povezane z dodajanjem naravnih
stvari in njihovo funkcijo v okolju. Ljudje imajo "naravno" pozitivno mišljenje na teksturo,
ljudem omogočajo identificirati ali ustvariti red. 'Mehak' material animira s krajino in
omogoča ljudem, da povežejo, kar vidijo s svojimi občutki z dotikom, kot so materijali, barve,
ki zagotavljajo enotnost in raznolikost na površini oblik. Tekstura

materiala se lahko

manipulira po lestvici od grobega do finega in se lahko uporablja v postavitvi ali v razponu od
grobega do gladkega. Učilnice le redko izkoristijo ta element pri oblikovanju. Skoraj vse ima
trdo ali gladko površino ali je narejeno iz plastike. Obstajajo možnosti za različne talne
ploščice v oddelkih, preproge, različne materiale za regale med mizami in stoli. Otroci, ki so
na vozičkih, imajo veliko večji občutek za gibanje, če se površina tal pod njimi spreminja.
Otroci, ki imajo slabši vid, pa morajo razviti tipno razlikovanje pri učenju Brailove pisave.
(Prastnik, 2004)
Vzorci so lahko vijugasti, razvejani, spiralni, geometrijski (premočrtni, kotni, poligonski), ali
kombinacija vseh teh. Talni vzorci se lahko uporabijo, da vizualno poživijo, zožajo, razširijo
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ali omejijo hodnik. Lahko se uporabljajo za označevanje vhodov in izhodov, poudarijo
arhitekturne elemente in detajle, ali pa ustvarijo "ritem" v prostoru. Vzorci lahko določijo
kontaktne vidne točke na stenskih in talnih površinah, poudarijo statično ali dinamično
gibanje in posredujejo želen čustven odziv.
Obsežni prostori, kot so veže, čakalnice, jedilnice ali zbirna območja, bi morali imeti vzorce,
ki se ujemajo z obsegom prostora, hkrati pa zagotoviti nevtralno ozadje za sedenje. Veže in
primarni vhodi morajo biti vabljivi in razburljivi. V prostorih za čustveno motene otroke
morajo biti redno uporabljeni geometrični vzorci za zmanjšanje vizualnega stresa in za
stimulacijo možganov pri iskanju vzorcev.

Neskladne barve in neenakomerni vzorci so

moteči vizualni elementi, ki motijo in begajo te učence. (Prastnik, 2004)
Želja po širokem spektru svetlobe in barv je skladna s celovitejšim kurikulom, ki upošteva
različne učne stile in načine. Vsi se učimo različno in v različnem času. Potrebujemo različne
svetlobne nivoje, različne vrste svetlobe in barv.
Raven svetlobe spodbudi delovanje možganov na različne načine. Pogosto so to fizikalne
reakcije, ker barve vplivajo na čustva in učinke v prostorih. Ko je svetloba neustrezna in barve
neprimerne za učence, bodo izklopili in izgubili koncentracijo. (Prastnik, 2004)
Majhno povečanje odbojne jakosti v učilnici (svetlo obarvanih površinah) močno izboljša
učinkovitost. Svetlo pobarvana učilnica (spodaj) zagotavi 55 % več svetlobe na delovno
površino za isto energijo ali porabi 70 % manj energije za enako svetlost.

Svetlejše

pobarvana učilnica tudi zagotavlja boljšo porazdelitev dnevne svetlobe, izboljša razmerje
svetlosti, in je vizualno udobnejša. Svetloba se odbija in absorbira glede na površino. Svetle
barve se odbijajo bolje kot temnejše barve. Ko se več svetlobe odbija, prostorske površine
postanejo bolj enotne in vizualno udobne. Odbojna jakost je lahko varljiva - površine
absorbirajo več svetlobe, kot si mislite! Ne ugibajte: preverite končno odbojno jakost s
proizvajalci. (Lighting for classrooms, 2002)
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Slika 47 in 48: Odboj svetlobe v prostoru s temnejšim in svetlejšim barvnim odtenkom
(Lighting for classrooms, 2002)

2.6.1 Barve in nasveti (Lighting for classrooms, 2002)
- Akustične stropne plošče imajo pogosto odbojnost le 70 %. Določite 80 % ali več.
- Stenske barve, ki so svetle v barvah (pasteli), imajo najmanj 65 % odbojnosti.
- Pohištvo, ki je svetle barve, ima odbojnost 60% ali več.
- Vedno je potrebno uporabiti mat (ne svetlečih ali visoko sijočih) premaze za zidove, strope
in pohištvo.
- Omejiti je potrebno uporabo primarnih ali nasičenih barv za poudarek ali odboj sten, saj
absorbirajo veliko svetlobe.

2.6.2 Vzpostavitev uravnotežene svetlosti (Lighting for classrooms, 2002)
Svetlobne ravni po vsej učilnici se naj ne bi bistveno razlikovale od svetlobne ravni v uradih.
Velike razlike v svetlosti povzroči odvračanje pozornosti in utrujenost.
- Uporaba obešenih svetil, ki dajejo vsaj 50 % svetlobe navzgor, je zelo priporočljiva.
- Izogibati se je potrebno visokim kontrastom. Od najsvetlejših do najtemnejših površin v
prostoru ne sme biti več kot 3-krat ali 1/3 svetleje kot je naloga (priporočena) ali 10-krat ali
1/10 kot je naloga (najvišje), ki jo opravlja učenec.
- Za boljšo učenčevo koncentracijo morajo biti najsvetlejše površine mize in osrednja stena, v
katero učenci večji del dneva gledajo.
- Uporabljajte le delno sijoče ali bele reže za preprečevanje ostrih stenskih vzorcev.
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2.6.3 Poudarek osrednje stene (Lighting for classrooms, 2002)
Najsvetlejše površine morajo biti najpomembnejše površine. Osvetlitev osrednjih sten
pomaga učiteljem ujeti in zadržati pozornost učencev in izboljšuje prepoznavnost informacij.
- Za učilnice, kjer so mize obrnjene v eno smer, je glavna osrednja osvetlitev na sprednji steni
ali na tablo.
- Za večnamenske prostore moramo zagotoviti osrednjo osvetlitev na dveh ali treh stenah.
- Namenite svetlobne vire (npr. tipa H, J, K, glej prilogo 2), da poudarite te površine.
- Svetlobna raven na tabli ali na središčni steni mora biti enako osvetljeno kot osvetlitev na
mizi učencev ali do dve stopnji višje, če je tabla zelena ali črna. Za enotnost robovi table ne
smejo biti osvetljeni manj od 1/3 svetlosti centra table.
- Namestite vire od 30 cm do 90 cm od table ali navpično na površino, tako da svetlobni
odboj, ne potemni podatkov na tabli.

2.6.4 Prepletanje barve, teksture in svetlobe v omenjenih osnovnih šolah
Ponovno si poglejmo nekatere fotografije omenjenih osnovnih šol, kako se pri njih barve,
tekstura in svetloba prepletajo med seboj.

2.6.4.1 OŠ Frana Albrehta
Fotografija 146, 147, 148, 149, 150, 151 in 152: OŠ Frana Albrehta, Slovenija
Zelena in bela barva naredita učilnico
hladno in večjo, kot je dejansko. Z
rumenim kovinskim ogrodjem in z lesenim
pohištvom v rjavkastem odtenku prostor
nekoliko otopli. Zelena in rumena barva
sta skladni. Za večji kontrast bi priporočala
rdeče ogrodje. Vijugasto pobarvane stene
146

prostor popestrijo. Oranžni okraski pridejo
do izraza. Veliko je trdih in gladkih
elementov, kar naredi prostor formalen.
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Zavese so temno modre barve, spodnji del
stene v rumeni in zgornji del v roza barvi.
Predvidevam, da so zaradi rumenega
ogrodja in odtenka pohištva steno obarvali
rumeno. Prostor deluje toplo. Vendar
barve niso ne komplementarne in ne
skladne.

Temno

modre

zavese

ne

prepuščajo svetlobe. Menum, da bi bile
147

vijolične zavese primernejše.

Saj sta

vijolična in rumena komplementarni ter
vijolična in roza skladni barvi.
Učilnica deluje hladno zaradi kovinskega
modrega ogrodja pohištva in modre stene.
Osvetli in poveča prostor rumena barva.
Modra in rumena barva nista ne skladni in
ne

komplementarni.

V

prostoru

ni

kontrastnih barv. Predlog bi bil vnesti
oranžno barvo v prostor. Veliko je trdih
elementov.
148
V

jedilnico

so

vnesli s pohištvom,

zavesami in poslikanim stebrom 4 osnovne
barve. V prostoru razbije monotonost, ker
so stoli enakomerno porazdeljeni po
barvah. Na stropu je bela in zemeljska
barva.

V

prostoru

so

kombinacije

primarnih, sekundarnih in tercialnih barv.
Les na stropu in svetloba, ki prihaja skozi
149

strešna okna, prostor omehča in otopli.
Vendar pa zaradi temno obarvanega lesa
prostor dobi manj naravne svetlobe.
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V prostor ne prodre naravna svetloba. Siva
tla in belo pohištvo naredijo prostor zelo
hladen. V daljavi vidimo obarvane stene,
oboke okoli vrat in vrata z barvami, ki so
zelo

pomešane,

komplementarne.

ne

skladne

Prostor

bi

in

ne

izgledal

prijetnejše, če bi barve poenotili in vnesli
vanj mehke elemente.
150
Žareča topla stena, ki jo krasi mozaik
toplih zemeljskih barv, razbije prijetno
toploto in enotnost »pes« nad mozaikom.
Zelo moteči element namenoma odteguje
pogled od mozaika. Zemeljske barve,
lesena harmonika in vrata zasenčijo hladna
siva tla in prostor optično povečajo.
Zanimiva fontana, ki prostor popestri.
151

Mehke okrogle linije razbijejo strogost
prostora.
V pritličju so hodnik zagradili z lesenimi
stenami in panoji, s tem so preprečili
dostop naravne svetlobe, ki bi prišla iz
vhodnih zasteklenih sten in vrat iz Z smeri.
Prostor deluje temačno. S tem so si tudi
zmanjšali in zožali prostor. Prostor deluje
zaradi sivih tal, belega pohištva in trdih
elementov

hladno.

Panoje

bi

lahko

namestili tako, da ne bi ovirali dotoka
152

svetlobe, vnesli mehke elemente; blazine
na klopce in tepih na tla oz. zamenjali
barvo podlage. Risbice so pod stropom,
zato ne pridejo do izraza in so nevidne.
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2.6.4.2 OŠ. Wooranna Park
Fotografija 153, 154, 155, 156, 157, 158 in 159: OŠ Wooranna Park, Avstralija
Zaradi belo pobarvanih sten in belega
pohištva je prostor zelo svetel kljub temu,
da so majhna okna pod stropom. Svetloba
globoko prodre v prostor iz vrha. Okrogli
stoli

dajo

mehkobo

strogim

ostrim

linijam, kot so mize in omare. Izrazita so
topla svetlo rjava tla in

pohištvo.

Različne barve tal in različna osvetljenost
prostora označujejo prehajanje iz prostora
v
153

prostor

in

različno

poudarjajo

funkcionalnost prostora.
V ta del prostora prihaja svetloba iz vseh
smeri. Hladnost bele barve in manj
osvetljen prostor zaradi znižanega stropa
popestri mehko pohištvo in konstrukcijski
elementi v rdeči in oranžni barvi.
Manjkajočo

svetlobo

dopolnijo

reflektorji, ki so usmerjeni v rob pod
stropom, od koder se svetloba odbije v
tla. Barva talne podlage, nizko pohištvo,
154

višina stropa in pregradne stene ločujejo
prostor na več delov.
Prostor je zelo dobro osvetljen z naravno
in umetno svetlobo. Zato barva učne in
igralne konstrukcije pride zelo do izraza.
Bel visok strop omehča svetlobo. Modra
tla so hladna, vendar učinek izniči živa
rdeča,

oranžna

konstrukcije.
155

in

rumena

Konstrukcijski

barva
element

razbije monotonost, kot bi postavil sonce
v prostor.
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Skozi okensko steno dobi prostor veliko
svetlobe. Moteče svetlobne dejavnike
preprečijo z visečimi svetili, ki dajejo
direktno in indirektno svetlobo. Indirektna
svetloba se odbije od belega stropa v tla.
Zaokroženi mehki stoli omehčajo prostor
in
156

dajo

toplino.

Prostori

dihajo,

omogočajo gibanje, saj ni omar. Knjižni
prostor je ločen od učnega s pregradnimi
stenami, skozi katere iz višine pride
naravna osvetlitev. Rumeni stebri, knjižna
stena in oražna, mehka, sedežna garnitura
z zaokroženimi linijami naredijo prostor
prijetno topel. Sedežna pa ga še omehča.
V računalniški učilnici je zelo velika
razlika osvetlitve med črnino v prostoru,
ki jo dajejo črne stene, strop, zatemnjene
črne folije na oknih črni stoli in del miz,
ter med svetlobo računalniških monitorjev
in platnom na steni. Črna barva zelo
zmanjša prostor, odsevnost ni in vsrka vso

157

svetlobo. Črn strop optično deluje nižje.
Rdeče

mize

poudarijo

vidnost

črne

tipkovnice na mizi. Prostor je občutiti kot
temačen in utesnjujoč.
Prostor je zelo svetel zaradi zastekljenih
oken in drsnih zastekljenih vrat, ki vodijo
v zunanji prostor (na teraso ali balkon).
Bele stene še bolj posvetijo prostor.
Izraziti so črni okvirji okoli slik, velike
elektronske table in obrobe premičnih
158

steklenih vrat. Izstopa rdeča barva
površine mize in sedala na stolih, kar
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otopli prostor.

159
Skozi majhna okna na najvišjem delu stene, pod stropom, ne pride v prostor dovolj naravne
svetlobe. Zato bel strop odbije svetlobo v tla. K boljši osvetlitvi prispeva indirektna, kjer se
svetloba odbije s stropa v tla, in direktna osvetlitev v prostoru. S tem je prostor enakomerno
osvetljen. Izstopa modra barva konstrukcijskega elementa, panoji, stoječa tabla. Prostor deluje
hladno, čemur prispevajo sivkasta tla in črni stoli ter mize. Izstopa rdeča barva regala in
oblazinjenih sedal, ki tudi zmehčajo linije in strogost prostora. Rumene stene optično
povečajo prostor. Pohištvo je strogo neformalno, lahko in premično. Poudarili so primarne
barve (modra, rdeča in rumena) ter jih pomešali s tercialnimi (odtenki rjave), ki pa niso
komplementarne. Mehka podlaga na tleh omehča prostor kljub temu, da deluje hladno.

2.6.4.3 OŠ Sinarmas World Academy
Fotografija 160, 161, 162, 163, 164, 165 in 166: OŠ Sinarmas World Academy, Indonezija
Mehke linije, zelenje in razgiban teren
parka dajejo mehkobo strogim linijam
stavbe. Rdeče pobarvni stebri na paviljonu
in plošča na stavbi

izstopajo in dajejo

toplino stavbi, ki deluje hladno zaradi
modrih oken, bele konstrukcije in strogih
linij. Komplementarni kontrast barv med
stavbama in okoljem
160

je občutiti kot

ravnotežje med hladnim ter toplim in
deluje sproščujoče.
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Rastlinski vzorci na steklu in palice v
loncu belo in hladno arhitekturo otoplijo.
Izbrali so mešanico barv barvnega kroga.
Živo zeleni in oranžni stoli izstopajo. Črne
mize preprečijo odsevnost svetlobe, ki
pride v prostor skozi visoko zastekljene
stene višine. Prostor je deležen veliko
naravne svetlobe skozi cel dan. Linije
161

stolov, miz

in dodatkov so zaokrožene,

dajejo mehkobo in razbijejo strogost, ravne
linije sten.
Naravna svetloba, ki prodre skozi stekleno
steno, se v belih krogih na stropu, odbije v
tla. Ob belini so navzoče tople barve
poslikave na steni in mize, ki izstopijo in
ogrejejo prostor. Oranžne barve miz
preprečijo odsevnost in bleščanje. Okrogle
linije dajo prostoru mehkobo.
162
Naravna svetloba, ki pride skozi strop, in
bele stene osvetlijo celoten prostor. Prostor
so otoplili z ozadjem na panojih in
risbicami. Poudarjene so tople barve.
Rumena tla prav tako prispevajo k
otoplitvi prostora. Dodatno ga omehčajo
rože. Moder pano je premičen. Risbice so
163

v višini oči.
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Skozi odprtino na stropu in zastekleno
steno oz. vrata pride dovolj naravne
svetlobe,

ki

dobro

osvetli

prostor.

Omehča ga leseno pohištvo, čeprav ga
zelenkasti odtenki sten in sivkasta tla
ohladijo. Stroge linije pohištva in miz
omehčajo
164

okrogli

stoli.

Uniforme

učencev delujejo na prostor hladno in
izstopajo v prostoru.
Bele stene in svetlo podlago tal otopli
rdečkasto rjava stena, na kateri je
elektronska tabla.

Če projeciraš

na

tercialno rdečo barvo, se projekcijska
svetloba omehča, s tem učenci bolje
vidijo

in

prostora.
165

ni

potrebno

Uniforme

zatemnjevati
toplih

barv

neformalne izvedbe otoplijo prostor,
prispevajo k pozitivnemu ozračju.
Sekundarne barve delujejo zelo toplo.
Mehka tla in sedišča prostor omehčajo
kljub ostrim linijam mize. Svetloba pri
slikah se odbija v strop in zato dobimo
tam mehko svetlobo. Osvetljene slike
dobijo skrivnosten in nov prostorski

166

efekt.
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2.6.4.4 OŠ P. K.. Yonge
Fotografija 167, 168, 169, 170 in 171: OŠ P. K. Yonge, ZDA
Nežno rumeno obarvana stena deluje
hladneje zaradi vijoličnih tal in zelenih
površin miz in stolov. Linije pohištva so
zaokrožene in dajo prostoru mehkobo.
Prostor popestrijo bela drevesa, ki jih
osvetljuje svetloba, s tem pa nastale
sence na steni delujejo tridemenzionalno.
167

Bela drevesa dodatno ohladijo prostor.
Svetloba je videti razpršena in daje
mehkobo prostoru. Od gladkih tal je
odsevnost manjša, tepih pa prepreči
odsevnost.
Vijolična in rumena barva v prostoru se
ujemata, saj sta skladni. Močno so
poudarjena vrata in okvir oken ter meje
prostora. Rumena barva zaradi vijolične
deluje hladneje, prispevajo k temu tudi
svetlo modri stoli. Lahko vidimo različne
materiale; les, plastiko, kovino in blago.

168

Mehek in topel prostor naredi mehka
podlaga tal, kovina z vijolično in modro
barvo pa dodatno ohladi prostor.
Zastekljenost
naravne
Prosojnost
svetlobi

sten

svetlobe
risbic
bleščanje.

omogoča

prihod

iz

strani.

vseh

prepreči

direktni

Visoko

obešene

risbice izgubijo svoj namen. Polepljene
steklene površine pa prispevajo, da je
prostor občutiti še ožje, kot dejansko je.
169

Prostor je svetel, dopolnjuje ga umetna
osvetlitev. Rumene stene in pohištvo
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prispevajo, da je prostor topel in svetel.
Turkizna tla ohladijo prostor. Črn tepih
odvzame barvno svetlost in toploto,
vendar se od njega ničesar ne odbije.
Pohištvo in tepihi ločijo prostore med
seboj. Prostor kljub rumenim stenam, rjavi
podlagi tal in pohištvu deluje hladno zaradi
velikih talnih turkiznih površin ter zelenih
in črnih stolov. Dodatno ohladi in potemni
črn tepih. Močno izstopajo oranžne risbice
v daljavi, obešene na stekleni steni. Čeprav
170

so materiali raznoliki, les, kovina, plastika,
steklo in blago, delujejo uravnoteženo in
usklajeno.
V prostoru je začutiti mehkobo, ki jo
dajejo podlaga tal, mehka sedala, okrogle
linije stolov in miz. Vendar pa deluje
hladno zaradi zelene in modre barve. Kljub
rumeno obarvani steni ter rjavi mehki
podlagi, zgubi toploto. Tepih označuje
prehode in kotičke. Za poživitev in

171

otoplitev prostora bi bila primerna sedala v
toplejših barvah, npr. v oranžni barvi. Les;
vrat, okvirjev oken, omar in naslonjal
prispeva k toploti v prostoru.
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IV ZAKLJUČEK
Prostore pogosto načrtujejo odrasli, čeprav pripadajo otrokom. Pogosto pozabljamo, kaj je
dobro za otroke.
Preden se odločimo, da bomo preuredili prostor, moramo razmisliti, kako se bdoo barva,
tekstura in svetloba prepletali v učilnicah. Pomemben je namen prostora, formalen ali
neformalen. V šolskih prostorih se zadržujejmo razlilčno dolgo in počnemo različne reči.
Nekje potrebujemo sprostitev, drugje kreativnost. Teksturo, obliko, material in barve je
potrebno izbrati skrbno in upoštevati postavitve; okna, vrata, pohištvo, lego prostora,
nesončne strani, osvetlitev in namen prostora. Energija in svetloba niso identični v vsakem
prostoru. Barve reagirajo s svetlobo in nam kažejo svoja razpoloženja, od česar je odvisna
količina barve, ki jo vnesemo v prostor. Možnost imamo prebarvati eno steno, več sten ali
celoten prostor. Barva v arhitekturi ima več estetske in funkcionalne uporabnosti. Tople
barve se lahko uporablja za zmanjšanje obsega in velikosti velikega prostora, zaradi česar so
bolj intimne. Hladne barve vizualno povečajo prostor, ga naredijo manj zaprtega. Barva se
lahko uporablja za razlikovanje, za obseg, izenačevanje in za poudarjanje zasnove elementov
v prostoru. Na primer, barva lahko visok strop vizualno zniža (temne barve), izboljša vidno
zanimanje in določene točke, medtem ko lajšajo naprezanje oči, poudarijo varnost in
identiteto na vhodih in izhodih ustvarijo edinstven občutek za prostor, ki pozdravlja učence in
skupnost. Z barvo lahko spremenimo videz stavbe jo harmoniziramo z okolico, odpravimo
monotonijo in vzpostavijo individualnost med podobnimi stavbami ali stavbnimi elementi.
Različni viri svetlobe poudarijo odtenek barve, obliko, teksturo in ustvarijo različna
razpoloženja. Osvetlitev namestimo za različne učne namene v prostoru in ko želimo ustvariti
posebne oblike in kontraste. Različne barve, tekstura, oblike, pohištvo in svetloba zmanjšujejo
dolgočasje in pasivnost. Prostor mora izvabiti čustva, ki jih trenutno najbolj želimo.
Opremljenost je zelo pomembna, saj večina učencev in učiteljev preživi več časa notri kot
zunaj. Izbira barv, teksture, oblike in pohištva glede na svetlobo je težavna, saj si mnogokrat
ne znamo predstavljati končnega videza prostora. Temeljito moramo premisliti in si vzeti čas,
da se poglobimo vase in v svoje občutke.
Vse šole bi morale imeti možnost, da učinkovito posodobijo učne prostore, da uporabijo
boljšo osvetlitev, pohištvo in barve. Preoblikovanje učnega prostora ima velik vpliv na
učitelja

in

učence.

Ustvarja

pozitivno

klimo

in

vključuje

učence.
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Ti pogosto menijo, da je šola staromodna z osnovno opremo in tradicionalnimi okraski. Slabo
mnenje učencev o šoli lahko razvrednoti učne izkušnje, kar lahko privede do slabega vedenja
v razredu in odsotnost. Svetla soba z mehkimi sedeži pomaga izboljšati udeležbo s prijaznim
in manj zastrašujočim okoljem. Sodobna učilnica, ki je čista, prostorna in praktična, lahko
navduši učence.
Prilagodljiv urejen prostor omogoča boljše sodelovanje med učenci in spodbuja večjo
udeležbo med poukom. Učitelji niso več prisiljeni stati spredaj pred učenci. Okolje jih
spodbudi, da hodijo učitelji med učenci in se bolj ukvarjajo z neposrednim sodelovanjem
učenca. Kar odpravlja telesno in psihično oviro s katerimi se soočajo.
Vsaka od omenjenih šol je izbrala svoj stil glede na okolje, klimo, kulturo in dejavnosti. Na
stil v prostoru vplivajo različni dejavniki:
- Različni viri svetlobe: OŠ Frana Albrehta ima linijsko in točkovno osvetlitev ter direktni
način osvetljevanja. Naravna svetloba osvetljuje prostor le iz ene smeri. OŠ Wooranna Park
ima linijsko osvetlitev in usmerjeno z reflektorji. Naravna svetloba osvetljuje prostor iz vseh
strani, na eni starni steklena stena na drugih straneh majhna okna pod stropom. OŠ Sinarmas
World Academy ima točkovno in linijsko osvetlitev z različnimi svetlobnimi umetnimi svetili.
Izstopajo ogromna okrogla telesa na stropu v jedilnicah in knjižnici. Dodatno osvetljene so
umetniške stene z direktnim in indirektnim načinom osvetljevanja. Steklene stene obdajajo
vse štiri strani zgradbe. Hodnike in nekatere učilnice osvetljuje naravna svetloba s stropa.
P.K. Yonge ima linijsko postavitev svetil. Naravna svetloba osvetljuje prostor iz sveh starni.
Nekateri notranji prostori dobijo naravno svetlobo od zunanjih prostorov preko steklenih sten
in vrat, ki imajo po sredini steklo.
- Odprtost prostora: V OŠ Frana Albrehta so prostori zase in ločeni od ostalih. V OŠ
Wooranna Park, Sinarmas World Academy in P. K. Yonge so prostori odprti in videti večji.
Omogočajo možnost prehoda iz ene dejavnosti v drugo. OŠ Wooranna park loči svoje manjše
prostore s stenami in različnimi konstrukcijami (avto, hiša). OŠ Sinarmas World Acedemy
prostore loči s pohištvom in steklenimi stenami. OŠ P. K. Yonge loči prostore z nizkimi
pohištvom, kotički in z zidom iz stekla. Vse tri tuje šole imajo manjše učilnice, ki so ločene
od ostalih prostorov s steklenimi stenami in vrati s steklom.
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- Barve in količina barve: V OŠ Frana Albrehta je vsak prostor pobarvan z drugačno barvo. V
učilnicah prevladujejo dve barvi, na hodnikih več barv. V učilnicah so vse stene obarvane z
dvema barvama, hodnike krasijo različni barvni odtenki, izrazita je siva barva tal. V OŠ
Wooranna park so vse stene obarvane belo, z rdečimi in oranžnimi igralnimi konstrukcijami.
V računalnici so stene in strop obarvali v črno barvo, s črnimi stoli in rdečo površino miz. V
OŠ Sinarmas World Academy so stene bele s poudarkom posamičnih sten, ki so obarvane z
zemeljskimi barvami, različnimi umetniškimi stenami z motivom narave in portretov ter
panojev, ki jih krasijo izdelki živih svetlih barv. OŠ P. K. Yonge je vsaka stena obarvana s
svojo barvo. Poudarek je na modri, zeleni in vijolični barvi. Z barvami so poudarjene meje
med prostori.
- Tekstura, oblike in pohištvo: V OŠ Frana Albrehta najdemo veliko trdih in gladkih
elementov. Izrazite so ostre linije pohištva. Nekaj mehkobe dajo prostoru valovite linije na
stenah in zaokrožene linije kovinskega ogrodja nog stolov in miz. Mehkega pohištva in
dodatkov ni zaslediti. Mehkobo daje parket in leseno pohištvo. V OŠ Wooranna Park je v
večjih prostorih po tleh mehka podlaga. Stoli in mize so večinoma v okroglih linijah. Imajo
različne oblike mehkih in trdih sedežnih garnitur in stolov. V OŠ Sinarmas World Academy
zasledimo okrogle linije na stropu in pohištvu. Pohištvo je iz lesa in blaga. V večjih prostorih
so tla mehka, saj učenci sedijo pri učni uri na tleh. Na hodnikih in nekaterih učilnicah so tla
sijoča in gladka. V prostorih so mehka sedišča. Dodali so oblike in vzorce narave. V OŠ P. K.
Yonge kombinirajo površine tal z mehko in trdo podlago. Poudarek dajejo različne oblike in
mehka sedala z zaokroženimi linijami in oblike miz. Materiali se med seboj prepletajo; les,
plastika, kovina in blago. V nekaterih učilnicah je zaslediti ob steni okrasne dodatke (bela
drevesa), ki delujejo tridemenzionalno.
Najbolj domačna in topla je OŠ Sinarmas World Academy. Prav tako izžareva domačnost OŠ
P. K. Yonge, vendar zaradi izbranih barv daje občutek hladnosti. OŠ Wooranna Park me
spominja na učni muzej, visoki stropi, bele stene, igralne konstrukcije, hladnost in toplina
pohištva se mešata med seboj. OŠ Frana Albrehta daje občutek formalnosti in strogosti,
čeprav so poskušali z barvami to omiliti.
Tuje šole so sodelovale z arhitekti. Zato je več urejenosti, skladnosti, odprtosti, neformalnosti
in ravnovesja. Zato bi z velikim izzivom želela prispevati znanje, ki sem si ga pridobila pri
pisanju diplomskega dela, za obnovo šolskih prostorov, ki potrebuje in želi spremembo za
prijaznejšo šolo, šolo 21. stoletja.
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Ob pisanju diplomskega dela so se mi porodila vprašanja, ki jih je dobro razrešiti pred
začetkom preoblikovanja šole.
Na kateri strani leži prostor? Koliko časa ima prostor naravno svetlobo? Kako postaviti
pohištvo, da omogočimo prodiranje naravne svetlobe v globino prostora? Kako oskrbeti
manjkajočo naravno svetlobo s prmernimi umetnimi viri svetlobe? Kakšne dejavnosti bodo v
prostoru? Ali bo prostor formalen, domač ali oboje? Kateri elementi naredijo prostor formalen
in neformalen? Ali želimo, da je prostor topel, hladen ali uravnotežen med obojim? Kaj daje
hladnost in toploto prostoru? Kakšno teksturo bi vnesli v prostor, za več mehkobe? Katere
barve zmanjšajo in povečajo optičnost prostora? So barve med seboj skladne in/ali
komplementarne? S čim bi lahko prostor popestrili, s kakšnimi linijami, vzorci in dodatki?
Kaj omehča stroge linije? Koliko prostor omogoča gibanje? Kako so pudarjene meje med
prostori? Ali prostor diha?
Z diplomskim delom sem želela ponuditi zbrano znanje o svetlobi, poudariti pomen svetlobe
v učnih prostorih in pomen dobrega načrtovanja. Želela sem opozoriti učitelje in vodstvo, na
kaj morajo biti pozorni in dati smernice za načrtovanje pri urejanju učnih prostorov glede na
svetlobo. V diplomskem delu je možno najti nekaj rešitev, kako izboljšati prostor. Ponujeno je
nekaj predlogov pri izbiri svetil za določen prostor. Opozoriti sem želela, da se svetloba,
barve in tekstura prepletajo in da jih je potrebno načrtovati skupaj. Diplomsko delo je lahko v
pomoč pri izbri lege v prostoru za določen kotiček določene dejavnosti, kako razporediti v
njem pohištvo in delovne prostore glede na svetlobo. Učitelj naj bo bolj pozoren, kako se
učenci odražajo v prostoru, kje in kdaj se zadržujejo v določenem prostoru. Učitelj naj
spodbudi delovanje učencev, jih vključi v projekt obnove učilnice in drugih šolskih prostorov,
zaradi česar bo učenje lažje in uspešnejše. Opozorila bi, da je slabo oblikovan prostor lahko
ovira za zvišanje izobrazbenega standarda nad določeno raven, vpliva na motivacijo in
učinkovitost učenja ter na odnose.
Nadaljevanje tega diplomskega dela bi lahko bila raziskava, na temo, Šole 21. stoletja,
primerjava učilnic.
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http://www.woorannaparkps.vic.edu.au/
Fotografija 47, 57, 61 in 97: Pridobljeno 28.11.2012
http://www.designshare.com/index.php/case-studies/wooranna-park-primary-school-casestudy/
Fotografija 58: Pridobljeno 7.12.2012 iz
http://www.fieldingnair.com/index.php/projects/regina-trades-and-skills-centre/6/
Fotografija 8, 24, 45, 56, 112, 155 in 158: Fotografije narejene iz video posnetka Woorana
Park The third Teacher pridobljenega 23. 2. 2013 iz http://www.youtube.com/watch?v=UU1XX7ZwRY

141

Fotografija 25, 98, 99 in 157: Fotografije narejene iz video posnetka Wooranna Park Primary
School, Tomorrow's School Today pridobljenega 23.2.2013 iz
http://www.youtube.com/watch?v=uyeie_7EMp8&feature=youtu.be
Fotografija 67: Pridobljeno 8. 12. 2012 iz http://woorannaparkps.com.au/?page_id=23
Fotografija 153: Pridobljeno 25.3.2013 iz http://www.featherston.com.au/1668/designingfrom-the-%e2%80%98inside-out
Fotografija 7, 22, 23, 44, 76, 77, 78, 113, 114, 115 in 154: Fotografije od Dianne Shape.
Pridobljeno 28. 12. 2012 iz http://architectureau.com/articles/wooranna-park-primary/
SINARMAS WORLD ACADEMY, JAVA, INDONEZIJA
Fotografija 5, 6, 13, 19, 20, 30, 31, 33, 51, 60, 69, 80, 81, 102, 104, 119, 120, 162, 166:
Pridobljeno 25. 10. 2012 iz http://www.fieldingnair.com/index.php/projects/sinarmas-worldacademy/3/
Fotografije 4, 15-18, 32, 48, 49, 50, 59, 62, 71, 82-86, 103, 116-118, 161, 163-165:
Pridobljeno 26. 11. 2012 iz video posnetka, School Tour – Sinarmas World Academy,
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IyMq3rzv1Uo
Fotografija: 12, 14, 68, 101, 160: Pridobljeno 18. 11. 2012 iz http://www.swa-jkt.com/

P. K. YONGE SCHOOL, FLORIDA, ZDA
Fotografija 106: Pridobljeno 14.11.2012 iz
http://www.fieldingnair.com/index.php/projects#p-k-yonge-developmental-research-schoolelementary-campus-gainesville-florida
Fotografija 9, 10, 26-29, 38-43, 52-55, 63, 87-92, 105, 121-123, 167-171: Fotografije so
narejene iz video posnetka - 21st Century Learning in Action — Kids love new school!,
pridobljenega 19.11.2012
http://www.youtube.com/watch?v=NT7Sy9APTPo&feature=player_embedded
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PRILOGE
Priloga 1 Učni načini v 25 vzorcih
Vseh učnih načinov nam ni potrebno podpirati pod eno streho. Navedenih je 18 učnih
načinov, ki jih mora fizična šola podpirati. To so:
1. samostojeno učenje
2. vodenje učencev
3. delo v malih in srednje velikih skupinah (2-6 študentov)
4. učenje ena na ena z učiteljem
5. predavanje z učiteljem ali z zunanjem strokovnjakom
6. projektno učenje
7. učenje na osnovi tehnologij, z mobilnimi računalniki
8. učenje na daljavo
9. iskanje informacij prek interneta z brezžičnim omrežjem
10. učenčeve predstavitve
11. učenje, ki temelji na predstavitvah in glasbi
12. po navodilih za izdelavo seminarja
13. učenje preko javnih del
14. prirodoslovno učenje
15. Socialno / emocionalno učenje
16. učenje na poudarku umetnosti
17. pripovedovanje zgodb (sedenje na tleh)
18. učenje preko izdelave, z gradnjo-uporaba rok za učenje
V 25 vzorcih
1. učilnice, učna dvorana, posvetovalnica in učni prostor za majhno skupnost
2. sprejemni prostor
3. učenčev odprt prostor
4. domač prostor in osebno shranjevanje
5. laboratorij za naravoslovje, likovni laboratorij in območja življenjskih spretnosti
6. likovna umetnost, glasba in nastopanje
7. telovadba
8. priložnostna področja za hranjenje
9. preglednost
10. notranji in zunanji razgled
11. razpršena tehnologija
12. notranje - zunanje povezave
13. mehki sedeži
14. prilagodljivi prostori
15. prostor za taborni ogenj
16. prostor za zalivanje lukenj
17. jamski prostor
18. načrt za mnogovrstne inteligence
19. dnevna svetloba
20. naravno prezračevanje
21. poln spekter osvetlitve
22. prenosljivi elementi in šola kot 3D učbenik
23. lokalni podpis
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24. povezan s skupnostjo
25. povezati skupaj
(Prakash Nair in Randall Fielding. (2005). The language of School Design. Design Patterns
for 21st Century Schools. Str.11, 19-20. Pridobljeno 15. 12. 2012 iz
http://www.designshare.com/images/TheLanguageofSchoolDesigneBooksummaryweb.pdf,)

Gensler je sprejel nov jezik, prilagojen s Nair, Fielding in Lackney (2005), ki opisujejo
različne načine aktivnosti, ki potekajo v vsakem okolju in stopnjo sodelovanja udeležencev:
• Mnogovrstna intelegentnost - omogoča različne načine dela
• Studio - omogoča kombinacijo različnih načinov dela
• Taborni ogenj -omogoča delo v razredu
• Zalivanje luknje - omogoča delo v manjših skupinah
• Jama - omogoča samostojno učenje
(Bob Pearlman. Designing New Learning Environments to Support 21st Century Skills, , str.
143, 2009. Pridobljeno 20. 12. 2012 iz
http://www.designshare.com/images/chap6_designing_new_learning_environments.pdf,)

Priloga 2 Svetlobni viri
Za ambientno osvetljevanje

A. Pendant Direct/ Indirect Baffled

B. Surface Mounted Baffled, Wide Distribution

C. Two-Lamp Recessed Parabolic 2' x 4'
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D. Pendant Direct/Indirect Parabolic

E. Pendant D/I Three-Lamp

F1. in F. Pendant Indirect – Perforated Sides
Svetla za povdarek sten

H. Flourescent Channel with Valance

J. Recessed 1' x 4' Linear wall Wash
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K. Bracket Mounted Asymetric Board Light
Svetila za hodnike in avle

L. in L1. Surface Mounted Corridor Wall Lighter

M. in M1. Recessed Fluorescent 1' x 4'
(Lighting for classrooms. (2002). Combining quality design and energy efficiency. Know how
classroom lighting, Classroom Guide. Pridobljeno 16. 10. 2012, iz
http://www.designlights.org/downloads/classroom_guide.pdf)
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