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Brez integralnega projektiranja 
ni trajnostne gradnje

Jože Volfand
Urednik

Uredniški odbor priročnika Prehod v trajnostno gradnjo in 
življenjski cikel stavbe se je sestal v januarju 2020. Najmoč-
nejša ugotovitev razprave na osnovi predloženega koncepta 
z osnovno strukturo tem ali jedrnih izzivov je bila, da gre za 
kompleksno problematiko, ki zahteva interdisciplinarni pri-
stop. Samo z identificiranjem vseh deležnikov, ki sodelujejo v 
procesu načrtovanja, gradnje, življenja in razgradnje stavbe, 
in njihove vloge pri razvoju trajnostne gradnje v Sloveniji je 
mogoče predstaviti prave in pravilne pobude, usmeritve za 
zeleno prenovo celotne vrednostne verige v gradbeni pano-
gi. Direktive o trajnostni gradnji ni. A dokumentov, akcijskih 
načrtov in strategij na ravni EU in v Sloveniji ne manjka. Na seji 
uredniškega odbora smo omenjali NEPN, Podnebno ogleda-
lo, Strategijo pametne specializacije, več akcijskih načrtov (za 
OVE, za skoraj ničenergijske stavbe, za učinkovito rabo ener-
gije, za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, ope-
rativni program za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
do leta 2020 in druge), a tudi enega izmed prvih slovenskih 
gradiv o trajnostni gradnji. Gradbeni inštitut ZRMK in Zavod za 
gradbeništvo sta za Ministrstvo za okolje in prostor pripravila 
strokovno gradivo Pregled sistema trajnostnih kriterijev s pre-
dlogom prenosa.

Obsežen nabor različnih dokumentov in akcijskih načrtov o ele-
mentih trajnostne gradnje kaže izrazito usmerjenost v zmanj-
šanje izpustov toplogrednih plinov, k deležu rabe obnovljivih 
virov in učinkoviti rabi energije v energetski prenovi stavbnega 
fonda. Izhaja iz zavez Slovenije do globalnega sporazuma o 
podnebnih spremembah, predvsem pa upošteva močne ne-
gativne vplive netrajnostne gradnje na okolje in kakovost ži-
vljenja v stavbah. Podatki so znani in obširno predstavljeni v 
NEPN, Podnebnem ogledalu 2020 (separatni del o stavbah) in 
Dolgoročni strategiji energetske prenove stavb do leta 2050.

Odpadek ne sme ostati odpadek, saj je vir

V knjižnem programu Akademije Zelena Slovenija je priročnik 
Prehod v trajnostno gradnjo in življenjski cikel stavbe drugi 
panožni. Najprej smo izdali temeljno publikacijo – Prehod v 
zeleno gospodarstvo. Temeljno zato, ker koncept zelenega 
gospodarstva in zelene rasti temelji na stebrih trajnostnega ra-
zvoja, ta pa na razogljičenju poslovanja, družbe in življenja ter 

krožnega gospodarstva. Drugi priročnik z naslovom Razvoj em-
balaže v krožnem gospodarstvu je odstiral dolg seznam vpra-
šanj, kakšno bo gospodarstvo in kje bo končala embalaža kot 
odpadek. Odpadek namreč ne sme ostati odpadek, saj je vir, 
surovina, zato je priročnik nakazal merila za krožnost embalaže.

Gradbeništvo, njegova celotna vrednostna veriga je najbrž še 
bolj izpostavljena. Za gradnjo so potrebne ogromne količine 
virov, ki zdaj pretežno ne krožijo. V letu 2018 je v Sloveniji na-
stalo 8,4 milijona ton odpadkov, od tega 59 odstotkov gradbe-
nih, torej 4,9 milijona ton. Kar 83 odstotkov več kot leta 2017! 
Napovedanega okrevanja gospodarstva z novimi naložbami 
ne bo brez uporabe novih količin virov. Tudi odpadkov bo več. 
Dodatni razlog, da Slovenija strateško premisli, kaj bo v jedru 
njenega zelenega dogovora v obdobju od 2021 do 2027 in do 
leta 2030, ki je razvojni mejnik v več dokumentih.

Slovenija po snovni produktivnosti pod povprečjem

Čeprav je razumljivo, da Podnebno ogledalo 2020 v tretjem 
zvezku o stavbah analizira, koliko izpustov TGP prispeva stavb-
ni fond, in naslavlja kot prvenstveni cilj energetsko učinkovi-
tost in rabo obnovljivih virov, bi bilo pričakovati, da bo NEPN 
pri rabi naravnih virov in snovni produktivnosti odmeril več 
prostora odpadkom. Po snovni produktivnosti je Slovenija še 
vedno pod povprečjem EU, v letu 2017 je znašala 1,48 EUR/kg, 
v EU pa 2,07 EUR/kg. Prav zaradi postopnega ekonomskega 
okrevanja gradbene panoge naj bi se rast snovne produktiv-
nosti upočasnila. NEPN zapiše, med drugim, da lahko s pred-
videnimi novogradnjami »pričakujemo nadaljevanje nastajanja 
gradbenih odpadkov, ki bi jih bilo bistveno manj s prenovo 
obstoječega stavbnega fonda«. Med ukrepi, kako naj Sloveni-
ja ureja ravnanje z odpadki, navaja več poti, tudi zmanjšanje 
količin, ponovno uporabo, recikliranje, energetsko izrabo idr., 
ne nakaže pa celovitega strateškega pogleda, kako razogljičiti 
stavbe s prehodom v krožno gospodarstvo.

Koncept priročnika je zato želel celotno vrednostno verigo v 
gradbeništvu spodbuditi k iskanju tiste poslovne paradigme, ki 
bi upoštevala temeljno trajnostno načelo pri gradnji – od za-
snove projekta in posega v prostor do razgradnje stavbe. Od 
opredelitve, kaj sta trajnostni razvoj in trajnostno gradbeništvo, 



Pr
eh

od
 v

 tr
aj

no
st

no
 g

ra
dn

jo
 in

 ž
iv

lje
nj

sk
i c

ik
el

 s
ta

vb
e

5

do izpustov TGP stavb v okolje, učinkovite rabe virov in krožnih 
ciklov materialov (les je slovenska prednost), energetske pre-
nove stavb, rabe energije in samooskrbe z energijo, učinkovite 
rabe vodnih virov, zdravja in ugodnega bivanja, življenjskega 
cikla stavbe in odpornosti na podnebne spremembe, gradnje 
BIM (Building Information Modeling), saj naj bi bile stavbe ze-
lene in pametne.

Na seji uredniškega odbora je prof. dr. Alojz Poredoš dejal: »V 
stavbi, ki je namenjena človeku, je preplet vseh strok. Stavbo 
mora postaviti v prostor arhitekt, gradbenik jo bo materializiral, 
poleg tega pa ne smemo pozabiti na stroko, ki bo zagotavljala 
razmere za življenje, za delo v tej stavbi … Trajnost z vseh vidi-
kov, prostorske umestitve, gradbenih materialov, same gradnje 
in tudi rabe energije …«

Raba energije daje stavbi potrdilo o (ne)trajnostnosti

Prav raba energije, je prepričana stroka, daje stavbi potrdilo o 
njeni (ne)trajnostnosti. Kajti 80 odstotkov stroškov stavbe pov-
zroča uporaba, le 20 jih gradnja. In če daje razširjeni energet-
ski pregled »krvno sliko« podjetja, kateri okoljski in ekonomski 
ukrepi so smiselni in nujni, je to obenem odgovor, kakšno naj 
bo trajnostno obratovanje in upravljanje stavbe. Prehod v traj-
nostno gradnjo poteka v več korakih: integralno projektiranje z 
domišljenim posegom v prostor, gradnja stavbe, obratovanje 
in vzdrževanje v času človekovega bivanja v stavbi in razgra-
dnja, ko se začne kroženje materialov, ponovna raba virov.

Stavba je kreacija interdisciplinarnih strok. Prehod v trajnostno 
gradnjo bo zelo otežen, če ne bo stalnega usklajenega sode-
lovanja širokega kroga strok v vseh fazah projekta, je zapisal 
Andrej Ržišnik. Trdi, da brez integralnega projektiranja ni traj-
nostne gradnje: »Gre za osnovni problem v našem strokovno 
organizacijskem okolju, ki ne izhaja iz prakse integralnega pro-
jektiranja arhitekta in inženirjev. V zadnjih tridesetih letih smo 
bili priča, in to ne samo v naši državi, izraziti segmentaciji strok 
– izdelek je skupen, a nastaja »per partes« in neusklajenosti 
so programirane. Največji izziv integralnega projektiranja je v 
fleksibilnem vodenju interdisciplinarnega dela – povsem ustre-
zna je primerjava z orkestracijo …«

Uredniški odbor se je o konceptu in poslanstvu priročnika poe-
notil. Tudi glede poudarkov.

Koncept priročnika je narekoval izbor in določitev tem, pred-
vsem pa dogovore z avtoricami in avtorji različnih strok. Kate-
goričnega odgovora, kakšna je brezogljična in krožna stavba, 
priročnik ne daje, toda zelo usmerja in priporoča. S tematskimi 
prispevki odkriva, predstavlja, usmerja, izobražuje, s primeri 
prakse navdihuje, z oglasnim in piarovskim delom razgrinja 
potenciale na trgu. Publikacija si roko podaja s priročnikom 
in zbornikom. Na enem mestu je zbrano gradivo, ki v Slove-
niji prvič želi predstaviti ekonomske, trajnostne, zdravstvene, 
produkcijske, informacijske (digitalizacija) in druge posebnosti 
trajnostne gradnje. Ponuja celovit pristop k ustvarjanju po-
slovnega modela nizkoogljične in krožne stavbe, saj takšnega 
raznovrstnega pogleda na zeleni prehod gradnje v prostoru v 
Sloveniji še ni bilo.

Ne more pa priročnik zajeti vsega, kar je izziv za celotno vre-
dnostno verigo. Že integralno projektiranje, materiali ali pame-

tne stavbe so specializirane teme za strokovno interpretacijo 
problematike. In novo vabilo, da se povežejo akterji, ki so bili 
doslej preveč vsaksebi. Na eni strani gre za segmentacijo strok, 
na drugi pa za nepovezanost deležnikov, ki jim poslovno iden-
titeto še preveč določa le trg in se še ne odzivajo na priložnosti, 
ki se ponujajo s programi in projekti v NEPN ali z ambicioznimi 
načrti energetske prenove stavbnega fonda. Zeleno okrevanje 
gospodarstva, torej tudi gradbene panoge, hrani zeleni evrop-
ski dogovor, tudi nacionalni, daje mu nov zagon. Vendar ne več 
po starem, zato je gradbeništvo nedvomno na prehodu v traj-
nostno gradnjo.

Stavbe – vozliščni del zelenega prehoda

Nič več ne bo mogoče sprejemati opravičila, kakršnega je na 
vabilo, da sodeluje v uredniškem odboru priročnika, sporočil 
eden izmed pomembnih gradbincev: »Za to nimamo časa. Mo-
ramo delati.«

V desetletju do leta 2030 ne bo mogoče več delati kot doslej, 
saj se že zdaj odmikamo od ciljev Operativnega programa ukre-
pov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020. Cilj 
je bil, da jih v sektorju stavb zmanjšamo za 53 odstotkov do leta 
2020 glede na leto 2005 s celovito energetsko prenovo stavb in 
z zamenjavo kurilnega okolja z nizkoogljičnimi viri energije. V 
vseh dokumentih, ki jih Slovenija sprejema kot zavezo za ukre-
panje proti podnebnim spremembam in za krožno gospodar-
stvo, so stavbe in gradbeništvo izrecno navedeni kot vozliščni 
del zelenega prehoda.

Primer. Novi akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo za grad-
beništvo in stavbe med drugim napoveduje: celovito strategijo 
za trajnostno grajeno okolje, ki bo spodbujala uvajanje načel 
krožnega gospodarstva v celotnem življenjskem ciklusu stavb z 
uvajanjem načel krožnosti pri gradbenih proizvodih (poudarek 
na uporabi naravnih obnovljivih virov in vsebnosti reciklatov), 
trajnost in prilagodljivost stavb, digitalne gradbene dnevnike, 
uporabo sistemov Level(s) za vključitev presoje vplivov v življenj-
skem krogu v povezavi z javnim naročanjem, možnost snovne 
predelave gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja idr.

Kaj se bo v nacionalni zakonodaji in praksi premaknilo v letih 
do 2030, ni lahko vprašanje. Komisija EU bo v reviziji uredbe 
o gradbenih proizvodih »razmislila tudi o uvedbi zahtev glede 
vsebnosti recikliranih materialov za nekatere gradbene proi-
zvode, seveda ob upoštevanju njihove varnosti in funkcional-
nosti«, je dejala v intervjuju za revijo EOL mag. Marija Čebular 
Zajec z MGRT. Slovenija pripravlja celovit strateški projekt razo-
gljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo. Spre-
jeta bo Dolgoročna strategija energetske prenove stavb do leta 
2050 (DSEPS do leta 2050). Tudi nova gradbena zakonodaja 
diha nekoliko drugače.

EU in Slovenija načrtujeta »val prenove« stavbnega fonda z vi-
dika večje energetske in snovne učinkovitosti. To je priložnost 
za celotno vrednostno verigo. Priročnik Prehod v trajnostno 
gradnjo in življenjski cikel stavbe odpira širok prostor za pre-
mislek o tem, kakšna je in bo slovenska strategija za trajnostno 
konkurenčnost gradbenega sektorja in gradbenih podjetij. 
Predvsem pa, kakšne konkretne spremembe zahteva gradnja 
– od zasnove do razgradnje stavb.
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Trajnost
je globalni normativni cilj človeštva. Z biološkega vidika temelji 
na omejenih virih in sposobnosti absorpcije narave, z etičnega 
vidika na moralni odgovornosti do bodočih generacij (WCED, 
1987).

Trajnostni razvoj
je dinamičen proces najboljšega možnega konsenzualnega 
prilagajanja človeških aktivnosti in načina življenja za uspešen 
prehod v stanje trajnosti. Tridimenzionalni koncept trajnostnega 
razvoja je opredeljen s harmonizacijo okoljskih, družbeno-social-
nih in ekonomskih dejavnikov.

Gradnja
je izvedba gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo, ki obse-
ga novogradnjo, rekonstrukcijo, vzdrževanje objekta, vzdrževal-
na dela v javno korist, odstranitev in spremembo namembnosti.

Trajnostna gradnja
je gradnja, pri kateri so uravnoteženi ekonomski, socialni, okolj-
ski in zdravstveni vidiki.

Trajnostno gradbeništvo
je srčika sodobne gradnje, saj zajema vse vidike graditve: okolj-
ske, kamor štejemo tudi energetsko učinkovitost, finančne, soci-
ološke in tehnične vidike trajnostne gradnje.

Sonaravno
pomeni odnos do gradnje, pri kateri težimo k čim bolj celo-
stnemu in usklajenemu delovanju v smislu ohranjanja naravnih 
virov in krajine. Cilj sonaravne gradnje je omejevanje okoljskih 
posledic na minimum, z upoštevanjem ne samo delovne faze, 
temveč celotne življenjske dobe zgradbe, vse do njene ponov-
ne uporabe.

Trajnostne stavbe
odlikujejo materiali z nizkimi vgrajenimi emisijami in energijo, 
čisti procesi gradnje, možnost recikliranja odpadkov, učinkovita 
razgradnja ali ponovna uporaba posameznih delov, energijska 
učinkovitost in ekonomičnost. Trajnostna stavba je tudi uporab-
niku prijazna, prispeva k človekovemu dobremu počutju in ne 
škoduje njegovemu zdravju, je funkcionalna in prispeva k ohra-
njanju družbenih in kulturnih vrednot.

Koncept krožnega gospodarstva
vzpostavlja pristop zapiranja snovnih tokov z uvajanjem krožne-
ga (eko) načrtovanja izdelkov oz. sistemov in naprednih tehnolo-
gij. Krožno gospodarstvo je izvedbeni koncept prehoda v trajno-
stno družbo, saj mora okoljske, ekonomske in družbeno-socialne 
učinke dosegati uravnoteženo.

Krožno gradbeništvo
upošteva celoten življenjski krog gradbenih objektov, od pri-
dobivanja gradbenih materialov, načrtovanja, proizvodnje, gra-
dnje, obratovanja/vzdrževanja in naknadnega opremljanja za 
rušenje in recikliranje materialov. Zajema širšo sliko z upošteva-
njem krožnosti tudi drugih sistemov, vključno z energijo, vodo, 
operativnim ravnanjem z odpadki, ekologijo, hrano itd.

Krožno vračanje vrednosti (ang. circular value recovery)
je obnavljanje vrednosti po uporabi, ki predstavlja različne meto-
de predelave in recikliranja, s čimer se pridobijo novi materiali oz. 
surovine, z višjo ali nižjo vrednostjo.

Krožno načrtovanje (ang. circular design)
je del krožnega gospodarstva, s katerim sistematično izločamo 
odpadke iz procesov, kar običajno vključuje inovacije v celotni 
vrednostni verigi. Cilj je zmanjšati tako vnos novih materialov 
v proizvodni sistem kot količino odpadkov, ki nastanejo v celo-
tnem procesu.

Krožna uporaba (ang. circular use)
je sistem ohranjanja dodane vrednosti v izdelkih čim dlje, npr. z 
izboljšano trajnostjo, vzdrževanjem in obnavljanjem.

Trajnostna certifikacijska shema
temelji na konceptu celostne trajnostnosti, pri čemer je enak po-
udarek na okoljski, komercialni, družbenokulturni in funkcional-
ni kakovosti. Vse to povezujeta še tehnična in procesna kakovost, 
pri čemer je upoštevana lastnost lokacije.

Stavbe družbenega pomena (CC-SI 126)
so stavbe, za katere velja določilo Uredbe o zelenem javnem na-
ročanju o obveznem 30-odstotnem deležu vgrajenega lesa ali 
lesnih tvoriv.

Osnovni izrazi
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Skoraj ničenergijske stavbe (sNES)
so stavbe, za katere so določene minimalne zahteve glede naj-
večjih dovoljenih potreb za ogrevanje, hlajenje oz. klimatizacijo, 
pripravo tople vode in razsvetljavo v stavbi v skladu z gradbeno 
tehnično zakonodajo (PURES 2010); določena sta največja dovo-
ljena raba primarne energije v stavbi in najmanjši dovoljeni delež 
obnovljivih virov energije v skupni dovedeni energiji za delova-
nje stavbe.

Samooskrbna stavba
proizvaja lastno električno energijo z mikro sončno elektrarno, ki 
je priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo 
stavbe in s katero pokriva lastno porabo električne energije.

Regenerativna gradiva
so gradiva, ki se lahko ponovno uporabijo.

Reciklirna gradiva
so gradiva, ki se lahko predelajo (reciklirajo).

Reciklirani agregati
nastanejo iz predelanih gradbenih ruševin oz. odpadkov.

Presoja vplivov na okolje
je postopek, v katerem se v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
okolja, pripravi poročilo o vplivih na okolje, izvede sodelovanje z 
javnostjo, vključuje stranke in pristojne mnenjedajalce ter države 
članice Evropske unije pri čezmejnih vplivih, v katerem se prouči-
jo vse zbrane informacije o vplivih posega na okolje ter na njihovi 
podlagi izda obrazložena odločitev, vključena v gradbeno dovo-
ljenje, izdano v integralnem postopku.

Presoja sprejemljivosti
je postopek, v katerem se oceni vpliv oziroma posledice name-
ravane gradnje v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.

Pasivni standard
je koncept gradnje, katerega osnovni cilj je s pravilno konstrui-
rano in zgrajeno stavbo zmanjšati njene toplotne izgube na mi-
nimum. Pasivna stavba zagotavlja visoko bivalno ugodje s čim 
manjšimi stroški bivanja in minimalen negativen vpliv na okolje.

Pametna zgradba
je zgradba, ki vsebuje tehnologije za samodejno upravljanje ter 
nadzor različnih naprav in sistemov, izkorišča sodobne komuni-
kacijske in informacijske tehnologije za povezavo posameznih 
elementov in njihovo integracijo v celovit sistem ter omogoča 
širokopasovno komunikacijo z zunanjim svetom, poleg tega pa 
še energetsko učinkovito in varno bivanje.

Objekt z vplivi na okolje
je objekt, za katerega je treba v skladu s predpisi, ki urejajo var-
stvo okolja, izvesti presojo vplivov na okolje.

Nizkoenergijska gradiva
so gradiva, ki v svojem življenjskem krogu rabijo malo energije.

Level(s)
je skupni evropski okvir jedrnih kazalnikov trajnostne gradnje za 
poslovne in stanovanjske stavbe, ki zasleduje doseganje šestih 
makro ciljev in podaja nabor posameznih kazalnikov za oceno 
okoljskih performanc v življenjskem krogu stavbe.

Kakovost recikliranega agregata
določajo parametri, kot so: vrsta in kakovost ruševin, stopnja lo-
čevanja pri rušenju in način predelave v agregat.

Integralni pristop
je združevanje različnih strok, ki tesno sodelujejo v vseh fazah 
projekta od načrtovanja do izvedbe.

Informacijsko modeliranje gradenj (BIM – Building Informa-
tion Modeling)
je način komuniciranja, kjer so rezultat 3D modeli objektov gra-
jenih struktur, ki vsebujejo tako natančne geometrijske podatke 
kot tudi številne semantične podatke, npr. o materialih, spojih, 
sestavah, dopustnih kombinacijah, trdnosti, trajnosti.

Gradbeni odpadki
so surovina za reciklirane agregate.

Energijska učinkovitost
je korak k optimizaciji zgradb v smeri zmanjšanja porabe ener-
getskih virov, ki jih stavba porablja za delovanje.

Energetsko pogodbeništvo (ang. Energy Contracting)
predstavlja partnerstvo med naročnikom in izvajalcem ener-
getskih storitev, pri katerem izvajalec poleg začetne investicije 
v prenovo stavbe prevzame večino tveganj, ki so povezana z 
zagotavljanjem storitve – zagotavljanjem prihrankov energije. 
Zaradi izvedbe energetskih ukrepov in zmanjšanja rabe ener-
gije se ustvarijo denarni prihranki, ki si jih izvajalec in naročnik 
delita v pogodbeno določenem časovnem obdobju (po navadi 
od 5 do 20 let).

Ekološko konstruiranje
obsega izbor gradiv in tehnologij gradnje, ki v celotnem življenj-
skem krogu nimajo negativnih vplivov na človeka in okolje.

Ekološko koncipiranje
pomeni projektiranje take zasnove stavbe, ki upošteva in izrablja 
vse naravne danosti okolja: pasivno izrabo naravnih danosti in 
aktivno izrabo sončne energije.

Ekološka gradiva
so tista gradiva, ki nimajo škodljivih vplivov na okolje in človeka v 
celotnem življenjskem krogu.

Bioklimatska stavba
je načrtovana in zgrajena v skladu s klimatskimi razmerami kraja, 
kjer stoji, pri tem pa načrtovalci upoštevajo še energetske in ma-
terialne vire s tega področja.

Analiza življenjskega cikla (ang. life cycle assessment – LCA)
je metodologija, ki omogoča količinsko opredelitev in predsta-
vitev vseh vplivov, ki jih ima izdelek ali storitev na okolje v ce-
lotnem življenjskem krogu (od pridobivanja surovin do različnih 
scenarijev po koncu življenjske dobe).

Agregati
so eden izmed osnovnih materialov v gradbeništvu. Poznamo 
naravne in alternativne (reciklirane in umetne) agregate.
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1 Teoretični koncepti in modeli
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1.1 Trajnostni razvoj – 
razvojna paradigma 
21. stoletja

dr. Katja Vintar Mally
Oddelek za geografijo, Filozofska 
fakulteta, Univerza v Ljubljani
t: 01 241 12 42
e: Katja.VintarMally@ff.uni-lj.si
 www.ff.uni-lj.si

1.1.1 Od varstva okolja do trajnostnega razvoja

Trajnostni razvoj se kot nova razvojna paradigma postopoma 
uveljavlja šele od osemdesetih let dvajsetega stoletja, saj so 
se predhodno vprašanja varstva okolja in razvoja obravnava-
la ločeno. Na področju razvoja oz. napredka se je zasledovalo 
predvsem gospodarske cilje, katerih uspeh se je večinoma me-
ril z gospodarsko rastjo in izražal v letni rasti bruto domačega 
proizvoda regije ali države v celoti oz. kot povprečni dohodek 
prebivalca določenega območja. Zaradi hitre rasti števila prebi-
valcev po drugi svetovni vojni je bilo zlasti v državah v razvoju 
višanje bruto domačega proizvoda na prebivalca še posebej 
zahteven izziv, mnoge države pa so se ob tem otepale še hudih 
socialnih težav. Od sedemdesetih let dvajsetega stoletja dalje 
se ni dalo več prezreti nekaterih okoljskih problemov, ki so vse 
bolj preraščali lokalne in regionalne okvire ter za uspešno reše-
vanje vse očitneje zahtevali mednarodni, globalni odziv.

V ospredje so začele stopati težave z onesnaženim zrakom in 
vodo, degradacijo prsti in izgubljanjem nekaterih vrst, prvič 
pa so omenjali tudi globalno segrevanje in tanjšanje ozonske 
plasti. V letu 1972, ko je bila v Stockholmu organizirana prva 
svetovna konferenca Združenih narodov o okolju, je bila obja-
vljena tudi slovita študija Meje rasti, ki je med prvimi izpostavila 
omejeno razpoložljivost naravnih virov kot ključno omejitev 
(neskončni) rasti gospodarstva (Global environment outlook, 
2002). Čeprav so bile na konferenci v Stockholmu razprave o 
součinkovanju razvojnih in okoljskih vidikov še vsebinsko zelo 
omejene, je bil to ključni dogodek za pojav diskurza o trajno-
stnem razvoju in za uveljavljanje okoljskih tem v mednarodni 
politiki (Elliott, 2013). Besedno zvezo trajnostni razvoj (angl. 
sustainable development) so prvič uporabili šele osem let po-
zneje, v vplivni publikaciji Strategija ohranjanja sveta (World 
conservation strategy, 1980), v kateri so poudarili povezanost 
naravnih virov in razvoja ter izpostavili, da mora gospodarski 
razvoj upoštevati tako dejanske omejitve naravnih virov in 
nosilnih zmogljivosti ekosistemov kot tudi potrebe prihodnjih 
generacij. V teh poudarkih že prepoznamo sestavine pozneje 
najbolj razširjene in uporabljane definicije trajnostnega razvo-
ja, ki jo je leta 1987 v poročilu Naša skupna prihodnost zapisala 
leta 1983 ustanovljena Svetovna komisija za okolje in razvoj, 
znana tudi pod imenom Brundtlandina komisija. Za trajnostne-

ga je opredelila takšen razvoj, ki »zadovoljuje potrebe sedanjih 
generacij, ne da bi s tem ogrozil možnosti prihodnjih generacij 
za zadovoljevanje njihovih potreb« (Our common future, 1987, 
str. 24). Poročilo je tako izpostavilo medgeneracijsko odgovor-
nost in potrebe vseh prebivalcev sveta, pa tudi omejene zmo-
žnosti biosfere za absorbiranje učinkov človekovih dejavnosti 
in zagotavljanje okoljskih virov, pri čemer naj bi bilo slednje v 
veliki meri odvisno od stanja tehnologije in družbene organiza-
cije. Definicija je bila preveč ohlapna, da bi lahko dala osnovo 
za konkretno udejanjanje koncepta, a se je prav zaradi vsebin-
ske širine uveljavila bistveno bolj od poznejših tekmic.

Svetovna komisija za okolje in razvoj je omenjeno poročilo pri-
pravila kot izhodišče za konferenco Združenih narodov o okolju 
in razvoju, ki je leta 1992 potekala v Rio de Janeiru in po številu 
sodelujočih postala največja mednarodna konferenca dotlej. 
Ključni cilj srečanja so bili konkretnejši dogovori za uveljavlja-
nje trajnostnega razvoja, končni rezultat pa sprejetje vrste po-
membnih dokumentov, med katerimi je bila za trajnostni razvoj 
najpomembnejša Agenda 21 (1992) kot akcijski načrt za njego-
vo doseganje. V naslednjih dveh desetletjih so Združeni narodi 
organizirali več konferenc, ki so sicer potrjevale zavezanost sku-
pnim ciljem trajnostnega razvoja, a jih niso uspele v večji meri 
konkretizirati. Tovrstni preboj je šele leta 2012 prinesla odločitev 
na konferenci o trajnostnem razvoju (t. i. Rio+20), da se v nada-
ljevanju doseže mednarodni konsenz o naboru ciljev za pospeši-
tev doseganja trajnostnega razvoja (The future we want, 2012).

Kljub temu je že od Agende 21 dalje obstajalo jasno razume-
vanje raznolikosti področij, ki jih trajnostni razvoj obsega, in 
njihove neločljive medsebojne povezanosti. Na socialnem in 
ekonomskem področju je že Agenda 21 (1992) na prvem mestu 
izpostavila nujnost mednarodnega sodelovanja, boja proti rev-
ščini, spreminjanja vzorcev potrošnje, upoštevanja demograf-
skih sprememb, varovanja zdravja, trajnostnega razvoja naselij 
ter sočasnega upoštevanja okoljskih in razvojnih dejavnikov pri 
načrtovanju in odločanju. Na drugi strani pa so na okoljskem 
področju poudarili nujnost ohranjanja in upravljanja virov za 
razvoj, pri čemer so izpostavili zlasti varovanje vseh sestavin 
okolja, od atmosfere (varovanje ozonske plasti in kakovosti 
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zraka, preprečevanje onesnaževanja zraka na velike razdalje), 
vodovja (varovanje oceanov in morij, kakovosti in zalog sladkih 
voda), prsti, zemljišč do biosfere (predvsem boj proti defore-
staciji in dezertifikaciji ter varovanje biotske raznovrstnosti), 
posebno mesto pa so našla tako občutljiva območja oz. eko-
sistemi (npr. gorski in sušni) kot tudi trajnostno kmetijstvo in 
razvoj podeželja, ravnanje z odpadki vseh vrst in integriran pri-
stop k upravljanju virov in območij. Akcijski načrt za trajnostni 
razvoj je prevevala ideja, da bo uspešna izvedba odvisna od 
njene zmožnosti vključevanja vseh skupin prebivalstva, zato je 
posebej izpostavljal krepitev vloge žensk, mladih, staroselcev, 
nevladnih organizacij, delavcev in sindikatov, podjetij, kmetov, 
raziskovalcev kot tudi iniciativ lokalnih skupnosti v podporo 
Agendi 21. Slednja se je precej ukvarjala tudi z načini udejanja-
nja, vključno s pomembnostjo prenosa okolju prijaznih tehno-
logij ter informacij, ozaveščanja in izobraževanja, kakor tudi z 
zagotavljanjem finančne, zakonodajne, znanstveno-raziskoval-
ne in institucionalne podpore. Čeprav so bili na teoretični ravni 
elementi nove razvojne paradigme razmeroma jasno razdelani, 
pa je sledenje novi razvojni poti ostajalo šibko, saj so umanjkali 
ključni smerokazi in spodbude vzdolž te poti.

1.1.2 Premik h konkretiziranju paradigme 
trajnostnega razvoja

Od samega začetka skuša trajnostni razvoj združiti različne ra-
zvojne vidike (gospodarske, okoljske in družbene), ki se jih je 
v preteklosti največkrat obravnavalo ločeno, in pri tem postati 
ključni element politik na vseh prostorskih ravneh (lokalni, dr-
žavni, regionalni in globalni). Prav upravljavski vidik se pogosto 
omenja kot njegov četrti podsistem, ki pa je pri trajnostnem 
razvoju posebej zahteven, saj sega v vse sektorje in je zato iz-
razito horizontalnega značaja. Pogosto se je trajnostni razvoj 
neustrezno razumelo kot neke vrste nadgradnjo ali podaljšek 
okoljevarstva in ga zato potiskalo v okoljske resorje ali pa je bil 
deljena pristojnost vseh in nikogaršnja neposredna odgovor-
nost. Pri reševanju konkretnih razvojnih izzivov se je v praksi 
za najtežje izkazalo prav enakovredno in sočasno upoštevanje 
gospodarskih, socialnih in okoljskih vidikov, zlasti v primerih 
neposrednega navzkrižja okoljskih in gospodarskih interesov.

Vizijo trajnostnega razvoja so Združeni narodi leta 2012 pre-
poznali v spodbujanju trajnostne, vključujoče in pravične go-
spodarske rasti, ki ustvarja boljše možnosti in višji življenjski 
standard za vse prebivalce, zmanjšuje neenakosti ter spod-
buja pravični družbeni razvoj in vključenost, pri tem pa si pri-
zadeva za celovito upravljanje naravnih virov in ekosistemov. 
(The future we want, 2012). V zadnjem desetletju se je na tej 
osnovi krepila institucionalna podpora trajnostnemu razvoju, 
predvsem pa ideja o razvoju mednarodnega nabora kazalcev 
za ugotavljanje stanja in spremljanje napredka na posameznih 
vključenih področjih. Oblikovanje kazalcev trajnostnega razvo-
ja je spodbujala že Agenda 21, zaradi česar so se že v devetde-
setih letih dvajsetega stoletja širom po svetu pojavile številne 
iniciative oblikovanja naborov kazalcev za različne uporabnike 
in prostorske ravni (od podjetij, lokalnih skupnosti do držav in 
mednarodnih povezav). Na globalni ravni pa so Združeni na-
rodi dosegli konsenz o skupnem naboru šele leta 2015 s spre-
jetjem Agende 2030 na konferenci v New Yorku. Agenda 2030 
je izpostavila 17 ciljev trajnostnega razvoja (slika 1), znotraj ka-
terih so bolj podrobno opredelili 169 konkretnih ciljev do leta 
2030 (Spremenimo svet, 2015):

1. Odpraviti vse oblike revščine povsod po svetu.
2. Odpraviti lakoto, zagotoviti prehransko varnost in boljšo 

prehrano ter spodbujati trajnostno kmetijstvo.
3. Poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro 

počutje v vseh življenjskih obdobjih.
4. Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter 

spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar.
5. Doseči enakost spolov ter krepiti vlogo vseh žensk in de-

klic.
6. Vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter 

poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri.
7. Vsem zagotoviti dostop do cenovno sprejemljivih, zane-

sljivih, trajnostnih in sodobnih virov energije.
8. Spodbujati trajnostno, vključujočo in vzdržno gospodar-

sko rast, polno in produktivno zaposlenost ter dostojno 
delo za vse.

9. Zgraditi vzdržljivo infrastrukturo, spodbujati vključujočo in 
trajnostno industrializacijo ter pospeševati inovacije.
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10. Zmanjšati neenakosti znotraj držav in med državami.
11. Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta 

in naselja.
12. Zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in porabe.
13. Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremem-

bam in njihovim posledicam.
14. Ohranjati in trajnostno uporabljati oceane, morja in mor-

ske vire za trajnostni razvoj.
15. Varovati in obnoviti kopenske ekosisteme ter spodbujati 

njihovo trajnostno rabo, trajnostno gospodariti z gozdo-
vi, boriti se proti širjenju puščav, preprečiti degradacijo 
zemljišč in obrniti ta pojav ter preprečiti izgubo biotske 
raznovrstnosti.

16. Spodbujati miroljubne in odprte družbe za trajnostni ra-
zvoj, vsem omogočiti dostop do pravnega varstva ter obli-
kovati učinkovite, odgovorne in odprte ustanove na vseh 
ravneh.

17. Okrepiti načine in sredstva za izvajanje ciljev ter oživiti glo-
balno partnerstvo za trajnostni razvoj.

Opredelitev ciljev trajnostnega razvoja pomeni velik napredek 
pri prenosu koncepta v prakso, saj se doseganje ciljev spremlja 
na podlagi konkretno opredeljenih kazalcev, s čimer se jasno 
osvetlijo razvojne prioritete. Kazalci niso le učinkovito orodje 
za vsebinsko pojasnjevanje koncepta trajnostnega razvoja v 
smislu rezultata, v katerega je posamezni cilj čisto konkretno 
usmerjen, temveč nam kažejo tudi izmerjeni razkorak med ob-
stoječim in želenim. Posledično pomagajo usmerjati politične 
odločitve in načrtovati dejavnosti za premik v želeni smeri, 
na koncu pa s kazalci vrednotimo tudi učinkovitost aktivnosti 

za doseganje zastavljenih ciljev (Hardi, Barg, Hodge in Pinter, 
1997, str. 7).

S postavljanjem ciljev je trajnostni razvoj vsekakor tudi nor-
mativen, saj narekuje celovito predstavo o dobri družbi, ki je 
gospodarsko uspešna, a tudi socialno vključujoča, okoljsko traj-
nostna in dobro upravljana (Sachs, 2015, str. 12). Gradi torej na 
okoljski etiki, ki sledi temeljnim načelom okoljske odgovornosti 
(tj. ohranjanje kakovostnega okolja in njegovih virov), medge-
neracijske odgovornosti, odgovornosti do drugih vrst (ohranja-
nje biotske raznovrstnosti), socialne pravičnosti in ravnovesja 
ciljev napredka (gospodarskih, socialnih in okoljskih kakor tudi 
regionalnih – zmanjševanje regionalnih razlik) (Plut, 2010, str. 
50). S pogostim poudarjanjem pravičnega napredka se je traj-
nostni razvoj uveljavil tudi kot moralni koncept. Pri tem razu-
memo trajnostni razvoj kot proces na poti do cilja – trajnostno-
sti (angl. sustainability) –, ki pa ni neko nespremenljivo končno 
stanje, temveč ga razumemo kot okoliščine, v katerih je možno 
dinamično uravnavanje vseh njegovih sistemov in s tem njihov 
dolgoročni obstoj.

1.1.3 Prenos trajnostnega razvoja v regionalne in 
nacionalne strategije

Že Agenda 21 je izrazila pričakovanje, da posamezne države v 
skladu z njenimi priporočili in sprejetimi odločitvami na kon-
ferenci v Rio de Janeiru pripravijo nacionalne strategije trajno-
stnega razvoja, v njih ocenijo obstoječe stanje ter uskladijo ra-
zvojne načrte in politike v državi. Zaveza trajnostnemu razvoju 
se je v dogovore na najvišji evropski ravni umestila nekaj let 

ODPRAVA 
REVŠČINE

ODPRAVA 
LAKOTE

ZDRAVJE IN 
DOBRO POČUTJE

KAKOVOSTNO 
IZOBRAŽEVANJE

ENAKOST 
SPOLOV

ČISTA VODA IN 
SANITARNA UREDITEV

CENOVNO DOSTOPNA 
IN ČISTA ENERGIJA

DOSTOJNO DELO IN 
GOSPODARSKA RAST

INDUSTRIJA, INOVACIJE 
IN INFRASTRUKTURA

ZMANJŠANJE 
NEENAKOSTI

TRAJNOSTNA MESTA 
IN SKUPNOSTI

ODGOVORNA PORABA 
IN PROIZVODNJA

ŽIVLJENJE NA 
KOPNEM

ŽIVLJENJE V 
VODI

PODNEBNI 
UKREPI

MIR, PRAVIČNOST IN 
MOČNE INSTITUCIJE

PARTNERSTVO ZA 
DOSEGANJE CILJEV

CILJI 
TRAJNOSTNEGA

Slika 1: Agenda 2030 – cilji trajnostnega razvoja (Sustainable development goals knowledge platform, b. d.)
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po sprejetju Agende 21. Čeprav se je zahteva po enakopravni 
obravnavi varstva okolja in ekonomskega razvoja pojavila že v 
Maastrichtski pogodbi leta 1992, v katero je bil kot pogodbe-
no načelo vpeljan koncept trajnostne rasti, ki naj bi upošteval 
okolje (Clement in Hansen, 2001; Kako resno Evropska unija 
obravnava trajnostni razvoj, 2000), pa je šele Amsterdamska 
pogodba leta 1997 premaknila zahtevo po uresničevanju traj-
nostnega razvoja iz okoljskega poglavja v osrednje besedilo 
pogodbe in mu tako podelila status enega poglavitnih kratko-
ročnih ciljev držav članic (Kako resno Evropska unija obravnava 
trajnostni razvoj, 2000). Štiri leta pozneje je Evropski svet spre-
jel tudi strategijo trajnostnega razvoja z naslovom Trajnostni 
razvoj Evrope za boljši svet, v kateri je Evropski uniji ponudil 
dolgoročnejšo vizijo premožnejše in pravičnejše družbe z bolj-
šo kakovostjo življenja za vse, v bolj varnem, čistem in zdravem 
okolju. Za doseganje slednjega bi moral v praksi gospodarski 
razvoj podpirati družbeni napredek in spoštovati okolje, social-
na politika podpirati gospodarsko uspešnost, okoljska politika 
pa izkazovati stroškovno učinkovitost (A sustainable Europe 
for a better world, 2001). Čeprav je bila v času nastanka stra-
tegija napredna in je že predvidela širjenje obveznosti tudi na 
države članice, ki so šele vstopale v Evropsko unijo, so že kmalu 
po sprejetju začeli razpravo o njeni prenovi v želji, da postane 
bolj učinkovita in ambiciozna pri oblikovanju operativnih in 
posamičnih ciljev ter ukrepov. Ključni izzivi, s katerimi se spo-
pada Evropska unija na poti do trajnostnosti, so jasno razvidni 
iz leta 2006 prenovljene strategije trajnostnega razvoja, ki je 

izpostavila zlasti omejevanje podnebnih sprememb in njiho-
vih negativnih vplivov na družbo in okolje, trajnostni promet, 
trajnostne načine porabe in proizvodnje, ohranjanje in upra-
vljanje naravnih virov, javno zdravje ter socialno vključenost, 
demografske razmere in migracije. V strategiji pa je med cilji še 
posebej poudarjena vloga Evropske unije pri spodbujanju traj-
nostnega razvoja po celem svetu ter spopadanju z globalnimi 
izzivi revščine in trajnostnega razvoja (Renewed EU sustainable 
development strategy, 2006). V zadnjem desetletju zavezanost 
Evropske unije trajnostnemu razvoju še dodatno poudarjajo 
krovna strategija Evropa 2020 (2010) in vrsta sektorskih politik, 
v katerih je kot država članica polno soudeležena tudi Sloveni-
ja. Utrditev prizadevanj v smeri trajnostnega razvoja ni prine-
sla le Agenda 2030, temveč konec leta 2019 tudi predlog nove 
Evropske komisije za Evropski zeleni dogovor (2019), akcijski 
načrt za krožno gospodarstvo na poti do trajnostnega gospo-
darstva Evropske unije (slika 2).

Slovenija posebne strategije trajnostnega razvoja ni sprejela, je 
pa na njem temeljila že Strategija razvoja Slovenije (2005) kot 
tudi njena naslednica Strategija razvoja Slovenije 2030 (2017) 
s cilji do leta 2030. Slednja je vključila tudi cilje trajnostnega 
razvoja iz Agende 2030 in v svoj osrednji cilj zapisala zagota-
vljanje kakovostnega življenja za vse, ki ga je mogoče uresničiti 
»z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim ra-
zvojem, ki upošteva omejitve in zmožnosti planeta ter ustvarja 
pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. Na ravni 

Slika 2: Zasnova Evropskega zelenega dogovora (Evropski zeleni dogovor, 2019, str. 3)

Gradnja in prenova z učinkovito 
uporabo energije in virov

Zavezanost industrije čistemu 
in krožnemu gospodarstvu

Oskrba s čisto in varno energijo 
po dostopnih cenah

Povečanje ambicioznosti ciljev EU 
glede podnebja za leti 2030 in 2050

Prizadevanje za ničelno onesna- 
ževanje za okolje brez strupov

Ohranjanje in obnavljanje eko- 
sistemov in biotske raznovrstnosti

Od »vil do vilic«: pravičen, zdrav in 
okolju prijazen prehranski sistem

Pospeševanje prehoda na trajno-
stno in pametno mobilnost

Načelo neprezrtja 
(pravičen prehod)Financiranje prehoda

Praktična uporaba izsledkov 
raziskav in spodbujanje inovacij

Evropski zeleni 
dogovor

Preobrazba 
gospodarstva EU za 
trajnostno prihodnost

Vodilna vloga 
EU v svetu

Evropski podnebni 
pakt
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posameznika se kakovostno življenje kaže v dobrih priložnostih 
za delo, izobraževanje in ustvarjanje, v dostojnem, varnem in 
aktivnem življenju, zdravem in čistem okolju ter vključevanju 
v demokratično odločanje in soupravljanje družbe« (Strate-
gija razvoja Slovenije 2030, 2017, str. 17). Tako v Evropi kot v 
Sloveniji se doseganje napredka spremlja z uporabo izbranih 
kazalcev na vseh omenjenih razvojnih področjih, ponekod pa 
so se uveljavili tudi nabori za merjenje napredka na nižjih pro-
storskih ravneh. Prav tako kot so posamezne države izdelale 
strategije in politike trajnostnega razvoja, so jih tudi nekatere 
regije in lokalne skupnosti. V vseh primerih se išče načine za 
takšen socialno-ekonomski razvoj oz. zadovoljevanje socialnih 
in ekonomskih potreb prebivalcev, da se ne prekorači obsto-
ječih okoljskih omejitev oz. nosilnih zmogljivosti okolja, bodisi 
globalnega ali lokalnega.

1.1.4 (Ne)trajnostni razvoj v praksi

Po desetletjih poudarjanja nesprejemljivosti socialno-ekonom-
skega napredka na račun izčrpavanja okoljskih virov in one-
snaževanja ter vseh prizadevanjih za spodbujanje trajnostnih 
praks pa najnovejše svetovno poročilo o stanju okolja (Global 
environment outlook, 2019) ugotavlja, da to ostaja zaskrblju-
joče in se je v številnih pogledih le še poslabšalo, napredek pri 
doseganju trajnostne porabe in proizvodnje pa je preskromen. 
Prav tako študije v zadnjem času dokazujejo, da nobena država 
na svetu ne zadovoljuje v zadostni meri osnovnih potreb prebi-
valstva in pri tem ostaja v mejah globalno trajnostne rabe virov 
(Global Footprint Network, 2019; O'Neill, Fanning, Lamb in Ste-
inberger, 2018). Države, ki so denimo uspešne pri zagotavljanju 
visoke stopnje človekovega razvoja, izkazujejo praviloma višje 
pritiske na okolje, v mnogih državah v razvoju pa pritiski moč-
no naraščajo zaradi hkratne rasti števila prebivalcev in njihove 
kupne moči.

Skrb zbujajo predvsem opozorila o obsegu okoljskih pritiskov, 
ki presegajo tako nosilne zmogljivosti posameznih območij kot 
tudi planeta. Že pred skoraj dvema desetletjema so strokovnja-
ki ocenili, da hitra rast človekove rabe ekosistemskih storitev 
netrajnostno porablja oz. degradira že 60 % vseh ovrednote-
nih ekosistemskih storitev (Ecosystems and human well-being, 
2005), medtem ko so se pritiski nanje z rastjo števila prebivalcev 
ter porabe energije in surovin le še povečevali. Steffen s sode-
lavci (2015) opozarja, da je človeštvo že preseglo planetarno 
mejo t. i. varnega delovanja pri štirih od devetih ključnih podsi-
stemov (tj. pri podnebnih spremembah, biogeokemijskem kro-
ženju dušika in fosforja ter pri rabi tal in genski raznovrstnosti), 
medtem ko dveh še niso uspeli kvantificirati (tj. kopičenje aero-
solov v zraku in nova onesnaževala), pri treh podsistemih pa naj 
bi človeška družba še ostajala znotraj meja (tj. pri zakisovanju 
oceanov, rabi pitne vode in tanjšanju ozonske plasti). Najbolj 
ilustrativni pa so zaenkrat sintezni izračuni ekološkega odtisa, 
ki primerjajo povpraševanje po virih in absorbiranju odpadkov 
prebivalcev določenega območja s t. i. biokapaciteto istega 
prostora. Ti izračuni kažejo, da človeštvo trenutno porablja no-
silne zmogljivosti okolja v obsegu, primerljivem z biokapaciteto 
1,7 Zemlje. Povprečni ekološki odtis na prebivalca je tako leta 
2016 znašal 2,8 globalnega hektarja (v primerjavi z razpoložljivo 
biokapaciteto 1,6 globalnega hektarja), še bistveno večji pa je 
bil ekološki odtis na prebivalca v Evropski uniji (4,6 globalnega 
hektarja) in Sloveniji (5,1 globalnega hektarja), kjer je tudi eko-
loški deficit oz. razkorak med ekološkim odtisom in biokapacite-

to bistveno večji (Global Footprint Network, 2019). Večina držav 
se v ekološkem deficitu znajde zaradi uvoza surovin in proizvo-
dov iz drugih držav, preseganje biokapacitete pa se kaže bodisi 
v pretiranem izkoriščanju določenih virov in s tem izgubljanju 
naravnega kapitala (npr. pri prelovu in deforestaciji) ali pa v pre-
tiranem obremenjevanju svetovnih ponorov, kar se denimo od-
raža v akumuliranju ogljikovega dioksida v ozračju, odpadkov 
na kopnem in v morju ter drugih vrstah onesnaževanja.

O težavnosti premika v smeri krožnega gospodarstva govori 
tudi letna poraba surovin (biomase, fosilnih goriv in nekovin-
skih mineralnih snovi), ki je v obdobju 1970–2017 zrasla s 27 
na 92 milijard ton oz. s 7 na 12 ton na prebivalca (Oberle idr., 
2019; Sustainable development goals knowledge platform, 
b. d.). Tudi v Evropi ostaja proizvodnja pretežno odvisna od 
novo pridobljenih surovin ter njihovega linearnega pretoka 
skozi gospodarstvo, katerega rezultat so še vedno velike količi-
ne trdnih odpadkov, emisij v zrak in odpadnih voda. Tako naj bi 
reciklirani materiali v Evropi pokrivali le 12 % vsega povpraše-
vanja po surovinah (Evropski zeleni dogovor, 2019; Report from 
the Commission, 2019), kar kaže na obsežne možnosti izboljšav 
obstoječih praks.

Preučitve kazalcev trajnostnega razvoja v uradnem naboru 
Evropske unije kažejo delne uspehe v državah članicah v za-
dnjih letih. Ugodni so predvsem trendi na ekonomskem in 
socialnem področju, kot so uspehi pri izboljšanju zdravja in 
daljšanja pričakovanega trajanja življenja, zmanjšanja revščine 
in socialne izključenosti, zvišanja kakovosti življenja v mestih in 
skupnostih ter zmanjšanja stopnje brezposelnosti, kar je bilo v 
veliki meri povezano s stalno rastjo obsega gospodarstva in in-
vesticij. Rast evropskega gospodarstva pa so spremljali tudi ne-
ugodni trendi v rabi naravnih virov, saj sta kljub upadanju emi-
sij toplogrednih plinov ter povečevanju snovne in energetske 
učinkovitosti še vedno naraščala tako raba surovin in energije 
kot tudi nastajanje odpadkov. Še vedno se kaže tudi upada-
nje biotske raznovrstnosti in povečevanje pozidanih zemljišč, 
nezadovoljivi pa so tudi trendi v prometu (Sustainable deve-
lopment in the European Union, 2019). Podobne spremembe 
so značilne tudi za Slovenijo, z izjemo emisij toplogrednih pli-
nov, ki so v Sloveniji v zadnjih letih naraščale vzporedno z go-
spodarsko rastjo (Poročilo o razvoju 2019, 2019), medtem ko so 
v Evropski uniji sočasno upadale. V Sloveniji je treba dodatno 
poudariti še neugodnost obstoja izrazitih regionalnih razlik, ki 
so največje na ekonomskem in nekoliko manjše na socialnem 
področju trajnostnega razvoja (Vintar Mally, 2018), medtem ko 
se razmeroma dobro stanje okolja ohranja na račun obreme-
njevanja globalnih ponorov in ekosistemskih storitev v drugih 
delih sveta kot posledica uvoza virov energije in surovin oz. 
proizvodov.

1.1.5 Izzivi prihodnosti

Med glavnimi izzivi prihodnjega trajnostnega razvoja je zagoto-
vo rast števila prebivalcev, ki naj bi se po srednji oceni Združe-
nih narodov (World population prospects 2019, 2019) do konca 
21. stoletja povečalo na skoraj 11 milijard oz. za dodatne tri mili-
jarde prebivalcev. Pri tem naj bi se večina povečanja števila pre-
bivalcev odvila v državah v razvoju, kjer že sedaj glavnina priti-
skov na okoljske vire izvira iz potrebe, da se zagotovi spodoben 
življenjski standard čim večjemu deležu prebivalstva, četudi so 
pri tem še pogosto neuspešni. V osrčju trajnostnega razvoja in 
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Agende 2030 je ideja o prekinitvi povezave med gospodarsko 
rastjo in vplivi na okolje, kar pa je trenutno zahtevna naloga 
tudi za gospodarsko najbolj razvite države. Ker se pričakuje 
nadaljnje povečevanje obsega svetovnega gospodarstva, tako 
zaradi vse večjega števila potrošnikov kot tudi njihove porabe, 
se pri omejevanju okoljskih pritiskov najbolj stavi na tehnološki 
napredek in večinoma izogiba razmisleku o omejevanju viso-
kih rasti potrošnje. Izkušnje preteklih desetletij, ko se je obre-
menjevanje planetarnih nosilnih zmogljivosti kljub skokovitim 
tehnološkim izboljšavam le še stopnjevalo, pa porajajo uteme-
ljen dvom, ali so obstoječi cilji, četudi v danem civilizacijskem 
trenutku razumljeni kot zelo ambiciozni, sploh zadostni.
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1.2 Digitalni potni list materialov 
kot temelj za krožno 
gradbeništvo

dr. Dragica Marinič
Koordinatorica SRIP – Krožno 
gospodarstvo
Štajerska gospodarska zbornica
t: 02 22 08 700
e: dragica.marinic@stajerskagz.si
 www.stajerskagz.si

Povzetek

Izzivi krožnega gospodarstva in uresničevanje trajnostnih ciljev 
se navezujejo med drugim tudi na grajeno okolje z namenom 
ustvarjati trajnostno in prispevati k zmanjšanju gradbenih od-
padkov in odpadkov rušenja ter vplivov na okolje in podnebne 
spremembe. Slovenija je s strategijo pametne specializacije in 
vzpostavitvijo Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva 
– Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (SRIP – Krožno go-
spodarstvo) jasno opredelila cilje za učinkovitejšo rabo virov 
in ravnanje z odpadki, vključno z gradbenimi in odpadki po 
rušenju, upoštevajoč različne tehnološke rešitve recikliranja 
za razvoj sekundarnih virov, ponovne uporabe ali predelave 
odpadkov oz. materialov. Pri tem je pomembno upoštevanje 
zakonodaje na ravni Slovenije in EU, povezovanje in sodelo-
vanje različnih akterjev na področju razvoja, odpadkov, eko-
loškega oblikovanja, optimizacije življenjskega cikla zgradbe 
oz. materialov, povezovanje v verige vrednosti in usmeritev v 
trajnostno, krožno gradnjo in zapiranje snovnih krožnih zank. Z 
uvajanjem inovativnih rešitev, vključno z analizami LCA in LCC 
in digitalizacijo, je gradbenemu sektorju omogočen lažji in hi-
trejši prehod v trajnostno in krožno gospodarstvo ter izboljša-
no ravnanje z odpadki. Med te rešitve lahko uvrstimo pojmova-
nje zgradbe kot banke materialov, ki lahko z razvojem in upo-
rabo digitalnih potnih listov materialov z možnostjo uporabe 
blockchain tehnologije ter reverzibilno zasnovo stavb bistveno 
izboljša trajnostno rast in omogoči prehod na krožno grajeno 
okolje oz. v krožno gradbeno gospodarstvo.

1.2.1 Uvod

V zadnjih letih je opazen gradbeni razcvet v državah EU in sve-
tu, vključno v Sloveniji, ki še v veliki meri poteka po linearnem 
poslovnem modelu »vzemi, izdelaj, uporabi, zavrzi«. Pri tem 
se gradbeni sektor sooča s številnimi izzivi, kot so konkurenč-
nost na trgu, energetska učinkovitost, blaženje podnebnih 
sprememb in prilagajanje, učinkovita raba virov in odpadkov, 
zagotavljanje trajnosti, zaposlovanje, pomanjkljive politike za 
obnovo stavb in infrastrukture, demografska vprašanja in pre-
hod v krožno gospodarstvo. S tega vidika ima sektor pomemb-
no vlogo pri uresničevanju strategije Evropa 2020 o pametni, 
trajnostni in vključujoči rasti. V celotnem evropskem prostoru 

sektor ustvari skoraj 10 % BDP in zagotavlja okoli 20 milijo-
nov delovnih mest, zlasti v mikro in malih podjetjih. Pri tem je 
gradbeni sektor velik porabnik surovin, kemikalij, električne in 
elektronske opreme itd., s čimer po podatkih Evropske komi-
sije grajeno okolje sicer pomembno vpliva na številne gospo-
darske sektorje, lokalna delovna mesta in kakovost življenja. 
Hkrati pa gradbeni sektor potrebuje velike količine virov, okoli 
50 % vsega izkopanega materiala, ter povzroča več kot 33 % 
vseh odpadkov, ki nastanejo v EU. Emisije toplogrednih plinov, 
ki nastanejo pri proizvodnji gradbenih izdelkov ter gradnji in 
obnovi stavb, se ocenjuje na 5–12 % skupnih nacionalnih emisij 
toplogrednih plinov. Z večjo učinkovitostjo materialov bi lahko 
prihranili 80 % teh emisij (povz. po EU COM 433). Pozitivni učin-
ki gradbenega sektorja prispevajo k trajnostnemu razvoju (slika 
1), in sicer z ekonomskega, okoljskega in družbenega vidika. Še 
vedno pa ima grajeno okolje precejšnje negativne vplive, pred-
vsem na naravno okolje in podnebne spremembe: po podat-
kih Evropske komisije sektor porabi 40 % energije, ustvari 36 % 
emisij CO₂, porabi 50 % naravnih virov, ustvari 33 % odpadkov 
in porabi 33 % sveže vode (Parenti, 2020).

Slika 1: Trajnostni razvoj (prirejeno po Marengo, 2019)

družbeni vidik okoljski vidik

kultura

ekonomski vidik
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1.2.2 Trajnostni gradbeni sektor

Trajnostni gradbeni sektor ima ključno vlogo pri doseganju 
dolgoročnega cilja EU, ki predvideva 80–95 % zmanjšanja emi-
sij toplogrednih plinov. V skladu z Načrtom za prehod na kon-
kurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami CO₂ do leta 2050 
naj bi stroškovno učinkovito zmanjšanje v stavbnem sektorju 
znašalo 40–50 % do leta 2030 in približno 90 % do leta 2050. 
Dodatne naložbe bi znatno pripomogle k večji konkurenčno-
sti evropskega gradbenega sektorja. Ta sektor ima pomembno 
vlogo tudi pri prilagajanju podnebnim spremembam ter od-
pornosti proti naravnim nesrečam in nesrečam, ki jih povzroči 
človek (povz. po EU COM 433).

Upoštevajoč usmeritve Evropskega zelenega dogovora (EU 
ZeD, 2019) in Akcijskega načrta za krožno gospodarstvo (EU 
ANKG, 2020) je v skladu z načeli krožnega gospodarstva pouda-
rek na optimizaciji učinkovitosti življenjskega cikla in pričako-
vani daljši življenjski dobi stavb, s katero se prispeva k znatnim 
izboljšavam na področju gradbenega sektorja v EU.

V gradbenem sektorju uvajanje krožnega gospodarstva pome-
ni delovanje v vsaki fazi procesa, od načrtovanja, ekološkega 
oblikovanja in gradnje (in rušenja) za doseganje večje snovne, 
energetske in vodne učinkovitosti (slika 2).

1.2.3 Gradbeni odpadki in odpadki po rušenju 
stavb

Gradbeni odpadki in odpadki po rušenju stavb so eden naj-
težjih in najobsežnejših tokov odpadkov, ki nastajajo v EU. 
Tok odpadkov je sestavljen iz različnih materialov, vključno z 
betonom, opeko, mavcem, lesom, steklom, kovinami, plastiko, 
topili, azbestom in izkopano zemljo, za katere obstaja velik po-
tencial za recikliranje in ponovno uporabo, saj imajo nekateri 
sestavni deli materialov visoko vrednost virov (EU PROT, 2016). 
Rabljeni gradbeni materiali kot sekundarni viri so opredeljeni 
tudi v Akcijskem načrtu SRIP – Krožno gospodarstvo, 3. faza 
(AN SRIP, 2020), in se zanje iščejo najbolj optimalne razvojne 
in uporabne rešitve. Vendar je treba izpostaviti, da zakonsko še 

vedno ne sledimo popolni uporabi sekundarnih virov (primer-
jaj Zabek, 2017), čeprav so že sorazmerno razvite in poznane 
tehnologije ločevanja, predelave gradbenih odpadkov ali reci-
kliranja. Tovrstne izzive rešujemo skupaj s člani SRIP.

1.2.4 Krožnost gradbenega sektorja in verige 
vrednosti

Krožna gradnja lahko reši več izzivov, vključno s preprečeva-
njem pomanjkanja virov, nestabilnimi cenami in razvojem 
učinkovitejših načinov gradnje. Izzivi, s katerimi se sooča pa-
noga, da bi postali bolj trajnostni, učinkovito uporabljali vire in 
zaščitili industrijsko rast, so ključnega pomena (EU PROT, 2016).

Po dosedanjih izsledkih je ravnanje z odpadki in uporabljeni-
mi materiali ključnega pomena za trajnost in ekonomski vidik 
gradbenega sektorja, saj lahko bolj krožen pristop bistveno 
izboljša količino recikliranja in ponovne uporabe virov v indu-
striji, hkrati pa zmanjša količino odpadkov, ki jih zapustijo, ter 
na tak način zapirajo snovne tokove v celotni verigi vrednosti. 
Če se osredotočimo na oblikovanje trajnostne, krožne in pa-
metne gradnje (slika 3), upoštevajoč tehnološke in tudi neteh-
nološke (socialne) inovativne rešitve, se lahko prehod na bolj 
trajnosten in krožen pristop dolgoročno izkaže kot ekonom-
sko učinkovit, ljudem in okolju prijazen, s čimer lahko preobli-
kujemo okolje, v katerem živimo in ustvarjamo, za prihodnje 
generacije.

Količina nastalih odpadkov se kljub različnim prizadevanjem na 
ravni EU in nacionalni ravni posameznih držav ne zmanjšuje. 
Letna proizvodnja odpadkov iz vseh gospodarskih dejavnosti v 
EU znaša 2,5 milijarde ton ali 5 ton na prebivalca letno, vsak dr-
žavljan pa povprečno proizvede skoraj polovico tone komunal-
nih odpadkov (EU PROT, 2016). Za zmanjšanje gradbenih od-
padkov so potrebna prizadevanja vseh deležnikov v vrednostni 
verigi, prav tako tudi vsakega prebivalca, potrošnika v lastnem 
okolju, da poskrbi za čim učinkovitejše ločevanje odpadkov. Pri 
tem ima pomembno vlogo še razširjena odgovornost proizva-
jalca, enako tudi informiranje in osveščanje celotne javnosti; to 
je med drugim tudi naloga SRIP – Krožno gospodarstvo.

Slika 2: Uporaba krožnega 

gospodarstva v grajenem okolju 

(prirejeno po Cheshire, 2016)
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Po podatkih Zavoda za gradbeništvo Slovenije v Sloveniji vsako 
leto nastane približno 4,5 milijona ton industrijskih in gradbe-
nih odpadkov ter odpadkov zaradi rušenja (ZAG, 2020). Večina 
teh materialov je odvrženih, nekateri tudi nezakonito. Po oce-
nah je stopnja recikliranja nizka, okoli 30-odstotna (ZAG, 2020). 
S prehodom v krožno gospodarstvo gradbenega sektorja je 
omogočeno zapiranje zank za materiale, k čemur pripomorejo 
tudi analize življenjskega cikla izdelka oz. zgradbe (angl. LCA) 
in analize stroškovne vrednosti učinkov na podlagi življenjske-
ga cikla (angl. LCC) (Petrillo idr., 2016). Rezultat tega je zmanj-
ševanje količin odpadkov, ki jih je treba odstraniti. Po mnenju 
ZAG je prednost tovrstnega pristopa v Evropi, ki je v veliki meri 
odvisna od uvoza energije in surovin, v učinkovitejši rabi virov, 
zmanjševanju onesnaževanja okolja in podnebja ter izboljšani 
gospodarski konkurenčnosti, ki temelji na pravični, pametni, 
trajnostni in krožni rasti.

1.2.5 Zgradbe kot banke materialov in digitalni 
potni list materialov

Ena izmed inovativnih rešitev v trajnostno grajenem okolju in 
procesni industriji (od arhitektov do dobaviteljev surovin) je 
pojmovanje zgradbe kot materialne banke in modeliranje in-
formacij o zgradbah v krožnem gospodarstvu v obliki potnega 
lista materialov (slika 4), ki je bil razvit v okviru evropskega pro-
jekta BAMB – Building as Material Bank (BAMB, 2020). Zgradbe 
kot materialne banke omogočajo povezovanje potnih listov 

materialov z reverzibilno zasnovo stavb za optimizacijo vre-
dnostnih verig v krožnem gospodarstvu (Durmišević, 2019). Na 
ta način dosegamo cilje preprečevanja gradbenih odpadkov in 
rušenja, zmanjšanje porabe naravnih virov in razvoj v smeri kro-
žnega gospodarstva z industrijsko simbiozo, reševanje izzivov, 
vezanih na podnebne ukrepe, okolje, učinkovito rabo virov in 
surovin (BAMB, 2020).

Slika 3: Krožna gradnja in upravljanje z 

odpadki (prirejeno po Ghaffar idr., 2020)

Slika 4: Digitalni potni list materialov – vir informacij (BAMB, 2020)
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Faza proizvodnje/
faza ponovne
proizvodnje

Faza razstavljanja/
rušenja

Faza oblikovanja Faza uporabe

- Proizvajalec
- Dobavitelj

- Proizvajalec izdelka - Vpliv materiala na zdravje
- Potencial ponovne uporabe
- Pozitivni vplivi
- Navodila uporabe / ponovne uporabe
- Povezave in lokacije

- Izvajalec razstavljanja/
rušenja

- Model lastništva
- »Vzameš – vrneš« storitev
- Sestava
- Navodila za razstavljanje/rušenje
- Povezave in lokacije

- Uporabnik izdelka
- Monter
- Vzdrževalec
- Lastnik

- Postavljanje, čiščenje
- Vzdrževanje
- Določitev obdobja uporabe
- Storitev »vzemi – vrni« in
možnost ponovne uporabe

- Opredelitev materiala
- Izvor vsebine in situacije
- Storitev »vzemi – vrni«

Circularity
Passports®

Partnerji znanja
Zagotavljanje kakovosti
Analiza materiala
Generiranje potnega lista

Z uvajanjem digitalnega lista materialov (ki se lahko nanaša 
tudi na izdelke) je bilo obravnavanih 300 različnih materia-
lov z vsemi informacijami (slika 3); ponazarja eno izmed mo-
žnosti gradbenega sektorja za prehod v krožno gospodarstvo 
(BAMB, 2020). Digitalni potni list, ki se lahko oblikuje z inova-
tivno blockchain tehnologijo (Rudolphi, 2018; Heinrich in Lang, 
2019), je uporaben za različne deležnike v celotni vrednostni 
verigi stavbe, s čimer spodbujamo krožni potencial, inovacije 
in ekološko oblikovanje izdelkov, ponovno uporabo, predelavo 
ali recikliranje odpadkov. V ta namen je bila v letu 2019 za po-
trebe uporabe BAMB potnih listov materialov oblikovana tudi 
platforma BAMB za materialne potne liste (slika 5) (EPEA, 2018; 
BAMB MPP, 2019).

Digitalni potni list materialov omogoča neizbrisljivo, varno, za-
upno in zanesljivo banko podatkov, informacije, ki so ključne 
pri izbiri materialov, izdelkov in komponent in jih je mogoče 
koristno uporabiti v nadaljnjem procesu gradnje, rušitve ali po-
novne uporabe, predelave ali recikliranja oz. v namene ener-
getske izrabe (slika 4).

Primer ponovne uporabe zgradbe oz. potencial uporabe mate-
rialov v obliki tridimenzionalnega oblikovanja prikazuje slika 6 
(Durmišević, 2019).

Če ima material oz. izdelek z vsemi bistvenimi informacijami 
resnično dober krožni potencial, potni list omogoča njegovo 

uresničitev v celotni verigi vrednosti in prispeva k hitrejšemu 
trajnostnemu in krožnemu prehodu gradbenega sektorja (pri-
merjaj WEF, 2014). Namen potnih listov materialov: prispevati 
k povečanju vrednosti ali ohranitvi vrednosti materialov, izdel-
kov in komponent; nuditi pomoč pri razvoju, menedžerjem in 
prenoviteljem pri izbiri materialov ter ustvariti spodbude za 
proizvajalce oz. dobavitelje, da proizvajajo zdrave, trajnostne 
in krožne materiale oz. gradbene izdelke; omogočiti širši izbor 
podpornih materialov pri projektih reverzibilnih stavb ter olaj-
šati povratno logistiko pri prevzemu izdelkov, materialov in 
komponent (BAMB, 2020). S potnim listom materialov poma-
gamo gradbeni industriji pri prehodu h krožnemu gospodar-
stvu, kjer je možno ob modeliranju informacij o zgradbah (BIM) 
in vključevanju standardov GRI (nefinančno poročanje; https://
www.globalreporting.org/standards), s katerimi lahko ugo-
tavljamo in lažje razumemo trajnost, okoljske, ekonomske in 
socialne vidike ter koristi krožnih stavb v smislu novih krožnih 
poslovnih modelov v primerjavi z linearnimi, prav tako pove-
zovanje pri upravljanju oz. ocenjevanju podatkov z BIM, da se 
omogoči boljše odločanje v celotnem življenjskem ciklu zgrad-
be. Strukturne spremembe v gradbenem sektorju na prehodu 
v trajnostno, krožno in nizkoogljično gospodarstvo vsebujejo 
gospodarno ravnanje z viri, ustvarjanje čim manj odpadkov ter 
nujno usposabljanje delovne sile za pridobivanje novih kom-
petenc (EU COM 446, 2014), še posebej v primerih gradnje in 
obnove t. i. stavb s skoraj nično porabo energije (EU COM 433, 
2012). Uporaba novih tehnologij pri trajnostni gradnji stavb, 

Slika 5: Digitalni potni list (prirejeno po 

EPEA, 2018; BAMB MPP, 2019)
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kot so omogočitvene tehnologije s 3D printerji za modularno 
gradnjo, med katere sodi tudi slovenski 3D printer Betabram 
(https://betabram.com/), zahtevajo prilagodljivo organizacijo 
dela, nova strokovna znanja, spretnosti in kvalifikacije v grad-
benem sektorju. Prilagoditev bo potrebna tudi na področjih, 
kot so struktura financiranja, javna zelena naročila, izobraževa-
nje in trženje. Po podatkih v Poročilu o vrzelih v krožnosti 2020 
(CGRi, 2020) je svet zgolj 8-odstotno krožen. Poročilo izposta-
vlja vlogo menedžmenta oz. vodstva posameznih organizacij, 
ki lahko z aktivno vlogo ukrepanja pomembno prispevajo k 
premoščanju ovir in k hitrejšim, trajnostnim in inovativnim reši-
tvam za prehod v krožno gospodarstvo.

1.2.6 Zaključek

Gradbeni sektor je pred izzivom prehoda iz linearnega v kro-
žni poslovni model in uresničevanja ciljev za trajnostno rast, 
ustvariti manj odpadkov, postati digitalen, pameten in okolju 
ter človeku prijazen sektor. Pri tem igra pomembno vlogo tudi 
ozaveščenost vseh akterjev in širše družbene skupnosti o po-
menu krožnega gospodarstva znotraj grajenega okolja in traj-
nostne gradnje ter podpora države z zakonodajo in finančnimi 
instrumenti. S tem spodbujamo sodelovanje in povezovanje 
na vseh nivojih za čim lažji in učinkovit prehod k trajnostnemu, 
zelenemu in krožnemu gospodarstvu v gradbenem sektorju. 
Na področju gradbenih odpadkov in razvojnih rešitev ima po-
membno vlogo tudi SRIP – Krožno gospodarstvo, kjer člani iz 
gospodarstva, institucij znanja, nevladnega sektorja v sodelo-
vanju z državo iščejo oz. soustvarjajo z razvojno-raziskovalnimi 
aktivnostmi inovativne rešitve, s katerimi prispevajo k trajno-
stnim ciljem, kot sta odgovorna poraba in proizvodnja (Stati-

stični urad Republike Slovenije, 2019), zmanjševanju gradbenih 
odpadkov z možnostjo ponovne uporabe, predelave ali recikli-
ranja ter uporabe sekundarnih virov. Povezovanje v verige vre-
dnosti omogoča deležnikom v gradbenem sektorju, da dose-
gajo večjo snovno in energetsko učinkovitost za lažji prehod v 
krožno gospodarstvo. Po mnenju strokovnjakov lahko ustvari-
mo dodano vrednost z inovativnimi rešitvami, uporabo analiz 
LCA in LCC, prav tako s pametnim razstavljanjem zgradb (Dur-
mišević, 2019) in različnimi načini optimizacije stroškovno učin-
kovitih procesov z uporabo digitalizacije in robotizacije, kot je 
primer uvajanje digitalnega potnega lista materialov (BAMB, 
2020). Inovativne tehnološke in netehnološke (socialne) reši-
tve so nujne za prehod v trajnostni in krožni gradbeni sektor, 
ki na ta način aktivno prispeva k zmanjševanju porabe energije, 
porabi omejenih naravnih virov in materialov ter zmanjšanju 
odpadkov in emisij CO₂.
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Slika 6: Protokol oblikovanja 

reverzibilne zgradbe (prirejeno 
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Povzetek

Podnebne spremembe so eden največjih izzivov sodobnega 
časa. Nobenega dvoma ni, da se planet segreva in da je to v 
veliki meri posledica človekovih izpustov toplogrednih plinov. 
Nekaj več negotovosti je v zvezi s tem, koliko je toplejši pla-
net tudi manj ugoden za življenje. Posledično ne vemo, kako 
naše omejene razvojne in investicijske vire usmeriti v reševanje 
tega in drugih problemov, s katerimi se spopada človeštvo – 
boleznimi, lakoto, revščino idr. Nedvomno pa imata energet-
ska in snovna učinkovitost grajenega okolja negativne stroške 
in se splačata sama po sebi – tudi brez podnebnih izzivov. Ker 
sta izgradnja in vzdrževanje grajenega okolja dejavnost, ki je 
snovno in energetsko med najbolj intenzivnimi, gradbeništvo 
ponuja najboljše in ekonomsko najučinkovitejše priložnosti za 
zmanjšanje vplivov človeka na okolje. Nekateri gradbeništvo 
zato imenujejo tudi dvojni zmagovalec podnebnih sprememb 
– dodatno delo prinaša tako zmanjšanje posledic segrevanja 
kot tudi zmanjševanje okoljskega odtisa. V to razvojno smer 
našo industrijo motivirajo evropske in slovenske politike, pov-
sem avtonomno pa se odgovornosti in priložnosti zaveda tudi 
gospodarska panoga v celoti.

1.3.1 Uvod

Raziskovalci od poznih osemdesetih prejšnjega stoletja opo-
zarjajo na postopno segrevanje planeta (Hansen, 1987). Veči-
noma jo pripisujejo povečanju koncentracije toplogrednih pli-
nov, ki nastajajo ob gorenju fosilnih goriv, kot so premog, nafta 
in zemeljski plin. Pojav je dobil politično razsežnost v poznih 
devetdesetih letih, ko je 140 držav podpisalo Kjotski sporazum 
(Kyoto protocol, 1997). 38 industrijskih držav se je v njem zave-
zalo, da bodo do leta 2012 zmanjšale toplogredne izpuste za 
dobrih 5 % pod nivo izpustov leta 1990. Do leta 2012 je EU iz-
puste zmanjšala za 19 % pod raven izpustov leta 1990, Nemčija 
celo za 23 %. V svetu so medtem izpusti narasli za 38 % glede 
na leto 1990, predvsem na račun hitro razvijajočih se gospo-
darstev, ki so se dvigala iz revščine in nerazvitosti. Kjotskemu 
je sledil Pariški protokol (The Paris Agreement, 2005), ki je bil 
podpisan leta 2015, v katerem so se države zavezale, da bodo 
izpuste zmanjšale tako, da se globalna temperatura ne bo dvi-
gnila za več kot 2 stopinji Celzija.

Leta 2007 je Evropska unija sprejela načrt 5 x 20: do leta 2020 
enostransko zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 20 %, 
zmanjšanje porabe energije na splošno za 20 % in pridobivanje 
20 % energije iz obnovljivih virov. Pri tem je bila uspešna in je 
cilje presegla – toplogredni izpusti so se zmanjšali za 24 %, iz 
obnovljivih virov pa EU pridobi 21 % vse energije. Zaustavitev 
gospodarstva spomladi 2020 zaradi epidemije COVID-19 bo 
te rezultate še izboljšala. Po Pariškem sporazumu naj bi se do 
leta 2030 toplogredni izpusti zmanjšali vsaj za 40 %, cilji do leta 
2050 pa presegajo 80-odstotno zmanjšanje toplogrednih izpu-
stov glede na leto 1990.

Študije kažejo, da bi moralo biti globalno zmanjšanje emisij to-
plogrednih plinov med 50 % in 95 % do leta 2050 (Evropska 
komisija, 2011), da se temperature ne bi zvišale za več kot 2 °C. 
Glede na dejstvo, da 80 % svetovne energije danes izvira iz fo-
silnih goriv, je jasno, da to zahteva industrijsko in tehnološko 
revolucijo, ki bi popolnoma spremenila naše trenutne načine 
ustvarjanja in uporabe energije. Nekateri jo imenujejo kar tretjo 
industrijsko revolucijo (Rifkin, 2008).

Drugi razlogi za nadaljevanje zmanjševanja emisij toplogre-
dnih plinov in energijske učinkovitosti vključujejo tudi ceno 
fosilnih goriv in zanesljivost dobave. EU uvaža približno 55 % 
svoje primarne energije, in to iz držav, katerih politična stabil-
nost je vprašljiva ali pa energijo lahko uporabijo tudi kot orodje 
za zasledovanje svojih geostrateških interesov.

Ključna teza tega prispevka je, da lahko gradbeništvo v tej in-
dustrijski revoluciji odigra pomembno vlogo, zlasti in še pose-
bej v kombinaciji z informacijskimi in komunikacijskimi tehno-
logijami, ki so znane kot industrija 4.0 oz. gradbeništvo 4.0.

1.3.2 Odzivi na podnebne spremembe

Na podnebne spremembe se odzivamo na dva načina: spre-
membam se prilagajamo ali jih poskušamo preprečevati. Ker se 
bo planet zagotovo še segreval in bomo naredili, kar je mogo-
če, da se ne bi, bo treba delati oboje. Obe vrsti aktivnosti nudita 
gradbeništvu veliko priložnosti.
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Prilagajanje podnebju

Prilagajanje pomeni prilagajanje toplejšem podnebju, potenci-
alno višjim nivojem morske gladine in bolj divjim vremenskim 
dogodkom, kot so viharji ali poplave. Prilagajali se bomo po-
samezniki, gospodarstvo, kmetijstvo idr., saj ima toplejše pod-
nebje vpliv skoraj na vse. Znanstvenega soglasja o tem, ali je 
zaradi sprememb podnebja več ekstremnih dogodkov (kot so 
orkani, tornadi, poplave, nevihte), je manj kot za segrevanje na 
splošno. Velja pa, da so dogodki v atmosferi živahnejši, če je ta 
toplejša. Gotovo pa smo kot družba vedno bolj zahtevni glede 
nemotenega življenja in dela.

Gradbeništvo bo moralo osvežiti nekatere parametre, na katere 
dimenzionira rešitve: obtežbe vetra, pogostosti poplavnih vod, 
pričakovano debelino snežne odeje, zimski mraz in poletno 
vročino. Toplejšim poletjem bo treba prilagoditi poslovne in 
bivalne stavbe, hlajenje ne bo izjema, ampak pravilo. Investirati 
bo treba v poplavno varnost tako ob rekah kot ob morju ter 
povečati površine, ki jih kmetijstvo lahko namaka.

Preprečevanje segrevanja

Preprečevanje oz. zmanjševanje podnebnih sprememb terja 
zmanjšanje emisij CO₂. V široko citirani študiji McKinsey (slika 
1) so prikazani stroški, povezani s tem. Navpična dimenzija vsa-
kega pravokotnika prikazuje ceno znižanja. Nekateri pristopi 
(na levi strani diagrama) imajo negativne stroške, kar pomeni, 
da prihranijo denar investitorju oz. uporabniku. Nekateri stro-
ški so razmeroma nizki (srednji del diagrama), nekateri višji 
(desni del diagrama). Površina pravokotnika kaže na potencial, 
ki ga tehnologija ima – koliko ton CO₂ lahko z ukrepom prihra-

nimo oz. preprečimo, da uide v ozračje. Kot je razvidno, ima 
približno ena tretjina prihranjenega CO₂ negativno ceno, kar 
pomeni, da se izplača. To je tudi tisto, kar smo v EU do zdaj v 
glavnem naredili.

Diagram je dobra osnova za oblikovanje politik na področju 
trajnostne rabe energije. Rešitve na levi strani diagrama je mo-
goče uveljaviti s standardi in zakonodajo, na primer s predpi-
sovanjem boljše izolacijske lastnosti objekta ali izkoristka av-
tomobilov. Na področju gradnje je bila Direktiva o energetski 
učinkovitosti stavb (EPBD) EU sprejeta leta 2003 in se uporablja 
od leta 2006. Energijska učinkovitost stavb je obravnavana tudi 
v Direktivi o ogrevanju (92/42/EEC), Direktivi o gradbenih pro-
izvodih (89/106/EEC) in Določbah o stavbah iz Direktive SAVE 
(93/76/EEC). Povsem varno je tudi kreditiranje investicij na tem 
področju, saj se bodo izplačale.

Srednji del diagrama vključuje tehnologije, ki so malo dražje od 
»umazanih« in se jim lahko pomaga z zagotavljanjem davčnih 
olajšav in subvencij za njihovo uporabo, kot so npr. zagotovlje-
ne višje cene za odkup obnovljive električne energije.

Rešitve na skrajni desni so zelo drage in jih ni smiselno nepo-
sredno podpirati, pač pa vlagati v raziskave in razvoj, da bi bile 
cenejše.

Poleg uveljavljanja trajnostnih tehnologij imajo pomembno vlo-
go tudi navade ljudi in njihove vrednote (Stehr, 2008). Da bi se 
lahko ravnali po tem, državljani potrebujejo informacije o traj-
nostnih lastnostih proizvodov, tak pristop kažejo npr. energet-
ska izkaznica stavbe in energetske etikete drugih proizvodov.
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Slika 1: Potenciali in cene za zmanjšanje izpustov CO₂ (povz. po Nauclér in Enkvist, 2009)
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Prilagajanje politikam

Z mehanizmi obdavčitev, subvencij in regulacije lahko pričaku-
jemo še večje vmešavanje oblasti v vsa energetsko intenzivna 
področja gospodarstva. Energija se bo dražila, skupaj z drugimi 
surovinami. Učinkovita raba virov v vseh industrijah bo postala 
ključna konkurenčna prednost. Javno naročanje lahko spodbu-
di še višje standarde energijske učinkovitosti, saj je država na 
nekaterih področjih velik investitor – v EU je takih investicij za 
16 % BDP. K racionalnejši uporabi lahko veliko pomaga vzpo-
stavitev enotnih cen za omejene vire, kot so prostor (za zidavo) 
in potenciali planeta za razgradnjo toplogrednih plinov.

1.3.3 Vpliv in priložnosti gradbeništva

Grajeno okolje je globalno odgovorno za približno 40 % emisij 
CO₂, 40 % trdnih odpadkov in do 40 % globalne rabe primarne 
energije (Evropska komisija, 2020). V EU so podatki podobni. 
Gradbeništvo je pomemben uporabnik energije, predvsem pa 
so njegovi izdelki tisti, kjer se večina energije uporabi – v stav-
bah okoli 40 % in na cestah ter železnicah še 30 %. Približno 1/4 
energije, ki se uporabi za ali v stavbi v času njene življenjske 
dobe, je energija, potrebna za izgradnjo in vgrajene materiale. 
Z uporabo boljših standardov energijske učinkovitosti in pa-
metnejšim upravljanjem bi lahko prihranili polovico energije, 
ki se porabi v stavbah. Prihraniti bo treba pri obnovi obstoječih 
stavb, saj na novo zgradimo le približno 1 % stavbnega fonda 
letno. Več držav je že zagnalo nacionalne programe za razvoj 
ustreznih strategij (Evropska komisija, 2018).

Veliko najbolj gospodarnih rešitev s slike 1 lahko izvede prav 
gradbena industrija. Zaradi tega investitorji gradbeno industri-
jo vidijo kot dvojnega zmagovalca podnebnih sprememb (slika 
2). Delo bo imela tako zaradi spreminjanja podnebja kot zaradi 
politik, ki bodo poskušale segrevanje zaustaviti. To bi moralo 
vplivati tudi na slovensko gradbeništvo. V svetu prispeva grad-
beništvo približno desetino bruto domačega proizvoda. V Slo-

veniji je med zadnjo krizo padlo pod 5 %, ta delež pa se v letih 
2018 in 2019 hitro povečuje, še večja vlaganja pa so bila načr-
tovana do leta 2020. V letu 2015 je Gospodarska zbornica pre-
dlagala sprejem zlatega investicijskega pravila, ki bi vzdrževalo 
stalni nivo gradbenih investicij v petletnem obdobju, ki bi delo-
valo gospodarsko proticiklično in industriji omogočalo zasilno 
stalnost obsega poslovanja. Investicije v bolj zeleno energeti-
ko, promet in stavbe bi bile lahko pomemben del teh investicij.

Trajnostno gradnjo EU (2016EU) definira kot dinamiko med 
razvijalci novih sistemov, investitorji, gradbeno industrijo, kon-
zultanti, dobavitelji in drugimi deležniki za doseganje trajno-
stnega razvoja.

Raziskovalne in razvojne teme

Gradbeništvo se s trajnostno gradnjo spopada tako, da študira 
in izpopolnjuje različna področja. Evropska federacija gradbe-
ne industrije FIEC je identificirala deset področij, to so:

 − promocija energetske učinkovitosti;
 − okrepitev odpornosti mest in regij na klimatske spremembe;
 − promocija nizkoogljične in klimatsko odporne infrastrukture 

in stavb;
 − spodbujanje inovacij na področju pogodbenih odnosov, da 

bi naslavljali motivacijo in prihranke zaradi energetske učin-
kovitosti;

 − promocija inovacij in spodbujanje inovativnih rešitev skozi 
javno naročanje in posodobljene standarde;

 − zagotavljanje finančnega osredotočanja na trajnost tako, da 
se trajnostni kriteriji upoštevajo pri kreditiranju, da uporab-
nik oz. onesnaževalec plača za onesnaževanje in podobno;

 − okrepitev evropske mreže znanja na področju trajnostne 
gradnje z namenom izmenjave najboljših praks;

 − podpiranje izobraževanja in nadgrajevanja kompetenc na 
področju trajnostne gradnje;

Dvojni zmagovalci

Dvojni poraženci

gradbeništvo

�nance

promet

turizem

avtomobilska 
industrija

fosilna 
energetika

materiali, 
papirništvo, 
industrija 
metalov

tekstil, 
oblačila

prehrambena 
industrija

strojništvo, 
elektrotehnika

Podnebno-naravna 
dimenzija

obnovljiva 
energija

Regulatorno-tržna 
dimenzija

kmetijstvo, 
gozdarstvo

Zmagovalci državnih ukrepov 
s podnebnimi tveganji

Zmagovalci sprememb podnebja 
z regulacijskimi tveganji

kemična industrija, 
umetne mase

(+)

(+)

(–)

(–)

Slika 2: Gradbeništvo in z njim povezani sektorji (zgoraj desno) kot dvojni zmagovalci podnebnih sprememb (Heymann, 2007)
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 − spodbujanje rabe nizkoogljičnih in recikliranih produktov, 
tudi s finančnimi spodbudami;

 − vključevanje v krožno gospodarstvo, da se kar najbolj zmanj-
ša količina odpadkov in poveča energetska učinkovitost.

Zaključki druge strateške konference za trajnostno gradbeni-
štvo (Gospodarska zbornica Slovenije, 2017) kot pomembne 
teme izpostavljajo naslednje:

 − kadri,
 − zaposlovanje,
 − socialni dialog,
 − obvezno spoštovanje smernic za javno naročanje gradenj,
 − strategija razvoja dejavnosti gradbeništva do leta 2030,
 − spodbude za povečanje zanimanja mladih za gradbene po-

klice,
 − standardi in nove tehnologije (BIM),
 − direktorat za gradbeništvo.

Tehnično so posebej pomembna naslednja področja:

 − prenova obstoječega stavbnega fonda za energijsko učin-
kovitost in širše – za prilagoditev na nove zahteve;

 − inteligentno upravljanje obstoječih stavb s pomočjo tehno-
logij kibernetsko fizičnih sistemov in gradbeništva 4.0;

 − snovna in energetska učinkovitost novogradenj, tako konč-
nih produktov kot procesov graditve, materialov, gradbene 
mehanizacije ipd.;

 − premislek o rabi prostora, organizaciji komunikacij in prome-
ta z vidika trajnostne rabe energije, materialov in prostora.

Prenova stavbnega fonda za energijsko učinkovitost

To je gotovo najpomembnejši ukrep, ki se v veliki meri povsod 
po svetu že izvaja, predvsem pri enostavnih večstanovanjskih 
stavbah, ki so bile grajene po 2. svetovni vojni in imajo eno-
stavno geometrijo in fasado. EU priporoča, da bi letno prenovili 
3 % javnih stavb (Evropska komisija, 2016). Žal se ne izkoristi 
priložnosti, da bi te bloke in stolpnice prenovili tudi z vidika 
konstrukcije in inštalacij ter površine prilagodili novim potre-
bam. Stavbe dobivajo nove fasade, morda nova okna, za njimi 
pa se skriva marsikaj.

Bistveno zahtevnejša je prenova starejših stavb z vrednim 
oblikovanjem fasade in drugimi arhitekturnimi elementi, ki ne 
omogočajo preprostega oblačenja v plast izolacijskega mate-
riala. Na tem področju je še veliko neizkoriščenih priložnosti z 
digitalizacijo geometrije stavb in robotsko izdelavo zapletenih 
in unikatnih posegov v fasado.

V Sloveniji je bilo veliko dela na tem področju že opravljenega. 
Emisije toplogrednih plinov v gospodinjstvih so se v letih od 
2005 do 2017 zmanjšale za 45 %, glede na leto 1986 pa za 35 % 
(Republika Slovenija, 2020).

Inteligentno upravljanje z energijo v obstoječih in 
novih stavbah

Cilj teh posegov je doseči enake ravni udobja za stanovalca z 
manj energije. Vizija inteligentne stavbe je, da ima ogromno 
aktivnih elementov, ki jih je mogoče krmiliti. Torej ne samo 
ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, ampak tudi nadzor nad 

fasadnimi elementi in senčili ter prepletenost stavbe s senzorji 
(temperatura, vlažnost, kakovost zraka, osvetlitev). Ideja, da bi 
bila vsaka naprava v stavbi, ki ima stikalo ali se premika, pove-
zana v internet in bi jo bilo mogoče krmiliti, ni več utopija.

Pomemben del strategije gradbeništva 4.0, v jedru katerega so 
kibernetsko fizični sistemi, se ukvarja prav s tem, kako napraviti 
inteligentne stavbe, ki se odzivajo na potrebe uporabnikov. Tu-
kaj je veliko prostora za strojno učenje in umetno inteligenco, 
ki bi se iz ročnega upravljanja s termostati, lučmi, dvigali idr. 
naučila optimizirati delovanje. Kontrolne sobe večjih stavb 
že začenjajo spominjati na računalniške centre, prav tako kot 
kontrolne sobe večjih upravljavcev nepremičnin spominjajo 
na kontrolne sobe izstrelišč raket. Kot veliki uporabniki s pame-
tnim odvzemom energije v času, ko je ta poceni (npr. izdelava 
hladu ponoči, na zalogo, za rabo podnevi), skrbijo za ekonom-
sko in energetsko učinkovitost.

Nekatere stavbe imajo tudi lastne električne centrale iz sončnih 
celic na strehah oz. izkoriščajo geotermalne potenciale v tleh 
pod seboj. Obsežno delo na teh področjih poteka in vključuje 
projekt EU, imenovan REEB.

Energetska učinkovitost novih stavb

Porabo energije v obstoječih stavbah je z obnovo mogoče pri-
bližno prepoloviti, nove stavbe pa so lahko praktično energet-
sko nevtralne, torej pasivne in ničemisijske, in to z majhnimi 
posledicami za bivalno ugodje. Evropski standardi zahtevajo, 
da so vse nove stavbe do leta 2020 skoraj ničenergijske oz. da 
uporabljajo obnovljive vire energije. Na tem področju je bi-
stveno, da načrtovanje energetske in snovne učinkovitosti pre-
maknemo v kar najbolj zgodnje faze načrtovanja, saj so takrat 
učinki celostnega načrtovanja bistveno večji, kot če energetsko 
učinkovitost preverjamo proti koncu. Integrirana okolja za na-
črtovanje okrog informacijskih modelirnikov, kot sta Revit ali 
Archicad, že podpirajo tak način projektiranja.

Obnovljivi materiali

Trenutno gradbena industrija uporablja materiale, kot so je-
klo, armirani beton, opeka in steklo, katerih proizvodnja ter-
ja veliko energije. Adut za trajnostno gradnjo predstavlja les. 
Konstrukcijski les, ki ostane desetletja in stoletja vgrajen v kon-
strukcijo, ostrešja, stene, mostove idr., za desetletja in stoletja 
odvzame ogljik iz naravnega kroženja in ga shrani. V zgodovini 
so ga uporabljali precej več, sodobna tehnologija pa mu od-
pira perspektive pri gradnji manjših in srednje velikih dvoran, 
stanovanjskih in poslovnih stavb ter mostov. Posebej v Slove-
niji bi bilo smiselno več domačega lesa uporabiti v ta namen. 
Delo z lesom je manj industrializirano in optimizirano kot delo 
z jeklom ali betonom. Terja več ročnega, včasih obrtnega dela. 
Nove perspektive mu odpirajo robotika in numerično krmiljeni 
stroji, ki lahko informacije iz načrtov z minimalnim človekovim 
posredovanjem materializirajo v snovnem svetu.

Premislek o rabi prostora

Do pred kratkim smo verjeli, da lahko s koncentracijo ljudi v 
mestih – v blokih in stolpnicah – bistveno izboljšamo trajno-
stnost njihovega bivanja, v primerjavi z individualnimi stavba-
mi, ki so raztresene v primestju in na podeželju. Večstanovanj-
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ske stavbe so prostorsko, snovno in energetsko učinkovitejše, 
saj izkoriščajo ekonomijo obsega, koncentracija skrajšuje tudi 
transportne poti na delo, v šolo, do zabave. Je pa zadnja epide-
mija pokazala, da so gosto naseljena področja tudi precej bolj 
dovzetna za širjenje epidemij. V luči novih tehnologij, pred-
vsem elektrifikacije osebnega prometa, bo morala gradbena 
stroka na novo oceniti potrebe po prometnih površinah. Indivi-
dualni promet je namreč najbolj udoben in zdrav za potnika ter 
najhitrejši, vendar vozila s klasičnimi motorji onesnažujejo oko-
lje, človek med vožnjo ne more početi nič pametnega, parkira-
no vozilo pa zaseda dragocen parkirni prostor v središčih mest. 
Samovozeča električna vozila nimajo nobene od teh slabosti. 
Če se ne bo uveljavilo delo od doma, bi jih znalo biti na cestah 
celo več kot današnjih »umazanih« vozil. Tehnologije pametnih 
mest lahko z inteligentnim upravljanjem vseh mestnih storitev 
optimizirajo dostopnost in kakovost storitev. Za samovozeča 
vozila lahko tudi pričakujemo, da bodo nekoč omogočala bi-
stveno večjo prepustnost cest.

Vprašanja prenosa znanja

Industrijska revolucija in spremembe v opisanih tehnologijah 
bodo zahtevale veliko spremembo v gradnji, procesih, mode-
lih, tehnologijah in materialih, zato se bo moralo gradbeništvo 
kot tradicionalno konservativna industrija intenzivno izobra-
ževati v smeri informatike, kibernetike, trajnostnega razvoja in 
novih materialov. Novo znanje bodo prinašali naslednji načini:

 − Izobrazba. Spremembe se dogajajo hitreje kot naravna za-
menjava delovne sile, zato bo vseživljenjsko učenje še bolj 
pomembno. Samostojno učenje z uporabo interneta in dru-
gih metod učenja na daljavo bo ključnega pomena.

 − Programska oprema. Vedno več inženirskega in projektant-
skega znanja je vgrajenega v programsko opremo in integri-
rane pakete za načrtovanje. Stroški te opreme se zvišujejo, 
spreminjajo se tudi načini licenciranja – od prodaje paketov 
k zaračunavanju storitev.

 − Standardizacija. Standardi, povezani s snovno in energet-
sko učinkovitostjo, bodo gradbeništvo silili v vedno boljše 
produkte. Nastajajo tudi standardi za pametno stavbo in pa-
metna mesta ter številni standardi na področju digitalizacije 
gradbeništva.

 − Delitev najboljših praks. V tradicionalni gradnji je trajalo sto-
letja, da so se nekatere dobre prakse razširile. V dobi inter-
neta je možnosti za medsebojno učenje več kot kdaj koli.

Skupni element vseh navedenih je odprtost. V zadnjih letih na-
stajajo številne bolj ali manj odprte platforme, ki bi povezale 
podjetja na delovnem področju grajenega okolja podobno, kot 
socialna omrežja povezujejo ljudi v zasebnem življenju. Ideja ni 
le, da bi povezala podjetje s podjetjem za poslovne povezave, 
ampak da bi pripravila tehnološko infrastrukturo, na katero bi 
postavljali in tržili številne storitve – torej nekakšen operacijski 
sistem za digitalizirano in trajnostno načrtovanje, gradnjo in 
upravljanje grajenega okolja.

Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo univerze v Ljublja-
ni te rešitve sooblikujemo kot raziskovalci in jih prenašamo v 
pedagoški proces. Vsi študiji so prežeti s trajnostnimi vidiki po-
sameznih tematik. Zavedamo se, da h gospodarni rabi virov in 
energije največ prispevamo z racionalnimi, kakovostnimi načrti 
in kvalitetnimi rešitvami, ki bodo namenu služile dolgo časa. 

Dva študijska programa sta še posebej povezana s trajnostnim 
razvojem. To je program Vodarstvo in okoljsko inženirstvo na 
prvi stopnji, ki se ukvarja z okoljsko infrastrukturo predvsem z 
vidika upravljanja z vodami, in program Stavbarstvo na drugi 
stopnji, ki je usmerjen v trajnostne stavbe.

1.3.4 Zaključek

Gradbena industrija oblikuje stavbe, v katerih živimo in dela-
mo, ter prometno in drugo infrastrukturo. V teh objektih se 
porabi večina vse energije. Poleg kmetijskih površin so to tudi 
največji posegi v človekovo okolje. Gradbeništvo ima zato ve-
liko odgovornost za vzdržnost razvoja. Analize kažejo, da ima 
dvojne priložnosti: ko iščemo odgovore za globalno segreva-
nje tako za zmanjševanje posledic segrevanja kot za zmanjše-
vanje segrevanja. Nekatere od rešitev, ki jih ima gradbeništvo, 
se splačajo, druge terjajo nekaj spodbud in strategij. Razvoj v 
smeri gradbeništva 4.0 bo priložnosti še povečal. Slovenska 
in evropska politika se nivoja pomena gradbeništva zavedata 
in ga vključujeta v strategije. Tudi učni procesi na Fakulteti za 
gradbeništvo in geodezijo se redno osvežujejo, da bi bodoče 
inženirje pripravili na nove zahteve stroke.
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1.4 Krožna gradnja – izzivi 
uresničevanja krožnega 
gospodarstva pri gradnji

mag. Vladimir Gumilar 
Slovenski gradbeni grozd – GIZ 
t: 041 770 482 
e: vladimir.gumilar@sgg.si 
 www.sgg.si

1.4.1 Priložnosti in potrebnost krožnih 
sprememb

Krožno gospodarstvo dobiva vse večjo pozornost po vsem sve-
tu kot način za premagovanje trenutnega modela proizvodnje 
in potrošnje, ki temelji na stalni rasti in naraščajoči rabi virov. 
Naš svet je krožen le 8,6 %, kar pomeni, da se samo majhen del 
v naravi pridobljenih virov po koncu uporabe vrne v ponovno 
uporabo. Trend je celo negativen, krožna vrzel pa se ne zapira 
(Circularity Gap Reporting Initiative, b. d.). Trajnostno upravlja-
nje in učinkovita raba virov sta bistvenega pomena za uresniče-
vanje ciljev trajnostnega razvoja OZN in Pariškega sporazuma o 
podnebnih spremembah.

V EU gradbeni sektor namreč ustvarja skoraj 10 % BDP in zago-
tavlja 20 milijonov delovnih mest, predvsem v mikro in malih 
podjetjih. Skoraj polovica končne porabe energije in pridoblje-
nih materialov v EU ter približno tretjina porabe vode je pove-
zana z gradnjo in uporabo zgradb. V tem sektorju nastane pri-
bližno tretjina vseh odpadkov. Okvirno 40 % pridobljenih virov 
iz narave se za daljši čas veže v stavbe in infrastrukturo, zato je 
ključno, da se stavbe in infrastruktura načrtuje, gradi, uporablja 
in vrača v ponovno uporabo na krožni način. Dandanes večina 
držav EU reciklira le približno 50 % gradbenih odpadkov (Spo-
ročilo Komisije Evropskemu parlamentu …, 2014). Tudi majhne 
spremembe gradbenega sektorja proti krožnosti, tj. uresniče-
vanju krožnega gospodarstva, lahko prinesejo korenite koristi v 
globalnem smislu. Zaradi tega je umeščenost sektorja v Evrop-
ski zeleni dogovor (2019) več kot smiselna.

1.4.2 Krožno gospodarstvo

Za razumevanje krožnega gradbeništva je treba poznati osnov-
na načela krožnega gospodarstva, saj so ta univerzalna ne gle-
de na sektor. Še več. Udejanjanje krožnega gospodarstva ali na 
kratko krožnosti ne poteka zgolj znotraj posameznega sektorja, 
ampak predvideva nove oblike medsektorskega razvojnega 
sodelovanja. Stranski proizvod ali odpadek v enem sektorju je 
lahko namreč pomemben vir za drugi sektor.

Trenutni industrijski model je glede na opisane podatke še ve-
dno linearen – temelji na prepričanju, da je črpanje naravnih 

virov neomejeno, da proizvodnja in uporaba lahko prinašata 
koristi za omejeno skupino deležnikov v družbi in da je odlaga-
nje odpadkov normalen del industrijskega procesa in gospo-
darske rasti.

Krožno gospodarstvo je nov gospodarski model, ki vključuje 
postopno ločevanje gospodarske dejavnosti od rabe omejenih 
naravnih virov in načrtovanje izločanja odpadkov iz sistema. 
Koncept odpadkov nadomešča koncept ohranjanja virov. Kro-
žno gospodarstvo na novo določa rast, ki ne temelji zgolj na 
zagotavljanju profita in neomejenem potrošništvu, ampak po-
udarja pozitivne koristi za družbo. Temelji na treh načelih (Ellen 
MacArthur Foundation, b. d.):

 − načrtovanje izločanja odpadkov in onesnaževanja,
 − optimiziranje ohranjanja izdelkov in materialov v uporabi,
 − obnavljanje naravnih sistemov.

Krožno gospodarstvo sistematično pristopa k načrtovanju 
(krožno načrtovanje, ang. circular design) izločanja odpadkov 
iz procesov, kar običajno vključuje inovacije v celotni vredno-
stni verigi, namesto da se zanaša samo na rešitve ob koncu ži-
vljenjske dobe izdelkov. Cilj je zmanjšati vnos novih materialov 
v proizvodni sistem, pa tudi količino odpadkov, ki nastanejo v 
celotnem procesu. Izdelki so zasnovani tako, da ohranjajo vre-
dnost, trajajo dlje in jih je enostavno vzdrževati, popravljati, 
nadgraditi, prenoviti, obnoviti ali reciklirati ter ponovno upora-
biti v kaskadah oz. zaprtih zankah.

Sistem krožnega gospodarstva ohranja dodano vrednost (kro-
žna uporaba, ang. circular use) v izdelkih čim dlje, npr. z izbolj-
šano trajnostjo, vzdrževanjem in obnavljanjem. Krožni po-
slovni modeli menjajo tradicionalni koncept lastništva izdelka 
kot osnovo za njegovo uporabo s t. i. konceptom izdelek kot 
storitev, z različnimi načini souporabe in ponovne uporabe, op-
timizacijo uporabe s širitvijo namembnosti in podaljševanjem 
življenjske dobe.

Obnavljanje (krožno vračanje vrednosti, ang. circular value 
recovery) vrednosti po uporabi predstavlja različne metode 
predelave in recikliranja, s čimer se pridobijo novi materiali oz. 
surovine, z višjo ali nižjo vrednostjo. Sem sodi tudi pridobivanje 
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organskih in anorganskih materialov iz bioloških odpadkov, od-
padnih vod, pridobivanje energije iz viškov biomase, izkorišča-
nje odpadne toplote, pridobivanje vode iz odpadne vode itd.

Za krožno gospodarstvo je značilno zapiranje zank snovnih to-
kov, v biološkem ali tehničnem ciklu, kar ponazarja model kro-
žnega gospodarstva (slika 1).

Za prehod v bolj krožno gospodarstvo so potrebne spremem-
be v vrednostnih verigah, od razvoja in oblikovanja izdelkov do 
novih poslovnih in tržnih modelov, od novih načinov pretvorbe 
odpadkov v vire do novih modelov vedenja potrošnikov. V prvi 

vrsti potrebujemo večjo osveščenost glede pomena krožnosti 
pri vsakem izmed nas: potrošniku, zaposlenem, direktorju ma-
lega podjetja ali multinacionalke, lokalnem politiku ali pred-
sedniku vlade. Razviti moramo krožne kompetence kadrov za 
podporo prehodu in vzdrževanju krožnosti. Marsikatere učinke 
krožnosti lahko dosežemo z izboljšavami ali spremembami ob-
stoječih procesov v okviru podjetja ali dobavnih verig. Za ve-
čje učinke pa potrebujemo inovacije materialov, storitev teh-
nologij, procesov in poslovnih modelov. Poudariti je treba, da 
se uresničevanje krožnega gospodarstva redko zgodi znotraj 
enega podjetja ali organizacije. Zagotoviti je treba nove oblike 
razvojnega sodelovanja v vrednostnih verigah. Pri tem odigra-

Slika 1: Model krožnega gospodarstva (Ellen MacArthur Foundation, b. d., prevod: Fit media)

 

Upravljanje s tokovi obnovljivih virov

Obnovljivi viri Omejeni viri

Biokemične
surovine

Biosfera

Regeneracija

Kmetijstvo /
Lov in ribolov

Izkoriščanje
biokemičnih surovin

Zbiranje

Bioplin Kaskade

Potrošnik

Ponudnik storitev

Proizvajalec delov

Proizvajalec izdelkov

Zbiranje

Vzdrževanje /
podaljšana uporaba

Deliti

Uporabnik

Recikliranje

Predelava /
obnova

Ponovna uporaba / 
ponovna prodaja in 
nakup

Ponovna uporaba / 
ponovna prodaja in 
nakup

Zmanjšanje sistemskih
razpok in negativnih

zunanjih stroškov

Regeneracija Nadomeščanje
materialov

Virtualizacija Obnova

Upravljanje z zalogami

1
Ohranjati in krepiti naravni kapital z 
nadzorom omejenih virov in 
uravnoteženjem tokov obnovljivih virov.

2
Optimizacija donosnosti virov preko kroženja 
izdelkov, komponent in materialov v uporabi, z 
največjo možno koristnostjo v vsaki točki 
tehnološkega in naravnega kroga.

3
Spodbujati učinkovitost 
sistema z odprtostjo in 
oblikovanjem na način, da 
se izognemo negativnim 
zunanjim stroškom.
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jo pomembno vlogo grozdi in drugi inovacijski ekosistemi, ki 
podpirajo razvojno sodelovanje med podjetji, raziskovalno-ra-
zvojnimi organizacijami, subjekti javnega sektorja, finančnimi 
organizacijami in drugimi deležniki.

Beseda krožnost (ang. circularity) se tako pojavlja v popolno-
ma novih besednih zvezah in pomenu, na kar se moramo še 
navaditi.

1.4.3 Krožno gradbeništvo in gradnja

Krožna gradnja uresničuje načela krožnega gospodarstva v 
življenjskem ciklu stavb, od razvoja, pridobivanja gradbenih 
materialov, načrtovanja, proizvodnje, gradnje, obratovanja oz. 
vzdrževanja in obnove do rušenja in recikliranja po koncu po-
sameznega cikla uporabe.

Upravljanje okoljskih vplivov, povezanih z energijo in posledič-
no klimatskimi spremembami, ostaja visoka prioriteta številnih 
politik. Hkrati drugi vidiki trajnostne gradnje, kamor sodi raba vi-
rov po načelih krožnega gospodarstva, postajajo vse pomemb-
nejši. Level(s) (2017) je evropski okvir indikatorjev trajnostne 
gradnje. Evropska komisija ga imenuje trajnostni okvir za krožno 
gospodarstvo v gradbenem sektorju, ki je ohranjevalni ekonom-
ski sistem, v katerem sta raba virov in energije minimizirana.

Gradbeni sektor je idealna panoga za uvedbo ekonomskega 
modela zaprtih snovnih tokov, saj imajo stavbe in infrastruk-
tura dolgo življenjsko dobo in obstojnost, možnost popravil in 
prilagoditev ter nadaljnjo prodajo na trgu. Koristi krožne preo-
brazbe bi lahko bile največje med vsemi sektorji, kar bi pomeni-
lo drugačen odnos do sektorja, ki je dostikrat glede na pomen 
za gospodarstvo in okolje zapostavljen.

Slika 2: Principi krožnega gospodarstva v vrednostni verigi gradbeništva

Slika 3: Krožna vrednostna veriga graditve
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1.4.4 Tematska področja krožnega gradbeništva

V okviru projekta Evropske zveze za krožno gradbeništvo 
(ECCA) – program COSME, ki ga je vodil Slovenski gradbeni 
grozd, smo opredelili ključna tematska področja krožnega 
gradbeništva, ki so najbližje razumevanju vrednostne verige pri 
graditvi (Evropska zveza za krožno gradbeništvo, b. d.). Krožna 
vrednostna veriga graditve je predstavljena na sliki 3.

1.4.5 Pridobivanje materialov, proizvodnja in 
dobava gradbenih proizvodov

Gradbeni sektor je velik porabnik različnih naravnih materialov 
in virov, poleg agregatov tudi železa, aluminija, bakra, lesa, vode, 
zemljišč in s tem tudi biomase ter biotske raznovrstnosti pozi-
danih zemljišč. Pridobivanje neobdelanih materialov, predela-
va, proizvodnja in transport materialov in izdelkov so zapleteni, 
energijsko intenzivni (predvsem cementa), kar vodi k visokemu 
ogljičnemu in snovnemu odtisu številnih gradbenih izdelkov.

Z upoštevanjem načel krožnega gospodarstva je nujno op-
timizirati številne procese, povečevati rabo obnovljivih virov 
energije, izločevati odpadke in izpuste, npr. pri transportu, ter 
izboljševati materiale in proizvode za lažje vzdrževanje, bolj-
šo obstojnost in zmogljivost. To vključuje razvoj in inovacije, 
uporabo naprednih, visoko zmogljivih, obnovljivih in ponovno 
uporabljivih materialov in proizvodov. Rešitve bi morale obrav-
navati tudi regionalne in lokalne tradicije ter razpoložljivost do-
ločenih materialov. Naštejemo lahko nekaj krožnih rešitev na 
tem področju:

 − zeleno, trajnostno pridobivanje surovin z ekosanacijo in re-
mediacijo nahajališč;

 − vitka proizvodnja z optimiziranjem procesov in učinkovito-
sti proizvodov ter izločanjem odpada;

 − upravljanje industrijskih procesov in uporaba industrije 4.0 
(pametne tovarne) pri proizvodnji gradbenih izdelkov in 
elementov;

 − načrtovanje in proizvodnja materialov, proizvodov in siste-
mov, ki podpirajo modularnost, montažno gradnjo, ponov-
no uporabo ali enostavno predelavo ob koncu uporabe, npr. 
omogočajo ločevanje namesto rušenja;

 − podaljšanje življenjske dobe izdelkov in komponent z na-
prednimi, npr. nanomateriali;

 − uporaba pametnih materialov in proizvodov, npr. z oblikov-
nim spominom, s posebnimi lastnostmi, ki izboljšujejo upo-
rabo in vzdrževanje (samočistilnost);

 − pametni proizvodi, komponente z integriranimi senzorji, ak-
tuatorji in povezljivostjo v IKT sisteme (IOT, internet stvari);

 − uporaba lesa in hibridnih izdelkov iz lesa in drugih materialov;
 − proizvodnja in uporaba biomaterialov in naprednih materi-

alov, z majhnim ogljičnim odtisom in visoko zmogljivostjo, 
npr. nanoizolacije na osnovi aerogelov;

 − razvoj lahkih izdelkov in proizvodov;
 − izdelava ali izboljšanje gradbenih izdelkov z uporabo reci-

kliranih materialov in ponovno uporabo obstoječih materia-
lov, uporabo odpadkov in soproizvodov iz drugih sektorjev 
(npr. granule reciklirane gume za izboljšanje asfaltnih beto-
nov, uporaba jeklarske žlindre);

 − uporaba odpadkov (notranja zanka) za gorivo v proizvodnih 
postopkih.

1.4.6 Investicijsko in prostorsko načrtovanje ter 
projektiranje in inženiring

Krožno načrtovanje kot del načrtovanja trajnostne rabe prosto-
ra in objektov ima največji vpliv na splošno učinkovitost rabe 
virov in druge zmogljivosti stavbe skozi celoten življenjski krog 
stavbe. Učinkovita, dolgotrajna trajnostna raba stavb, infra-
strukture, prostora in zemljišč, zasnova prilagodljivosti, popra-
vljivosti, enostavnosti vzdrževanja, modularnosti in možnosti 
za ponovno uporabo komponent in materialov, selektivne de-
montaže – vse moramo zasnovati pri načrtovanju, od zasnove 
investicije, umeščanja v prostor do projektiranja detajlov stav-
be in njene uporabe.

Slika 4: CIRCL, paviljon banke ABN AMRO v Amsterdamu, je primer krožnega načrtovanja stavbe, kjer so arhitekti in inženirji biroja Architekten Cie uresničili številne 

krožne rešitve, npr. minimalno enkratno uporabo materialov, energetsko nevtralnost, razstavljivost in ponovno uporabo. Foto: Vladimir Gumilar
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Sliki 5 in 6: Uporaba odpadnih oken, inovativen sistem medetažne konstrukcije, ki omogoča vodenje inštalacij in odstranitev ter ponovno rabo lesenih konstrukcijskih 

elementov, in zelena fasada (slike 4, 5 in 6 prikazujejo isto stavbo).

Načrtovanje krožne in trajnostne gradnje je zelo povezano z 
lokalnimi in regionalnimi okolji in obratno. Trajnostno krožno 
načrtovanje mest (t. i. krožna mesta) neposredno vpliva na 
trajnostno zasnovo stavb, npr. zahteve glede kompaktne rabe 
zemljišč, zaščita ukrepov za biotsko raznovrstnost, upravljanje 
gospodarskih javnih služb (voda, energija, odpadne vode, od-
padki), promet in mobilnost ter načrtovanje komunikacijske 
infrastrukture.

Ključni vidiki, rešitve in področja načrtovanja v krožni gradnji so:

 − integrirano načrtovanje in projektiranje novogradenj in 
prenove, z aktivnim sodelovanjem strok in deležnikov ter 
uresničevanjem krožnih rešitev, kot so: modularnost, popra-
vljivost, enostavno vzdrževanje, ponovna raba in selektivna 
demontaža, možnost za recikliranje, prilagodljivost različ-
nim uporabam, večkratna uporaba, enostavnost spremem-
be rabe;

 − trajnostno urbanistično načrtovanje – kompaktna raba ze-
mljišč, lokalnih obnovljivih virov energije in priložnosti za 
učinkovito rabo virov;

 − optimizacija in ponovna uporaba obstoječih zgradb in infra-
strukture;

 − razvoj novih poslovnih modelov uporabe, ki nadomeščajo 
modele lastništva s storitvami, kot so najem, izposoja in sou-
poraba, vključno z novimi načini financiranja naložb;

 − virtualizacija stavbe, njenih sistemov in storitev z BIM (in-
formacijsko modeliranje stavb), da se omogoči spremljanje, 
načrtovanje vzdrževanja, ponovne rabe in predelave;

 − sistem interoperabilnosti / medsebojne povezanosti energi-
je in gospodarskih javnih služb (voda, odpadne vode, pro-
met), komunikacije med mestom in zgradbami;

 − uresničevanje koncepta pametne stavbe in mesta je po-
membna podporna tehnologija za uresničevanje ciljev kro-
žnega gradbeništva v celotnem življenjskem ciklu stavbe – z 
načrtovanjem, dobavo, namestitvijo in uporabo pametnih, 
tj. z rešitvami informacijskih in komunikacijskih tehnologij 

(IKT) podprte opreme za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, 
uporabo in avtomatizacijo objekta, komunalnih storitev in 
mobilnosti, gospodinjskih aparatov in varnosti objekta.

1.4.7 Gradnja stavb in infrastrukture

Gradnja stavb in infrastrukture je kompleksen postopek, ki 
zagotavlja, da se načrt zgradbe izvede pravočasno in v okviru 
proračuna, ob specifikah lokacije izvedbe. Nekatere ugotovi-
tve kažejo, da 9 % kupljenega gradbenega materiala zapusti 
gradbišče kot odpadek zaradi napak pri naročanju, poškodb 
med prevozom, neustreznega ravnanja in upravljanja na kraju 
samem. Zamude so povezane s stroški, pa tudi s povečanjem 
neučinkovite rabe virov, ki so že na gradbišču.

Potrebni so učinkovitejši, pametni procesi (uporaba IKT orodij) 
na gradbišču in izven gradbišča (transport), z boljšo organizi-
ranostjo in uporabo krožnih tehnologij gradnje. Tradicionalne 
gradbene tehnologije lahko nadomestimo z novimi, kot so 
3D-tiskanje, robotizacija gradnje, modularna in prefabricirana 
gradnja. Gradbena dejavnost je odgovorna tudi za prometna 
onesnaževanja, kot so emisije CO₂ in drugih delcev (prah), ki 
nastanejo med prevozom virov in gradbenih materialov. Našte-
jemo lahko nekaj krožnih rešitev za gradnjo:

 − dobava krožnih materialov in proizvodov s sledljivostjo za 
doseganje kriterijev krožnosti,

 − optimizacija dobavnih kanalov in vhodne logistike s ciljem 
zmanjšati emisije, odpadke in zagotoviti pravočasnost dobave,

 − uporaba tehnologije izrabe virov na lokaciji, npr. z reciklažo 
ali predelavo gradbenega odpada na lokaciji (npr. hladna 
reciklaža asfaltov),

 − pametni prevoz, logistika in mobilnost,
 − pametna, integrirana in trajnostna delitev oz. najem grad-

benih strojev in opreme,
 − uporaba tehnologije 3D-tiskanja,
 − robotika in avtomatizacija gradnje in tehnologij gradnje.
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1.4.8 Uporaba, vzdrževanje in obnova

Uporaba, vzdrževanje in obnova stavbe predstavljajo najdaljšo 
fazo življenjskega cikla stavbe in najpomembnejšo zaradi rabe 
primarne energije, zlasti za ogrevanje in hlajenje prostorov ter 
pripravo tople vode. Vendar se hkrati tudi povečuje zavedanje, 
da ta faza pomembno vpliva na ohranjanje trenutne in končne 
(ob koncu življenjske dobe) vrednosti stavbe, tj. vrednosti vgra-
jenih virov, tako materialov in proizvodov kot tudi energije. 
Storitve vzdrževanja in obnove morajo zagotoviti, da se načr-
tovane zmogljivosti vzdržujejo in tudi izboljšujejo na trajnostni 
način. Ne le stroški uporabe, temveč tudi stroški vzdrževanja 
in popravil, npr. zamenjava streh, fasade, predstavljajo izziv za 
krožno gradnjo, saj se nanje ob zasnovi in projektiranju dosti-
krat pozabi. Načelo souporabe, npr. skupnih funkcionalnih pro-
storov ali storitev –- tj. maksimiranje uporabe vseh vgrajenih 
virov v zgradbi – in načel zanke – tj. predelave za novo, drugač-
no rabo, so krožni izzivi v tej fazi. Zopet lahko naštejemo nekaj 
rešitev, s katerimi uresničujemo krožnost v tej fazi:

 − napredni, pametni (IKT podpora, npr. z IOT rešitvami) siste-
mi za upravljanje in vzdrževanje stavb in infrastrukture;

 − podpora spremljanja stanja in povečevanje vrednosti virov 
v stavbah: stavba kot banka materialov (Building as Material 
Bank, b. d.);

 − krožni poslovni modeli rabe in uporabe stavb: souporaba 
določenih prostorov za različne uporabnike in vrste upora-
be: bivanje, delo, druge aktivnosti, npr. šport, izobraževanje;

 − vgradnja življenja in novih funkcionalnosti (inovativni di-
zajn) v neprivlačne zgradbe in izogibanje rušenju;

 − inovativne metode in sistemi za obnovo, npr. v skoraj niče-
nergijske hiše.

1.4.9 Rušitev in predelava gradbenih odpadkov

Cilj krožnega gospodarstva je zmanjšati odpadke na najmanj-
šo možno stopnjo ali celo preprečiti njihov nastanek ob koncu 
življenjske dobe objekta. Zaradi starosti in tudi nefunkcional-
nosti stavbnega fonda v EU in druge infrastrukture pa bodo 
odpadki zaradi rušenja in večjih predelav nastajali, in seveda 
med samo gradnjo. Predstavljajo veliko obremenitev (tretjina 
toka nastalih odpadkov v EU) za okolje, a hkrati velik potencial 
za predelavo in ponovno uporabo.

Razviti in zagnati je treba nove rešitve za demontažo in ruše-
nje, predelavo (recikliranje) in ponovno uporabo gradbenega 
odpada. Cilj je ohranjati ali celo povečevati vrednost tako pri-
dobljenih surovin. Npr. rušenje se nadomešča s selektivnim 
rušenjem oz. demontažo. To je tudi ena od prioritete Evropske 
komisije (Protokol EU za ravnanje z gradbenimi odpadki in od-
padki iz rušenja objektov, 2016; Protokol za pregled (presojo) 
pred rušenjem) na področju regulative za upravljanje z grad-
benimi odpadki. Nadomestitev rušenja s selektivno demonta-
žo in ponovno uporabo tako dobljenih komponent na objektu 
samem ali drugem objektu brez obsežne predelave je v kon-
tekstu krožnega gospodarstva primernejša možnost kot pre-
delava odpadkov v frakcije, npr. za nasipne materiale za drugo 
infrastrukturo, kot so ceste. Z gradbeno regulativo in standardi 
moramo določiti enotna merila za klasifikacije odpadkov oz. 
sekundarnih surovin in standarde preverjanja kakovosti ter po-
spešiti uporabo tako pridobljenih materialov in proizvodov v 
okviru zelenega javnega naročanja. Intenzivirati je treba tudi 

promocijske in komunikacijske dejavnosti za izboljšanje zau-
panja v njihovo kakovost. Naštejemo lahko nekaj pomembnih 
aktivnosti in rešitev:

 − upravljanje z odpadki pri gradnji in rušenju, vključno z re-
cikliranjem in ponovno uporabo energetsko intenzivnih in 
netrajnostnih materialov;

 − razvoj trga odpadkov pri gradnji in rušenju;
 − razvoj in uporaba materialnih potnih listov ter drugih di-

gitalnih orodij in aplikacij, da se olajša sledenje, trženje in 
trgovanje s sekundarnimi surovinami in izdelki za ponovno 
uporabo, popravilo ali recikliranje;

 − ponovna uporaba odpadkov na kraju samem;
 − uporaba novih tehnik recikliranja betona (predelava frakcij 

visoke vrednosti);
 − razvoj sistemov za ločevanje in zbiranje, ki zmanjšajo stroške 

recikliranja in ponovne uporabe;
 − uporaba sekundarnih surovin in kemikalij, pridobljenih iz 

odpadkov, ostankov in stranskih proizvodov kot vhod za 
nove izdelke;

 − nove prakse standardizacije, ki popularizirajo materialno 
učinkovitost in krožnost v gradbenem sektorju.

1.4.10 Povzetek

Prehod v krožno gradbeništvo je naslednji razvojni korak v 
gradbenem sektorju. Poleg podjetij in razvojnih institucij mo-
rajo k prehodu pristopiti tudi kreatorji politik in tehnične regu-
lative ter predvsem javni naročniki. Slednji preko zelenih javnih 
naročil najučinkovitejše kreirajo nov trg za krožne gradbene 
rešitve. Enako zasebni investitorji, ki se zavedajo pomena vla-
ganja v trajnostno gradnjo, tako v okoljskem kot poslovnem 
smislu. Predvsem pa mora krožnost postati odgovornost vseh 
deležnikov do virov, ki so dolga leta vgrajeni v stavbe in infra-
strukturo.
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1.5 Negativni potencial gradiv 
in trajnostna arhitektura

dr. Martina Zbašnik - Senegačnik, u. d. i. a.
Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani
t: 01 2000 746
e: martina.zbasnik@fa.uni-lj.si
 www.fa.uni-lj.si

1.5.1 Uvod

Grajeno okolje je za človeštvo neizogibno potrebno, saj v njem 
poteka večina življenja in dejavnosti. Na žalost je povezano s 
posegi v naravno okolje, kar večinoma povzroča negativne po-
sledice. Pred arhitekti in graditelji je zato velika odgovornost, 
saj njihove odločitve vplivajo na skupno sliko negativnih po-
javov, ko bo stavba v dolgih desetletjih nudila pogoje za opra-
vljanje svoje funkcije. Odločilna je izbira gradiv in tehnologije 
gradnje, nato zasnova stavbe, ki je v fazi uporabe odvisna od 
zunanjih virov energije, številnih vzdrževalnih del idr., in na 
koncu uporabe konča kot odpadek. Pomembnosti posameznih 
odločitev se strokovnjaki še vedno premalo zavedajo.

1.5.2 Življenjski ciklus gradiv

Gradiva imajo negativne vplive na zunanje, naravno okolje, 
prav tako na zaprte prostore, torej mikrookolje. Negativni poja-
vi v makro- in mikrookolju se posredno ali neposredno odraža-
jo na človekovem zdravju in počutju.

Negativni potenciali gradiv se kažejo v celotnem življenjskem 
ciklusu, ki ga razdelimo na šest faz (slika 1):

– Pridobivanje surovin

Vpliv na okolje se začne z izplenjevanjem surovine iz naravnega 
okolja, kjer je nastajala milijone let. Surovina je največkrat neob-
novljiv naravni vir (boksit, krom, kobalt, mangan, tudi zlato, sre-
bro, svinec, cink, kositer, žveplo idr.). Zaloge nekaterih surovin za 
kovine so že dokaj izkoriščene. Les in druga rastlinska gradiva, ki 
jih pridobivamo v naravi, sodijo med obnovljive surovinske vire.

– Proizvodnja polizdelkov

Zaradi industrijskih procesov proizvodnje gradiv prihaja do po-
večanih koncentracij škodljivih vplivov na okolje (emisije, prah, 
vlakna, škodljive substance, hrup idr.). Dodatni negativni vpliv 
nastane zaradi povečanih potreb po energiji zaradi dolgih tran-
sportnih poti, povezanih z globalno centralizacijo proizvodnje 
gradiv. Ta faza najbolj onesnažuje makrookolje.

Onesnaženje

Energija

Proizvodnja
polizdelkov

Prodaja Vgradnja Uporaba OdstranitevPridobivanje
surovin

Slika 1: Življenjski ciklus gradiv
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– Prodaja gradiv, polizdelkov in komponent

Faza se vrši v specializiranih prodajalnah z velikimi skladišči, 
kjer prihaja do rabe energije, posegov v urbani prostor, tran-
sport od proizvodnih prostorov do prodajaln in skladišč idr.; 
potrebne so večje količine embalaže (papir, les, umetni materi-
ali), ki po enkratni uporabi konča na odpadu.

– Vgradnja

Pri montaži gradiva na mesto, kjer bo služilo svojemu namenu, 
se velikokrat uporablja lepila (ki izhlapevajo škodljive substan-
ce), poleg tega pri montaži nastajajo prah, vlakna in odpadki 
(poškodovani elementi, neuporabljeni elementi).

– Uporaba

V fazi uporabe gradivo izhlapeva strupene hlape zaradi kemič-
ne sestave (izhlapevanje topil), sčasoma začne propadati zara-
di naravnih procesov (staranje, preperevanje) ali zaradi obrabe. 
Večino gradiv je treba občasno vzdrževati, torej čistiti z raznimi 
čistili, detergenti, negovati s politurami (ki vsebujejo strupene 
snovi) itd.

– Odstranitev

Na koncu uporabe gradivo konča na deponijah, divjih odlagali-
ščih, v manjšem obsegu v reciklirnicah.

gozdov prihaja do vetrne ali vodne erozije), iztrebljanje gozdov 
in krčenje pragozda (izsekavanje lesa kot goriva in gradiva). 
Neposredni človekovi posegi v naravo uničujejo biotope. Ne 
nazadnje, zaradi potreb po surovinah prihaja do izkoriščanja 
neobnovljivih virov.

– Raba energije

Med negativnimi vplivi gradiv na okolje nosi precejšnjo težo 
velika raba energije, ki jo gradivo potrebuje v vseh fazah ži-
vljenjskega ciklusa. Znaten delež energije zahteva transport. S 
centralizacijo proizvodnje se povečajo transportne poti od vira 
surovine do končnega izdelka ter od končnega izdelka do vgra-
ditve. Posledice velike rabe energije se odražajo kot: poraba 
omejenih energetskih virov (premog, nafta, zemeljski plin), se-
grevanje ozračja (učinek tople grede), kisle padavine (posledica 
zgorevanja fosilnih goriv) in smog.

– Odpad odsluženih gradiv

Vsako gradivo nekoč odsluži in propade. Naravna gradiva (ka-
men, les, glina) pri tem ne obremenjujejo okolja, saj jih lahko 
vrnemo naravi, gradiva umetnega izvora pa bolj ali manj ško-
dljivo delujejo na naravo. Njihov življenjski ciklus se konča na 
tri načine: na deponijah, divjih odlagališčih ali v sežigalnicah. 
Pri razpadanju gradiv na deponijah in divjih odlagališčih se izlo-
čajo različne škodljive snovi, ki onesnažujejo zrak in podtalnico.

– Škodljive emisije

V svojem življenjskem ciklusu gradiva emitirajo precej škodlji-
vih snovi, kar onesnažuje zrak, površinske vode in podtalnico. 
V fazi industrijske proizvodnje pogosto prihaja do onesnaženja 
vode s fosfati in nitrati ter organskimi snovmi (alifatske in aro-
matske ogljikovodikove spojine in njihovi derivati). Industrijske 
odpadne vode onesnažujejo vode s težko razgradljivimi one-
snaževalci (klorirani fenoli, polimeri, težke kovine). V zraku se 
pojavljajo škodljivi plini (ogljikov dioksid, žveplovi oksidi) ter 
strupeni plini (dušikovi oksidi, amonijak, klorove in fluorove 
spojine), aerosoli, prah, dim in radioaktivni delci (radon), pose-
ben problem pa povzroča tudi naraščajoči hrup.

Pri proizvodnji električne energije v termoelektrarnah prihaja 
do izpustov CO₂, pa tudi prašnih delcev, pri problematičnih po-
strojenjih žveplovi in dušikovi oksidi idr.1.5.3 Negativni vplivi gradiv na okolje

Vsaka faza življenjskega ciklusa ima skupne značilnosti, tipične 
lokacije in neposredne negativne vplive na okolje in človeka, 
hkrati pa rabi večje ali manjše količine energije. Lokacije po-
sameznih faz so oddaljene med seboj, med njimi je potreben 
transport, ta pa je vezan na fosilna goriva. Vse to je povezano z 
znatnimi vplivi na makro- in mikrookolje.

– Posegi v okolje

Posegi v okolje se dogajajo v vseh fazah življenjskega ciklusa, 
največji pa so v fazi pridobivanja surovin. Človek naravo izko-
rišča in si jo podreja, s tem pa pušča v okolju vidne škodljive 
posledice, kot so površinski kopi (pridobivanje kamna, kovin-
skih rud, gline in premoga), rudniki (nad rudniškim področjem 
se lahko spremeni oblika zemeljskega površja, nastanejo ugre-
znine, spremeni se stanje podtalnice), erozije (zaradi krčenja 
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Koncentracije škodljivih emisij so povečane tako v naravi kot v 
zaprtih prostorih, kjer se človek običajno največ zadržuje. Pra-
viloma so koncentracije onesnaženja v zaprtih prostorih veliko 
višje kot na odprtem v naravi. Izpostaviti velja predvsem tiste 
negativne lastnosti gradiv, ki so splošno razpoznavne ali pa 
zelo nevarne pri višji koncentraciji:

 − hlapljivost (gradiva takoj po vgradnji ali še nekaj časa potem 
izhlapevajo agresivne hlape, ki dražijo sluznice);

 − uprašljivost (v določenih fazah življenjskega ciklusa gradiv 
nastaja prah, ki z vdihavanjem pride v pljuča);

 − vlaknavost (vlaknasta gradiva, npr. azbest, obremenjujejo 
bližnjo in daljno okolico, posebej nevarna so, če pridejo v 
pljuča);

 − strupenost (iz nekaterih gradiv izhajajo strupi, npr. formal-
dehid, ki so v večjih koncentracijah lahko zelo nevarni);

 − radioaktivnost (iz nekaterih zemeljskih gradiv izhaja radon, 
ki se nabira predvsem v zaprtih in neprezračenih prostorih).

Omenjeni negativni potencial gradiv je zadosten razlog za eko-
loško presojo pri izboru gradiv. Posledice negativnega vpliva 
gradiv se kažejo v obliki različnih težav in bolezni, nekatere 
med njimi so tudi smrtonosne.

1.5.4 Negativni vplivi gradiv na človeka

Zrak v zaprtem prostoru vsebuje sestavine, ki kemično ali fizi-
kalno delujejo na človeka. Škodljive snovi, ki se nahajajo v zapr-
tih prostorih, največkrat izhajajo iz gradiv v neposredni okolici. 
Organizem jih sprejema preko kože, dihalnih poti in prebav-
nega trakta. Na človeka največkrat delujejo v daljšem časov-
nem obdobju in neopazno, tako da jih je možno zaznati šele, 
ko povzročijo akutne in kronične motnje v organizmu ter je za 
ukrepanje že prepozno. Največja težava je ugotavljanje mejne 
koncentracije škodljive substance, pri kateri poškodba nastane. 
Razlogov za to je več:

 − meritve so navadno zelo težke in ne dajo zadostnih rezul-
tatov;

 − vsak človek se po svoje odziva na škodljive snovi: doza, ki 
je za enega zelo obremenjujoča, drugemu še ne povzroča 
težav; nekateri so še posebej občutljivi (bolni, že prej poško-
dovani, otroci, ostareli idr.);

 − posledice se praviloma pojavijo po več letih ali celo desetle-
tjih, zato je pravi razlog za obolenje težko dokazati;

 − različne škodljive snovi v telesu lahko reagirajo v nove spo-
jine, ki jih navadno ne moremo predvideti oz. njihovega de-
lovanja ne poznamo;

 − organizem je sposoben delnega prilagajanja na določene 
škodljivosti okolja;

 − v zadnjem času je na tržišču veliko gradiv, katerih delovanja 
na človeka in njegovo okolico še ne poznamo.

Kljub tem nejasnostim in včasih celo dvomom se moramo za-
vedati škodljivih snovi v gradivih in se izogibati tistim, ki še po-
sebej bremenijo človeški organizem. Najbolj škodljive snovi v 
zraku imajo karcinogeno, mutageno ali alergično delovanje na 
človeka. Te snovi že v majhnih koncentracijah delujejo na posa-
mezne celice, jih spremenijo in ustvarijo novo populacijo celic, 
katerih rasti ni mogoče nadzorovati. Zavedati se je treba, da so 
mejne vrednosti določene administrativno in da ni zagotovila 
dejanske varne uporabe. Precej substanc, ki so včasih v dopu-

stnih vrednostih veljale kot sprejemljive, je že prepovedanih 
(npr. azbest, formaldehid, PCB, PCP).

Posledice negativnega delovanja na človeka

Škodljive snovi ne delujejo na vse izpostavljene enako. Posledi-
ce delovanja so različne, odvisne pa so od naslednjih pogojev:

 − količine uporabljenih gradiv in načina vgradnje,
 − namembnosti prostora (otroška soba, shramba, kuhinja idr.),
 − stopnje izmenjave zraka v prostoru,
 − temperature v prostoru (povišanje temperature za 10 °C 

povzroči podvojitev kemijskih reakcij),
 − časa izpostavljenosti delovanju (bivalni prostor, delovno 

mesto, šola idr.),
 − negativnega biološkega delovanja (tj. strupenost kemičnih 

substanc),
 − načina emisije (sposobnost filtracije snovi),
 − migracije (sposobnost vdora v biološke sisteme),
 − sinergizma (skupno delovanje kemičnih substanc),
 − poti sprejema (npr. pljuča, koža, prebavni trakt),
 − konstitucije organizma (sposobnost imunskega sistema).

Strupene snovi, ki lahko izhajajo iz gradiv

Strupene snovi izhajajo iz gradiv takoj po izdelavi oz. vgradnji, 
nekatera lahko tudi več let. Tudi če so prepovedane oz. se v 
sodobnih gradivih ne uporabljajo več, se še vedno izločajo iz 
starih gradiv. Ob nezadostnem prezračevanju, še posebej pozi-
mi, se njihova koncentracija lahko zviša na nevaren in škodljiv 
nivo. Seznam strupenih oz. škodljivih snovi je dolg (in se stalno 
podaljšuje), izpostavljenih je nekaj najbolj nevarnih:

 − PCB – v starih opleskih, premazih, lepilih idr. Poškoduje 
kožo, kostni mozeg, vranico, ledvice, jetra, želodec, encimski 
sistem, kri in hormone, osumljen kancerogenosti.

 − PCP – v sredstvih za zaščito lesa, barvah, lakih, lepilih idr. 
Povzroča draženje kože, oči in sluznic, utrujenost, glavobol, 
poškodbe jeter, spremembe krvne slike in nevralgije.

 − Stiren – v proizvodnji plastike, sintetičnih gum in lepil idr. 
Deluje kot narkotik, povzroča utrujenost, glavobole, depre-
sije, vedenjske motnje, motnje vida, draženje dihalnih poti.

 − Formaldehid – konzervirno sredstvo v opleskih, premazih, 
vezanih ploščah, lepilih idr. Draži dihalni trakt, oči, sluznice 
in kožo. Posledice delovanja so alergije, draženje na kašelj, 
glavoboli. Utemeljeno osumljen kancerogenosti.

 − Topila (toluen, ksilen) – v barvah, lepilih, razredčilih, v telo 
pride z vdihavanjem. Toluen poškoduje živčni sistem, jetra, 
ledvice in možgane, draži sluznice, deluje kot anestetik. Ksi-
len deluje kot narkotik, pri visokih koncentracijah povzroča 
obolenje srca, jeter, ledvic in živcev.

 − Težke kovine – pri pridobivanju rude se adsorbirajo na fin 
prah, ki ga vdihavamo: če se usede na tla, ga vsrkajo ra-
stline, ki jih zaužijemo s hrano. Nekatere težke kovine so 
nevarne že v majhnih koncentracijah: cink – cinkov prah 
draži dihalne poti, cinkov kromat je zaradi vsebnosti kroma 
kancerogen; kadmij in kadmijeve spojine so kancerogene, 
mutagene in teratogene; nikelj povzroča alergije, poklicna 
izpostavljenost niklju je povezana s povečanim tveganjem 
za tumor na pljučih in v nosni votlini.
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1.5.5 Ekološko naravnano graditeljstvo

Stavba je arhitekturna kreacija, ki jo sestavljajo gradiva s števil-
nimi funkcijami – nekatera so izbrana zaradi svoje nosilnosti, 
druga zaradi toplotne izolativnosti, vodotesnosti, zrakotesno-
sti, paroprepustnosti, zaščitnih lastnosti idr., nekatera izključ-
no zaradi svojega videza. Med gradivi, ki so na voljo, so taka z 
manjšimi in večjimi negativnimi potenciali, a kljub temu v do-
ločenih primerih nenadomestljiva. Prav je, da se ob odločanju 
vsega tega zavedamo in v vsakem posameznem primeru odlo-
čimo za najmanjši možni vpliv na okolje in človeka.

Sodobna arhitektura bi morala v fazi načrtovanja vključevati 
dva različna pristopa, ki se med seboj lahko tudi povezujeta in 
dopolnjujeta – ekološko koncipiranje in ekološko konstruiranje.

Ekološko koncipiranje

Ekološko koncipiranje se v današnje načrtovanje vključuje s 
projektiranjem take zasnove stavbe, ki upošteva in izrablja vse 
naravne danosti okolja:

– Pasivna izraba naravnih danosti

narekuje zasnovo stavbe, ki bo v največji možni meri izkoristila 
prednosti izbrane lokacije. Optimalna pasivna izraba naravnih 
danosti vključuje izkoristek sončne energije z odprtostjo stav-
be proti jugu, neposrednim sprejemom sončne energije skozi 
okna, steklene stene in steklenjake, prezračevanje s pomočjo 
termike in vetra, bioklimatsko (vkopano) arhitekturo, zelene 
strehe in fasade idr.

– Aktivna izraba sončne energije

je pretvarjanje energije neposrednega sončnega sevanja in 
pridobivanje toplote v sprejemnikih sončne energije ali elek-
trike v sončnih celicah. Sistemi za pretvarjanje sončne energi-
je so vgrajeni na stavbo (strehe, fasade). Dobljena energija se 
uporabi v stavbi. S tem se zmanjša odvisnost stavbe od javnih 
energetskih virov.

Ekološko konstruiranje

Ekološko konstruiranje obsega izbor gradiv in tehnologij gra-
dnje, ki v celotnem življenjskem ciklusu nimajo negativnih 
vplivov na človeka in okolje. Ekološko konstruiranje podpirajo 
naslednji principi:

– Razstavljivost gradbenih elementov

Sestavljeni gradbeni elementi so iz različnih vzrokov kompo-
nirani iz številnih gradiv s svojstvenimi specifičnimi lastnostmi. 
Z ekološkega vidika morajo biti detajli gradbenega elementa 
izvedeni tako, da je možno ločevanje sestavnih elementov iz 
posameznih gradiv ter zamenjava z novimi, stare pa reciklirati 
ali porabiti tam, kjer še lahko opravljajo svojo funkcijo. Taka iz-
vedba konstrukcijskih gradbenih elementov je pomembna vsaj 
iz dveh razlogov:

 − Posamezna gradiva, ki sestavljajo gradbeni element, imajo 
različno dolgo življenjsko dobo. Ko se enemu konstrukcij-
skemu gradivu ta življenjska doba izteče, postane neupora-
ben celoten gradbeni element. Primerna izvedba detajlov 
omogoča enostavno zamenjavo odsluženega dela z novim, 
gradbeni element pa lahko še naprej opravlja svojo funkcijo. 
Odsluženi deli gradbenih elementov se reciklirajo.

 − Po določenem času zamenjava posameznih konstrukcijskih 
delov iz različnih gradiv ni več rentabilna, zato se zamenja 
celoten konstrukcijski element. Tedaj nastopi problem od-
pada. Če je gradbeni element primerno sestavljen, ga je 
možno enostavno razstaviti na posamezna gradiva, ta pa 
ločeno reciklirati.

– Razstavljivost konstrukcij

Klasične gradbene konstrukcije (betonski skelet, betonske plo-
šče, masivni zid) niso razstavljive. Po koncu življenjske dobe v 
najboljšem primeru končajo kot nasutje (velikokrat pa tudi na 
deponijah ali divjih odlagališčih). Ekološko konstruiranje uvaja 
razstavljive konstrukcije iz lesa (masivni les, lepljen les idr.) ali 
kovin (jekleni skelet, profilirana pločevina) v kombinaciji s ste-
klom, ki jih je po koncu uporabe možno razstaviti.
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Princip razstavljivosti konstrukcij se v aktualni arhitekturni pra-
ksi kaže predvsem v vse večji uporabi lesenih in jeklenih kon-
strukcij v primerjavi z betonskimi. Tako koncipirana arhitektura 
v povezavi z lahko montažo in širokopotezno uporabo stekla je 
zelo modna. Posamezna gradiva, ki sestavljajo konstrukcije, se 
po končani uporabi razstavi, sortira in nekatere ponovno upo-
rabi, druge reciklira in šele v končni fazi odvrže na odpadu.

– Tradicionalne tehnologije

Graditeljske tehnologije, ki se večinoma uporabljajo pri sodob-
ni gradnji, močno obremenjujejo okolje predvsem zaradi viso-
ke vgradne energije in uporabe neekoloških gradiv. Ekološko 
konstruiranje ponovno oživlja nekatere tradicionalne tehnolo-
gije, ki rabijo malo energije in ne proizvajajo škodljivih emisij. 
Danes se ponekod že povečuje obseg gradnje z lesom in glino. 
Narašča poraba ekološko neoporečnih tradicionalnih materi-
alov (les, glina, opeka) in površinskih obdelav (npr. vodni laki, 
voski, naravne smole, apnene barve, apneni ometi), novorazviti 
materiali se ne morejo uveljaviti, če niso ekološko sprejemljivi.

– Ekološka gradiva

Ekološka gradiva so tista gradiva, ki nimajo škodljivih vplivov na 
okolje in človeka v celotnem življenjskem ciklusu. Sem prišteva-
mo naslednje skupine gradiv:

 − Lokalna gradiva – uporaba gradiv, ki se proizvajajo v nepo-
sredni bližini lokacije gradnje, zmanjša potreben transport, 
ki je vezan na uporabo fosilnih gradiv. Srednjeevropski pro-
stor je zelo bogat z naravnimi gradivi, torej z lesom, kamnom 
in glino, ki so tudi dokaj enakomerno razporejena po pro-
storu. Po načelu lokalnosti bi se morala uporabljati naravna 
gradiva, ki poleg tega ustrezajo tudi drugim ekološkim krite-
rijem. K lokalnim gradivom pa ne štejejo le naravna gradiva, 
ki jih na določeni lokaciji nudi narava, temveč tudi tista, ki so 
industrijsko izdelana v tem prostoru. Z ekološkega vidika je 
treba težiti k proizvodnji gradiv, ki je enakomerno porazde-
ljena v regijah. Centralizirano urejena proizvodnja v velikih 
industrijskih središčih, ki jo je prinesla globalizacija, povzro-
ča večje koncentracije škodljivih vplivov v okolju, poleg tega 
pa znatno povečuje transportne stroške.

 − Gradiva brez škodljivih emisij – številna gradiva v svojem ži-
vljenjskem ciklusu emitirajo razne snovi, ki škodujejo člove-
kovemu zdravju. Ekološko sprejemljiva so tista gradiva, ki ne 
imitirajo hlapov, prahu, vlaken, strupov in radioaktivnih sno-
vi. Najmanj emisij povzročajo naravna gradiva, torej kamen, 
les in glina ter nekatera gradiva rastlinskega in živalskega 
izvora (npr. lesna vlakna, celulozni kosmiči, ovčja volna).

 − Nizkoenergijska gradiva – gradiva, ki v svojem življenjskem 
ciklusu rabijo malo energije, torej les, glina, kamen ter tista 
gradiva rastlinskega in živalskega izvora, ki jih pred uporabo 
ni treba dodatno obdelovati. Od ostalih gradiv, ki nastane-
jo v energijsko potratnih tehnoloških procesih, so ekološko 
najprimernejša tista, ki so pridobljena in proizvedena na 
ekološko primeren način, tj. okolju in človeku prijazno.

 − Regenerativna gradiva – gradiva, ki se lahko ponovno upo-
rabijo. Na ta način se podaljša gradivu življenjska doba, 
zmanjša poraba surovin in obremenitev okolja. Ponovna 
uporaba istih elementov je možna le pri nekaterih gradivih 
(kocke in bloki iz masivnega kamna, polna opeka, steklo, ne-
kateri leseni elementi, nekateri kovinski elementi idr.).

 − Reciklirna gradiva – gradiva, ki se lahko predelajo (reciklira-
jo). Pri reciklaži se že uporabljeno gradivo in odpadke na fi-
zični in/ali kemični način predela v nove surovine in izdelke. 
Čim več snovi ponovno uporabimo, tem manj izrabljamo 
neobnovljive naravne vire (premog, nafta, kovinske rude, 
kamnine idr.). Materiali, ki se po uporabi lahko ponovno 
predelajo v nove surovine, so kamen, malta, steklo, kovine 
idr. Pomembno je tudi ločeno zbiranje materialov (kovine, 
steklo, papir idr.).

1.5.6 Sklep

Danes obstajajo metode in orodja, s katerimi se natančno iz-
računa ekološki odtis stavbe v celotnem življenjskem ciklusu. 
Stavbe tako lahko dobijo certifikate, s katerimi dokazujejo 
trajnostno naravnanost. Za doseganje trajnostnosti stavbe je 
ključna presoja o izbiri gradiv že v začetnih fazah načrtovanja. 
V prispevku so zato izpostavljeni negativni potenciali gradiv, ki 
bodo vplivali na končno oceno stavbe. Ob snovanju trajnostne 
stavbe je ključno zavedanje o tem, da lahko izbira gradiv moč-
no vpliva na zdravje in počutje uporabnikov.
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1.6 Razvoj slovenskega sistema 
kazalnikov trajnostne 
gradnje

dr. Marjana Šijanec Zavrl,
mag. Miha Tomšič
Gradbeni inštitut ZRMK
t: 01 2808 342
e: marjana.sijanec@gi-zrmk.si,
 miha.tomsic@gi-zrmk.si
 https://gi-zrmk.si

dr. Sabina Jordan,
Friderik Knez
Zavod za gradbeništvo Slovenije
e: sabina.jordan@zag.si,
 friderik.knez@zag.si
 www.zag.si

Povzetek

Z začetkom leta 2019 se je pod okriljem širšega projekta LIFE 
IP CARE4CLIMATE začela druga faza priprave slovenskega sis-
tema za vrednotenje trajnostne gradnje. Slovenski kazalniki 
trajnostne gradnje (kTG) predstavljajo nacionalno prilagoditev 
evropskega okvira Level(s) za vrednotenje trajnostne gradnje. 
V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE poteka priprava poe-
notenja izhodišč, podatkovnih virov in postopkov za določitev 
vrednosti posameznih kazalnikov, ki jo želimo v največji možni 
meri navezati na nacionalno zakonodajo s področja graditve, 
na računske metode in programska orodja v našem prostoru 
ter na uveljavljene postopke, sprva predvsem načrtovanja in 
kasneje tudi gradnje stavb.

Merila za trajnostno gradnjo stavb v Sloveniji pripravljata Grad-
beni inštitut ZRMK (GI ZRMK) in Zavod za gradbeništvo Slove-
nije (ZAG) v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor. Pri 
razvoju meril je ključno načelo sodelovanja stroke in uporabni-
kov, zato so predvidene različne oblike strokovnega sodelova-
nja z zunanjimi deležniki v procesu graditve ter več faz testne 
uporabe alfa in beta verzije kazalnikov.

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je večletni (2019–
2026) integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega 
programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in sredstvi 
partnerjev projekta. Projekt vodi Ministrstvo za okolje in pro-
stor, v njem pa sodeluje še 15 partnerjev (www.care4climate.si).

1.6.1 Uvod

Za trajnostni razvoj družbe je ključna vzpostavitev trajnostne 
prenove in gradnje stavb. Ta v prvi fazi obsega prepoznavanje 
celovitega pogleda na stavbo, ki poleg okoljskega, ekonom-
skega in družbenega vidika vključuje tudi celoten tehnični in 
funkcionalni vidik.

Trajnostno stavbo odlikujejo materiali z nizkimi vgrajenimi emi-
sijami in energijo, čisti procesi gradnje, možnost recikliranja 
odpadkov, učinkovita razgradnja ali ponovna uporaba posame-
znih delov, energijska učinkovitost in ekonomičnost. Trajnostna 
stavba je tudi uporabniku prijazna, prispeva k človekovemu 

dobremu počutju in ne škoduje njegovemu zdravju, je funkci-
onalna in prispeva k ohranjanju družbenih in kulturnih vrednot.

Za udejanjanje trajnostnih načel v stavbarstvu moramo v pro-
ces graditve novih stavb in njihove prenove vključiti presojo 
stavb po več trajnostnih merilih. Presoja poteka z vzpostavi-
tvijo sistema vrednotenja trajnostne gradnje stavb, ki mora te-
meljiti na naboru kazalnikov, povezanih v delujoč sistem, in na 
merilih za njihovo vrednotenje.

V Evropi in svetu tovrstni sistemi znanja na področju artikula-
cije meril trajnostne gradnje oz. vrednotenja in certificiranja 
stavb že obstajajo. Nekaj praktičnih izkušenj z njimi imamo 
tudi v Sloveniji. Med njimi najbolj razširjeni in prepoznavni so 
LEED, BREEAM in DGNB. A to so sistemi, ki so zelo kompleksni 
za uporabo, poleg tega so tržnega značaja – pri vseh treh gre za 
intelektualno lastnino in blagovno znamko, samo ocenjevanje 
po merilih in certificiranje stavb pa sta v rokah lastnika siste-
ma. Po nedavno še sorazmerno majhnem številu certificiranih 
(pomembnejših) stavb v zadnjih letih zanimanje za trajnostno 
certificiranje narašča (World Green Building Council, 2016), 
skladno z zavedanjem o okoljskih bremenih, povezanih z gra-
jenim okoljem.

Evropska komisija (EK) si prizadeva v kontekstu ciljev na podro-
čju trajnostne gradnje, krožnega gospodarstva, razogljičenja 
stavb in zelenega javnega naročanja oblikovati skupno metriko 
trajnostne gradnje (COM(2014) 445 final). Ključni izziv v Evro-
pi je v celotni vrednostni verigi gradbenega sektorja zagoto-
viti množičnost uporabe enotne metrike trajnostne gradnje 
(Level(s), 2019). Evropska komisija zato razvija skupni okvir za 
trajnostne stavbe Level(s), ki obravnava stavbo v celotnem ži-
vljenjskem ciklu in naslavlja velik potencial za zmanjšanje izpu-
stov toplogrednih plinov, učinkovito ravnanje z viri in krožnost 
snovnih tokov ter zdravje in dobro počutje uporabnikov stavb 
(European Commission, b. d.). Sistem kazalnikov trajnostne 
gradnje Level(s) temelji na standardih skupine CEN/TC 350. 
Uporablja se lahko tudi ob že uveljavljenih tržnih certifikacij-
skih shemah za ocenjevanje trajnostne gradnje in s tem omo-
goča transparentnost in primerljivost metod.
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Level(s) za zdaj ni zastavljen kot certifikacijska shema, niti nima 
oblikovanih performančnih meja. Predstavlja predvsem vodi-
lo za načrtovanje in gradnjo stavb po trajnostnih načelih, vse-
binsko se še razvija in bo v perspektivi prilagojen nacionalnim 
okoliščinam. Level(s) je podlaga za prostovoljno poročanje o 
lastnostih stavb oz. okvir za postavitev posameznega sistema 
vrednotenja, ki kot tak nudi velik potencial za stroko na podro-
čju stavb v EU. Level(s) je okvir za načrtovanje trajnostnih stavb, 
ki jih vodi v sistem krožnega gospodarstva.

Nedavni Evropski zeleni dogovor (COM(2019) 640 final, 11. 
12. 2019) v sklopu načrta, da bo Evropa do leta 2050 postala 
prva podnebno nevtralna celina, govori tudi o gradnji in pre-
novi z učinkovito uporabo energije in virov, in ob tem o nujno-
sti snovanja stavb skladno z načeli krožnega gospodarstva, o 
večji digitalizaciji grajenega okolja in potrebi po gradnji pod-
nebno vzdržnejših in odpornejših stavb. Novi akcijski načrt za 
krožno gospodarstvo (COM(2020) 98 final, 11. 3. 2020) pa med 
drugim za leto 2021 napoveduje novo »celovito strategijo za 
trajnostno grajeno okolje«, da bi tako z usklajenimi politikami 
na ključnih področjih izkoristili možnosti za večjo učinkovitost 
rabe materialov in zmanjšanje vplivov na podnebje na podro-
čju gradbeništva in stavb. Tudi na tem mestu je izpostavljena 
uporaba okvira Level(s) za vključitev ocene življenjskega cikla v 
javno naročanje in evropsko trajnostno financiranje.

Slovenija merila za gradnjo trajnostnih stavb vsekakor potre-
buje, saj smo bili v zadnjem desetletju priča prizadevanjem na 
različnih ravneh, da bi visoko energijsko učinkovite stavbe nad-
gradili še z dobrimi okoljskimi lastnostmi uporabljenih gradiv 
in da bi v načrtovanje vpeljali načelo upoštevanja življenjskega 
cikla. Na tem področju se že srečujemo s tržnimi pobudami, s 
spodbujevalnimi programi za uresničevanje državnih politik 
kot tudi z zakonskimi zahtevami na področju graditve in v okvi-
ru zelenega javnega naročanja. Posamični poskusi uporabe 
tujih certifikacijskih shem v slovenskem prostoru so pokazali 
na vrsto organizacijskih, tehničnih in postopkovnih omejitev, 
mestoma na nezrelost domačega trga, pomanjkanje znanj in 
spretnosti za trajnostno gradnjo, vrzeli v digitalizaciji načrtova-
nja trajnostnih stavb in pomanjkljive podatkovne zbirke.

Razvoj slovenskega sistema vrednotenja trajnostne gradnje 
stavb poteka v okviru raziskovalnega projekta LIFE IP CARE-
4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) (2019–2026). Aktivnost v 
sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor izvajata GI 
ZRMK in ZAG. Glavna opora v razvoju slovenskega sistema 
je omenjeni evropski okvir jedrnih kazalnikov okoljskih per-
formanc stavbe Level(s), ki ga je zaradi potrebe po skupnem 
evropskem pristopu pri ocenjevanju okoljskih vplivov stavb 
za EK v letih 2015–2017 pripravil Joint Research Centre – JRC; 
slov. Združeno raziskovalno središče Evropske komisije (Dodd 
idr., 2017). Cilj razvoja je slovenska prilagoditev kazalnikov 
trajnostne gradnje (kTG) in vzpostavitev podpornega okolja 
v obliki znanj, dostopnih podatkovnih zbirk in orodij, uporab-
nih v našem okolju za splošno uporabo. Nacionalni kazalniki 
trajnostne gradnje bodo konceptualno usklajeni z evropskim 
sistemom Level(s) in vsebinsko prilagojeni nacionalnim okoli-
ščinam graditve stavb.

1.6.2 Evropski okvir trajnostne gradnje

Level(s) je skupni evropski okvir jedrnih kazalnikov trajnostne 
gradnje za poslovne in stanovanjske stavbe, zasleduje dosega-
nje šestih (6) makro ciljev in podaja nabor posameznih kazalni-
kov za oceno okoljskih performanc v življenjskem ciklu stavbe, 
kar je tudi njegov osnovni namen. Obenem omogoča tudi oce-
no drugih pomembnih lastnosti stavb, kot so zdravo in udobno 
bivanje, vseživljenjski stroški in obvladovanje potencialnih pri-
hodnjih tveganj za delovanje stavb.

Skupni evropski okvir ključnih kazalnikov je pregledno predsta-
vljen v publikaciji JRC (Dodd idr., 2017) in podaja:

 − Šest (6) makro ciljev (opredeljenih na področjih: energija, 
raba materialov in odpadki, voda, kakovost notranjega zra-
ka), ki prispevajo k zastavljenim evropskim in nacionalnim 
političnim usmeritvam na področju trajnostne gradnje.

 − Niz devetih (9) jedrnih kazalnikov (in podkazalnikov) in sku-
pno metriko za merjenje lastnosti stavb, ki prispevajo k po-
sameznemu makro cilju. (Sistem je zasnovan tako, da spod-
buja uporabo metod ocene življenjskega cikla (LCA, angl. 
Life Cycle Assessment) in ocene stroškov življenjskega cikla 
(LCC, angl. Life Cycle Costing).
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 − Na življenjskem ciklu temelječa orodja: niz štirih scenarijskih 
orodij in eno orodje za zbir podatkov, skupaj s poenostavlje-
no LCA analizo, ki podpira celovito analizo lastnosti stavbe 
ob upoštevanju celotnega življenjskega cikla.

 − Oceno vrednosti in tveganj, s čimer se lahko presodi more-
bitni pozitivni učinek na ovrednotenje nepremičnine in iz-
kaže zanesljivost ocene performanc v okviru vrednotenja s 
pomočjo Level(s) okvira.

Metoda Level(s) predvideva tri zahtevnostne ravni presoje (od 
tod tudi poimenovanje metode: ravni oz. angl. Level(s)):

 − Raven 1: Skupna ocena lastnosti – določitev kazalnikov na 
podlagi skupne metodologije.

 − Raven 2: Primerjalna ocena lastnosti – primerjava med funk-
cionalno primerljivimi stavbami (na nacionalni ravni ali v 
okviru portfelja stavb enega investitorja).

 − Raven 3: Optimizacijska ocena lastnosti – napredna uporaba 
kazalnikov, kjer strokovnjaki z zahtevnejšimi analizami (na-
tančne simulacije, modeliranje, napoved bodočih stroškov, 
tveganj in priložnosti v življenjskem ciklu) določajo optimal-
no zasnovo stavbe.

Kazalnik Enota za merjenje lastnosti Raven 1 – 
skupna ocena 
lastnosti

Raven 2 – 
primerjalna 
ocena lastnosti

Raven 3 – 
optimizacijska 
ocena lastnosti

Makro – cilj 1: Emisija toplogrednih plinov v življenjskem ciklu stavb
1.1 Raba energije v fazi uporabe
1.1.1 Potrebna primarna energija
1.1.2 Dovedena energija (dodatni kazalnik)

kWh/m²/leto

1.2 Potencial za globalno segrevanje v 
življenjskem ciklu

kg CO₂ekv./m²/leto

Makro – cilj 2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel materialov
2.1 Orodje za življenjski cikel: oblikovanje 
pregleda materialov

Seznam materialov za stavbo in štirih 
glavnih uporabljenih materialov.

2.2 Orodje za življenjski cikel: scenarij za 
življenjsko dobo stavbe, prilagodljivost in 
razgradnjo

Glede na izbrano raven 1-2-3 presoje:
1. Pregled priporočenih in uporabljenih 
načrtovalskih načel.
2. Delno – kvalitativna ocena 
(ovrednotena).
3. Na LCA temelječa ocena performanc 
scenarijev (optimizacija).

2.3 Odpadki in materiali pri gradnji in 
rušenju

kg odpadkov in materialov na m² 
uporabne površine

2.4 Krovno orodje za oceno: ocena 
življenjskega cikla od zibelke do groba

Sedem (LCA) kazalnikov kategorij vplivov 
na okolje.

Makro – cilj 3: Učinkovita raba vodnih virov
3.1 Celotna poraba vode m³ vode na uporabnika stavbe na leto

Makro – cilj 4: Zdravi in udobni bivalni in delovni prostori
4.1 Kakovost notranjega zraka
4.1.1 Raven kakovosti notranjega zraka
4.1.2 Seznam onesnaževalcev

Parametri prezračevanja, CO₂ in vlažnost.
Ciljni seznam onesnaževalcev (emisije 
iz gradbenih proizvodov in vstopnega 
zunanjega zraka).

4.2 Čas zunaj območja toplotnega ugodja Odstotek časa zunaj območja definiranih 
minimalnih in maksimalnih temperatur v 
času ogrevalne in hladilne sezone.

Makro – cilj 5: Prilagodljivost in odpornost na klimatske spremembe
5.1 Orodje za življenjski cikel: scenariji za 
predvidene bodoče klimatske pogoje

Scenarij 1: zaščita uporabnikovega zdravja 
in toplotno ugodje.
Simulacija toplotnega ugodja v letu 2030 
in 2050.

Makro – cilj 6: Optimizacija stroškov življenjskega cikla in vrednost
6.1 Stroški življenjskega cikla (LCC) EUR/m²/leto na enoto uporabne površine

6.2 Oblikovanje vrednosti in dejavniki 
tveganja

Ocena zanesljivosti podatkov in računskih 
metod za poročane lastnosti kazalnikov in 
presojo življenjskega cikla.

Preglednica 1: Level(s) – pregled makro ciljev in kazalnikov (povz. po Dodd idr., 2017, str. 7–10)
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Level(s) se kot okvir lahko poveže v (obstoječe) sheme ocenje-
vanja (tržne metode certificiranja trajnostne gradnje, ki lahko 
pokrivajo poleg jedrnih kazalnikov iz Level(s) tudi vrsto drugih 
meril) ali se uporablja samostojno kot cenovno dostopna re-
šitev (zasnovan je za nestanovanjske stavbe in bo kasneje, po 
pridobitvi izkušenj, na voljo tudi za stanovanjske). Vendar pa je 
treba razumeti, da je Level(s) predvsem okvir za oceno trajno-
stnih stavb, ki za uporabo na npr. nacionalni ravni terja predho-
dno vzpostavitev nacionalno relevantnih podatkovnih zbirk in 
orodij (kot jih ima npr. nemški sistem DGNB) in, še pomembnej-
še, ustrezno prilagoditev gradbenih predpisov (da se odpravijo 
organizacijske ovire glede enostavne dostopnosti podatkov za 
analizo) ter usposobljenost uporabnikov metode vrednotenja.

Beta verzija okvira Level(s) je bila od jeseni 2017 do septem-
bra 2019 na voljo za brezplačno uporabo in testiranje. Po po-
ročilu EK (Level(s): Taking action on the TOTAL impact of the 
construction sector) se je v testno fazo vključilo 136 gradbenih 
projektov iz 21 držav (dva tudi iz Slovenije), med njimi je bilo 74 
stanovanjskih in 62 nestanovanjskih stavb. Opazen je bil večji 
odziv v nordijskih državah (Finska, Danska) oz. v državah, kjer 
je uporaba ocene življenjskega cikla stavbe v gradbeni zakono-
daji že napovedana (Francija, Nizozemska, Finska). K testiranju 
kazalnikov okvira Level(s) so večinoma pristopili strokovnjaki 
z veliko ali srednje veliko izkušnjami z vrednotenjem trajno-
stne gradnje. Med njimi so izrazito prednjačili inženirji različ-
nih strok, sledili so arhitekti in svetovalci za področje okolja in 
energije. Glede na področje dela so med sodelujočimi izrazito 
prevladovale projektantske organizacije in akademski krogi, 
medtem ko so bili manj številni predstavniki javnega sektorja, 
nevladnih organizacij, proizvajalcev gradbenih materialov, in-
vestitorjev in gradbenih podjetij.

Podrobno poročilo JRC (Dodd idr., 2020) o rezultatih testiranja 
je pokazalo, da so bili kazalniki večinoma testirani na 1. ravni, 
torej je šlo predvsem za izračun zahtevanih vrednosti. Največ-
krat testirani so bili kazalniki 1.1 Raba energije v fazi uporabe 
(80 testnih uporab), 1.2 Potencial za globalno segrevanje, 3.1 
Raba vode v fazi uporabe, 2.3 Odpadki in materiali pri gradnji in 
rušenju, 4.1 Kakovost notranjega zraka, 4.2 Čas zunaj območja 
toplotnega ugodja in 2.1 Pregled materialov (47 testnih upo-
rab). Uporaba scenarijskih orodij za obravnavo življenjskega 
cikla, LCA, LCC in napovedovanje odziva stavbe na prihodnje 
spremenjene klimatske razmere so bili bistveno manj zanimivi 
za testno uporabo (testirani so bili v povprečju okoli 20-krat).

Slaba polovica predstavnikov javnega sektorja je ocenila okvir 
Level(s) kot obetavno metodo za njeno vključitev v sistem jav-
nega naročanja, pri čemer bi si želeli nekoliko lažjo in končne-
mu uporabniku prijaznejšo rešitev. Podobno je polovica udele-
žencev testiranja iz javnega sektorja menila, da bi na uporabo 
okvira Level(s) lahko v prihodnje vezali financiranje iz sredstev 
EU. Kot težavo so ob tem navajali, da so za uporabo Level(s) 
in še posebej za LCA potrebna strokovna znanja, človeški in fi-
nančni viri ter ustrezna orodja, da bi morali opredeliti, kdo je 
odgovoren za izvedbo LCA, in da je tovrstne analize težko de-
lati retrospektivno.

Odzivi strokovnjakov širom EU, večinoma projektantov, so 
precej podrobneje odkrili pričakovanja stroke glede okvira za 
trajnostno vrednotenje stavb Level(s) in metodološke vrzeli 
zlasti pri upoštevanju vidika življenjskega cikla in pri uporabi 

rezultatov v postopku odločanja, saj Level(s) ne podaja primer-
jalnih kazalnikov ali referenčnih vrednosti, kot so jih vajeni upo-
rabniki uveljavljenih tržnih certifikacijskih shem (kot npr. LEED, 
BREEAM, DGNB). Pohvalili so koncept scenarijskega pristopa pri 
načrtovanju, ki daje podlage za usklajevanje z naročnikom in 
argumentirano odločanje.

EK po testiranju nadaljuje z razvojem okvira Level(s), napove-
dujejo se nekatere spremembe pri načinu uporabe kazalnikov, 
sledilo bo ozaveščanje deležnikov in spodbujanje uporabe sis-
tema trajnostnega vrednotenja stavb v praksi. Level(s) bo EK 
močneje povezala z obstoječimi certifikacijskimi shemami (saj 
te že obvladujejo pomemben del trga), da bo na ravni EU čim 
prej zagotovljeno primerljivo poročanje o doseženih trajno-
stnih lastnostih stavb. Velik poudarek bo v prihodnje na digita-
lizaciji trajnostnega načrtovanja; BIM orodja in ideja stavbnega 
potnega lista se bodo v prihodnje povezovali z okvirom Level(s), 
prav tako je v načrtu spodbujanje uporabe okoljskih produktnih 
deklaracij (EPD, angl. Environmental Product Declaration), da bi 
se čim prej oblikovala kritična masa podatkov o okoljskih vplivih 
gradbenih proizvodov in omogočila uporaba trajnostnih kazal-
nikov v praksi. Potreba po izobraževanju in usposabljanju v ce-
lotni vrednosti verigi gradbenega sektorja je velika, še posebej 
glede LCA, LCC in kazalnikov kakovosti notranjega zraka. In ne 
nazadnje, EK vidi ob nadgradnji Level(s) velik potencial za širitev 
metode tudi v povezovanju z nacionalnimi politikami na podro-
čju graditve in javnega naročanja stavb. Ugotovitve iz testiranja 
Level(s) in načrti EK za naprej kažejo, da ima preostala Evropa 
z uporabo Level(s) podobne težave, kot jih ugotavljamo tudi v 
Sloveniji, in da razvoj slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje 
pri nas poteka ravno ob pravem času, da zajamemo evropski 
razvojni val pri uvajanju skupne metrike trajnostne gradnje.

1.6.3 Slovenski okvir razvoja kazalnikov 
trajnostne gradnje

Izhodiščno slovensko študijo Pregled sistema trajnostnih krite-
rijev s predlogom prenosa sta v letu 2017 po naročilu Ministr-
stva za okolje in prostor izdelala GI ZRMK in ZAG. Na podlagi 
rezultatov primerjave obstoječih mednarodnih sistemov oce-
njevanja trajnostne gradnje (TG) in ocene možnosti prenosa 
posameznega sistema glede na slovensko zakonodajno okolje 
so izdelovalci pripravili predlog nabora kriterijev ter predlog 
akcijskega načrta za vpeljavo sistema trajnostnih kazalnikov. 
Predlagani sistem kazalnikov je bil vsebinsko usklajen z aktu-
alnimi trendi trajnostne gradnje v EU (Level(s)) in podpira iz-
vrševanje prednostnih politik s področja zmanjševanja nasta-
janja emisij toplogrednih plinov v življenjskem ciklu stavbe, 
spodbujanja učinkovite rabe vode in surovin ter zagotavljanja 
zdravih in udobnih bivalnih pogojev, naslavlja tudi prilagajanje 
na klimatske spremembe ter optimizacijo stroškov in vrednosti 
stavbe v njenem življenjskem ciklu.

Naslednja faza razvoja nacionalnih kazalnikov trajnostne gra-
dnje poteka v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (2019–
2026), Akcija 4.4 (sodelujoči GI ZRMK, ZAG, MOP). Prvi dve leti 
sta namenjeni posvetovanju z deležniki (delavnice z javnim 
sektorjem, gradbeno industrijo, arhitekti in inženirji, raziskoval-
ci, stanovskimi organizacijami, Eko skladom, ministrstvi ipd.) in 
pripravi alfa verzije trajnostnih kazalnikov v vključujočem pro-
cesu s ključnimi odločevalci, uporabniki in razvojniki.
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Posvetovanja z
deležniki o zasnovi
kazalnikov TG

Razvoj alfa verzije
kazalnikov TG

Testiranje alfa verzije
kazalnikov TG

Posvetovanje z deležniki o alfa
verziji kazalnikov TG

Razvoj beta verzije
kazalnikov in sistema TG

Posvetovanja z deležniki o beta
verziji kazalnikov in sistema TG

Uravnavanje kazalnikov in sistema
TG ter določevanje uteži

Testiranje beta verzije kazalnikov in
sistema TG na pilotnih projektih 

Razvoj končne verzije kazalnikov
in potrditev sistema TG

Usposabljanje deležnikov
za uporabo sistema TG

Vzpostavitev podpornega okolja in e-platforme trajnostne gradnje

Slika 2: Akcijski načrt razvoja slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (kTG) na podlagi skupnega evropskega okvira ključnih kazalnikov Level(s) (LIFE IP CARE4CLIMATE, 

2019)

Slika 1: Procesi znotraj podpornega okolja in e-platforme TG (Akcija C4.4 D7-1)
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Alfa verzija kazalnikov TG bo predvidoma pripravljena jeseni 
in bo posredovana v testiranje zainteresiranim uporabnikom. 
S prvim testiranjem želimo preveriti uporabnost (posamičnih, 
nacionalno prilagojenih) kazalnikov v realnih projektih, kjer bo 
to izvedljivo, in vsebinsko opredeliti znanje, orodja, podatkov-
ne zbirke, merila ipd., ki jih na nacionalni ravni potrebujemo ob 
adaptaciji Level(s), saj ni verjetno, da bi se lahko za širšo upora-
bo navezali na katerega od znanih tržnih certifikacijskih siste-
mov (stroški, licence, nacionalne posebnosti). Sodelujočim pri 
testiranju alfa verzije kazalnikov bo na voljo uvodno (spletno) 
usposabljanje. Testiranje alfa verzije bo trajalo 12 mesecev in 
bo potekalo interaktivno, prek »podpornega okolja in e-plat-
forme«. Podporno okolje za TG je bistveno za ovrednotenje 
kazalnikov. Nastajalo bo v tesnem sodelovanju s strokovnjaki 
različnih področij z namenom zagotoviti informacije in podat-
ke za ovrednotenje izbranega kazalnika (npr. podatke za LCC, 
podatke iz EPD) in deliti potrebna znanja o metodah, orodjih, 
standardizaciji, napredku na področju (točka znanja).

V drugem delu projekta bomo nadgrajene kazalnike TG ure-
dili v sistem za vrednotenje, imenovan beta verzija, sledilo bo 
uravnoteževanje kazalnikov in testiranje že na pravih projektih, 
predvidoma na podlagi razpisa ministrstva. Do leta 2026 tako 
načrtujemo delujoči sistem za vrednotenje trajnostne gradnje, 
nacionalno prilagojen in skladen z okvirom Level(s), podprt z 
usposabljanji deležnikov in z e-platformo znanj o trajnostni 
gradnji.

1.6.4 Izbrani rezultati dosedanjih dejavnosti

Delavnice z deležniki trajnostne gradnje

V letu 2019 smo pripravili štiri posvetovalne delavnice s ključ-
nimi deležniki trajnostne gradnje o pripravljenosti slovenskega 
sektorja graditve (javnih) stavb na uvajanje kazalnikov trajno-
stne gradnje, da bi tako lahko pripravili izvedljivo obliko kazal-
nikov TG za naš prostor. Delavnice so zajele štiri ciljne skupine 
deležnikov:

 − gradbeno industrijo in proizvajalce gradbenih materialov in 
proizvodov;

 − arhitekte in projektante;
 − javni sektor, investitorje in javne sklade;
 − dobavitelje programske opreme za načrtovanje stavb, upo-

rabnike programskih orodij – projektante, vodje projektov, 
BIM menedžerje, predstavnike zainteresiranih investitorjev, 
stanovska združenja in javne sklade.

Štirih posvetovalnih delavnic se je udeležilo skupno 107 po-
sameznikov, ki so se seznanili s procesom razvoja slovenske 
različice meril trajnostne gradnje na podlagi okvira EU Level(s), 
osnutkom vsebine nacionalne alfa verzije kazalnikov trajno-
stne gradnje in pripadajočo metriko ter izrazili svoje mnenje o 
pripravljenosti deležnikov v slovenskem prostoru na uvedbo 
trajnostnih meril za stavbe in izvedljivosti postopkov za vre-
dnotenje TG v slovenskem prostoru (Poročilo o posvetovalnih 
delavnicah z deležniki o kazalnikih trajnostne gradnje, 2019).

Glavni poudarki s posvetovalnih delavnic s ključnimi deležniki 
so naslednji:

 − Gradbena industrija: Napredni proizvajalci, usmerjeni na 
okoljsko bolj ozaveščene trge, kjer je graditi trajnostno po-
membna vrednota, za svoje proizvode pripravljajo infor-
macije o okoljskih vplivih. Okoljske produktne deklaracije 
(EPD), ki naj jih proizvodom priložijo proizvajalci, so pri ne-
katerih naročnikih v tujini že redno zahtevane, postopno pa 
se uveljavljajo tudi na slovenskem trgu. Pri tem zaznavajo 
spodbuden sistemski zakonodajni vpliv države na uvedbo 
EPD. Še vedno pa velja, da za večino gradbenih proizvodov 
in materialov na našem trgu te informacije ni mogoče zago-
toviti, niti v tem trenutku še ni sistemsko zahtevana.

 − Arhitekti in drugi projektanti: Strokovno prepoznavajo po-
men trajnostne gradnje, vendar pa pri naročnikih le redko 
naletijo na poučenega odločevalca, ki lahko (nadstandar-
dno) naročilo trajnostne stavbe tudi dejansko izpelje. Infor-
matizacija v postopku načrtovanja stavb gotovo daje nove 
priložnosti tudi za obvladovanje trajnostne gradnje, vendar 
je tehničnih nedorečenosti še veliko, naročniki pa praviloma 
ne upoštevajo, da jim večji vložek v fazi načrtovanja (npr. 
BIM projektiranje, vrednotenje trajnostnih vidikov, optimi-
zacija zasnove stavbe in upoštevanje življenjskega cikla) pri 
uporabi stavbe prinaša velike prihranke ter zagotavlja upo-
rabnikom in okolju prijaznejšo stavbo.

 − Investitorji javnega sektorja: Vezani so na sistem javnega 
naročanja, ki trajnostne gradnje in dodatnih vložkov v višjo 
kakovost grajenega okolja še ne prepoznava nedvoumno; 
spodbude in pilotni projekti bi procese javnega naročanja 
na področju stavb vsekakor lahko »ozelenili«.

 − Digitalizacija graditve in BIM: V Sloveniji se BIM projektira-
nje že uspešno uveljavlja, vendar pa je opazna vrzel med 
razvojnimi možnostmi, ki jih ponujajo BIM orodja, in njiho-
vo dejansko uporabo. Da bi v polni meri izkoristili možnosti 
BIM v procesu graditve, je potrebna sistemska podpora (npr. 
usklajena priprava enotnih knjižnic za proizvode in sisteme, 
vtičniki v podporo trajnostnemu vrednotenju) oz. nujen 
znatni vložek uporabnikov BIM orodij v pripravo BIM okolja, 
da tako načrtovani projekt pri vseh vključenih deležnikih iz-
kaže dodano vrednost. Digitalizacija graditve v prihodnosti 
pomeni velike podporne možnosti za vrednotenje trajno-
stne gradnje.

Alfa verziji kazalnikov trajnostne gradnje ob rob

V slovenski alfa verziji kazalnikov trajnostne gradnje ohranja-
mo strukturo šestih makro ciljev okvira Level(s) in pripadajoči 
nabor kazalnikov ter orodij. Postopek določitve vrednosti po-
sameznega kazalnika usklajujemo s slovensko zakonodajo, 
gradbenimi predpisi in prakso oz. opredeljujemo vrzeli pri po-
datkih, primerjalnih vrednostih, programskih orodjih, zbirkah 
podatkov, pri potrebnem znanju in uveljavljenih postopkih 
graditve ter zakonskih podlagah in usklajevanju slovenskega 
okvira trajnostne gradnje in krožnega gradbeništva z evropski-
mi usmeritvami (D7-1 Razvijajoče se letno poročilo o razvoju 
podpornega okolja in platforme za trajnostno gradnjo, 2019).
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Spomniti velja, da je okvir Level(s) zastavljen kot prostovoljna 
shema za poročanje o doseženih kazalnikih trajnostne gradnje, 
kazalniki, ki nastajajo v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE, pa naj 
podpirajo tudi sistem zelenega javnega naročanja.

Pri kazalniku (1.1) s področja rabe energije v fazi uporabe se 
okvir Level(s) navezuje na zakonodajo, ki temelji na Direktivi 
2010/31/EU in Direktivi 2018/844/EU, zato pri njegovi uporabi 
ne pričakujemo večjih težav, saj so postopki za določitev rabe 
energije v stavbi metodološko podprti z gradbenim predpisom 
(Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah – PURES), pri-
padajočo tehnično smernico in z družino standardov EN EPB. 
Kljub temu pa bodo nekatere nedorečenosti (npr. določitev 
obnovljivega in neobnovljivega dela primarne energije) odpra-
vljene šele s sprejetjem novega predpisa, ki bo računsko me-
todologijo dosledno gradil na standardih EN EPB. Programska 
oprema, ki se uporablja v slovenskem prostoru za izračun rabe 
energije (tako enostavnejši programi po mesečni metodi izra-
čuna kot kompleksnejši nestacionarni programi), je v glavnem 
primerna za določitev kazalnika, če poročanje o energijskih to-
kovih nekoliko agregiramo. Za prijaznejšo uporabo kazalnika v 
procesu BIM načrtovanja zahtevnejših stavb se ponujata dve 
rešitvi: energijsko modeliranje neposredno v BIM modelu ali 
energijsko modeliranje v neodvisnem programu z izmenjavo 
informacij o stavbnem modelu s pomočjo formata ifc (Giulia 
Spiridigliozzi idr., 2019; Reisinger in Kovacic, 2019).

Pri kazalniku (1.2) potencial za globalno segrevanje (GWP) v ži-
vljenjskem ciklu stavbe lahko pričakujemo njegovo postopno 
uvajanje v praksi. Za izračun kazalnika je treba načelno izdelati 
LCA stavbe od zibelke do zibelke skladno s SIST EN 15978, ven-
dar pa je LCA za prakso ta hip še prezahtevna, poleg tega nam 
manjka vrsta vhodnih podatkov. Za naše okolje so primerne 
poenostavitve, ki temeljijo na obravnavi nepopolnega življenj-

skega cikla (to je faz »A1–3, B4, B5, B6« ali »A1–3, B6, C3–4, D«), 
kjer so prednostno obravnavane tiste faze, ki izkazujejo okoljski 
vpliv uporabljenih materialov in uporabe stavbe oz. tudi vpliv 
konca življenjskega cikla stavbe ter obremenitve in koristi pre-
ko sistemskih meja. Odprta ostaja potreba po podatkovni zbirki 
EPD za proizvode na slovenskem trgu oz. po pravilih za upora-
bo generičnih podatkov za proizvode in materiale. Premik pri 
določanju izpustov toplogrednih plinov gradbenih proizvodov 
nakazuje tudi usmeritev EK, da bodo EPD, ki se izdelujejo na 
podlagi EN 15804, vsebinsko vključeni v podatke za oznako CE 
na podlagi harmoniziranih standardov za gradbene proizvode 
po CPR (7. bistvena zahteva: trajnostna raba naravnih virov).

Kazalnik (3.1), ki se nanaša na učinkovito rabo vode v fazi rabe 
stavbe, je prav tako primeren za uporabo in metodološko do-
volj podprt. Za slovenski prostor manjkajo realni podatki za fak-
tor uporabe vode na uporabnika in za mikroklimatske faktorje 
(v primeru ocenjevanja potreb po vodi za zalivanje), a v prvem 
koraku je te vrednosti mogoče privzeti iz sistema Level(s).

Kazalnik (4.2) čas izven območja toplotnega udobja, ki ga iz-
ražamo s podkazalniki (operativna temperatura, indeks PMV 
in PPD ter merili za lokalno toplotno udobje), se analizira na 
podlagi privzetih slovenskih standardov, ocenjevanje pa se iz-
vaja za različne faze življenjskega cikla stavbe (faza načrtovanja 
stavbe, faza, ko je stavba zgrajena, faza uporabe stavbe). Oce-
njevanje se izvede v času načrtovanja stavbe z uporabo simula-
cij toplotnega odziva stavbe z vključenim ogrevanjem in hlaje-
njem ter brez njiju. Stavba se oceni v skladu z merili, določenimi 
v standardu SIST EN 16798-1. Za simulacije se lahko uporabi po-
ljubno izbrano računsko orodje (npr. PHPP, EnergyPlus, IDA ICE, 
TRNSYS), pri čemer metoda ne predpisuje uporabe dinamičnih 
simulacij, jim pa daje prednost. Za določitev kazalnika se lahko 
izvede tudi le ocena pregrevanja, za kar ni potrebna dinamična 
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simulacija. Pri uvajanju tega kazalnika v prakso je treba vedeti, 
da terja uporabo zahtevnejših programskih orodij, alternativno 
pa se razvijajo tudi vtičniki za BIM programsko opremo, ki omo-
gočajo modeliranje energijskih tokov in parametrov toplotne-
ga ugodja v stavbi.

Z enakim metodološkim postopkom obravnavamo tudi prila-
gajanje stavbe na podnebne spremembe in odpornost proti 
njim, kjer določamo kazalnik (5.1) čas zunaj območja toplo-
tnega ugodja, in sicer za pričakovane podnebne razmere v 
letu 2030 in letu 2050. Ob tem uporabljamo scenarijsko orodje 
»zaščita uporabnikovega zdravja in toplotnega ugodja«, s ka-
terim analiziramo možne srednjeročne in dolgoročne vplive 
podnebnih sprememb na uporabnikovo zdravje in toplotno 
ugodje v stavbi, pri čemer se poleg izhodiščne zasnove stavbe 
lahko predvidijo učinkovitejše zasnove (z drugačnimi materia-
li, pasivnimi in aktivnimi ukrepi za zmanjševanje posledic eks-
tremnih poletnih temperatur, ki jih prinašajo podnebne spre-
membe). Poletno obdobje in prihodnje podnebne podatke je 
treba določiti na državni ravni (za leti 2030 in 2050), kar pomeni 
najprej izbor enega od predlaganih scenarijev podnebnih spre-
memb in nato uporabo podatkov iz klimatskih atlasov (npr. Me-
teonorm) oz. pripravo nacionalnih podatkov.

Pomemben, a zahtevnejši za uporabo, je kazalnik (4.1), ki 
obravnava kakovost notranjega zraka. Za ocenjevanje v fazi 
načrtovanja se uporabi eno od orodij za simulacijo prezrače-
vanja stavbe, pri čemer je treba v izračun zajeti celotno stavbo. 
Volumski pretok zraka prezračevanja se klasificira po standardu 
SIST EN 16798-1, prav tako koncentracija CO₂ in relativna zračna 
vlaga. Benzen se klasificira skladno s SIST EN 16798-3, trdi delci 
(PM₂,₅/₁₀) pa skladno s SIST EN ISO 16890-1. Strokovno, skladno 
z računskimi metodami iz SIST EN ISO 6946, SIST EN ISO 10211 
in SIST EN ISO 13788 ali poenostavljeno (SIST EN ISO 14683), se 

oceni morebitna nevarnost nastanka kondenzata in posledično 
plesni (programska oprema za ta namen je na voljo). V tej fazi 
metoda temelji tudi na sistematičnem popisu vseh materialov, 
ki bodo vgrajeni v stavbo, oz. rezultatov njihovega standardne-
ga testiranja, ki kažejo količine sproščanja emisij po 28 dneh, z 
vidika nadzora nad emisijami škodljivih snovi v prostor. V tujini 
so na voljo sistemi označevanja za proizvode z manj emisijami, 
škodljivimi za zdravje uporabnikov stavb. Težavo v začetni fazi 
predstavlja razpoložljivost podatkov o emisijah iz proizvodov. 
Ocenjevanje na podlagi meritev se izvaja po končani gradnji. 
Obvezno se testira delovanje prezračevalnega sistema po me-
todah, opisanih v aneksu D standarda SIST EN 12599. Izbirno se 
lahko merijo emisije ciljnih onesnaževal zraka, radona.

Precej manj izkušenj ima projektantska stroka z makro ciljem 2 
»učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel materialov« 
in s pripadajočimi orodji (2.1, 2.2) za življenjski cikel stavbe oz. z 
orodjem (2.4) analiza življenjskega cikla (LCA) stavbe. V našem 
okolju je iz te skupine meril že uveljavljena le obravnava kazal-
nika (2.3) odpadki in materiali pri gradnji in rušitvi.

Prvo orodje (2.1) je pregled materialov (BoM; angl. Bill of Mate-
rials), ki temelji na popisu posameznih materialov, vgrajenih v 
(predhodno) obstoječo stavbo, materialov, ki so predvideni za 
vgradnjo v stavbo, in materialov, ki bodo predvidoma na voljo 
ob rušenju obravnavane stavbe. Postopkovno najprej izdelamo 
pregled sestavnih delov stavbe (podobno podatkom iz naše-
ga popisa del) in nato pripravimo pregled materialov, ki so v 
sestavnih delih, ter te na koncu razvrstimo v štiri skupine po 
Eurostatu (kovine, nekovinski mineralni materiali, materiali na 
osnovi biomase in fosilne energije). Ker pri nas še nimamo stan-
dardiziranih popisov gradbenih del, ugotavljamo, da bo pri-
prava pregleda sestavnih delov in pregleda materialov (BoM) 
zahtevala nekaj več dela, kot če bi stavbo npr. načrtovali v BIM 

Slika 3: Faze življenjskega cikla stavbe po CEN/TC 350
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orodjih in od zgodnjih projektnih faz sistematično zagotavljali 
potrebne podatke. Priprava popisa sestavnih delov in materi-
alov je pomembno izhodišče za določitev še nekaterih drugih 
kazalnikov TG in za uporabo naslednje skupine orodij (2.2) za 
življenjski cikel. Ta orodja naslavljajo tri vidike: vidik načrtova-
nja življenjske dobe stavbe in elementov, vidik načrtovanja za 
prilagodljivost in prenovo stavbe ter vidik načrtovanja za raz-
gradnjo, ponovno uporabo in recikliranje. Rezultat je informa-
cija o stavbi s posameznega vidika obravnave stavbe. Vidik se 
odrazi tudi pri izračunu analize življenjskega cikla (LCA) stavbe 
v sklopu orodja (2.4). Izvedba LCA (izvaja se skladno s SIST EN 
ISO 14040/44 ter SIST EN 15978) zahteva uporabo specializira-
nega orodja in predvsem dostop do širokega nabora podatkov-
nih zbirk. Na voljo je znatno število generičnih podatkov (npr. 
oekobau.dat), vendar za fino optimizacijo na ravni 3 potrebuje-
mo specifične podatke o posameznih proizvodih in materialih. 
Orodja, ki ustrezajo zahtevam za izvedbo LCA, se v Sloveniji 
že uporabljajo in so na voljo. Zaradi relativno visoke komple-
ksnosti in zahtevanega znanja pa uporaba teh orodij zahteva 
primerno usposobljenega uporabnika in dodatne vire na strani 
projektne skupine in ozaveščenega naročnika.

Kazalnik (6.1) stroški življenjskega cikla uporabljamo pri optimi-
zaciji stroškov in vrednosti v življenjskem ciklu stavbe. Posto-
pek določitve stroškov življenjskega cikla (LCC – angl. Life Cycle 
Costing) stavbe je podan v standardu ISO 15686-5 in nato v 
SIST EN 16627. Stroški zajemajo začetne stroške gradnje stavbe 
in prihodnje obratovalne stroške (vključno z energijo in vodo) 
ter vzdrževanje, popravila in/ali zamenjavo stavbnih delov in 
komponent. Stroški zemljišča in stroški dejavnosti v stavbi v 
presojo niso vključeni. Z metodo LCC v predvideni življenjski 
dobi stavbe določimo neto sedanjo vrednost (NSV) skupnih 
diskontiranih stroškov, ki zajemajo naložbo v gradnjo ali preno-
vo, obratovalne stroške in stroške za energijo, stroške vzdrže-
vanja, popravil in zamenjav delov stavbe in naprav ter stroške 
ob koncu življenjskega cikla. Uporaba posebnih računalniških 
programov za ta namen ni ne nujna ne pogosta v praksi. Ve-
čji izziv je zagotavljanje vhodnih podatkov in robnih pogojev 
analize. Na začetku uvajanja metode se zato lahko uporablja 
tudi poenostavljena analiza LCC, kjer zajamemo le izbrane faze 
življenjskega cikla (npr. fazo proizvodov (A1–3) in fazo uporabe 
– energija in voda (B6–7) ali na primer fazo proizvodov (A1–3) 
in fazo uporabe – vzdrževanje, zamenjava, popravila, energija 
(B2–4, B6)), kar zmanjša zahtevnost analize in približa LCC upo-
rabniku trajnostnega vrednotenja stavb.

Alfa verzija kazalnikov bo zainteresirani javnosti na voljo za te-
stiranje v drugi polovici leta 2020.

1.6.5 Zahvala

Prispevek je nastal v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, Ak-
cija C4.4 Razvoj kazalnikov trajnostne gradnje, kjer sodelujejo 
Gradbeni inštitut ZRMK, Zavod za gradbeništvo Slovenije in 
Ministrstvo za okolje in prostor. LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 
IPC/SI/000007) je integralni projekt (2019–2026), sofinanciran 
s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za pod-
nebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta, kjer poleg 
vodilnega partnerja Ministrstva za okolje in prostor sodeluje še 
15 partnerjev (www.care4climate.si).
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1.7 Koncept krožnega 
gospodarstva, gradbeništvo 
in primer občine Kočevje

dr. Henrik Gjerkeš 
Gradbeni inštitut ZRMK in Univerza 
v Novi Gorici 
t: 01 2808 105 
e: henrik.gjerkes@gi-zrmk.si 
 https://gi-zrmk.si

1.7.1 Uvod

Krožno gospodarstvo (v nadaljevanju KG) je v zadnjih letih iz-
postavljen izvedbeni koncept za prehod v trajnostno družbo, 
ki ga promovirajo evropska politika, veliko nacionalnih oblasti, 
agencij in nevladnih organizacij ter celo mnoga podjetja po 
vsem svetu. Hitrejšo implementacijo KG zavira površna, nesi-
stematična in velikokrat pristranska razlaga koncepta, ki se zdi 
kot zbirka nejasnih in nepovezanih idej s številnih raziskoval-
nih področij. V prispevku bodo osvetljene ključne lastnosti in 
razlike med trajnostjo, trajnostnim razvojem in industrijsko 
ekologijo kot najpogosteje uporabljeni približek za KG. Po pre-
gledu KG, kot ga razume aktualna evropska politika, bo podan 
predlog celovitega koncepta KG z uravnoteženo tridimenzio-
nalnostjo in opisana uspešna implementacija v občini Kočevje 
z implikacijami na sektor gradbeništva.

1.7.2 Trajnost in trajnostni razvoj

Trajnost razumemo kot globalni normativni cilj človeštva. Z 
biološkega vidika temelji na omejenih virih in sposobnosti ab-
sorpcije narave, z etičnega vidika na moralni odgovornosti do 
bodočih generacij (WCED, 1987). Dojemanje trajnosti temelji 
na naših dejanjih, bodočih generacijah, okolju, odgovornosti in 
omejitvah. Ena od bistvenih značilnosti trajnosti je časovna ne-
omejenost antropogenih vplivov, saj bodo ti potekali v skladu 
z zmogljivostjo narave na finančno vzdržen in družbeno-social-
no sprejemljiv način.

Ob hitrem, predvsem tehnološkem razvoju človeštva je težko 
definirati stanje trajnosti, ker se robni pogoji (tehnologije, pod-
nebje, družbeni odnosi idr.) nenehno spreminjajo. Vemo, kaj 
želimo, vendar ne vemo natančno, kakšno to je. Ne moremo 
vedeti, kakšna bo prihodnost, vemo pa, da vse, kar počnemo, 
nanjo pomembno vpliva (Fell in Russell, 1994), zato moramo 
prepoznati in uveljaviti takšno odgovorno ravnanje, ki bo upo-
števalo omejitve in postavilo naravo v življenje in gospodarstvo 
kot neločljivo celoto.

Trajnostni razvoj je dinamičen proces najboljšega možnega 
konsenzualnega prilagajanja človeških aktivnosti in načina ži-
vljenja za uspešen prehod v stanje trajnosti. Tridimenzionalni 

koncept trajnostnega razvoja je opredeljen s harmonizacijo 
okoljskih, družbeno-socialnih in ekonomskih dejavnikov, ki jih 
na vedno višjih razvojnih stopnjah človeštvo usklajuje s po-
močjo znanosti in tehnologije. Razvoj smemo imenovati traj-
nostni samo takrat, ko je enakomerno zadoščeno vsem trem 
dimenzijam koncepta. Trajnostni razvoj je sicer normativen na 
globalnem nivoju, teritorialno raznoliki endogeni potenciali in 
potrebe pa omogočajo uspešno implementacijo samo od spo-
daj navzgor (bottom up) v koordinaciji z nacionalnimi in nad-
nacionalnimi politikami (top down), ki zagotavljajo strateški, 
zakonodajno-pravni in finančni okvir za njegovo izvajanje.

Industrijska ekologija

Pred obravnavo KG je treba omeniti industrijsko ekologijo, saj 
v veliki meri podcenjujoče obravnavanje KG velikokrat izhaja iz 
enačenja teh dveh pojmov. Ideja industrijske ekologije teme-
lji na analogiji z naravnimi ekološkimi sistemi (Frosch, 1992), 
npr. ekoindustrijski parki (Cote in Cohen-Rosenthal, 1998). Ti-
bbs (1992) in Ehrenfeld (1994) sta opredelila sedem ključnih 
komponent industrijske ekologije: izboljšanje snovnih tokov, 
dematerializacijo izhodnih tokov, sistematizacijo vzorcev rabe 
energije, uravnoteženje industrijskih vhodno/izhodnih tokov 
z naravno kapaciteto, vzpostavljanje zaprtozančnih procesov, 
prilagoditev politike ter ustvarjanje novih struktur in povezav. 
Eno od pomembnih orodij industrijske ekologije je projektira-
nje za okolje z načrtovanjem za recikliranje kot promocijo snov-
nih zank.

Graedel in Allenby (1995) sta industrijsko ekologijo v smislu op-
timizacije virov, energije in kapitala (človeškega in finančnega) 
predstavila kot znanost trajnosti, vendar analogija ekosistema 
brez razumevanja adaptivnih kompleksnih družbeno-ekonom-
skih sistemov (Holling, 2001) (še) ne (z)more na ustrezen način 
vključiti dveh od treh trajnostnih dimenzij, in sicer družbeno-
-socialne in ekonomske (Ehrenfeld, 2007).

Aktualno razumevanje KG večinoma temelji na ocenjevanju 
snovnih in energijskih tokov proizvodno-potrošniškega sis-
tema. KG načrtujejo tisti, ki ga tudi implementirajo: politiki, 
podjetja, poslovni svetovalci in poslovna združenja. Poskusov 
celovitih znanstvenih pristopov k opredelitvi kompleksnega 
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koncepta KG ni na pretek, najpogosteje so se ga raziskovalci 
lotevali z vidika ekoekonomije na makro in mikro nivoju, ekou-
činkovitosti in industrijske ekologije (Korhonen idr., 2018). Per-
cepcija koncepta KG kot enega glavnih gradnikov trajnostnega 
razvoja v Evropi (Evropska komisija, 2020a) nakazuje, da bi ga 
morali obravnavati tridimenzionalno, enako kot trajnostni ra-
zvoj. Pri načrtovanju in implementaciji KG na nekem teritoriju 
je treba zajeti politiko, ekonomski, okoljski in socialni vidik ter 
napredovanje tehnologije in izobraževanja (Malinauskaite idr., 
2017). Navkljub trudu se zdi, da je to še pretežka naloga, saj ob 
branju dokumentov in razlag koncepta KG največkrat dobimo 
vtis, da gre za industrijsko ekologijo v službi dviga (globalne) 
konkurenčnosti poslovnih sistemov, pri čemer se družbeno-so-
cialna dimenzija opraviči kvečjemu z delovnimi mesti in infor-
miranostjo potrošnika.

1.7.3 Svet Evropske unije o krožnosti in prehodu 
v trajnostno družbo

Najnovejši evropski Akcijski načrt za krožno gospodarstvo 
v podnaslovu naslavlja čistejšo in bolj konkurenčno Evropo 
(Evropska komisija, 2020a). Dokument je bil predstavljen »kot 
del industrijske strategije EU« z ukrepi, s katerimi bi trajnostni 
izdelki postali pravilo v EU, okrepili vlogo informiranja potrošni-
kov in zagotovili manj odpadkov.

Sodobno razumevanje pojma KG na nivoju politike Evropske 
unije lahko sintetiziramo iz sklepov razprave Svet Evropske uni-
je (EU) na temo Več krožnosti – prehod na trajnostno družbo 
(Svet EU - 12791/19, 2019). Svet EU v 38 sklepih izpostavlja KG 
kot evropsko zgodbo o uspehu, podaja strategijo za »krožno 
gospodarstvo 2.0«, navaja ključne sektorje, poziva k spremembi 
proizvodnje in potrošnje in poudarja pomen »financiranja traj-
nostne rasti pri prehodu na krožno gospodarstvo« (prav tam). 
Med strateškimi izhodišči za KG poziva, »naj bo krožno gospo-
darstvo eden od temeljev dolgoročne vizije industrijske priho-
dnosti Unije«, in poudarja »pomen mednarodnega sodelovanja 

in digitalnih tehnologij pri podpiranju trajnostnih in sledljivih 
dobavnih in vrednostnih verig ter pravične, trajnostne in go-
spodarne rabe naravnih virov na globalni ravni« (prav tam). V 
nadaljevanju izpostavlja recikliranje proizvodov in materialov 
ter kot ključne sektorje gradbeništvo, hrano, tekstil, mobilnost 
in elektroniko. Svet EU med drugim pozdravlja »ukrepe za kre-
pitev krožnega gospodarstva na podlagi pametnejše uporabe 
proizvodov in materialov, podaljševanja življenjske dobe proi-
zvodov in čim daljšega ohranjanja materialov v gospodarskem 
ciklu (zavrnitev, zmanjšanje, popravilo, ponovna uporaba, pre-
oblikovanje in recikliranje)« (prav tam).

Svet EU poudarja vpliv industrije/tehnologij/sektorjev na glo-
balno biokapaciteto ter pomen preoblikovanja proizvodnih 
procesov in vzorcev uporabe na temelju koncepta KG. V 27. 
sklepu sicer ugotavlja, da »imajo potrošniki ključno vlogo pri 
prehodu na krožno gospodarstvo«, vendar zgolj na način, da 
jih je treba čim bolje informirati in izobraziti »v podporo spre-
membam življenjskega sloga, ki bodo koristile tako okolju kot 
spretnostim, zdravju in dobremu počutju ljudi« (prav tam).

1.7.4 Celovita opredelitev koncepta krožnega 
gospodarstva

Krožno gospodarstvo (KG) je izvedbeni koncept prehoda v 
trajnostno družbo. Okoljske, ekonomske in družbeno-socialne 
učinke mora dosegati uravnoteženo. Trajnostni razvoj je pot 
v stanje trajnosti pri pogojih, ki jih še ne poznamo in ki bodo 
obstajali takrat, ko bo dosežena. KG znotraj tega poskuša v 
okviru tehničnih, zakonodajno-pravnih in političnih možnosti 
dosegati dosegljive, materializirane vmesne postaje na tej poti 
z ozirom na stopnjo razvoja (tehnološkega, družbeno norma-
tivnega, političnega), ne da bi pomikalo meje percepcije tega, 
kar naj bi trajnost v resnici bila.

Krožno gospodarstvo je lokalna limita trajnostnega razvoja, ko 
gre prostor k »tukaj« in čas k »zdaj«.

Trajnost
Znanje

Narava

Ljudje

Dobiček

KG
Trajnostni razvoj

Prostor

Čas

(Zdaj, Tukaj)

Tehnologija

Slika 1: Krožno gospodarstvo (KG) kot limita trajnostnega razvoja tukaj in zdaj
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KG se ne nanaša zgolj na proizvodnjo (gospodarstvo, sektorje, 
industrijo, podjetja), ampak ima vpliv na vse aspekte življenja 
ljudi na nekem teritoriju (raba dobrin, prosti čas, zaposlenost, 
zdravo okolje, kakovost bivanja itd.). Območje lahko obsega 
lokalno skupnost (npr. občino), regijo, državo (npr. Slovenijo), 
nadnacionalno skupnost (npr. EU), konec koncev ves svet, če 
je le večina prebivalcev in deležnikov tako odločena. KG je to-
rej določeno z območjem učinkov in z deležniki, ki te učinke 
proizvajajo in zaznavajo. Seveda so pri tem tudi gospodarski 
subjekti v območju pomembni deležniki in imajo pomemben 
vpliv na uspešnost KG, še zdaleč pa niso edini.

Ko razumemo sicer pomembno, a ne ekskluzivno vlogo gospo-
darstva v konceptu KG, vidimo pomanjkljivost v npr. reciklira-
nju kot tako izpostavljenemu ukrepu KG v nacionalnih in EU 
dokumentih. Ali celo pretirano zagnanost pri npr. podeljevanju 
nagrad podjetjem za »najbolj krožno gospodarstvo«. Pri tem 
se pogosto mešata koncept industrijske ekologije, ko podjetja 
zaradi pritiska družbe in iskanja konkurenčnosti na trgu stremi-
jo k zmanjševanju vpliva na okolje (vključno s transformacijo 
linearnih v krožne proizvodne (pod)procese z zmanjševanjem 
end-of-pipe emisije), in koncept KG, ki ni in ne more biti izpol-
njen zgolj v okviru gospodarske dejavnosti, izdelka, subjekta ali 
sektorja.

Celovit koncept KG se lahko uspešno izvaja samo na reguliranem 
območju z izvoljenim vodstvom, ki je odgovorno ljudem (in ne ka-
pitalu).

Uspešnost KG ne temelji na kapitalskem, ampak na narodnogo-
spodarskem dobičku – na multiplikativnih trajnostnih učinkih na 
okolje, kjer se izvaja, in na ljudi, ki so vključeni vanj.

Navidezno drzna trditev v aktualnem družbeno-ekonomskem 
sistemu ni tako heretična, kot se zdi. Podjetja, ki se vključijo v 
KG na nekem območju, še vedno poslujejo po načelu kapital-
skega dobička, jim pa simbioza z lokalno skupnostjo daje pod-
lago za večji vpliv na dvig kakovosti življenja na tem območju, 
pozitivne učinke na lastno poslovanje in pomoč lokalne sku-
pnosti v težjih (npr. nedavnih epidemioloških) razmerah, ki je 
od globalnega trga ne morejo pričakovati.

Osnovni pogoj seveda je, da je KG, če želi biti trajnostno, tudi 
finančno samozadostno in vzdržno. Pri tem ne stremi k čim 
večjemu finančnemu dobičku, ampak k čim večji vključeno-
sti lokalnih deležnikov in virov – ne glede na to, da velikokrat 
niso najcenejši. (Globalni) trg vpliva na KG zgolj pri oblikovanju 
cene končnih izdelkov oz. storitev, ki seveda mora biti konku-
renčna, če jih želi prodati izven svojega teritorija. KG izkazuje 
narodnogospodarski dobiček z neposrednim in posrednim iz-
boljšanjem družbeno-socialnih razmer – več posla imajo lokal-
na podjetja, več lokalnih prebivalcev je zaposleno, več denarja 
zadržijo doma, več denarja gre tudi v proračun lokalne sku-
pnosti. To so atributi celovitega koncepta KG pri izpolnjevanju 
njegovega poslanstva. Dokler so izdelki oz. usluge konkurenčni 
na globalnem trgu, svoje uspešno delovanje dokazuje z dob-
robitmi, ki jih zagotavlja lokalnemu okolju, ne pa z dobičkom v 
kapitalskem smislu.

Medtem ko znamo ekonomske in okoljske učinke relativno do-
bro oceniti, izbor in kvantifikacija družbeno-socialnih učinkov 
ni tako jasna. Hkrati jih je težko jasno ločiti od ekonomskih (npr. 
dodana vrednost) ali okoljskih (npr. kakovost bivanja), kar ne 
preseneča, saj noben učinek ne nastane izolirano, brez vzrokov 
in posledic. KG na teritoriju, kjer se implementira, zvišuje kako-
vost bivanja za vse prebivalce v vseh pogledih, ki se prepletajo: 
zdravo okolje, raba obnovljivih virov … (ekologija), zaposlenost 
prebivalstva, uspešnost podjetij … (ekonomija), socialna var-
nost, šolstvo, kultura, šport, zdravstvo, skrb za deprivilegirane 
skupine … (družbeno-socialni učinki).

Širok spekter učinkov in presnova KG neizogibno vodita do sklepa, 
da so naravni strategi in izvajalci KG v Sloveniji lokalne skupnosti, 
in to v partnerskem odnosu z državno politiko, ki jim mora zagoto-
viti strateške ter ustrezne zakonodajne in finančne pogoje.

KG s tem sovpada s podstatjo trajnostnega razvoja, da se lahko 
uspešno implementira zgolj od spodaj navzgor (bottom up), 
hkrati pa nalaga lokalnim oblastem veliko odgovornost. Sode-
lovanje proizvodnih in storitvenih podjetij, lokalne industrije 
in drugih lokalnih deležnikov v čim večjem obsegu povečuje 
uspešnost in trajnostne učinke KG. Sodelujoči s koordiniranim 
nastopom pridobijo več koristi, kot bi bila vsota koristi samo-
stojno delujočega lokalnega deležnika na globalnem trgu. Bi-
stveno pa je, da neposredne in posredne koristi KG čuti lokalna 
skupnost in njeni prebivalci.

V Sloveniji ni vedno enostavno ločiti finančnih učinkov ukre-
pov na občinsko in državno blagajno, saj se davčni prihodki, 
socialni transferji ipd. pretakajo iz ene v drugo, pri čemer ima 
država pri prerazporejanju mnogo večje pristojnosti. Prenese-
ne pristojnosti lokalnim skupnostim, ki jih izvajajo na svojem 
teritoriju, so v velikem delu financirane posredno po načelu 
subsidiarnosti, medtem ko so lokalne investicije v prvi vrsti od-
visne od sposobnosti lokalne oblasti. V tem kontekstu prinaša 
KG dodatne prednosti lokalnim skupnostim, saj bi tiste uspe-
šne z izkoriščanjem endogenih učinkov KG postale močnejše, 
manj odvisne in sposobnejše izvajanja neprofitabilnih, a za zvi-
ševanje kakovosti bivanja občanov pomembnih investicij (npr. 
knjižnice, športna igrišča, infrastruktura). Vsi občani smo hkrati 
državljani in brez dvoma raje živimo v okolju in ljudem prijazni 
skupnosti.

1.7.5 Svet Evropske unije o krožnem 
gospodarstvu v gradbeništvu

Na osnovi splošne razprave o krožnosti in prehodu v trajnostno 
družbo (Svet EU - 12791/19, 2019) je Svet EU 28. 11. 2019 spre-
jel sektorske sklepe z naslovom Krožno gospodarstvo v gradbe-
ništvu (Svet EU - 14653/19, 2019).

V 19 sklepih o KG v gradbeništvu Svet ugotavlja, da ima grad-
beništvo velik vpliv na črpanje virov in emisijo odpadkov v EU. 
Izpostavlja, da ima sektor gradbeništva velike možnosti za po-
večanje učinkovitosti, in poudarja pomembnost razvoja bolj 
trajnostnih gradbenih proizvodov in materialov, »vključno z 
recikliranimi materiali, s katerimi bi na primer lahko zmanjšali 
vpliv stavb na okolje v njihovem življenjskem ciklu, povečali 
možnost večkratne uporabe stavb, povečali energetsko učin-
kovitost, zmanjšali emisije CO₂ ali absorbirali CO₂« (Svet EU 
- 14653/19, 2019). Svet EU poudarja pomen standardizacije 
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tehničnih specifikacij za okoljsko deklaracijo izdelka in izpo-
stavlja, da je ponovna uporaba ali uporaba recikliranega ma-
teriala prostovoljna ob upoštevanju zdravstvenih in varnostnih 
vidikov gradbenih proizvodov. Pri tem poudarja »potrebo po 
ozaveščanju z ukrepi za krepitev zaupanja javnosti v varnost 
in kakovost gradbenih proizvodov iz recikliranih materialov in 
ponovno uporabljenih gradbenih proizvodov ter z ukrepi za se-
znanjanje o možni uporabi teh proizvodov.« (prav tam)

Svet EU v 15. sklepu poudarja pomen povezovanja načel krože-
nja, življenjskega cikla in modularnega načrtovanja ter pri tem 
izpostavi uporabo okvira Level(s), meril zelenega javnega naro-
čanja in protokola EU za ravnanje z gradbenimi odpadki. V na-
daljevanju Svet spodbuja Evropsko komisijo in države članice k 
pojasnitvi statusa gradbenih odpadkov, označevanja gradbe-
nih proizvodov ter vloge pitne vode in kemikalij pri gradbenih 
proizvodih. Izpostavlja potrebo po razjasnitvi »terminologije v 
zvezi s „ponovno uporabo“ in „recikliranjem“ iz uredbe o grad-
benih proizvodih […] in terminologije v zvezi s „predelavo“ iz 
zakonodaje o odpadkih.« (prav tam). Digitalizacijo omeni kot 
»orodje za omogočanje krožnega gospodarstva v gradbeni-
štvu« v zvezi s trženjem, dokumentiranjem in sledenjem sno-
vi ali materialov. Na koncu Svet EU »opozarja na pomen načel 
boljšega pravnega urejanja kot pogoja za regulativno okolje 
[…]« in »poudarja ključno vlogo držav članic in deležnikov.« 
(prav tam).

Iz zapisanega lahko razberemo, da evropska politika velik pou-
darek namenja področju zapiranja snovnih in energijskih zank 
v gradbeništvu (v sklepih je 11-krat omenjeno recikliranje in 
10-krat odpadki) s pomočjo sodobnih orodij in harmonizacijo 
zakonodaje, manj pa sklepi zadevajo družbeno-socialno di-
menzijo KG (2-krat so omenjena delovna mesta in prav toliko-
krat zdravje). Svet EU in Evropska komisija izpolnjujeta vlogo 
nadnacionalnega koordinatorja v trajnostnem razvoju tukaj in 
zdaj (torej v KG) z zagotavljanjem strateškega, splošnega za-
konodajno-pravnega in deloma finančnega okvira specifično 
tudi v sektorju gradbeništva. Odgovornost za družbeno-soci-
alno dimenzijo pri implementaciji KG je prepuščena državam 
članicam, lokalnim oblastem in deležnikom, ki najbolje poznajo 
potenciale in potrebe na svojem teritoriju.

Koncept KG se v Evropi (razen na deklarativni ravni) počasi uve-
ljavlja v praksi (Evropska komisija, 2020b). Zdi se, da za to obsta-
jata dva pomembna razloga: države članice pri harmonizaciji 
strategije EU koncept KG in svoje vloge v njem največkrat ne 
obravnavajo celovito ter v duhu industrijske ekologije breme 
prehoda v trajnostno družbo prevalijo na podjetja/industrijo. 
Pri top down transkripciji strategije EU je premalo poudarjeno, 
da vsako podjetje deluje v neki lokalni skupnosti (občini), ki je 
v naravni vlogi stratega in izvajalca celovitega koncepta KG na 
svojem teritoriju. Drugi razlog, ki verjetno pogojuje prvega, 
pa je sposobnost občin, da z omejenimi človeškimi in finanč-
nimi viri polnokrvno odigrajo svojo edinstveno in odgovorno 
poslanstvo. Pri tem so posamezni sektorji, brez dvoma tudi 
gradbeništvo s svojimi vsepovsod prisotnimi storitvami in iz-
delki, različno pomemben del lokalne ekonomije, ki ima večji 
ali manjši endogeni razvojni potencial za razcvet KG v občini.

Trditvi pritrdi 13. sklep Sveta EU (Svet EU - 12791/19, 2019), ki 
poudarja, »da imajo mesta in regije pionirsko vlogo pri prehodu 
na krožno gospodarstvo in delujejo kot vozlišča za preusmerja-

nje v krožnost«, in jih spodbuja, »naj s politikami, naložbami in 
pilotnimi projekti izboljšajo ravnanje z odpadki ter vzpostavi-
jo platforme za inovacije, ki bodo aktivirale zasebni sektor in 
spodbujale industrijsko simbiozo med podjetji […]«.

Vitalna vloga »mest in regij«, torej lokalnih skupnosti, pri im-
plementaciji celovitega koncepta KG in implikacije na sektor 
gradbeništva je v nadaljevanju podkrepljena s primerom dobre 
prakse v občini Kočevje.

1.7.6 Implementacija celovitega koncepta 
krožnega gospodarstva v občini Kočevje

Občina Kočevje je prek svoje javne gospodarske družbe Komu-
nala Kočevje d.o.o. leta 2015 ustanovila gospodarsko družbo 
Kočevski les d.o.o. (v nadaljevanju KL) z namenom, da vpelje 
koncept in koordinira KG na teritoriju občine. Občina Kočevje 
je največja slovenska občina po površini, ki jo v približno 85 % 
pokrivajo gozdovi. Logično je, da je strategija KG zasnovana na 
lesu kot največjem endogenem potencialu občine Kočevje in 
hkrati eni od strateških razvojnih prioritet Republike Slovenije. 
Z ustanovitvijo KL je občina udejanjila svojo dolgoročno vizijo, 
da noben hlod ne bo zapustil teritorija občine neobdelan, s tem 
pa istočasno podpira tudi nacionalno strateško usmeritev k oži-
vitvi lesnopredelovalne verige.

Osnovni prioriteti KL sta koordiniranje lokalnih podjetij in zain-
teresiranih deležnikov pri trajnostni negi gozda (KL je imetnik 
PEFC in FSC COC), za kar mu je občina podelila koncesijo, in ko-
ordiniranje razvoja lesnopredelovalne verige. »Namen gospo-
darskega dela dejavnosti družbe ni v ustvarjanju konkurence 
drugim podjetjem na Kočevskem, ampak skupaj z njimi zago-
tavljati trajno oskrbo s surovino, polizdelki ter razvoj produktov 
in širitev obsega dela primarne in predvsem sekundarne lesne 
proizvodnje v gozdno-lesni predelovalni verigi na Kočevskem« 
(Marolt in Obranovič, 2016). Zaradi slabo razvite lesnoprede-
lovalne industrije v občini je v tej razvojni fazi KG končni pro-
dukt KL sušena rezana deska, ki ima več kot 200 % višjo dodano 
vrednost v primerjavi s hlodom. KL s sušenim rezanim lesom 
oskrbuje lesnopredelovalno verigo in gradbeni sektor. Z ostan-
ki pri žaganju in lesom slabe kakovosti oskrbujejo proizvajalce 
ivernih plošč in kotlovnico na lesno biomaso, ki napaja sistem 
daljinskega ogrevanja v mestu Kočevje. S tem se snovna zanka 
lesa na teritoriju občine Kočevje zapre in omogoča zanesljivo 
in od nihanj cene na trgu neodvisno (samo)oskrbo s toplotno 
energijo.

Analiza delovanja KL kot koordinatorja po našem vedenju 
edinega celovitega koncepta KG v Sloveniji je v petih letih de-
lovanja pokazala mnoge pozitivne učinke: finančno vzdržno 
poslovanje, koristi za občinski proračun, boljše poslovanje lo-
kalnih vključenih deležnikov, ohranjanje obstoječih in ustvar-
janje novih zelenih delovnih mest, informiranje in vključevanje 
lokalnega prebivalstva ter boljše in trajnostno izkoriščanje lo-
kalnih potencialov. Poslovanje KL se v skladu s konceptom KG 
manifestira v maksimiranju vsakoletnega prispevka v občinski 
proračun v obliki koncesnine, pri čemer občina nameni del 
teh sredstev KL za razvoj KG na njenem teritoriju. KL je v letih 
2016–2019 v občinski proračun prispeval 1.436.611 evrov, od 
česar mu je občina namenila 320.919 evrov razvojnih sredstev 
(Kočevski les, 2020). Razlika 1.115.962 evrov je prispevek KG k 
aktivnostim in investicijam občine za bolj zdravo, prijetno in 
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kakovostno bivanje občanov. Eden zadnjih primerov je maja 
2020 odprto igrišče Srce soseske v Kočevju (slika 2) za igro in 
druženje vseh generacij (Občina Kočevje, 2020).

KL danes zaposluje štiri ljudi, povečanje števila neposrednih 
zelenih delovnih mest v KG vključenih podjetij in deležnikov 
pa je bistveno večje in je v letu 2020 ocenjeno na več kot 50, 
kar nakazuje tudi na sorazmerno povečanje obsega dejavnosti 
v lesnopredelovalni verigi v občini. Glede na povprečne plače v 
gozdarstvu v l. 2017 je letna vrednost novih delovnih mest okoli 
870.000 evrov bruto in nekaj manj kot 600.000 evrov neto (Tor-
roni, 2018). Neto denar zaposleni porabijo večinoma v občini, 
razliko med bruto in neto vrednostjo prispevajo v različne jav-
ne blagajne. Poleg neposrednih finančnih koristi nižanje brez-
poselnosti zmanjšuje tudi stroške nadomestila, ki je v l. 2015 
znašal 2.014 evrov na leto na brezposelno osebo (prav tam). 
Samo iz tega naslova znašajo kumulativne posredne finančne 
koristi KG v letih 2016–2019 nekaj več kot 400.000 evrov.

KL razvojna sredstva vlaga v zvišanje dodane vrednosti lesa. 
Investiciji v dve sušilnici lesa iz l. 2016 se je v l. 2020 pridružil 
klimatizirani skladiščni prostor, prikazan na sliki 3. V njem je 
skladiščen sušen les najvišje kakovosti in predstavlja v Sloveni-
ji unikatno »trgovino«, kjer si lahko mizarji, stolarji, gradbeniki 
in drugi mojstri kar s police izberejo sušen rezan les za svoje 
potrebe. Pričakovati je, da bo nov pristop k trženju visokokako-
vostnih lesnih izdelkov omogočil hitrejši razvoj lesnopredelo-
valne industrije in še večji razmah KG na Kočevskem.

Drugi neekonomski in posredni pozitivni učinki uspešnega 
izvajanja celovitega koncepta KG v občini Kočevje se kažejo 
v velikem številu neprofitabilnih investicij v občini, višanju ži-
vljenjskega standarda, večji prepoznavnosti kočevskega lesa, 
razmahu (eko)turizma (npr. vsakoletni Festival lesa) in zanima-
nju za prihod investitorjev (kot je Yaskawa), ki želijo z umestitvi-
jo v trajnostno naravnano okolje povišati svojo konkurenčnost.

Rezultati večletnega izvajanja v občini Kočevje kažejo, da je 
njihov koncept KG celovit, uravnoteženo tridimenzionalen in 
prilagojen endogenim potencialom teritorija.

1.7.7  Zaključek

KG je široko prepoznan in sprejet koncept transformacije eno-
smernega v trajnostni razvoj. Hitrejšo implementacijo zavira 
neupoštevanje njegove tridimenzionalnosti in neuravnoteže-
nost vlog posameznih deležnikov.

KG predstavlja transkripcijo trajnostnega razvoja v zdajšnji čas 
in prostor: v okviru tehničnih, zakonodajno-pravnih in politič-
nih možnosti poskuša dosegati materializirane vmesne postaje 
na poti do trajnosti, upoštevajoč trenutno stopnjo razvoja (teh-
nološkega, družbeno normativnega, političnega), brez pomika 
meje percepcije tega, kar naj bi trajnost v resnici bila.

Uspešnost celovitega koncepta KG ne temelji na kapitalskem, 
ampak na narodnogospodarskem dobičku – na multiplikativ-
nih trajnostnih učinkih na okolje, kjer se izvaja, in na ljudi, ki so 
vključeni vanj, zato se lahko uspešno izvaja samo na regulira-
nem območju z izvoljenim vodstvom, ki je odgovorno ljudem, 
ne kapitalu.

Širok spekter učinkov in presnova KG ne puščata dvoma, da so 
naravni strategi izvajanja KG v Sloveniji lokalne skupnosti, in to 
v partnerskem odnosu z državno politiko, ki ima nalogo, da za-
gotovi globalno-strateški, zakonodajno-pravni in finančni okvir 
za njegovo izvajanje.

Evropska politika izpolnjuje vlogo nadnacionalnega koordina-
torja in globalnega stratega v trajnostnem razvoju tukaj in zdaj 
(torej v KG), vendar se prepogosto na poti do implementacije 
zamegli bistvo KG s poenostavljanjem koncepta, izpostavlja-
njem sektorjev in zapostavljanjem katere dimenzije, največkrat 
družbeno-socialne.

Ovira bi lahko bila tudi organiziranost lokalne samouprave v 
Sloveniji, vendar primer implementacije celovitega koncepta 
KG v občini Kočevje pokaže, da lahko lokalna oblast ne glede na 
omejene vire s smelo in premišljeno politiko zasnuje in izvaja 
KG z vsemi pozitivnimi učinki na ljudi, okolje in gospodarstvo, 
vključno z gradbeništvom.

Slika 3: Novo klimatizirano skladišče za sušeni les. V ozadju sta sušilnici lesa.Slika 2: Večgeneracijsko igrišče Srce soseske v Kočevju



Pr
eh

od
 v

 tr
aj

no
st

no
 g

ra
dn

jo
 in

 ž
iv

lje
nj

sk
i c

ik
el

 s
ta

vb
e

52

1.7.8  Zahvala

Prispevek je bil pripravljen v okviru osemletnega integralnega 
projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) (2019–
2026), podrobneje v sklopu Akcije 4.4 Razvoj kazalnikov trajno-
stne gradnje. Projekt je sofinanciran s sredstvi evropskega pro-
grama LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sred-
stvi partnerjev projekta. Vodilni partner projekta je Ministrstvo 
za okolje in prostor, ki izvaja aktivnosti skupaj s še 14 partnerji 
(www.care4climate.si).
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1.8 Pametne stavbe in 
digitalizacija grajenega 
okolja

dr. Katja Malovrh Rebec
Zavod za gradbeništvo Slovenije, Oddelek 
za gradbeno fiziko
t: 051 311 370
e: katja.malovrh@zag.si, www.zag.si

Egon Likar
PARS d.o.o. Idrija, Podjetje za geodezijo in 
prostorsko informatiko
t: 041 621 351
e: egon.likar@pars.si, www.pars.si

dr. Andrej Tibaut
UM, Fakulteta za gradbeništvo, prometno 
inženirstvo in arhitekturo
t: 031 307 731
e: andrej.tibaut@um.si, www.fgpa.um.si

1.8.1 Uvod

Ljudje že več tisoč let gradimo in spreminjamo naravno oko-
lje, na kar nas opominjajo ostanki številnih grobnic, obeležij 
in drugi objekti, stari več tisoč let. V tisočletjih so se pristopi k 
ustvarjanju grajenega okolja in kompleksnost grajenih struktur 
bistveno spremenili. Spremenili so se vsi vidiki gradnje: načr-
tovanje, izvajanje, nadziranje in uporaba ter vzdrževanje, celo 
rušenje s ponovno uporabo in recikliranjem se spreminja. Na-
črtom in modelom kot osnovo za gradnjo smo začeli dodajati 
številne dodatne informacije, vpletenih je vedno več ljudi. Do-
bro grajen objekt ima drugačne lastnosti, kot smo jih zahtevali 
pred desetletji in stoletji. Zdaj že veliko vemo o tem, kako gradi-
ti objekte, ki bodo varni (statično, protipotresno, požarno itd.). 
Vedno več poudarka je na tem, kako objekte narediti prijazne 
zdravju in okolju, pri čemer se srečujemo z izzivi, kako objekte 
optimizirati z vidika rabe virov (voda, elektrika itd.) in obenem 
ohraniti visoko kakovost bivanja. Sprašujemo se, kako obliko-
vati takšne grajene strukture, ki bi puščale čim manjše okoljske 
odtise v času gradnje, uporabe in po končani rabi.

Še v bližnji preteklosti smo povezovanje velikega števila para-
metrov pri gradnji zaupali presoji izkušenih strokovnjakov, ki 
so pogosto intuitivno vedeli, katere rešitve se bodo obnesle. 
Tehnične lastnosti so poiskali v katalogih in priročnikih. Danes 
tak pristop ni več učinkovit: soočamo se s preveč informacija-
mi, projekti so postali preveč kompleksni, vpletenih je preveč 
ljudi, zahtev in podatkov, materiali, sestave, spoji in gradbeni 
elementi se razvijajo prehitro. Postopno se pomikamo proti 
parametričnemu načrtovanju, kjer ljudje določimo lastnosti 
grajenih objektov, njihove številne kombinacije pa preigravajo 
za nas algoritmi. Opozorijo nas na številne izzive, ki se pri tem 
odprejo in bi jih sicer spregledali.

Če je bil v zgodovini dolgo časa arhitekt osrednja figura nasta-
jajočih objektov in se je skupaj s številnimi objekti njegovo ime 
zapisalo v spomin, se danes pristop h gradnji spreminja. V gra-

dnjo se vključujejo vedno novi in novi ozko specializirani pro-
fili, ki objektu vdahnejo specifične značilnosti. Od Plečnikovih 
Žal prehajamo k Eko-trajnostni hiši. Poleg gradbenih, strojnih, 
elektro, lesarskih, varnostnih in drugih inženirjev, geodetov in 
urbanistov, specialistov na področjih gradbene fizike, varstva 
kulturne dediščine ipd. svoje znanje, informacije in izkušnje v 
vseh fazah ustvarjanja objektov danes prispevajo še zastopniki 
investitorja, ekonomisti, bančniki, zavarovalničarji in ne naza-
dnje predstavniki lokalnih skupnosti ali upravljavci z infrastruk-
turo. Delo postaja izrazito fragmentarno, vsak od vpletenih ima 
svoj ozek pogled in prioritete. Pri svojem delu si različni stro-
kovnjaki pomagajo s specialnimi orodji, programsko opremo in 
specifičnimi podatki. Da bi lažje obvladovali nastalo situacijo, si 
delovni proces lajšamo z vedno večjo mero digitalizacije.

Včasih ročno narisani katastri, načrti, skice in sheme so z ra-
zvojem tehnologije CAD (Computer Aided Design) v zadnjih 
desetletjih postali vedno kompleksnejši 3D modeli. Prej loče-
ne rešitve posameznih strok iščejo zdaj načine, kako sestaviti 
predloge že zelo zgodaj v fazi projektiranja v smiselno celoto. 
Cilj je skupno mesto, model, kamor interdisciplinarne ekipe 
odlagajo svoja spoznanja in predloge za rešitve. Poleg tega v 
stavbe vgrajujemo vedno nove in drugačne materiale in kom-
ponente. Bistveno je, da veliko vgrajenih elementov ni več pa-
sivnih. S pomočjo senzorjev zbirajo informacije o sebi in okolici 
ter se nanje tudi odzivajo. Govorimo o pametnih elementih 
grajenega okolja. Most se zaveda lastnih pomikov, okno ve, 
če je odprto, zazna padec tlaka in predvidi prihajajoči dež, o 
čemer obvesti lastnika objekta. Toplotni sistem v stavbi izraču-
nava porabo in predpostavi letni strošek ogrevanja, hlajenja in 
klimatizacije. Stavba se poveže s sosednjimi grajenimi objekti 
in skupaj načrtujejo porabo vode, ki je zato optimirana. Sose-
ska individualnih hiš koristi skupni zalogovnik toplote in s tem 
deluje učinkoviteje. Pametne stavbe se zlivajo v pametne četrti 
in slednje v pametna mesta.
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1.8.2 Informacijsko modeliranje gradenj (zgradb)

Informacijsko modeliranje gradenj (BIM – Building Information 
Modeling) je način komuniciranja, kjer so rezultat 3D modeli 
objektov grajenih struktur, ki vsebujejo tako natančne geome-
trijske podatke kot tudi številne semantične podatke, npr. o 
materialih, spojih, sestavah, dopustnih kombinacijah, trdnosti, 
trajnosti. Ideja takšnega pristopa je, da v skupno, »živo« odlo-
žišče dodajamo informacije, ki se nam razkrivajo z napredo-
vanjem projektne faze in z novimi spoznanji, do katerih pride 
zaradi sodelovanja različnih strokovnjakov. Včasih so bile na-
mreč številne informacije izgubljene, podvojene, pozabljene ali 
zanemarjene.

Še pred kratkim je bilo precej običajno, da je delo potekalo v 
zaporednih fazah, prepletanja in diskusij med strokami je bilo 
malo. Načrtovanje objekta je bilo na primer razmejeno na ti-
pične faze, kot so idejna zasnova, dokumentacija za pridobi-
vanje gradbenega dovoljenja, priprava načrtov za izvajanje, 
v času gradnje dokumentacija o nadzoru, po končani gradnji 
pa projekti o izvedenih delih. Znotraj vsake od naštetih faz so 
zaporedno obravnavali predloge, kako zgraditi objekt, različni 
inženirji in drugi strokovnjaki. Običajno so arhitekti pripravili 
podloge, potem pa ostalim inženirjem prepustili, da so hkrati 
vrisovali svoje predloge, bolj ali manj brez medsebojnih stikov. 
Na koncu se je rešitve združilo. V času izvajanja je bilo dokaj 
normalno in pričakovano, da so se takšne rešitve pogosto po-
kazale kot neusklajene in posledično enostavno neizvedljive. 
Kjer je strojnik predvidel napeljavo za ogrevanje, je elektro in-
ženir hkrati predvidel vode za elektro napeljavo. Tako je med 
gradnjo prihajalo do številnih popravkov in sprememb, kar je 
gradnjo dražilo in podaljševalo, nadzorniki pa so imeli z uskla-
jevanjem gradnje in zagotavljanjem kakovosti veliko preglavic.

Ideja BIM je pripraviti tak delovni proces, kjer iskanje rešitev ne 
bo več potekalo zaporedno, temveč bodo različni strokovnja-
ki svoja znanja lahko prispevali v obliki odzivanja na aktualno 
stanje razvoja projekta grajene strukture, ki se odraža v modelu 
(slika 1). Slednji se pogosto posodablja, spreminja in prilagaja 
novim spoznanjem. To velja tako za fazo priprave projektne do-

Slika 1: Skupni BIM model različnih inženirjev. Vir in avtor: osebni arhiv dr. Katje 

Malovrh Rebec, Projekt: Večstanovanjska stavba

Slika 2: Primeri BIM programskih okolij (vir: dr. Katja Malovrh Rebec)

kumentacije kot tudi v času izvajanja, kar pomeni, da pri odlični 
implementaciji dobimo po koncu gradnje tudi realni BIM mo-
del objekta, kjer je vse tako, kot je zgrajeno. Pred uvajanjem 
BIM smo lahko o čem podobnem le sanjali.

To prinaša seveda številne prednosti: probleme se rešuje spro-
ti, med gradnjo je veliko manj presenečenj, gradnjo je mogo-
če veliko bolje načrtovati, kar prinese na koncu tudi številne 
finančne koristi. S pomočjo tehnik, ki so združljive z BIM, npr. 
kamer na gradbiščih, ki samodejno primerjajo zgrajeno stanje s 
pričakovanim v modelih, je mogoče zajeziti številne netočnosti 
in anomalije, celo goljufije. Predvsem pa je rezultat takšnega 
dela, da znanja strokovnjakov dosežejo objekte in so imple-
mentirana, kar je bilo v preteklosti pogosto onemogočeno za-
radi številnih komunikacijskih preprek.

Z BIM je združljivo tudi spremljanje delovanja objektov. Danes 
imajo številni gradbeni elementi in posamezne zgrajene struk-
ture, prostori ipd. vgrajene senzorje za spremljanje različnih 
vidikov delovanja zgradbe: od kakovosti zraka, vlage, tempe-
rature, svetlobe do spremljanja vremenskih pogojev (npr. na 
fasadi), spremljanja pomikov (v primeru inženirskih objektov 
ali pri objektih na manj predvidljivih strukturah tal), senzorje 
pozicij (npr. okna, ki vedo, če so odprta, in na to opozorijo ob 
nenadni spremembi tlaka, ki prinaša dež) in ne nazadnje spre-
mljanje uporabnikov: njihovega števila, gibanja, navad, celo 
njihove telesne temperature. Takšne podatke lahko združimo 
z BIM modeli in pripravimo resnično napredne digitalne dvojč-
ke objektov, kjer s pomočjo podatkov preračunavamo različne 
scenarije za prihodnost. Lahko se orientiramo glede uporabe 
energije, načrtujemo posege v objekt, obnove, zamenjave ele-
mentov, vzdrževalna dela in podobno.

Na senzorjih sloni tudi področje gradnje, kjer BIM modele upo-
rablja gradbena mehanizacija za samodejne posege in izvaja-
nje določenih del (nadzor in vodenje strojev). Takšen pristop 
je mnogo bolj ekonomičen s časovnega vidika kot tudi z vidika 
rezultata, saj so rešitve običajno veliko bolj kakovostne.

SODELOVANJE:
• BIMcollab,
• BIM track,
• Revizto,
• Aconex ...

ZASNOVA:
• Revit,
• ArchiCAD,
• Allplan,
• Tekla ...

ANALIZE DELOVANJA:
• Sefaira,
• Onecllick LCA,
• Dialux/Relux ...

VIZUALIZACIJA:
• Fuzor,
• Enscape, 
• Vrex ...

BIM

USKLAJEVANJE KOLIZIJ:
• Solibri,
• Navisworks,
• Bexel Manager ...

UPRAVLJANJE
OBJEKTA:
• Dalux,
• Active 3D,
• ArchiBUS ...

UPRAVLJANJE
S PODATKI:
• BIMeye,
• Viewpoint,
• ProjectWise ...
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BIM je tesno vezan na vprašanja programskih okolij (slika 2), 
znotraj katerih strokovnjaki ustvarjajo svoje rešitve in znotraj 
katerih potekajo tudi komunikacija in poročanje v enotni mo-
del, usklajevanje kolizij, odločanje o prioritetah in reševanje 
ostalih izzivov, ki nastajajo med procesom gradnje. Eno naj-
večjih vprašanj, s katerimi se srečujemo danes, je, kako zgra-
diti ekosistem različnih programskih okolij, ki bodo med seboj 
dobro povezljiva in brez izgube podatkov pri prehajanju med 
njimi. Tu tiči tudi eden večjih mitov, ki je BIM na začetku zavi-
ral pri vpeljevanju v širšem obsegu: ljudje so enačili BIM s pro-
gramskimi rešitvami, ki BIM omogočajo. Danes se velik delež 
razvoja odvija v okviru dejstva, da različne stroke uporabljajo 
različna orodja in ta še do pred kratkim niso bila povezljiva. Z 
BIM pa je postal cilj ustvariti skupni model, kar neobhodno pri-
naša združevanje informacij (delnih modelov) iz različnih okolij 
o različnih sistemih ali vidikih stavb v en sam »glavni« model. 
To je najlažje doseči s standardizacijo programske opreme, ki 
jo člani skupine uporabljajo za konsolidacijo vseh ustreznih in-
formacij, kar je ključno načelo BIM.

K temu precej pripomore IFC (Industry Foundation Classes), 
standard za »odprti BIM« (openBIM) izmenjavo podatkov oz. 
informacij. V praksi številna programska okolja omogočajo iz-
važanje in uvažanje v IFC standard, izziv pa pri takem pristopu 
ostaja posodabljanje centraliziranega modela (kjer so združe-
ni vsi IFC podmodeli) v realnem času. Poleg tega je izziv tudi 
precejšnja izguba podatkov pri izvažanju v IFC, saj se standard 
prilagaja rešitvam programskih orodij z določenim zamikom 
(zato poznamo verzije oz. izdaje IFC). Med največjimi izzivi, ki 
jih mora BIM rešiti, je interoperabilnost, torej prosto prehajanje 
med različnimi programskimi okolji, s čim manjšo izgubo infor-
macij. Slika 3 prikazuje senzor za detekcijo dima med vzdrževa-
njem (testiranje pravilnosti delovanja). Koncept senzorja v IFC 
zapišemo kot element IfcSensor.

Za večje in kompleksnejše gradnje se je v preteklosti izdelovalo 
makete, predstavljene z materiali, kot so pleksi stekla, penaste 
plošče in karton. Danes makete pridobimo s pomočjo BIM mo-
delov, ki jih izvozimo s 3D tiskalniki. Tudi ta proces ne poteka 
brez zatikanja, saj ima 3D print svoje omejitve z vidika geometri-
je in materialov, vendar postopno pričakujemo, da bodo te pre-
preke rešene. Še več, nadejamo se lahko, da bomo kmalu lahko 
določene dele stavb natisnili iz BIM modela, ne le za maketo, 
temveč v realnem merilu. Testno smo lahko videli prikaz 3D na-
tisnjenega mosta na Danskem, ki premošča kanal v Amsterda-
mu. Poznamo tudi primere prvih naprintanih stanovanjskih hiš.

Od uvajanja BIM smo začeli pogosteje govoriti o dodatnih raz-
sežnostih, ki jih je mogoče načrtovati in obvladovati, in sicer 
gradnje lahko predstavimo v klasičnih pogledih 2D: tloris, naris, 
stranski ris, prerezi. 3D pomeni klasično tridimenzionalno mo-
deliranje. 4D predstavlja časovni potek gradnje. 5D so podat-
ki o stroških gradnje. 6D so podatki, vezani na obratovanje in 
vzdrževanje.

Srečujemo se tudi z novo definicijo natančnosti modelov, ki smo 
jo včasih izražali z merilom načrta. Stopnja obdelave (LOD – Le-
vel Of Development) ni enaka stopnji podrobnosti (LoD – Level 
of Detail), kjer govorimo o stopnji podrobnosti geometrije BIM 
modela. Po drugi strani stopnja informacij (LOI – Level of Infor-
mation) govori o vsebinah, ki niso grafične narave in so vklju-
čene v BIM model (npr. podatki o materialih, trdnost, požarna 
odpornost, posebni podatki proizvajalcev, garancijski pogoji). 
LOD 100 v praksi pomeni predstavitev na nivoju simbola; gra-
dnik ali objekt torej obstaja, a še ni določeno, kakšne oblike in 
velikosti bo, niti kje točno bo lociran. Sledi približno načrtovanje, 
kjer se uporablja približne količine, oblike in lokacije, kar izrazi-
mo z LOD 200. Grafične informacije postanejo dovolj zrele, da se 
lahko nanje zanesemo (in sovpadajo z negrafičnimi) pri LOD 300. 
Naslednji je še izboljšan LOD 350, kjer običajno uredimo relaci-
je do drugih elementov. Osnova za izdelovanje tehnične doku-
mentacije in gradnjo (oz. izdelavo) je LOD 400. Predaja projekta 
naročniku in upravljavcem zgradbe pa naj bi potekala v LOD 500.

Slika 3: Senzor za detekcijo dima (levo). Koncept senzorja v formatu IFC zapišemo kot element IfcSensor. Podatkovna struktura IfcSensor (desno) je definirana v 

shemi IFC kot element stavbe (IfcElement), ki je specializacija objekta (IfcObject). Dejansko spada IfcSensor v ožjo skupino kontrolnih inštalacijskih elementov 

(IfcDistributionControlElement), kamor spadajo tudi senzorji za temperaturo, vlažnost ipd., foto: osebni arhiv dr. Andreja Tibauta
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Prihodnost razvoja BIM bodo verjetno zaznamovala tri večja 
področja, kjer se pojavljajo izzivi: raziskave bomo usmerjali 
v urejanje intelektualnih pravic, razmejevanje odgovornosti 
posameznih udeležencev ter nadzor in hierarhijo odločanja v 
primeru sporov. Pri tem bomo seveda reševali tudi druga razi-
skovalna vprašanja:

 − kako simulirati scenarije reševanja v primeru požarov in po-
tresov v zaprtih prostorih na podlagi informacijskega mode-
la stavbe in virtualne resničnosti;

 − kako v primeru izrednih razmer v stavbi upoštevati vedenje 
uporabnikov in pri reševanju pomagati z BIM, kako pripra-
viti inteligentne gradnike informacijskega modela mest s 
pomočjo nevronskih mrež;

 − kako si pomagati z BIM pri ocenjevanju zgradb z vidika vpli-
vov na zdravje, LCA in BIM, upravljanje stavb med celotnim 
življenjskim ciklom s pomočjo informacijskih modelov BIM;

 − kako izboljšati interoperabilnost pri gradnji in uporabi infor-
macijskih modelov BIM, kako narediti algoritem za samodej-
no ločljivost kolizij za armirano jekleno konstrukcijo v beton-
skih okvirjih s pomočjo umetne inteligence in samodejnega 
učenja in BIM, samodejno generiranje informacij o zgradbah 
iz digitaliziranih načrtov;

 − kako samodejno bogatiti BIM modele za analizo rabe ener-
gije, kako izboljšati simulacije energije z uporabo različnih 
virov podatkov v BIM;

 − kako omogočiti samodejno preverjanje dostopnosti grad-
benih komponent za vzdrževanje s pomočjo BIM;

 − kako segmentirati oblake točk stavbnih notranjosti z globo-
kim učenjem in številna druga vprašanja.

1.8.3 Digitalizacija grajenega okolja

Z digitalizacijo grajenega okolja se srečamo na vsakem ko-
raku. Tesno smo vezani na pravilno postavljene 3D modele 
naravnega in grajenega okolja, običajno so to integrirani BIM 
in podatki iz geografskih informacijskih sistemov (GIS – Geo-
graphic Information System). Pri tem se za zajem podatkov 
uporablja daljinsko zaznavanje naravnih in grajenih struktur. 

Slika 5: Primer objekta in zajema podatkov s termokamero (PARS d.o.o. Idrija)Slika 4: Spojeni notranji in zunanji 3D model v skupnem oblaku točk (PARS d.o.o. 

Idrija)

3D prostorske točke se zajema z laserskim skeniranjem (LiDAR 
– Light Detection and Ranging), s fotogrametrijo in klasičnim 
geodetskim zajemom. Skenerji in fotogrametrično snemanje 
se uporabljajo v kombinaciji z brezpilotnimi letalniki (droni) 
ali klasičnim terestričnim zajemom s tal. Lasersko skeniranje 
in fotogrametrija omogočata zajem od nekaj točk pa do tisoč 
in več točk na m2, odvisno od potreb v naslednjih fazah na-
črtovanja in projektiranja. Vsekakor moramo paziti, da smisel-
no prilagajamo gostoto zajetih točk ter po nepotrebnem ne 
obremenjujemo računalniških zmogljivosti in podaljšujemo 
procese obdelav. S temi načini zajema pridobimo podatke o 
naravnem, grajenem okolju, profilih, hidrologiji, infrastrukturi 
ipd. in so osnova za spajanje z vsemi ostalimi podatki o zemlji-
škem katastru, katastru stavb in gospodarski javni infrastruk-
turi (GJI). Vsekakor morajo biti podatki pravilno geo locirani v 
istem koordinatnem in višinskem sistemu. Klasične 2D geodet-
ske načrte že zamenjujejo 3D načrti skupaj z visoko natančnimi 
DOF (digitalni ortofoto posnetki) in 3D oblaki točk, primerno 
obdelani.

Natančnost zajema snemanja je odvisna od želene natančnosti, 
od nekaj mm naprej. S temi načini si pomagamo do modelov 
objektov, kjer zajem pomeni oblake po več milijonov točk. Tako 
lahko pridobimo zelo natančno stanje zunanjosti in notranjosti 
objektov.

Če želimo izdelati BIM model, moramo oblake točk naknadno 
obdelati v ploskve ali objekte. Žal ta proces še ni avtomati-
ziran in zahteva v trenutni fazi še precej človeške presoje in 
»čiščenja« podatkov zaradi različnih vplivov (promet, odboji 
od odbojnih elementov ipd.), vendar se z nenehnim razvo-
jem programskih orodij tehnike obdelave hitro spreminjajo. S 
spajanjem oblakov točk zunanjosti in notranjosti objektov pri-
dobimo v skupnem 3D modelu kvalitetno množico podatkov 
za naknadne obdelave za različne namene (merjenje razdalj, 
volumnov, medsebojnih odnosov med elementi, osvetlitve 
prostorov, evakuacijske poti ipd.). Enake odnose med posa-
meznimi gradniki na posameznem objektu lahko primerjamo 
s podatki na večjih površinah – vasi, mesta …
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vito upravljanje stavbe tako z vidika rabe virov kot tudi z vidika 
zagotavljanja kakovostnega bivalnega okolja in visoke stopnje 
ugodja.

Če imamo BIM model, kjer v realnem času lahko vidimo, kaj se s 
stavbo dogaja, v kakšnem stanju je, in jo lahko tudi upravljamo, 
torej načrtujemo prihodnost, govorimo o digitalnem dvojčku. 
Tega lahko pripravimo za vse objekte grajene strukture in ne 
le stavbe, torej tudi inženirske objekte, kot so tuneli, mostovi, 
infrastruktura za električno omrežje ipd.

1.8.5 Pametna mesta

Ideja pametnih mest je, da s pomočjo informacijsko-komunika-
cijskih tehnologij (IKT) rešujejo izzive, ki jih prinaša urbanizacija, 
in iščejo odgovore na vprašanja učinkovitega in trajnostnega 
načrtovanja in rabe virov ter vplivanje na razvoj številnih proce-
sov znotraj mest. Pri tem je pomembna obdelava velike količi-
ne zajetih, zbranih in medsebojno integriranih podatkov, ki jih 
je mogoče pridobiti s pomočjo senzorjev, fizičnih naprav, pro-
gramske opreme, aplikacij, kamer, z algoritmi prek spleta, prek 
pametnih telefonov in na druge načine. Del razmisleka o pa-
metnih mestih vključuje tudi sociološki, ekonomski in politični 
vidik, saj pridobivanje, obdelava in shranjevanje takšne količine 
podatkov o ljudeh in grajenih strukturah prinaša popolnoma 
nove razsežnosti in moč, ki je doslej nismo poznali.

BIM modeli grajenih objektov (zgradbe in infrastruktura, kot 
so ceste, tirnice, mostovi, predori in pristanišča) so digitalna 
sredstva, ki prispevajo k digitalizaciji grajenega okolja. Vsebu-
jejo geometrijske in semantične informacije, ki jih je med rabo 
objektov (vzdrževanje, zagon, upravljanje) mogoče uporabiti 
za številne namene. Izziv je vključiti BIM modele v modeliranje 
mest; zgradbe in infrastruktura lahko sestavljajo 3D model me-
sta. Slika 6 prikazuje integracijo preprostih 3D modelov zgradb 
z BIM modelom infrastrukture, medtem ko slika 7 prikazuje 
integracijo BIM modelov višjih stopenj modeliranja (zgradbe, 
podzemna garaža).

Slika 6: Integracija BIM modela infrastrukture s preprostimi 3D modeli stavb, 

avtor: Iztok Zabreznik, projekt: PR3MIK - Vzpostavitev RR skupine Lineal za razvoj 

kompleksnih gradnikov za učinkovito 3D modeliranje cestne infrastrukture, 

Lineal, 2015.

S tehnikami daljinskega zaznavanja lahko pridobimo tudi dru-
gačne 3D prostorske podatke, npr. stanje fasad s termokamero 
(slika 5). Odpirajo se možnosti inšpekcijskih letov, kjer pregle-
dujemo stanje občutljivih delov infrastrukture, npr. razpoke 
na mostovih, zgradbah, voziščih. Po drugi strani lahko z mul-
tispektralno kamero, ki podatke zajame v več pasovih spektra, 
nadziramo vegetacijo na poljih, v sadovnjakih in gozdovih, s 
čimer lahko avtomatizirano spremljamo zdravje vegetacije in 
pridelkov na velikih površinah.

Vsi ti združeni podatki nam v enotnem koordinatnem sistemu 
nudijo enovite informacije o stanju objektov tako v visokih 
gradnjah kakor tudi nizkih gradnjah, v prometni infrastrukturi, 
mestih in ne nazadnje v naravi, njeni ohranitvi in čim manjšem 
možnem vplivu človeka nanjo.

1.8.4 Pametne zgradbe

Podobno, kot se je pojem BIM v preteklosti (in ponekod še da-
nes) srečeval z miti in napačno interpretacijo, je zmeda na po-
dročju pametnih zgradb prav takšna ali celo še večja. Veliko lju-
di si pod pojmom pametna ali inteligentna stavba predstavlja 
različne stvari. Mogoče najbolj medijsko opevana predstava 
gradi na lastniku, ki komponente, kot so senčila in pečico, upra-
vlja s pametnim telefonom. Sesalec mu javi, katere dele tlorisa 
je že posesal, hladilnik sestavi seznam živil, ki mu manjkajo. Kaj 
je torej dejansko pametna zgradba?

Osnova pametnih zgradb so elementi, vgrajena oprema in deli 
stavb, katerih delovanje samodejno in načeloma dolgotrajno 
spremljajo senzorji. Nekateri so vgrajeni že v elemente, npr. v 
vrata, luči, toplotni sistem, drugi se nahajajo na površinah, v 
prostorih. Smisel senzorjev je zbiranje in obdelava velike količi-
ne podatkov (Big Data Analytics). Poleg senzorjev pri pametni 
zgradbi govorimo o sistemu, ki podatke procesira, analizira in 
na podlagi preteklih vzorcev predpostavlja, kaj lahko pričaku-
jemo v prihodnje. Poleg tega senzorji omogočajo povezovanje 
elementov med seboj in s tem usklajeno delovanje (IoT – Inter-
net of Things). Tak pristop naj bi omogočal veliko bolj učinko-

Slika 7: Integracija BIM modelov zgradb in infrastrukture (BIM projekt, UM FGPA, 

2019) (projekt PR3MIK), avtorji: študenti UM FGPA
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1.8.6 Zaključek

Pametne stavbe in digitalizacija grajenega okolja se začnejo z 
BIM oz. boljšim rokovanjem z urejenimi podatki. To ne prinese 
le bistvenih izboljšav gradnje z ekonomskega vidika, temveč 
tudi s številnih drugih zornih kotov (ravnanja z viri, upravljanje 
z odpadki, ravno pravšnja in pravočasna proizvodnja ipd.). Ker 
bolje načrtujemo, se lahko bolje zavedamo tudi odtisov, ki na-
stanejo med gradnjo, več pravilnih odgovorov lahko poiščemo 
na okoljska vprašanja in prilagajanje podnebnim spremem-
bam. Lahko načrtujemo pametno razgradnjo in ponovno upo-
rabo gradbenih materialov, ki bi sicer končali na odlagališčih. 
Na stavbo lahko gledamo mnogo širše in upoštevamo celotni 
življenjski krog ter prispevamo k reševanju globalnih in ne le 
lokalnih vprašanj. Morda bi lahko dejali, da pametna stavba 
postaja vzorec za trajnostno gradnjo oz. optimizirana verzija 
rešitev, upoštevaje celotni življenjski krog.

Gradbena praksa v Sloveniji pametne zgradbe uvaja previdno. 
Verjetno je bolj kot strah pred slabimi rezultati razlog za to v 
bistveno večjem investicijskem strošku in zadržku, ali bodo ko-
risti zares odtehtale vloženo. Tako poznamo na primer Eko sre-
brno hišo v Ljubljani in Knaufov center Kiexc ter seveda kar ne-
kaj individualnih hiš, ki zadoščajo definiciji pametne stavbe. Po 
drugi strani pa je vedno več objektov, kjer je (vsaj) načrtovanje 
potekalo s pomočjo BIM tehnologij, npr. tunel Karavanke, hotel 
na Bavarskem dvoru v Ljubljani, trgovina s pohištvom švedske-
ga giganta v Ljubljani, nekateri objekti Stanovanjskega sklada 
na Brdu v Ljubljani, odsek železniške proge Maribor–Šentilj in 
nadgradnja železniške proge Zidani most–Celje.

Viri

 − Buildingsmart International. Pridobljeno s https://www.buildingsmart.org/

 − Crotty, R. (2016). The Impact of Building Information Modelling. Routledge.

 − Kensek, K. in Noble, D. (2014). Building Information Modeling: BIM in Current 

and Future Practice. Wiley.

 − Sacks, R., Eastman, C., Lee, G. in Teicholz, P. (2018). BIM Handbook: A Guide to 

Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, 

and Facility Managers. Wiley.

 − Sinopoly, J. M. (2016). Advanced Technology for Smart Buildings. Artech House 

Publishers.

 − Stimmel, C. L. (2015). Building Smart Cities: Analytics, ICT, and Design Thinking. 

Taylor & Francis.

 − The Periodic Table of BIM. Pridobljeno s https://www.thenbs.com/periodic-

table-of-bim

 − Weygant, R. S. (2011): BIM Content Development: Standards, Strategies, and 

Best Practices. Wiley.

Slika 8: Vizualizacija CityJSON modela na primeru mesta Dunaj 

(https://www.cityjson.org/)

Slika 9: Hotel na Bavarskem dvoru v Ljubljani



Pr
eh

od
 v

 tr
aj

no
st

no
 g

ra
dn

jo
 in

 ž
iv

lje
nj

sk
i c

ik
el

 s
ta

vb
e

59

1.9 Zakonodaja s področja 
učinkovite rabe in 
obnovljivih virov energije 
v stavbah

Tina Žumer
Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direktorat za energijo
t: 01 478 82 89
e: tina.zumer@gov.si
 www.gov.si

1.9.1 Uvod

Od leta 2010 velja Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah 
(PURES-2), ki za nove in rekonstruirane stavbe določa tehnične 
zahteve na področju učinkovite rabe energije (URE). Da stavba 
doseže zahtevano energetsko učinkovitost, je treba v skladu s 
Pravilnikom, poleg skladnosti z zahtevami za mejno vrednost 
URE, najmanj 25 % celotne končne energije za delovanje sis-
temov v stavbi zagotoviti z izrabo obnovljivih virov energije 
(OVE). Pravilnik sicer dovoljuje doseganje energetske učinko-
vitosti tudi samo z zagotavljanjem ustreznega deleža končne 
energije za ogrevanje in hlajenje stavbe ter pripravo sanitarne 
tople vode iz posameznih vrst OVE (energija sonca, plinasta bi-
omasa, trdna biomasa itd.), v primeru vgradnje SPTE z visokim 
izkoristkom ali oskrbe z energijo iz DOLB.

1.9.2 Akcijski načrt za sNES

Na osnovi 331. člena Energetskega zakona (EZ-1) je bil aprila 
2015 sprejet Akcijski načrt za skoraj ničenergijske stavbe za ob-
dobje do leta 2020 (AN sNES). Ta kot skoraj ničenergijske stav-

be opredeljuje stavbe z zelo visoko energetsko učinkovitostjo 
oz. zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri 
čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obno-
vljivih virov na kraju samem ali v bližini.

Pomembno je, da AN sNES na področju predpisov za energet-
sko učinkovitost stavb predvideva revizijo PURES-2 in dopolni-
tev z minimalnimi tehničnimi zahtevami za skoraj ničenergijsko 
stavbo oz. opredelitev definicije skoraj ničenergijske stavbe. 
PURES-2 bo tako predvidoma noveliran v letu 2020. Novelacija 
bo vključevala tehnično definicijo skoraj ničenergijske stavbe 
(sNES) na podlagi analize stroškovno optimalnih ravni mini-
malnih zahtev za energijsko učinkovitost stavb ter uskladitev 
metodologije in izračuna energijskih lastnosti stavb z evropsko 
klasifikacijo stavb in veljavnimi standardi Direktive o energetski 
učinkovitosti stavb (Direktiva EPB). Minimalni pogoji za sNES 
bodo predvidoma opredeljeni na nivoju (1) potrebne toplote 
za ogrevanje stavbe, (2) neobnovljivem delu primarne energije 
in (3) deležu obnovljivih virov energije v skupni dovedeni ener-
giji za delovanje stavbe.
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Med cilji Energetskega zakona EZ-1 (5. člen) sta večja proi-
zvodnja in raba OVE, kar z namenom zagotavljanja zanesljive, 
trajnostne in konkurenčne oskrbe države z energijo spodbuja 
tudi energetska politika (20. člen). Za področje stavb je še zlasti 
pomembna obvezna uporaba OVE, SPTE in odvečne toplote 
v sistemih daljinskega ogrevanja (322. člen). Pri graditvi nove 
stavbe in večji prenovi stavbe ali njenega posameznega dela 
pa je treba izdelati študijo izvedljivosti alternativnih sistemov 
za oskrbo z energijo, med katere sodijo tudi decentralizirani 
sistemi na OVE (332. člen).

1.9.3 Čista energija za vse Evropejce

V prihodnjih letih se bodo zgoraj našteti zakonodajni akti pre-
novili, kajti s prenosom energetsko- podnebnega svežnja Čista 
energija za vse Evropejce, ki je osnova za nove predpise o ener-
getski prenovi stavb, se bo spremenil tudi energetski zakon, ki 
bo razdeljen na več novih zakonov. Nedavno je bil objavljen 
predlog Zakona o energetsko učinkoviti rabi energije, ki pre-
naša v slovenski pravni red tri direktive s področja energetske 
učinkovitosti (Direktiva 2009/125/ES za določanje zahtev za 
okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo, 
Direktiva 2010/31/EU in Direktiva (EU) 2018/844 o energetski 
učinkovitosti stavb ter Direktiva 2012/27/ES, zadnjič spreme-
njena z Direktivo (EU) 2018/2002 o energetski učinkovitosti). 
Predvidoma do konca leta bo v javni obravnavi tudi prvi osnu-
tek Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, ki bo 
prenos Direktive (EU) 2018/2001.

Do konca leta 2020 je predviden sprejem Dolgoročne strategije 
prenove stavb do leta 2050 (DSEPS 2050), ki je tesno povezana 
z letos sprejetim nacionalnim energetskim načrtom (NEPN).

V NEPN sta zapisana dva ključna cilja za stavbni sektor: zmanj-
šati rabo končne energije v stavbah za 20 % do leta 2030 glede 
na leto 2005 in zagotoviti zmanjšanje emisij TGP v stavbah vsaj 
za 70 % do leta 2030 glede na leto 2005, pri čemer bosta vsaj 
2/3 rabe energije v stavbah iz OVE (delež rabe OVE v končni rabi 
energentov brez električne energije in daljinske toplote).

V DSEPS 2050 bodo opredeljeni ustrezni inštrumenti, ki bodo 
vključevali znatno izboljšanje energetske učinkovitosti in 
zmanjšanje emisij TGP ob povečevanju rabe OVE v stavbah, s 
čimer se približujemo neto ničelnim emisijam v sektorju stavb 
do leta 2050. DSEPS bo vključeval tudi finančne inštrumente, 
da bomo povečali stopnjo prenov, poseben del bo obravnaval 
tudi energetsko revščino in spodbujevalne ukrepe.

Področje URE in OVE v stavbah je posredno urejeno tudi z grad-
beno, prostorsko in okoljsko zakonodajo ter lokalnimi energet-
skimi koncepti in občinskimi odloki.

Viri

 − Akcijski načrt za skoraj ničenergijske stavbe za obdobje do leta 2020 – 

AN sNES. (2015). Pridobljeno s https://www.energetika-portal.si/fileadmin/

dokumenti/publikacije/an_snes/ansnes_final_apr_2015.pdf

 − Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije – NEPN. 

(2020). Pridobljeno s https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/

publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf

 − Direktiva o energetski učinkovitosti stavb – Direktiva EPB. (2018). 

Direktiva (EU) 2018/844.

 − Energetski zakon – EZ-1. (2019). Ur. l. RS, št. 60/19.

 − Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah – PURES-2. (2010). Ur. l. RS, št. 52/10 

in 61/17 – GZ.
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1.10 Trajnostni razvoj in 
paradigma potresne 
odpornosti v Sloveniji

Leni Pernar
Ministrstvo za okolje in prostor
t: 01 478 74 12
e: leni.pernar@gov.si

Marta Skubic
Ministrstvo za okolje in prostor
t: 01 478 71 64
e: marta.skubic1@gov.si
 www.gov.si

1.10.1 Uvod

V času naraščajočih podnebnih sprememb, nezmanjšane rabe 
virov in energije se kljub večjemu zavedanju družbe porajajo 
različne oblike motenj, kriz ali nesreč. Pretresi imajo lahko uni-
čujoče posledice na naravno okolje, blaginjo, zdravje ljudi ali 
na ves grajeni prostor, stavbe in inženirske objekte, od katerih 
smo v sodobni družbi vse bolj odvisni. Porast in kompleksnost 
motenj sta v preteklosti vplivala na nastanek paradigme odpor-
nosti, ki danes predstavlja ključni vidik trajnostnega razvoja v 
sodobnem upravljanju različnih sistemov, kot so mesta, regije 
in države.

Okoljske politike EU spoznavajo, da je trajnostni razvoj mogo-
če doseči le z učinkovitim upravljanjem tveganj, s katerim se 
povečuje sposobnost preživetja družbe v sedanjosti in življe-
nju prihodnjih generacij. Kompleksni okoljski izzivi zahtevajo 
večplastno upravljanje ter prilagodljivo in prožno odzivanje na 
vse nenadne naravne in druge, antropogene motnje (Patel in 
Nosal, 2016, str. 1–4). Lastnost odpornih sistemov se izraža v 
sposobnosti ohranjanja bistvenih funkcij v dobrih in slabih ča-

sih. Njihova odpornost se povezuje s sposobnostjo preživetja 
posameznika ali skupnosti v primeru grožnje, kot so potresi, 
poplave, požari, bolezni, pa tudi v nemoteni oskrbi s hrano, 
vodo, energijo idr. (Liakou, 2018).

Razvoj paradigme odpornosti se povezuje z aktivno, večpla-
stno in kontinuirano implementacijo izboljšav, s katerimi nek 
sistem pridobi sposobnost ponovnega vračanja v predhodno 
stanje in polno zmogljivost tudi po pretresu. Proces zahteva 
celostno upravljanje razvoja prožnosti, strateška partnerstva 
in sodelovanje različnih politik, institucij, posameznikov in sku-
pnosti. Udejanja se z implementacijo sistemskih sprememb, 
večplastno integracijo strategij, načrtovanjem in izvajanjem ra-
zvojnih projektov, inovacijami v industriji idr. Prožni in odporni 
sistemi imajo sposobnost preprečevanja, prilagajanja in blaže-
nja nenadnih napetosti, v času stabilnosti se postopno krepijo 
in tako zmanjšujejo svojo ranljivost (Patel in Nosal, 2016, str. 
1–4). Pojem ranljivosti je konceptualno nasproten pojmu pro-
žnosti. Določa stopnjo, do katere se je kakšen sistem, podsis-

Slika 1: Odpornost in ranljivost sistema ob stresu Slika 2: Obvladovanje tveganj in razvoj odpornosti
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tem ali njegov del sposoben spopadati s pretresi. Povezuje se 
z družbenimi procesi in običajno tudi z občutljivostjo ter po-
manjkanjem odpornosti (Rossi idr., 2012).

Odporni sistemi se hitreje regenerirajo in obnovijo škodo, ki 
nastane v gospodarskem, socialnem, naravnem ali grajenem 
okolju. Z uspešno vpeljanimi celovitimi rešitvami se zmanjšuje 
tveganje in postopno razvija sposobnost prilagajanja na spre-
membe. Razvoj odpornosti zahteva močne, zdrave in uspešno 
vodene sisteme, ki se lahko hitro spoprimejo z motnjo, so iznaj-
dljivi pri iskanju učinkovitih rešitev, implementiranju izboljšav 
in sistemskih sprememb (GFDRR, 2018, str. 5–6). Modeli presoje 
odpornosti sistema se med seboj razlikujejo po obsegu, večina 
pa jih grajeni prostor prepozna kot pomembno razsežnost vidi-
ka odpornosti (Patel in Nosal, 2016, str. 1–4).

1.10.2 Potresna odpornost v Republiki Sloveniji

Potresna odpornost stavbnega fonda postane pomemben kri-
terij v primeru izrednega dogodka – potresa. Močnejši potresi 
povzročajo veliko smrtnih žrtev in ogromno ekonomsko ško-
do. Ker se močnejši potresi na našem območju pojavljajo dokaj 
redko, je zavedanje v družbi o tveganju precej nizko. Običajno 
se poveča ozaveščenost družbe šele po naravni nesreči, ko je 
žal že prepozno. Ekonomske posledice so v takšnem primeru 
dosti višje, kot bi bile, če bi se pravočasno investiralo v poveča-
nje potresne odpornosti objektov. Republika Slovenija se naha-
ja na področju, ki je potresom bolj podvržena od večine evrop-
skih držav. Ranljivost Slovenije povečuje dejstvo, da so najbolj 
potresu izpostavljeni deli države tudi najgosteje naseljeni in so 
hkrati nosilci gospodarske dejavnosti. V primeru hujšega potre-
sa pa majhnost države ni prednost, saj so manjše države bolj 
ranljive od večjih (Dolšek, 2020).

Glede na dejstvo, da potres ni tisti, ki povzroča žrtve, ampak jih 
stavbe oz. objekti, ki se ob potresu porušijo oz. poškodujejo, 
je smiselno, da se postopoma začne povečevati potresna od-
pornost stavbnega fonda. V ta namen je bila v letošnjem letu 
izvedena študija Seizmični stresni test stavbnega fonda Repu-
blike Slovenije za čas med letoma 2020 do 2050, ki bo strokov-
na podlaga za pripravo Resolucije o programu protipotresne 
sanacije potresno ogroženih stavb.

Velik del stavbnega fonda v Sloveniji je bil zgrajen še pred 
uveljavitvijo standardov potresno odporne gradnje. Ocena 
dejanske potresne odpornosti starejših zidanih stavb je nego-
tova, ker pogosto ni na voljo načrtov in opisa vseh posegov 
v nosilno konstrukcijo, ki so se zgodile s prenovami v prete-
klosti.

Ogroženost življenj, škoda na infrastrukturi in gospodarska ško-
da, ki bi lahko nastale ob potresu, zahtevajo preventivno ukre-
panje za zmanjšanje ranljivosti in škode po potresu. Ukrepanje 
z družbenega, socialnega in narodnogospodarskega vidika 
šele po rušilnem potresu je najslabši možni način reševanja 
problematike. Enostavna analiza rezultatov posledic močnega 
potresa je pokazala, da bi kritičen potres lahko povzročil nepo-
sredno škodo v višini 15 % BDP Republike Slovenije. Majhnost 
Slovenije z manjšim BDP zato povečuje potresno ranljivost 
družbe. Preventivno delovanje na področju izvajanja ukrepov 
potresne sanacije je smiselno na račun povečevanja varnosti in 
zmanjševanja gospodarske škode. V Republiki Sloveniji je dol-
goročno ogroženih precej ljudi, zato je ključno, da se sprejme 
nadaljnje ukrepe za postopno povečanje odpornosti in tako 
zmanjša potresno tveganje za vse stavbe do stopnje varovanja 
človeških življenj (prav tam).

1.10.3 Razvoj odpornosti in kazalniki trajnostne 
gradnje

Poleg postopnega povečanja potresne odpornosti obstoječe-
ga stavbnega fonda sta za prihodnji razvoj krožnega gospodar-
stva pomembni trajnost in odpornost novogradnje. V ta namen 
je Evropska komisija v sodelovanju s Skupnim raziskovalnim 
središčem (JRC) razvila enoten EU okvir jedrnih kazalnikov za 
presojo trajnosti in odpornosti gradnje, imenovan Level(s). 
Gradbeni inštitut ZRMK in ZAG v sodelovanju z vodilnim par-
tnerjem, Ministrstvom za okolje in prostor, izvajata nacionalno 
prilagoditev evropskega okvira Level(s). V okviru projekta LIFE 
IP CARE4CLIMATE poteka priprava poenotenja izhodišč, podat-
kovnih virov in postopkov za določitev vrednosti posameznih 
kazalnikov, ki se bodo navezovali na nacionalno zakonodajo s 
področja graditve, na računske metode in programska orodja 
ter uveljavljene postopke načrtovanja (ZRMK in ZAG, 2019).

Slika 3: Posnetek Frančiškanske ulice (danes Miklošičeva 

cesta) v Ljubljani po potresu spomladi 1895. Fotografijo 

hrani Mestni muzej Ljubljana (MGML).
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Level(s) predstavlja skupen evropski okvir za trajnostno gradnjo 
poslovnih stavb z nizom jedrnih kazalnikov, za merjenje učin-
kovitosti stavb v njihovem življenjskem ciklu. Metoda Level(s) 
zasleduje šest makro ciljev, podaja nabor devetih kazalnikov 
za oceno okoljskih lastnosti in predlaga tri zahtevnostne ravni 
presoje. Stavba se tako presoja s področij rabe energije, vode, 
vgrajenih proizvodov, zdravja in udobja uporabnikov stavbe, 
odpornosti stavbe na podnebne spremembe ter vseživljenj-
skih stroškov in vrednosti nepremičnine. Metoda Level(s) opi-
suje makro cilje z nizom devetih kazalnikov, skupno matriko in 
spodbuja uporabo analiz LCA (Life Cycle Assessment) in LCC 
(Life Cycle Costing) (ZRMK in ZAG, 2019).

Osnovni namen makro cilja 5 je zagotoviti gradnjo stavb, pri-
lagojenih in odpornih na pričakovane podnebne spremembe 
in prihodnje ekstremne temperature. Vključuje orodje s scena-
rijem na podnebne pogoje, vključno z zagotavljanjem zdravja, 
kvalitete zraka in toplotnega ugodja v stavbah, s pogledom v 
leto 2030 in 2050 (Dodd idr., 2015). Scenarij se nanaša na ugo-
tovitve številnih znanstvenikov o prihajajočih podnebnih spre-
membah in cilje Pariškega podnebnega sporazuma iz leta 2015, 
v katerem so se države zavezale, da bodo do konca stoletja 
zmanjšale svoj ogljični odtis in zaustavile globalno segrevanje 
pod 2 stopinji Celzija, in če je mogoče, pod 1,5 stopinje Celzija, 
s čimer bi se izognili najhujšim vplivom podnebnih sprememb.

Strategija EU poudarja potrebo po načrtovanju dolgoročne-
ga toplotnega udobja in upoštevanju pregrevanja konstrukcij 
v gradbenih standardih. Eden izmed ukrepov se nanaša tudi 
na načrtovanje »zelene infrastrukture« na strehah, ki lahko po 
ugotovitvah strokovnjakov izboljša lastnosti toplotne preho-
dnosti ovoja stavbe in mikroklimo okoliških površin v urbanem 
okolju. Z ukrepi za načrtovanje trajnostne in odporne gradnje 
se želi dolgoročno ohraniti kakovost bivanja ter ohranjati pri-
vlačnost za nakup in vrednost v celotnem življenjskem ciklu 
nepremičnine (Dodd idr., 2015).

Z ukrepi za razvoj trajnostne in odporne gradnje stavb so pred-
videne tudi prilagoditve na področju projektiranja. S pripravo 
baze podatkov z gradbenimi proizvodi, ki bo predstavljala 
razširjeno orodje 3D načrtovanja v BIM tehnologiji, se bo vzpo-
stavil sistem integralnega projektiranja v skupni platformi. Ar-
hitekti in inženirji bodo tako ovrednotili odpornost stavb na 
podnebne spremembe in učinkovitost v njihovem življenjskem 
ciklu.

Viri

 − Dodd, N., Donatello, S., Garbarino, E. in Gama-Caldas, M. (2015). Identifying 

macro-objectives for the life cycle environmental performance and resource 

efficiency of EU buildings. JRC Science and Policy Reports, str. 100–105. Seville: 

Institute for Prospective Technological Studies.

 − Dolšek, M. (2020). Seizmični stresni test stavbnega fonda Republike Slovenije. 

Strokovna podlaga. Ljubljana: MOP.

 − GFDRR. (2018). Strategy 2018-2021. Global Facility for Disaster Reduction and 

Recovery. Pridobljeno s https://www.gfdrr.org/en/publication/strat.

 − Hodson, M. in Simon, M. (2010). Can cities shape socio-technical transitions 

and how would we know if they were? Manchester: University of Salford, 

Centre for Sustainable Urban and Regional Futures.

 − Liakou, L. (2018). Infrastructure, Finance, and Collaboration: A Conversation 

Between European Chief Resilience Officers. 100 Resilient Cities. Pridobljeno s 

https://www.100resilientcities.org/infrastructure-finance-and-collaboration-a-

conversation-between-european-chief-resilience-officers/.

 − Ministrstvo za obrambo. (2018). Kritična infrastruktura. Ljubljana: Ministrstvo za 

obrambo Republike Slovenije, Direktorat za obrambne zadeve.

 − Patel, R. in Nosal, L. (2016). Defining the Resilient City. New York: United Nations 

University Centre for Policy Research.

 − Rossi, A., Menna, C., Asprone, D., Jalayer, F. in Manfredi, G. (2012). Socio-

Economic Resilience of the L' Aquila Community in the Aftermath of the 2009 

Earthquake. 15 WCEE Lisboa 2012. Pridobljeno s https://www.iitk.ac.in/nicee/

wcee/article/WCEE2012_2225.pdf

 − Gradbeni inštitut ZRMK in Zavod za gradbeništvo Slovenije. (2019). Poročilo 

o razvoju kazalnikov trajnostne gradnje za leto 2019. Poslovni dokument, 

Ministrstvo za okolje in prostor.



Pr
eh

od
 v

 tr
aj

no
st

no
 g

ra
dn

jo
 in

 ž
iv

lje
nj

sk
i c

ik
el

 s
ta

vb
e

64

Foto: Miran Kambič



Pr
eh

od
 v

 tr
aj

no
st

no
 g

ra
dn

jo
 in

 ž
iv

lje
nj

sk
i c

ik
el

 s
ta

vb
e

65

2 Tematski prispevki
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2.1 Spodbude Eko sklada 
za trajnostno zasnovo 
in gradnjo stavb

2.1.1 Uvod

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (Eko sklad), je pomemb-
na javna finančna institucija za izvajanje okoljske politike Repu-
blike Slovenije, ki temelji na spodbujanju varstva okolja in traj-
nostnega razvoja. S kontinuiranim subvencioniranjem naložb 
v ukrepe za večjo energijsko učinkovitost in rabo obnovljivih 
virov energije in ozaveščanjem javnosti bistveno vpliva na od-
ločitve za izvedbo naložb pravnih in fizičnih oseb. Država tako 
zaradi izpolnjevanja zavezujočih okoljskih ciljev za prepreče-
vanje, zmanjševanje in odpravljanje obremenitev okolja spod-
buja tudi nove gospodarske priložnosti, ki s pomočjo uporabe 
zelenih tehnologij in kakovostne gradbene prakse ustvarjajo 
nova zelena delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, hkrati 
pa z merljivimi okoljskimi učinki vplivajo tudi na kakovost ži-
vljenja njenih prebivalcev.

2.1.2 Učinki dodeljevanja spodbud

Eko sklad dodeljuje ugodne kredite občinam, drugim pravnim 
osebam, samostojnim podjetnikom, zasebnikom in občanom, 
od leta 2008 pa tudi nepovratne finančne spodbude za različ-
ne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov 
energije ter spodbuja uporabo sodobnih tehnologij za zmanj-
ševanje emisij toplogrednih plinov in drugih emisij v zrak. V 
zadnjih letih je veliko sredstev namenjenih tudi ukrepom traj-
nostne mobilnosti. Država s tovrstnimi aktivnostmi in strožjimi 
zahtevami, kot jih predpisuje trenutno veljavna zakonodaja, 
vpliva na gospodarsko, finančno in socialno situacijo, z viš-
jo kakovostjo izvedbe prenov obstoječih stavb in s sodobno 
skoraj ničenergijsko novogradnjo pa skrbi tudi za dolgoročno 
ohranjanje vrednosti nepremičnin in omogoča zmanjševanje 
obratovalnih in vzdrževalnih stroškov pri obstoječem in no-
vem stavbnem fondu.

Obseg aktivnosti Eko sklada v zadnjih letih strmo narašča – v 
obdobju 2011–2017 je bilo letno dodeljenih v povprečju 25 
mio EUR nepovratnih finančnih spodbud, v letu 2018 skoraj 60 
mio in v letu 2019 kar 78 mio EUR, kar je dobrih 30 % več kot 
prejšnje leto.

Prav tako se veča obseg dodeljenih ugodnih kreditov, ki je na-
rasel s povprečnih 27 mio v obdobju 2011–2017 na 42 mio EUR 
v letu 2018 in na skoraj 58 mio EUR leta 2019, dobro tretjino več 
kot leto prej.

Skupaj je Eko sklad leta 2016 prejel 8.700 vlog, leta 2017 13.550, 
leta 2018 18.175 in v letu 2019 18.516 vlog, sorazmerno pa se je 
povečal tudi obseg dela in dodeljenih spodbud.

Tako je bil v letu 2019 glede na več kot 25 let poslovanja Eko 
sklada dosežen do sedaj največji obseg dodeljenih spodbud. 
S temi spodbudami je bilo izvedenih več kot 21.000 okoljskih 
investicij v vrednosti okrog 390 mio evrov, za izvedbo katerih 
je bilo po oceni potrebnih letno skoraj 5.000 delovnih mest. Če 
upoštevamo še posredne učinke na gospodarstvo, lahko ugo-
tovimo, da Eko sklad s svojimi spodbudami letno ustvari dobrih 
7.800 zelenih delovnih mest.

Okoljska učinka kreditiranih in z nepovratnimi sredstvi spod-
bujenih naložb v letu 2019 sta predvsem letno 320 GWh nižja 
poraba energije in 212.000 ton manj emisij CO₂.

2.1.3 Občani

Obnovljivi viri energije in večja energijska učinkovi-
tost stanovanjskih stavb

Občanom so na voljo nepovratne finančne spodbude za rabo 
obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost sta-
novanjskih stavb za naslednje ukrepe:

 − vgradnja solarnega ogrevalnega sistema,
 − vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno 

ogrevanje,
 − vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno 

ogrevanje starejše stanovanjske stavbe,
 − vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje,
 − priključitev eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem da-

ljinskega ogrevanja,
 − vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši sta-

novanjski stavbi,

mag. Silvija Kovič
Eko sklad, j.s.
t: 01 241 48 69
e: skovic@ekosklad.si
 www.ekosklad.si

dr. Miha Praznik
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.
t: 051 357 025
e: miha.praznik@gi-zrmk.si
 https://gi-zrmk.si
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 − toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske 
stavbe,

 − toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu pro-
storu v starejši stanovanjski stavbi,

 − toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim pro-
storom v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi,

 − vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega 
zraka.

Izjemoma je treba vlogo za kandidiranje na tem javnem pozivu 
oddati po zaključku izvedene naložbe, skupaj z vso zaključno 
dokumentacijo (računi, dokazila o plačilu, fotografije idr.), saj 
želi Eko sklad na ta način skrajšati čas za obdelavo vlog in izpla-
čilo nepovratne finančne spodbude.

Spodbuda za izvedbo posamičnih ukrepov znaša do 20 % (za 
določene ukrepe lahko tudi do 60 %) priznanih stroškov nalož-
be, višja pa je v primeru obsežnejše obnove ali za izvedbo naj-
manj treh ukrepov hkrati. V tem primeru se izračunani znesek 
nepovratne finančne spodbude, kot je opredeljena za posame-
zni ukrep, poveča za polovico, a ne more znašati več kot 30 % 
priznanih stroškov naložbe.

Skoraj ničenergijske stanovanjske stavbe

Občanom so na voljo tudi nepovratne finančne spodbude za 
skoraj ničenergijske stanovanjske stavbe (sNES), in sicer za:

 − gradnjo ali nakup skoraj ničenergijske nove eno- ali dvosta-
novanjske stavbe,

 − celovito obnovo starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
 − nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj ničenergijski 

tri- in večstanovanjski stavbi.

Eko sklad spodbuja k trajnostni gradnji novih sNES s progre-
sivno naravnano subvencijo, ki lahko znaša največ 135 EUR/m2 
neto ogrevane površine stavbe za leseno gradnjo in uporabo 
naravnih materialov (največ do 150 m2), pri celoviti prenovi 
najvišja spodbuda znaša 200 EUR/m2 neto ogrevane površine 
stavbe (največ do 200 m2). Zmanjšanje potrebne energije za 
delovanje stavbe je zagotovljeno z ukrepi za doseganje viso-
ke energijske učinkovitosti, ki bistveno presegajo minimalne 
zahteve veljavne zakonodaje, pri čemer je potrebna energija za 
delovanje stavbe večinoma proizvedena iz obnovljivih virov na 
kraju samem ali v njeni bližini:

 − pri vseh treh ukrepih je opredeljena toplotna prehodnost za 
sklope toplotnega ovoja, ki mejijo na okoliški zrak in teren, 
ki pri novogradnjah lahko znaša U ≤ 0,15 W/(m2K) in U ≤ 0,17 
W/(m2K), pri celovitih obnovah pa U ≤ 0,17 W/(m2K) in U ≤ 
0,20 W/(m2K);

 − opredeljena je toplotna prehodnost za okna in vhodna vrata 
Uw,d ≤ 0,90 W/(m2K);

 − omejena je energija za ogrevanje pri novogradnjah QH ≤ 15 
kWh/(m2a), ter pri prenovi (25 kWh/(m2a), prav tako za po-
hlajevanje QK ≤ 15 kWh/(m2a), 50 % dovedene energije za 
delovanje stavbe mora biti iz obnovljivih virov;

 − opredeljena je učinkovitost naprav za prezračevanje z reku-
peracijo ≥ 80 %;

 − pri novogradnjah so lesena okna obvezna v I. skupini stavb, 
izoliranih s toplotno zaščito naravnega izvora;

 − vgrajeni morajo biti sodobni generatorji toplote in hladu z 
visoko energijsko učinkovitostjo, neposredno ogrevanje z 
električno energijo ni dopustno;

 − za preverjanje kriterijev se uporablja izračun po metodolo-
giji PHPP za skoraj ničenergijske stavbe, PHPP 9 (2015) in 
klimatski podatki za mesto Ljubljana (T2000 -2009/J1991-
2010);

 − predložiti je treba merilno poročilo o zagotavljanju ustre-
zne zrakotesnosti stavbe, s potrdilom o kalibraciji merilne 
opreme.

Skoraj ničenergijske stavbe dolgoročno zagotavljajo nizke 
stroške obratovanja in manjše okoljske obremenitve ter višajo 
kakovost bivalnega okolja, hkrati pa imajo zaradi celovitega pri-
stopa k načrtovanju in kakovostnejše gradnje daljši življenjski 
cikel.

Nepovratna finančna spodbuda za nakup stanovanja se lahko 
dodeli za največ 80 m2 neto ogrevane površine stanovanja in 
znaša 100 EUR/m2 v novozgrajeni in 150 EUR/m2 stanovanja v 
celovito obnovljeni starejši večstanovanjski stavbi.

Sofinanciranje in trendi trajnostnih stanovanjskih sNES
Finančne spodbude za stanovanjske skoraj ničenergijske stav-
be so program progresivnega spodbujanja investitorjev, ki vla-
gatelje po sistemu stopenjskih višin sofinanciranja stimulira za 
odločanje v trajnostne in okoljsko višje učinkovite tehnične in 
tehnološke rešitve za gradnjo. Podoben pristop progresivnih 
spodbud se uporablja tudi za sofinanciranje celovite energet-
ske prenove starejših stanovanjskih stavb v kategorijo sNES.

Vlagatelji pri računski energetski in okoljski presoji svojih pro-
jektov za stanovanjske novogradnje primerjajo dosežene pre-
liminarne rezultate za izhodiščni koncept tehničnih rešitev. 
Nadalje pa ta koncept glede na stimulativno sofinanciranje pri-
lagajo opcijam iz javnega poziva, pri čemer se z optimiranjem 
rešitev za gradnjo prilagajajo različnim energijskim razredom, 
prav tako pa tudi izboru samih materialov za sisteme toplotne 
zaščite in stavbno pohištvo. Glede na višje zahteve po vključe-
vanju obnovljivih virov energije v oskrbo stavb se posledično 
prilagaja tudi tehnologija, s katero se doseže pokrivanje vsaj 
50-odstotnega deleža potrebne dovedene energije za obrato-
vanje stavbe iz OVE.

Sistem progresivnega stimuliranja gradnje stanovanjskih sNES 
se je pričel v letu 2008, s sofinanciranjem gradnje stavb ener-
gijskih razredov A1 in A2 (QNH/Au ≤ 15 kWh/(m2a)) ter B1 in B2 
(QNH/Au ≤ 35 kWh/(m2a)), torej pasivnih in nizkoenergijskih no-
vogradenj, ki so imele energijske karakteristike vsaj za polovico 
boljše od minimalnih zahtev za gradnjo stanovanjskih stavb. 
Razredi sofinanciranja so bili oblikovani na način, da je bilo 
vlagateljem z izboljševanjem rešitev za gradnjo omogočeno 
pridobiti višje sofinanciranje, ki je običajno pokrivalo dodatno 
investiranje. Trajnostno odločanje za konstrukcijske sisteme in 
ukrepe toplotne zaščite pa je potekalo vzporedno, prav tako v 
progresivnih stopnjah.

V desetletnem obdobju dodeljevanja spodbud za eno- in dvo-
stanovanjske stavbe je Eko sklad spodbudil že več kot 1.300 
novogradenj. Samo v obdobju od leta 2015 do 2019 je dodelil 
nepovratno finančno spodbudo za 550 sNES s QH ≤ 15 kWh/
(m2a), v povprečnem znesku 12.300 EUR za naložbo. V istem 
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obdobju je sofinanciral 60 celovitih prenov s QH ≤ 25 kWh/(m2a) 
in več kot 50 nakupov stanovanj v skoraj ničenergijskih večsta-
novanjskih stavbah.

Program finančnih spodbud je v nekaj letih dokazal, da so lah-
ko domače novogradnje enakovredne najboljši gradbeni pra-
ksi v EU, temu pa se je hitro prilagodila tudi domača ponudba 
učinkovitih gradbenih proizvodov in materialov za gradnjo, 
sočasno s storitvami projektiranja, izvedbo gradnje in zagota-
vljanjem višje kakovosti novogradenj.

Glede na fazno zaostrovanje izhodiščnih minimalnih zahtev za 
gradnjo stanovanjskih stavb se je v programu sofinanciranja 
zaostrovalo vstopne kriterije za sofinanciranje glede na izkazan 
energijski razred. Tako so se iz sofinanciranja postopoma umi-
kali razredi stavb, najprej B2 (25 kWh/(m2a) < QNH/Au ≤ 35 kWh/
(m2a)) leta 2010, leta 2014 pa tudi B1 (15 kWh/(m2a) < QNH/Au ≤ 
25 kWh/(m2a).

Aktualno sofinanciranje se po tem obdobju nanaša le še na no-
vogradnje razredov A1 (0 kWh/(m2a) ≤ QNH/Au ≤ 10 kWh/(m2a)) 
in A2 (10 kWh/(m2a) < QNH/Au ≤ 15 kWh/(m2a)), s čimer se zopet 
ohranja zahteva po vsaj 50 % boljših energijskih karakteristikah 
sofinanciranih stanovanjskih stavb glede na zahteve Pravilnika 
o učinkoviti rabi energije (PURES). Sofinanciranje se torej tudi v 
aktualnem obdobju nanaša samo na najučinkovitejše projek-
te stanovanjskih sNES v energijskem razredu A, saj je siceršnja 
meja za sNES v energijskem razredu B1.

Poleg izrednega premika v razumevanju domače gradbene 
prakse energijsko visoko učinkovitih sNES ter zagotavljanja 
kakovosti gradnje s projektiranjem in ustrezno izvedbo novo-
gradenj je program sofinanciranja vplival tudi na trajnostno 
odločanje v segmentu izbora materialov in konstrukcijskih reši-
tev za gradnjo. V prvih letih izvajanja programa za stanovanjske 
sNES je prednjačila masivna gradnja stanovanjskih stavb, to-
plotno zaščitenih pretežno s polistirenom. Ta trend se je zaradi 
progresivnega sistema sofinanciranja nadalje spremenil naj-
prej s pogostejšim odločanjem za uporabo sistemov toplotne 
zaščite mineralnega izvora, zatem pa še z uporabo materialov 
naravnega izvora.

Ta trend je v desetletju izvajanja sofinanciranja trajnostne gra-
dnje sNES vplival na odločanje investitorjev, ki se pri sedaj aktu-
alnih novogradnjah energijskega razreda A odločajo praktično 
enakovredno za naravne in mineralne toplotno izolacijske ma-
teriale. Dodatni argument o uspešnosti programa spodbud pa 
je tudi podatek, da se je delež lesenih stanovanjskih stavb prak-
tično izenačil z deležem masivno grajenih sNES, kar predstavlja 
velik napredek glede na stanje ob pričetku izvajanja programa 
finančnih spodbud za visoko učinkovite sNES.

V javnem pozivu opredeljeni kriteriji za dodeljevanje nepo-
vratnih finančnih spodbud za sNES se ne nanašajo zgolj na 
zgornjo, tj. izhodiščno mejo siceršnjih zahtev za sNES, kot so 
opredeljene v Akcijskem načrtu za skoraj ničenergijske stavbe 
za obdobje do leta 2020. V program spodbud so vključene iz-
ključno nove sNES energijskih razredov A1 in A2, čeprav je mej-
na vrednost za novogradnje sNES po AN sNES 2015 informativ-
no v razredu B2. Pri celovitih obnovah pa se, glede na obseg in 
zahtevnost sanacije, omejuje sofinanciranje sNES na razred B1.

Za pridobitev nepovratne finančne spodbude za nove eno- ali 
dvostanovanjske stavbe je treba tako zagotoviti projektne reši-
tve z več kot 70 % boljšimi energijskimi karakteristikami glede 
na zahteve PURES 2010 ter s povprečno 50 % boljšimi karakte-
ristikami glede na zahteve sNES 2020. Pri celoviti obnovi stano-
vanjskih stavb se sofinancirajo tiste prenove, kjer so energijske 

sNES novogradnja splošnega družbenega pomena

nakup stanovanja v večstanovanjski sNES

celovita obnova eno- dvostanovanjske sNES
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Slika 1: Število odobrenih spodbud za sNES stavbe, po kategorijah in letih Slika 2: Število odobrenih spodbud za sNES hiše po energijskih razredih

Slika 3: Deleži odobrenih spodbud za sNES hiše po energijskih razredih
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karakteristike celovito obnovljenih stavb enake zahtevam, ki si-
cer veljajo za novogradnje sNES 2020. Pri celovito prenovljenih 
večstanovanjskih starejših stavbah so kriteriji še zahtevnejši. 
Uvedene so nove mejne vrednosti za zahtevano toplotno za-
ščito stavbnega ovoja, ki so po oceni prav tako v vrednosti manj 
kot 50 % siceršnjih zahtev PURES 2010 za H'T.

Gre za sofinanciranje izključno celovitih in učinkovitih projek-
tnih zasnov za novogradnje in celovite obnove stanovanjskih 
stavb, z upoštevanjem strogih zahtev za nadaljnjo kakovostno 
izvedbo gradbenih, inštalacijskih in drugih del. Zahtevano je 
preverjanje dosežene kakovosti pri izvedbi obodnih konstruk-
cij novogradenj sNES, kar v praksi narekuje strokovno spremlja-
nje procesa gradnje. Navedene zahteve in rezultati grajenih in 
obnovljenih sNES pri stroki in investitorjih predstavljajo zgled 
dobre gradbene prakse, ki je že del sodobne in konkurenčne 
stanovanjske gradnje.

Fotovoltaika in električna vozila

Občani lahko pridobijo spodbude tudi za naložbe v naprave za 
samooskrbo z električno energijo, ki električno energijo proi-
zvajajo z izrabo sončne energije. Višina nepovratne finančne 
spodbude znaša 180 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električ-
ne moči naprave za samooskrbo in je lahko dodeljena za največ 
80 % priključne moči odjemnega mesta.

Nepovratna sredstva so na voljo tudi za nakup novih ali testnih 
električnih ter priključno hibridnih vozil za cestni promet, pr-
vič registriranih v Sloveniji, pa tudi za predelavo vozil za cestni 
promet, ki bodo predelana tako, da bo serijsko vgrajeni motor 
na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim agregatom 
na elektriko.

Večstanovanjske stavbe

Na voljo so tudi nepovratne finančne spodbude za skupne na-
ložbe pri obnovi starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli 
stavbe, ki so namenjeni bivanju ali poslovnim dejavnostim, in 
sicer za naslednje ukrepe:

 − toplotno izolacijo fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti 
terenu,

 − toplotno izolacijo ravne strehe, poševne strehe ali stropa 
proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,

 − toplotno izolacijo tal na terenu ali tal nad neogrevanim pro-
storom/kletjo,

 − optimizacijo sistema ogrevanja,
 − vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega 

zraka.

Vlogo za pridobitev sredstev lahko v imenu upravičencev vloži 
upravnik stavbe, predsednik skupnosti lastnikov ali drugi poo-
blaščenec upravičenih oseb ali skupni predstavnik upravičenih 
oseb. Upravičenci lahko pridobijo pravico do nepovratnih sred-
stev v višini do 20 % priznanih stroškov naložbe, če pa upravi-
čenci kandidirajo z isto vlogo za izvedbo najmanj treh ukrepov 
hkrati, se višina spodbude za posamezni ukrep poveča za po-
lovico, a ne more znašati več kot 30 % priznanih stroškov na-
ložbe. Za socialno šibke upravičence spodbuda zanaša 100 % 
priznanih stroškov naložbe glede na njihov pripadajoči delež 
financiranja naložbe.
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Slika 4: Delitev sNES hiš po energijskih razredih in toplotno izolacijskih materialih Slika 5: Delitev sNES hiš po pretežno vgrajenem toplotno izolacijskem materialu

Slika 6: Delitev sNES hiš po načinu gradnje
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Spodbuda je lahko dodeljena tudi za zamenjavo starih kuril-
nih naprav v skupni kotlovnici večstanovanjske stavbe z novo 
ogrevalno napravo, in sicer:

 − s kurilno napravo na lesno biomaso,
 − z ogrevalno toplotno črpalko,
 − s plinskim kondenzacijskim kotlom,
 − s toplotno postajo za priklop na sistem daljinskega ogrevanja.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25 % priznanih 
stroškov naložbe.

Socialno šibki občani

Socialno šibkim občanom, ki so prejemniki redne ali izredne 
denarne pomoči in/ali varstvenega dodatka, je za skupne na-
ložbe pri obnovi starejših stavb s tremi ali več posameznimi 
deli stavbe na voljo nepovratna finančna spodbuda v višini 100 
% priznanih stroškov naložbe za pripadajoči delež financiranja 
skupne naložbe.

Eko sklad prejemnikom redne ali izredne denarne pomoči po-
vrne tudi celotni strošek zamenjave starih kurilnih naprav z no-
vimi kurilnimi napravami na lesno biomaso.

Poleg že navedenih spodbud je socialno šibkim občanom, ki so 
prejemniki redne ali izredne denarne pomoči in/ali varstvene-
ga dodatka, namenjen še projekt ZERO – zmanjševanje ener-
getske revščine občanov, ki se izvaja v okviru mreže ENSVET. 
Na spletni strani Eko sklada ali Centru za socialno delo se upra-
vičene osebe pri strokovnem delavcu prijavijo za paket in obisk 
energetskega svetovalca na domu. Ob obisku gospodinjstva se 
izvedejo meritve porabe električne energije, občani prejmejo 
brezplačne strokovne nasvete in brezplačni paket materialov 
in naprav, vse to za zmanjšanje rabe energije in vode in s tem 
stroškov zanje.

Krediti za občane

Za vse zgoraj navedene ukrepe Eko sklad ponuja tudi ugodne 
kredite po spremenljivi obrestni meri trimesečni EURIBOR + 
1,3 % z odplačilno dobo do 20 let. Kredit se lahko najame še za 
zamenjavo azbestne strešne kritine, odstranjevanje izolacijskih 
in protipožarnih oblog, zamenjavo vodovodnih ali kanalizacij-
skih cevi, ki vsebujejo azbestna vlakna, nakup hišnih kompo-
stnikov, ki so namenjeni predelavi biološko razgradljivih od-
padkov iz gospodinjstva, pa tudi za priključitev na javno kanali-
zacijsko omrežje, vgradnjo malih čistilnih naprav za komunalne 
odpadne vode ali namestitev zbiralnikov deževnice in naprav 
za čiščenje pitne vode.

Možna je pridobitev nepovratnih sredstev in kredita hkrati.

Ensvet

Občanom je pri odločanju za naložbo in izpolnjevanju vloge za 
Eko sklad v pomoč strokovno in brezplačno energetsko sveto-
vanje, ki ga ponujajo usposobljeni svetovalci v državni mreži 
ENSVET, ki jih vodi in financira Eko sklad. Za obisk v eni od lo-
kalnih pisarn, ki so vzpostavljene po vsej državi, se lahko občani 
naročijo na spletni strani www.ensvet.si ali na brezplačni tele-
fonski številki 080 1669.

2.1.4 Pravne osebe

Učinkovita raba in obnovljivi viri energije

Pravnim osebam so bile do začetka leta 2020 na voljo finančne 
spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire ener-
gije, in sicer v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvenci-
onirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« po-
moči. Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita 
pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, po letni obrestni meri 
trimesečni EURIBOR + 0 %.

Slika 7: Plusenergijska hiša, foto: Miran Kambič za Eko sklad Slika 8: Sožitje z novo sNES, foto: Miran Kambič za Eko sklad
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Energetski pregled in upravljanje z energijo

Podjetjem so na voljo tudi nepovratna sredstva za izvedbo 
energetskega pregleda ali za uvedbo sistema upravljanja z 
energijo. Podjetje lahko na podlagi energetskega pregleda 
oblikuje strategijo glede rabe energije v podjetju in za odloči-
tev o naložbah po prioriteti glede na tveganje, vračilno dobo in 
zahtevnost. Z uvedbo sistema upravljanja z energijo, skladno 
s standardom SIST EN ISO 50001, podjetja vzpostavijo sisteme 
in postopke za izboljšanje energetske učinkovitosti, izvedejo 
sistematično upravljanje z energijo z namenom zmanjšanja 
stroškov za energijo in zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. 
Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50 % upravičenih 
stroškov izvedbe energetskega pregleda brez DDV oziroma do 
50 % upravičenih stroškov izvedbe uvajanja sistema za upra-
vljanje z energijo brez DDV, vendar ne več kot 15.000,00 EUR.

Nakup električnih vozil

Pravnim osebam (vključno z občinami) so na voljo nepovratna 
sredstva Eko sklada za nakup novih električnih in priključno 
hibridnih vozil za cestni promet, prvič registriranih v Sloveniji, 
pa tudi za predelavo vozil za cestni promet, ki bodo predelana 
tako, da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje na-
domeščen s pogonskim agregatom na elektriko.

Trajnostna mobilnost v podjetjih

V letu 2020 je bil prvič objavljen javni poziv za spodbujanje 
ukrepov s področja trajnostne mobilnosti v podjetjih. Pri no-
vem javnem pozivu gre za kombinirane finančne spodbude v 
obliki nepovratnih sredstev v višini od 20 % do 50 % vredno-
sti naložbe (odvisno od ukrepa) in kredita z ugodno obrestno 
mero (trimesečni EURIBOR + 1,3 %), dodeljene pa bodo po pra-
vilu »de minimis« pomoči za naslednje ukrepe:

 − izdelava mobilnostnih načrtov,
 − postavitev parkirišč za kolesa in kolesarnice,
 − nakup električnih koles (e-koles) in koles za službeno upo-

rabo,
 − nakup polnilnic za električna vozila in polnilnic za vozila na 

vodik,

 − prikazovalniki bližnjih postajališč in odhodov z njih v real-
nem času,

 − registratorji odhoda/prihoda za trajnostne načine prevoza.

Krediti za pravne osebe

Pravne osebe, samostojni podjetniki in zasebniki lahko prido-
bijo kredite za:

 − naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
 − naložbe v tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka v 

tehnološkem procesu,
 − naložbe v gospodarjenje z odpadki,
 − naložbe na področju varstva voda in učinkovite rabe vode,
 − začetne naložbe v spremembe proizvodnega procesa na na-

čin, da se presegajo okoljski standardi, v nove tehnologije, s 
katerimi bodo doseženi višji izkoristki oz. zmanjšanje one-
snaževanja okolja v primerjavi z uveljavljenimi istovrstnimi 
tehnologijami, in za postavitev naprav za proizvodnjo bio-
goriv iz surovin, pridelanih sonaravno.

Krediti so na voljo ob spremenljivi obrestni meri trimesečni EU-
RIBOR + 1,3 % in z odplačilno dobo do 15 let.

2.1.5 Lokalne skupnosti

Gradnja sNES splošnega družbenega pomena

Nepovratne finančne spodbude so namenjene občinam za gra-
dnjo novih skoraj ničenergijskih stavb (sNES) splošnega druž-
benega pomena (vrtci, šole, športne dvorane, zdravstveni do-
movi, knjižnice idr.). sNES stavbe so stavbe z visoko energijsko 
učinkovitostjo, zato je namen spodbujanja tovrstne novogra-
dnje predvsem zmanjšanje količine potrebne energije za nji-
hovo delovanje, pri čemer mora biti potrebna energija v veliki 
meri proizvedena iz obnovljivih virov.

S subvencioniranjem tovrstnih naložb občine spodbujamo k 
odločitvi za optimalno in trajnostno zasnovo stavb, učinkovito 
vodenje, nadzor in izvedbo projektov, kar dolgoročno zagota-
vlja nizke stroške obratovanja ter višjo kakovost bivalnega in 
delovnega okolja.

Slika 9: sNES - enostanovanjska hiša, foto: Miran Kambič za Eko sklad Slika 10: Celovita prenova dvostanovanjske stavbe, foto: Miran Kambič za Eko sklad
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Najvišje spodbude, ki jih trenutno zagotavlja Skladno z Zako-
nom o varstvu okolja (ZVO) v okviru državnega proračuna kot 
proračunski sklad Sklad za podnebne spremembe, so name-
njene gradnji stavb iz lesa, ki imajo vgrajeno toplotno izolacijo 
naravnega izvora, leseno pa mora biti tudi stavbno pohištvo. 
S povečanjem rabe obnovljivih virov energije in z večjo ener-
gijsko učinkovitostjo stavb občine zmanjšujejo prekomerno 
onesnaženost zraka z delci PM₁₀ in tako izboljšujejo kakovost 
zunanjega zraka, prispevajo pa tudi k našim skupnim ciljem na 
področju nizkoogljičnega in krožnega gospodarstva ter k pove-
čanju odpornosti na vplive podnebnih sprememb.

Ukrepi za doseganje visoke energijske učinkovitosti sNES splo-
šnega družbenega pomena presegajo minimalne zahteve ve-
ljavne zakonodaje, potrebna energija za delovanje stavbe pa 
mora biti v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju 
samem ali v njeni bližini:

 − opredeljene so toplotne prehodnosti za sklope toplotnega 
ovoja, in sicer U ≤ 0,15 W/(m2K), če mejijo na okoliški zrak 
in U ≤ 0,17 W/(m2K), ko mejijo na teren, za okna in vhodna 
vrata pa U ≤ 0,90 W/(m2K);

 − opredeljena je energija za ogrevanje in pohlajevanje stavbe: 
QH,K ≤ 6 kWh/(m3a);

 − opredeljena je učinkovitost naprav za prezračevanje z reku-
peracijo ≥ 80 %;

 − več kot 50 % dovedene energije za delovanje stavbe mora 
biti iz obnovljivih virov;

 − kriterije se preverja z metodologijo PHPP za skoraj ničener-
gijske stavbe, PHPP 9 (2015), in klimatskimi podatki za me-
sto Ljubljana (T2000 -2009/J1991-2010);

 − lesena gradnja, lesena okna in izolacijski materiali narav-
nega izvora so obvezni v I. skupini z najvišjo spodbudo, pri 
čemer odgovorni vodja projekta poda izjavo, da bodo vgra-
jeni materiali in naprave ustrezali zahtevam za trajnostno 
gradnjo;

 − meritev zrakotesnosti stavbe je izvedena ob prisotnosti 
predstavnika Eko sklada;

 − med priznane stroške spadajo še: pokrita kolesarnica, par-
kirišče za električne avtomobile s polnilnicami, zajem in 
uporaba deževnice za namakanje zunaj in uporaba v stavbi, 
ozelenjena streha.

Višina nepovratne finančne spodbude za gradnjo novih sNES 
splošnega družbenega pomena je določena glede na računsko 
rabo energije za ogrevanje in hlajenje stavbe, glede na način 
gradnje in vrsto vgrajenega izolacijskega materiala v toplo-
tnem ovoju stavbe ter glede na neto ogrevano in prezračevano 
površino stavbe.

Najvišja spodbuda za gradnjo iz naravnih materialov znaša 400 
EUR/m2 neto ogrevane površine stavbe. V to I. skupino spadajo 
stavbe, grajene pretežno z lesom (delež stavbe, ki je grajen z 
lesom, mora biti večji od ostalih), z najmanj 70 % volumskega 
deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora 
iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni kosmiči ipd.) v 
toplotnem ovoju in z vgrajenim lesenim zunanjim stavbnim 
pohištvom v deležu najmanj 70 % skupne površine vgrajenega 
zunanjega stavbnega pohištva (v m2).

Za gradnjo teh stavb so občinam na voljo tudi krediti po obre-
stni meri trimesečni EURIBOR + 0 %.

Sofinanciranje in trendi trajnostnih sNES splošnega družbe-
nega pomena
Program sofinanciranja pokriva javne stavbe splošnega druž-
benega pomena različnih namenov in posledično tudi različ-
nih arhitekturnih tipologij. V letu 2018 je bila izdelana analiza 
na približno polovici vzorca sofinanciranih stavb. Rezultati 
analize kažejo na to, da se zaradi visokih zahtev Eko sklada za 
energijsko učinkovitost te novogradnje gradijo učinkoviteje v 
povprečju kar za 50 % v primerjavi s siceršnjimi minimalnimi 
zahtevami pravilnika PURES 2010, dodaten trajnostni vidik pa 
se zagotavlja s progresivno spodbudo glede na vrsto upora-
bljenih materialov za gradnjo in toplotno zaščito stavb.

Eko sklad je s spodbujanjem gradnje tovrstnih stavb pričel že v 
letih 2011/12 in izplačal 5,5 mio EUR za 14 izvedenih novogra-
denj in prenov. V letu 2016 je dodelil 12 mio EUR za 25 naložb, v 
letu 2017 in 2018 pa 25 mio EUR za 45 naložb. V letu 2019 smo 
programu spodbud za sofinanciranja gradnje novih sNES splo-
šnega družbenega pomena namenili še 17 mio EUR in prejeli 
že več kot 40 vlog.

V nadaljevanju je prikazana analiza vpliva tovrstnega načina 
spodbujanja v preteklih javnih pozivih na primeru 27 dokonča-
nih novogradenj, za katere je bila spodbuda že izplačana.

Sistem progresivnega sofinanciranja motivira investitorje in 
projektante, da prilagajo tehnične rešitve v smeri okoljsko bolj 
zaželenih. Tako je v obdelanem vzorcu kar 44 % stavb v narav-
nem, 37 % v mineralnem in zgolj 19 % v sintetičnem razredu 
glede na kombinacijo uporabljenih toplotno izolacijskih mate-
rialov. Hkrati se spodbuda v vseh razredih sofinanciranja dvi-
guje od mejne osnovne vrednosti sofinanciranja (240, 310 in 
400 EUR/m2) zaradi dodatnega sofinanciranja vgradnje lesenih 
oken. V sintetičnem razredu se dvig zaradi uporabe lesenega 
zunanjega stavbnega pohištva izkazuje v povprečni vrednosti 
ca. 250 EUR/m2, v mineralnem 320 EUR/m2 in naravnem 410 
EUR/m2, torej približno 10 EUR/m2 nad osnovno spodbudo.

Celotna višina sofinanciranja je odvisna od arhitekturne zasno-
ve stavbe in njene velikosti oz. skupne kondicionirane površine. 
Projekti se zato že v fazi načrtovanja energetsko in funkcionalno 
prilagajajo tako, da so prostori ustrezno opremljeni z instalaci-
jami za ogrevanje in pohlajevanje ter s centralnim sistemom za 
prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka, ob sicer-
šnjem zagotovljenem več kot 50-odstotnem deležu obnovljivih 
virov za delovanje stavbe. Vse to pozitivno vpliva na energijske 
lastnosti in funkcionalnost stavb ter kakovost bivalnih pogojev 
njihovih uporabnikov.

Naložba v novogradnje je odvisna od več dejavnikov (funkcija 
oziroma vrsta objekta, konstrukcijske in ostale zahteve, tehno-
loške posebnosti, razgibanost stavbe, obseg projekta, pripa-
dajoči sklopi projektov), pri katerih je izpolnjevanje zahtev za 
sNES le ena od postavk. Investicijski del, ki pripada tehničnim 
ukrepom za sNES, ni prevladujočega pomena.

V specifični investiciji za novogradnjo (EUR/m2) posledično ne 
moremo govoriti o značilnih statističnih razredih, saj posamični 
projekti preveč odstopajo od značilnih oz. pričakovanih vredno-
sti. Pri sofinanciranih projektih tako znaša povprečna investicija v 
naravnem razredu 2.080 EUR/m2, v mineralnem 1.730 EUR/m2, v 
sintetičnem pa 2.850 EUR/m2, kar prikazuje opisano ugotovitev.
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Slika 12: Skupna spodbuda glede na velikost sNES in vrsto toplotno 

izolacijskih materialov

Slika 13: Primerjava skupne investicije in višine spodbude glede na 

vrsto toplotno izolacijskih materialov

Slika 11: Specifična spodbuda glede na velikost sNES in vrsto toplotno 

izolacijskih materialov

Slika 15: Primerjava deležev spodbude v skupni investiciji glede na 

vrsto toplotno izolacijskih materialov

Slika 16: Skupna investicija v odvisnosti od velikosti sNES ter glede na 

vrsto toplotno izolacijskih materialov

Slika 14: Specifična investicija v odvisnosti od velikosti sNES ter glede 

na vrsto toplotno izolacijskih materialov
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Slika 17: Celovita prenova vrtca, foto: Miran Kambič za Eko sklad Slika 18: Prenova večstanovanjske stavbe, foto: Miran Kambič za Eko sklad

Glede na skupno investicijo in doseženo sofinanciranje znaša 
delež subvencije v povprečju 22 % pri naravnem in 20 % pri 
mineralnem razredu, pri sintetičnem pa 10 % zaradi posebnosti 
visokega investiranja v konkretnih primerih.

Kot je pričakovano, imajo večji projekti novogradenj splošnega 
družbenega pomena v povprečju nižje specifično investiranje. 
Skoraj polovica novogradenj ne glede na velikost izkazuje in-
vesticijski razred med 1.000 in 1.500 EUR/m2. Razpršenost pri 
preostalih novogradnjah pa je najbolj izrazita pri manjših pro-
jektih, kjer je kar tretjina vseh analiziranih projektov v razredu 
investicije 2.000 in 4.000 EUR/m2.

Projektanti in investitorji se v smislu obvladovanja investiranja 
ter obenem s ciljem doseganja čim višje stopnje sofinanciranja 
trudijo oblikovati projektne naloge in projektirati rešitve za gra-
dnje, ki se bodo odražale tudi v ustrezno prilagojenih, tj. racio-
naliziranih arhitekturnih in energetskih rešitvah, ter posledično 
v nižjih investicijah. Torej tudi v tem smislu lahko sofinancira-
nje dodatno motivira v fazi priprave projekta, saj nižja ocenjena 
stopnja sofinanciranja opozarja investitorja in projektante za 
pravočasno iskanje racionalnejših rešitev.

Za gradnjo sNES stavb so občinam na voljo tudi krediti po obre-
stni meri trimesečni EURIBOR + 0 %.

Nakup vozil in kolesarska infrastruktura

Občinam so na voljo nepovratna sredstva tudi za nakup novih 
vozil za prevoz potnikov, za občine s sprejetim Odlokom o na-
črtu za kakovost zraka pa tudi za nakup komunalnih vozil. Cilj 
spodbud je omogočiti širitev avtobusnih linij mestnega potni-
škega in medkrajevnega prometa oziroma na obstoječih linijah 
zamenjati zastarele avtobuse s sodobnimi vozili na električni 
pogon ali na vodik, brez emisij CO₂. Ravno tako je cilj zamenjati 
zastarela komunalna vozila s sodobnimi električnimi, plug-in 
ter plinskimi komunalnimi vozili z nizkimi emisijami prašnih 
delcev.

Nepovratne spodbude so na voljo tudi za naložbe v izgradnjo 
kolesarske infrastrukture za občine, ki so investitorke v naložbe 
kolesarske infrastrukture in imajo sprejeto Celostno prometno 
strategijo, za naložbe uvedbe sistema izposoje javnih koles pa 
tudi sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka. V okviru investi-
cij v infrastrukturo za kolesarje bodo sofinancirane naložbe v 
ukrepa:

 − gradnje in/ali rekonstrukcije kolesarskih povezav ter sisteme 
izposoje javnih koles.

Krediti za lokalne skupnosti

Krediti so namenjeni za različne naložbe lokalnih skupnosti v 
varstvo okolja:

 − naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
 − naložbe v zmanjšanje onesnaževanja zraka,
 − naložbe v gospodarjenje z odpadki,
 − na področju varstva voda in učinkovite rabe vode so krediti 

namenjeni za naložbe v čistilne naprave za komunalne od-
padne vode, tehnologije, ki omogočajo prihranek ali zmanj-
šanje izgub pitne vode, naprave za čiščenje oporečnih virov 
pitne vode, izvedbo ukrepov, ki zmanjšujejo porabo pitne 
vode; naložbe v gradnjo javnih kanalizacijskih omrežij za ko-
munalne in/ali padavinske odpadne vode, ki se priključujejo 
na čistilno napravo, in gradnjo oziroma rekonstrukcijo jav-
nih vodovodnih omrežij.

Letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem po-
zivu, je trimesečni EURIBOR + 1,0 %.
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2.1.6 Spodbude Eko sklada v letu 2020

Eko sklad vsako leto na podlagi ocene rezultatov poslovanja za 
preteklo leto, usmeritev ministrstev, pristojnih za varstvo okolja 
in energijo, ter na podlagi ocene razpoložljivih sredstev opre-
deli obseg, vsebino in način izvajanja programov spodbujanja 
okoljskih naložb. Zaradi specifične situacije, ki je v letu 2020 na-
stala v Sloveniji, se bodo programi spodbujanja in sredstva, ki 
bodo na voljo Eko skladu, lahko spremenili.

Eko sklad bo na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) v letu 2020 
nadaljeval z zbiranjem sredstev operaterjev in dobaviteljev to-
plote iz omrežja, ter trdih, tekočih in drugih plinastih goriv skla-
dno z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih 
odjemalcih. Na podlagi objavljenih javnih pozivov bo lahko do-
delil predvidoma do 36 mio EUR nepovratnih finančnih spod-
bud oziroma pomoči, in sicer:

 − občanom in drugim subjektom za ukrepe učinkovite rabe 
energije in rabe obnovljivih virov energije v stavbah,

 − občinam za gradnjo novih skoraj ničenergijskih stavb,
 − pravnim osebam za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe 

obnovljivih virov energije,
 − občanom in pravnim osebam za električna vozila,
 − za sisteme, ki izrabljajo obnovljive vire energije za samoo-

skrbo z električno energijo,
 − za energetske preglede,
 − za pnevmatike višjega energijskega razreda.

Eko sklad bo tudi v bodoče kreditiral okoljske naložbe občanov, 
saj število dodeljenih kreditov zaradi možnosti hkratne pridobi-
tve nepovratne finančne spodbude narašča. Za kreditiranje ob-
čanov bo zagotovil predvidoma 50 mio EUR na leto. Zanimanje 
za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb je sicer upadlo.

Skladno s sprejetim Programom porabe sredstev Sklada za 
podnebne spremembe bo Eko sklad kot do sedaj za ministr-
stvo, pristojno za okolje, opravljal naloge v zvezi s sofinancira-
njem tistih investicijskih ukrepov, ki jih bo določilo ministrstvo.

V okviru programa Subvencioniranje ukrepov URE v 500 go-
spodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revšči-
ne (program ZERO500) bo objavljen javni razpis v višini 5 mio 
EUR, ki bo socialno šibkim občanom, lastnikom eno- ali dvosta-
novanjskih stavb, dodelil do 10.000 za izvedbo naložb učinko-
vite rabe energije v eno- ali dvostanovanjskih stavbah. Program 
je financiran iz kohezijskih sredstev.

Prav tako bo na podlagi EZ-1 nadaljeval z izvajanjem programa 
brezplačnega energetskega svetovanja občanom v 59 sveto-
valnih pisarnah po vsej Sloveniji, vključno s programom ZERO 
obisk in paket.

V skladu z ZVO bo še naprej podpiral projekte okoljskih nevla-
dnih organizacij in še intenzivneje spodbujal različne oblike iz-
obraževanja in ozaveščanja javnosti na področjih, ki so za Eko 
sklad prioritetna in za katera Eko sklad s svojimi mehanizmi na-
menja finančne spodbude: URE in OVE v stavbah in prometu, 
trajnostna mobilnost, izboljšanje kakovosti zraka na območjih, 
obremenjenih zaradi prekomerne onesnaženosti zraka s PM₁₀ 
delci, trajnostni razvoj in naložbe v okoljsko infrastrukturo ter 
okolju prijazne tehnologije.

Slika 19: E-mobilnost, foto: Miran Kambič za Eko sklad Slika 20: Energetski ukrepi za pravne osebe, foto: Miran Kambič za Eko sklad
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2.2 Investicije v javna najemna 
stanovanja – trajnostni in 
razvojni vidik

Sanja Burnazović,
Blaž Češka,
Borut Hafner
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, 
javni sklad
t: 01/47 10 500
e: sanja.burnazovic@ssrs.si
 https://ssrs.si/

2.2.1 Uvod

Skladno z Resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu 
2015–2025 (ReNSP 15–25) se bo SSRS (Stanovanjski sklad RS) 
pri lastnih projektih in investicijah postopoma usmerjal h gra-
ditvi trajnostnih stavb, pri čemer je upoštevanje življenjskega 
cikla še posebej pomembno v primeru gradnje fonda javnih 
najemnih stanovanj. Prav tako je Evropska komisija opredeli-
la pomembne prioritete na področju stavb, kot so energetska 
učinkovitost, raba obnovljivih virov energije, presoja vplivov 
na okolje v življenjskem ciklu stavb, upoštevanje vseh stroškov 
stavb v celotni življenjski dobi, izboljšave pri porabi virov in 
energije v življenjskem ciklu, kar se je odrazilo s pripravo na-
črtovalskih meril, v povezavi s trajnostnostjo. SSRS bo pri načr-
tovanju novih večstanovanjskih objektov predvidoma pilotno 
uporabil metodo Evropske komisije kot podporo pri načrtova-
nju trajnostnih stavb. Na tej metodi bodo temeljili tudi bodoči 
slovenski kriteriji za trajnostno gradnjo.

Pri zasnovi objektov bodo upoštevani vsi dejavniki, ki vplivajo 
na kakovostno načrtovanje skoraj ničenergijske stavbe. Defini-
cija skoraj ničenergijske stavbe obsega določitev minimalnih 
zahtev glede največjih dovoljenih potreb za ogrevanje, hlaje-
nje oz. klimatizacijo, pripravo tople vode in razsvetljavo v stavbi 
v skladu z gradbeno tehnično zakonodajo (PURES 2010), dolo-
čitev največje dovoljene rabe primarne energije v stavbi ter 
določitev najmanjšega dovoljenega deleža obnovljivih virov 
energije v skupni dovedeni energiji za delovanje stavbe.

2.2.2 Projekti in programi SSRS za reševanje 
stanovanjske problematike

SSRS ima predvidenih kar nekaj mehanizmov za izboljšanje in 
večjo dostopnost do reševanja stanovanjske problematike, še 
posebej najranljivejšim skupinam, kamor sodijo mladi, družine 
z otroki, starejše in funkcionalno ovirane osebe.

SSRS je izvajalec ukrepov in aktivnosti stanovanjske politike na 
nacionalni ravni kot glavni ponudnik javnega stanovanjskega 
fonda. SSRS zagotavlja javni najemni stanovanjski fond za ciljne 
uporabnike (mladi, mlade družine, družine, starejši idr.) na več 
načinov, in sicer kot:

 − investitor lastnih gradenj najemnih stanovanj,
 − sofinancer in soinvestitor v sodelovanju z občinami in dru-

gimi prosilci oz. ponudniki s Programom sofinanciranja za-
gotavljanja javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot ter s 
Programom sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot 
za starejše osebe,

 − kupec na podlagi Javnega poziva za nakup stanovanj in ze-
mljišč za gradnjo stanovanj.

Navedene sprejete usmeritve SSRS za povečanje stanovanjske-
ga fonda veljajo za celotno območje Slovenije. Ocenjujemo, 
da bo SSRS v naslednjem obdobju (do leta 2025) zagotovil do 
3.500 najemnih stanovanj, kar je odvisno predvsem od zago-
tovitve virov financiranja lastnih investicij ter aktivnosti občin, 
javnih skladov, NSO in ostalih subjektov, ki so zadolženi za rea-
lizacijo stanovanjskih programov.

V nadaljnjih letih namerava SSRS povečati število javnih naje-
mnih stanovanj v trajnostno sprejemljivih objektih in soseskah. 
Za doseganje tega cilja je načrtovanih več ukrepov, npr. pilotne 
gradnje skoraj ničenergijskih stavb, sofinanciranje ali soinve-
stiranje naložb v partnerstvu z lokalnimi skupnostmi, lokalnimi 
javnimi stanovanjskimi skladi in drugimi subjekti ter izvedba la-
stnih investicij na področju celotne Slovenije. Pri zasledovanju 
ciljev sodobne gradnje je SSRS že leta 2014 pričel z gradnjo sko-
raj ničenergijske stavbe v soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani, 
in sicer Funkcionalno enoto F3 – Vzorčna hiša, ki je bila dokon-
čana in predana v uporabo leta 2016. SSRS je poleg tega v letu 
2017 predal v uporabo tudi 102 novi najemni stanovanjski eno-
ti v isti soseski, Funkcionalna enota F2, ki jih odlikujejo racio-
nalna in kakovostna gradnja, energijski kazalnik B1 in primarna 
energija za delovanje stavbe v okviru zahtev za skoraj ničener-
gijske stavbe. Pri tem velja poudariti, da je to prva soseska, kjer 
je za upravljanje in vzdrževanje uvedena sodobna tehnologija, 
ki sloni na modelu 6D BIM. Sodobne tehnologije omogočajo 
stalno spremljanje (24 ur na dan vse dni v letu) ključnih para-
metrov (tudi na daljavo), pomembnih za nemoteno delovanje 
stavbe, pa tudi smotrno načrtovanje njenega vzdrževanja.

Trenutno SSRS izvaja gradnjo treh pomembnih projektov: Pod 
Pekrsko gorco v Mariboru ter Skupnost za mlade Gerbičeva in 
Novo Brdo, oba v Ljubljani, skupaj 819 novih javnih najemnih 
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stanovanj. Prav tako izvaja aktivnosti priprave projektov na 
več lokacijah po celi Sloveniji (Kranj, Nova Gorica, Novo mesto, 
Ljubljana, Maribor, Koper, Lukovica, Jesenice) za pridobitev do 
1.780 novih, trajnostno grajenih sosesk z javnimi najemnimi 
stanovanji.

V programu sofinanciranja in zagotavljanja javnih najemnih 
stanovanj za obdobje od 2016 do 2020 so zagotovljena sred-
stva za realizacijo projektov gradnje novih javnih najemnih 
stanovanj in za rekonstrukcijo ali nakup stavb, saj s tem omo-
gočijo uravnoteženo ponudbo primernih javnih najemnih sta-
novanj po vsej Sloveniji. Zaključeni ali v izvajanju so projekti v 
Ljubljani, Dravogradu, Vojniku, Sv. Ani, Rogaški Slatini, Celju, 
Zrečah, Kopru, Slovenskih Konjicah in Braslovčah. Za dodelitev 
dolgoročnega posojila ali soinvestitorstvo se po tem ukrepu 
lahko prijavijo občine, njihovi proračunski skladi, javni nepre-
mičninski skladi in neprofitne stanovanjske organizacije, toda 
le za stavbe, grajene ali prenovljene v sodobnem standardu, saj 
mora biti za te stavbe izkazan energijski razred B2.

Zaradi staranja prebivalstva je vzpostavljen program sofinanci-
ranja za zagotavljanje enot za starejše osebe, in sicer za obdo-
bje od leta 2017 do 2020. Zaključeni ali v izvajanju so projekti 
v Velenju, Krškem, Celju in Šmarju pri Jelšah. V tem programu 
so na voljo finančna sredstva v obliki posojil in soinvestiranja, 
namenjena za povečanje mest v domovih starejših občanov, 
pridobitev oskrbovanih stanovanj in izgradnjo ali obnovo cen-
trov dnevnega varstva. Do finančnih sredstev po tem ukrepu so 
upravičeni: občine, javni nepremičninski skladi, javni zavodi in 
druge pravne osebe.

2.2.3 Razvojne in trajnostne usmeritve – 
investicije SSRS

Pri izbiri doma je pomemben dejavnik lokacija, vse bolj pa tudi 
kakovost našega bivanja – kako preživljamo dan, kako si opre-
delimo prosti čas, kakšno je naše delo in kakšno razmerje med 
prostim časom in delom. Ta vprašanja so ključna za zasnovo 
sodobnih konceptov bivanja. Spremembe na gospodarskem 
in družbenem področju vplivajo tudi na reševanje stanovanj-
skega vprašanja; tako so glavni dejavniki, ali se bo nekdo odlo-
čil za nakup ali najem stanovanja, finančne zmožnosti, stroški, 
primernost ponudbe, lokacija in drugi družbeni, psihološki in 
osebni razlogi. V sodobnem oblikovanju življenjskega okolja 
si prizadevamo graditi stanovanjske stavbe, ki so prijazne do 
okolja, končnemu uporabniku pa zagotavljajo funkcionalno, 
prijetno in zdravo bivalno okolje.

Dvigovanje tehnične kakovosti stanovanjske stavbe na posa-
meznem področju je smiselno, če poteka uravnoteženo, upo-
rabniku pa zagotovi večjo kakovost bivanja ob razumnih stro-
ških in čim manjšem obremenjevanju okolja.

Stavbo je treba zasnovati in graditi tako, da je energijsko ustre-
zno orientirana, da je razmerje med površino toplotnega ovo-
ja stavbe in njeno kondicionirano prostornino z energijskega 
stališča ugodno, da so prostori v stavbi energijsko optimalno 
razporejeni in da materiali in elementi konstrukcije ter celotna 
zunanja površina stavbe omogočajo učinkovito upravljanje z 
energijskimi tokovi.

Za SSRS so primerna zlasti stanovanja v energetsko učinkovitih, 
ekološko sprejemljivih stavbah, z možnostjo večje rabe dosto-
pnih obnovljivih virov energije, kakovostno streho in fasadnim 
ovojem, kakovostnim stavbnim pohištvom (vhodna vrata, 
okna, balkonska vrata), z materiali, ki so ekološko sprejemljivi, 
trajni in trpežni in omogočajo učinkovito ter poceni vzdrže-
vanje oziroma upravičijo stroške investicijskega in tekočega 
vzdrževanja, s sodobno racionalno zasnovo instalacij, naprav 
in opreme, ki omogoča varčno rabo energije, ter individualnim 
obračunavanjem porabljenih energentov. Uporabljeni materi-
ali in detajli morajo biti preizkušeni in trpežni.

Projektne rešitve naj za celotni čas trajanja objekta omogoča-
jo ekonomsko upravičeno in trajnostno vzdrževanje objektov. 
Prednostno morajo zagotavljati čim nižje obratovalne stroške 
objektov (poraba energentov, vode, urejanje okolice objek-
tov, vzdrževanje igrišč idr.), s poudarkom na energetski varč-
nosti in ekološki sprejemljivosti izbranih sistemov in vgrajenih 
materialov.

Projektna dokumentacija v pomembnih fazah (IDP in PZI) vse-
buje izdelavo Analize stroškov življenjskega cikla (LCCA) skla-
dno z ISO 15686-5 in EN 16627 ter upoštevanjem konvencije 
DGNB. Ker SSRS ostaja lastnik objektov in zunanje ureditve in 
so stanovanja najemna, morajo ureditve upoštevati doseganje 
optimalnih stroškov tudi za vzdrževanje soseske.

V projektnih nalogah SSRS, kot odgovornega javnega investi-
torja, so predpisana naslednja načela trajnostne gradnje:

 − interdisciplinarno sodelovanje vseh projektantov in eksper-
tov od idejne zasnove do zaključka projekta,

 − uporaba trajnostnih materialov,
 − ekonomična in enostavna izvedba ter kasnejše vzdrževanje 

objekta,
 − učinkovita raba zemljišč,
 − učinkovita raba energije (nizkoenergijske rešitve, optimalna 

zasnova instalacij in izbira inštalacijskih naprav in tehnolo-
ških porabnikov idr.),

 − raba obnovljivih virov energije,
 − racionalna raba naravnih in neobnovljivih virov,
 − obvladljivost direktnih in indirektnih stroškov uporabe 

objekta,
 − doseganje večjega udobja bivanja (akustično in vizualno 

udobje, kvaliteta zraka, osončenost, kvalitetno prezračeva-
nje, odsotnost zdravju nevarnih substanc v vgrajenih mate-
rialih idr.),

 − vseživljenjska uporaba in prilagodljivost stanovanjskih enot.

Pri zasnovi je pomemben vidik zagotoviti pogoje za možno 
certificiranje trajnostne gradnje objektov, npr. DGNB, BREEAM, 
LEED, Level(s). Namen certificiranja je zagotoviti, da bo načr-
tovana stavba grajena v duhu prioritet trajnostne gradnje, kar 
pomeni, da bodo ovrednoteni kazalniki, ki na področju stavb 
podpirajo izvrševanje prednostnih politik s področja zmanj-
ševanja nastajanja emisij toplogrednih plinov v življenjskem 
ciklu stavbe, spodbujanja učinkovite rabe vode in surovin, za-
gotavljanja zdravih in udobnih bivalnih pogojev, prilagajanja 
na klimatske spremembe in optimizacijo stroškov in vrednosti 
stavbe v njenem življenjskem ciklu.
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Pri projektiranju stavbe mora projektna skupina stavbo načr-
tovati skladno z metodologijo certificiranja. Pri tem je naloga 
projektne skupine, da sprotno zagotavlja potrebne podatke 
in analize za določanje dogovorjenih kazalnikov. Ključne od-
ločitve projektna skupina, skupaj z naročnikom, sprejema po 
načelu integralnega načrtovanja na podlagi izdelanih analiz in 
preverjanja kazalnikov.

SSRS si je zastavil kot razvojni cilj implementacijo BIM standar-
da v svoje stanovanjske produkte na področju lastne gradnje 
ali projektov, kjer bo sodeloval kot eden izmed nosilcev im-
plementacije Re NSP15-25. Pri lastnih investicijah implemen-
tiramo BIM modele v različnih fazah realizacije projektov: od 
projektiranja, izvedbe GOI del ter kot »facility management« za 
fazo uporabe in vzdrževanja objektov.

2.2.4 Investicije SSRS v gradnji

Novo Brdo, Ljubljana

Območje Novo Brdo, velikosti 4,8 hektara, ki je namenjeno 
gradnji najemnih stanovanj SSRS, se nahaja v Ljubljani na Viču, 
vzhodno od nove povezovalne ceste Pot Rdečega križa ter med 
Cesto na Vrhovce in Cesto na Brdo. Na lokaciji poteka izgradnja 
498 stanovanj, velikosti pretežno od 30 do 80 m2 v 18 objektih 
etažnosti K + P + 3 + T, od tega 25 oskrbovanih stanovanj in 522 
parkirnih mest v podzemni garaži pod objekti.

Gradnja soseske Novo Brdo se je začela v septembru 2019, za-
ključek je predviden konec leta 2021.

SSRS bo v soseski Novo Brdo ponudil višji standard bivanja, saj 
bodo v njej sobivale različne generacije (mladi, starejši, dru-
žine), čemur bodo prilagojeni objekti in stanovanja. Večina 
objektov bo imela tudi skupni prostor za druženje stanovalcev 
in druge dejavnosti v sklopu stanovanjskega bloka za boljšo 
vzpostavitev skupnosti stanovalcev posameznega bloka in ce-
lotne soseske. Za dobro počutje stanovalcev bo v novi soseski 
skrbel še vsebinsko raznovrsten javni program (npr. trgovine, 
storitve, knjižnica) ter varen odprt zunanji prostor, ki bo pre-
žet z novim zelenim sistemom, otroškimi igrišči in navezavami 
na obstoječa zelena obroča na vzhodu (PST) in zahodu (Rožnik 
in športna igrišča Zeleni gaj na Brdu). V bližini sta priključka na 
mestno ljubljansko obvoznico in avtocesto.

V sklopu projektiranja je bila narejena analiza LCCA po metodi 
ISO 15686-5, EN 16627 in DGNB konvenciji. Dosežen je energet-
ski kazalnik razred B1, zagotovljen je BIM model PZI projektov, 
izvajala se bo implementacija 4D in 5D BIM modela: spremlja-
nje gradnje (terminsko in finančno) in priprava 6D BIM modela 
za fazo uporabe in vzdrževanja objektov oz. soseske.

Zaradi optimizacije projekta in zmanjševanja tveganj v fazi iz-
vedbe ter za potrebe učinkovitega upravljanja poteka načrto-
vanje in spremljanje izvedbe z uporabo tehnologije BIM (enako 
na vseh lastnih investicijah SSRS). Končni produkt projekta za 
izvedbo predstavlja model BIM objekta, opremljen z vsemi po-
trebnimi informacijami o gradnji. BIM metodologija se upora-
blja v izvedbeni fazi gradnje, kjer se izvaja tekoče časovno in 
stroškovno spremljanje gradnje z izdelavo in prikazovanjem 
4D in 5D simulacij gradnje, v fazi izdelave projekta izvedbenih 
del PID BIM in predvidoma v fazi uporabe objekta s 6D BIM FM 
skozi življenjsko dobo objekta.

Prednost pristopa z BIM metodologijo je integralno načrtova-
nje s kontrolo kakovosti in zagotavljanje kvalitetne projektne 
dokumentacije in procesa pred pričetkom gradnje, med gra-
dnjo in v obdobju prevzema oziroma predaje objekta. BIM služi 
kot orodje za preveritev natančnosti, skladnosti in konsistence 
projektne dokumentacije. Preveri se, ali so odstranjeni vsi kon-
flikti, in ugotovi točnost izdelanih predizmer. BIM metodologija 
je primerna tudi za kontrolo načrtovanja gradnje skozi 4D in 5D 
simulacije ter za zagotavljanje natančnega in podrobnega BIM 

Slika 1: Novo Brdo, funkcionalna enota E2, delitev stroškov v življenjski dobi (LCC) 

za 50 let

Slika 2: Stanje izvedbe del na gradbiščih Novo Brdo (posnetek z dronom, naročnik 

SSRS, izdelovalec Matevž Lavrinc)

36 %

17 %
9 %

7 %

1 %

7 %

9 %

5 %

9 %

Stroški izvedbe GO (KG 300) (EN 16627, A0-A5)

Stroški izvedbe tehnične opreme (KG 400) (EN 16627, A0-A5)

Diskontirana neredna plačila obnove in zamenjave gradbene konstrukcije
(KG 300) (EN 16627, B4-B5) 

Diskontirana neredna plačila obnove in zamenjave tehnične opreme
(KG 400) (EN 16627, B4-B5) 

Diskontirana redna plačila vzdrževanja gradbene konstrukcije
(KG 300) (EN 16627, B1-B3) 

Diskontirana redna plačila vzdrževanja tehnične opreme (KG 400) (EN 16627, B1-B3)

Diskontirana vrednost stroškov čiščenja v času uporabe (EN 16627, B1-B3) 

Diskontirana vrednost stroškov energije v času uporabe (EN 16627, B6) 

Diskontirana vrednost stroškov vode in odplak v času uporabe (EN 16627, B7) 
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modela zgrajenega objekta PID BIM. Integralno načrtovanje 
temelji na interdisciplinarnem in neposrednem sodelovanju 
vseh deležnikov, kar omogoča stroškovno in časovno ustrezno 
načrtovanje in gradnjo, s tem v povezavi pa tudi trajnostno in 
energetsko ustrezno optimizacijo gradnje in uporabe v celo-
tnem življenjskem obdobju zgradbe.

Primer spremljanja gradnje s 4D modelom in 5D spremljanje je 
prikazan na sliki 3.

Pod Pekrsko gorco, Maribor

Na južnem delu mesta Maribor, v bližini znamenite Pekrske 
gorce, nastaja nova stanovanjska soseska Pod Pekrsko gorco. 
SSRS na zemljiščih velikosti 4,7 hektara izvaja gradnjo sodob-
nih večstanovanjskih stavb v obliki štirih nezaključenih karejev, 
etažnosti K + P + 2. Predvidena je gradnja 400 najemnih stano-
vanj v velikosti od 35 do 80 m2.

V sklopu stanovanjske soseske je predvidena tudi umestitev 
dveh stavb s skupno 60 oskrbovanimi stanovanji, dnevnega 
centra aktivnosti za starejše ter javni program v delu pritličja 
objektov, predvidoma trgovske in storitvene dejavnosti. Kon-
cept ureditve prometa v naselju daje prednost stanovalcem in 
kolesarjem. Zasnova omogoča v notranjosti naselja ureditev 
večjih in med seboj povezanih in programsko ustreznih zele-
nih in tlakovanih površin, kot so urbani parki, igrišča za otroke, 
igrišča za mladostnike, ter zasaditev z rastlinami in mirnejši pro-
gram v notranjih atrijih posameznih karejev.

V februarju 2020 smo pričeli z izgradnjo Faze 1 z 212 javnimi 
najemnimi stanovanji, ki skupaj s komunalno infrastrukturo 
predstavlja začetek večletnega projekta. Stavbe so meandrsko 
zavite, tako da tvorijo dva introvertirana skupna atrija in odprti 

trg. Povezuje jih skupna podzemna garaža. Nizki gabariti z niz-
ko gostoto pozidave v zelenem okolju ponujajo odlične pogoje 
za bivanje zlasti za mlade družine in starejše občane v oskrbo-
vanih stanovanjih. Stanovanjski program dopolnjuje javni pro-
gram (vrtec z dvema oddelkoma, dnevni center aktivnosti, na-
menjen aktivnemu druženju starejših, stanovanjska skupnost) 
in manjši del storitvenega programa.

V sklopu projektiranja je bila narejena LCCA analiza po metodi 
ISO 15686-5, EN 16627 in DGNB konvenciji. Dosežen je energet-
ski kazalnik razred A2, objekte uvrščamo v skoraj ničenergijske 
stavbe.

Soseska je bila načrtovana z upoštevanjem vidika trajnostne 
gradnje v največji možni meri. Trajnost stavbe se kaže pri učin-
koviti rabi energije in vgradnji trajnih materialov, vseživljenjski 
uporabi in prilagodljivosti, nizkih stroških vzdrževanja, prilago-
jenosti na mobilne oblike prihodnosti in prilagojenosti na pod-
nebne spremembe. V fazi načrtovanja so se projektne rešitve 
preverjale tudi s pomočjo analize stroškov v življenjskem ciklu 
(LCCA). Izbrane so bile rešitve, ki predstavljajo najboljšo izbiro 
glede ravnotežja med stroški gradnje in vzdrževanja ter upora-
be objektov.

Stavbe so zasnovane kot nizkoenergijske z vgrajenim prezrače-
valnim sistemom z učinkovitim vračanjem toplote. Kvalitetno 
prezračevanje je ob izbiri energetsko učinkovitih elementov fa-
sadnega ovoja najpomembnejše za doseganje visoke energet-
ske učinkovitosti stavbe. Stavbe v soseski dosegajo energetski 
razred A2.

Vseživljenjska uporaba in prilagodljivost stanovanjskih enot 
je eno od bistvenih meril trajnostne gradnje. Deset odstotkov 
stanovanj bo že ob izgradnji prilagojenih za uporabo gibalno 

Sliki 3 in 4: Primerjava načrtovanega in izvedenega stanja v BIM tehnologiji

Izvedeno

Načrtovano
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oviranim osebam, ostala so načrtovana vseživljenjsko, tako da 
je možna prilagoditev stanovanj za različne starostne dobe 
brez konstrukcijskih posegov. Kopalnice omogočajo uporabo 
z vozičkom, bivalni in spalni prostori omogočajo prerazporedi-
tev opreme in s tem prilagoditev na spremenjene zahteve upo-
rabnikov. S tem je zagotovljeno, da najemniku ni treba menjati 
stanovanja v različnih starostnih dobah oziroma ob morebitnih 
spremenjenih potrebah, kar predstavlja veliko prednost.

Izbira armiranobetonske konstrukcije je racionalna odločitev z 
vidika trajnosti in ekonomike izvedbe. Ponovljivi konstrukcijski 

in sanitarni elementi so načrtovani kot gotovi industrijsko izde-
lani produkti. Uporaba gotovih elementov skrajša čas vgradnje 
in režijska dela na gradbišču. Zaradi kontrol v proizvodnem 
procesu je kvaliteta gotovih elementov višja, odstopanje v kva-
liteti med njimi pa je zanemarljivo. Pri načrtovanju gotovih ele-
mentov je bistveno poenotenje projektnih rešitev na čim manj 
različnih tipov, ker se s tem poveča racionalnost vgradnje. V 
projektu so tako načrtovane sanitarne kabine in vertikalni dvi-
žni vodi ter balkoni in stopnice.

Zaradi pričakovanega porasta električnih vozil imajo parkirna 
mesta v garaži predvideno inštalacijo za montažo električnih 
polnilnic. V shrambah oskrbovanih stanovanj so predvidene 
polnilnice za baterije koles in vozičkov. Del javnih parkirnih 
mest bo opremljen s polnilnicami, kar bo na lokaciji soseske 
omogočalo vzpostavitev izposoje električnih vozil, t. i. »car sha-
ring« postajo.

Pripravljenost objektov na podnebne spremembe je razvidna 
iz krajinske in arhitekturne zasnove objektov. Velikost zelenih 
površin in bogata zasaditev z drevesi in grmovnicami prepre-
čujejo pregrevanje okolice, globoki nadstreški in senčila pre-
prečujejo pregrevanje steklenih površin. V stanovanjih je mo-
žna namestitev klimatskih naprav, ki v primeru vročinskih valov 
ob učinkoviti energetski zasnovi dodatno izboljšajo bivalno 
ugodje.

Zagotovljen je BIM model v vseh fazah projektiranja, izvaja 
se implementacija 4D in 5D BIM modela: spremljanje gradnje 
(terminsko in finančno) pri izvedbi GOI del in priprava 6D BIM 
modela za fazo uporabe in vzdrževanja objektov oz. soseske.

Odločitev za integralno projektiranje zagotavlja neprekinjeno 
vez med vsemi fazami projekta, od projektne naloge do upo-
rabe objekta. Jasno postavljanje izhodišč, zgodnje preverjanje 
projektantskih rešitev ter njihova implementacija v projekt z 
uporabo BIM tehnologije je temelj za kvaliteten projekt in raci-
onalno projektiranje. Preveritev projektantskih rešitev s stališča 
izvedbe in zlasti uporabe objektov zagotavlja nadzor nad pri-
čakovano investicijo in stroški v vseživljenjski uporabi objekta. 
Preverjeni so različni scenariji in variante, ki so celostno ovre-
dnotene tudi z vidika LCC. Na osnovi takih preveritev so bili za Slika 5: Pod Pekrsko gorco, objekt S1, delitev stroškov v življenjski dobi (LCC) za 50 let

Slika 7: Pod Pekrsko gorco, Maribor, stanje gradnje avgusta 2020 (posnetek z 

dronom, naročnik SSRS, izdelovalec Matevž Lavrinc)

24 %

18 %
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17 %

17 %

5 %
6 %

Ocena stroška GO del po objektih SKUPAJ (KG 300) (EN 16627, A0-A5)

Ocena stroška tehnične opreme SKUPAJ (KG 400) (EN 16627, A0-A5)

Diskontirana neredna plačila obnove in zamenjave gradbene konstrukcije
(KG 300) (EN 16627, B4-B5)

Diskontirana neredna plačila obnove in zamenjave tehnične opreme
(KG 400) (EN 16627, B4-B5)

Diskontirana redna plačila vzdrževanja gradbene konstrukcije (KG 300)
(EN 16627, B1-B3)

Diskontirana redna plačila vzdrževanja tehnične opreme (KG 400) (EN 16627, B1-B3)

Diskontirana vrednost stroškov čiščenja v času uporabe (EN 16627, B1-B3)

Diskontirana vrednost stroškov energije v času uporabe (EN 16627, B6)

Diskontirana vrednost stroškov vode in odplak v času uporabe (EN 16627, B7)

Slika 6: Pod Pekrsko gorco, Maribor, soseska
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ta projekt izbrani sistemi za prezračevanje, sistemi za odvod 
dima in toplote, predizdelane sanitarne kabine in balkoni idr.

Za integralno projektiranje je BIM tehnologija logična izbira, 
ker je pri tem pristopu nujna interdisciplinarna povezanost z 
dobrimi temeljnimi pripravami v zgodnji fazi projekta.

Skupnost za mlade Gerbičeva, Ljubljana

Na Gerbičevi ulici v Ljubljani (v območju obstoječega Dijaškega 
doma Vič in Študentskega doma Ljubljana) bo v okviru pilotne-
ga projekta, ki ga SSRS izvaja na podlagi ReNSP15-25, nastala 
nova soseska Skupnost za mlade Gerbičeva. Ponujala bo 109 
stanovanjskih enot, namenjenih bivalni osamosvojitvi mladih 
od 18. do dopolnjenega 29. leta starosti.

Projekt je v fazi izvedbe GOI del, ki bodo zaključena predvido-
ma v začetku leta 2021. Objekt je etažnosti P + 3 in P + 2 in ga 
tvorijo bivanjske enote dveh tipologij: za enega ali dva uporab-
nika. V objektu je predviden medgeneracijski center s skupnim 
večnamenskim prostorom, kuhinjo z jedilnico ter dnevno sobo, 
pisarno in servisnimi prostori z ločenim vhodom in dostopom 
v atrij.

S preprostimi funkcionalnimi rešitvami se načrtovanemu no-
vemu objektu zagotavlja maksimalna kakovost bivanja. Raz-
vejana zasnova omogoča oblikovanje stanovanj, prilagojenih 
potrebam mladostnikov, ki zagotavljajo visoko mero zasebno-
sti ter omogočajo tudi različne nivoje povezanosti v skupnost. 
Odlikujejo jo prijetni pogledi v zeleni atrij, omogočeno je tvor-
jenje različnih večjih skupnosti.

V sklopu projektiranja je bila narejena LCCA analiza po metodi 
ISO 15686-5, EN 16627 in DGNB konvenciji. Dosežen je energet-
ski kazalnik razred B1. Zagotovljen je BIM model v vseh fazah 
projektiranja, izvaja se implementacija 4D in 5D BIM modela: 
spremljanje gradnje (terminsko in finančno) pri izvedbi GOI 
del in priprava 6D BIM modela za fazo uporabe in vzdrževanja 
objekta.

2.2.5 Zaključek

SSRS, kot izvajalec ukrepov in aktivnosti stanovanjske politike 
na nacionalni ravni, gradi soseske in večstanovanjske objekte, 
katerih namen je reševanje stanovanjske problematike ciljnih 
ranljivih skupin, kot so mladi, mlade družine, družine in starejši, 
ob velikem poudarku zagotavljanja visoke bivanjske kvalitete in 
načel trajnostne gradnje. Javni stanovanjski fond mora odražati 
kvalitetno grajeno okolje za več generacij. Pri tem SSRS deluje 
tudi kot promotor razvoja na segmentu trajnostne gradnje na 
področju arhitekture, izvedbe del, vzdrževanja objektov, izobra-
ževanja najemnikov, zagotavljanja večje rabe obnovljivih virov 
energije in ekološko sprejemljivih, obnovljivih materialov. Sose-
ski Pod Pekrsko gorco in Novo Brdo odražata takšno usmeritev 
SSRS v celoti, Skupnost za mlade na Gerbičevi pa poleg našte-
tega poudarja še zavezanost SSRS k iskanju novih pristopov pri 
reševanju stanovanjske problematike mladih v Sloveniji. Prav 
tako na vseh lastnih investicijah SSRS, kot razvojno prioriteto, iz-
vaja tudi aktivnosti, vezane za integralno vodenje projektov prek 
uporabe BIM tehnologije v vseh fazah (priprava, gradnja ter upo-
raba in vzdrževanje objektov z javnimi najemnimi stanovanji).

Ljudje smo različni, pravice imamo enake. Ni pomembno, ali 
smo stari ali mladi, podjetni ali potrebni pomoči, pravico ima-
mo, da si ustvarimo lasten dom. Kakovost življenja se začne 
tam, kjer smo doma. Kjer ima vsak dovolj prostora zase in kjer 
ga je ravno prav tudi takrat, ko smo vsi skupaj. Kjer ne razmi-
šljamo, ali so prostori dovolj varni za otroke, dovolj zdravi za 
najstarejše, dovolj naši za občutek domačnosti ter dovolj traj-
nostni za več generacij.

Viri

 − Burnazović, S. (2019). Projekti Stanovanjskega sklada RS – trajnostni in razvojni 

vidik. Zbornik prispevkov strokovnega posveta – Strokovni posvet Trajnostna 

gradnja, energetska sanacija objektov, novi infrastrukturni projekti (2019; 

Gornja Radgona).

 − Stanovanjska soseska Novo Brdo v Ljubljani (2017). Javni natečaj za 

urbanistično in krajinsko zasnovo in večstanovanjskih objektov z zunanjo 

ureditvijo na območju Brdo 2 v Ljubljani – predstavitev natečajnih elaboratov. 

Ljubljana: Stanovanjski sklad RS.

 − Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Trajnostna gradnja javnih najemnih 

stanovanj, Revija Gradbenik, april 2020

Slika 8: Stanje izvedbe del na gradbišču Gerbičeva (posnetek z dronom, naročnik 

SSRS, izdelovalec Matevž Lavrinc)

Slika 9: Spremljanje gradnje v BIM tehnologiji in končno stanje v BIM modelu
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2.3 Izzivi in dileme certificiranja 
trajnostne gradnje po 
mednarodnem sistemu 
DGNB

mag. Primož Praper, Nejc Avguštin
EUTRIP, d. o. o.
t: 041 686 639
e: primoz.praper@eutrip.si
 eutrip.avgustin@gmail.com

2.3.1 Uvod

Trajnostni razvoj različni avtorji zamenjujejo z vzdržnim razvo-
jem ali sonaravnim razvojem (Trajnostni razvoj – edina global-
na strategija …, 2010). Trajnostna gradnja predstavlja pomem-
ben vidik Novega akcijskega načrta za krožno gospodarstvo in 
Evropskega zelenega dogovora, ki ju je predstavila Evropska 
komisija konec leta 2019 in v začetku leta 2020. Zdi se, da vse tri 
besedne zveze (trajnosten, vzdržen in sonaraven) ob zelenem 
in krožnem vidiku dajejo uvid, kakšen razvoj si želimo.

Nemška zvezna vlada je za Nemčijo leta 2001 postavila Smer-
nico za trajnostno gradnjo, ki je bila v prenovljeni verziji iz 
leta 2011 prevedena v slovenščino leta 2013. Nemci so svoje 
smernice prenovili še v letih 2015 in 2019, leta 2009 pa so zače-
li uporabljati DGNB sistem za certificiranje trajnostne gradnje, 
ki pomaga pri analizi in načrtovanju trajnostne zasnove stavb. 
Kratica DGNB v osnovi pomeni prve črke nemškega združenja 
za trajnostno gradnjo (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen). To združenje je začelo sistematično razvijati sistem za 
trajnostno certificiranje gradnje (DGNB System) ali krajše DGNB.

Prvi sistem trajnostnega ocenjevanja oz. merjenja trajnosti na 
področju gradnje objektov so razvili Angleži s certifikacijskim 
sistemom BREEAM, ki je najstarejši in je bil predstavljen leta 
1990. V zadnjih tridesetih letih se je po svetu razvilo že več kot 
250 različnih sistemov za ocenjevanje trajnostne gradnje. Siste-
mi se med seboj razlikujejo po načinu certificiranja, možnih na-
činih in različno obravnavanih kriterijih ter težah teh kriterijev. 
Prvi sistemi, ki so nudili osnovo za razvoj ostalih sistemov, so 
bili sistemi prve generacije, med katere spada tudi BREEAM. No-
vejše sisteme, med katere sodi tudi obravnavani sistem DGNB, 
pa obravnavamo kot sisteme druge generacije, saj so povzeli 
vse dobre lastnosti prvih sistemov in jih še dodatno nadgradili. 
Med zahtevnejše sisteme za izvedbo postopka certificiranja, ki 
vključujejo zelo širok spekter vidikov oz. kriterijev, spada tudi 
sistem DGNB, ki ga v nadaljevanju podrobneje predstavimo ter 
prikažemo nekatere izzive in dileme, s katerimi se srečujemo pri 
postopku certificiranja.

V Sloveniji je bil srebrni certifikat med prvimi podeljen stavbi, 
kjer domuje EKO sklad, slovenski okoljski javni sklad, na Bleiwe-
isovi cesti 30 v Ljubljani, v letu 2019 pa je bil podeljen platina-
sti certifikat stavbi Knauf Insulation Experience Center v Škofji 
Loki. Nekaj postopkov certificiranja je v Sloveniji v pripravi, ne-
kaj pa jih je v teku (npr. Center za zdravje in šport Mislinja).

2.3.2 Vsebinska področja DGNB

V okviru certifikacijskega sistema DGNB so kriteriji razdeljeni 
na pet področij: kakovost okolja (ENV), ekonomska kakovost 
(ECO), sociokulturna in funkcionalna kakovost (SOC), tehnična 
kakovost (TEC) in procesna kakovost (PRO), dodatno pa je mo-
žno pridobiti točke z oceno lokacije (SITE), na katero pa pro-
jektant in svetovalci naročnika (investitorja) praviloma nimajo 
vpliva, saj jo izbere naročnik. Proces doseganja kriterijev traj-
nostne gradnje ni vezan samo na projektanta, je pa praviloma 
projektant avtor dokumentacije, na osnovi katere se izvede 
gradnja. Zato je toliko bolj pomembno, da projektant pozna 
področje trajnostne gradnje oz. da se pravočasno, praviloma 
že v najzgodnejši fazi, še pred pričetkom načrtovanja, v proces 
vključi strokovnjak s področja trajnostne gradnje. Nadalje je 
potem obveza vseh vključenih v investicijski proces, da v pro-
cesu integralnega projektiranja svetujejo in opozarjajo naroč-
nika na kriterije trajnostne gradnje in jih naročniku pomagajo v 
čim večji meri uresničiti.

Objektivnost sistema se zagotavlja na način, da se celotno 
dokumentacijo, s katero dokazujemo doseženo število točk 
posameznega kriterija, pošlje v preverjanje na sedeže DGNB v 
Stuttgart. V sklopu pogodbene cene ocenjevanja je vključena 
tudi ena recenzija, ki jo opravijo predstavniki DGNB. Celotna 
dokumentacija za certifikat (dokazila o doseganju posameznih 
kriterijev) se pripravi v elektronski obliki in v strukturni mapi, 
ki jo določi DGNB. Pridobivanje certifikata po DGNB je še po-
sebno zahtevno, saj je potrebno pri posameznih vidikih (ENV, 
ECO, SOC TEC) doseči določen odstotek. Se pravi, če pri enem 
trajnostnem vidiku (kakovost okolja) sploh ne dosežemo točk 
ali dosežemo manjši delež od zahtevanega, stavba ne more 
biti certificirana.
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Tehnična kakovost 22,5 %

Slika 1: Holistični pristop pri ocenjevanju trajnostne gradnje po DGNB

Slika 2: Vrste certifikatov, ki jih stavba lahko prejme.

Ocena lokalnega okolja oz. lokacije

Kakovost okolja 22,5 % Ekonomska kakovost 22,5 % Sociokulturna in 
funkcionalna kakovost 22,5 %

2.3.3 Kakovost okolja vključuje:

 − analizo LCA oz. vplivov tehnologije, materiala in procesa 
gradnje stavbe na okolje v celotnem življenjskem ciklu stav-
be. Te vplive preverjamo s poznanimi okoljskimi kazalniki, 
kot so: potencial globalnega segrevanja (Global Warming 
Potential), potencial tanjšanja ozonskega plašča (ODP), 
potencial fotokemijskega nastajanja ozona, potencial zaki-
sovanja (AP) in potencial evtrofikacije (EP). Za izračun vpli-
vov teh potencialov na okolje upoštevamo vse uporabljene 
materiale za gradnjo (vključno s pomožnimi materiali, kot so 
vse vrste premazov, lepila in barve) in njihov vpliv glede na 

sestavo, količino in povezane procese, kot so npr. izdelava, 
vzdrževanje, zamenjava, transport in reciklaža. V sklopu LCA 
analize se upošteva tudi raba energije za obratovanje stav-
be in ostali vplivi na okolje (OVE, čiščenje odpadne vode, 
uporaba deževnice itd.). Vplive se določi na osnovi meto-
dologije in okoljskih deklaracij proizvodov (EPD). Trajnostno 
ozaveščeni proizvajalci v ta namen izdajajo t. i. okoljske de-
klaracije proizvoda – EPD (Environmental Product Declarati-
on), ki za posamezni produkt skladno z EN ISO 14025 podaja 
opis proizvoda in enotno merljiv vpliv na okolje v življenj-

Skupni odstotek vseh področij skupaj Zahtevani minimalni indeks 
posameznega področja Certifikat

Od 35 % ___ % Bron*

Od 50 % Od 35 % Srebro

Od 60 % Od 50 % Zlato

Od 80 % Od 65 % Platina

* Certifikat lahko prejmejo samo obstoječe stavbe.
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skem ciklu proizvoda. Ocenjevanje tega kriterija spada med 
najtežji del preverjanja med vsemi kriteriji v sklopu kriterijev 
DGNB, saj ta vpliva na veliko drugih kriterijev in končni re-
zultat doseženih točk. Zaradi tega je pomembno, da se po-
leg bistvenih kriterijev, ki so pogoj za certificiranje stavbe, 
čim prej posvetimo izračunu LCA. Nekatere odločitve v na-
daljevanju, predvsem zaradi želje po doseganju čim višjega 
števila točk, nas bodo ponovno popeljale nazaj do LCA in 
tehtanja, ali je neka rešitev smiselna. Če sami nismo strokov-
njaki za LCA oz. tega področja ne poznamo, se priporoča, da 
se ta ekspertiza naroči pri zunanjih specialistih z možnostjo 
večkratnih novelacij;

 − analizo vpliva na lokalno okolje, kjer se preverja in analizira 
vplive določenih materialov, produktov in metod na lokalno 
okolje (zemljo, zrak, tla, vodo, ljudi itd.). Kriterij podaja usme-
ritve k izogibanju in čim manjši uporabi hlapljivih organskih 
spojin (VOC), biocidov in težkih kovin za barve in lake ter za-
ščitne premaze, halogenskih kemijskih elementov (halogeni 
so kateri koli od elementov fluor, klor, brom, jod in astatin, ki 
zajemajo skupino VIIA periodične tabele) za izolacijske ma-
teriale in hladilna sredstva, svinca, kadmija in cinka za stabi-
lizatorje v okenskih okvirjih, stropovih in stenskih oblogah. 
Preverja se za vse materiale v konstrukcijskih sklopih za tla, 
zunanje in notranje vertikalne konstrukcije, medetažne in 
strešne konstrukcije. Analiza je zelo zahtevna in podrobna, 
saj je treba za vsak produkt pridobiti dokazilo, s katerim se 
dokazuje posamezne kvalitetne razrede. Za dokazila se upo-
rablja tehnične informacijske liste, varnostne liste, izjave o 
lastnostih, certifikate, EPD in ostale deklaracijske listine;

 − odgovorno naročanje naravnih virov za gradnjo, kar po-
meni uporabo materialov in produktov, pridobljenih v skla-
du s priznanimi socialnimi in okoljskimi standardi. Namen 
kriterija je spodbujati trajnostno rabo lesa in zaščito gozdov 
ter preprečitev uporabe izdelkov, izdelanih z delom otrok ali 
s prisilnim delom. Izpolnjevanje kriterija se dokazuje z ustre-
znimi certifikati, ki dokazujejo uporabo certificiranega lesa 
in naravnega kamna. S prejšnjo veljavno Uredbo o zelenem 
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 
64/12, 2/13, 89/14, 91/15) je bil ta kriterij v Sloveniji pri javnih 
naročilih dobro pokrit in ni bilo treba posebej skrbeti za pri-
dobivanje ustreznih listin. Uredba je zahtevala, da so morali 
ponudniki že pri oddaji ponudbe predložiti ustrezne certifi-
kate, kot so FSC, PEFC itd. Trenutno v Sloveniji na zakonodaj-
nem nivoju to ni rešeno, zato je treba to eksplicitno zahte-
vati (v sklopu javnega naročila) od izvajalca oz. dobavitelja;

 − oceno primarne energije v življenjskem ciklu stavbe, ki se 
določi na osnovi LCA analize s poudarkom na rabi primar-
ne energije kot »okoljska kakovost« stavbe. Izračuna se na 
osnovi metodologije LCA, s katero se preverja okoljski ka-
zalnik oz. vplivi na okolje, le da se pri tej analizi preverja raba 
primarne energije za proizvodnjo materialov, vzdrževanje in 
zamenjave elementov, raba energije za obratovanje stavbe, 
predelavo in recikliranje odpadkov. Analiza sloni na podlagi 
izvlečkov površin in volumnov uporabljenih materialov za 
ključne elemente gradnje (temelji oz. temeljna plošča, nosil-
ni elementi, stopnice, streha, stropovi, talne obloge, sestave 
zunanjih in notranjih zidov, okna in vrata, ogrevanje in pre-
zračevanje) in rabo primerne energije za obratovanje stavbe 
v njeni življenjski dobi;

 − analizo rabe pitne vode in posledično odpadne vode. Na-
men kriterija je zmanjšati motnje tokokroga naravne vode 
na način, da se zmanjša raba pitne vode in količine odpadne 
vode. Ključni vhodni podatki za analizo so število uporabni-
kov, površina strehe in zasajene površine. Pri uporabi pitne 
vode se upošteva število tušev in umivalnikov, sanitarij in 
kuhinjskih odtokov. Za izračun odpadne vode se upoštevajo 
površine, ki zahtevajo redno čiščenje (letno, mesečno, te-
densko, dnevno). Upošteva se tudi izračun deleža meteorne 
vode, ki odteka v kanalizacijski sistem. Metoda analize ne 
upošteva porabe vode za pitje in pripravo hrane. Pri izraču-
nu si pomagamo z orodjem DGNB, ki po njihovi metodolo-
giji izračuna porabo pitne vode in količine odpadne vode;

 − kriterij preverjanja rabe zemljišč za gradnjo, katerega na-
men je zmanjšati uporabo novih zazidalnih in prometnih 
površin ter povečati uporabo obstoječih namenskih, degra-
diranih in onesnaženih zemljišč oz. področij. V primeru upo-
rabe novih zemljišč so možne tudi kompenzacije in dodatne 
točke z zmanjševanjem nepropustnih površin za vode, ki 
onemogočajo infiltracijo deževnice (asfaltne površine), in s 
povečanjem zelenih površin.

2.3.4 Ekonomska kakovost vključuje:

oceno pričakovanih vseživljenjskih stroškov (LCCA); fleksibil-
nost in prilagodljivost zasnove ter komercialno uporabnost 
stavbe, kar vključuje analizo naslednjih kriterijev:

 − LCC analiza je pomemben kriterij z veliko težo pri ocenjeva-
nju trajnostne gradnje. Pomaga nam identificirati stroškovno 
učinkovito varianto gradnje ali posamezne elemente stavbe. 
Namen presojanja kriterija po DGNB je primerjava vseživljenj-
skih stroškov objektov s primerljivimi stavbami, enakih oz. po-
dobnih namembnosti. Določene so referenčne vrednosti, ka-
terih obravnavana stavba naj ne bi presegala. Ocena se naredi 
na osnovi stroškov izgradnje in stroškov obratovanja stavbe 
v življenjski dobi (čiščenje, raba energije, pregledi, vzdrževa-
nje in zamenjava stavbnih elementov oz. sistemov po pre-
teku življenjske dobe). Izračun temelji na predpostavkah, ki 
so definirane v metodologiji in so enake za vse presojance, 
npr.: upošteva se neto sedanja vrednost denarnega toka za 
obdobje petdesetih let, upošteva se 5,5-odstotna diskontna 
stopnja, prav tako je definirana določitev stroškov popravil, 
vzdrževanja in zamenjave stavbnih elementov in sistemov;

Slika 3: Prikaz procesa certificiranja po DGNB
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 − fleksibilnost in prilagodljivost zasnove, ki je prav tako 
eden izmed pomembnih kriterijev. Pri tem kriteriju se oce-
njuje možnost preurejanja in različne uporabe prostorov 
v življenjski dobi stavbe, ki jih lahko narekujejo prihodnje 
spremembe v družbi. Fleksibilnost zasnove omogoča dalj-
šo uporabo stavbe oz. manjše stroške v primeru potreb po 
preureditvi namembnosti. Na kriterij vplivajo učinkovitost 
izrabe prostora, višina stropov, globina prostorov, vertikalni 
dostopi, zasnova tlorisov, konstrukcijska zasnova in zasnova 
instalacij (koridorjev in vertikal). Vsem tem parametrom oz. 
trajnostni zasnovi stavbe je treba že v najzgodnejših fazah 
(idejni zasnovi) nameniti posebno pozornost;

 − tržna sprejemljivost: namen kriterija je ocena možnosti 
potenciala uporabe oz. stavbe na srednji in dolgi rok na 
trgu. Pomemben vidik predstavljajo že izbor lokacije (dosto-
pnost) in vidnost stavbe oz. vhoda ter možnost postavitve 
informacijskih panojev. Upošteva se tudi možnost dostopa 
za dostavo in (podzemnega, javnega) parkiranja ter poten-
cial za oddajanje stavbe v najem.

2.3.5 Sociokulturna in funkcionalna kakovost 
vključuje:

kriterije za zagotavljanje toplotnega ugodja, notranje kako-
vosti zraka, akustičnega in vizualnega ugodja, uporabniško 
upravljanje, kvaliteto zunanjih prostorov, varnost in zaščito, 
zagotavljanje neoviranega dostopa (univerzalna graditev), ko-
lesarsko infrastrukturo, oblikovne in urbane kvalitete, vključe-
vanje umetniških del in kakovost tlorisov. V navedenih kriterijih 
obravnavamo naslednje trajnostne vidike:

 − zagotavljanje primernega toplotnega ugodja, saj ta po-
zitivno vpliva na počutje, zdravje in storilnost uporabnikov 
stavbe. Kriterij ima med vsemi sociokulturnimi vidiki največji 
pomen, saj ima toplotno ugodje pomemben vpliv na delov-
no in bivalno počutje. Glede na mednarodne standarde (EN 
ali ASHRE ali VDI) se ocenjuje predvidena temperatura oz. 
zagotavljanje stabilnosti temperature v prostoru, stopnja 
hitrosti gibanja zraka, simetričnost sevalne temperature in 
relativna vlaga v času (vsi parametri se ocenjujejo v času 
ogrevanja in hlajenja). V Sloveniji se ti parametri pri načrto-
vanju stavb preverjajo in zagotavljajo že kar nekaj časa, saj 
nam to narekuje Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji 
stavb (Uradni list RS, št. 42/02, 105/02, 110/02 – ZGO-1 in 
61/17 – GZ). Pravilnik sicer omejuje notranje ugodje na C ka-
tegorijo (PPD < 15 %) po standardu SIST ISO 7730, medtem 
ko je možno največ točk pri tem kriteriju dobiti za A oz. I. 
kategorijo notranjega ugodja, kar pomeni, da je indeks PPD 
(želeno največje število nezadovoljnih uporabnikov prosto-
rov) manjši od 6 % in indeks PMV (pričakovana povprečna 
ocena toplotnega ugodja večjega števila ljudi s pomočjo se-
demstopenjske lestvice) v mejah med -0,2 in 0,2;

 − notranja kakovost zraka, ki se preverja na osnovi dejanskih 
meritev kakovosti zraka po izgradnji stavbe. Namen kriteri-
ja je zagotavljati zdravo notranje okolje. Ključni indikatorji 
tega kriterija so: nizka koncentracija hlapljivih organskih 
spojin (VOC) in formaldehidov ter zagotavljanje ustrezne 
izmenjave zraka. Kriterij se preverja in dokumentira z izved-
bo relativno zahtevnih in dragih meritev VOC, ki jih lahko 
izvaja le akreditirana institucija, v Sloveniji je to trenutno 

samo ena. Kriterij je eden izmed dveh ključnih kriterijev, ki 
ga mora stavba izpolnjevati, če želi pridobiti certifikat oz. 
potrdilo za trajnostno gradnjo. Če bi torej meritve presega-
le dovoljene vrednosti, stavba ne more pridobiti certifikata, 
zato je zelo pomembno, da že od vsega začetka (od snova-
nja projekta) analiziramo predvidene materiale in rešitve z 
vidika vsebnosti TVOC. V zadnjem času se veliko naročnikov 
in uporabnikov po izgradnji stavbe ali večji prenovi srečuje 
z motečim draženjem oči in kože ter zaznavanjem močnih 
in neprijetnih vonjev. V praksi to stanje povezujejo tudi z že 
vsem poznanim izrazom – sindromom bolnih stavb. Zaradi 
slabega počutja naročniki to slabo stanje preverjajo tudi z 
neodvisnimi meritvami oz. merjenjem TVOC. V večini pri-
merov se ugotovi, da so v prostorih prekoračene dovolje-
ne vrednosti TVOC, te pa izhajajo iz vgrajenih materialov in 
medsebojnih reakcij različnih materialov ter z vlago, kar se v 
večini primerov lahko potrdi tudi iz tehničnih listov vgraje-
nih materialov. Ključno pri tem kriteriju je, da se že od vsega 
začetka in sproti preverja lastnosti predvidenih materialov 
za vgradnjo;

 − akustično ugodje, katerega cilj je doseči ustrezno prostor-
sko akustiko posameznih prostorov, saj ta vpliva na počutje 
in delovno učinkovitost uporabnikov prostorov. Glede na 
različne namembnosti prostorov se akustično ugodje ana-
lizira z meritvami ali izračunom odmevnega časa in stopnje 
dušenja zvoka, skladno z mednarodnimi standardi. Akustika 
je odvisna predvsem od velikosti prostora, namembnosti, 
oblike in uporabljenih materialov v prostoru, zato je treba 
pri projektiranju posebno pozornost nameniti tudi akustiki 
posameznih prostorov;

 − vizualno ugodje pomeni zagotovljeno primerno in zado-
stno naravno ter umetno osvetljenost prostorov. Zgodnje 
in integrirano projektiranje naravne in umetne osvetljenosti 
prostorov v stavbi je pogoj za zagotavljanje visoke ravni in 
kakovosti osvetljenosti, ki prispeva k učinkovitemu delovne-
mu okolju, zdravemu okolju ter znižuje stroške obratovanja 
(rabe energije za umetno osvetljevanje, hlajenje prostorov 
in vzdrževanje). Pri tem kriteriju ocenjujejo stopnjo zagota-
vljanja naravne svetlobe (količnik dnevne svetlobe, razpo-
ložljivost dnevne svetlobe), stopnjo zagotavljanja pogleda 
navzven (razmerje med površino oken in površino prostora), 
preprečevanja bleščanja naravne svetlobe (senčila) in zago-
tavljanja primernih parametrov notranje umetne razsvetlja-
ve (UGR in Ra).

 − uporabniško upravljanje omogoča, da ima uporabnik na 
enostaven način nadzor oz. vpliv na ključne parametre, ki 
vplivajo na notranje okolje oz. ugodje v prostorih: tempera-
turne nastavitve, kvaliteta notranjega zraka, stopnja hrupa 
(povezana z napravami) in osvetljenost, ki vključuje tudi mo-
žnosti nastavitve senčenja in bleščanja. Namen kriterija je za-
gotoviti enostaven nadzor nad tehničnimi stavbnimi sistemi 
in uravnavanje notranjega okolja glede na lastne potrebe;

 − kvaliteta zunanjih prostorov, s katero je zaželeno primer-
no oblikovanje zunanjega prostora, ki omogoča čim več 
uporabnikom čim več različnih možnosti za rekreacijo in 
umirjanje, kot so ozelenjene fasade, prostori za sprostitev 
in počitek ter primerna in zelena krajinska zasnova. Obliko-
vanje zunanjega oz. krajinskega prostora mora uporabnike 
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spodbujati k druženju med ljudmi, sem spada zagotavljanje 
uporabe prostora na zelenih strehah, balkonov in teras. Za-
želeno je, da ima zunanji prostor možnost za sedenje, mo-
žnost senčenja in zaščite pred vetrom ter dežjem in da so 
vključeni vodni elementi;

 − varnost in zaščita, katere cilj je zagotoviti čim manj ne-
varnih situacij oz. čim bolj omejiti nepredvidene nevarne 
dogodke. To vključuje jasno označbo poti ob/do stavbe, ki 
naj bodo osvetljene in ločene za kolesarje, primeren prikaz 
evakuacijskih poti, ustrezno delujoče javljalnike dima, pri-
merno ravnanje z vnetljivimi snovmi, delovanje varnostnih 
sistemov v času neuporabe in ustrezno tehnično opremo 
za varovanje, kot so kamere in info točke za nujne primere. 
Požarna varnost ni vključena v tem kriteriju in se obravnava 
ločeno s svojim kriterijem;

 − neoviran dostop (univerzalna graditev po GZ), kar pome-
ni, da morajo stavbe omogočati čim višji nivo dostopnosti 
za vse uporabnike. Cilj kriterija je gradnja stavb s čim manj 
ovirami za vse uporabnike in omogočiti primerne dostope 
invalidom do prostorov, naprav in opreme brez asistentov, 
po novih shemah preverjanja je tudi ta kriterij eden od bi-
stvenih za certificiranje, kar pomeni, da stavbo ni možno 
certificirati, če ta kriterij ni izpolnjen;

 − dostopnost stavbe za javnost, saj ta prispeva k stimulaciji 
medsebojne komunikacije, sprejemljivosti stavbe v lokalnem 
okolju in povezovanju z lokalno skupnostjo ter daje občutek 
varnosti. Kriterij vključuje možnost uporabe tako zunanjega 
prostora (npr. atrija, parka) kot notranjih prostorov (knjižni-
ca, kavarna, sejne in konferenčne sobe) za širšo javnost;

 − kolesarska infrastruktura, s katero se motivira in spodbuja 
dostop do stavbe s kolesi, način mobilnosti in dnevnih mi-
gracij. Pomembno je tudi preprečevanje nekontroliranega 
parkiranja koles na javnih površinah. Indikatorji so ustreznost 
talnih označb, število parkirnih mest za kolesa, opremljenost 
parkirnih mest (nadstreški, osvetlitev, zaščita pred krajo, 
označenost), razpoložljivost prostora za popravljanje koles 
(dostopnost prostora, razpoložljivo orodje, osvetljenost, 
umivalnik) in oddaljenost parkirnih mest od vhoda v stavbo;

 − načrtovanje in urbana kakovost, s katero se skuša pridobiti 
čim boljše oblikovne (arhitekturne, urbanistične) rešitve, saj 
grajeno okolje določa javno sfero in podobo našega družbe-
nega življenja. Rešitve je možno dobiti z izvedbo natečajev 
in s spodbujanjem pridobitve čim večjega števila kakovo-
stnih predlogov. Tekmovanja spodbujajo ustvarjalnost in 
razvoj alternativnih rešitev, hkrati zagotavljajo učinkovito 
sredstvo za izboljšanje kakovosti in stroškovne učinkovito-
sti. Indikator kakovostnega oblikovanja so tudi arhitekturne 
nagrade in ocene strokovne žirije;

 − vključevanje umetniških del, saj umetnost lahko pritegne 
pozornost javnosti in ji pomaga identificirati stavbo. Z ume-
tnostjo se krepi lokalna identiteta in spodbuja njeno jav-
no odobravanje. Vrednotenje tega kriterija izhaja iz višine 
sredstev, ki so namenjena za umetniško opremo stavbe in 
okolice. Pomemben vidik je tudi način izbora uporabljenih 
umetniških del (natečaj, strokovna žirija, vključevanje nagra-
jenih avtorjev);

 − kvaliteta tlorisne ureditve stavbe, ki pomembno vpliva na 
njeno funkcionalnost, prilagodljivost glede na različne na-
mene, dolgoročno vrednost stavbe (manj stroškov za preu-
rejanje, vzdrževanje) in dobro počutje uporabnikov. Kriterij 
ocenjuje tlorise etaž z vidika možnosti za različno uporabo. 
Redke stavbe oz. prostori v stavbah v celotni življenjski dobi 
ohranjajo popolnoma enako namembnost, zato je treba v 
življenjski dobi omogočati različno uporabo. Za doseganje 
čim bolj trajnostne zasnove tlorisa se upoštevajo vidiki na-
ravne osvetlitve, pogledov in povezav med zunanjimi in 
notranjimi prostori, enostavnost opremljanja in priročnost 
arhivskih (skladiščnih) prostorov, komunikacijskih prostorov 
(kotički za druženje, čajne kuhinje), prostorov za druženje 
(kavarna, fitnes, knjižnica) in kotičkov za otroke.

2.3.6 Tehnična kakovost vključuje:

trajnostne kriterije za zagotavljanje ustrezne požarne varnosti, 
zaščite pred hrupom, kakovost zunanjega ovoja, možnosti za 
prilagodljivost tehničnih sistemov, vidik čiščenja in vzdrževa-
nja, možnost odstranitve in demontaže ter emisije hrupa. Na-
vedeni kriteriji vsebujejo:

 − zagotavljanje požarne varnosti, ki je med bistvenimi kri-
teriji, katerega ocena se vrednoti na osnovi kontrolnega 
seznama vgrajenih sistemov aktivne in pasivne požarne 
zaščite. Pomembna je uporaba primernih materialov, raz-
delitev na primerne požarne sektorje, vključevanje sistemov 
za aktivno požarno zaščito (npr. sprinkler) in sistemov za ja-
vljanje požara. Stavbe brez osnovnih funkcij požarne zaščite 
oz. stavbe, ki ne izpolnjujejo vsaj nacionalne zahteve glede 
požarne varnosti, ne morejo biti trajnostno certificirane;

 − zagotavljanje zaščite pred hrupom v stavbi, ki vključuje 
predvsem izpolnjevanje zahtev glede zvočne izoliranosti 
konstrukcijskih sestav pred prenosom hrupa v zraku in udar-
nim hrupom ter zaščito pred hrupom vgrajenih naprav (npr. 
strojnice, tehnični prostori, vodovod, kanalizacija). Večino 
kriterijev in visoko število točk dosežemo že z upoštevanjem 
slovenskih predpisov, tj. Pravilnika o zaščiti pred hrupom v 
stavbah (Uradni list RS, št. 10/12 in 61/17 – GZ);

 − kakovost zunanjega toplotnega ovoja stavbe, katerega 
namen je zagotoviti čim manjše energijske izgube in po-
večati kakovost notranjega toplotnega ugodja ter trajnosti 
ovoja. Preverja se predvsem povprečna toplotna preho-
dnost, obravnava toplotnih mostov, zrakotesnost, difuzija 
vodne pare v konstrukcijskih sklopih, zrakotesnost in sto-
pnja zaščite prozornih elementov pred pregrevanjem. Pri 
izpolnjevanju zahtev kriterija za novogradnje v Sloveniji 
ni pričakovati večjih težav, saj so nekatere zahteve v certi-
fikacijskem sistemu nižje, kot so opredeljene v Pravilniku o 
učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10 in 
61/17 – GZ) in Tehnični smernici TSG-1-004:2010 Učinkovita 
raba energije;

 − prilagodljivost tehničnih stavbnih sistemov, s katerim se 
spodbuja vzpostavitev prilagodljivih sistemov, ki omogoča-
jo prilagajanje spremembam brez večjega napora in lahko 
odločilno prispevajo k zadovoljstvu uporabnikov. Že v fazi 
načrtovanja kot tudi v fazi izvedbe je treba koncipirati zelo 
verjetne prihodnje spremembe. Med obravnavane sisteme 
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spadajo instalacijski razvodi in naprave, kot so: kanalizacija, 
vodovod, plinske instalacije, razvodi ogrevanja in hladu, pri-
prava tople sanitarne vode, električni močnostni razvodi, in-
formacijske tehnologije, transportni sistemi in sistemi za av-
tomatizacijo. Vse komponente sistemov in naprave morajo 
biti dostopne za lažje vzdrževanje, vertikalni in horizontalni 
koridorji pa naj omogočajo kasnejše razširitve;

 − čiščenje in vzdrževanje stavbe imata največji vpliv na stro-
ške in okolje v obratovalnem delu življenjskega cikla stav-
be. Na osnovi izbranih vrst materialov, naprav in opreme 
ter s tem povezanimi lastnostmi za čiščenje in vzdrževanje 
se ocenjuje enostavnost vzdrževanja in s tem zmanjšanje 
stroškov in podaljševanje življenjske dobe. Preverja se do-
stopnost do nosilne konstrukcije, steklenih površin, velikost 
in ustreznost predpražnikov in dostopnost za čiščenje (na-
dometni razvodi instalacij, revizijski kanali, zasnova sanitarij, 
oblikovanje ograj);

 − enostavnost odstranitve in recikliranja, ki izhaja iz predpo-
stavke, da je zelo velik delež svetovnih odpadkov povezan z 
gradbenim sektorjem. Večina vgrajenega materiala bo po-
stala odpadek šele čez petdeset let in več, saj predstavljajo 
stavbe »začasno« skladišče odpadkov, zato je pomembno, 
da že v času projektiranja in gradnje zagotovimo čim večjo 
možnost za enostavno ločevanje oz. odstranitev materialov 
ter recikliranje oz. ponovno uporabo za izdelke s čim višjo 
kakovostjo. Za zagotavljanje ustrezne razgradnje je po-
membno, da so materiali čim bolj homogeni, da je nehomo-
gene materiale možno čim bolj enostavno ločiti in je možna 
reciklaža posameznih frakcij, kar pomeni, da materiali nima-
jo škodljivih snovi.

2.3.7 Procesna kakovost se ocenjuje:

z izvedbo projektne naloge, integriranim projektiranjem, s pri-
pravo variantnih idejnih rešitev, upoštevanjem zahtev trajnosti 
v postopkih javnega naročanja, zagotavljanjem primerne do-
kumentacije za vzdrževanje, upoštevanjem okoljskih vplivov v 
času gradnje, zagotavljanjem kakovosti gradnje in sistematič-
nim preverjanjem delovanja sistemov (commissioning). Nave-
deni kriteriji vključujejo naslednje vsebine:

 − kakovostna priprava projekta: vključuje celovit pristop v 
zgodnji fazi projekta, ko se opredeljujejo zahteve in cilji pro-
jekta. Ključen je celovit proces (pred)priprave pomembnih 
zahtev naročnika, ciljev in razpoložljivih virov ter okvirov, v 
katerih naj projektant pripravi načrte. Izhodiščne dogovore 
je treba dokumentirati v pisni obliki, pri čemer se upošteva-
jo ekološki, ekonomski in družbeni cilji projekta. Pomembne 
so tudi vmesne preveritve doseganja zastavljenih dogovo-
rov. Zahteve naročnika oz. projektna naloga mora vsebova-
ti: cilje, načrt nalog, obseg, kvaliteto, finančni okvir, časovni 
okvir, prioritete in oceno tveganja;

 − integrirano projektiranje: pomeni tesno sodelovanje različ-
nih strok od zgodnje faze načrtovanja do stalnih izboljšav v 
času projektiranja in gradnje. Pri načrtovanju morajo sode-
lovati vse relevantne stroke posameznih področij, naročnik 
in končni uporabnik. Ni pomembna samo specifikacija funk-
cionalnih zahtev, temveč tudi opredelitev odgovornih oseb. 
Integrirano projektiranje vključuje tudi predstavitev projek-
ta zainteresirani javnosti in pripravo izboljšav na osnovi pri-
dobljenih povratnih informacij;

 − načrtovanje konceptov v najzgodnejših fazah projekta iz-
haja iz predpostavke, da pri gradnji ni standardnih rešitev, 
temveč zahteva vsak projekt svoj enkraten pristop. Ocena 
različnih možnosti je tista komponenta, ki pomembno vpli-
va na kakovost rešitve. V zgodnji fazi je zato treba pripraviti 
različne variante in scenarije za rešitve na področju: energe-
tike v stavbi, vodooskrbe in porabe vode, optimizacije na-
ravne in umetne osvetlitve, ravnanja z odpadki, načrta me-
ritev z monitoringom, načrtov za recikliranje in demontažo, 
načrtov čiščenja in vzdrževanja, ocen LCA in LCC ter načrta 
zagotavljanja kakovosti in požarne varnosti. Indikator je npr. 
kolikokrat je bila v fazi projektiranja kot orodja za odločanje 
uporabljena LCC analiza;

 − trajnostno naročanje vključuje načela trajnostnih vidikov ne 
le pri projektni dokumentaciji, temveč v celotnem postop-
ku naročanja, ki je običajno predmet drugih strok in je zato 
nujna interdisciplinarna obravnava. Možni dodatni vidiki, ki 
jih upoštevajo izvajalci, so npr. upoštevanje načel ravnanja s 
človeškimi viri, uporaba javnega transporta za zaposlene pri 
izvajalcu del, upoštevanje konvencij o človekovih pravicah, 
preprečevanje prisilnega dela ter vključevanje deklaracij in 
(okoljskih) standardov, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci;

Slika 4: Prikaz treh možnih stopenj certificiranja
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 − dokumentacija za upravljanje stavbe, s katero se zagotovi 
ustrezno upravljanje in vzdrževanje stavbe. Z naraščanjem 
vgradnje novih tehnologij in sistemov v stavbe se poveču-
jeta tudi kompleksnost in zahtevnost njihove uporabe, zato 
je nujno, da uporabnik pridobi ustrezna navodila. Poudarek 
je predvsem na relevantni dokumentaciji, ki jo mora upo-
rabnik ali vzdrževalec poznati oz. jo redno uporabljati. Do-
kumentacija mora biti napisana v čim bolj razumljivem in 
uporabnem jeziku, ki jo morajo pregledati in potrditi ustre-
zni strokovnjaki. Ustrezati mora dejanskemu stanju in upo-
števati različne ciljne skupine uporabnikov ter se po potrebi 
dopolnjevati glede pretekle izkušnje;

 − vplivi gradnje na lokalno okolje in prebivalce v bližini; tem 
se ne moremo povsem izogniti, zato je cilj, da jih čim bolj 
zmanjšamo. Preverja se predvsem naslednje vplive na oko-
lje: ravnanje z odpadki pri renovacijah in rušitvah ter hru-
pnost in prašnost v času gradnje. Zagotovljena mora biti 
tudi zaščita zemljine pred onesnaženjem (npr. z nekontroli-
ranimi izcedi odpadnih olj). Izpolnjevanje kriterija se prever-
ja s kontrolo urejenosti gradbišča, usposobljenostjo osebja 
in redno dokumentiranimi kontrolami;

 − zagotavljanje kakovosti gradnje pomeni, da mora biti gra-
dnja sproti kontrolirana in ustrezno dokumentirana. Doku-
mentacija o uporabljenih proizvodih mora obsegati tehnič-
ne liste uporabljenih materialov. Priložiti je treba tudi var-
nostne liste za vse ključne materiale, ki lahko predstavljajo 
nevarnost. Dokumentacija predstavlja sistematični zbir vseh 
uporabljenih materialov, ki uporabnikom in lastniku podaja 

informacije o vgrajenih materialih. Kasneje dokumentacija 
služi tudi za planiranje odstranitve stavbe in recikliranje ma-
terialov. Kvaliteta se preverja tudi z meritvami, kot so termo-
grafske meritve, meritve hrupa in meritve zrakotesnosti;

 − sistematično preverjanje delovanja sistemov (commissio-
ning) odločilno vpliva na dolgoročno učinkovitost delova-
nja naprav. Commissioning ne pomeni izvajanja periodičnih 
servisov, temveč sistematično preverjanje delovanja in nove 
nastavitve delovanja, ki jih opravijo usposobljeni strokovnja-
ki. Praviloma se opravi v obdobju do največ 14 mesecev po 
zaključku gradnje. Preverjanje vključuje predvsem sisteme 
ogrevanja, prezračevanja, hlajenja, nadzorno-kontrolnega 
sistema, osvetlitve, priprave tople sanitarne vode in požar-
nih sistemov. Celotni proces (prvotne nastavitve, spremem-
be) in učinki morajo biti ustrezno dokumentirani.

2.3.8 Ocena lokalnega okolja oz. lokacije:

se ocenjuje oz. preverja ločeno. Teh kazalnikov ni potrebno 
preverjati, lahko pa se z njimi pridobi dodatne točke. Prever-
janje lokalnega okolja oz. lokacije vključuje naslednje kriterije:

 − lastnosti lokacije, s katerimi preverjamo možnosti pojavov 
najrazličnejših naravnih nesreč in stanje lokacije. Tako kot 
stavbe vplivajo na okolje, ima tudi okolje pomemben vpliv 
na stavbe, zato je potrebna analiza tveganj in nevarnih vpli-
vov, ki izhajajo iz same lokacije. Tveganja so lahko: potresna 
ogroženost, nevihtna in vetrna izpostavljenost, poplavna 
ogroženost, potencial plazovitosti, ekstremne temperature 
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Slika 5: Tortni diagram, ki prikazuje doseženo uspešnost in pomembnost posameznega ocenjevalnega kriterija po DGNB na primeru projekta.
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in suše. Nevarni vplivi lokacije na stavbe, ki jih glede na loka-
cijo lahko upoštevamo, so: zunanja onesnaženost zraka, zu-
nanji hrup, kontaminiranost zemljine in prisotnost radona;

 − javna podoba in socialni pogoji, ki izhajajo iz javne podobe 
stavbe v lokalnem okolju in morebitne pozitivne posledice 
umestitve stavbe v lokalno okolje. Za zagotavljanje eko-
nomske in družbene kakovosti je ključno, da lokacija poleg 
funkcionalnih zahtev daje tudi pozitivno podobo. Ocena se 
izdela na osnovi raziskave in ostalih dokumentiranih virov, 
kot so okoljska poročila, članki, izjave uradnih oseb in ostali 
uradni dokumenti;

 − prometna dostopnost lokacije izhaja iz potreb po poveza-
nosti in primerni logistiki. Glede na lokacijo stavbe se pre-
verja: dostopnost do javnega transporta (avtobus, vlak), 
kolesarska infrastruktura v okolici, možnosti oz. oddaljenost 
drugih prevoznih sredstev (letališča, avtoceste, dostop po 
vodi) in možnosti parkiranja v okolici;

 − dostop do družbene in storitvene infrastrukture vključuje 
analizo ponudbe družbene in storitvene infrastrukture v lo-
kalnem okolju. V družbeno in storitveno infrastrukturo šte-
jejo: restavracije, kavarne, pekarne, trgovine, otroška igrišča, 
rekreacijske in zelene površine, šole in vrtci, upravne stavbe, 
zdravstvene ustanove, športna infrastruktura, kulturne usta-
nove in druge javne ustanove.

2.3.9 Zaključek

Po svetu obstaja več različnih sistemov za vrednotenje trajno-
stne gradnje. V zadnjih letih veliko veljavo v svetovnem merilu 
pridobiva tudi predstavljeni nemški certifikacijski sistem DGNB, 
ki spada med sisteme druge generacije in sisteme, ki pokrivajo 
zelo širok spekter trajnostnih vidikov. Sistem DGNB je zasta-
vljen tako, da določene rešitve in vidike vrednoti po vertikali 
in horizontali, kar pomeni, da izbrana rešitev vpliva na več raz-
ličnih kriterijev. Lahko tudi v tem smislu, da pri enem kriteriju 
dobimo veliko število točk, pri drugem pa zelo majhno. Takšen 
primer je na primer ocena vrednosti investicije, saj s povečeva-
njem trajnostnih ukrepov oz. izvedbo dodatnih rešitev, ki lahko 
doprinesejo točke pri nekaterih drugih kriterijih, pri tem kriteri-
ju pa zaradi povečanja stroškov oz. vrednosti projekta dobimo 
manj točk.

Prav tako ocenjujemo, da imamo v Sloveniji na zakonodajnem 
področju nekatere vidike trajnostnega načrtovanja in gradnje 
dobro rešene ter na visokem nivoju, druge pa bi lahko z manj-
šim trudom še nadgradili in s tem veliko prispevali k boljšemu 
okolju. Glede na analizirane kriterije bi po naši oceni večina 
skoraj ničenergijskih novogradenj, grajenih z lesom, pridobila 
certifikat, z nekaj dodatnega truda in brez bistvenega poveča-
nja stroškov pa tudi dosegli vsaj srebrni certifikat, ki je zahtevan 
v Nemčiji pri gradnji javnih stavb.

Sistem je zahteven in metodološko omejen, saj nam pri posa-
meznih kriterijih preverjanja podaja navodila oz. metodologijo 
za izračun oz. preverjanje kriterija, bodisi z lastno ali po med-
narodnem veljavnem standardu. Z jasno določenimi metodo-
logijami in postopki ocenjevanj se povečujeta objektivnost in 
primerjava kazalnikov med različnimi stavbami. Sistem je zah-
teven tudi pri zbiranju dokazil za dokazovanje izpolnjevanja 

posameznih kriterijev, saj je te potrebno zbirati in izdelovati že 
od vsega začetka, od ideje o investiciji in vse do konca gradnje 
ter tudi v času obratovanja stavbe. Dejstvo, ki priča o zahtev-
nosti certifikacijskega sistema, je, da je v Sloveniji certificirana 
samo ena stavba, pa še ta je v lasti privatnega sektorja. Poleg 
zahtevnosti veliko vlogo igra tudi strošek certificiranja, ki je na 
prvi pogled visoka, vendar je ob primerjavi s celotno vrednostjo 
projekta in doseženimi pozitivnimi učinki ta strošek minimalen.

Dileme oz. težave pri tem sistemu predstavljajo izhodišča oz. 
referenčne vrednosti, s katerimi so primerjani posamezni krite-
riji. Te so v nekaterih državah dobro določene in razvite (pred-
vsem to velja za Nemčijo, kjer je bil ta sistem razvit), v Sloveniji 
pa jih nimamo. Čeprav je sistem nastavljen, da je čim bolj neod-
visen od lokacije stavbe ali razvitosti države ter omogoča med-
narodno certificiranje, so nekatere zahteve oz. metodologije 
prevzete po nemških oz. lokalnih standardih. Kljub temu nam 
je trajnostni certifikacijski sistem DGNB še najbližji, saj je sistem 
nastal v državi, ki deluje v skupnem evropskem prostoru, se 
pravi, da veljajo podobna pravila pri načrtovanju in gradnji ter 
se uporablja podobne standarde za vrednotenje oz. merjenje 
nekaterih trajnostnih vidikov. Sistem se sproti nadgrajuje in s 
tem omogoča natančnejše obravnave posameznih stavb gle-
de na namembnost ali obravnavo mest ter posameznih lokacij, 
prav tako se nadgrajuje z novimi kriteriji, drugimi vidiki in bolj-
šimi ter bolj razumljivimi pristopi za merjenje oz. ocenjevanje.

Čeprav je certificiranje, izdelava najrazličnejših analiz, zbiranje 
dokumentacije in dokazil ter ostalega dodatnega dela, dokaj 
zahtevno, pa dobljene rešitve projektantu, odločevalcu in inve-
stitorju dajejo občutek zadovoljstva in ponosa, da je opravlje-
no delo prineslo veliko dobrega ljudem (trenutni in prihodnjim 
generacijam) in okolju oz. naravi.
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2.4 Energetsko pogodbeništvo 
ali kako do prihrankov 
energije

Matic Baškovč, u. d. i. g.
Resalta d.o.o.
t: 031 32 00 22
e: matic.baskovc@resalta.com
 www.resalta.com

2.4.1 Uvod

Ljudje naj bi po navajanju spletnih virov (History of constructi-
on, b. d.) začeli z gradnjo stavb in zavetišč že med 9000 in 5000 
let pred našim štetjem. S prenovami so se verjetno začeli ukvar-
jati že kmalu po tem, saj je bilo to potrebno zaradi napak pri 
gradnji, dotrajanosti ali zaradi drugačnih potreb uporabnikov. 
Včasih so stavbe tudi enostavno podrli in zgradili nove, saj je bil 
vložek časa, materiala in energije v prenovo stare stavbe večji 
od gradnje nove. Dandanes ni nič kaj dosti drugače, le da za 
čim manj napak pri gradnji skrbijo zakonodaja, predpisi in inže-
nirsko znanje, ki varujejo naša življenja pri uporabi stavb.

S hitrim razvojem družbe in tehnologij so pri gradnji in uporabi 
novih stavb vedno pomembnejši okoljski in ekonomski vidiki. 
Če se dotaknemo termina »življenjski cikel« stavbe, to med dru-
gim pomeni, da morajo biti skupni stroški za uporabo stavbe 
od ideje pa do vključno njene porušitve zaradi dotrajanosti 
čim manjši ob nezmanjšanih pogojih za udobno bivanje. Ker 
pa smo ljudje odvisni tudi od narave, moramo pri uporabi teh 
stavb poskrbeti tudi zanjo. Z navedenimi dejstvi in za potrebe 
tega članka lahko razloge za prenove stavb razdelimo na kate-
gorijo energetskih prenov in vse ostale prenove, kamor spada-
jo statične sanacije, prizidki, nadzidave, vzdrževanje, prenove 
notranjih prostorov in opreme idr. Z energetskimi prenovami 
bomo povzeli tako ekonomski kot okoljski vidik.

2.4.2 Poraba energije in raba energije iz OVE

V Evropski uniji je v skupni porabi energije delež porabe ener-
gije stavb kar 40 %. Zaradi tega sta ukrepa zmanjšanje porabe 
energije in raba energije iz obnovljivih virov v stavbnem sektor-
ju pomembna za zmanjšanje energetske odvisnosti Evropske 
unije in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Za zmanjšanje 
rabe energije in večjo okoljsko ozaveščenost je na podlagi 
evropske in nacionalne zakonodaje Vlada RS sprejela Dolgo-
ročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove 
stavb, ki določa sledeče operativne cilje do leta 2020 oz. 2030 
(Energetska prenova stavb, 2019):

 − prenova 3 % javnih stavb ožjega javnega sektorja letno,
 − prenova 1,8 mio m2 stavb v širšem javnem sektorju v obdo-

bju 2014−2023,
 − izboljšanje razmerja med vloženimi javnimi sredstvi in spod-

bujenimi naložbami v javnem sektorju na 1 : 3,
 − izvedba petih demonstracijskih projektov energetske pre-

nove različnih tipov stavb.

Če želimo slediti dolgoročni strategiji, smo morali definirati 
ukrepe, s katerimi bomo zmanjšali rabo energije v stavbah in 
vpliv na okolje z znižanjem izpusta toplogrednih plinov. Ukrepi 
za zmanjšanje rabe energije izhajajo iz različnih tehničnih strok 
in jih je mogoče združiti v sledeče kategorije (op. navedeni so 
najbolj tipični in največkrat uporabljeni):

 − gradbeni ukrepi:
 • toplotna izolacija zunanjih sten,
 • toplotna izolacija streh in podstrešij,
 • zamenjava stavbnega pohištva;

 − ukrepi na strojnih instalacijah:
 • priklop stavb na energetsko učinkovite sisteme daljin-

skega ogrevanja in hlajenja,
 • vgradnja energetsko učinkovitejših (novejših) ogrevalnih 

in hladilnih naprav,
 • vgradnja sprejemnikov sončne energije,
 • vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote (re-

kuperacija),
 • vgradnja toplotnih črpalk,
 • vgradnja termostatskih ventilov;

 − ukrepi na elektro instalacijah:
 • vgradnja razsvetljave v LED tehniki,
 • vgradnja frekvenčno reguliranih motornih pogonov,
 • vgradnja fotonapetostnih elektrarn,
 • sistemi za upravljanje z energijo.

Vsi navedeni ukrepi (in še nekateri drugi) znižujejo rabo ener-
gije (ki jo je treba nekje drugje proizvesti in prenesti do porab-
nika), posledično pozitivno vplivajo na zmanjšanje izpustov 
toplogrednih plinov in ohranjajo okolje. Vse stavbe, ki niso 
opremljene s sistemi za delno samooskrbo, morajo energijo 
kupiti na trgu, zato se jim z nižanjem rabe energije nižajo tudi 
stroški. Prav tako so praviloma stroški vzdrževanja novejših 
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naprav zaradi manjšega števila okvar nižji od stroškov vzdrže-
vanja starejših in že iztrošenih sistemov. Zavedati se je treba, 
da vseh ukrepov energetske učinkovitosti ni mogoče izvesti na 
vseh stavbah, zato je pred tovrstnimi posegi smiselno narediti 
celovit plan energetske sanacije, saj lahko lastniki stavb le tako 
dosežejo optimalne učinke in s tem ne poslabšajo bivalnega 
udobja v stavbah.

2.4.3 Celovit pristop pri energetskih sanacijah

Vsaka prenova je seveda povezana tudi z investicijami, pri če-
mer so nekateri ukrepi investicijsko manjši zalogaj od drugih, 
kar pa še ne pomeni, da bo tudi njihov učinek toliko slabši. Na 
izračun učinka posameznega ukrepa vpliva več dejavnikov, 
med katerimi sta najpomembnejša obstoječe stanje stavbe 
in cena energije, za katero izvedeni ukrep znižuje rabo. Med 
ukrepe z daljšo vračilno dobo (investicija, deljena s prihrankom 
energije na letni ravni) tako v grobem štejemo gradbene ukre-
pe, medtem ko se lastnikom v povprečju ukrepi na strojnih in 
elektro instalacijah vrnejo hitreje. Dodatno poudarjam, da je 
treba pri planiranju energetskih sanacij ubrati celovit pristop in 
pri tem zaprositi za pomoč neodvisne institucije, saj dobavitelji 
opreme v svojih marketinških materialih pogosto navajajo šte-
vilke, ki so dosegljive le pri idealnih pogojih, v realnem svetu pa 
jih težko dosežemo. Pred vsakršno investicijo in izvedbo ukre-
pa je treba preveriti tudi razpoložljive subvencije in kredite, ki 
lahko investitorju znižajo začetne stroške in tako skrajšajo vra-
čilno dobo posameznega ukrepa.

Rešitev za vse lastnike stavb, ki se soočajo z energetsko neu-
činkovitim delovanjem ali ga želijo izboljšati, lahko predstavlja 
storitev energetskega pogodbeništva, ki je že več kot 20 let 

prisotna tudi na našem trgu, v svetovnem merilu pa se je po-
javila že okrog leta 1985 (Introduction to Energy Performance 
Contracting, 2007). Ta rešuje težavo visokih začetnih investicij 
in bojazni, da učinki posameznih ali skupine ukrepov ne bodo 
takšni, kot ste jih načrtovali sami.

2.4.4 Energetsko pogodbeništvo

Energetsko pogodbeništvo izhaja iz angleške besedne zveze 
Energy Contracting in ima v prevodu morda malce napačen 
izraz. To ni storitev ukvarjanja s pogodbami, ampak sodelova-
nje med dvema partnerjema na področju energetike, ki svoj 
odnos seveda uredita s pogodbo. Morda bi bilo bolj smiselno 
in nazorno, da bi storitev imenovali pogodbeno zagotavljanje 
prihrankov energije. Energetsko pogodbeništvo predstavlja 
partnerstvo med naročnikom in izvajalcem energetskih storitev, 
pri katerem izvajalec poleg začetne investicije v prenovo stavbe 
prevzame večino tveganj, ki so povezana z zagotavljanjem sto-
ritve – zagotavljanjem prihrankov energije. Zaradi izvedbe ener-
getskih ukrepov in zmanjšanja rabe energije se ustvarijo denarni 
prihranki, ki si jih izvajalec in naročnik delita v pogodbeno dolo-
čenem časovnem obdobju (po navadi od 5 do 20 let). Naročnik 
je deležen takojšnjega znižanja stroškov pri rabi energije brez 
začetne investicije, izvajalec pa si v pogodbeni dobi s svojim 
deležem iz ustvarjenih prihrankov pokrije stroške začetne in-
vesticije in sočasnega opravljanja storitev zagotavljanj prihran-
kov. Po zaključku pogodbene dobe celotna oprema iz začetne 
investicije preide v last in upravljanje naročnika, ta pa je deležen 
celotnega prihranka, ki ga še naprej ustvarjajo izvedeni ukrepi.

Da bo kratek opis lažje razumljiv, je v nadaljevanju prikazan ce-
lotni proces vzpostavitve energetskega pogodbeništva.
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Slika 3: Proces energetskega pogodbeništva

Slika 1: Celovita prenova dvorane Kodeljevo (foto: Resalta) Slika 2: Stopnje energetskega pogodbeništva. 1. Operativni stroški. 2. Izvedeni 

ukrepi učinkovite rabe energije zagotavljajo finančne prihranke, iz katerih 

financiramo investicijo. 3. Po izteku pogodbe se pravice do celotnih prihrankov 

energije in vgrajene opreme prenesejo na lastnika obrata/podjetja.

Predhodna analiza Financiranje IzvedbaRazvoj energetskih rešitev Obratovanje in vzdrževanje
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Vse se začne z identifikacijo potenciala, ki ga lahko izkaže la-
stnik stavbe sam ali potencial prepozna izvajalec energetskih 
storitev na sestanku ali ogledu stavbe. Da potencial za izved-
bo ukrepov za zmanjšanje rabe energije spremenimo v realen 
projekt, je potrebna predhodna analiza energetskega in eko-
nomskega stanja stavbe. Izvajalec energetskih storitev preve-
ri, kakšne so referenčne rabe energije na letni ravni, kakšno je 
gibanje rabe energije po posameznih mesecih/dnevih/urah 
(odvisno od ukrepa) in kakšni so stroški za porabljeno energi-
jo. Navedeno predstavlja osnovo za izračun prihrankov, ki ga 
lahko prinese posamezni ukrep za izboljšanje energetske učin-
kovitosti.

Pri razvoju celovite energetske rešitve, ki lahko vključuje tudi 
več posameznih ukrepov energetske učinkovitosti, izvajalec 
energetske storitve uporablja različna orodja in programe, 
ki mu omogočajo določitev količine prihrankov v energiji in 
denarju zaradi izvedbe energetske prenove stavbe. Pri tem je 
treba poudariti, da inženirji (certificirani energetski menedžerji) 
uporabljajo poglobljena znanja na področju energetike in de-
lovanja naprav. Ne zanašajo se zgolj na podatke iz tehničnih 
listov naprav, ampak simulirajo njihovo delovanje na konkretni 
stavbi v odvisnosti od ostalih dejavnikov, kot so vreme, lega, 
temperaturni primanjkljaj, profil porabe, obremenjenost idr., 
da se kar najbolj približajo realnemu stanju, ki ga lahko lastnik 
stavbe pričakuje po izvedbi ukrepov. Bistven element izraču-
na predstavlja tudi upoštevanje medsebojnega vpliva ukrepov 
energetske učinkovitosti na ustvarjanje prihrankov. Če na pri-
mer izvedemo prenovo zunanjega ovoja z dodatno toplotno 
izolacijo in vgradimo izolativnejše stavbno pohištvo, se bo 
zmanjšala raba energije. S tem se bo zmanjšala tudi potrebna 
količina proizvodnje toplote iz kurilne naprave. Če sočasno za-
menjamo še energent za ogrevanje, se potencial prihrankov v 
primerjavi z referenčno rabo zmanjša za količino energije, ki jo 
bomo privarčevali s prenovo ovoja stavbe.

2.4.5 Analiza stroškov in koristi energetskih 
rešitev

Zaključek razvoja energetskih rešitev predstavlja izdelava ana-
lize stroškov in koristi (CBA), ki se jo predstavi naročniku. Ta 
vsebuje bistvene elemente in informacije, kot so: predstavitev 
tehničnih rešitev, predvidena količina na letni ravni ustvarje-
nih prihrankov energije, količina na letni ravni privarčevanega 
denarja zaradi izvedbe ukrepov, posredne prednosti zaradi 
izvedbe ukrepov (zanesljivost delovanja, način vzdrževanja, 
način upravljanja, daljinski dostop idr.). Vsi do sedaj navedeni 
elementi so neodvisni od načina izvedbe prenove stavbe. Za 
potrebe predstavitve izvedbe modela energetskega pogodbe-
ništva pa analiza CBA vsebuje tudi predlog delitve ustvarjenih 
prihrankov med izvajalcem energetskih storitev in naročnikom 
ter pogodbeno dobo, v kateri si ustvarjene prihranke delita. Če 
se naročnik odloči za izvedbo prenove stavbe po modelu ener-
getskega pogodbeništva z izvajalcem energetskih storitev, tudi 
t. i. podjetjem ESCO (ang. Energy Service COmpany), sklene 
dolgoročno pogodbo, v kateri so definirane vse obveznosti in 
dolžnosti obeh pogodbenih strank. Izvajalec energetske stori-
tve nato začne s pripravljalnimi storitvami za izvedbo ukrepov 
energetske učinkovitosti, kot so priprava tehnične dokumen-
tacije (DGD, PZI idr.), pridobivanje soglasij in dovoljenj pristoj-
nih institucij, priprava vlog za pridobitev morebitnih subvencij 
in vse druge postopke, ki so vezani na specifične tehnologije. 
Vse navedeno je obveza izvajalca energetske storitve, naročnik 
mora podati le soglasja, da lahko v njegovem imenu izvajalec 
izpelje določene postopke, ki so vezani na lastništvo stavbe.

Zaključek pripravljalnih storitev predstavlja izvajalčev izbor 
ustreznih dobaviteljev in podizvajalcev za izvedbo del, s kateri-
mi sklene podizvajalske pogodbe, in tako nase prevzame obve-
znosti in rizike, ki izhajajo iz izvedbene faze projekta. Prav tako 
je tudi celoten strošek investicije obveza izvajalca energetske 
storitve. Operativni predstavniki izvajalca energetske storitve z 
naročnikom uskladijo termine za izvedbo del ter se v največji 
možni meri poskušajo prilagoditi morebitnim drugim specifič-
nim zahtevam, ki jih je treba upoštevati pri izvedbi del (varno-
stni pogoji, izmensko delo, zaustavitve proizvodnje idr.).

Slika 4: Hotel Histrion – ogrevanje in hlajenje s TČ (foto: Resalta)
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Med izvedbo del je izvajalec energetske storitve dolžan spo-
štovati vse zakone, uredbe in predpise, ki so vezani na tip iz-
vajanja del, prav tako mora dela na gradbišču tudi zavarovati. 
Pri izvedbi del lahko naročnik aktivno sodeluje in preverja, ali 
so vsa dela in ukrepi izvedeni skladno z medsebojno pogod-
bo med naročnikom in izvajalcem energetske storitve. Po za-
ključku del oz. zaključeni energetski sanaciji se začne obdobje 
izvajanja glavne storitve. V tem obdobju izvajalec energetske 
storitve naročniku zagotavlja pogodbeno dogovorjene pri-
hranke pri rabi energije oz. stroških za energijo. Skozi celotno 
pogodbeno dobo so vgrajena oprema in materiali v lasti izva-
jalca energetske storitve. Da izvajalec energetske storitve lah-
ko ustrezno izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti, mora vso 
vgrajeno opremo in materiale v celotni pogodbeni dobi tudi 
redno in izredno vzdrževati. Če nastane kakršnakoli okvara, jo 
mora izvajalec energetske storitve odpraviti na lastne stroške in 
v najkrajšem možnem času ponovno vzpostaviti stanje, ki omo-
goča nadaljnje zagotavljanje prihrankov energije. Naročnik ima 
tako zaradi prenosa vzdrževanja vgrajenih novih sistemov na 
izvajalca energetske storitve posredne prihranke, saj v pogod-
beni dobi nima več stroškov vzdrževanja, kot jih je imel pred 
izvedbo energetske prenove stavbe.

V času pogodbene dobe izvajalec energetske storitve izsta-
vlja račune za pogodbeno dogovorjeni delež ustvarjenih pri-
hrankov, s prihodki pa si poplačuje investicijo in pripadajoče 
stroške. Da vgrajene naprave delujejo skladno s predvidenimi 
karakteristikami in se optimalno vključijo v delovanje preosta-
lih obstoječih sistemov, je naloga izvajalca energetske storitve 
tudi upravljanje vgrajenih naprav in sistemov. S tem namenom 
so pri izvajalcu zaposleni energetski menedžerji, ki na daljavo 
spremljajo in neprestano optimirajo delovanje naprav, da do-
segajo največjo možno učinkovitost. To seveda ne pomeni, da 
izvajalec energetskih storitev znižuje temperaturo v prostorih 
in tako dosega prihranke pri rabi energije, ampak lahko v pri-
meru ogrevanja z ustrezno porazdelitvijo energije po posame-
znih vejah ogrevanja zmanjša izgube na sistemu. Po zaključeni 
pogodbeni dobi se celotna oprema in vgrajeni materiali pre-
nesejo v last naročnika, prav tako pa je naročnik deležen tudi 
celotnega prihranka, ki ga po zaključku pogodbe ne deli več z 

izvajalcem energetske storitve. Naprave in vgrajeni materiali še 
niso iztrošeni, so redno vzdrževani in lahko še nadalje opravlja-
jo svojo funkcijo.

2.4.6 Kaj prinaša pogodbeni model lastniku 
stavbe?

Opisani pogodbeni model prinaša pozitivne učinke lastnikom 
stavb na različnih področjih:

 − naročnik za izvedbo ukrepov ne potrebuje lastnih sredstev 
in jih lahko nameni za svojo primarno dejavnost ali za preno-
vo notranjosti stavbe, ki ni povezana z energetsko prenovo;

 − naročnik ne potrebuje poglobljenega znanja na področju 
energetike, ki je potrebno za ustrezno načrtovanje in izved-
bo ukrepov energetske učinkovitosti;

 − naročnik prenos rizika nedoseganja prihrankov prenese na 
izvajalca energetske storitve;

 − naročnik je udeležen pri deležu ustvarjenih prihrankov že 
prvi dan po zaključku izvedbe ukrepov;

 − celotna obveznost vzdrževanja in zagotavljanja delovanja 
vgrajene opreme je obveza izvajalca energetske storitve;

 − naročnik po zaključku pogodbene dobe prevzame opremo 
in z njo še naprej ustvarja prihranke pri rabi energije (v pri-
merjavi z referenčnim stanjem pred izvedbo ukrepov).

Energetsko pogodbeništvo pri prenovi stavb predstavlja eno 
izmed možnih rešitev za lastnike, ki ne želijo investirati v pre-
novo stavbe, želijo pa imeti kvalitetno opravljeno storitev in 
kontroliran nadzor nad ustvarjenimi prihranki energije.

Po modelu energetskega pogodbeništva je bilo v okviru javno-
-zasebnih partnerstev celovito prenovljenih že veliko občinskih 
stavb, med drugim v Mestni občini Ljubljana, Mestni občini 
Novo mesto, Mestni občini Velenje in še mnogo drugih, kjer so 
predstavniki javnih partnerjev prepoznali prednosti tovrstnega 
modela. Z nekoliko manjšo intenziteto sledijo tudi ministrstva. 
V storitvenem sektorju in industriji so celovite prenove stavb 
redkejše, se pa lastniki podjetij odločajo za posamezne ukrepe, 
na primer za vgradnjo enot za soproizvodnjo toplote in elek-
trične energije, učinkovitejše sisteme hlajenja in razsvetljave, 
vgradnjo toplotnih črpalk, zamenjavo obstoječih sistemov za 
pripravo komprimiranega zraka z energetsko učinkovitejšimi in 
podobno.

Viri

 − Energetska prenova stavb. (2019). Pridobljeno s https://www.gov.si/teme/

energetska-prenova-stavb/

 − History of construction. (b.d.). Pridobljeno s https://en.wikipedia.org/wiki/

History_of_construction

 − Introduction to Energy PerformanceContracting. (2007). Pridobljeno s https://

www.energystar.gov/ia/partners/spp_res/Introduction_to_Performance_

Contracting.pdf

Slika 5: SPTE Gorenje (foto: Resalta)
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2.5 Z energetsko prenovo do 
nizkoogljičnosti stavb

Gašper Stegnar
Institut "Jožef Stefan"
t: 01 588 53 00
e: gasper.stegnar@ijs.si
 www.ijs.si

2.5.1 Uvod

Gradbeni sektor bo v naslednjih desetletjih podvržen prepo-
trebni transformaciji z namenom, da bosta tako Slovenija kot 
tudi Evropska unija (EU) dosegli zastavljene cilje na področju 
prehoda v trajnostno energetsko gospodarstvo v Evropi. Več 
kot 75 % današnjih stavb bo predvidoma do leta 2050 še vedno 
v uporabi, zato je energetska prenova stavb dolgoročna naloga, 
ki bo v prihodnjih letih postopoma zajela celoten stavbni fond. 
Velika večina stavb je energetsko neučinkovitih in do leta 2050 
bo v Sloveniji energetsko prenovljenih kar 74 % eno- in 91 % 
večstanovanjskih stavb. Energetske prenove predstavljajo po-
memben steber za doseganje ciljev EU na področju energetske 
učinkovitosti do leta 2030 in prehoda v podnebno nevtralno 
Evropo do leta 2050, kjer je glavno vodilo »energetska učinko-
vitost na prvem mestu«. Navkljub ambicioznim ciljem se danes 
dejanske energetske prenove ne izvajajo tako usmerjeno in v 
tolikšnem obsegu, ki bi izkoristil celoten potencial energetske 
učinkovitosti, zato pa v Sloveniji še tudi ni pripravljenega ustre-
znega podpornega okolja.

2.5.2 Energetsko-podnebni cilji do leta 2030

Februarja 2020 sprejeti Celoviti nacionalni energetski in pod-
nebni načrt (NEPN) za obdobje 2021–2030 določa cilje, politike 
in ukrepe na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, 
energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in kon-
kurenčnost. Na področju stavb je Slovenija sprejela dva krovna 
cilja razogljičenja do leta 2030, ki sta izvedljiva le z zmanjša-
njem potreb po energiji in povečanjem učinkovitosti (slika 1):

 − zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v stavbah za vsaj 
70 % glede na leto 2005;

 − obnovljivi viri energije predstavljajo vsaj 2/3 rabe energije v 
stavbah (delež rabe OVE v končni rabi energentov brez elek-
trične energije in daljinske toplote).
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Slika 1: Gibanje emisij TPG (levo) in delež OVE (desno) v stavbah v obdobju 2005−2017 in predviden potek do leta 2050
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2.5.3 Dosedanje aktivnosti

Pri izvajanju ukrepov imajo občine zelo pomembno vlogo, zla-
sti na področju mobilnosti, odpadkov, stavb, izkoriščanja ob-
novljivih virov in rabe tal. Pregled vloge občin in gospodinjstev 
pri blaženju podnebnih sprememb je v Sloveniji mogoče spre-
mljati na Lokalnem semaforju podnebnih aktivnosti, tj. spletni 
aplikaciji, s pomočjo katere lahko slovenske občine celovito pri-
merjajo svoj napredek pri blaženju.

Na področju stavb smo v Sloveniji do danes že veliko naredi-
li, saj smo emisije toplogrednih plinov že zmanjšali za 50 %, 
delež OVE pa povečali na 53 %. Veliko je k temu pripomoglo 
ustrezno podporno okolje. Pri gradnji in energetski prenovi 
stanovanjskih stavb je pomembno vlogo odigralo oblikovanje 
javnih pozivov za nepovratna sredstva Eko sklada, kjer je letno 
podeljenih 20–30 mio evrov. Dodatno pri tem pripomore mre-
ža energetsko svetovalnih pisarn ENSVET, ki gospodinjstvom 
omogoča brezplačno strokovno pomoč že več kot 25 let. V 
obdobju 2011–2018 je Eko sklad z dobrimi 161 milijoni evrov 
nepovratnih sredstev spodbudil za 910 milijonov evrov naložb 
v gospodinjstvih, kar v povprečju pomeni 78 evrov izplačane 
nepovratne spodbude oz. 442 evrov spodbujene naložbe na 
prebivalca (slika 2). Največ naložb na prebivalca, in sicer več kot 
750 evrov, je bilo spodbujenih v občinah Preddvor (865 EUR), 
Komenda (798 EUR), Braslovče (767 EUR), Kranj (760 EUR) in 
Škofja Loka (754 EUR). Z izjemo Braslovč so vse na Gorenjskem.

Ključno vlogo pri spodbujanju energetskih prenov javnih stavb 
so odigrala kohezijska sredstva. V 152 občinah so v obdobju 
2013–2018 prenavljali javne stavbe v lasti občine s spodbuda-
mi iz sredstev evropskega Kohezijskega sklada. V zadnjih letih 
so največ stavb energetsko prenovili v Ljubljani, in sicer več kot 
70.000 m2, sledita Ormož s 16.000 m2 in Novo mesto s 14.500 m2 
prenovljene površine stavb. Usmerjena politika države s spod-
bujanjem zamenjave starih, neučinkovitih kotlov (preferenčno 
na fosilna goriva), izgradnje centraliziranih sistemov ogrevanja 
v gosto poseljenih območjih ter bolj celovitih energetskih pre-
nov je glavno vodilo, ki se je izkazalo kot uspešno. V obdobju 
do leta 2030 pa bo treba narediti še korak naprej.

2.5.4 Usmerjena pot do razogljičenega 
stavbnega fonda

Da bi dolgoročno dosegli razogljičenje stavbnega fonda v 
stavbnem sektorju, bo potrebna transformacija pri stavbah, ki 
bodo morale postati energetsko učinkovite z več vidikov, ter 
pri potrošnikih, kjer bo potrebna sprememba vedenja. Glavno 
vodilo teh stavb bo nizka potreba po potrebni energiji za delo-
vanje stavbe, ki pa bo morala biti proizvedena s tehnologijami 
za izkoriščanje OVE, bodisi na lokaciji ali v bližini.

Ta nova paradigma se v določeni meri aplicira pri stavbah že 
danes, a bistven korak pri razogljičenju bo uporaba teh smer-
nic pri energetskih prenovah stavb. Te bodo morale biti celovi-
tejše, kot so bile v preteklosti, za kar bo morala poskrbeti tudi 
država z ustreznimi smernicami in spodbudami. Takšna politika 
in pristop dolgoročno prinaša prednosti družbi, nižje stroške za 
energijo, ugodnejše in bolj zdravo bivalno ter delovno okolje, 
energetsko varnost in odpornost proti podnebnim spremem-
bam. Učinkovita aplikacija takšne politike pa v slovenskem pro-
storu prinaša vrsto izzivov na več področjih, ki so bila v prete-
klosti bodisi spregledana bodisi nenaslovljena.

Pomemben del razogljičenja stavbnega fonda bo postala tudi 
elektrifikacija stavbnega fonda, saj bodo stavbe oskrbovane 
z OVE. Projekcije IRENA (The International Renewable Energy 
Agency) kažejo, da bo v letu 2050 kar 68 % vseh potreb po 
energiji pokritih z električno energijo. Skoraj vsa ta energija pa 
bo morala biti proizvedena na lokaciji ali v bližini, zato se mora 
tak usmerjen koncept čim prej integrirati v energetsko politiko 
na državnem in lokalnem nivoju s praktično podporo pri izva-
janju trajnostnih energetskih politik in prilagajanju okoljskim 
spremembam z izdelavo trajnostnih energetskih akcijskih na-
črtov na občinski ravni, z zagotovljenim spremljanjem in izvaja-
njem zastavljenih ciljev. V energetsko prenovo stavb bo treba 
tudi močneje integrirati gospodarno ravnanje z viri in razmišlja-
nje po načelu življenjskega cikla, torej presojo okoljskih vplivov 
v celotnem življenjskem ciklu stavbe. Učinkovitejše ravnanje 
z viri in energijo v življenjskem ciklu stavbe je ključ do konku-
renčnejšega gradbenega sektorja, ki bo porabljal manj surovin 
in povzročal manjše vplive na okolje.

Slika 2: Spodbujene investicije v URE in OVE v 

gospodinjstvih v EUR/prebivalca (https://semafor.

podnebnapot2050.si)
52,65 1.042,44
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Pot za razogljičenje stavbnega fonda, ki jo uvaja NEPN in nada-
lje razdeljuje DSEPS 2050, je naslednja:

 − določitev ciljev na področju zmanjševanja emisij toplogre-
dnih plinov in energetskih lastnosti stavb za različne časov-
ne mejnike od leta 2020 do leta 2050 z naprednimi usmeri-
tvami za nove in obstoječe stavbe;

 − povečanje investicij v raziskave in razvoj, povezane z inova-
tivnimi, trajnostnimi, naprednimi materiali in gradbenimi 
tehnikami;

 − zmanjševanje potreb po oskrbi z energijo, usmerjeno pove-
čevanje energetskih prenov stavb;

 − opredelitev nabora najboljših razpoložljivih tehničnih reši-
tev in njihovih metodologij uporabe za dosego cilja na ravni 
države, razlikovati pristope za obstoječe in nove zgradbe ter 
za različne regionalne pogoje;

 − izvajanje energetsko-podnebnih politik, ohranjanje dode-
ljevanja finančnih spodbud in podpornih mehanizmov.

Čakajo nas ključni izzivi: zagotavljanje energetsko učinkovitih 
stavb, povečanje dinamične operativnosti in vzpostavitev od-
zivnosti energetskega sistema.

Zagotavljanje energetsko učinkovitih stavb:

 − pospeševanje izvajanja celovitih energetskih prenov stavb-
nega fonda;

 − povečevanje gradnje skoraj ničenergijskih in trajnostnih 
stavb, tj. spodbujanje vgradnje materialov, ki imajo čim 
manjši ogljični odtis in majhno potrebo po oskrbi z energijo, 
kar se zagotovi z OVE na lokaciji ali v bližini;

 − višje usposobljen gradbeni sektor; usposabljanje in usposo-
bljenost za izvajalce in načrtovalce, potrebna za izgradnjo 
kompetenc in ozaveščenosti o inovativnih rešitvah in inte-
griranem oblikovanju;

 − postopna odprava neučinkovitih tehnologij in fosilnih goriv; 
neučinkovite rešitve (npr. plinski/ oljni kotli, stari biomasni 
kotli itd.) je treba nadomestiti, kar lastnike in projektante 
stavb usmerja k učinkovitejšim izbiram.

Povečanje dinamične operativnosti:

 − opolnomočiti vse potrošnike z naprednimi števci; vsi potro-
šniki morajo imeti možnost naprednih števcev, dinamičnih 
pogodb o cenah za oskrbo z energijo in dostop do omrežja;

 − optimizacija stavb z avtomatizacijo in krmiljenjem sistemov; 
delovanje stavbe in njenih tehničnih sistemov je treba nad-
zorovati, in sicer na način, ki je preprost za uporabo ter in-
formativen;

 − povečanje ujemanja obremenitve; profili obremenitev stavb 
se morajo v največji možni meri ujemati s profilom proizvo-
dnje obnovljivih virov energije (zlasti sončne energije) s po-
močjo upravljanja povpraševanja in shranjevanja energije.

Vzpostavitev odzivnosti energetskega sistema:

 − omogočiti in spodbuditi potnike k proizvodnji in rabi obno-
vljive energije; potrošniki bi morali imeti možnost proizvo-
dnje, porabe in shranjevanja (električne ali toplotne) lastne 
energije, kar zmanjšuje količino, izmenjano med omrežjem 
in toploto;

 − omogočiti dostop do dinamičnih pogodb o cenah za vse 
potrošnike; vsi odjemalci bi morali imeti možnost dinamič-
nih pogodb o oblikovanju cen za svoje tarife za oskrbo z 
energijo in omrežje;

 − omogočiti sinergije med naprednimi stavbami in električni-
mi vozili; s pametnim polnjenjem se izognemo dragim po-
rastom porabe električne energije, električna vozila pa lahko 
služijo kot skladišča za zagotavljanje dragocenih storitev v 
elektroenergetskem sistemu.

2.5.5 Izzivi in rešitve pri naslavljanju ovir

Trenutna stopnja energetskih prenov v Evropi je 1 % (Herme-
link idr., 2019), medtem ko se v Sloveniji giblje med 2,5 in 3 % 
(Osnutek Dolgoročne strategije za energetsko prenovo stavb 
do leta 2050, 2020). Za dosego razogljičenega stavbnega fon-
da bo treba ta obseg še povečati, sicer cilji ne bodo doseženi, 
zato morajo predpisi in subvencije bolj spodbujati energetsko 
prenovo stavb kot novogradnjo. Pri usmerjeni energetski pre-
novi se bomo soočili tudi s problemi, vezanimi na elektrifikacijo 
stavb. Razširjena uporaba toplotnih črpalk, električnih naprav 
in elektrifikacija vozil lahko privedeta do preobremenitve elek-
tro-energetskega omrežja ali povečane cene električne energi-
je v določenem obdobju.

S prodorom novih tehnologij se lahko zgodi, da bodo nekatere 
imele velik okoljski odtis (npr. baterije) ali težave z učinkovito-
stjo (npr. omejen čas delovanja toplotnih črpalk v izrednih kli-
matskih pogojih). Za njihov prenos v prakso mora biti na voljo 
tudi dovolj usposobljenih strokovnjakov in izvajalcev. Vse to 
teži k oblikovanju podpornega okolja za investitorje in strokov-
njake, da so jim na voljo ustrezna orodja in smernice ter bodo 
stremeli k ustreznemu odločanju pri ukrepih energetske preno-
ve in izboru nizkoogljičnih tehnologij.

Naknadno se pri novogradnjah in energetskih prenovah lahko 
pojavi vrzel v učinkovitosti in njen povratni učinek. Možnost, da 
imajo gospodinjstva nizke stroške z obratovanjem in vzdrževa-
njem stavbe, se lahko hitro spremeni v potrošniško obnašanje, 
kar zmanjša pričakovane prihranke. Uporabnike bo zato treba 
na takšno obnašanje tudi opozarjati na naprednih števcih.

2.5.6 Ključni vidiki prenove stavb do leta 2050

Prenova stavb je dolgoročna naloga, ki bo v prihodnjih letih po-
stopoma zajela celoten stavbni fond. Večja vlaganja v prenovo 
posamične stavbe lahko pričakujemo okvirno šele vsakih 30 let, 
pogojuje jih zamenjava lastništva, sprememba namembnosti, 
zastarelost in iztrošenost ter poškodbe kot posledice staranja 
ali nesreč (potres, poplava, plazovi ipd.). Da bo energetska pre-
nova do leta 2050 potekala usmerjeno, ekonomsko učinkovito 
in strateško, bo pri tem treba nasloviti tudi več vidikov in dolo-
čena pereča vprašanja, ki so bila do sedaj vse preveč zaposta-
vljena, določena področja pa podcenjena.

Z vidika stavbnega fonda z najslabšo energetsko učinkovito-
stjo se več kot 40 % enostanovanjskih stavb in 8 % večstano-
vanjskih stavb uvršča v najmanj učinkovita energijska razreda. 
Delež nakazuje obseg gospodinjstev, ki se soočajo z visoko 
rabo energije za ogrevanje in z njimi povezanimi stroški. Ener-
getska revščina v Sloveniji je prisotna, zato bo treba takšnim 
gospodinjstvom še naprej aktivno pomagati. Začelo se je z obi-
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ski in nasveti na domu, do leta 2023 pa bo Eko sklad v okviru 
ZERO500 pomagal 500 gospodinjstvom s kohezijskimi sredstvi 
v višini 5 mio evrov. Takšni programi se bodo morali odvijati 
tudi v bodoče.

Slovenija je potresno ogrožena država in pri prenovi stavb je 
smiselno, da posebno pozornost posvetimo konstrukciji in nje-
ni odpornosti proti potresu. Osnutek DSEPS 2050 do leta 2024 
predvideva uvedbo instrumenta »izkaznice stavbe«, ki jo bodo 
morali pridobiti etažni lastniki večstanovanjskih stavb. Izkazni-
ca opredeljuje energetski, požarni in potresni vidik prenove, 
in kar je bistveno, lastnikom mora ponuditi informacije o de-
janskem stanju stavbe ter priporočenih ukrepih za (postopno) 
širšo prenovo stavbe. Uvedena mora biti do leta 2024, do takrat 
pa se mora pripraviti ustrezna zakonodaja in finančni instru-
menti. Namen izkaznice stavbe je informirati etažne lastnike o 
stanju njihove stavbe in možnih dolgoročnih ukrepih za pre-
novo stavbe.

2.5.7 Zaključek

Energetske prenove stavb predstavljajo ključni korak na poti 
do nizkogljičnosti stavb do leta 2050. Prenova se bo morala 
začeti izvajati po načelu dobrega gospodarja, saj bodo lastni-
ki oz. investitorji morali zagotoviti, da bodo prenove učinko-
vite, upravičene in predvsem vzdržne. Pri tem bodo finančne 
spodbude ključnega pomena, saj sploh prenovo starih stano-
vanjskih stavb, ki predstavljajo pretežni del stavbnega fonda v 
Sloveniji, gospodinjstva sama ne bodo sposobna financirati v 
širšem obsegu.

Občine že vrsto let pospešeno energetsko prenavljajo svoje 
stavbe, vendar se ob zmanjšanem sofinanciranju države zmanj-
šuje tudi obseg teh prenov. Še naprej bo ostala ključna upora-
ba modela energetskega pogodbeništva.

Glavno vlogo pri doseganju ciljev bodo kot prvi morali odigrati:

 − država (pristojna ministrstva in Eko sklad), da v naslednjih 
letih ustvari ustrezno podporno okolje za občine in gospo-
dinjstva, da se bodo energetsko izvajali usmerjeno in v pred-
videnem obsegu;

 − pospeševalci prenov (lokalne energetske agencije, Eko 
sklad, Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb), ki 
lahko nudijo strokovno podporo pri načrtovanju in izvedbi 
energetskih prenov.

20 najbolj aktivnih občin pri energetskih prenovah javnih 
stavb: Ljubljana, Novo mesto, Maribor, Sevnica, Koper, Krško, 
Radovljica, Žalec, Ormož, Hrastnik, Črnomelj, Kranj, Laško, Med-
vode, Rogaška Slatina, Grosuplje, Šentjur, Domžale, Zagorje ob 
Savi in Železniki.

Za doseganje ciljev NEPN na področju energetske učinkovitosti 
stavb so v obdobju od 2021 do 2030 potrebne investicije v ener-
getske prenove v obsegu 8.274 mio EUR. Za energetsko preno-
vo v stanovanjskem sektorju so načrtovane investicije v višini 
6.634 mio EUR (80,4 %), v javnem sektorju 559 mio EUR (6,5 %) 
in v zasebnem storitvenem sektorju 1.081 mio EUR (13,1 %).
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Slika 3: Občina Rogaška Slatina je izvedla projekt energetske sanacije kulturnega centra in občinske stavbe (na fotografiji). Vrednost celotnega projekta je znašala nekaj več 

kot 800.000 evrov, pri čemer sta kohezijski sklad in državni proračun prispevala 227.000 evrov. Foto: Peter Marinšek
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2.6 Sončna energija v stavbah
dr. Dejan Paravan 
GEN-I d.o.o. 
t: 05 33 11 988 
e: dejan.paravan@gen-i.eu 
 gen-i.eu

2.6.1 Uvod

Vse višje temperature s sušo in požari, dvigovanje morske gla-
dine zaradi taljenja ledene odeje na skrajnem severu sveta, 
izguba biotske raznovrstnosti, onesnaženost zraka ter vse bolj 
nepredvidljivi vremenski vzorci so le kamenčki v mozaiku pod-
nebnih sprememb, ki jim je izpostavljeno človeštvo. Zato ne 
preseneča, da je v svetu dozorelo spoznanje, da razvoj, ki teme-
lji na fosilnih virih, dolgoročno ni vzdržen. Prehod na trajnostno 
rabo obnovljivih virov energije (OVE) je zato nujen. Proizvodnja 
in uporaba energije sta eden glavnih vzrokov za podnebne 
spremembe, saj predstavljata dve tretjini svetovnih emisij to-
plogrednih plinov (TGP). Poleg prometa in kmetijstva so stavbe 
tretji največji porabnik fosilne energije. Stavbe so sicer sektor, 
kjer je izvajanje ukrepov, ki pripomorejo k zmanjšanju emisij 
TGP, najbolj intenzivno. Varčevanje z energetsko učinkovito-
stjo v stavbi je pridobilo izreden pomen po vsem svetu. Na trgu 
obstajajo številne, dnevno izboljšujoče se tehnologije, novi po-
slovni modeli pa stremijo k izvedljivim tehnološkim rešitvam, 
ki zagotavljajo ekonomsko sprejemljivo znižanje emisij, s čimer 
naslavljajo skrb za okolje. Kako? Predvsem s tehnologijami za 
samooskrbo, učinkovito rabo energije, elektrifikacijo ogrevanja 
in prometa ter z naprednimi sistemi upravljanja z energijo. Sle-
dnje so tudi zametki pametnega doma.

2.6.2 Ogrevanje na elektriko

Zagotavljanje toplote za ogrevanje prostorov je za vsakega iz-
med nas nedvomno pomemben in nujno potreben dejavnik. 
Je storitev, ki jo pričakujemo kot stanovalci v svojih domovih 
in kot zaposleni v pisarnah ali tovarnah. Tehnološki napredek 
je na področju razvoja ogrevalnih sistemov in novih materi-
alov za gradnjo in izolacijo stavb v zadnjem desetletju prine-
sel pomembne možnosti in priložnosti za prehod na čistejše 
energente in za zmanjšanje porabe energije za ogrevanje ter s 
tem znižanje ogljičnega odtisa. Eden od ukrepov za izboljšanje 
energetske učinkovitosti in znižanje ogljičnega odtisa je elektri-
fikacija. Menjava kurišč na fosilna goriva s sistemi za ogrevanje 
z električno energijo (toplotne črpalke) so tako v gospodinj-
stvih kot pri poslovnih stavbah ključnega pomena na poti v 
razogljičenje. V tem segmentu je še veliko neizkoriščenega po-
tenciala. Potrebno bi bilo krepiti učinkovito rabo energije tako 

na področju ogrevanja kot hlajenja. Slednje bi lahko dosegli na 
tri načine:

1. ogrevanje s fosilnimi gorivi (predvsem s kurilnim oljem) in 
nanje vezane ogrevalne sisteme (kurilne peči, kotli itd.) se 
nadomesti z ogrevanjem na električno energijo (toplotne 
črpalke),

2. slabo izolirane stavbe, pri katerih med ogrevanjem prihaja 
do velikih izgub energije in posledično neracionalne izrabe 
vseh virov energije, je nujno energetsko sanirati,

3. spremeniti ogrevalne navade v smislu prilagajanja racional-
nim režimom ogrevanja z vidika temperature in časa ogre-
vanja prostorov.

Problematiko netrajnostnega ogrevanja rešujemo s toplo-
tnimi črpalkami, ki so učinkovita rešitev za ogrevanje in hla-
jenje pri novogradnjah, sanacijah ali ob menjavi ogrevalnih 
sistemov. Zaradi tehnološke zasnove omogočajo toplotne 
črpalke pomembne ekonomske prihranke, saj pri istem izko-
ristku dajejo štiri krat več toplote, pri čemer so stroški enaki. 
Toplotne črpalke uporabljamo celo leto tako za ogrevanje kot 
za hlajenje, filtriranje zraka in razvlaževanje bivalnih prosto-
rov. Argumenti v prid toplotnim črpalkam so ekonomičnost, 
enostavna uporaba in varnost. Ti argumenti odtehtajo še tako 
dobro parcialno ali kompleksno rešitev na fosilna goriva. Če 
upoštevamo še argument možnosti daljinskega upravljanja, 
so toplotne črpalke brez konkurence tako z ekonomskega kot 
tehničnega vidika.

Z elektrifikacijo ogrevanja pa se na drugi strani povečujejo 
potrebe po električni energiji in prevzemu energije iz elektro-
energetskega omrežja. Zaradi tega predvsem pozimi ogreva-
nje z električno energijo dodatno bremeni omrežje. Izredno 
pomembno je, da so ogrevalni sistemi pravilno zasnovani 
(nizkotemperaturno ogrevanje, dovolj veliki hranilniki toplo-
te, povezljivost in daljinsko upravljanje ogrevanja in delova-
nja toplotnih črpalk), da omogočajo prilagajanje delovanja 
toplotnih črpalk trenutnim razmeram v omrežju in prepre-
čujejo lokalne preobremenitve, brez da bi uporabniki zaznali 
spremembe v udobju ogrevanega prostora.
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Naslednje področje doma prihodnosti, ki prek elektrifikacije 
omogoča drastično znižanje ogljičnega odtisa, je področje pro-
meta. Veliko dejstev napoveduje električno prihodnost v pro-
metu in postopno opuščanje preživete tehnologije temelječe 
na fosilnih gorivih. V prid elektromobilnosti govorijo tako eko-
loški in ekonomski, kot tudi tehnični in strateški razlogi. Pozitiv-
ni učinki na okolje, energetiko in predvsem nižji stroški z vidika 
uporabnika so ključni argumenti, ki pospešujejo umeščanje 
električnih avtomobilov.

Proizvodnja električnih vozil konstantno narašča. Trenutno sta 
glavni oviri za hiter prodor električnih vozil višja cena ob na-
kupu vozila in skromnejša avtonomija v primerjavi z motorji z 
notranjim izgorevanjem. Če pa izračunamo celotne stroške obi-
čajnega avtomobila in jih primerjamo s celotnimi stroški upora-
be električnega vozila, pa je električno vozilo že danes cenejše, 
četudi je njegova nabavna vrednost občutno višja od vozila z 
motorjem na notranje izgorevanje (zaradi stroškov goriva, stro-
škov vzdrževanja, ipd.). Poleg tega poteka izjemno hiter razvoj 
pri povečevanju zmogljivosti baterij, hitrejšem ali pametnej-
šem polnjenju, širjenju polnilne infrastrukture ter izvajanju sto-
ritev na področju shranjevanja energije. Električni avtomobili 
bodo z razvojem električnih baterij vedno večji »zalogovniki« 
električne energije. Od leta 1991 do danes se je energijska go-
stota litij-ionskih baterij povečala za več kot trikrat in projekcije 
kažejo, da bomo imeli do leta 2030 baterije s tolikšno gostoto, 
ki bo omogočala vozilu avtonomno vožnjo z enim polnjenjem. 
To posledično pomeni, da bodo električni avtomobili nadome-
stili vozila z motorjem z notranjim izgorevanjem, rast števila ta-
kih vozil in s tem tudi rast števila »zalogovnikov« energije.

V javnosti se velikokrat zmotno pojavljajo teze, da masovna ele-
ktrifikacija osebnega prometa pomeni zlom in pogubo za elek-
troenergetsko omrežje. Ker izkušnje kažejo, da večino polnjenja 
poteka doma in v službi, to pomeni, da polnjenje poteka na po-
časen način in omogoča prilagajanje, kdaj polnimo vozilo. Vrsta 
študij vpliva električnih vozil na elektroenergetsko omrežje je 
pokazala, da v primeru pametnega polnjenja omrežja neznatno 
preobremenjujemo. V bodoče bodo tehnologije V2G (energi-
ja bo iz baterije v avtomobilu tekla v omrežje) omogočale, da 
bomo npr. energijo za pametni dom črpali iz baterije avtomo-
bila v obdobjih, ko nam sončne celice na strehi ne bodo proi-
zvajale energije. Elektromobilnost torej ne predstavlja le izziv za 
bodoča pametna omrežja, ampak ob pravilnem pristopu pri nje-
nem uvajanju nudi številne napredne možnosti za upravljanje 
elektroenergetskega sistema in s tem pomoč delovanju sistema.

2.6.3  Proizvodnja elektrike za lastno rabo

Trend elektrifikacije v stavbah pomeni večje potrebe po elek-
trični energiji. Poleg tega elektrifikacija sama po sebi ne rešuje 
v celoti problema ogljičnega odtisa, če pri tem ne uporablja-
mo energijo iz brezogljičnih virov. Sončna energija je trajni vir 
energije, ki jo lahko z lastno sončno elektrarno izkoristimo za 
samooskrbo in energetsko neodvisnost našega doma. Proizvo-
dnja lastne, zelene energije pomeni investicijo v čisto okolje in 
dolgoročno energetsko neodvisnost za nas in naše potomce. 
Izgradnja sončne elektrarne je omogočena vsakomur na samo-
stojni hiši, večstanovanjski stavbi ali poslovnem objektu.

Naša dežela ima velik vodni, sončni, vetrni, geotermalni in goz-
dni potencial, zato bi lahko v prihodnje večino energije proizve-

dli iz obnovljivih virov. Hkrati je mogoče z učinkovitejšo in od-
govornejšo porabo pomembno zmanjšati tudi porabo energije. 
Izraba obnovljivih virov se sicer letno spreminja glede na hidro-
loške in druge razmere ter glede na obseg vlaganj v izgradnjo 
naprav za izrabo teh virov. Tako sta trenutno naša najpogosteje 
izrabljana obnovljiva vira energije hidroenergija in lesna bioma-
sa, največ potenciala za prihodnje pa imamo zagotovo v sončni 
energiji. V Sloveniji imamo povsod zadostno osončenje z mini-
malnimi razlikami med pokrajinami, kar pomeni, da lahko tako 
rekoč povsod postavimo sončno elektrarno.

Z vidika samooskrbe je zato najbolj primerna izbira domača mi-
kro sončna elektrarna, s pomočjo katere si lahko zagotovimo ele-
ktriko za potrebe gospodinjstva (ob postavitvi polnilnice pa tudi 
za morebiten električni avtomobil). K temu lahko dodamo še to-
plotno črpalko, ki ob pogonu na elektriko izrablja toploto iz zra-
ka, podzemne vode ali talne zemlje ter jo pretvarja v toploto za 
ogrevanje ali hlajenje prostorov in za ogrevanje sanitarne vode.

Investicija v lastno samooskrbno sončno elektrarno se s pridobi-
tvijo nepovratne subvencije Eko sklada načeloma povrne v manj 
kot 10 letih, nato pa postanemo povsem neodvisni od nihanj 
cen na svetovnih in regionalnih trgih, saj imamo povsem svojo 
elektriko, ki vam jo čez vse leto brezplačno dostavlja sonce.

2.6.4 Samooskrbne zgradbe

Pri samooskrbi stavb imamo več možnosti: ločimo med indivi-
dualno in skupnostno samooskrbo. Slednja se deli dalje na sa-
mooskrbo večstanovanjskih zgrad in samooskrbo iz skupnosti 
obnovljivih virov energije (OVE).

Samooskrba s sončno energijo je proizvajanje lastne električne 
energije z mikro sončno elektrarno, ki je priključena na notra-
njo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe in s katero 
pokrivamo lastno porabo električne energije. Namenjena je 
gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem, največja na-
zivna moč naprave pa ne sme presegati 0,8-kratnika priključne 
moči merilnega mesta.

Slika 1: Sončna elektrarna na večstanovanjski stavbi na Jesenicah (foto: GEN-I, d.o.o.)
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Sistem samooskrbe za merilna mesta s priključno močjo do 
43 kW deluje po sistemu neto meritev. Gospodinjstvo postavi 
elektrarno, ki je namenjena pokrivanju lastnih potreb, viški in 
manjki pa se uravnavajo prek omrežja, ki deluje kot neke vrste 
shranjevalnik energije, tako da ni motenj pri oskrbi z energijo. 
Ko domača sončna elektrarna proizvaja več energije, kot jo po-
rabimo (v obdobjih visoke osončenosti), viške oddaja v omrežje 
in obratno: ko sončna elektrarna ne proizvaja dovolj energije 
(v obdobjih nizke osončenosti), odjemalec prejme električno 
energijo iz omrežja. Pri tem se pri obračunu električne energije 
ter omrežnine, prispevkov in drugih dajatev, ki se obračunava-
jo na količino električne energije, upošteva količina električne 
energije (kWh), ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano 
električno energijo (kWh) ob koncu obračunskega obdobja, 
kar je konec koledarskega leta. Zato je načrtovanje velikosti 
elektrarne, ki bo čim bolj natančno ustrezala vašim potrebam 
po energiji, ključno. Samooskrbna elektrarna ima smisel, ko se 
energija proizvedena v elektrarni porabi na lokaciji. Prodaja vi-
škov na trg ni smotrna, zato je zelo pomembno pravilno dimen-
zioniranje velikosti sončne elektrarne. Najbolj priporočljivo je 
postaviti sončno elektrarno s planirano proizvodnjo energije, ki 
je enaka predvideni porabi gospodinjstva.

Sončna energija predstavlja ogromen potencial tudi za izgra-
dnjo sončnih elektrarn na večstanovanjskih stavbah. Po stati-
stičnih podatkih je v Sloveniji skupno 680.005 naseljenih stano-
vanj. Od tega jih je 369.094 v enostanovanjskih stavbah, 40.343 
v dvostanovanjskih in 250.685 v tro- ali več-stanovanjskih 
stavbah. V enostanovanjskih stavbah živi 62,6 % prebivalcev, v 
dvostanovanjskih 5,7 % in v tro- ali več-stanovanjskih stavbah 
pa 29,0 % prebivalcev Slovenije. Skupina GEN-I je leta 2019 po-
stavila prvo sončno elektrarno GEN-I Sonce na večstanovanjski 
stavbi v Sloveniji. Sončna elektrarna GEN-I Sonce na večstano-
vanjski stavbi s 23 stanovanji na Jesenicah ima 36,7 kW moči, 
letno pa bo proizvedla 37.000 kilovatnih ur zelene električne 
energije. Na letni ravni bo znižala emisije ogljikovega dioksida 
za 17 ton, omogočila pa bo za dobrih 4.500 evrov letnih pri-
hrankov pri rabi električne energije. Elektrarna je projektirana 
na način, ki omogoča, da veliko večino proizvedene električne 
energije porabijo stanovalci sami, le manjši del pa se vrne v 
omrežje. Lastniki z lastno proizvodnjo pokrivajo večino ener-
getskih potreb v stavbi. 15,1 kW modulov je namenjenih upora-
bi za potrebe skupnih prostorov in toplotne postaje, preostalih 
21,6 kW pa za porabo v vsakem od 23 stanovanj.

V samooskrbo večstanovanjske stavbe se lahko povežejo od-
jemalci, ki se napajajo z električno energijo za lastne potrebe 
z vsaj enim merilnim mestom v večstanovanjski stavbi in ki v 
samooskrbo lahko vključijo tudi eno ali več merilnih mest, prek 
katerega oziroma katerih se z električno energijo oskrbujejo 
skupni prostori ali skupne naprave večstanovanjske stavbe 
(merilna mesta skupne rabe).

V primeru samooskrbe večstanovanjske stavbe je naprava za 
samooskrbo preko merilnega mesta naprave za samooskrbo 
priključena na točki prehoda v razdelilni omarici iz distribucij-
skega omrežja v skupno notranjo nizkonapetostno inštalacijo 
večstanovanjske stavbe, na katero so priključena merilna me-
sta, ki so vključena v samooskrbo te večstanovanjske stavbe.

V skupnosti OVE pa se lahko povežejo odjemalci, ki nimajo 
možnosti oziroma ne želijo postavitve sončne elektrarne na 
svojem objektu in se povežejo s podobnimi odjemalci priklju-
čenimi na isto transformatorsko postajo, formirajo skupnost in 
zgradijo samooskrbno sončno elektrarno na primernem mestu 
in koristijo proizvedeno električno energijo z namenom samo-
oskrbnosti svojega doma. Slovenska zakonodaja že predvi-
deva takšen način samooskrbe, vendar pa je implementacija 
zaenkrat še močno otežena, zaradi nedodelanosti nekaterih 
podzakonskih aktov. Prepričani smo, da bodo te težave kmalu 
odpravljene in da bo v našem prostoru zaživela tudi ta oblika 
samooskrbe ter s tem sprostila dodaten potencial za oskrbo z 
brezogljično energijo sonca.

2.6.5 Upravljanje z energijo

Kot je predstavljeno v članku, bo dom prihodnosti deležen 
precej sprememb pri oskrbi z električno energijo. Na eni strani 
se bodo povečale potrebe po energiji, po drugi strani pa bodo 
razpoložljivi dodatni viri energije in predvsem viri prilagajanja 
odjema. Zato postaja vloga odjemalcev energije v današnjem 
energetskem sistemu vse bolj aktivna. To velja tako za večje 
kot manjše oz. gospodinjske odjemalce. Ob uvedbi naprednih 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij (povezljivost), se 
sprosti potencial za prilagajanje odjema. Proizvodnja električ-
ne energije z lastno sončno elektrarno omogoča gospodinj-
stvom, da se prek agregatorja energetskih storitev intenzivno 
in aktivno vključijo v dogajanje na trgu z električno energijo. S 
pomočjo prožnega sistema in prilagajanja rabe energije lahko 
v manjši, a pomembni meri, pripomorejo k ohranjanju zaneslji-
vosti delovanja elektroenergetskega sistema. Poleg zmanjša-
nja porabe imamo še ostale možnosti aktivnega prilagajanja: 
s povečanjem porabe električne energije, s časovnim zamikom 
porabe, s skladiščenjem električne energije ali s proizvodnjo la-
stne električne energije iz malih, razpršenih virov (samooskrba).

Takšno delovanje je možno le, če so predstavljeni sistemi med 
seboj povezani, nadzorovani in ustrezno vodeni. To omogoča 
koncept trajnostnega energetskega kroga (TEK), ki sta ga v so-
delovanju razvili družbi GEN-I in Metron Inštitut. V TEK se po-
vežejo vsi ali nekateri od sistemov energetsko samozadostne 
stavbe, električna vozila, mikro elektrarne iz OVE, hranilniki 
energije in elektroenergetsko omrežje. Sistem TEK omogoča 
optimizacijo rabe energije v mikroomrežju pri odjemalcu na 
način, da ta čim manj obremenjuje omrežje in obenem zado-
volji svoje potrebe po električni energiji.

2.6.6 Zaključek

Trendi v energetiki slonijo na digitalizaciji, elektrifikaciji, decen-
tralizaciji in demokratizaciji, s ciljem znižanja našega ogljičnega 
odtisa. Oskrba z energijo v stavbah je pomembno področje, ki 
omogoča implementacijo novodobnih rešitev, kot so storitve 
samooskrbe, storitve e-mobilnosti, storitve elektrifikacije ogre-
vanja, storitve na področju prilagodljivega odjema ter na po-
dročju učinkovite rabe energije. Poseben poudarek je tudi na 
tehnologijah povezljivosti in upravljanja med seboj povezanih 
tehnologij, saj je prihodnost oz. smer razvoja energetike razvoj 
decentraliziranih sistemov, ki so prek elektroenergetskega 
omrežja povezani v celoto. Ker se bodo potrebe po električni 
energiji v stavbah povečale, so sistemi samooskrbe iz sonca 
nujni element vsake napredne in trajnostno zasnovane stavbe.
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2.7 Analiza deleža lesa in lesnih 
tvoriv v stavbah in Uredba o 
zelenem javnem naročanju

dr. Jure Kotnik
Arhitektura Jure Kotnik 
t: 041 340 963 
e: info@jurekotnik.com 
 www.jurekotnik.com

2.7.1 Uvod

Analiza preverja možnosti uporabe lesa in lesenih tvoriv pri gra-
dnji stavb družbenega pomena (CC-SI 126). To so stavbe, ki so 
bile v preteklosti že zajete v obsegu javnih stavb, za katere ve-
lja določilo Uredbe o zelenem javnem naročanju o obveznem 
30-odstotnem deležu vgrajenega lesa ali lesnih tvoriv. Doku-
ment se opredeli do volumenskih parametrov posameznih de-
lov stavb in z analizo na konkretnem primeru prikaže vrednosti 
in možnosti variacij različnih gradiv kot enega pomembnih iz-
raznih sredstev oblikovanja stavb in arhitekture.

2.7.2 Volumenski deleži gradiv v stavbah 
po elementih

Pri različni arhitekturni tipologiji lahko najdemo različna razmer-
ja med posameznimi gradniki stavb, pri enaki uporabni površini 
lahko pride do odstopanj pri površinah (volumnu) fasad, strešin 
in etažnih plošč. Različen volumen imajo tudi različna gradiva, 
zato so vrednosti v preglednici prikazane z ustreznimi odstopanji.

Iz preglednice 1 je razvidno, da bi bilo mogoče doseči 30-od-
stotni delež vgrajenega lesa v stavbi, četudi bi bila celotna no-
silna konstrukcija in vsa fasada iz materialov, ki ne sodijo med 

les ali lesna tvoriva. V tem primeru bi delež lesa lahko zagotovili 
že z izolacijo tal, tlaki, predelnimi stenami ali stenskimi oziroma 
stropnimi oblogami, kar je pogosto izbor arhitektov pri kombi-
naciji kontrasta hladnih in toplih materialov, vidnega betona in 
lesa ali kovinskih konstrukcij in lesa.

Slika 1: levo Prikaz razdelitve objekta na posamezne elemente za potrebe izračuna volumna. Desno: Pogosta tipologija javnega objekta z dimenzijami etaže 20 x 60 m je 

bila vzeta kot model za preračun deležev gradbenih elementov.

Gradbeni element Delež materiala v 
zgradbi (volumen)

Etažna plošča (les 16 cm, beton 20 cm) 30–40 %
Tlaki (3 cm) 5–12 %
Steklene površine – okno in steklena 
fasada (samo steklo, brez profilov)

0,5–2 %

Fasadna stena (delež lesa, izhodišče 
stena CLT 12 cm, opeka 20 cm)

5–10 %

Stropna obloga (primer vezane 
in podobne plošče debeline 2 cm)

3–4 %

Predelne stene (10 cm) 5–10 %
Stenska obloga (2 cm) 2–5 %
Izolacija fasadne stene (debelina 20 cm) 10–20 %
Izolacija tal (6 cm) 12–18 %

Preglednica 1: Analiza orientacijskih deležev posameznih konstrukcijskih 

elementov v javnih stavbah
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2.7.3 Analiza študijskega primera na primeru upravne stavbe

Analiza natančnejšega izračuna deleža volumnov stavbe je na-
rejena na primeru stavbe tlorisne površine 60 x 20 m z višino 
prostorov 3 m. Gre za najpogostejšo obliko stavb družbenega 
pomena, ki v tovrstni tipologiji zajame večji del upravnih stavb, 
poslovnih stavb, vrtcev in šol s tlorisno površino 1.200 m2. Z 
manjšimi odstopanji lahko ugotovimo, da je to pogosta osnov-
na oblika upravnih stavb oziroma poslovnih stavb, tudi šol in 
vrtcev, ali pa je večkratnik tega modula (Moderna galerija – 
dvakratni modul, Parlament RS – trikratni modul ipd.).

Kot računski primer je vzet primer upravne stavbe z razpore-
ditvijo pisarn po obodu s centralnimi skupnimi deli oziroma 

jaški za vertikalne komunikacije. Pri javnih objektih z odprtimi 
prostori, kot so knjižnice, muzeji in galerije, je delež predelnih 
sten ustrezno manjši od študijskega primera, a so odstopanja v 
deležu gradiv v obsegu količin 10 % volumna.

Izračun, prikazan v preglednici 2, je narejen tako, da je izraču-
nan delež volumna posameznih elementov in deljen s skupno 
vsoto volumnov vseh elementov. Delež je izražen v odstotkih. 
V nekaterih primerih so razhajanja pri volumnu materialov, pri 
čemer za les velja manjši volumen, ki prinaša številne predno-
sti, kot na primer več uporabne površine ali večji volumen pri 
enakih bruto dimenzijah.

Gradbeni element stavbe Volumen v m3
v objektu

Delež 
v zgradbi

Scenariji - delež lesa
S11 S22 S33 S44

Etažna plošča (v primeru lesa upoštevano 
16 cm, pri betonu 20 cm)5

240 43,1 % - 37,7 % - 37,7 %

Finalni tlaki (masivni parket 2 cm) 24 4,3 % 4,3 % - - 4,3 %
Fasadno steklo 4,62 0,8 % - - - -
Fasadna stena (lesena 12 cm, opeka 20 cm, 
steklo profil 5 cm), pokritost fasade 50 %

29,16 5,2 % - - 5,2 % 5,2 %

Stropna obloga (2 cm) 24 4,3 % 4,3 % - - 4,1 %
Predelne stene (10 cm) 47 8,4 % - - 8,4 % 8,4 %
Stenska obloga (2 cm) 16,1 2,9 % 2,9 % - 2,9 %
Izolacija fasadne stene (20 cm lesne 
izolacije), pokritost fasade 50 %

48,6 8,7 % - - 8,7 % 8,7 %

Izolacija tal (lesna izolacija debeline 6 cm) 108 19,4 % 19,4 % - 19,4 % 19,4 %
Notranje predelne lesene steklene stene 
(stene med pisarnami)

15,36 2,75 % - - -

Skupaj 556,84 100,0 % 30,9 % 37,7 % 44,6 % 87,8 %

Preglednica 2: Etažni odsek stavbe dimenzij 60 x 20 x 3 m in variacije gradbenih elementov

1 Scenarij S1 – Stavba z etažnimi ploščami in predelnimi stenami v betonu/opeki in fasado v celoti v steklu z lesno izolacijo tal in lesenimi oblogami na stenah in stropu.

2 Scenarij S2 – Stavba s samo etažnimi ploščami v lesu, vsi ostali parametri stavbe v drugih materialih. Upoštevana je debelina plošče 16 cm pri zmanjšanem skupnem 

volumnu gradbenih elementov.

3 Scenarij S3 – Stavba z leseno fasado pokritosti 50 % fasadne površine in lesno izolacijo tal ter s predelnimi stenami v lesu.

4 Scenarij S4 – Celotna stavba v leseni konstrukciji in leseni fasadi s polovično pokritostjo fasade s steklom.

5 Lesena etažna plošča je tanjša kot betonska, zato je volumen lesene etažne konstrukcije manjši, kar je upoštevano pri izračunu posameznih scenarijev.

Slika 2: Vrtca Šmartno in Kekec, promocija slovenske arhitekture in lesa. (Arhitektura Jure Kotnik, foto levo: Janez Marolt, foto desno: Miran Kambič)
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Slika 3: Notranjost vrtca, foto: Janez Marolt

2.7.4 Analiza rezultatov

Izvedbeni vidik

Analizi pokažeta, da je mogoče raznovrstne javne stavbe gra-
diti v lesu, in to z deležem lesa, večjim tudi od 30 %, četudi 
osnovni gradniki stavbe niso iz lesa, a je v tem primeru treba 
prilagoditi izbor drugih elementov. Na primer pri stavbi z armi-
rano betonsko konstrukcijo in celotno stekleno fasado bi bilo 
za zagotovitev ustreznega deleža lesa treba uporabiti celotno 
izolacijo objekta z izolacijo, ki temelji na lesnih vlaknih, doda-
tno pa bi bile v pomoč tudi stenske ali stropne obloge, ki so lah-
ko velikokrat tudi v funkciji akustičnih plošč. Po drugi strani že 
samo etažna konstrukcija v lesu zagotavlja ustrezen delež lesa.

Finančni vidik

Na finančni učinek je treba gledati celostno in upoštevati tako 
strošek gradiv kot na primer neto uporabne površine. Če so stro-
ški gradnje v povprečju 10 % dražji v primerjavi s klasično gra-
dnjo, je prednost pri gradnji s križno lepljenimi ploščami večja 
uporabna površina, hitrejša gradnja in bolj zdravo grajeno okolje. 
Pri obravnavanih zunanjih konturah objekta 60 x 20 je prihranek 
površine samo pri nosilnem materialu v primerjavi z opeko 12 
cm, pri čemer so pri CLT lesenih stenah boljše izolativne lastnosti 
in je potrebno manj dodatne izolacije, prav tako manjša debelina 
zidu, kar prinese 22 m2 prihranka na etažo. Pri izolaciji – primer-
java 6 cm kamene volne n 6 cm plošč iz lesnih vlaken – imata 
materiala primerljivo toplotno prehodnost materiala, cenovna 
razlika pa glede na delež, ki ga predstavlja izolacija v celotnem 
strošku gradnje, ne predstavlja bistvenega povečanja stroškov in 
je primerljiva z izborom različnih materialov pri tlakih in drugih 
finalnih obdelavah, pri čemer lesna izolacija dalj zadržuje toplo-
to, je iz naravnih in okolju prijaznih materialov ipd. Večkrat je po-
memben dejavnik pri gradnji (pa tudi financiranju) tudi hitrost 
gradnje, kjer ima les prednost pred klasično gradnjo. V prihodno-
sti je, skladno s povpraševanjem na trgu in finančnimi spodbuda-
mi pristojnih resorjev in drugih institucij (EKO sklad), pričakovati 
tudi večanje ponudbe domačih polproizvodov (križno lepljene 
plošče, lepljeni nosilci) za gradnjo lesenih stavb in nadaljnjo rast 
števila proizvajalcev lesenih stavb, kar bo dodatno spodbudilo 
naročnike javnih stavb k odločanju za leseno gradnjo.

2.7.5 Primeri dobre prakse v tujini

V razvitih državah Evrope postaja lesena gradnja vse bolj stan-
dard gradnje tudi za javne objekte, vse od šol, vrtcev do mu-
zejskih zgradb, galerij, športnih objektov ipd. Še posebej pri 
slednjih se pogosto pojavljajo leseni lepljeni nosilci zaradi mo-
žnosti pokrivanja zelo velikih razponov.

Pomembno lahko prispevajo k deležu lesa v objektu tudi lese-
ne, stenske ali stropne obloge, ki so lahko dekorativne ali funk-
cijske (zvočno izolativne).

Največ stavb v lesu v Sloveniji najdemo na področju športa in 
šolstva z vse več poskusi tudi izven teh kategorij. Več objektov 
z visokim deležem lesa v Sloveniji je bilo nagrajenih z domačimi 
ali tujimi nagradami za kvalitetno arhitekturo.

2.7.6 Sklepno mnenje

Glede na tehnično znanje, možnosti izvedbe in upoštevanje fi-
nančnih učinkov, ki so znotraj polja gospodarnosti, ne vidimo za-
držkov za ponovno vključitev stavb splošnega družbenega po-
mena (CC-SI 126) v obseg stavb, ki jih zadevajo določbe Uredbe 
o zelenem javnem naročanju v obveznem 30-odstotnem deležu 
lesa ali lesnih tvoriv v celotni prostornini vgrajenih materialov. 
Z vključitvijo stavb splošnega družbenega pomena v predme-
tno uredbo bi nadalje prispevali tudi k zmanjševanju negativnih 
okoljskih vplivov in porabe energije ter podprli krožno gospo-
darstvo in rabo nizkoogljičnih materialov kot ene od prioritetnih 
usmeritev vlade. Dejstvo je, da vse več držav, skladno tudi z novi-
mi usmeritvami Evropske komisije, povečuje deleže lesa in lese-
nih tvoriv pri gradnji stavb in proizvodnji izdelkov, kjer lahko les 
enakovredno nadomesti druge, okolju manj prijazne materiale. 
Zmanjševanje rabe lesa v stavbah bi torej pomenilo korak nazaj v 
prizadevanju za bolj zdravo, trajnostno ozaveščeno družbo.
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2.8 Pozitivni učinki Uredbe o 
zelenem javnem naročanju 
na uporabo lesa v gradnji

Mojca Jeneš 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, Direktorat za lesarstvo 
t: 01 400 37 14 
e: mojca.jenes@gov.si 
 www.gov.si

2.8.1 Uvod

Prvotna Uredba o zelenem javnem naročanju (2011), ki je dolo-
čala, da mora znašati delež lesa v stavbah, ki jih uredba zajema, 
najmanj 30 % prostornine vgrajenih materialov, je bila sprejeta 
leta 2011 na osnovi vladnih strateških dokumentov. Določila 
uredbe so v delu, ki zadeva gradnjo stavb, veljala za poslovne 
in upravne stavbe ter stavbe splošnega družbenega pomena. 
Leta 2018 je začela veljati nova Uredba o zelenem javnem na-
ročanju (Uradni list RS, št. 51/2017), pri kateri se je Uredba spre-
menila v delu, ki določa obseg stavb – objekti in stavbe splo-
šnega družbenega pomena niso bili več vključeni med stavbe, 
za katere je 30-odstotni delež vgrajenega lesa obvezen (Ured-
ba o zelenem javnem naročanju, 2017). Ministrstvo za javno 
upravo se je pri spremembi naslonilo na mnenje Ministrstva za 
okolje in prostor, da je 30-odstotni delež lesa v prostornini stav-
be težko doseči in izračunati. MOP se obenem sklicuje tudi na 
vodila Evropske komisije, ki v okviru javnega naročanja stavb 
govorijo le o poslovnih stavbah, ne pa tudi o stavbah splošnega 
družbenega pomena.

Prvotno sprejeta uredba je imela veliko pozitivnih učinkov, 
predstavljenih v nadaljevanju, na povečanje predelave lesa in 
povečanje števila proizvajalcev v lesarski panogi. Z izločitvijo 
stavb splošnega družbenega pomena, med katere sodijo stav-
be za kulturo in razvedrilo, muzeji, arhivi in knjižnice, stavbe za 
izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, stavbe za zdra-
vstveno oskrbo in stavbe za šport, je predelava lesa za name-
ne gradnje javnih stavb spet upadla, zato si Ministrstvo za go-
spodarski razvoj in tehnologijo praktično od uveljavitve nove 
uredbe, v okviru medresorskih usklajevanj, z dopisi, sestanki in 
predloženimi argumenti s pristojnimi na MJU in MOP, nazadnje 
tudi v sklopu predlaganih ukrepov za blaženje posledic koro-
nakrize, ves čas prizadeva, da bi v obseg stavb, ki jih uredba 
zadeva, ponovno vključili tudi stavbe splošnega družbenega 
pomena.

Strokovne analize, mnenja in primeri dobrih praks tudi v Slo-
veniji namreč kažejo, da je mogoče doseči 30-odstotni ali celo 
večji delež vgrajenega lesa, četudi je celotna nosilna konstruk-
cija in fasada iz drugih materialov. Prav tako je izračun deleža 
lesa enostavno izvedljiv, vodila komisije pa so le priporočila in 

nimajo statusa obvezne uporabe. To pomeni, da ni strokovne-
ga zadržka za ponovno vključitev stavb splošnega družbenega 
pomena v obseg stavb, ki jih zadevajo določbe uredbe.

Večja uporaba lesa oz. višji delež vgrajenega lesa v proizvodih 
lahko bistveno prispeva tudi k ciljem v zvezi z zmanjševanjem 
toplogrednih plinov. Zato je, kot je zapisano v viziji Strategije 
slovenske lesne industrije, pomembno spodbujanje in potro-
šnja države pri vseh segmentih javnih naročil v smeri izdelkov, 
proizvedenih iz naravno obnovljivih virov, torej iz masivnega 
lesa in lesnih tvoriv (Humar idr., 2012).

2.8.2 Dokumenti in podlage za sprejem Uredbe o 
zelenem javnem naročanju v letu 2011

Strateški dokumenti, v katerih je določen in argumentiran spre-
jem zelenih javnih naročil na področju lesene gradnje v stav-
bah splošnega družbenega pomena:

1. Strategija slovenske lesne industrije

Strategija poudarja, da lesnopredelovalna panoga prispeva k 
zniževanju emisij CO₂ tako z učinkom zamenjave drugih mate-
rialov z ogljično nevtralnimi materiali kot tudi z učinkom sekve-
stracije – v izdelkih iz lesa je CO₂ vezan v celotnem življenjskem 
ciklu izdelka. Na podlagi tega strategija navaja, da je intenzivna 
raba lesa ena najenostavnejših in najcenejših možnosti za pre-
hod v nizkoogljično družbo in da jo je zato treba spodbujati na 
vseh ravneh družbe (Humar idr., 2012).

2. Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige 
»Les je lep«

Poudarja, da lesa ne izkoriščamo v zadostni meri doma, ampak 
se ga veliko izvaža (po podatkih SURS je bilo leta 2018 izvoženo 
2,6 mio m3 hlodovine), čeprav je Slovenija tretja najbolj goz-
dnata država Evropske unije, kjer letno priraste okoli 9 milijo-
nov m3 lesa. Poleg doseganja višje dodane vrednosti in razvoja 
slovenske lesne industrije bi se povečanje izrabe lesa poznalo 
tudi pri povečanju ponora CO₂, saj je les surovina, ki je uporab-
na v celoti in v več življenjskih ciklih (ponovna uporaba oz. ka-
skadna raba lesa) (Bogataj idr., 2012).



Pr
eh

od
 v

 tr
aj

no
st

no
 g

ra
dn

jo
 in

 ž
iv

lje
nj

sk
i c

ik
el

 s
ta

vb
e

10
5

3. Slovenska industrijska politika – SIP (2013)

Glede na Slovensko industrijsko politiko 2013 nove vire za rast 
predstavljajo predvsem odgovori na družbene izzive z uvelja-
vitvijo nove paradigme razvoja, izhajajoče iz konceptov zelene 
rasti, zelenega gospodarstva in snovno učinkovite ter nizkoo-
gljične družbe, ki temeljijo na izboljšanju energetske, materi-
alne, okoljske in družbene učinkovitosti namesto na vse večji 
porabi prostora, surovin in energije. Lesnopredelovalno indu-
strijo in trajnostno gradbeništvo politika navaja kot dva izmed 
ključnih industrijskih sektorjev v okviru okoljske tehnologije, ki 
je prednostno tehnološko področje za okoljsko-energetski izziv 
učinkovite rabe naravnih virov, ki temelji na trajnostni proizvo-
dnji in potrošnji.

4. Slovenska strategija pametne specializacije S4 (2017)

V poglavju Pametne zgradbe in dom z lesno verigo (del pred-
nostnega področja Zdravo bivalno in delovno okolje) strategija 
za cilj določa medpanožno povezovanje in integracijo lesne 
verige v zasnovo doma in delovnega okolja. Kot eno izmed 

glavnih področij in tehnologij pri doseganju tega cilja pa na-
vaja tudi napredne gradbene materiale in produkte, vključno z 
lesom in lesnimi kompoziti.

Vsi omenjeni strateški dokumenti torej predpostavljajo zeleno 
javno naročanje in/ali povečanje izrabe naravnih virov (lesa) 
kot dobro priložnost za trajnostni razvoj.

2.8.3 Pozitivni učinki uveljavitve Uredbe o zele-
nem javnem naročanju

Prvotna Uredba o zelenem javnem naročanju, ki je bila sprejeta 
leta 2011, je imela veliko pozitivnih učinkov na leseno gradnjo.

Pozitivni učinki uredbe iz leta 2011 na povečanje lese-
ne gradnje javnih objektov in negativni učinki spre-
membe uredbe v letu 2018

Za ugotovitev učinkov oz. vpliva uredbe na leseno gradnjo 
objektov in za določitev pravilnega časovnega obdobja vpliva 
moramo upoštevati, da je uredba stopila v veljavo 90 dni po 

Tip objekta Število primerov Objekt
Vrtec 17 Vrtec Ig, Vrtec Odranci, Vrtec Radenci, Vrtec Pirniče, Vrtec Laporje, Vrtec Kamni-

tnik Škofja Loka, Vrtec Ribnica, Vrtec Poljčane, Vrtec Šentjernej, Vrtec Hoče, Vrtec 
Markovci, Vrtec Žaga pri Bovcu, Vrtec Brestanica, Vrtec Gozdiček Murska Sobota, 
Vrtec Leseni škrat Šmartno, Vrtec Kekec Ljubljana, Vrtec Krtina

Športna dvorana 6 Športna dvorana pri OŠ Brdo (Lukovica), Športna dvorana Trebelno, Športna 
dvorana Mengeš, Športna dvorana Dobrepolje, Športna dvorana Rakek, Športna 
dvorana Gorenja vas

Osnovna šola 2 Osnovna šola Krtina, Osnovna šola Jurija Vege Vrhpolje
Dvorana 2 Dvorana OŠ Duplek, Večnamenska dvorana Senožeče
Galerija 1 Galerija Sora
Zdravstveni dom 1 Zdravstveni dom Lucija
Prizidek 1 Prizidava šole Ig
Klubski prostor 1 Klubski prostori MORS
Turistični center 1 Večnamenski turistični center Podlehnik
Dom starejših občanov 1 Dom starejših občanov Kočevje
Skupaj 33

Preglednica 1: Primeri javnih objektov, grajenih z lesom (Direktorat za lesarstvo, 2019)

Slika 1: Vrtec Brestanica, grajen z lesom, foto: Boštjan Colarič
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objavi, torej marca 2012, spremenjena uredba, ki jo je nado-
mestila, pa je stopila v veljavo s 1. 1. 2018. Vsi do takrat začeti 
postopki javnega naročanja za projektiranje in izvedbo objek-
tov so se nadaljevali po starih predpisih in nanje spremenjena 
uredba ni imela vpliva. Prav tako je pomembno upoštevati, da 
je bilo treba po uredbi iz leta 2011 navedeni delež lesa in lesnih 
tvoriv predvideti že v času projektiranja, medtem ko izvedba 
objektov na podlagi že končanih projektov ni sledila predpisa-
nemu deležu lesa. To pomeni, da se je izvedba s predpisanim 
deležem lesa na podlagi Uredbe o zelenem javnem naročanju, 
sprejete leta 2011, začela šele v sredini leta 2013 (Direktorat za 
lesarstvo, 2019).

Ne glede na ta zamik pri dejanski izvedbi objektov s predpisa-
nim deležem lesa in lesnih tvoriv se je število tovrstnih objek-
tov zelo povečalo v obdobju do leta 2018.

Pozitivni učinek uredbe se je pokazal predvsem v povečanju 
števila večjih javnih objektov (grajenih z lesom), ki so se začeli 
izvajati v času od uveljavitve uredbe. Pred njo je bila lesena gra-
dnja dobro prisotna na področju gradnje individualnih stano-
vanjskih objektov, medtem ko je bila na področju gradnje jav-
nih objektov relativno malo zastopana. Po sprejetju uredbe se 
je gradnja lesenih objektov okrepila tudi na področju gradnje 
različnih javnih objektov, s čimer se je lesena gradnja razvijala 
v dotlej še neznani in nezastopani smeri s strani proizvajalcev 
in graditeljev lesenih objektov (Direktorat za lesarstvo, 2019).

Kot je razvidno iz preglednice 1, so se izvedli ali začeli postop-
ki v zvezi z izvedbo desetih različnih tipov objektov. Največ je 
bilo vrtcev (17 objektov) in športnih dvoran (6), sledijo osnovne 
šole in dvorane (po dva objekta), po en primer pa je pri ostalih 
objektih (galerija, zdravstveni dom, prizidek, klubski postori, tu-
ristični center, dom starejših občanov).

Po spremembi uredbe, ki je začela veljati leta 2018, po kateri 
stavbe splošnega družbenega pomena niso več vključene med 
stavbe, za katere je že v fazi projektiranja določeno, da mora 
biti vanje vgrajenega vsaj 30 % lesa, pa novih projektov v leseni 
izvedbi praktično ni. To pomeni drastičen upad novih projek-
tov, ki bi predvideli izvedbo objektov splošnega družbenega 
pomena v leseni izvedbi oz. vsaj z ustreznim deležem lesa. Za-
dnja sprememba je tako povzročila veliko zmanjšanje vgradnje 
lesenih gradbenih materialov in posledično zmanjšanje naročil 
za leseno gradnjo (Direktorat za lesarstvo, 2019).

Pozitivni učinki uredbe na povečanje števila podjetij 
ter na osnovne kazalce v proizvodnji montažnih stavb 
in lesenih konstrukcij

Število podjetij oz. podjetnikov v proizvodnji montažnih stavb 
in lesenih konstrukcij se je v obdobju od 2010 do 2018 poveča-
lo za 125 %, s 40 na 90, ki skupaj pokrivajo devet različnih vrst 
proizvodnje (brunarice, lesene masivne hiše, lesene montažne 
hiše – panelna in skeletna gradnja, konstrukcijski les, lepljeni 
nosilci, mobilni leseni objekti, modularne hiše, nizkoenergijske, 
pasive hiše). Največ (40) se jih ukvarja z gradnjo brunaric, le-
senih masivnih hiš/konstrukcij in z gradnjo montažnih hiš (35), 
medtem ko se s proizvodnjo različnega konstrukcijskega lesa 
ukvarja šest podjetij (Direktorat za lesarstvo, 2019).

Če primerjamo še osnovne kazalce v proizvodnji montažnih 
stavb in lesenih konstrukcij v letu 2010 (pred sprejetjem ured-
be) in leta 2018 (sedem let po sprejetju uredbe in pred njeno 
spremembo), lahko vidimo, da se je povečalo število zaposle-
nih, prodaja in izvoz.

Številke v obdobju od sprejetja uredbe leta 2011 do njene spre-
membe leta 2018 (preglednica 2) torej kažejo na rast v osnov-
nih kazalcih poslovanja. Vse to je imelo tudi pozitivne makro-
ekonomske učinke na celotno lesnopredelovalno panogo, ki 
je leta 2018 beležila že peto zaporedno leto vsestransko rast 
(Likar in Valentinčič, 2019).

2010 2018 Povečanje
Število 
zaposlenih

998 1.052 5 %

Letna prodaja 96.936.171 EUR 167.735.110 EUR 73 %
Prodaja na 
domačem trgu

62.830.997 EUR 96.255.077 EUR 53 %

Izvoz 34.105.174 EUR 71.480.033 EUR 110 %

Preglednica 2: Primerjava osnovnih kazalcev poslovanja v letih 2010 in 2018 (GZS - 

Združenje lesne in pohištvene industrije)

Pozitivni okoljski vplivi lesene gradnje

Povečanje gradnje z lesom in uporabe lesa, k čemur je bistve-
no pripomogla uredba, ima tudi pozitivne okoljske vplive, saj 
predstavlja uporaba lesa preprost način zniževanja emisij to-
plogrednih plinov in zmanjševanja podnebnih sprememb.

Gradbeništvo, ki temelji na proizvodih težke industrije, je naj-
večji porabnik energije, zato največ prispeva k emisiji toplogre-
dnih plinov. Med proizvodnjo železa, jekla, cementa, aluminija, 
kamene volne kot tudi pri transportu gradiv in končni gradnji 
objektov se namreč porablja veliko energije in emitira veliko 
količin CO₂ v okolje, medtem ko les veže CO₂ v celotnem ži-
vljenjskem ciklu objekta (Direktorat za lesarstvo, 2019, str. 15; 
Pohleven, 2012, str. 124).

Za ponazoritev: med nastajanjem 1 m3 lesa se veže 0,9 tone 
CO₂, medtem ko se pri proizvodnji 1 m3 plastike v ozračje spro-
sti 5 ton CO₂, pri železu 15 ton in pri aluminiju 25,5 tone CO₂. 
Les je od vseh gradiv in surovin torej energetsko najmanj obre-
menjujoč, je naravno obnovljiv material, ki skladišči ogljik ter 
ustreza načelom krožnega gospodarstva in trajnostnega razvo-
ja, kar pomeni, da ima najmanjši vpliv na okolje (Direktorat za 
lesarstvo, 2019, str. 15; Pohleven, 2010, str. 17).

Z uporabo lesa kot osnovnega gradbenega elementa name-
sto ogljično intenzivnih materialov pri gradnji torej znižujemo 
emisije toplogrednih plinov in delujemo proti podnebnim 
spremembam (Direktorat za lesarstvo, 2019, str. 15; Steblovnik 
Župan, 2010, str. 14). Kot navaja Pohleven (2010, str. 17), »lese-
na hiša v svoji življenjski dobi ohranja 10 do 25 ton ogljika, če 
dodamo še leseno opremo, pa od 12 do 30 ton ogljika, oziroma 
okoli 60 ton CO₂. Če bi v Evropi za 10 % povečali delež novo-
zgrajenih hiš iz lesa, bi s tem letno za 25 % znižali količino CO₂.«
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Poleg znižanja emisij toplogrednih plinov pa so prednosti 
gradnje z lesom tudi skrajšanje časa gradnje, prefabrikacija in 
izvajanje gradbenih del v kontroliranem proizvodnem okolju 
(okolju prijaznejši postopek gradnje, manjši vpliv na okolico) 
ter možnost recikliranja vgrajenih materialov (lesa) (Značilnosti 
lesene gradnje, b. d.). Glede stroškovnega vidika strokovni član-
ki in analize kažejo, da je lesena gradnja cenovno primerljiva s 
klasično gradnjo, pri čemer je vse odvisno od načina gradnje in 
kakovosti vgrajenih materialov (Dunn, 2015; Fajfar, 2019; Van-
denbossche, De Jaeger in Wijnendaele, 2012, str. 48; Značilno-
sti lesene gradnje, b. d.). Cenovno ugodna je predvsem gradnja 
z lesenimi okviri, ki je standardizirana (Pro:Holz Svet za les, b. d., 
str. 11). Obenem so pri izvedbi lesenih objektov cenejša zemelj-
ska in gradbena dela vezana na temelje ali temeljno ploščo, saj 
so leseni objekti lažji od klasično grajenih.

2.8.4 Zaključek

Strateški vladni dokumenti (Strategija slovenske lesne industri-
je, Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne 
verige (Les je lep), Slovenska industrijska politika, Slovenska 
strategija pametne specializacije), ki jih je Vlada Republike Slo-
venije sprejela v sodelovanju s strokovnimi institucijami, so v 
skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju iz leta 2011, ki je 
že v fazi projektiranja objektov oz. stavb določala, da mora biti 
v te objekte vgrajenega vsaj 30 % lesa (Direktorat za lesarstvo, 
2019).

Kot ugotavljamo, je imela uredba številne pozitivne učinke, in 
sicer na povečanje vgradnje lesa, povečanje števila proizvajal-
cev lesenih objektov in tudi na povečanje prodajne realizacije v 
gospodarskih družbah na področju lesene gradnje, medtem ko 
je poznejša sprememba tozadevno učinkovala negativno. Mi-
nistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo si zato prizadeva, 
da bi v obseg stavb, pri katerih mora delež lesa znašati najmanj 
30 % prostornine vgrajenih materialov, ponovno vključili tudi 
stavbe splošnega družbenega pomena.

S ponovno razširitvijo obsega stavb, ki jih zadeva uredba, bi pri-
spevali tudi k zmanjševanju negativnih okoljskih vplivov in po-
rabe energije ter podprli krožno gospodarstvo in rabo naravno 
obnovljivih materialov, k čemur nas zavezuje tudi nov Evrop-
ski zeleni dogovor, ki predpostavlja vzpostavitev trajnostnega 
evropskega gospodarstva, ki do leta 2050 ne bo ustvarjalo neto 
emisij toplogrednih plinov (Evropski zeleni dogovor, 2019).

Ker je lesena gradnja pomemben del prehoda v podnebno nev-
tralno gospodarstvo, imamo zaradi velike razpoložljivosti lesne 
surovine dober potencial za doseganje ciljev dogovora. Lesno-
predelovalna panoga, ki se opira na domačo surovinsko osnovo 
in je lahko energetsko samozadostna, pa predstavlja pomemb-
no konkurenčno prednost za slovensko gospodarstvo.
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2.9 Raba lesnih ploščnih 
kompozitov z vidika 
trajnostnega in ekološkega 
razvoja

dr. Sergej Medved 
Univerza v Ljubljani, Biotehniška 
fakulteta, Oddelek za lesarstvo 
t: 01 320 36 17 
e: sergej.medved@bf.uni-lj.si 
 www.bf.uni-lj.si/

2.9.1 Uvod

Les je eden izmed najboljših, če ne že najboljši, naravnih mate-
rialov trajnostnega in ekološkega razvoja. V luči trajnostnega 
razvoja, krožnega gospodarstva in ustvarjanja družbe brez od-
padkov pri izkoriščanju lesa nismo najbolj učinkoviti. Vse pre-
več surovine ostane nepredelane oz. se uporablja za pridobi-
vanje energije. Pri slednjem namreč velja zmotno dejstvo, da je 
kurjenje lesa z vidika okolja nevtralno, pri čemer pa ne upošte-
vamo, da je drevo in s tem les absorbiral CO₂ dolga desetletja, 
sprosti pa ga v nekaj minutah oz. urah. Med rastjo 1 m3 lesa ab-
sorbira (s fotosintezo) 1 tono CO₂ (in skladišči) (Beyer idr., 2006).

Če želimo biti učinkoviti z vidika koriščenja potenciala naravne 
in pogojno obnovljive surovine ter trajnostnega in ekološkega 
razvoja, potem moramo razmišljati o industriji, ki je sposobna 
predelati ogromne količine manj kvalitetnega lesa, ostankov 
žagarskih in mizarskih ostankov ter rabljenega in odsluženega 
lesa. Šele ob učinkoviti predelavi lesa, torej ko bomo ta manj 
kvalitetni les predelali v izdelke, kot so lesni ploščni kompoziti, 
ki jih lahko uporabljamo več desetletij, bomo lahko govorili o 
velikem skladiščnem potencialu CO₂.

Lesni ploščni
kompoziti

Plošče iz masivnega lesa

Opažne plošče

Mizarske plošče

Lepljeni nosilci

Križno lepljen les

Plošče iz furnirja

Furnirne plošče

Slojnat furnirni les

Plošče iz iveri

Iverne plošče

Plošče z usmerjenim
ploščatim iverjem (OSB)

Ekstrudirane plošče

Plošče iz vlaken

Izolacijske plošče

Lahke plošče oz.
plošče z nizko gostoto

Srednje trde oz.
srednje goste plošče

Trde plošče oz.
plošče z visoko gostoto

Slika 1: Razdelitev lesnih ploščnih kompozitov glede na obliko gradnikov
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Lesni ploščni kompoziti so materiali, ki so narejeni iz lesnih gra-
dnikov v obliki furnirja, iveri in vlaken (vsaj 80 % glede na maso 
kompozita) in primernega lepila (urea-formaldehidno, mela-
min-urea-formaldehidno, melamin-formaldehidno, fenol-for-
maldehidno in/ali izocianatno lepilo). Razvrstitev lesnih plošč 
glede na obliko gradnikov je prikazana na sliki 1, videz pa na 
sliki 2.

Lesne ploščne kompozite uvrščamo med enostavne inženir-
ske lesne materiale, pri katerih z dezintegracijo lesa v gradnike 
primernih oblik in velikosti ter ponovno integracijo izdelamo 
material z željenimi oz. zahtevanimi lastnostmi. Spekter rabe 
lesnih ploščnih kompozitov je izredno širok, saj jih lahko upora-
bimo tako kot embalažo, za izdelavo pohištva kakor tudi v zah-
tevnejših konstrukcijah kot nosilne elemente ali izolator (EPF, 
2019).

Za izdelavo lesnih ploščnih kompozitov se uporablja predvsem 
manjvredna lesna surovina, kar še posebej velja za iverne in 
vlaknene plošče (slika 3). Za izdelavo vlaknenih plošč lahko po-
leg hlodovine in celolesnih ostankov uporabimo tudi les slabše 
kvalitete oz. ostanke po sečnji, ostanke žagarskih in mizarskih 
obratov večjih dimenzij (za izdelavo vlaken namreč les najprej 
na sekirostrojih »preoblikujemo« v sekance). Za iverne plošče 
lahko trdimo, da so odličen primer materiala, ki nastane z reci-
kliranjem, saj se za njihovo proizvodnjo uporablja predvsem les 
slabše kvalitete oz. ostanki po sečnji, ostanki žagarskih obratov 
in ostanki mizarskih obratov, prav tako pa lahko za njihovo pro-
izvodnjo uporabimo tudi rabljen oz. odslužen les, pohištvo in 
konstrukcijski les oz. lesne ploščne kompozite.

Izdelavo in rabo lesnih ploščnih kompozitov z vidika trajno-
stnega in ekološkega razvoja moramo preučiti z dveh aspektov. 
Prvi je celostna in funkcionalno učinkovita raba lesne surovi-
ne, drugi učinkovitost rabe lesnih ploščnih kompozitov glede 
zmanjšanja energetskih potreb za gretje in ohlajanje bivalnega 
in delovnega okolja.

2.9.2 Celostna in funkcionalno učinkovita raba 
lesne surovine – skladiščni potencial CO₂ v 
lesnih ploščnih kompozitih

Z vidika zmanjšanja obremenitve okolja s toplogrednimi plini 
je pomembna celovita raba lesne surovine, pri čemer moramo 
upoštevati principe kaskadne rabe lesa. Les je namreč tehnolo-
ška surovina, iz katere lahko izdelamo številne uporabne izdel-
ke in polizdelke. Slednje je mogoče zgolj v primeru učinkovite 
rabe lesa. S kurjenjem lesa se namreč življenjski in uporabno-
stni cikel konča, prav tako pa s kurjenjem lesa emitiramo v oko-
lje tisti CO₂, ki ga je drevo – in s tem les – absorbiralo med rastjo.

Za izdelavo 1 m3 lesnega ploščnega kompozita porabimo med 
100 in 700 kg lesa (odvisno od vrste lesnega ploščnega kompo-
zita in željene gostote). Ob upoštevanju, da je povprečni delež 
ogljika 50-odstoten, lahko ocenimo, da smo z izdelavo 1 m3 le-
snega ploščnega kompozita uskladiščili med 180 kg in 1.280 kg 
CO₂ (teoretična vrednost) (Wilson, 2010). Čas skladiščenja oglji-
ka oz. CO₂ je odvisen predvsem od dobe uporabnosti lesnega 
ploščnega kompozita. Pri tem lahko uporabimo dve izhodišči:

 − raba v pohištvene namene; v tem primeru rabe lahko sma-
tramo, da se bo ogljik in s tem potencialni CO₂ skladiščil vsaj 
deset let. V primeru nesmotrne rabe oz. če bi enako količino 
lesa skurili ali pustili zgniti v gozdu ali na deponiji, bi ta ko-
ličina lesa, ki bi jo načeloma porabili za izdelavo 1 m3 kom-
pozita, v desetih letih v okolje emitirala med 10.000 kg CO₂ 
in 12.800 kg CO₂; ob upoštevanju, da 10 kg lesa vsebuje 5 kg 
ogljika oz. 18,33 kg CO₂ potenciala (Wilson, 2008);

 − raba v konstrukcijske namene (lesena gradnja, panelni sis-
temi, montažne hiše); ob tej rabi lahko smatramo, da se bo 
ogljik in s tem potencialni CO₂ skladiščil vsaj 50 let, kar po-
meni, da bi v primeru nesmotrne rabe enake količine lesa, 
kot je potrebna za izdelavo 1 m3 lesnega ploščnega kom-
pozita, v tem obdobju v okolje emitirali med 9.000 kg CO₂ 
in 64.000 kg CO₂.

Slika 2: Videz lesnih ploščnih kompozitov: a) furnirna plošča, b) OSB, c) iverna plošča, č) ekstrudirana plošča z odprtinami, d) vlaknena plošča, e) izolacijska plošča

a)

č)

b)

d)

c)

e)
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Ne glede na to, kje bodo lesni ploščni kompoziti uporabljeni, se 
s končanjem dobe uporabe njihova »življenjska« pot ne zaklju-
či, saj jih lahko recikliramo, torej jih lahko ponovno predelamo 
in uporabimo za izdelavo ivernih plošč. Posledično se s tem 
zmanjša poraba lesne surovine oz. lahko govorimo o celoviti 
rabi lesne mase (krožno gospodarstvo). Posledično se CO₂ ne 
skladišči »samo« 10 oz. 50 let, ampak lahko govorimo o signifi-
kantno daljši dobi skladiščenja CO₂.

Ob predstavitvi omenjenih podatkov ne smemo pozabiti, da za 
izdelavo lesnih ploščnih kompozitov potrebujemo energijo in 
da pri proizvodnji nastaja emisija CO₂ (od 50 kg/m3 do 200 kg/
m3 izdelanega kompozita), vendar je le-ta signifikantno nižja od 
drugih materialov, ki jih uporabljamo za izdelavo pohištva ali 
pri gradnji (Beyer idr., 2006; Bribián idr., 2011).

Upoštevanje podatkov o emisiji CO₂ in posledici proizvodnje 
lesnega ploščnega kompozita ter ogljikovodikovega skladišč-
nega potenciala rabe kompozitov razkrije, da je negativni vpliv 
proizvodnje lesnih ploščnih kompozitov na okolje bistveno 
manjši, saj je skladiščni potencial kompozitov znatno višji od 
emisije pri proizvodnji (Ruuska, 2013, 126).

Okoljski učinek proizvodnje in rabe lesnih ploščnih kompozi-
tov si bomo v nadaljevanju pogledali na primeru proizvodnje 
ivernih plošč, katerih delež je po podatkih EPF (2019) največji. V 
evropskem merilu 49-odstotni delež proizvodnje lesnih plošč-
nih kompozitov (62,2 mio m3 v letu 2019) predstavljajo iverne 
plošče (slika 4).

Za izdelavo 1 m3 iverne plošče z gostoto 650 kg·m3 potrebu-
jemo 590 kg lesa s 50-odstotnim povprečnim deležem oglji-
ka. Z uporabo lesa za izdelavo ivernih plošč smo tako v 1 m3 
uskladiščili 295 kg ogljika oz. 1.082 kg CO₂ (teoretična vrednost) 
(Wilson, 2008). Upoštevajoč vse potencialne emitorje CO₂ bi pri 
proizvodnji 1 m3 emitirali v okolico med 75 in 110 kg CO₂. Ob 
predpostavki, da tovarna proizvede 300.000 m3 v enem letu, bi 
to pomenilo, da je v okolje emitirala med 22.500 t in 33.000 t 
CO₂ ter uskladiščila približno 324.000 t CO₂. Skladiščni potenci-
al je večji, kot je potencialna obremenitev okolja zaradi emisije 
CO₂ pri proizvodnji, kar priča o pozitivnem učinku proizvodnje 
in rabe proizvoda. Ta razlika postane še očitnejša, če upošteva-
mo vsaj 50-letno obratovanje tovarne (slika 5).

Na sliki je prikazan celokupni kumulativni učinek na okolje. Ker 
se za proizvodnjo ivernih plošč uporablja lesna surovina slabše 
kakovosti, je upravičena predpostavka, da bi les, ki bi načeloma 
moral biti uporabljen za izdelavo ivernih plošč, propadel v goz-
du, končal na deponijah ali v kuriščih, kar posledično pomeni, 
da bi v okolico emitirali ravno tisto količino CO₂, ki ga z izdelavo 
in rabo ivernih plošč skladiščimo.

Na pozitiven okoljski učinek proizvodnje in rabe ivernih plošč 
ne moremo gledati zgolj skozi prizmo emisije CO₂, ampak mo-
ramo imeti pred očmi tudi celostni in učinkovit izkoristek lesne 
mase. Za proizvodnjo lesnih ploščnih kompozitov, predvsem 
ivernih plošč, uporabimo predvsem manj kvalitetno lesno su-
rovino oz. lesne ostanke, kar posledično pomeni, da se zaradi 
rabe kompozitov zmanjša tudi potreben posek hlodovine. 
Omenjeno zmanjšanje potrebnega poseka je posledica učinko-
vite rabe lesne surovine, saj lesnega ostanka ne skurimo oz. ga 
pustimo segniti, ampak ga uporabimo za izdelavo proizvoda, 
pri katerem je izkoristek iz plošče v končni izdelek večji kot 90 % 
(pri rabi hlodovine je izkoristek od hloda do končnega izdelka 
med 30 % in 50 %). Zmanjšanje potrebnega poseka hlodovine 
pa neposredno pomeni, da se je zmanjšala količina CO₂ v oko-
lici. Drevesa namreč že po svoji funkciji absorbirajo CO₂ in ga 
pretvarjajo v potrebni kisik.

Z vidika krožnega gospodarstva lesne surovine je smiselna in 
trajnostno upravičena raba lesne surovina tista, pri kateri lesno 
surovino uporabimo za izdelavo polizdelkov (letve, lamele, 
deske, plošče (furnirne, iverne, vlaknene) in/oz. izdelkov, torej 
takšna raba, pri kateri se CO₂ skladišči desetletja in ne zgolj do 
prve deponije ali kurišča, kjer prihaja do takojšnje obremenitve 
okolja s CO₂.

Hlodovina; 48 %

Ostanki; 31 %

Odslužen les; 21 %
Vlaknene plošče; 31 %

Furnirne plošče; 11 %

OSB; 9 %

Iverne plošče; 49 %

Slika 3: Raba lesne surovine za proizvodnjo plošč iz iveri (OSB, iverna plošča) in 

plošč iz vlaken v letu 2017 (EPF, 2019)

Slika 4: Delež proizvedenih lesnih plošč v letu 2019 (EPF, 2019)
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2.9.3 Zmanjšanje energetskih potreb za ogrevanje in ohlajanje

Smiselnost rabe lesnih ploščnih kompozitov ne sme temeljiti 
zgolj in izključno na celoviti rabi surovine, ampak na doseganju 
primernih lastnosti. Mehanske lastnosti, ki opredeljujejo po-
dročje rabe lesnega ploščnega kompozita (nosilna, nenosilna 
konstrukcijska raba, pohištvena raba), so dobre, še posebej če 
upoštevamo kakovost surovine, iz katere so večinoma narejeni. 
Ko pa govorimo o lesnem ploščnem kompozitu kot materialu, 
s katerim bi/bomo zmanjšali porabo energije za segrevanje in 
ohlajanje ter s tem posredno tudi potencialno zmanjšali izpuste 
toplogrednih plinov, morajo biti zagotovljene druge lastnosti.

Človekovo dobro počutje je močno odvisno od bivalnega oko-
lja oz. predvsem počutja v takšnem okolju. Pri tem pomembno 
vlogo odigra kakovost oz. čistost zraka, prav tako tudi klimatski 
pogoji. Za doseganje primernih klimatskih pogojev v bivalnem 
in delovnem okolju uporabljamo različne načine, ki obsegajo 
tako segrevanje prostora v hladnejših in ohlajanje prostora v 
toplejših obdobjih, kakor tudi rabe primernih toplotno izola-
cijskih materialov. Poglavitna naloga izolatorja je namreč pre-
prečevanje toplotnih izgub zaradi segrevanja in ohlajanja oko-
liškega zraka ali zraka v prostoru. Kot toplotno izolacijski mate-
rial štejemo tiste materiale, katerih toplotna prevodnost (λ) je 
≤ 0,1 W·m-1·K-1 (CTC-N; 2020), in kot lahko ugotovimo iz dosto-
pnih podatkov (Sonderegger in Niemz, 2009; Greenspec, 2020; 
Lesoteka, 2017; Egger, 2019; Hasslacher, 2020; Metsä Wood, 
2015; Pfleiderer, 2019; Sonae Auraco, 2020; SwissKrono, 2019), 
že osnovni lesni ploščni kompoziti (z gostoto nad 500 kg·m-3) 
zagotavljajo relativno dobro toplotno izolativnost (λ med 0,1 in 
0,15 W·m-1·K-1), medtem ko lahko rečemo, da je toplotna prevo-
dnost izolacijskih plošč iz lesnih gradnikov nizka, saj je λ med 
0,036 in 0,055 W·m-1·K-1. Po podatkih EuroACE (1989) bi lahko z 
izbiro primernega izolatorja in primerne izolacije objektov do-
segli zmanjšanje emisije CO₂ v višini 185 Mt na leto.

V primerjavi z običajnimi gradbenimi materiali, npr. betonom 
in opeko, je toplotna izolativnost lesnih ploščnih kompozitov 
znatno nižja (toplotna prevodnost betona je 1,5 W·m-1·K-1, pol-
ne opeke 0,76 W·m-1·K-1, modularne opeke pa 0,125 W·m-1·K-1). 
Toplotna izolativnost izolacije iz lesnih gradnikov je v primer-
javi s kameno ali stekleno volno nižja, pri čemer pa moramo 

omeniti, da je specifična toplotna kapaciteta slednjih nižja. Spe-
cifična toplotna kapaciteta lesnih ploščnih kompozitov (tudi 
izolatorjev) je med 1.300 J·kg-1·K-1 in 2.100 J·kg-1·K-1, pri izolaciji iz 
kamene oz. steklene volne pa med 800 in 1.050 J·kg-1·K-1. Boljše 
toplotne karakteristike lesnih ploščnih kompozitov (upošte-
vajoč toplotno prevodnost in specifično toplotno kapaciteto) 
omogočajo doseganje optimalnih toplotnih faznih zamikov, 
torej časovni zamik med najvišjo temperaturo okolice in najviš-
jo temperaturo znotraj objekta. Optimalni toplotni fazni zamik 
je med 8 in 12 urami, pri uporabi lesa in lesnih ploščnih kompo-
zitov v konstrukcijah pa je ta čas med 10 in 14 urami, kar posle-
dično pomeni znatno zmanjšanje količine energije, potrebne 
za ohlajanje oz. segrevanje bivalnega in delovnega okolja, ter 
posledično zmanjšanje emisije toplogrednih plinov.

Gozd in s tem tudi les imata namreč pomembno globalno 
ekološko vlogo in pri tem je pomembna predvsem pametna 
raba lesne surovine. V luči trajnostnega in ekološkega razvoja 
lahko rečemo, da so lesni ploščni kompoziti zelo pomemben 
material. Še več. Trdimo lahko, da so lesni ploščni kompozi-
ti ključni material trajnega in ekološkega razvoja. Za izdelavo 
lesnih ploščnih kompozitov lahko uporabimo hlodovino in 
različne ostanke, ki nastanejo v procesu predelave in obdelave 
lesa ter različnih lesnih ploščnih kompozitov. S samo reciklažo 
oz. ponovno uporabo odsluženih lesnih sortimentov pa se še 
dodatno zmanjša potreba po »svežem« lesu (hlodovini), kar 
posledično pomeni tudi trajnostno gospodarjenje z gozdom. 
Z nesmotrno rabo lesa (kurjenje) smo namreč v relativno krat-
kem času v okolje sprostili CO₂, ki ga je les v času svoje rasti 
akumuliral desetletja, celo stoletja (prav lahko se zgodi, da smo 
z uvozom lesa za kurjenje emitirali CO₂, ki ga nismo »pridelali« 
sami). Ob smotrni rabi lesa pa smo prej omenjeno količino CO₂ 
skladiščili/zadržali desetletja oz. toliko časa, kolikor časa bomo 
izdelek iz lesa oz. lesnega ploščnega kompozita uporabljali. 
Pa še v tem primeru se njegova pot ne bo končala, ampak ga 
lahko ponovno uporabimo oz. recikliramo za izdelavo specifič-
nega lesnega ploščnega kompozita – iverno ploščo. V takšnem 
primeru reciklaže oz. ponovne rabe uporabnostna doba lesa 
ni zgolj nekaj let, ampak kar nekaj desetletij, istočasno smo s 
ponovno uporabo odsluženega lesa zmanjšali povpraševanje 

Slika 5: Ogljikovodikov skladiščni potencial iverne plošče in emisija CO₂ pri proizvodnji ivernih plošč v 50-letnem obdobju
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po »svežem« lesu, ki ga bomo tako lahko uporabili za proizvo-
de z visoko dodano vrednostjo, ostanke, ki bodo nastali v tem 
procesu, pa bomo lahko uporabili za izdelavo lesnih ploščnih 
kompozitov. Šele ko les izgubi svojo tehnološko vlogo (za izde-
lavo lesnih ploščnih kompozitov), ga je smiselno skuriti (slika 6).

Pomembna prednost lesnih ploščnih kompozitov je tudi mo-
žnost prilagajanja postopka izdelave kompozita željenim la-
stnostim, saj že s preprosto spremembo gostote posameznega 
kompozita signifikatno vplivamo na njegove karakteristike oz. 
področje rabe (pohištvena, nenosilna, nosilna, izolacijska idr.).

Z izdelavo in rabo lesnih ploščnih kompozitov lahko pomemb-
no vplivamo na naše okolje. Če namesto drugih materialov 
uporabimo 1 m3 lesa oz. lesnega ploščnega kompozita, zmanj-
šamo emisijo CO₂ v povprečju vsaj za 1.000 kg (Koskisen, 2020).
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Slika 6: Shematski prikaz trajnostne rabe lesa in lesnih ploščnih kompozitov (EPF, 2020)
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2.10 Beton v trajnostni 
gradnji in krožnem 
gospodarstvu
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Lojzka Reščič, Združenje za beton Slovenije 
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 www.zabeton.si

2.10.1 Uvod

Beton je za vodo druga najbolj uporabljena snov na planetu 
Zemlja. Je prevladujoč in najširše uporabljen gradbeni materi-
al, nenadomestljiv pri infrastrukturnih in energetskih objektih. 
Betona se porabi skoraj trikrat več kot vseh ostalih gradbenih 
materialov skupaj (Kuhta, 2017). S stališča razpoložljivih narav-
nih virov, ekonomičnosti in trajnosti beton nima konkurence. 
Kot gradbeni material se konstantno razvija vso svojo zgo-
dovino, neverjeten je razvoj armiranega betona na konstruk-
cijskem področju. Beton je že od nekdaj odporen, uporaben, 
trajen, ekonomičen in estetski. Danes od betona zahtevamo še 
robustnost (da zagotovi varnost pred požari, vplivi ekstremnih 
podnebnih sprememb), minimalno vzdrževanje, reciklabilnost, 
dobro vgradljivost odpadnih snovi in prijaznost okolju. Nje-
gova uporaba je dokaj enostavna, hkrati pa omogoča številne 
oblikovne rešitve. Zaradi vsega naštetega je postal temelj za 
gradnjo sodobne civilizacije in lahko nesporno trdimo, da bi bil 
naš svet brez betona videti popolnoma drugače.

2.10.2 Združenje za beton Slovenije in trajnostna 
gradnja

ZBS – Združenje za beton Slovenije ima v svojem poslanstvu 
skrb za razvoj in uveljavljanje uporabe betona v praksi ter ra-
zvoj in dvig betonerske stroke. V zadnjih letih največji pouda-
rek namenjamo prepoznavanju prednosti betona za trajnostno 
gradnjo in promociji le-tega. Tako smo že leta 2013 začeli z bi-
enalnimi posveti Beton in trajnostna gradnja. Prvega smo po-
svetili temi Betonska vozišča (2013), tema drugega je bil Beton 
v stavbah (2015), na tretjem posvetu smo prikazovali vlogo be-
tona pri preprečevanju in reševanju problemov, ki jih prinašajo 
ekstremne podnebne razmere (Beton in ekstremne podnebne 
spremembe, 2017). Zadnji posvet je bil namenjen temi Beton 
in požarna odpornost (2019). Pričujoči prispevek je nastal na 
osnovi povzetkov posvetov in drugih aktivnosti ZBS v zadnjih 
osmih letih na temo Beton in trajnostna gradnja.

2.10.3 Trajnostni razvoj evropskega gospodarstva

Evropa je svojo novo pot razvoja leta 2010 predstavila v stra-
tegiji Evropa 2020 (Sporočilo Komisije, 2010), ki jo je osnovala 
na pametni, trajnostni in vključujoči rasti. Z njo ni le predstavila 
načrta, kako se izviti iz gospodarske krize, ampak je zastavila 
vizijo svojega razvoja za 21. stoletje. Znotraj strategije je bilo 
predstavljenih sedem vodilnih pobud, izmed katerih je eno 
najpomembnejših predstavljala pobuda »Evropa, gospodarna 
z viri«.

Na podlagi te pobude je bila nato leta 2011 izdana strategija 
EU za učinkovito ravnanje z viri (Sporočilo Komisije, 2011), ki je 
usmerila gospodarstvo EU na pot rasti, neodvisne od rabe vi-
rov, podprla zasuk v nizkoogljično družbo, povečano rabo ob-
novljivih virov energije, moderniziran transport in učinkovito 
rabo energije. Strategija je jasno poudarila pomembnost učin-
kovite rabe naravnih virov, kot so minerali in kovine, ter prepo-
znala stavbni sektor kot enega najpomembnejših sektorjev v 
boju za dosego ciljev. Ocenjeno je bilo, da lahko boljša gradnja 
in uporaba stavb v EU vplivata na zmanjšanje 42 % naše končne 
porabe energije, približno 35 % emisij toplogrednih plinov in 
več kot 50 % vseh pridobljenih materialov ter nam lahko poma-
gata prihraniti do 30 % vode.

Tako smo v EU stopili na pot intenzivne obnove in gradnje 
stavb ter infrastrukture s ciljem doseči čim bolj racionalno go-
spodarjenje z razpoložljivimi viri. Zavezali smo se, da bomo pri 
načrtovanju in odločanju stremeli k uporabi pristopa življenj-
skega cikla, da bodo nove stavbe skoraj ničenergijske in iz vi-
soko učinkovitih materialov, da bodo vzpostavljene politike 
za obnovo obstoječih stavb ter da bomo pri gradnji in rušenju 
reciklirali 70 % nenevarnih odpadkov.

Kasneje so bili v sklopu prizadevanj za doseganje zastavljenih 
ciljev izdani še številni akcijski načrti, med katerimi velja izpo-
staviti akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo – zaprtje zanke 
(Sporočilo Komisije, 2015) in Direktivo o energetski učinkovito-
sti (2010). Trenutno se nahajamo na točki, ko nas samo še pol 
leta loči od prelomnice, po kateri bo dovoljena samo še gra-
dnja skoraj ničenergijskih stavb. Kot država smo se zavezali, da 
bomo letno prenoviti vsaj 3 % stavb v lasti in uporabi države.
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2.10.4 Beton in trajnostna gradnja

Ena najpomembnejših prednosti betona je zagotovo njegova 
razpoložljivost oz. dostopnost. Surovine za proizvodnjo beto-
na lahko najdemo na vsem zemeljskem površju, zaradi česar je 
beton na razpolago teoretično povsod po svetu. To predstavlja 
eno ključnih prednosti betona v primerjavi z drugimi materiali, 
saj je njegova proizvodnja mogoča povsod, hkrati pa izrazito 
lokalna. To se odraža tudi na ceni, ki je v primerjavi z drugimi 
gradbenimi materiali izrazito nizka.

Proces strjevanja betona, v katerem prehaja iz praktično teko-
če faze v strjeno obliko, je v osnovi zelo kompleksen pojav, ki 
pa ga je z vidika uporabnika relativno enostavno obvladovati. 
Pogoj, da se beton začne strjevati, je zgolj to, da ima betonska 
mešanica temperaturo nad 5 °C. Strjevanje ob primerni negi in 
zaščiti nato steče samo brez potrebe poseganja v proces. Za-
radi tako enostavne uporabe je beton najdostopnejši in široko 
uporaben gradbeni material.

Zmožnost oblikovanja betona v konstrukcije poljubnih oblik na 
licu mesta je med vodilnimi gradbenimi materiali edinstvena. 
Beton, ki ga vgrajujemo v naprej pripravljene opaže, omogo-
ča na eni strani arhitektom svobodo izražanja, na drugi strani 
pa gradbenim inženirjem načrtovanje optimalnih dimenzij in 
geometrijskih oblik konstrukcij. Združitev obojega se odraža 
v varnih, trajnih in unikatnih konstrukcijah, ki delajo svetovna 
mesta med seboj tako različna in posebna.

Ko se beton enkrat strdi, je odporen na ogenj ter prisotnost 
vode in zraka, za kar ne potrebuje dodatne zaščite. To daje be-
tonu prednost pred ostalimi gradbenimi materiali z okoljskega 
in tudi finančnega vidika.

Čeprav je jeklo nesporno bistveno trdnejši material, gradnja 
z lesom in kamnom pa je bila v preteklosti prevladujoči način 
gradnje, je beton dandanes zaradi omenjenih lastnosti najbolj 
uporabljen gradbeni material na svetu. Mostov, viaduktov, 
podpornih in opornih zidov, predorov ter jezov si brez betona 
praktično ni mogoče zamisliti. Prav tako predstavlja optimal-
no izbiro materiala pri gradnji stavb, stolpnic, hidrotehničnih 
objektov in celo cest – vse temeljne infrastrukture razvite druž-

be 21. stoletja. Z njegovo pomočjo lahko tudi obvladujemo na-
ravne pojave, kot so erozije, plazovi, poplave, vetrovi in potresi.

Inovativni pristopi pri načrtovanju in gradnji odpirajo nove pri-
ložnosti uporabe betona. Vse bolj prihaja v ospredje gradnja 
pasivnih hiš iz betona, ki izkorišča visoko toplotno kapacite-
to betona. Mestna središča, ki so vse bolj podvržena visokim 
poletnim temperaturam, se zaradi svetle površine betona in s 
tem manjšega pregrevanja vse bolj zatekajo k tlakovanjem iz 
betona. Učinkovita je tudi uporaba drenažnih betonov, ki omo-
goča lokalno odvodnjavanje vode in istočasno njeno kroženje. 
Razvoj betonov poteka tudi v smeri mikroarmiranih betonov, 
betonov, ki imajo zmožnost absorbiranja smoga, ter celo samo-
celilnih betonov. Skratka, beton postaja vse bolj in bolj zmo-
gljiv material, kar mu odpira številna nova področja uporabe. 
Ne nazadnje, ne le s konstrukcijskega, temveč tudi z arhitektur-
nega vidika je beton vse bolj priljubljen in prepoznan gradbeni 
material.

Visoke proizvodne količine betona vedno znova odpirajo vpra-
šanja glede okoljskega vpliva betona. Ni namreč skrivnost, da 
je cementna industrija odgovorna za približno 5–7 % izpustov 
toplogrednih plinov antropogenega izvora. Ali moramo zato 
zaradi prizadevanj po trajnostnem razvoju in zmanjševanju 
okoljskih vplivov intenzivno iskati nove alternativne materiale 
in več uporabljati materiale, kot je les, ali je bolj smiselno vla-
gati napore v zmanjševanje okoljskega odtisa betona? Študija 
Ecorysa o učinkoviti rabi virov v gradbenem sektorju je bila v 
vrsti tistih, ki so potrdile slednje (Resource efficiency in the buil-
ding sector, 2014).

Ker je stavbni sektor prepoznan kot eden najpomembnejših 
pri doseganju okoljskih ciljev EU, se študija osredotoča na rabo 
virov, potrebnih za gradnjo stanovanjskih, javnih in gospodar-
skih stavb. Pri ocenjevanju okoljskih vplivov gradbenih materi-
alov so bili upoštevani kriteriji toksičnosti, potenciala izčrpava-
nja in potenciala globalnega segrevanja.

Podatki o porabi materialov v EU kažejo, da ima med kon-
strukcijskimi materiali beton z 42 % nesporen primat. Sledijo 

Slika 1: Letna poraba gradbenih materialov v EU 27 za gradnjo stavb v milijonih ton 

(povprečje 2006–2010) (Resource efficiency in the building sector, 2014)

Slika 2: Deleži celotnih okoljskih vplivov (od zibelke do vrat) materialov, 

uporabljenih v letu 2011 (Resource efficiency in the building sector, 2014)
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mu opeka, jeklo, les, kamen in steklo. Celoten vpliv materiala 
na okolje je produkt dejanske porabe materiala in njegovega 
okoljskega vpliva na enoto mase. Čeprav se za gradnjo stavb 
porabi kar 15-krat več betona kot vseh kovin skupaj, so rezul-
tati študije pokazali, da je 80 % okoljskih vplivov povezanih s 
proizvodnjo kovin (ob upoštevanju dejanskih deležev reciklaž 
posameznih materialov). Celoten okoljski vpliv betona, ki zaje-
ma kriterije toksičnosti, potenciala izčrpavanja in prispevka h 
globalnemu segrevanju, znaša gledano od »zibelke do vrat« 
samo 12 %.

Kovine nesporno prevladujejo tudi pri deležu vgrajene energi-
je. Od 1,9 TJ energije, ki je bila leta 2011 porabljena za prido-
bivanje, predelavo, proizvodnjo, prevoz in vgradnjo gradbenih 
materialov, znaša skupni delež pri jeklu in aluminiju 51 %. Pose-
bej dobro se tukaj izkaže beton, ki ima med vsemi gradbenimi 
materiali najnižjo vgrajeno energijo na enoto mase.

Tudi ob upoštevanju visokih proizvodnih količin betona se iz-
kaže, da je v beton vgrajene zgolj 16,5 % celotne porabljene 
energije.

2.10.5 Beton in krožno gospodarstvo

Prednosti betona kot gradbenega materiala za krožno gospo-
darstvo so (Concrete Initiative):

 − Trajnost: običajna življenjska doba betona je več kot sto 
let; odlikujejo ga enostavno vzdrževanje in popravila, od-
pornost in sposobnost zoperstavljati se predvidenim ali 
nepredvidenim dogodkom, npr. požaru ali posledicam ek-
stremnih vremenskih razmer.

 − 100-odstotna reciklabilnost: beton je inerten material, s ka-
terim je ob koncu življenjske dobe objekta lahko ravnati. 
Betonske konstrukcije se po razgradnji lahko ponovno upo-
rabi, po rušenju in drobljenju pa se ga lahko 100 % uporabi 
kot agregat.

 − Lokalni material: beton se proizvaja v bližini končnih upo-
rabnikov, radij dostave je običajno pod 50 km. Beton upora-
blja v glavnem lokalne vire.

 − Energetska učinkovitost: beton je eden od najbolj trajno-
stnih gradbenih materialov, če upoštevamo energijo, upo-

rabljeno med proizvodnjo in gradnjo, ter njegove lastnosti 
med uporabo. Po zaslugi njegove termalne mase beton zni-
žuje potrebo po gretju oz. hlajenju stavb in s tem znižuje 
tako potrebo po energiji kot tudi nihanja v porabi energije.

 − Trdnost: armirani beton je edina rešitev za gradbene objekte 
visokih nosilnosti (mostovi, jezovi, predori idr.). Izkoriščanje 
optimalnih lastnosti betona in armature daje enega najbolj 
trajnih in ekonomičnih kompozitov.

 − Varovanje naravnih virov: cement kot glavna vezivna kom-
ponenta v svoji proizvodnji nadomešča že okrog 50 % po-
treb po energiji z alternativnimi viri, v glavnem nereciklabil-
nimi odpadki, in okrog 5 % surovin z alternativnimi surovi-
nami, npr. filtrski pepel, granulirana žlindra. Recikliran beton 
nadomešča naravne agregate.

 − Vezava ogljika: beton absorbira CO₂ iz atmosfere skozi celo-
tno življenjsko dobo.

2.10.6 Zaključek

Poraba betona sledi rasti svetovne populacije in nadaljevanju 
globalnih demografskih sprememb, ki pomenijo selitev v me-
sta oz. velemesta. Leta 1800 je 3 % svetovne populacije živelo v 
mestih, leta 2010 je v mestih živelo 50 % svetovne populacije in 
pričakuje se, da naj bi leta 2050 v mestih živelo 70 % populacije, 
do tega leta naj bi se globalno povečalo tudi število ljudi, in 
sicer na 9,7 milijarde.

Beton je gradbeni material, ki bo v prihodnosti lahko odgovoril 
na povišane potrebe po gradnji infrastrukture, ki bo omogo-
čila obstoj. Beton je tudi gradbeni material, ki lahko vgrajen v 
objekte v celoti zadosti vsem osnovnim zahtevam Uredbe (EU), 
št. 305/2011, Evropskega parlamenta in sveta za gradbene 
objekte, te so: mehanska odpornost in stabilnost, varnost pri 
požaru, higiena, zdravje in okolje, varnost in dostopnost pri 
uporabi, zaščita pred hrupom, varčevanje z energijo in ohranja-
nje toplote ter trajna raba naravnih virov.

Zaradi velike porabe betona je ključno, da z njim ravnamo vse 
bolj učinkovito in trajnostno. Za uresničevanje konkretnih ci-
ljev si prizadeva naša panoga že nekaj desetletij. Moderni ce-
menti vsebujejo vse manj klinkerja na račun vključevanja mine-
ralnih dodatkov, zaradi česar ogljični odtis cementov počasi, a 

Slika 3: Vgrajena energija v gradbenih materialih na enoto mase (MJ/kg) (Resource 

efficiency in the building sector, 2014)

Slika 4: Deleži celotne vgrajene energije v gradbenih materialih leta 2011 (Resource 

efficiency in the building sector, 2014)
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vztrajno pada. Razvoj kemijskih dodatkov je omogočil, da se za 
proizvodnjo betona uporablja vse manj vode. Pri proizvodnji 
se povečuje delež reciklirane vode. Vse več betona se reciklira 
in uporablja za proizvodnjo novega betona ali za izdelavo ne-
vezanih plasti cest. In ne nazadnje, beton je trajen material, ki 
lahko, če je pravilno načrtovan, proizveden in vgrajen, opravlja 
svojo funkcijo (služi svojemu namenu) več stoletij, ne glede na 
agresivnost okolja, v katerem se nahaja.

Vsi razpoložljivi podatki tako kažejo, da nam beton ne le omo-
goča pogoje za standard, v katerem živimo, ampak je istočasno 
tudi cena, ki jo za to plačujemo, najnižja. Beton je material, ki 
združuje vse ciljne usmeritve gospodarstva EU – je trajnosten, 
je učinkovit, je krožen in je okoljsko prijazen material.
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Slika 5: Beton in krožno gospodarstvo (povzeto po Cement, concrete & the circular economy, september 2016)
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2.11 Analiza LCA in okoljski 
vplivi fasadnih elementov 
iz biomaterialov

dr. Črtomir Tavzes,1, 2, 3 dr. Erwin M. Schau,1
dr. Anna Sandak,1, 2 dr. Jakub Sandak1, 2
InnoRenew Centre of Excellence (CoE), Izola, 
Slovenija
1⁾  InnoRenew CoE
2⁾ Univerza na Primorskem,
3⁾  Zavod za varstvo kulturne dediščine 

Slovenije
e: crtomir.tavzes@innorenew.eu,
 erwin.schau@innorenew.eu,
 anna.sandak@innorenew.eu,
 jakub.sandak@innorenew.eu
 www.innorenew.eu

2.11.1 Uvod

Gradbeništvo v Evropski uniji (EU) porabi 50 % vseh na novo 
pridelanih surovin in skoraj 42 % končne energije (European 
Commission, 2011), kar močno vpliva na možnost dostopa do 
virov za sedanjo generacijo in prihodnje. Uporaba neobno-
vljivih virov energije, kot so nafta, zemeljski plin oz. premog, 
povzroča sproščanje velike količine toplogrednih plinov, kar 
pospešuje podnebne spremembe in ogroža uresničevanje 
medvladnega dogovora za zajezitev podnebnih sprememb 
(UNFCCC, 2015). Prav zato bi se morala EU in celotno človeštvo 
zelo potruditi za zajezitev teh škodljivih procesov na najnižjo 
možno raven. Za to potrebujemo objektivno in univerzalno 
orodje, kot je analiza življenjskega cikla (ang. life cycle asses-
sment – LCA), saj ta metodologija omogoča količinsko oprede-
litev in predstavitev vseh vplivov, ki jih ima izdelek ali storitev 
na okolje v celotnem življenjskem ciklu (od pridobivanja suro-
vin do različnih scenarijev po koncu življenjske dobe). LCA so 
prvič predstavili leta 1960 kot analizo porabe energije (Hunt in 
Franklin, 1996). Od takrat naprej je postala standardizirano (ISO 
14040 in 14044:2006) orodje za ocenjevanje vplivov izdelkov in 
storitev na okolje in kot taka v veliko pomoč pri prizadevanjih 
za omejevanje degradacije okolja.

Fasada je pomemben element za funkcionalnost stavbe, ker je 
njen prvi sloj v stiku z okoljem in jo ščiti pred njegovimi vpli-
vi. Ima pomembno vlogo pri energijski učinkovitosti, funkci-
onalnosti notranjosti in edinstvenosti arhitekturne estetike 
zgradbe. Fasada zatesni stene in onemogoča prodor zraka ter 
zagotavlja zaščito konstrukcijskega materiala, ki je razmeroma 
občutljiv na razmere v okolju. Često je zunanji sloj namenjen 
za popolno zaporo (kontaktna fasada) ali nadzor (prezračevalni 
sloj) prehajanja potencialno škodljive vode (vlage).

V fasadah lahko uporabimo različne materiale. Nekatere so raz-
vili iz materialov, ki jih uporabljamo tudi kot gradnike sten (les, 
kamen, opeka), druge pa samostojno kot pokrivni material, ki 
je namerno drugačen od materiala stene, na primer omet, gli-
na, keramične ploščice, jeklo, aluminij in steklo. Sestava fasade 
stavbe je po navadi povezana s prestižnostjo lastnika ali insti-
tucije in pričakovano življenjsko dobo. V nekaterih primerih je 
slednja pri materialu zunanje obloge fasade krajša od materiala 
konstrukcije, zato so, kot strategija ohranjanja celotne obstoj-
nosti zgradbe, predvidene občasne zamenjave fasade. To je 
razlog, da se mnenja glede smotrnosti uporabe lesa in osta-

1) Opredelitev cilja in 
obsega

2) Analiza inventarja

3) Ocena vpliva

4) Interpretacija

Neposredna uporaba:

Razvoj in izboljšave izdelka

Strateško načrtovanje

Oblikovanje javnih politik

Označevanje okoljske ustreznosti

Trženje

Drugo

Slika 1: Različne stopnje analize življenjskega cikla in neposredna uporaba (na podlagi ISO14044)
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lih biomaterialov za fasade zgradb že leta razhajajo. Nedavni 
razvoj na področju zaščite lesa ponuja več vrhunskih rešitev, 
ki so morda v času gradnje res dražje, vendar ne potrebujejo 
pogostega vzdrževanja in ohranjanja (Sandberg idr., 2017). To 
je z vidika LCA zelo pomembno, saj znatno vpliva na čas ustre-
znosti zmogljivosti fasad v fazi uporabe. Poleg tega so, druga-
če kot številne neobnovljive alternative, različni biomaterali 
fasad primerni za recikliranje in nadaljnjo kaskadno uporabo, 
kar je pomembno z vidika scenarijev po koncu življenjske dobe 
materiala. Cilj tega dela je predstaviti metodo LCA in ponuditi 
pregled najnovejših dognanj za primerjavo gradbenih materi-
alov z vidika vpliva na okolje. Poudarili smo tudi predstavitev 
biomaterialov kot alternative za fasadne elemente iz neobno-
vljivih virov.

2.11.2 Metoda analize življenjskega cikla po ISO 
14040, 14044 in EN 15804

Prvi korak v vsaki analizi LCA je opredeliti, zakaj (s kakšnim na-
menom) jo izvajamo in katere vplive na okolje bomo preisko-
vali (cilj in obseg). Kot primer: ali pri proizvodnji pohištva upo-
števamo tudi okoljske stroške izgradnje tovarne ali le stroške, 
ki jih povzroča trenutna proizvodnja pohištva v tem obratu? 
Zbrati moramo vse informacije o porabi materiala in energije v 
preiskovanem procesu (analiza inventarja), ki jih nato analizira-
mo (ocena vpliva) in interpretiramo (interpretacija) (slika 1, ISO 
14040 in 14044: 2006).

Opredelitev cilja in obsega

Opredelitev cilja in obsega LCA vključuje jasno opredelitev in 
opis sistema, ki ga bomo analizirali, in njegovih mej. V idealnem 
primeru bi morale biti meje sistema opredeljene kot meje med 
okoljem, ki ga je ustvaril človek (tehnosfera), in naravo. To je 
vedno težko doseči, še posebej pri izdelkih na biotski osnovi, 
kot sta les in hrana, ker so, čeprav kasneje del tehnosfere, na 
začetku pridelave odvisni od naravnih procesov rasti (Schau in 
Fet, 2008).

Najbolje poznana opredelitev sistema je od zibelke do vrat, 
ostale dele življenjskega cikla zgradbe (– do groba ali – do zi-
belke) pa moramo običajno temeljiti na predvidenih scenarijih. 
Pri naši analizi smo zato obravnavali le pridelavo in predelavo 
materialov od zibelke do vrat.

Funkcionalna in deklarirana enota
Da bi lahko pravilno primerjali fasadne sisteme iz različnih ma-
terialov, moramo najprej določiti funkcionalno enoto (FU) ali 
deklarirano enoto. Funkcionalna enota bi lahko bila na primer 
poraba energije 1 m2 stavbe v enem letu (Dodd idr., 2017). Dru-
gače kot pri splošnem postopku LCA, pri LCA stavb pogosto ne 
upoštevamo uporabne površine, temveč bruto površine, mer-
jene po zunanjosti sten (Birgisdotter in Rasmussen, 2016; Haf-
ner in Schäfer, 2018). Deklarirana enota se pogosto uporablja 
za polizdelke ali gradbene materiale, kadar funkcionalne enote 
ni mogoče določiti. Deklarirana enota za fasadne materiale je 
lahko na primer 1 m3 fasadnega materiala z življenjsko dobo 
60 let.

Vplivi na okolje, ki jih je treba vključiti v analizo
Tipično v LCA stavb in gradbenih materialov vključimo vplive 
na okolje, kot so globalno segrevanje (podnebne spremem-
be), potencial zakisljevanja (kisli dež), evtrofikacija (cvetenje 
alg), zmanjševanje stratosferskega ozonskega plašča (ozonska 
luknja), tvorba troposferskih fotokemijskih oksidantov ozona 
(troposferski ozon) in izčrpavanje abiotskih virov (izčrpavanje 
virov), razdeljeno na izčrpavanje nefosilnih (materiali) in fosil-
nih snovi (fosilna energija). Poleg tega po standardu EN 15804 
poročamo o številnih energijskih in materialnih kazalcih. Vplive 
na okolje in zdravje v LCA vedno izrazimo kot potencialne, saj 
dejanskih meritev vpliva na okolje in zdravje ljudi v celotnem 
življenjskem ciklu praktično ni mogoče izpeljati.

S posodobitvijo standarda EN 15804 v letu 2019 so kazalnike 
okoljskih vplivov uskladili z Okoljskim odtisom EU (ki vključuje 
dodatne kategorije vplivov, glej European Union, 2020). Ker pa 
smo v začetnih analizah jasno ugotovili, da so daleč največje 
razlike med lesnimi (in drugimi naravnimi, obnovljivimi viri) 

Material Opis Debelina Površina Deklarirana enota

Beton
30–32 MPa 2 cm 1 m2 0,02 m3
navaden 2 cm 1 m2 0,02 m3

Opečni zidaki 2 cm 1 m2 0,02 m3

Plosko steklo
nepremazan 2 cm 1 m2 50 kg
premazan 2 cm 1 m2 50 kg

PVC 2 cm 1 m2 24,4 kg
Praškasti premaz 1 nanos 1 m2 0,025 kg

Rezan les, sušene deske (v = 20 %), 
trajnostno gospodarjeni gozdovi

azobe, skobljan 2 cm 1 m2 0,02 m3
les listavcev, surov 2 cm 1 m2 0,02 m3
les iglavcev, skobljan 2 cm 1 m2 0,02 m3

Lepljen lameliran les (zunanja uporaba) 2 cm 1 m2 0,02 m3
PV modul, integriran (fasada) ~ 2 cm 1 m2 1 m2

Plošča iz naravnega kamna
rezana 2 cm 1 m2 54 kg
polirana 2 cm 1 m2 54 kg

Vlaknasta cementna plošča 2 cm 1 m2 34 kg
Keramične ploščice 2 cm 1 m2 20 kg
Aluminij, kovana zlitina 2 cm 1 m2 55 kg

Preglednica 1: Seznam materialov v kategoriji, njihov opis, dimenzije in deklarirana enota
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Slika 2: Normalizirani rezultati LCA za kazalnik podnebne spremembe in njegove podkategorije

materiali in drugimi materiali le v potencialu globalnega se-
grevanja in rabi zemljišč (vrednosti ali razmerja med ostalimi 
14 kazalci so zelo podobne), smo v tem poglavju podrobneje 
obravnavali in predstavili ta kazalnika in njune podkategorije.

Da bi v celoti pregledno v analizo vključili vse vidike podneb-
nih sprememb, je kategorija podnebne spremembe nadalje 
razdeljena na tri različne podkategorije: fosilna, biogena ter 
raba zemljišč in njene spremembe. Podkategorija podnebne 
spremembe – fosilna je merilo sproščanja toplogrednih plinov 
zaradi uporabe fosilnih virov (npr. nafta, premog in plin). Pod-
kategorija podnebne spremembe – biogena zajema tako emi-
sije kot vezavo toplogrednih plinov (predvsem CO₂) iz biomase 
ali v njo, tretja podkategorija raba zemljišč in njene spremembe 
pa meri spreminjanje zalog ogljika (npr. v tleh) zaradi rabe ze-
mljišča in spremembe njegove namembnosti (npr. sprememba 
iz gozda v industrijsko območje).

V naslednjem koraku (inventar življenjskega cikla) smo zbra-
li vse podatke, potrebne za analizo. Javno dostopnih je več 
podatkovnih baz, ki vsebujejo podatke o materialih in porabi 
energije (za seznam glej European Union, 2020). V naši raziskavi 
smo za analizo LCA od zibelke do vrat za izbrane materiale upo-
rabili programsko opremo SimaPro (različica 9.0) ter bazo po-
datkov EcoInvent v 3.5 (globalno, model po sistemu »cut-off«). 
Iz baze smo izbrali materiale, ki jih pogosto uporabljajo za gra-
dnjo fasad, od lesa do fotovoltaičnih panelov (preglednica 1).

Količina materiala, ki smo ga izbrali za deklarirano enoto, bi 
ustrezala količini, potrebni za pokritje 1 m2 površine fasade 
(funkcionalna enota). Za korektno primerjavo smo za vse ma-
teriale izbrali debelino 2 cm, razen za premaze, ki jih nanašamo 
na površino kot tanek sloj (in je debelina 2 cm nesmiselna). V 
tem primeru smo upoštevali količino premaza, ki ustreza ene-
mu sloju nanosa, zato rezultatov teh materialov z drugimi ni-
smo primerjali neposredno.

2.11.3 Rezultati analize življenjskega cikla

Na slikah (2 in 3) so prikazani normalizirani (po metodologiji 
standardov ISO 14040/44:2006 in z uporabo Environmental 
Footprint 2.0 from Pré Consultants (2018)) rezultati nekaterih 
učinkov, ki jih imata pridelava in predelava izbranih materialov 
na okolje. V kategoriji podnebne spremembe je prikazano, da 
imajo lesni izdelki v podkategoriji biogena negativne vrednosti 
(slika 2). Razlog v tem je, da drevesa med svojo rastjo (s fotosin-
tezo) v les iz atmosfere vežejo CO₂ in s tem blažijo podnebne 
spremembe. Pri podkategoriji fosilna so vrednosti za izdelke iz 
lesa, opečnate zidake in beton približno enake, precej višje pa 
so za keramične ploščice, vlaknasto cementne plošče, plošče iz 
naravnega kamna in fotovoltaične module. Aluminij je razred 
zase, saj ima zelo visoke normalizirane vrednosti. Razlog za to 
je predvsem v tem, da za pridobivanje in predelavo kovin (npr. 
aluminij) in drugih gradbenih materialov potrebujemo veliko 
energije (pogosto iz fosilnih virov), pri čemer se sproščajo to-
plogredni plini, kot sta CO₂ in metan (fosilna).

Obrati za proizvodnjo lesnih sortimentov navadno enostavneje 
uporabljajo vire obnovljive energije, kot sta lubje in žagovina 
(ki nastajata med postopkom predelave lesa), kar ima precej 
manjši vpliv na podnebne spremembe. Podkategorija pod-
nebne spremembe – raba zemljišč in njene spremembe ima pri 
vseh proučevanih gradbenih materialih manjši pomen (slika 2).

Vrednosti kategorije vpliva anorganske snovi, ki vplivajo na 
dihala, so zelo visoke pri nekaterih materialih, predvsem pri 
kamnitih ploščah, najverjetneje zaradi prašenja pri obdelavi 
kamna. Pri kategorijah fotokemična tvorba ozona, ionizirajoče 
sevanje in zmanjševanje ozonskega plašča pa so vplivi vseh 
preiskanih gradbenih materialov nizki ali skoraj zanemarljivi (ni 
predstavljeno grafično na posebni sliki, glej v skupni grafični 
predstavitvi, slika 4).
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Normalizirani rezultati oziroma razmerja med vrednostmi le-
snih in ostalih materialov v kategorijah onesnaževanje prsti in 
vode so podobni tistim v kategoriji podnebne spremembe, le 
da tu ni bilo negativnih vrednosti – ni restorativnih učinkov na 
okolje kot pri podnebnih spremembah (ni predstavljeno grafič-
no na posebni sliki, glej v skupni grafični predstavitvi, slika 4).

Normirane vrednosti pri podkategorijah kazalnika izraba vi-
rov kažejo, da je poraba energije pri pridobivanju gradbenih 
materialov visoka, zlasti za aluminij in PVC. Nižje, čeprav še 

vedno precejšnje vplive lesnih izdelkov smo ugotovili pri pod-
kategoriji raba zemljišč (slika 3). To je bilo moč predvideti, saj 
za prirast dovoljšne količine lesa potrebujemo ustrezno povr-
šino proizvodnega gozda. Gozdovi pa niso namenjeni samo 
proizvodnji lesa za potrebe ljudi, temveč imajo pomembno 
vlogo pri ohranjanju ekosistema in s tem omogočajo življenje 
mnogim rastlinam in živalim. Ker mnogih teh funkcij gozda ne 
znamo ekonomsko ovrednotiti oz. tržiti, jih, žal, tudi v LCA ne 
upoštevamo (kot to naredimo z drugimi stranskimi proizvodi). 
Zato trdimo, da ima gozdno zemljišče, čeprav ga uporabljamo 

Slika 3: Normalizirani rezultati LCA za kazalnik izraba virov in njegove podkategorije

Slika 4: Utežene vrednosti (deleži, po normalizaciji) kazalnikov vpliva na okolje pri pridobivanju različnih gradbenih materialov
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Slika 5: Fasada iz biomaterialov na stavbi Tietgenkollegiet, Kopenhagen Foto: osebni arhiv Anna in Jakub Sandak

za pridobivanje lesa, še vedno precej višjo okoljsko vrednost 
kot zemljišče, ki se uporablja za odlagališče ali na njem stoji in-
dustrijski obrat. Ta trditev je dodatno podkrepljena z rezultati 
analize, saj v podkategoriji raba zemljišč in njene spremembe 
vidimo, da vrednosti za lesne izdelke niso visoke. Vsekakor pa 
je treba rezultate vplivov na rabo zemljišč uporabljati previdno, 
saj je tudi v literaturi za uporabo tega kazalnika predstavljenih 
malo primerov (EN 15804: 2018). Očitno pa je, da ima proizvo-
dnja PVC velik vpliv na indikator pomanjkanje vode.

Metodologija LCA v skladu s standardi serije ISO 14040 (po 
normaliziranju) omogoča primerjanje različnih kategorij vpli-
vov na okolje (ISO 14040, 2006; ISO 14044, 2006). To analizo 
je možno pravilno izvesti le, če imamo dostop do podrobnih, 
neobdelanih rezultatov meritev in pregled nad njimi. Večkrat 
pa lahko opazimo, da je sistem uteži vrednosti podatkov pogo-
sto temeljen zgolj na ekspertni oceni oziroma celo na podlagi 
ciljev (okoljskih) politik. To v izračune vnaša subjektivnost, zato 
moramo že pripravljene sisteme uteži uporabljati previdno, s 
kritičnim premislekom.

Vrednosti seštevkov uteženih kazalnikov (slika 4), prikazanih v 
enoviti skupni oceni, kažejo, da so za raziskane gradbene mate-
riale najpomembnejše kategorije vplivov na okolje prav anor-
ganske snovi, ki vplivajo na dihala, podnebne spremembe in 
izraba virov. Lesni materiali (razen lesa azobe, pridobljenega iz 
trajnostno gospodarjenih tropskih in subtropskih gozdov) ima-
jo zelo nizko skupno oceno, predvsem zaradi dobrih rezultatov 
v kategoriji podnebne spremembe, kjer v podkategoriji bioge-
na dosegajo celo negativne vrednosti.

2.11.4 Interpretacija – les z najboljšimi ocenami

Interpretacija življenjskega cikla je zadnja faza analize LCA. 
Pokazali smo primerjavo med različnimi fasadnimi materiali v 
postopku LCA od zibelke do vrat, značilne rezultate pa normali-
zirali in obtežili po postopku standarda EN 15804 za EU okoljski 
odtis. Rezultati kažejo, da v primerjavi z ostalimi materiali les in 
njegova tvoriva dosegajo precej boljše ocene. Pomemben ra-
zlog za to sta vezava in shranjevanje ogljika iz ozračja v les med 
rastjo dreves (fotosinteza), zaradi česar ima ta material ugodne 
vrednosti indikatorjev v kategoriji podnebne spremembe. Re-
zultati, pridobljeni in predstavljeni v tej študiji, pa kažejo tudi, 
da plošče iz naravnega kamna (polirane ali rezane) s stališča 
LCA niso dobra izbira za fasadno oblogo.

V pričujoči analizi LCA smo za poenostavitev različne materiale 
primerjali v enaki prostornini (1 m2 pri debelini 2 cm, razen za 
premaz, kjer smo opredelili prispevek le ene plasti nanosa). De-
belina te poenostavljene plasti verjetno ni popolnoma realistič-
na, vsaj ne za aluminij (konstrukcija fasadnega panela iz tega 
materiala bi bila verjetno tanjša) in beton (ki je najverjetneje 
uporabljan v debelejšem sloju). Zato opozarjamo, da je treba 
za konkreten izračun primerjav uporabe različnih materialov na 
neki dejanski stavbi upoštevati specifike oblikovanja te zgrad-
be in podnebje, v katerem je postavljena.

Pridelava rezanega lesa, še posebej to velja za azobé, pa tudi 
za les evropskih iglavcev, ima relativno visok vpliv na rabo tal, 
vendar so vrednosti v podkategoriji raba zemljišč in njene spre-
membe (v okviru kategorije podnebnih sprememb) še vedno 
normalne. Takega rezultata nismo pričakovali, zato bomo to 
temo še dodatno raziskali. Indikatorje raba zemljišč in njene 
spremembe je treba v vsakem primeru uporabljati z mero pre-
vidnosti.
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Če je le mogoče, različne življenjske cikle materialov analizira-
mo primerjalno (za različne materiale), saj tako priporočajo tudi 
posodobljene smernice EN 15804 iz leta 2019. Take primerjave 
so koristne za ugotavljanje delov življenjskih ciklov, ki najbolj 
vplivajo na okolje, s pomočjo teh spoznanj pa je možno obli-
kovati celovita priporočila za čim bolj uspešno zmanjšanje teh 
vplivov. Poudariti moramo, da LCA ne proučuje družbenih in 
ekonomskih dimenzij trajnostnega razvoja. Če bi k LCA pridru-
žili družbeno analizo življenjskega cikla in analizo stroškov v 
življenjskem ciklu, bi lahko pripravili analizo življenjskega cikla, 
ki bi upoštevala vse vidike trajnostnega razvoja (Finkbeiner idr., 
2010).

2.11.5 Zaključek

Stavbni ovoj je pomemben za delovanje stavbe, saj predstavlja 
prvo obrambo pred zunanjimi okoljskimi vplivi. Fasada ima 
pomembno vlogo, med drugim povezano z energijsko učinko-
vitostjo, pravilnim delovanjem notranjosti stavbe in estetskim 
učinkom na zunanjost. Ker gradbeništvo v Evropski uniji pora-
bi kar 50 % vseh na novo pridobljenih surovin in skoraj 42 % 
končne energije, ostaja izjemnega pomena, da kot človeštvo 
dosežemo bistvene prihranke pri obeh, če želimo omejiti ali 
preprečiti podnebno krizo. Izdelki na osnovi lesa so se obnesli 
najbolje pri skoraj vseh izbranih indikatorjih LCA, vendar najbo-
lje ravno pri potencialu za preprečevanje globalnega segreva-
nja ter onesnaževanja tal in voda. Kot je prikazala analiza v tem 
članku, je znatno povečana uporaba lesnih materialov idealna 
pot za preobrazbo v ogljično negativno in na krožnem biogo-
spodarstvu osnovano družbo, saj ob zelo nizki porabi energije 
za predelavo v izdelke predstavljajo tudi sredstvo za odvzem in 
vezavo ogljika iz ozračja. LCA je ključno metodološko orodje v 
tem procesu, še posebej ob upoštevanju čedalje večje raznoli-
kosti in količine materialov ter procesov, ki jih vsako leto vklju-
čujejo v javno dostopne zbirke podatkov.

2.11.6 Zahvala

To delo je bilo delno podprto s sredstvi Okvirnega programa 
Evropske unije, Obzorje 2020 (H2020 WIDESPREAD-2-Teaming: 
#739574, InnoRenew CoE in Republike Slovenije, Investicijsko 
financiranje Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj ter infrastrukturnega programa 
ARRS IO-0035.
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2.12 Gradbeni odpadki so 
kakovosten surovinski tok 
za gradbeništvo

dr. Ana Mladenović, 
dr. Alenka Mauko Pranjić 
Laboratorij za kamen, agregat 
in reciklirane materiale, 
Zavod za gradbeništvo Slovenije 
t: 01 28 04 250 
e: ana.mladenovic@zag.si 
 alenka.mauko@zag.si 
 www.zag.si

Povzetek

Učinkovita in hitra ozelenitev gradbenega sektorja bi lahko 
imela, tako zaradi njegove velikosti kot velikega vpliva na oko-
lje in vire, velik pozitiven učinek na planet. Surovinsko odvisna 
Evropa potrebuje nove načine ravnanja z viri, nove poslovne 
modele in nova razmišljanja. Gradbeni odpadki so volumino-
zen, kvaliteten surovinski tok, ki lahko hrani gradbeni sektor. 
Učinek koristne rabe gradbenih odpadkov se lahko še poveča 
ob hkratnem razvoju orodij za večjo preglednost, sledljivost, 
transparentnost in načrtovanje rušenja, predelave in vgrajeva-
nja recikliranih agregatov, ki nastanejo iz gradbenih odpadkov. 
Veliko lahko k temu pripomore večja digitalizacija gradbenega 
in odpadkovnega sektorja. To je sinergijska, zmagovalna kom-
binacija, ki zmanjšuje onesnaževanje.

2.12.1 Uvod

Danes, ko nam zaradi klimatskih sprememb, hitrega naraščanja 
prebivalstva ter izginjanja živalskih in rastlinskih vrst grozi po-
manjkanje hrane, vode in drugih virov, je odgovornost vsakega 
posameznika in celotne človeške skupnosti, da se začnemo obna-
šati drugače, bolj odgovorno do planeta in do prihodnjih rodov.

Evropa ima poleg tega še specifične probleme, ki so posledica 
surovinske in energetske odvisnosti od ostalega sveta (delež v 
letni svetovni proizvodnji surovin je manj kot 5-odstoten). Na 
listi strateških kritičnih surovin je vsako leto več surovin, v za-
dnji izdaji (COM(2020), 474 final) že 30 (med njimi npr. fosfor, 
krom, platina).

Strategije in akcijski plani EU, med njimi Evropa 2020 – Strategi-
ja za pametno, trajnostno in vključujočo rast (COM(2010) 2020 
final), Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri (COM(2011) 
571 final), Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za krožno gospo-
darstvo (COM(2015) 614 final), Novi akcijski načrt za krožno go-
spodarstvo – Za čistejšo in konkurenčnejšo Evropo (COM(2020) 
98 final) in Evropski zeleni dogovor (COM(2019) 640 final), zah-
tevajo prehod v družbo recikliranja in vzpostavitev krožnega 
gospodarstva, ne samo kot nove ekonomske, ampak tudi so-
ciološke in družbene paradigme. V krožnem gospodarstvu se 
snovne zanke zapirajo na lokalnem nivoju, količina odloženih 

odpadkov pa se zmanjšuje. Odpadki (v EU jih nastane letno 3 
tone na prebivalca) so torej pripoznani kot surovina za potre-
be krožnega, vključujočega gospodarstva, v katerem proizvodi 
po koncu življenjske poti začnejo nove življenjske cikle v enaki 
ali predelani obliki in ki nadomešča linearni model potrošnje, v 
katerem se proizvodi po končanem življenjskem ciklu odvržejo.

Največje prednosti takšnega pristopa so učinkovitejša, racio-
nalnejša raba virov (z viri ravnamo kot dober gospodar), manjše 
onesnaževanje, manjša poraba energije, večja konkurenčnost 
gospodarstva, nova delovna mesta in etična rast z upošteva-
njem omejitev planeta.

Najnovejši dokument EU, Evropski zeleni dogovor, celo prinaša 
stališče, da bi morala EU prenehati izvažati odpadke iz EU. Ko-
misija bo zato ponovno proučila pravila o pošiljkah odpadkov 
in nezakonitem izvozu. To je smiselno v luči ohranjanja celo-
tnega planeta, saj z geografskim premikanjem problema tega 
ne rešujemo, ampak ga zaradi emisij, nastalih s transportom, 
celo povečamo. Smiselno in etično je torej, da se problem od-
padkov rešuje lokalno, predvsem z recikliranjem v sekundarne 
surovine in njihovo uporabo v lokalnem okolju.

2.12.2 Gradbeništvo je lahko velik ponor odpadkov

Intenzivna poraba naravnih surovin – in s tem povezan vpliv 
na okolje – se lahko učinkovito zmanjša v gradbeništvu, ki je 
kot panoga največji porabnik surovin. V tej dejavnosti se letno 
porabi več kot 50 % vseh eksploatiranih materialov (Migliore 
idr., 2020). V EU predstavlja gradbeništvo enega od najpo-
membnejših sektorjev, ki ustvari 9 % BDP in zagotavlja več kot 
18 milijonov delovnih mest (spletne strani Evropske komisije).

V gradbeništvu je možno porabiti velike količine materialov. V 
primerih, da ti niso okoljsko inertni, se z različnimi vezivi ali po-
stopki nevarne komponente trajno imobilizirajo. Novi proizvo-
di iz recikliranih odpadkov so po kakovosti pogosto enakovre-
dni ali celo boljši od konvencionalnih. Za predelavo in uporabo 
imamo znanje, tehnologije, realne možnosti uporabe in opera-
tivno zakonodajo. Pri tem je pomemben tudi vidik masnih iz-
ravnav, če torej nastane veliko nekega odpadka, potrebujemo 
velikega porabnika, kar gradbeništvo nedvomno je.
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2.12.3 Zakonodaja spodbuja recikliranje

Preboj na področju vzpostavljanja krožnega gospodarstva se 
je v EU zgodil z dvema pomembnima dokumentoma, ki ju je v 
pravni red privzela tudi Slovenija. Prvi je Direktiva o odpadkih 
(2008/98/EC in 2018/851/EC). Ta na področju ravnanja z od-
padki favorizira njihovo snovno izrabo in jih obravnava kot vire 
surovin, ki lahko po pravilnem recikliranju, kot v budističnem 
verovanju, doživijo ponovno rojstvo, s čimer je krog od zibelke 
do zibelke sklenjen. Sežig in odlaganje odpadkov sta na dnu 
prioritetne lestvice. Prvi zato, ker je za sežig 1 tone odpadkov 
potrebnih 6 ali več ton zraka, ki ga je potem treba očistiti, in 
drugi zaradi obremenjevanja okolja ter izgube prostora in su-
rovin. Direktiva tudi zahteva, da se vedno skuša izbrati takšno 
ravnanje z odpadkom, ki je čim višje na prioritetni lestvici.

Drugi noveliran dokument je s področja gradbeniške zako-
nodaje in uvaja nove cilje s paradigmo, da ni važno, od kod je 
nek material in kako se imenuje (lahko je tudi odpadek), po-
membno je, kakšne so njegove lastnosti, kakšna uporabnost in 
okoljski odtis, ne pa izvor ali ime. Gre za Uredbo o gradbenih 
proizvodih (305/2011), ki prinaša novo bistveno zahtevo 7, s 
katero zahteva recikliranje in trajnostno rabo virov. Gradbena 
zakonodaja torej recikliranje odpadkov omogoča in zahteva. 
Nov paket evropskega krožnega gospodarstva (COM(2020) 98 
final) celo napoveduje morebitno uvedbo zahtev glede vseb-
nosti recikliranih materialov za nekatere gradbene proizvode in 
povečanje snovne predelave za gradbene odpadke.

2.12.4 Recikliranje gradbenih ruševin

Količinsko daleč največji delež odpadkov predstavljajo grad-
beni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (v nadaljevanju 
gradbeni odpadki), ki nastajajo pri rušenju, obnovi ali gradnji 
objektov (stavb in infrastrukturnih objektov) in v Europi pred-
stavljajo 30 % vseh odpadkov. Sestavljajo jih večinoma odpadki 
iz skupine 17, ki se po izvoru delijo na odpadke iz rušenja objek-
tov (beton, opeka, omet, mavec, les, steklo, izolacijski materiali, 
kovine, asfaltni rezkanec, mešane gradbene ruševine) in na ti-
ste iz zemeljskih izkopov ali izkopov iz vodnih teles.

V Sloveniji je v letu 2018 nastalo 8,4 milijona ton odpadkov 
(SURS, 2019), od tega 59 % gradbenih odpadkov (4,98 milijo-
na ton), ki so glavni razlog, da se je celotna količina v Sloveniji 
nastalih odpadkov glede na leto 2017 povečala za skoraj 36 %. 
Tako velik snovni tok je torej na razpolago za snovno uporabo 
v gradbenem sektorju!

Da bi se lahko čim več gradbenih odpadkov recikliralo, je po-
membno, da so ločeni že na samem izvoru, torej da se objekt 
ruši selektivno. V objektu so lahko prisotne nevarne snovi (npr. 
azbest, PCB, mineralna olja, strupene barve), zato je nujna 
predhodna evalvacija objekta in odstranitev teh snovi še pred 
začetkom rušenja. Evropska komisija je izdala Vodila za pregled 
objektov pred rušenjem (EC, 2018), ki predpisuje načine in kva-
liteto pregleda, priporočila za ravnanje z odpadki ter zagota-
vljanje sledljivosti odpadkov.

Rušenje objekta mora potekati v obratnem vrstnem redu, kot 
je bil zgrajen, po Načrtu rušenja in Načrtu ravnanja z odpadki. 
Izgovor, da ni časa za selektivno rušenje, je v resnici samo izgo-
vor za nezainteresiranost in brezbrižnost. V časovnico je treba 
samo vključiti čas za to aktivnost.

Selektivno rušene in pravilno ločene materiale se lahko prede-
la v reciklirani agregat za vgradnjo na mestu samem ali pa jih 
prevzame pooblaščeni zbiralec oz. predelovalec. Pri tem je po-
membno poudariti, da so odpadki odgovornost investitorja, da 
pa lahko ta pooblasti izvajalca del, ki v njegovem imenu grad-
bene odpadke odda in zapre evidenčne liste.

Običajni način predelave sestoji iz primarnega sortiranja, dro-
bljenja, odstranjevanja armature in sejanja v frakcije reciklira-
nega agregata. Predelava selekcioniranih gradbenih odpadkov 
je istočasno proizvodnja gradbenega materiala (slika 1), to je 
recikliranega agregata, za katerega v tem trenutku začne velja-
ti gradbena zakonodaja. Odpadek izgubi status odpadka, kar 
predelovalec dokazuje tudi z okoljevarstvenim dovoljenjem za 
predelavo.

Pri recikliranju gradbenih odpadkov je pomembno, da se pre-
preči onesnaževanje s finimi delci, zlasti tistimi pod 10 mikro-
metrov, zato je treba material med predelavo vlažiti.

Slika 1: Predelava mešanih gradbenih ruševin in hkrati tudi proizvodnja 

recikliranega agregata

Slika 2: Posnetek recikliranega agregata iz betona
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2.12.5 Reciklirani agregati

Iz predelanih gradbenih ruševin torej nastane reciklirani agre-
gat (slika 2). Agregati so eden izmed osnovnih materialov v 
gradbeništvu; delež agregata v betonu je približno 80 %, v as-
faltu 90 % in v nevezanih plasteh 100 %. Trenutna svetovna po-
raba predstavlja 95 % naravnih in 5 % alternativnih agregatov 
(recikliranih in umetnih), kar jasno kaže potenciale glede upo-
rabe. Seveda nikoli ne bomo mogli nadomestiti vseh naravnih 
agregatov, to je nerealno, kljub temu pa bi lahko povečali delež 
alternativnih agregatov.

Vrsta in kakovost ruševin, stopnja ločevanja pri rušenju in način 
predelave v agregat so tisti parametri, ki določajo kakovost re-
cikliranega agregata. Ključne zahteve so: odpornost na atmos-
ferske vplive in antropogeno onesnaževanje; odpornost na 
mehanske obremenitve; ustrezna zrnavost, ki zagotavlja njego-
vo vgradljivost ter dobre nosilne in filtrne lastnosti (v primeru 
uporabe v nevezanih plasteh), in stabilna mineraloška sestava 
(da se sestavine agregata v življenjski dobi ne spreminjajo). Se-
veda ne smejo imeti škodljivih primesi, ki bi lahko negativno 
vplivale na okolje.

Ugotavljanje lastnosti in kakovosti recikliranega agregata po-
teka po istih tehničnih specifikacijah kot za naravne in umetne 
agregate – po standardih, ki so bili izdelani na ravni EU in spre-
jeti kot obvezni tudi v Sloveniji. To so harmonizirani standardi 
za agregate, pri čemer proizvajalec vzpostavi kontrolo proizvo-
dnje po sistemu za ocenjevanje in preverjanje nespremenlji-
vosti lastnosti (AVCP) 4 ali 2+ in material daje na trg z Izjavo o 
lastnostih in v primeru sistema 2+ tudi s Certifikatom kontrole 
proizvodnje.

2.12.6 Uporabnost recikliranih agregatov

Reciklirani agregati se lahko uporabljajo v številnih aplikacijah, 
odvisno od lastnosti materiala in zahtev za končni proizvod. 
Velja, da je vsak material možno za kaj porabiti, za vse namene 
namreč ne potrebujemo najboljših materialov. To je racionalna 
in odgovorna raba virov. Receptura mora biti tudi dovolj robu-
stna, da brez škode za kakovost proizvoda prenese variacije v 
lastnosti sestavin na bazi odpadka.

Danes se reciklirani agregati povprečne kakovosti najpogoste-
je uporabljajo za nevezane, dinamično neobremenjene nosilne 
plasti (zasipi, nasipi), kjer so zahteve za varnost nizke. Njihova 
uporaba je primerna zlasti v večjih inženirskih objektih, kot so 
na primer protipoplavni ali protihrupni nasipi. Recikliran agre-
gat iz betonskih ruševin se je izkazal celo za boljšega od narav-
nega, če ga uporabimo kot nosilno nevezano plast v cestogra-
dnji (slika 3), saj se v primerjavi z naravnim bolje in lažje zgosti, 
poleg tega izkazuje manj deformacij v teku uporabe (Mladeno-
vić idr., 2006).

Pravilno selekcionirani in homogeni reciklirani agregati se lahko 
vgrajujejo tudi v proizvode z višjimi varnostnimi zahtevami, kot 
je na primer beton. Strokovnjaki na področju betona se danes 
trudijo za razvoj zelenih betonov, zlasti zaradi velikih izpustov 
toplogrednih plinov in velike porabe energije v proizvodnji ce-
menta. To so betoni, v katerih je naravni agregat nadomeščen z 
alternativnimi agregati na osnovi odpadkov in/ali cement delo-
ma ali v celoti nadomeščen z alternativnimi vezivi, prav tako na 

osnovi odpadkov. Za zelene betone so najprimernejši agregati 
iz betonskih ruševin, čeprav je tudi z drugimi tipi recikliranih 
agregatov možno izdelati betone sprejemljive kakovosti za do-
ločen namen uporabe. Za uporabo v betonih višjega kakovo-
stnega razreda so najprimernejši čisti, dobro sortirani reciklirani 
agregati iz betona (slika 4) ali opeke. V tem primeru najbolje 
izkoristimo njihove odlične lastnosti zaradi latentnega vezivne-
ga potenciala, ki je posledica številnih ostankov nehidratizira-
nega portlandskega cementa (v nobenem betonu v življenjski 
dobi hidratizacija cementa ne doseže 100 %), medtem ko gre 
v primeru agregata iz drobljene opeke za pucolansko vezivno 
reakcijo, ki v alkalnem mediju betona poteka med zrni opeke in 
svežim cementom ter tvori nove hidratacijske produkte.

Običajno iščemo končne porabnike v lokalnem okolju, kar po-
meni, da se zmanjšajo tudi stroški in okoljski vplivi zaradi dolgih 
transportnih poti. Pri končni uporabi vedno iščemo ravnotežje 
med recikliranjem v proizvode z večjo dodano vrednostjo, kot 
je vrednost proizvoda, iz katerega je odpadek nastal (angl. up-
cycling), in recikliranjem v proizvode z zmanjšano vrednostjo 
(angl. downcycling). Zadnji izraz ne bi smel imeti negativne ko-
notacije, saj na ta način lahko recikliramo večje količine odpad-
kov ter uporabimo enostavne, cenene in okoljsko sprejemljive 
tehnologije. Proces bo uspešen, če oba, tako imetnik odpadka 
in končni uporabnik, prepoznata dolgoročne koristi tega po-
slovnega modela, tudi finančne.

2.12.7 Spodbujanje krožnih poslovnih modelov

Realna stopnja recikliranja gradbenih odpadkov v Sloveniji je 
nizka (po oceni ne presega 30 %) in ni v skladu z uradnimi sta-
tističnimi podatki. Identificirani so številni problemi. Vzroki so 
predvsem človeški faktor (ni korenčka in ne palice), premalo 
znanja in nezaupljivost do novih materialov (v celotni verigi, od 
investitorja in projektanta do izvajalca), morda delno tudi teh-
nološka podhranjenost in zakonodajni primanjkljaji.

V projektu CINDERELA, ki ga financira Evropska unija v okviru 
programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020, je bilo ugoto-
vljeno več vodilnih principov, ki lahko spodbudijo k prehodu v 
krožno gradbeništvo med drugim z uporabo recikliranih agre-
gatov. To so:

 − spodbujevalno nacionalno, regionalno in lokalno okolje,
 − ozaveščene vrednostne verige in deležniki,
 − usklajena zakonodaja,
 − učinkoviti in merljivi krožni poslovni modeli (vključno z LCA),
 − enostavne, cenovno učinkovite tehnologije,
 − transparentni podatki in močna podporna orodja za odlo-

čevanje.

2.12.8 Okolje, ki spodbuja uporabo sekundarnih 
surovin v gradbeništvu

Nacionalna, regionalna in lokalna okolja, ki imajo razvite stra-
tegije za krožno gospodarstvo in snovno učinkovito gradbeni-
štvo, določene ustrezne kazalnike za spremljanje napredka in 
oblikovane spodbude za uporabo sekundarnih surovin (npr. 
Zeleno javno naročanje, finančne spodbude za proizvodnjo in 
uporabo trajnostnih materialov, davčne in finančne olajšave pri 
uporabi sekundarnih surovin ipd.), lahko aktivno pospešujejo 
razvoj krožnega gospodarstva v gradbeništvu. Primer dobre 
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prakse strategije za krožno gospodarstvo v gradbeništvu je Ni-
zozemska, ki je leta 2017 popolnoma prepovedala odlaganje 
gradbenih odpadkov. Leta 2016 sta nizozemsko ministrstvo 
za infrastrukturo in ministrstvo za gospodarstvo izdali načrt za 
krožno gospodarstvo na Nizozemskem do leta 2050. Ena izmed 
vizij strategije je, da bo do leta 2050 nizozemska gradbena in-
dustrija organizirana tako, da bodo načrtovanje, razvoj, delo-
vanje, upravljanje in razgradnja gradbenih objektov (stavb in 
infrastrukture) zagotavljali trajnostno gradbeništvo. Pri gradnji 
stavb in infrastrukture se bodo uporabljali večinoma obnovljivi 
proizvodi.

Zeleno javno naročanje je pomembno področje uvajanja kro-
žnega gradbeništva, saj lahko javni naročniki s svojo kupno 
močjo oblikujejo proizvodnjo in ponudbo trajnostnih proi-
zvodov. Uporaba recikliranih agregatov je v Uredbi o zelenem 
javnem naročanju (Ur. l. RS, 51/17 in 64/19) vključena samo na 
področju projektiranja oz. izvedbe gradnje cest, kjer predpisuje 
prioritetno uporabo recikliranega asfaltnega granulata (rezkan-
ca) pri gradnji vozišča ceste za proizvodnjo novih bituminizira-
nih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravlič-
nim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), 
posteljico, nasipe in zasipe. Pri gradnji objektov so pomemb-
na tehnična navodila o pravilni uporabi sekundarnih surovin. 
Trenutno se pripravljajo nove tehnične specifikacije za ceste in 
druga zemeljska dela, ki bodo nadomestila verzijo iz leta 2001 
(TSC 06.800: 2001).

Spodbude za snovno učinkovito gradnjo se morajo uvajati 
usklajeno, npr. prepoved odlaganja odpadkov ali povečani 
davki na odlaganje morajo biti hkrati usklajeni s preprečeva-
njem nelegalnega odlaganja in večjim inšpekcijskim nadzorom 
ter spodbujanjem uporabe recikliranih proizvodov. V mnogih 
državah je nelegalno odlaganje gradbenih odpadkov še vedno 
velik problem, tudi v Sloveniji, zato je pomembno ozaveščanje 
deležnikov na več nivojih.

2.12.9 Ozaveščeni deležniki

Uporaba recikliranih agregatov ne sme biti samo del strategije 
na papirju, ampak mora imeti konkretno definirane aktivnosti 
in kazalnike za meritev uspešnosti prehoda v krožno gospodar-
stvo. Pri tem so zelo uporabna podporna orodja, ki omogočajo 
večje povezovanje deležnikov (npr. portali za digitalno poslo-
vanje vzdolž vrednostne verige za večji in hitrejši pretok blaga, 
storitev, informacij, dostopnost informacij in izvajanje storitev). 
V projektu CINDERELA se razvija storitev na enem mestu (angl. 
One Stop Shop Service), CinderOSS, ki omogoča dostop do 
informacij o najnovejših tehnologijah, trajnostnih proizvodih, 
ponuja informacije o zakonodaji in spodbudah ter nudi vrsto 
(digitalnih) storitev od oblikovanja krožnega poslovnega sis-
tema do knjižnic za digitalno gradbeno modeliranje (BIM) z 
materiali iz sekundarnih surovin in vizualizacije snovnih tokov 
v mestih.

2.12.10 Usklajena regulativa

Evropska regulativa o gradbenih proizvodih (EC 305/2011) 
vključuje vse potrebno za dajanje na trg tudi proizvodov iz se-
kundarnih surovin. Kar je nujno, je sistemsko povezovanje med 
okoljsko zakonodajo (končanje statusa odpadka) in gradbeno 
zakonodajo na način, da ne bo ovirana uporaba sekundarnih 
surovin v smislu dolgotrajnih postopkov, ko se primeri uporabe 
sekundarnih surovin rešujejo od primera do primera oz. se jih 
celo preprečuje. Potrebna je transparentna zakonodaja, ki bo 
veljavna za vse.

Slika 3: Vgradnja recikliranega agregata iz betona v nosilno nevezano plast ceste Slika 4: Beton z mešanico recikliranega agregata iz opeke in polnilom iz opečnega 

drobirja
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2.12.11 Učinkoviti krožni poslovni modeli

Pri vzpostavitvi snovno učinkovitega gradbeništva je pomemb-
no, da so tehnologije recikliranja enostavne in jih je možno 
izvajati s konvencionalno opremo, ki jo gradbeništvo že po-
zna. Zelo pomembno je, da so novi krožni poslovni modeli in 
snovna učinkovitost merljivi v času celotnega življenjskega 
obdobja, od zibelke do groba oziroma do ponovne zibelke, ki 
označuje ponovno recikliranje oz. ponovno uporabo gradbe-
nih proizvodov. To lahko merimo z Analizo življenjskega ciklusa 
okoljskih (LCA – angl. Life Cycle Assessment), ekonomskih (LCC 
– Life Cycle Costing) in družbenih vplivov (S-LCA – Social Life 
Cycle Assessment). Upoštevanje eksternalij (okoljskih, družbe-
nih vplivov) je zlasti pomembno tudi pri naročanju gradbenih 
projektov in del.

2.12.12 Transparentni podatki in podporna orodja

Velik problem na področju gradbenih in ostalih odpadkov, ki se 
uporabljajo kot sekundarne surovine za gradbeništvo, predsta-
vljata transparentnost in sledljivost tokov, zlasti pri ugotavlja-
nju ponorov odpadkov v urbanih regijah. Čeprav ima Slovenija 
vpeljan informacijski sistem poročanja o odpadkih, v praksi 
prihaja do težav zaradi nepravilnega poročanja in pomanjklji-
vih informacij o ravnanju z njimi oz. njihovi usodi. Aarhuška 
konvencija (spletne strani Evropske komisije) zagotavlja vsake-
mu posamezniku oz. združenju pravico dostopati do okoljskih 
podatkov, ki jih zbirajo javne agencije, kar pomeni tudi do po-
datkov o odpadkih, ki jih zbirajo javne agencije. Na osnovi po-
datkov o odpadkih in njihovih tokovih deluje v projektu CINDE-
RELA optimizirano orodje za prikaz masnih tokov GDSE (angl. 
Geodesign Desicion Support Environment), ki je lahko močno 
odločevalsko orodje za oblikovanje politik in tudi novih krožnih 
poslovnih modelov.

2.12.13 Zaključek

Gradbeni odpadki so surovina za reciklirane agregate, ki jih z 
obstoječim znanjem in tehnologijo v gradbeništvu že upo-
rabljamo. Z zelo visoko stopnjo zaupanja lahko trdimo, da je 
učinkovito in okoljsko varno recikliranje teh odpadkov možno. 
Prednosti so številne, morda najpomembnejše v povezavi z 
ohranjanjem naravnih virov, zmanjšanjem emisij in porabe 
energije, čistejšim okoljem ter novimi poslovnimi priložnostmi. 
Žal je stopnja recikliranja v Sloveniji nizka. Doseči bi bilo treba 
nacionalni konsenz o tem, v katero smer se bo Slovenija na tem 
področju razvijala: ali bomo vse odpadke, tudi tiste, ki bi jih lah-
ko predelali, vozili v tujino ali pa bomo razvijali krožno gospo-
darstvo, industrijsko simbiozo in posledično uživali številne be-
nefite, ki jih ti poslovni modeli prinesejo. Da vsaka država sama 
poskrbi za svoje odpadke, je tudi etično in pošteno. Najti bi 
bilo treba modus vivendi tudi z dobronamernimi nevladnimi in 
okoljevarstvenimi organizacijami ter mediji, ki pogosto populi-
stično lansirajo v javnost neresnice, z namenom vznemirjanja 
ljudi in povečevanja gledanosti oz. branosti. Uporabimo svojo 
pamet in svoje znanje za to, da bomo prišli do alternativnih su-
rovin in jih čim bolj optimalno izrabili.
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2.13.1 Uvod

Leseno gradbeništvo ima številne prednosti, ki jih lahko iz-
koristimo za doseganje trajnostnosti celotne družbe. Les je 
obnovljiva surovina z majhnimi vplivi na okolje, vrednostna 
veriga lesa podpira gospodarstvo na podeželju, vse bolj pa 
spoznavamo tudi koristi za zdravje, ki jih njegova uporaba pri-
naša stanovalcem stavb. Izboljšanje okoljskih vplivov gradnje 
(gradbeništva) lahko enostavno dosežemo z večjo uporabo 
lesa. Uporaba odsluženega konstrukcijskega lesa pri obnovah 
in novogradnjah lahko še dodatno poveča okoljske koristi rabe 
lesa v stavbah ter pomaga pri umestitvi vrednosti verig gradbe-
ništva in lesarstva v krožno biogospodarstvo.

2.13.2 Ponovna uporaba materialov je ključnega 
pomena za doseganje trajnostnosti

Ponovna uporaba materialov, v več življenjskih ciklih, po izteku 
življenjske dobe nekega izdelka je glavno načelo krožnega bio-
gospodarstva. Primarna cilja krožnosti sta zmanjšati pridobiva-
nje novih materialov iz narave in zmanjšati količino odpadkov, 
ki jih ustvarja družba. Doseganje teh ciljev bo znatno zmanjša-
lo okoljske vplive, ki jih povzročajo pridobivanje, predelava in 
uporaba ter odstranjevanje materialov, dobro pa so usklajeni 
tudi s cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov, zlasti z na-
slednjimi: trajnostna mesta in skupnosti, odgovorna potrošnja 
in proizvodnja, industrija, inovacije in infrastruktura ter pod-
nebni ukrepi.

Na žalost je gradbeništvo eden glavnih porabnikov surovin, ki 
se še ni prilagodil krožnemu gospodarstvu, zato je povečanje 
ponovne uporabe materialov v tej panogi pomemben korak pri 
doseganju potrebnih trajnostnih ciljev in blaženju klimatskih 
sprememb. Če so ti materiali, kot je les, že v osnovi iz obno-
vljivega vira, so blagodejni učinki še bistveno večji. V idealnem 
primeru bi že danes v gradbeništvu uporabljali več lesa, tako 
novega kot odsluženega, v prihodnosti pa vedno več ponovno 
uporabljenega oz. odsluženega lesa, saj bi se njegova količina 
povečevala. Za doseganje tega potrebujemo tako inovacije 
za reševanje številnih obstoječih tehnoloških izzivov kot tudi 
družbeno povečanje sprejemljivosti rabe odsluženih izdelkov.

2.13.3 Razumevanje trajnostne gradnje se hitro 
razvija in spreminja

Čeprav je blaženje podnebne krize trenutno prednostni cilj pri 
vzpostavljanju trajnostne gradnje, ta koncept obravnava več 
kot le okoljske vidike. Pri ocenjevanju vpliva gradnje na okolje 
se največkrat osredotočimo poleg porabe energije v času upo-
rabe stavb običajno le še na načine pridobivanja in predelave 
materialov. To so sicer ključni dejavniki, vendar socialnih, go-
spodarskih in človeških vplivov gradnje na zdravje ne smemo 
prezreti. Razvijanje paradigem trajnostnosti, kot sta restora-
tivna in regenerativna trajnostnost, dobro združuje te vidike. 
Čeprav se ta trend trajnostne gradnje precej hitro razvija, sta 
najbolj napredna sistema za potrjevanje trajnostne gradnje, 
kot sta Living Building Challenge (LBC) in WELL Building Stan-
dard (WELL), že prilagodila svoje standarde, tako da vključujejo 
zahtevnejše cilje kot običajni sistemi certificiranja. Tudi ti drugi 
sistemi – LEED, BREEAM in DGNB, če jih naštejemo le nekaj –, se 
sicer prilagajajo naraščajočemu povpraševanju po višjih trajno-
stnih ciljih, vendar ne tako hitro kot WELL ali LBC.

Evropska unija z razvojem skupnega pristopa k ocenjeva-
nju okoljske učinkovitosti v grajenem okolju (sistem Level(s)) 
usmerja in spodbuja vpeljavo principov krožnosti v gradbene 
standarde. Sistem Level(s) sam po sebi ni sistem certificiranja, 
ampak orodje, ki ponuja nabor smernic in praks, kako lahko 
gradbeni sektor postane bolj krožen. Smernice so pripravljene 
za uvedbo v sisteme certificiranja stavb, s čimer bosta zagoto-
vljeni obravnava najbolj kritičnih vidikov krožnega gospodar-
stva in primerljivost, temeljile pa bodo na dobro preverjenem 
naboru kazalnikov. Program bodo uradno začeli izvajati poleti 
leta 2020 (od leta 2018 je v fazi testiranja).

S sprejetjem Zelenega dogovora Evropske unije se bo moralo 
gradbeništvo drastično spremeniti, saj bodo zahtevana veliko 
večja prizadevanja za trajnostnost med gradnjo, uporabo stavb 
in še zlasti ob zaključku njihovega življenjskega cikla. Pričaku-
je se predvsem, da se bo izvajanje Zelenega dogovora močno 
osredotočilo na spodbujanje prenove in obnove, da bi izboljšali 
energetsko učinkovitost starejših stavb v Evropi. To bo skupaj s 
prizadevanji za izboljšanje drugih vidikov vplivov gradbeništva 
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Slika 1: Primer odsluženega konstrukcijskega lesa, pripravljenega za predelavo v nove izdelke. Na levi sliki tramovi strešne kritine, slika na desni prikazuje okvirje odsluženih 

lesenih oken. Foto: arhiv M SORA

na okolje zahtevalo nove inovacije, ki bodo privedle do novih 
rešitev za gradbene materiale, metode in pristope pri scenarijih 
ob koncu življenjskega cikla stavb.

2.13.4 Les lahko reši številne izzive gradbeništva

Nedavne inovacije v gradnji z lesom, zlasti z masivnim in križno 
lepljenim, so privedle do ponovne uporabe lesa v gradbeni-
štvu, saj so omogočile njegovo uporabo v visokih lesenih stav-
bah in za številne druge, netradicionalne namene. Ti primeri 
uporabe so spodbudni in žanjejo veliko zanimanje javnosti, ne 
smemo pa pozabiti, da je les zelo primeren tudi za običajnejše 
vrste gradnje: enodružinske hiše, šole in srednje visoke gradnje.

Čeprav obstajajo pomisleki glede uporabe lesa v stavbah, po-
gosto povezani s požarno varnostjo in kompleksnim odnosom 
lesa z vlago, obstaja veliko rešitev za izboljšanje njegove pri-
mernosti, funkcionalnosti in učinkovitosti. Dobra primera med 
to množico sta modifikacija lesa s tehnologijami, kot je termič-
na obdelava za izboljšanje trajnosti, in gradbene tehnike za 
omejevanje izpostavljenosti vlagi ali ognju. Vse te možnosti pa 
le poudarjajo, da je les primeren za večino gradbenih rab.

Les je poseben gradbeni material, ker zagotavlja različne 
prednosti trajnostnosti ob hkratnem zagotavljanju potrebnih 
lastnosti za gradnjo. Je obnovljiv vir materiala in energije. V 
življenjski dobi izdelkov, narejenih iz tega tvoriva, v sebi hrani 
ogljikov dioksid (CO₂), ki ga je drevo v svoji rasti s fotosintezo 
vgradilo vase (biogeni ogljik). Če ga uporabljamo na način ka-
skade (slika 2), da po izteku življenjskega cikla nekega izdelka 
material (les) uporabimo za naslednji izdelek, pri tem pa ves čas 
poskušamo ohranjati kar največjo prostornino tega lesa, je lah-
ko čas hrambe CO₂ tudi nekaj stoletij (Petrillo in sod., 2018). V 
tem času v trajnostno gospodarjenih gozdovih, kot jih imamo v 
Sloveniji, zraste najmanj trikratna prostornina novega lesa (in s 
tem trikratna akumulacija in sekvestracija CO₂). Priznana med-

narodna metodologija za izračun ogljičnega odtisa (IPCC) zato 
dovoljuje upoštevanje količine CO₂, ki je vgrajena v nek izdelek, 
če je pričakovana življenjska doba tega izdelka enaka ali večja 
od sto let (če je krajša, potem je treba upoštevati korekcijski fak-
tor) (IPCC, 2019).

Les je zato idealen material za krožno biogospodarstvo, obe-
nem pa pripomore k zmanjševanju količine CO₂ v atmosferi in s 
tem blaži klimatske spremembe. Ker za pridelavo in predelavo 
lesa porabimo tudi bistveno manj energije kot pri drugih ma-
terialih (jeklo, beton, steklo, plastika itd.), je čim večja uporaba 
lesa za izdelavo trajnih izdelkov zelo logična, cenovno ugodna 
in tehnološko ter z vidika družbenih sprememb zelo nezahtev-
na pot v nizkoogljično družbo in uvajanje krožnega gospodar-
stva (Kutnar in Hill, 2017).

V preglednici 1 smo zbrali podatke o ogljičnem odtisu nekate-
rih materialov, ki jih najpogosteje uporabljamo v gradbeništvu 
in za vgradnjo v izdelke široke potrošnje. Za ugotavljanje ogljič-
nega odtisa teh materialov smo uporabili eno najširše upora-
bljanih baz podatkov Ecoinvent Centre (Ecoinvent Life Cycle 
Inventory Database, 2018) (Wernet in sod., 2016), kot funkcio-
nalno enoto pa smo izbrali eno tono materiala. Ogljični odtis 
smo predstavili kot vsoto ogljičnega odtisa iz fosilnih in bio-
genih (npr. lesni ostanki, ki so bili uporabljeni za pridobivanje 
procesne toplote v žagarskih obratih itd.) virov (oznaka stolpca 
Ogljični odtis Skupaj I). V preglednici je izpostavljena tudi koli-
čina CO₂, ki je zaradi biotskih procesov nastanka materiala (npr. 
fotosinteza v rastlinah pri rasti lesa) vezana v toni materiala 
(biogeni ogljik) ter zato »umaknjena« iz atmosfere (akumulaci-
ja in sekvestracija CO₂). Končni neto vpliv na količino CO₂, ki je 
bila potrebna za pridelavo ene tone nekega materiala (ogljični 
odtis), ob upoštevanju sekvestracije, ki bi se zgodila, če bi bila 
življenjska doba izdelkov, narejenih iz tega materiala, sto let, je 
predstavljena v stolpcu Ogljični odtis skupaj II.
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Jasno je torej viden takojšni prihranek emisij CO₂ (manjši ogljič-
ni odtis) pri uporabi lesa in drugih lignoceluloznih materialov iz 
obnovljivih virov, uporaba odsluženega konstrukcijskega lesa, 
po načelih krožnosti, pa lahko še dodatno poveča okoljske ko-
risti rabe lesa v stavbah. Očitno je, da lahko s predhodno umno 
izbiro materiala za izdelavo želenega izdelka prihranimo precej 
več emisij CO₂, kot je to mogoče zgolj z modernizacijo proizvo-
dnega procesa. Če se odločimo za uporabo ogljično potratnej-
šega materiala, bomo okolju naredili precej več škode, kot bi je 
lahko potencialno omilili z energijsko nekaj ugodnejšo predela-
vo. Še več, izdelki, ki so narejeni iz lesa in drugih lignoceluloznih 
materialov, v svoji življenjski dobi hranijo v sebi vezan ogljik (bi-
ogeni ogljik) in tako znižujejo koncentracijo CO₂ v atmosferi ŽE 
DANES, zato na učinke morebitnih prihrankov emisij CO₂ ni tre-
ba čakati leta ali desetletja. Prav tako je razvidno, da lahko več 
emisij prihranimo in več ogljika shranimo oz. vežemo (in ga s 
tem umaknemo iz atmosfere), če za izdelavo izdelkov uporabi-
mo čim večjo količino lesa. Največ lesa (po prostornini) lahko za 
trajne izdelke uporabimo prav v gradbeništvu (konstrukcijski, 
strešni elementi, stavbno pohištvo in notranja oprema), kjer je 
življenjska doba izdelkov tudi najdaljša (Kutnar, 2015).

Nedavne študije so poleg nizkega vpliva na okolje pokazale, 
da ima les pozitivne učinke na zdravje in dobro počutje upo-

Material Ogljični odtis –
emisije iz fosilnih 

virov [kg CO₂e]

Ogljični odtis –
emisije iz biogenih 

virov [kg CO₂e]

Ogljični odtis – 
Skupaj I [kg CO₂e]

Zaloga biogenega 
ogljika [kg CO₂e]

Ogljični odtis – 
Skupaj II [kg CO₂e]

Žagan les (deske), listavci 162,2 106,6 269 -2.291 -2.022

Žagan les (deske), iglavci 183,3 100,3 284 -2.504 -2.221

Žagan les (tram), listavci, sušen 10 % 175,2 262,1 437 -2.445 -2.008

Žagan les (tram), iglavci, sušen 10 % 240,0 276,9 517 -3.098 -2.581

Leseni lepljeni nosilci (notranja 
uporaba)

437,0 773,5 1.210 -3.747 -2.537

Leseni lepljeni nosilci (zunanja 
uporaba)

485,0 768,7 1.254 -3.749 -2.495

Plošča OSB 488,4 620,6 1.109 -1.999 -890

Vezana plošča (za notranjo uporabo) 564,3 1.293,3 1.858 -3.435 -1.578

Vezana plošča (za zunanjo uporabo) 766,5 1.296,1 2.063 -3.436 -1.374

Lesna volna 66,5 4,3 71 -281 -211

Beton, nearmiran 73,9 1,3 75 1 76

Opeka, glinena 244,7 4,2 249 -3 246

Jeklo 401 19 420 0 420

Naravni kamen, brušena plošča 787,9 10,7 799 1 800

Steklo (ravno, neprevlečeno) 1.030,5 30,6 1.061 6 1.067

Kamena volna 1.370,9 28,1 1.399 -71 1.328

Plastika (PVC, polimeriziran) 2.111,1 14,5 2.126 14 2.139

Plastika (polistiren, za ekspandiranje) 3.823,0 40,3 3.863 39 3.903

Plastika (poliuretan, trda pena) 6.082,9 190,3 6.273 66 6.339

Plastika (polikarbonat) 8.595,5 18,2 8.614 18 8.631

Kromirano jeklo 4.875,1 197,9 5.073 24 5.097

Aluminij (vliti ingot) 17.575,6 82,7 17.658 -65 17.593

Preglednica 1: Ogljični odtis in zaloga biogenega ogljika (sekvestracija za najmanj 100 let) pri proizvodnji ene tone (funkcionalna enota) materialov (nekončnih izdelkov), 

ki jih najpogosteje uporabljamo v gradbeništvu (tudi za fasadne sisteme, stavbno in zunanje pohištvo) (podatki pridobljeni iz baze podatkov Ecoinvent Centre (Wernet in 

sod., 2016)). [kg CO₂e] – kilogrami ekvivalenta CO₂

rabnikov, kadar ga uporabimo kot viden gradbeni material ali 
pohištvo (Burnard, 2017). Ugotovili so, da so akutni odzivi na 
stres manjši v pisarnah s pohištvom iz lesa kot z navadnim be-
lim pohištvom, da je psihično počutje ob prisotnosti lesa ugo-
dnejše in da toplina lesa dodatno prispeva k njegovim predno-
stim pred drugimi materiali, ki jih uporabljamo za ploskovno 
pohištvo.

Vrednostna veriga lesa spodbuja inovacije in razvoj na podeže-
lju (Iacob, 2015), s tem tam ustvarja raznolike zaposlitvene mo-
žnosti, ki lahko spodbudijo ljudi, da se preselijo na podeželje 
oz. da tam ostanejo (kar ima dodatno korist na področju zmanj-
ševanja okoljskih in zdravstvenih obremenitev, povezanih z vse 
večjo urbanizacijo). Ker je razvoj podeželja še vedno pomem-
ben vidik evropske politike, bo njegova podpora s spodbuja-
njem večje uporabe lesa v gradbeništvu prinesla gospodarske 
koristi podeželju in okoljske koristi celemu svetu.

Koristi za gospodarstvo na podeželju in družbo, koristi za 
zdravje in okoljske koristi uporabe lesa postavljajo rabo lesa v 
gradbeništvu kot dobro izbiro za vse zainteresirane strani. Prav 
tako je vredno vlagati v nove tehnologije in rešitev za ponovno 
uporabo odsluženega lesa oz. materialov ter tako še povečati 
vse navedene prednosti.
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tega procesa je pomembna na ravni podjetij – inovativno pod-
jetje bi lahko povečalo lastno oskrbo z materiali z zbiranjem od-
služenega lesa, kot je to storilo podjetje M Sora – v državnem in 
mednarodnem merilu (M Sora, 2013). Vzoren primer najdemo 
tudi v Italiji, kjer je konzorcij izdelovalcev ivernih plošč vodil 
izvajanje zbiranja in prerazporeditve odpadnih materialov in s 
tem omogočil nekaterim podjetjem znatno povečanje deleža 
rabe recikliranega lesa v njihovih proizvodih. Na primerljivo re-
šitev bi morali ciljati tudi pri rabi odsluženega gradbenega lesa.

Predelava lesa za drugi življenjski cikel

Zbiranje odsluženega lesa pri rušenju stavb je del aktivnosti, ki 
so potrebne za njegovo ponovno uporabo. Najmanj, kar mora-
mo storiti, je ponovno vrednotenje, v kateri razred uporabe ga 
lahko uvrstimo (Irle in sod., 2015). Zelo verjetno ga je treba tudi 
očistiti, pred ponovno uporabo pa še pregledati, če morebiti 
vsebuje onesnaževala, ki bi lahko bila škodljiva za delavce in 
uporabnike stavb. Viri kontaminacije lahko izvirajo iz kemične 
obdelave lesa, premazov, tesnih stikov s kovinami in mnogih 
drugih virov. V večini primerov lahko kontaminacije odstrani-
mo že z odstranitvijo površinskih slojev. V najslabših primerih 
odsluženi les vsebuje škodljive snovi tudi globoko v notranjosti 
gradbenih elementov. V teh primerih moramo slediti nacional-
nim smernicam za odstranjevanje odsluženega lesa. Tehnike 
odstranjevanja lahko vključujejo skobljanje, peskanje, obdela-
vo z žično krtačo in druge, novejše metode.

Z odstranitvijo (ali v najboljšem primeru s čiščenjem) zunanje-
ga sloja odsluženega lesa povečamo njegov potencial za po-
novno uporabo oz. kaskadno rabo. To zagotavlja, da je mogoče 
les večkrat uporabiti v njegovi največji in na splošno najvre-
dnejši obliki. Termin kaskadna raba lesa uporabljamo za prede-
lavo lesa, ki je odslužen in ponovno uporabljen. Pri tem si pri-
zadevamo, da les ohranjamo v največji možni obliki (največja 
prostornina), preden ga v manjši obliki ponovno uporabimo v 
sestavljenem ali drugem izdelku (slika 2). Na primer, masivni les 
je mogoče ponovno uporabiti kot masivni les, dokler ga ni tre-
ba predelati v manjši element, kot so pramena, ki jih je mogoče 
uporabiti v ploščah OSB (Oriented Strand Board). Po zaključku 
življenjskega cikla plošče OSB se lahko pramena pretvorijo v 

Slika 2: Diagram kaskadne rabe lesa, ki prikazuje, da je treba material čim večkrat uporabiti v čim večji velikosti, preden se uporabi za proizvode, ki jih sestavljajo manjši 

gradniki (prirejeno po Höglmeier in sod., 2013).

2.13.5 Odslužen konstrukcijski les

Za učinkovito uporabo odsluženega lesa v gradbeništvu mora-
mo zagotoviti dovoljšnje količine, pri čemer se srečujemo z več 
izzivi, ki pa jih je vse mogoče premagati z inovacijami. Razisko-
vanje teh izzivov že poteka na inštitutih po Evropi in izven nje, 
prednostno pa proučujejo, kako zbrati kakovosten les, ki ima 
velik potencial za ponovno uporabo, in kako obnoviti odslužen 
les, da doseže standarde za konstrukcijsko ali dekorativno upo-
rabo v stavbah.

Ponovna uporaba lesa s pomočjo pametnih sistemov 
zbiranja

Dva glavna vira odsluženega lesa predstavljajo mesta rušenja 
zgradb in odlagališča odpadkov. Skladnost in kakovost lesa na 
mestih rušenja bo verjetno večja kot na mestih za zbiranje od-
padkov, vendar oba vira ponujata dovoljšen potencial vredno-
sti za predelavo lesa. Odpadni gradbiščni les (les, ki je na voljo 
na mestu rušenja) ima navadno večjo vrednost, saj ga običajno 
najdemo v sestavih večje velikosti (večja prostornina posame-
znih kosov lesa) kot material na mestih za zbiranje odpadkov. 
Eno od načel krožnosti je ponovna uporaba materialov v čim 
večji velikosti, tako da je za njihovo vrnitev v uporabo potrebna 
minimalna predelava. Upoštevajoč to načelo, je skrbno odstra-
njevanje lesa iz obstoječih stavb, kot so obnove ali rušenje, vir 
odsluženega materiala v optimalni obliki za ponovno uporabo.

Kljub najboljšim prizadevanjem delavcev, ki izvajajo rušenja 
(in stanovalcev stavb), bo pridobljeni gradbeni les potreboval 
določeno stopnjo pregleda in obdelave, preden ga bo mogoče 
ponovno uporabiti. Pri tem mora biti glavni cilj ob dekonstruk-
ciji stavbe ohraniti velikost elementov v čim večjih dimenzijah 
(prostorninah). S tem zagotovimo, da z nadaljnjo predelavo pri-
dobimo kar največ materiala.

Drug pomemben izziv je zbiranje lesa z rušitvenih območij in 
odlagališč odpadkov ter prevoz do centra predelave, kjer se od-
služen les predela in preda v ponovno uporabo. Optimizacija 
procesa zbiranja in transporta odsluženega lesa iz številnih kra-
jev na nekaj zbirnih centrov se imenuje povratna logistika (ang. 
Reverse Logistics). Povratna logistika odsluženega lesa je tema 
proučevanja že nekaj let (Burnard in sod., 2015). Optimizacija 

Okrogli les

Energija

Masivni les in furnir

Izdelki iz iveri

Izdelki iz vlaken

Kemikalije

Gozd
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Ponovna uporaba lesa v gradbeništvu

Dva ključna dejavnika vplivata na način ponovne uporabe lesa 
pri gradnji. Prvi je način gradnje, ki vpliva na kakovost materiala 
za predelavo (tj. dobro premišljena zasnova sistema za demon-
tažo ustvari odslužen material višje kakovosti), drugi pa stopnja 
v njegovi kaskadni rabi.

Kadar je mogoče les večjih dimenzij in boljše kakovosti iz zgrad-
be odstraniti brez nadaljnjih poškodb, ga je mogoče učinkovi-
to ponovno uporabiti brez večjih predelav. V takem primeru je 
mogoče ponovno pridobljeni element uporabiti popolnoma 
enako kot element iz svežega lesa. Na primer les, pridobljen 
s stenske ali stropne konstrukcije, se lahko ponovno uporabi 
kot konstrukcijski les, razen če smo ga med odstranjevanjem 
poškodovali. V tem primeru ga bo morda treba razrezati in 
dolžinsko zlepiti z zobatim spojem ali ga uporabiti za lepljene 
nosilce ali križno lepljen les. Drugače je morda pri elementih za 
oblaganje, kot sta vezana in plošča OSB. Če ni primerne tehnike 
demontaže, jih bomo pred ponovno uporabo morali bolj pre-
delati in jih po konceptu kaskadne rabe uporabiti v proizvodih 
iz manjših delcev lesa, kot so iverne plošče.

Uporaba odsluženega lesa poveča njegove pozitivne 
učinke

Osnovni učinek uporabe odsluženega lesa je podaljšanje (in 
morebitna razširitev načinov uporabe) življenjske dobe lesnih 
izdelkov z minimalnimi vložki nove energije. Les ima majhen 
vpliv na okolje, vendar je često pojmovan kot material s krajšo 
življenjsko dobo kot drugi gradbeni materiali z večjim okolj-
skim vplivom, kot sta jeklo in beton. Podaljšanje življenjske 
dobe lesa bo to trditev ovrglo in zagotovilo še več razlogov za 
uporabo lesa v gradbeništvu.

Ponovna uporaba konstrukcijskega lesa ustvarja trajnostna 
delovna mesta v biogospodarstvu. Te vrste delovnih mest so 
pomemben del strategije EU za prehod na trajnostno krožno 
biogospodarstvo. Prizadevanja za uporabo odsluženega lesa 
s spodbujanjem inoviranja posredno podpirajo tudi gospo-
darstvo, še posebej na podeželju, z ustvarjanjem trajnostnih 
delovnih mest pa pomagajo, da se uresniči prehod v krožno 
gospodarstvo.

2.13.7 Zaključek

Ponovno moramo poudariti, da je za dosego ciljev trajnostne-
ga razvoja, kar postaja vedno večja nujnost, uporaba večjih 
količin lesa v gradbeništvu sama po sebi dober korak. Les je 
obnovljiv, vendar bi znatno povečano povpraševanje po grad-
benih elementih iz lesa dolgoročno obremenilo naše gozdove. 
Uporaba odsluženega lesa bi omogočila večjo uporabo lesa v 
gradbeništvu brez večje obremenitve gozdov in drugih vplivov 
na okolje.

Za uporabo večjih količin odsluženega lesa v gradbeništvu je 
nujno doseči tri ključne cilje:

iveri in uporabijo v ivernih ploščah itd., dokler se material na 
koncu ne pretvori v energijo ali odstrani, če je tako kontamini-
ran, da ne omogoča uporabe v energetske namene. Razume-
vanje kaskadne rabe lesa je ključnega pomena pri oblikovanju 
proizvodov in izdelkov, da jih je mogoče večkrat uporabiti v 
stanju, kjer je njegova vrednost najvišja.

Dizajniranje za demontažo in povečanje rabe odslu-
ženega lesa

Ena najbolj obetavnih tehnik za povečanje količine odslužene-
ga lesa (in drugih materialov) iz grabeništva za ponovno upo-
rabo je »oblikovanje (dizajn) za demontažo«. Temeljni koncept 
te inovacije je spreminjanje gradbenih tehnik, tako da lahko 
elemente zgradb razstavimo, ne da bi poškodovali materiale, iz 
katerih so sestavljeni (Crowther, 2018). Tehnologije zamenljivih 
spojev (ang. reversable connections), ki omogočajo razstavlja-
nje, so ključne za oblikovanje krožnega gospodarstva in zato 
področje, na katerem živahno potekajo raziskave in inovacije. 
Oblikovanje za demontažo prav tako poenostavlja obnovo in 
prenovo stavb.

Čeprav je bil dizajn za demontažo tema raziskav že v devetde-
setih letih prejšnjega stoletja, dizajn za demontažo v gradbeni-
štvu še ni široko uporabljan (čeprav je sam koncept še mnogo 
starejši). Sprejem te metodologije zahteva premik v razmišlja-
nju o stavbah kot končnem izdelku k razmišljanju, da je stavba 
bolj visoko funkcionalna banka za shranjevanje materiala. Poj-
movanje stavb kot dolgoročno skladišče materialov bo spod-
budilo oblikovalce in raziskovalce, da poiščejo inovativne nači-
ne za enostavno obnovo ali rušenje stavb.

Z vezavo materialov v zgradbe, ki jih obravnavamo kot banke 
za njihovo shranjevanje, lahko začnemo načrtovati tudi dolgo-
ročno razpoložljivost obnovljivih materialov in poiščemo eko-
nomske modele, s katerimi bi krožno biogospodarstvo postalo 
privlačno in dostopno za čim širši krog deležnikov.

Raziskave in razvoj so potrebni tudi na področju oblikovanja 
cenovno dostopnih metod za ustvarjanje zamenljivih spo-
jev, ki ohranjajo funkcionalnost sestavnih delov zgradbe (npr. 
konstrukcijske, izolacijske, videz). Nekaj primerov materialov 
gradnje z lesenimi elementi, ki jih je enostavno razstaviti in po-
novno uporabiti, že obstaja na trgu. Kot primer lahko navede-
mo laminiran lesni proizvod valovite oblike, ki ga je proizvedlo 
podjetje Aalto Haitek Oy na Finskem, a še ni v široki uporabi. 
Proizvod je brez lepila in aditivov, kar že na začetku zmanjšuje 
njegov vpliv na okolje in zdravje ljudi, obenem pa ga je lažje 
predelati in ponovno uporabiti po zaključku njegovega prvega 
življenjskega cikla.

2.13.6 Uporaba odsluženega lesa v gradbeništvu 
ni glavni izziv

Pravilno pridobljen, očiščen in razvrščen les mora biti v grad-
beništvu uporaben tako enostavno kot svež. V večini primerov 
gradbeni delavci in proizvajalci stavb ne bi smeli opaziti razlik, 
le v nekaterih primerih so lahko opazne estetske spremembe 
lesa, ki pa ne vplivajo na tehniške lastnosti, pomembne za do-
ločeno uporabo.
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 − inovirati oblikovanje za demontažo, ki omogoča enostavno 
pridobivanje lesa, ne da bi ga pri tem poškodovali;

 − vzpostaviti povratne logistične sisteme, ki optimizirajo pri-
dobivanje materiala z mnogih lokacij in ga vračajo v prede-
lovalne centre;

 − razviti tehnološke rešitve za čiščenje, predelavo in ponovno 
uvajanje odsluženega lesa na trg.

Raziskovalno in razvojno delo na navedenih področjih že po-
teka. Na trgu že obstajajo nekatere rešitve, predvsem na po-
dročju recikliranja in ponovne uporabe starega lesa. Kot primer 
lahko navedemo dve, ki sta bili posredovani na evropski poziv 
projekta WoodCircus za predstavitev dobrih praks krožnega 
gospodarstva v gozdno-lesni verigi na področju gradbeništva:

 − lesena okna večjih razponov in dimenzij iz recikliranega oz. 
ponovno uporabljenega lesa podjetja M Sora, d.d.;

 − dizajnerska notranja vrata, ročno idelana iz starih vrat, pod-
jetja Melu mizarstvo, d.o.o.

Nekatera slovenska podjetja, kot je Alfa Natura, d. o. o., ki kot 
partner sodeluje tudi v projektu WoodCircus, že ponujajo smer-
nice o praktičnosti načrtovanja, gradnje in demontaže lesenih 
stavb na načine, ki najbolje podpirajo recikliranje in ponovno 
uporabo lesa. A široka uporaba rešitev za uresničevanje znatnih 
okoljskih in gospodarskih koristi bo zaživela le ob še večjem 
sodelovanju med verigami vrednosti lesa in gradbeništva ter 
aktivnim vključevanjem deležnikov iz gospodarstva, raziskoval-
nih in izobraževalnih ustanov, oblikovalcev politik in odločeval-
cev, civilne družbe in širše javnosti.
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Slika 3: Izdelan profil okna, lepljen iz odsluženega konstrukcijskega lesa. Foto: arhiv 
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2.14 Zdravje in dobro 
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2.14.1 Prilagajanje notranjega okolja človekovim 
potrebam

Skozi evolucijo je bilo človeško življenje povsem drugačno kot 
danes. Ljudje so bili obkroženi z naravo, kjer je bilo obilo ze-
lenja, vode, svežega zraka in naravne osvetlitve, okolje pa je 
spodbujalo telesno aktivnost in preprečevalo dolga obdobja 
mirovanja. Tem okoliščinam se je prilagodilo tako človeško 
delo kot človeški um (Kellert, 2008), dandanes pa je človekovo 
življenjsko okolje temeljito spremenjeno. Ker večino časa pre-
živimo v zaprtih prostorih, smo se umaknili od narave. Tudi naš 
življenjski slog se je spremenil: manj smo fizično aktivni, med-
tem ko dlje časa ohranjamo telo v nenaravnih položajih.

Sodobne zgradbe, ki nas oddaljijo od naravnega okolja, lahko 
škodujejo našemu zdravju, npr. prešibka svetloba v notranjih 
prostorih moti normalne hormonske ritme, sedentarnost pa 
slabša kostno-mišično zdravje. Poslabšano zdravje je najbolj 
opazno pri sindromu bolne stavbe, ki je v prvi vrsti posledica 
onesnaženega zraka. Simptomi vključujejo glavobole, utruje-
nost, pomanjkanje koncentracije, draženje oči in grla, oteženo 
dihanje in kašelj (Redlich, Sparer in Cullen, 1997).

Kljub negativnim posledicam so zgradbe pogosto zasnovane 
brez upoštevanja človekovega zdravja. Vzpostavljeni so stan-
dardi za zmanjšanje negativnih učinkov stavb, vendar je čas, 
da presežemo zgolj zmanjševanje škode in začnemo ustvarjati 
okolja s pozitivnim vplivom na zdravje. To je cilj restorativnega 
in ergonomskega oblikovanja okolja (ang. restorative enviro-
nmental and ergonomic design – REED), ki temelji na človeko-
vih potrebah. Glavni pristopi REED so vnašanje narave v notra-
nje prostore, spodbujanje telesne dejavnosti in podpiranje ljudi 
pri njihovih vsakodnevnih dejavnostih z ergonomsko zasnovo 
stavbnih elementov. Ti pristopi vodijo k izboljšanju fizičnega in 
duševnega zdravja, vključno z izboljšano fizično pripravljeno-
stjo, razpoloženjem in miselnim delovanjem (Colenberg, Jylhä 
in Arkesteijn, 2020).

Nedavno povečanje števila dodeljenih stavbnih certifikatov, 
ki ocenjujejo tudi gradbene vidike, povezane z zdravjem in 
počutjem ljudi, kaže, da se v Sloveniji (ZRMK in ZAG, 2017) in 
Evropi (Gluszak, 2015) vse več pozornosti namenja kakovosti 

notranjega okolja. Ustreznost notranjih prostorov lahko obču-
tno izboljšamo s prenovo obstoječih stavb, kljub omejitvam, s 
katerimi se pri načrtovanju novih zgradb ni treba soočati. REED 
prinaša dodatno prednost: zaradi pogoste uporabe obnovljivih 
materialov je v skladu z evropskim zelenim dogovorom. Kljub 
vsem prednostim je osredotočanje na človekove potrebe pri 
načrtovanju in prenovi stavb še vedno redko, zato podajamo 
predloge za oblikovanje notranjega okolja, ki spodbuja zdravje 
in dobro počutje.

2.14.2 Spodbujanje restoracije z biofilnim 
oblikovanjem

Doživljanje narave

Preživljanje časa v naravnem okolju izboljša počutje ljudi. Po-
dobne učinke je mogoče doseči, če naravo vključimo v notranje 
prostore. Eden najbolj preprostih načinov doživljanja narave v 
zaprtih prostorih je pogled skozi okno: na zelenje, vodna telesa 
in druge elemente narave. Kadar okna ne omogočajo pogleda 
v naravo, je možno na stene namestiti tapete, fotografije ali sli-
ke, ki prikazujejo naravno okolje. V notranje prostore se lahko 
neposredno vključi veliko elementov narave. Eden od pogostih 
pristopov je vnašanje rastlin. V idealnih razmerah je rastlinja 
v izobilju: številne velike sobne rastline, notranja drevesa in 
zelene stene. Če v notranje prostore ni možno vključiti pravih 
rastlin, se namesto njih lahko vpeljejo nadomestki. Vnesejo se 
lahko tudi drugi naravni elementi, npr. voda v obliki akvarija, 
vodnjaka ali drugih objektov. Ti pristopi, ki ponujajo neposre-
den stik z naravo, vodijo do jasnih pozitivnih učinkov na poču-
tje ljudi, koristno pa je tudi posredno doživljanje narave.

Pomemben pristop je uporaba lesa v notranjem okolju, saj se 
človeški fiziološki in psihološki kazalci dobrega počutja izboljša-
jo v prostorih, opremljenih z lesom (Burnard in Kutnar, 2015). Ena 
izmed raziskav je pokazala, da je bila raven kortizola (biomarker 
stresne reakcije) nižja v pisarni, v kateri je bila površina pohi-
štva lesena, namesto belo obarvana (Burnard in Kutnar, 2019). 
Na človeka ima pozitivne učinke tako gledanje kot dotikanje in 
vonjanje lesa. Osrednja prednost lesa je njegova vsestranskost: 
uporabimo ga lahko strukturno, dekorativno in za druge stavb-
ne elemente. Les nam omogoča, da naravo vgradimo v temelje 
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grajenega okolja. Priporočena je tudi uporaba drugih biomate-
rialov, kot je slama ali bambus (A. Sandak, J. Sandak, Brzezicki in 
Kutnar, 2019). Uporaba naravnih materialov ne koristi le zdravju 
ljudi, temveč podpira tudi trajnostno gradbeno prakso.

Naravo lahko v notranje prostore vnesemo tudi z elementi gra-
jenega okolja, ki posnemajo naravne oblike, vzorce in procese. 
Primer je ustvarjanje stebrov v obliki drevesa. Druge možnosti 
vključujejo posnemanje oblik iz botaničnega in živalskega sveta, 
na primer pohištvo v obliki školjčne lupine ali dekoracija v obliki 
čebeljega satja. Loki in kupole so dodatni primeri oblikovanja, 
ki ga je navdihnila narava. Na splošno zaokrožene oblike dobijo 
prednost pred ravnimi črtami in pravimi koti. Notranji prosto-
ri se lahko približajo naravi tudi z uporabo zemeljskih tonov – 
barv, ki se pogosto pojavljajo v naravnem okolju (Kellert, 2008).

Notranje okolje kot celota naj nudi bogato stimulacijo našim 
čutom in spodbuja radovednost, domišljijo in raziskovanje. 
Človeško pozornost lahko pritegnejo variacije, ki so prisotne v 
fraktalih, kontrastih, hierarhično organiziranih oblikah in dru-
gih podobah. Te variacije je treba strukturirati tako, da se dis-
kretni deli dojemajo kot del celote in da je prostore in njihove 
elemente kljub variacijam enostavno razumeti. Da bi izkoristili 
človekovo naklonjenost znanim krajem, lahko dopustimo kul-
turi, da navdihne izbiro materialov in zasnovo notranjih pro-
storov. Prostori naj bodo prilagodljivi, da lahko podpirajo raz-
lične uporabnike in načine uporabe. Kadar je le mogoče, je pri 
ustvarjanju notranjih okolij priporočljivo upoštevati več člove-
ških čutov, tako pri odstranjevanju neprijetne stimulacije (npr. 
zmanjševanje hrupa) kot pri vnašanju prijetnih dražljajev (npr. 
vonj cvetlic) (Kellert, 2008).

Osvetlitev

Dobra osvetlitev je ključnega pomena za zdravje ljudi, saj ima 
pomembno vlogo pri hormonih, cirkadianem ritmu, spanju in 
sintezi vitamina D. Pomanjkanje sončne svetlobe je povezano s 
sezonsko afektivno motnjo, vrsto depresivne motnje, ki se obi-
čajno pojavi pozimi. V idealnem primeru so notranji prostori za-
dostno osvetljeni z naravnim virom svetlobe. K temu lahko pri-
spevajo visoka okna ali okna, ki so postavljena visoko na steni. 
Umetna razsvetljava naj večinoma poskuša posnemati naravno 

osvetlitev: barva svetlobe naj bo hladna, osvetlitev pa naj za-
jame celoten spekter svetlobe, ki je koristna živim bitjem. Sve-
tloba naj bo v prostoru enakomerno razporejena in razpršena.

Pri izboljševanju osvetlitve je treba upoštevati postavitev pro-
storov in izbor materialov. Večji prostori širijo svetlobo učinko-
viteje kot več manjših in razdeljenih prostorov. Prav tako mate-
riali, ki so prozorni ali svetle barve, omogočajo, da se svetloba 
bolje širi po prostorih. Materiali naj preprečujejo bleščanje: šte-
vilni umetni materiali ali močno obdelane površine povzročajo 
neprijeten lesk, zato naj imajo prednost naravni materiali z mat 
površinami. Osvetlitev naj bo nastavljiva, saj se lahko zahteve 
glede svetlobe spreminjajo, odvisno od prostora, priložnosti 
ali oseb. Okna naj imajo zavese ali žaluzije, ki lahko blokirajo 
prekomerno sončno svetlobo, pri umetni razsvetljavi pa naj se 
omogoči regulacija tako njene intenzivnosti kot tudi barve (No-
usiainen, Lindroos, Heino, Valta in Häkkinen, 2016).

Zrak

Kakovost zraka v notranjih prostorih poslabšajo emisije iz raz-
ličnih notranjih elementov, vključno z materiali, lepili, premazi 
in drugimi snovmi. Največja količina emisij izhaja iz umetnih 
materialov in substanc, kot so plastika, lepilo in barve. Zlasti 
pomembno je izogibanje materialom, ki vključujejo kemikalije 
s t. i. rdečega seznama, kot sta azbest in svinec (International 
Living Future Institute, n. d.). Naravni materiali, kot je les, so na 
splošno bolj zdrava izbira, vendar je količina emisij iz lesa lahko 
velika, kadar je les svež in kadar je pri lesu prisoten visok delež 
lepil ali premazov. Zmanjševanje emisij z izbiro manj škodljivih 
materialov in snovi bi moralo biti glavni pristop za izboljšanje 
kakovosti zraka v notranjem okolju. Komplementarna metoda 
je odstranjevanje škodljivih delcev iz zraka. K temu lahko pripo-
more povečanje količine rastlinja, ki lahko iz zraka odstrani ne-
katere strupe, prah in mikrobe. Zaželeno je tudi prezračevanje. 
Naravno prezračevanje, ki temelji na temperaturnih in tlačnih 
razlikah med notranjim in zunanjim zrakom, je lahko učinko-
vita, poceni in okolju prijazna rešitev. Temperatura in relativna 
vlažnost notranjih prostorov sta dodatna pomembna vidika 
kakovosti zraka. Najprijetnejša temperatura za ljudi je okoli 
21–22 °C, medtem ko bi morala biti relativna vlažnost običajno 
v območju 40–50 % (Nousiainen idr., 2016).

Slika 1: Izboljšanje počutja ljudi je mogoče doseči, če naravo vključimo v notranje 

prostore. Foto: Daria Shevtsova

Slika 2: Človeški fiziološki in psihološki kazalci dobrega počutja se izboljšajo v 

prostorih, opremljenih z lesom. Foto: Pixabay
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2.14.3 Ergonomsko oblikovanje grajenega okolja

Ergonomsko oblikovanje posameznikom omogoča varno in 
udobno okolje, ki je prilagojeno njihovim specifičnim zahte-
vam in potrebam. Ljudje se med seboj razlikujemo po spolu, 
starosti, telesnih merah, fizični zmogljivosti in miselnih sposob-
nostih. Le z upoštevanjem razlik, potreb in omejitev posame-
znika med procesom oblikovanja izdelkov ali grajenega okolja 
je mogoče zagotoviti varno, zdravo, udobno in učinkovito inte-
rakcijo med posameznikom in okoljem (Pikaar, 2007). Za doda-
ten pozitivni vpliv je lahko ergonomsko oblikovanje grajenega 
okolja usmerjeno v spodbujanje telesne dejavnosti.

2.14.4 Varno in dostopno grajeno okolje

Notranje grajeno okolje mora biti varno in dostopno vsem lju-
dem. Prav zato je treba pri ergonomskem oblikovanju poseb-
no pozornost nameniti osebam iz ranljivih skupin. Na primer, 
ergonomsko oblikovanje, namenjeno otrokom, upošteva nji-
hov razvoj in vsakodnevne aktivnosti (Lueder in Rice, 2008) ter 
ustvarja izdelke oziroma okolja, ki podpirajo njihove lastnosti 
(npr. oblikovanje varnih in enostavnih stopnic s poudarkom na 
različnih barvah in materialih). Na drugi strani okolje, prilagoje-
no starejšim odraslim, upošteva njihov fizični in miselni upad. 
Takšno okolje podpira varno in neodvisno življenje starejših, 
vključujoč elemente, kot so pomožne ograje in držala, protizdr-
sne površine ter jasno označene poti.

Ergonomsko zasnovano delovno okolje je pomembno tako 
pri težjih fizičnih poklicih kot pri sedentarnih poklicih. Za pre-
prečevanje mišično-kostnih obolenj in zagotavljanje varnega, 
udobnega ter učinkovitega dela se priporoča upoštevanje sle-
dečih ergonomskih načel: ohranjanje nevtralne telesne drže, 
spodbujanje gibanja in raztezanja, omejitev statičnega dela in 
obremenitev med delom itd. Delovno okolje mora omogočati 
in spodbujati pogosto spreminjanje telesne drže, pohištvo in 
orodje mora biti nastavljivo. Dodatno se priporoča vključitev 
prostora, namenjenega sprostitvi.

Ergonomsko oblikovanje pohištva

Namen ergonomskega oblikovanja je zagotoviti funkcionalno, 
varno in udobno pohištvo, ki spodbuja dobro počutje uporab-
nikov in je prilagojeno njihovim potrebam in omejitvam. Po-
hištvo mora omogočati nevtralno držo telesa med uporabo, 
spodbujati gibanje in biti enostavno prilagodljivo (npr. po vi-
šini). Pri ergonomskem oblikovanju morata biti videz izdelka in 
njegova uporabnost v ravnovesju.

Otroci v šolah so, podobno kot odrasli v službi, izpostavljeni 
dolgemu sedenju, a je kljub temu šolsko pohištvo pogosto 
neustrezno glede na telesne mere učencev (Bravo, Bragança, 
Arezes, Molenbroek in Castellucci, 2018). To dodatno poveča 
tveganje za razvoj kostno-mišičnih obolenj, ki so posledica 
sedečega dela. Za zmanjšanje tveganja glede obolenj se pri-
poroča ergonomsko ustrezno urejeno sedeče delovno mesto 
s pohištvom, ki je prilagodljivo in prilagojeno telesnim meram 
uporabnikov, upoštevajoč sledeče usmeritve:

 − višina sedala je nastavljena tako, da so kolena nekoliko nižje 
od kolkov;

 − stopala so v celoti v stiku s tlemi, po potrebi se uporabi pod-
stavek za stopala;

 − globina sedala omogoča za pest prostora med sprednjim ro-
bom sedala in podkolensko kotanjo, hkrati mora uporabnik 
imeti možnost, da se v celoti nasloni na naslonjalo;

 − naslonjalo je nagnjeno rahlo nazaj;
 − zgornji rob ekrana je v višini oči ali malenkost nižje;
 − zaslon računalnika je postavljen naravnost, pred obraz in od 

telesa oddaljen približno za dolžino iztegnjene roke;
 − miza nudi podporo celotnim podlahtem, pri čemer so rame-

na sproščena.

Da lahko napisane usmeritve upoštevamo, mora imeti stol do-
ločene ergonomske karakteristike, kot so nastavljiva višina in 
globina sedala, nastavljiv naklon naslonjala in sedala ter nasta-
vljivo oporo za roke. Priporoča se uporaba mize z nastavljivo 
višino, ki zagotavlja ustrezno oporo podlaktem. Pomembno 
je, da je pohištvo izdelano iz materiala, ki poleg funkcije zago-
tavlja tudi toplotno udobje med delom. Robovi pohištva naj 
bodo zarobljeni, s čimer se zmanjša tveganje za poškodbe.

Slika 3: Dobra osvetlitev je ključnega pomena za zdravje ljudi. V idealnem primeru 

so notranji prostori zadostno osvetljeni z naravnim virom svetlobe. Foto: Huy Phan

Slika 4: Kakovost zraka v notranjih prostorih poslabšajo emisije, na primer ob 

prisotnosti visokega deleža lepil ali premazov na lesu. Foto: PxHere
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Spodbujanje telesne dejavnosti in zmanjševanje se-
dentarnosti

Poleg ergonomske zasnove prostorov je treba v notranjem 
okolju spodbujati gibanje. Telesno dejavnost lahko povečamo 
tako, da pogosto uporabljene prostore, kot sta jedilnica in stra-
nišče, načrtujemo v odseku stavbe, ločenem od pisarn. Posta-
vitev tiskalnika izven pisarne in telefoniranje stoje sta dodatna 
primera, ki vplivata na dvig telesne dejavnosti na delovnem 
mestu. Podoben pristop je spodbujanje uporabe stopnic na-
mesto dvigala, pri čemer se stopnišče umesti bližje vhodnim 
vratom, medtem ko je dvigalo umaknjeno vstran.

Gibanje lahko spodbujamo tudi z vse bolj priljubljenimi ak-
tivnimi odmori. Te lahko promoviramo s plakati, obvestili ali 
namenskimi računalniškimi programi. Za izvajanje aktivnih od-
morov mora biti delovno okolje dovolj prostorno in oblikovano 
tako, da omogoča vsem posameznikom sočasno izvajanje vaj 
na delovnem mestu. Priporoča se umestitev dodatnega prosto-
ra, ki je namenjen prav izvajanju aktivnih odmorov med delom. 
Telesno dejavnost lahko spodbujamo tudi s specifično obliko-
vanimi mizami. Miza z nastavljivo višino omogoča uporabniku, 
da med delom hitro preide iz sedečega v stoječi položaj. Pri 
tem moramo biti pozorni na ergonomsko pravilno določeno 
višino mize med stoječim delom. Miza z nastavljivo višino, pod 
katero je postavljena naprava za kolesarjenje ali tekaška steza, 
ki omogoča hojo, je inovativen in drznejši pristop k oblikovanju 
telesno dejavnega pisarniškega okolja.

Zaključimo lahko, da restorativno in ergonomsko oblikovanje 
grajenega okolja pozitivno vpliva na naš življenjski slog, psiho-
fizično počutje in zmožnosti. Prav zato je smiselno grajeno oko-
lje oblikovati na način, da je prilagojeno človekovim potrebam 
in spodbuja zdrav življenjski slog.

Trenutno ni standardov, ki bi predpisovali, kako ustvariti zdravo 
okolje za uporabnike stavb. Oblikovanje zdravega notranjega 
okolja spodbujajo zgolj smernice, ki jih podajajo nekateri sis-
temi za certificiranje stavb, kot sta WELL in LBC. Ti med drugim 
spodbujajo uporabo naravnih materialov in povezovanje upo-
rabnikov stavb z naravo ter promoviranje fizične aktivnosti.
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Slika 5: Ergonomsko oblikovano pohištvo spodbuja dobro počutje uporabnikov in 

je prilagojeno njihovim potrebam in omejitvam. Foto: Samule Sun

Slika 6: Telesno dejavnost lahko spodbujamo tudi s specifično oblikovanimi 

mizami. Uporabnik lahko dela tudi v stoječem položaju. Foto: freepik
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2.15 Kakovost notranjega okolja 
in standard za dnevno 
svetlobo

Neža Močnik, u. d. i. a.
VELUX Slovenija d.o.o.
t: 01 724 68 65
e: neza.mocnik@velux.com
 www.velux.si

2.15.1 Uvod

Številne znanstvene raziskave dokazujejo neposreden vpliv no-
tranjega okolja na zdravje ljudi, ugodje bivanja, večje učne spo-
sobnosti otrok in višjo produktivnost zaposlenih. Ljudje preži-
vimo 90 % časa v notranjih prostorih, zato je nujno takšno na-
črtovanje stavb, ki zagotavlja čim višjo kakovost bivanja v njih.

Gradbena zakonodaja, ki obravnava vidik energije, konstantno 
izboljšuje energijsko učinkovitost stavb in zmanjšuje emisije 
CO₂. Obenem mora zagotavljati dobro kakovost notranjega 
okolja. Da se mora z zahtevami za doseganje energijske učin-
kovitosti stavbe sočasno optimirati tudi vidik zdravja, kakovost 
notranjega zraka in ugodje bivanja, nalaga prenovljena Direk-
tiva (EU), 2018/844.

Tudi priporočilo komisije EU 2019/786 o prenovi stavb navaja 
znotraj ciljev dolgoročne strategije prenove stavb nova sklice-
vanja na zdravje, varnost in kakovost zraka, skladno s spreme-
njeno Direktivo (EU) 2018/844. Priporočilo komisije navaja tudi 
oceno pričakovanih prihrankov energije in širših koristi pri stra-
tegiji prenov. Za širše koristi navaja koristi za zdravje, varnost in 
kakovost zraka ter njihov vpliv na nižje stroške za zdravje, večjo 
produktivnost dela zaradi boljših delovnih in življenjskih pogo-
jev, več služb v stavbnem sektorju in zmanjšanje emisij ogljika 
v celotni življenjski dobi.

Ukrepi za doseganje energijske učinkovitosti stavb imajo ne-
posreden vpliv na zdravje in ugodje bivanja ljudi. Stavbni ovoj 
in tehnični sistemi stavbe prispevajo k toplotnemu ugodju ter 
kakovosti zraka. Izboljšanje toplotnega ovoja stavbe lahko pri 
prenovah vpliva na zmanjšanje dnevne osvetljenosti prostorov 
zaradi dodatne debeline toplotne izolacije in večslojne zaste-
klitve. Zrakotesna gradnja brez primernega sistema prezra-
čevanja lahko povzroča slab zrak, katerega posledica je lahko 
pojav astme. Z osredotočenostjo na doseganje standarda sNES 
(ogrevalni sistemi, toplotne karakteristike komponent stavbne-
ga ovoja, delovanje tehničnih sistemov idr.) se lahko tako pri 
novogradnjah kot prenovah zanemari pomen vključevanja kri-
terijev kakovosti notranjega okolja v načrtovanje stavb.

2.15.2 Dejavniki kakovosti notranjega okolja

Ključni dejavniki kakovosti notranjega okolja so kakovost zraka, 
dnevna svetloba, toplotno ugodje in akustika.

Kakovost notranjega zraka se nanaša na zrak brez poznanih 
onesnaževal pri stopnji škodljive koncentracije, s katero je za-
dovoljna večina zraku izpostavljenih ljudi. Toplotno ugodje je 
stanje duha, subjektivna ocena posameznika o zaznavi toplo-
tnega okolja. Ustrezna stopnja prezračevanja, skupaj z ome-
jitvijo in nadzorom notranjih virov onesnaževal, je ključna za 
odstranjevanje onesnaževalcev zraka in zagotavljanje kakovo-
sti notranjega zraka ter toplotnega ugodja. Zadostna količina 
dnevne svetlobe je nujna za učinkovito in natančno izvajanje 
vizualnih del. Raziskave so pokazale, da ima dnevna svetloba 
in izpostavljenost dnevni svetlobi pomemben pozitiven vpliv 
na splošno zdravje ljudi in kakovost spanja. Akustično ugodje 
vključuje sposobnost zaščite uporabnikov stavbe pred hrupom 
in zagotavljanje primernega akustičnega okolja glede na na-
men uporabe stavbe.

V nadaljevanju se osredotočamo na dejavnik osvetlitve, kjer ima 
dnevna svetloba ključno vlogo. Razlog je tudi nov standard EN 
17037, s katerim je Evropa po desetih letih končno dobila pri-
poročila, ki opredeljujejo kakovost dnevne svetlobe v stavbah.

2.15.3 Dnevna svetloba – parameter kakovosti 
notranjega okolja

Dnevna svetloba pozitivno vpliva na počutje, delovno učin-
kovitost, razpoloženje in zdravje. Z ustrezno izpostavljenostjo 
dnevni svetlobi se uravnava naša notranja biološka ura. Dnevna 
svetloba vpliva na boljšo kakovost spanja in pozitivno učinkuje 
na zdravje. Njen vpliv je dokazan tudi pri učencih, saj povečuje 
učne sposobnosti otrok. Danes preživimo v zaprtih prostorih 
od 65 do 90 % časa, zato je pomembno, da v notranjih prosto-
rih zagotovimo najboljšo možno kakovost dnevne svetlobe.

Gradbeni predpisi za osvetljevanje z dnevno svetlobo zahteva-
jo, da je okenskim ali steklenim površinam namenjen določen 
odstotek glede na površino prostora, vendar pa s takšnim krite-
rijem ni mogoče vedno zagotoviti dobre osvetljenosti z dnev-
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no svetlobo. Ovrednotenje osvetljevanja z dnevno svetlobo naj 
poleg geometrijskih lastnosti prostora upošteva tudi razpolo-
žljivost dnevne svetlobe na kraju samem, na kar vplivajo npr. 
zunanje ovire, presevnost zasteklitve, debelina sten in strehe, 
notranje delitve prostora, refleksivnost površin, pohištvo idr.

Priporočila standarda SIST EN 17037 Dnevna svetloba 
v stavbah

Nov evropski standard o dnevni svetlobi v stavbah SIST EN 
17037 navaja priporočila za načrtovanje dnevne svetlobe 
v stavbah. Obravnava štiri vidike kakovosti osvetljevanja z 
dnevno svetlobo: ustrezno količino dnevne svetlobe, pogled 
navzven, osončenost in zaščito pred bleščanjem. Za te vidike 
kakovosti dnevne svetlobe standard SIST EN 17037 vsebuje po-
stopek vrednotenja, kriterije in navodila za izračun.

Zakaj upoštevati priporočila standarda?

Standard SIST EN 17037 omogoča projektantom in investitor-
jem, da si zastavijo cilje na področju kakovosti dnevne svetlobe 
v notranjih prostorih. Spodbuja projektante, da izračunajo in 
zagotovijo ustrezno dnevno svetlobo v prostorih.

V informativnem delu standarda so navedeni parametri za la-
stnosti, opisane v normativnem delu. Za vsakega od štirih krite-
rijev kakovosti dnevne svetlobe v stavbah so navedene pripo-
ročene ravni kakovosti – najnižja, srednja in visoka – ter račun-
ski postopki in načini preverjanja. Evropski standard o dnevni 
svetlobi SIST EN 17037 opisuje trenutno stanje tehnike, zato ga 
je smiselno upoštevati že danes.

Razlogi za upoštevanje priporočil standarda v projektni nalogi:

 − da se lahko konkretneje opredeli pojem kakovosti dnevne 
svetlobe;

 − naročnik lahko navede določeno raven kakovosti dnevne 
svetlobe v prostorih z opredelitvijo, katera raven posame-
znega kriterija naj se upošteva v projektu (npr. srednja raven 
za količino svetlobe, srednja raven za pogled navzven idr.).

Razlogi za upoštevanje priporočil standarda pri načrtovanju:

 − možnost preverjanja, ali se dosega željena raven kakovosti 
dnevne svetlobe v stavbi;

 − načrtovanje zdravih stavb in stavb po meri človeka;
 − za lažjo razlago in argumentacijo ideje s pomočjo konkre-

tnih podatkov na osnovi izvedenih simulacij;
 − s pomočjo simulacij računalniških orodij je možno optimi-

rati velikost in lego okenskih odprtin za doseganje željene 
ravni količine dnevne svetlobe.

Osvetljevanje z dnevno svetlobo

Dnevna svetloba je primarni vir osvetlitve prostorov, z ustrezno 
distribucijo svetlobe se zmanjša raba energije za električno raz-
svetljavo, zato je pri arhitekturni zasnovi stavbe smiselno ana-
litično ovrednotiti njeno kakovost. Standard SIST EN 17037 po-
daja priporočila za zadostno osvetljenost notranjih prostorov z 
dnevno svetlobo, da dosežejo najnižjo, srednjo ali visoko raven 
osvetljenosti z dnevno svetlobo, pri čemer naj bo izpolnjena 
vsaj najnižja raven priporočil.

Da je prostor primerno osvetljen z dnevno svetlobo, se šteje, če 
je ciljna raven osvetljenosti (ET) na deležu referenčne ravnine v 
prostoru (Fplane,%) dosežena najmanj polovico časa svetlega dela 
dneva (50 %). V prostorih z vertikalnimi ali poševnimi svetlob-
nimi odprtinami mora biti najmanjša ciljna osvetljenost dose-
žena na skoraj celotni referenčni ravnini (95 %). Za npr. najnižjo 
raven v prostorih s svetlobnimi odprtinami v vertikalnih in po-
ševnih površinah je treba doseči tekom polovice časa v svetlem 
delu dneva ciljno osvetljenost 300 lx na vsaj 50 % referenčne 
ravnine ter istočasno najmanjšo ciljno osvetljenost 100 lx na 
95 % referenčne ravnine (preglednica 1).

Za preverjanje osvetljenosti z dnevno svetlobo se lahko upo-
rabi tudi faktor dnevne svetlobe (D), s katerim so izražena pri-
poročila. Pri tem razlikujemo med ciljnim faktorjem dnevne 
svetlobe DT in najmanjšim ciljnim faktorjem dnevne svetlobe 
DTM. Izbrana najnižja raven osvetljevanja z dnevno svetlobo je 
dosežena, ko je mogoče za 50 % površine (ciljni faktor dnevne 
svetlobe DT > 1,8 %) in za 95 % površine (najmanjši ciljni faktor 
dnevne svetlobe DTM > 0,6 %) dokazati najmanjše vrednosti fak-

Slika 1: Enodružinska hiša Dragomelj, Lumar, dosega najvišji nivo bivalnega ugodja po shemi Active House, v katerega je vključena tudi ocena kakovosti dnevne svetlobe.
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torja dnevne svetlobe. Za ta način izračuna so iz meteoroloških 
podatkov evropskih glavnih mest izpeljani nacionalni faktorji 
dnevne svetlobe (preglednica 2). Priporočila za osvetljevanje 
in vrednosti faktorja dnevne svetlobe (D) za mesto Ljubljana je 
mogoče razbrati iz preglednic 1 in 2.

Če obstaja dvom, ali se svetlobna odprtina obravnava kot od-
prtina v vertikalni/poševni ali v horizontalni površini, se obrav-
nava kot horizontalna, če se v obravnavanem prostoru celotna 
površina svetlobne odprtine nahaja nad referenčno ravnino.

Kot je opisano v standardu SIST EN 17037, lahko faktorje dnev-
ne svetlobe preverimo s programom za oceno svetlobnih vre-
dnosti, kot je npr. Daylight Visualiser, pri čemer se glede na 
določitev standarda ne upošteva 0,5 m širok pas vzdolž stene.

Drug način izračuna, ki ga predvideva standard SIST EN 17037, 
opisuje postopek za izračun osvetljenosti notranjih prostorov 

na podlagi meteoroloških podatkov, ki so odvisni od lokacije. 
V preglednici 1 so navedene priporočene vrednosti osvetljeno-
sti notranjih prostorov, ki se nanašajo na ta način izračuna in ki 
jih je treba dosegati polovico časa svetlega dela dneva na 95 % 
površine notranjega prostora. Za razliko od določanja parame-
trov s faktorjem dnevne svetlobe, je pri uporabi tega načina iz-
računa pomembna tudi usmeritev notranjega prostora.

Primer izračuna faktorja dnevne svetlobe po standardu 
SIST EN 17037
Prostor 1 z oknom na fasadi dosega vrednosti, ki so zahtevane 
za izpolnjevanje priporočene najnižje ravni in je zelo blizu vre-
dnostim za izpolnjevanje priporočene srednje ravni. Prostor 2 z 
isto površino oken, a razporejeno na fasado in streho, dosega 
obe vrednosti, ki sta zahtevani za izpolnjevanje priporočene vi-
soke ravni. Delovne mize so skoraj enakovredno osvetljene, kar 
omogoča, da je dnevna svetloba primarni vir osvetlitve med 
svetlim delom dneva.

Priporočena raven za vertikalne 
in poševne svetlobne odprtine

Ciljna 
osvetljenost

Delež prostora s 
ciljno vrednostjo

Najmanjša ciljna 
osvetljenost

Delež prostora z najmanjšo 
ciljno vrednostjo

Delež svetlega 
dela dneva

ET - lx Fplane,% ETM - lx Fplane,% Ftime,%

Najnižja 300 lx 50 % 100 lx 95 % 50 %
Srednja 500 lx 50 % 300 lx 95 % 50 %
Visoka 750 lx 50 % 500 lx 95 % 50 %

Srednja zunanja difuzna 
osvetljenost Ev,d, med (lx)

D za več kot 
100 lx

D za več kot 
300 lx

D za več kot 
500 lx

D za več kot 
750 lx

* V vertikalnih in poševnih 
površinah

17.000 0,6 % 1,8 % 2,9 % 4,4 %

* V horizontali z difuzno 
zasteklitvijo

19.800 0,5 % 1,5 % 2,5 % 3,8 %

Preglednica 2: Vrednosti D za svetlobne odprtine* za Ljubljano (zemljepisna širina 46,22 °), za katero je v določenem deležu svetlih ur dneva Ftime,% = 50 % ravni 

osvetljenosti višja od 100 lx, 300 lx, 500 lx ali 750 lx.

Preglednica 1: Priporočila za osvetljevanje z dnevno svetlobo s svetlobnimi odprtinami v vertikalnih in poševnih površinah

Slika 2: Prikaz deleža prostora, za katerega mora biti 

dosežen ciljni faktor dnevne svetlobe (DT) in najmanjši 

ciljni faktor dnevne svetlobe (DTM).

Dtm ≥ 95 %
površine prostora

Dt ≥ 50 %
površine prostora

0,5 m0,5 m

Slika 3: Prostor 1: (zgoraj) analiza osvetljenost površin (lx), (spodaj) analiza faktorja 

dnevne svetlobe. 20-odstotni delež fasadnih oken. Prostor velik 8 x 4 x 3 m (š x g x v), 

Ljubljana, brez zunanjih ovir, transmisija stekla 78 %, 21. marec, 12:00, oblačno nebo.
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Pogled navzven

Pogled navzven pomembno vpliva na kakovost osvetljenosti 
notranjih prostorov, saj tako dobimo informacije o lokalnem 
okolju, vremenskih spremembah in času dneva. Po standardu 
SIST EN 17037 se pogled navzven oceni glede na izbrane re-
ferenčne točke v prostoru, ki ustrezajo mestom, na katerih se 
nahajajo uporabniki. Kakovost razgleda razvrščamo glede na tri 
kriterije: horizontalni vidni kot, globina pogleda in število slojev, 
vidnih z vsaj 75 % uporabne površine prostora. Sloji pogleda 
navzven so nebo, pokrajina in tla. Pri tem lahko pokrajina zajema 
gore, drevesa, stavbe in druge objekte na prostem. V pregledni-
ci 3 so prikazani kriteriji za razvrščanje kakovosti vidnega stika 
z zunanjostjo. Če želimo govoriti o vidnem stiku z zunanjostjo, 
morajo biti izpolnjene najmanj zahteve, navedene za najnižjo 
raven. Standard SIST EN 17037 s poenostavljenim pravilom in 
več diagrami omogoča, da na podlagi geometrije prostora skle-
pamo o kriteriju horizontalnega vidnega kota pogleda.

Osončenost

Osončenost notranjega prostora lahko prispeva k dobremu 
počutju uporabnika, zato je na primer za bivalne prostore, 
bolniške sobe v bolnišnicah in skupne prostore v vrtcih to zelo 
pomemben kriterij kakovosti. Za zadostno osončenost se po 
standardu SIST EN 17037 določi trajanje možne osončenosti na 
ključni dan. Zahteve so prikazane v preglednici 4.

Trajanje osončenosti se izračuna na datum med 1. februarjem 
in 21. marcem. Izpostavljanje sončni svetlobi se lahko določi z 
izdelavo diagrama sončne poti ali pa se izračuna. V tem prime-
ru je osončenost določena na podlagi resničnega krajevnega 
časa, pri čemer se navedeni časi ne ujemajo z lokalnimi urami.

Z vidika osvetljevanja prostorov z dnevno svetlobo je sončna 
svetloba pomembna za uporabnika, saj sončne zaplate na po-
vršinah povečujejo osvetljenost. Za zadovoljstvo in dobro po-
čutje uporabnikov mora biti ustrezno nadzorovana. Na osonče-
nost prostorov vpliva arhitekturna zasnova fasade, orientacija 
svetlobnih odprtin, razporeditev prostorov, izbira primernih 
senčil in upoštevanje zunanjih ovir okolice.

Bleščanje

O bleščanju govorimo, kadar svetlost sončne svetlobe ali velike 
razlike svetlosti v vidnem polju povzročajo neprijetne občutke 
ali vplivajo na vid. Zaradi večjega udobja v prostoru in prepre-
čevanja utrujenosti, napak in nezgod je treba bleščanje omejiti. 
Na splošno standard SIST EN 17037 za zaščito pred bleščanjem 
priporoča uporabo premičnih senčil, kot so zavese, roloji, žalu-
zije in markize. Poleg tega priporoča tudi preprečevanje nepo-
srednega pogleda na sonce in njegov odsev.

V prostorih, kjer uporabnik ne more prosto izbirati svojega 
položaja ali smeri pogleda, je treba bleščanje obravnavati bolj 
natančno. V ta namen je bil razvit parameter verjetnosti pojava 
bleščanja (Daylight Glare Probability – DGP), ki upošteva osve-
tljenost v višini oči, svetlost, položaj in velikost vira bleščanja.

Nižja vrednost DGP je neposredno povezana z višjo stopnjo 
zaščite. Določene so tri ravni zaščite. Ko je DGP vrednost 0,45 
presežena za več kot 5 % referenčnega časa (od ponedeljka 
do petka, od 8.00 do 18.00, vse leto), je po standardu SIST EN 
17037 priporočeno uporabiti zaščitne ukrepe proti bleščanju. 
V tem primeru lahko moteče bleščanje znaša največ 5 % časa 
uporabe prostora. Zahteve glede treh ravni zaščite pred blešča-
njem so navedene v preglednici 5.

Slika 4: Prostor 2: (zgoraj) analiza osvetljenost površin (lx), (spodaj) analiza faktorja 

dnevne svetlobe. 10-odstotni delež fasadnih oken in 10-odstotni delež oken na 

strehi. Prostor velik 8 x 4 x 3 m (š x g x v), Ljubljana, brez zunanjih ovir, transmisija 

stekla 78 %, 21. marec, 12:00, oblačno nebo.

Priporočena raven
pogleda navzven

Horizontalni
vidni kot

Globina Število slojev, vidnih z vsaj 75 % uporabne površine:
nebo/pokrajina/tla

Najnižja ≥ 14° ≥ 6 m viden je vsaj sloj pokrajine
Srednja ≥ 28° ≥ 20 m skozi isto odprtino sta vidna sloj pokrajine in še en sloj
Visoka ≥ 54° ≥ 50 m skozi isto odprtino so vidni vsi sloji

Preglednica 3: Priporočila za oceno pogleda navzven z danega mesta

Priporočena raven Trajanje osončenosti
Najnižja 1,5 h
Srednja 3,0 h
Visoka 4,0 h

Najnižja 0,45
Srednja 0,40
Visoka 0,35

Preglednica 4: Priporočila za dnevno trajanje osončenosti

Preglednica 5: Priporočila za zaščito pred bleščanjem glede na mejno vrednost 

DGP. Ravni vrednosti DGP za zaščito pred bleščanjem, ki ne presegajo časa 

uporabe prostora za več kot 5 %.
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Vrednosti DGP je mogoče določiti le s pomočjo letne simula-
cije. Standard SIST EN 17037 nudi nasvete in poenostavljene 
postopke za vrednotenje bleščanja v situacijah z izbranimi, 
običajnimi sistemi za zaščito pred soncem. Za poenostavlje-
no določanje zaščite pred bleščanjem je v standardu SIST EN 
17037 opisan tabelarični postopek. V standardu SIST EN 17037 
je tudi opisano, kako je mogoče izvesti svetlobno tehnično pre-
verjanje vrednosti DGP na terenu s HDR fotoaparatom. Ocena 
bleščanja pa se lahko izvede tudi s pomočjo merilnika osvetlje-
nosti in točkovnega merilnika svetlosti.

Uporaba standarda SIST EN 17037

Standard SIST EN 17037, Dnevna svetloba v stavbah, 2019, 
ima status slovenskega standarda in je istoveten evropskemu 
standardu EN 17037, Daylight of buildings, 2018. Standard je 
obvezujoč, če se nanj sklicuje obvezujoč zakon ali pravilnik. 
Prav tako je standard obvezujoč, če je predmet pogodbe med 
pogodbenimi strankami. Z upoštevanjem priporočil standarda 
se pri projektiranju stavb omogoča strokovne rešitve v skladu z 
zadnjim stanjem tehnike. Ker so vse vrednosti zapisane v infor-
mativnem delu standarda SIST EN 17037, veljajo kot priporoči-
la in ne zahteve, kot je običajno za standarde. Kot pri vsakem 
standardu lahko načrtovalec načeloma načrtuje zunaj standar-
da, vendar pri tem prevzame povečano tveganje za dokazno 
breme, če ne upošteva zahtev standarda.

Gradbeni predpisi so v letu 2020 glede zahtev osvetljenosti z 
dnevno svetlobo načeloma omejeni le na določanje površin 
okenskih odprtin glede na tlorisno površino in pri tem ne upo-
števajo standardov. Za kakovostno načrtovanje dnevne svetlo-
be v stavbah priporočamo uporabo priporočil standarda.

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delav-
cev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99) v 29. členu na-
vaja, da mora biti osvetljenost delovnih mest z naravno svetlo-
bo zagotovljena v skladu s standardi. Smatramo, da je uporaba 
standarda pri tem pravilniku obvezna.

V premislek pri načrtovanju šol in vrtcev:

 − učenci dosegajo do 18 % boljše učne rezultate v prostorih z 
dovolj dnevne svetlobe;

 − ali so svetlobne odprtine razporejene tako, da se dosega 
enakomerna razporeditev svetlobe po celotnem prostoru 
(predvsem igralnice, učilnice);

 − ali prostor izkorišča različno orientacijo svetlobnih odprtin 
in s tem različen tip svetlobe (npr. difuzno zenitalno osvetli-
tev prek strehe, neposredno sončno svetlobo prek fasade);

 − za igralnice in učilnice naj se zagotovi osvetljenost vsaj 300 
lx po skoraj celotni površini prostora, kar pomeni doseganje 
srednje ravni osvetljenosti po standardu SIST EN 17037;

 − za doseganje srednje ravni priporočil standarda je treba do-
seči 1,8 % FDS za 95 % površine prostora in 2,9 % FDS za 
50 % površine prostora, skladno s preglednico A.3. standar-
da SIST EN 17037:2019;

 − v učilnicah je pomembno zagotoviti ustrezen pogled nav-
zven prek zasteklitve, ki daje jasno, nepopačeno in barvno 
nevtralno zaznavo pokrajine.

V premislek pri načrtovanju poslovnih stavb:

 − na delovnih mestih dnevna svetloba zvišuje produktivnost 
zaposlenih do 15 %;

 − dobro osvetljene predavalnice vplivajo na boljšo koncentra-
cijo slušateljev;

 − površina, ki je oddaljena od fasadnega vira svetlobe, bo pri-
jetnejša in uporabnejša, če je osvetljena z naravno svetlobo;

 − zadnja etaža ima prednost zaradi možnosti osvetlitve prek 
strehe;

 − za presojo osvetlitve z dnevno svetlobo v notranjih prosto-
rih naj se uporabi izračun faktorja dnevne svetlobe (FDS) z 
validirano programsko opremo (npr. Daylight Visualiser);

 − pri delu za računalnikom je treba omejiti oz. preprečiti ble-
ščanje kot posledico direktnega, indirektnega, odsevnega 
bleščanja in premočnih kontrastov.

Slika 5: Poslovni objekt KIEXC v Škofji Loki izkorišča dnevno svetlobo za osvetljenost predavalnic v zgornjem nadstropju. Foto: Lara Romih
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V premislek pri načrtovanju stanovanjskih stavb:

 − od časa, ki ga človek preživi v notranjosti, preživi 2/3 časa 
doma, zato so dobro osvetljeni prostori ključni za njegovo 
zdravje in dobro počutje:

 − izkoriščanje dnevne svetlobe kot primarnega vira osvetlitve 
podnevi ima pozitiven vpliv na zmanjšanje rabe energije za 
delovanje skoraj ničenergijskih stavb;

 − tako kot količina svetlobe je pomembna popolna tema za 
dober spanec;

 − dnevna svetloba je lahko primarni vir osvetlitve tudi na sto-
pniščih, hodnikih in kopalnicah;

 − s priporočili novega standarda lahko investitor definira že-
ljeni nivo kakovosti dnevne svetlobe v svoji hiši, saj je možno 
svetlobo kvantificirati, podobno kot razred rabe energije.
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Slika 6: Koncept RenovActive v Belgiji ponuja enostavne, inovativne in cenovno dostopne rešitve na izziv prenov evropskega stanovanjskega fonda. Foto: Adam Mørk
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2.16 Gospodarjenje z vodo in 
učinkovita raba vodnih virov 
v stavbah

dr. Nataša Atanasova
UL FGG, Oddelek za okoljsko 
gradbeništvo
t: 01 425 40 52 (105)
e: natasa.atanasova@fgg.uni-lj.si

Matej Radinja
t: 041 923 623
e: matej.radinja@fgg.uni-lj.si
 www.fgg.uni-lj.si

2.16.1 Uvod – voda v krožnem gospodarstvu

Voda je življenje, vodna infrastruktura pa temelj razvoja družbe. 
Poleg zagotavljanja osnovnih storitev, tj. oskrbe s pitno vodo 
ter odvajanja in čiščenja odpadne vode, je vodna infrastruktura 
bistvena za razvoj večine gospodarskih panog, kot so kmetij-
stvo, industrija, turizem idr. Vodni sistemi večinoma delujejo 
na način, da se voda na vodnem viru (običajno oddaljenem od 
uporabnika) zajame in pripravi do ustrezne kakovosti, nato se 
po vodovodnem omrežju dovede k uporabnikom, po uporabi 
pa postane »odpadek«, ki ga po določeni obdelavi vrnemo v 
naravo, kjer napaja (ali onesnažuje) dolvodna vodna telesa. Na 
ta način vodo uporabimo kot medij, ki odplakne hranila, organ-
ske in druge snovi od uporabnika.

Trenutni način ravnanja z vodo večinoma ne upošteva, da so 
vodni viri ogroženi (količinsko in kakovostno), kljub nenehnim 
opozorilom narave. Vsakoletno soočanje s sušami in popla-
vami, med drugim tudi kot posledica podnebnih sprememb, 
ter z onesnaževanjem dragocenih vodnih virov in posledično 
degradacijo vodnih ekosistemov zahteva drugačno ravnanje z 
vodo. Takšno, ki bi upoštevalo principe krožnega gospodarstva 
(KG), ki ima po eni strani za cilj ohranjanje virov, po drugi pa mi-
nimiziranje odpadkov (Evropska komisija, Svet, in EESC, 2015). 
V skladu z načeli KG odpadna voda ni odpadek, temveč voda, 
obogatena z organsko snovjo in hranili.

Koncept krožnega gospodarstva vzpostavlja pristop zapiranja 
snovnih tokov z uvajanjem krožnega (eko) načrtovanja izdelkov 
oz. sistemov in naprednih tehnologij (slika 1). Na področju voda v 
mestih je uporaba tega koncepta podvržena sledečim korakom:

 − obvladovanje snovi, ki jih z vodo odvajamo iz gospodinjstev 
– poleg zaužitih živil je tukaj še »koktajl« čistil, detergentov, 
šamponov, kozmetike, zdravil idr.;

 − ustrezno načrtovanje in dimenzioniranje vodooskrbnih sis-
temov, ki zagotavljajo vodo ustrezne kakovosti (ne nujno 
pitna voda), in ločenih kanalizacijskih sistemov;

 − ustrezno načrtovanje in dimenzioniranje vodovodnih inšta-
lacij v objektih ter z njimi povezanih tehnologij, s ciljem čim 
manjše porabe naravnih vodnih virov in nastanka čim manj-
še količine odpadne vode;

 − ustrezno načrtovanje in dimenzioniranje tehnologij v objek-
tih, s katerimi ločeno zbrane frakcije odpadne vode (glej če-
trto poglavje) ustrezno obdelamo, obnovimo koristne snovi 
ter ponovno uporabimo bodisi kot alternativni vodni vir bo-
disi v primeru obnove hranil iz odpadne vode kot gnojilo za 
pridelavo rastlin oz. biomase ipd.

Večkratna uporaba vode zmanjša potrebo po izrabi naravnih 
vodnih virov in hkrati zmanjša količino prečiščene odpadne 
vode, ki jo odvajamo v odvodnike. Akcijski načrt Evropske uni-
je, ki obravnava uvajanje krožnega gospodarstva in vodi v za-
piranje snovnih tokov (t. i. zapiranje zanke) na področju voda, 
poleg ukrepov za učinkovito porabo vode prepoznava ponov-
no rabo (prečiščene) odpadne vode ob upoštevanju varnostnih 
zahtev in ekonomske učinkovitosti kot komplementarni ukrep 
za zadovoljitev potreb po vodi ter zmanjšanja pritiska na pre-
komerno izkoriščanje vodnih virov v EU (Evropska komisija idr., 
2015). Evropska komisija se v njem zavezuje, da bo sprejela vr-
sto ukrepov za spodbujanje ponovne uporabe prečiščene od-
padne vode, vključno z zakonodajo o minimalnih zahtevah za 
ponovno uporabljeno vodo.

Najbližje uveljavitvi je direktiva, ki bo predpisala minimalne 
zahteve za ponovno uporabo iztoka iz čistilnih naprav za na-
makanje kmetijskih površin (Evropska komisija, 2018). Trenutni 
predlog direktive na podlagi predpisanih vrednosti za nasle-
dnje parametre: E. coli, BPK₅, TSS, motnost, (pogojno: Legio-
nella) vzpostavlja štiri kakovostne razrede vode za namakanje. 
Glede na vrsto živilskega pridelka, ki se ga namaka (pridelki, ki 
so uporabljeni surovi ali predelani in neživilski), in način nama-
kanja, je določen razred kakovosti, ki ga mora dosegati iztok iz 
čistilne naprave.

V Sloveniji sicer prevladuje splošno prepričanje, da imamo vode 
dovolj ter da posledično krožni pristop k njenemu upravljanju 
ni smiseln in ekonomsko upravičen. Ob pogledu na celoletno 
vodno bilanco države to sicer morda drži, vendar se razporedi-
tev padavin in dostopnost vodnih virov med območji razlikuje-
ta, zato se v nekaterih predelih Slovenije (Slovenska Istra, Suha 
krajina, Prekmurje …) pojavljajo težave pri zagotavljanju pitne 
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vode in tudi vode za druge rabe (npr. namakanje v kmetijstvu). 
Eden izmed redkih dokumentov države, ki že sedaj delno nasla-
vlja pristope KG, je Operativni program oskrbe s pitno vodo za 
obdobje od leta 2016 do 2021 (Ministrstvo za okolje in prostor, 
2016), ki ima za cilj tudi zmanjšanje porabe pitne vode iz javnih 
vodovodov, ki ni namenjena prehrani ljudi in živali. Slednjega 
se izvaja s tremi ukrepi:

 − ponovna uporaba sive vode,
 − zajem in uporaba padavinske odpadne vode,
 − uporaba varčnih in učinkovitejših naprav.

Torej že sedaj predvideva vpeljavo pristopov KG in izrabo alter-
nativnih oz. spregledanih vodnih virov. Vendar je to skoraj edi-
ni ukrep, kateremu ni bilo namenjeno nič sredstev in so bili kot 
nosilci ukrepov opredeljeni lastniki stavb! Po drugi strani pa je 
pozitivno, da Eko sklad RS namenja spodbude, tako za prebival-
stvo kot gospodarstvo, predvsem v obliki kreditov za investicije 
v zmanjšanje porabe pitne vode, ponikovalne sisteme, zbiralni-
ke deževnice idr. Pri tem bi lahko zahtevali implementacijo še 
naprednejših tehnologij kot sedaj in tako tudi sami »usmerjali« 
razvoj na tem področju. Npr. občanom so na voljo krediti za od-
vajanje in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, žal pa (še?) 
ne zasledimo tehnologij za ponovno uporabo vode.

Kljub pomanjkanju zakonodajnega okvira na tem področju ob-
stajajo tudi primeri dobre prakse, ki presegajo pilotni nivo. Pri-
mer takega objekta je večstanovanjski objekt v Ljubljani, ki že 
izkorišča padavinsko vodo za spiranje stranišč – odtok z zelene 
strehe se zbira na strehi v treh rezervoarjih s prostornino 20 m3, 
ki zadošča za vsaj 10-dnevno spiranje stranišč, oz. letno prihrani 
približno 500 m3 »pitne« vode (Delo in dom, 2013).

V nadaljevanju bomo predstavili možnosti ravnanja z vodo v 
stavbah v skladu z načeli KG. To pomeni, da se voda in snovi v 
vodi varno uporabljajo večkrat. Najprej poglejmo vrste in sesta-
vo odpadne vode iz stavb ter sestavo posameznih vrst gospo-
dinjske odpadne vode, ki jih je možno zbirati ločeno.

2.16.2 Poraba vode v stavbah

Voda, ki pride do stavbe, je najpogosteje pitna voda iz vodo-
voda, ki se v gospodinjstvu uporablja za pitje in ostalo rabo, in 
padavinska voda, ki pade na streho stavbe. V Evropi se v pov-
prečju porabi od 100 do 150 L/osebo na dan. Butler s sodelavci 
(2018) je zbral podatke o namenski strukturi porabe vode v go-
spodinjstvih iz 11 razvitih držav in določil povprečne vrednosti 
(preglednica 1). Glede na namen uporabe lahko vodo, pora-
bljeno v gospodinjstvih, razdelimo v dve skupini kakovosti:

 − dejavnosti, ki zahtevajo uporabo pitne vode (npr. pitje in 
priprava hrane, tuširanje in kopanje, pomivanje posode);

 − dejavnosti, za katere lahko uporabimo vodo nižje kakovosti 
(npr. izplakovanje stranišč, pranje oblek, pranje vozil, zaliva-
nje vrta).

Rabe, ki zahtevajo pitno vodo, predstavljajo 52 % celotne po-
rabe, preostanek pa predstavljajo nameni, ki bi jih lahko za-
dovoljili z vodo nižje kakovosti. To je lahko očiščena odpadna 
voda, za katero imamo nekaj možnosti izrabe: očiščena odpa-
dna voda iz stavbe, ločevanje odpadne vode na črno (voda iz 
splakovanja stranišč) in sivo (vsa voda, razen črna), nadaljnje 
ločevanje črne vode na urin in blato.

2.16.3 Karakterizacija odpadne vode v stavbah

Uporabljena pitna voda postane odpadna voda oz. voda, ki 
vsebuje različne raztopljene in neraztopljene snovi in jo po 
uporabi odplaknemo v kanalizacijski sistem. Količino teh snovi 
si najlažje predstavljamo v merilu, ki ga povzroča odrasla ose-
ba, tj. en prebivalec (1 P). Pojem populacijskega ekvivalenta 1 
PE pomeni ekvivalentno količino snovi, kot jo v povprečju pov-
zroči odrasla oseba v enem dnevu. Tipična količina snovi, ki jo 
proizvede ena odrasla oseba v enem dnevu (ATV-DVWK, 2000), 
je prikazana v preglednici 2:

Slika 1: Primerjava linearnega in krožnega gospodarjenja z vodo
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Kot je razvidno iz preglednice 2, ljudje izločamo večinoma kori-
stne snovi, ki pa ob neustreznem odlaganju v okolje postanejo 
onesnažila. Večinoma so to:

 − Organske snovi, ki jih merimo s KPK in BPK₅. KPK (tj. kemij-
ska potreba po kisiku) je količina kisika, ki jo potrebujemo 
za popolno oksidacijo prisotnega organskega onesnaženja. 
Organsko onesnaženje, ki je posledica človekove prebave, 
je popolnoma razgradljivo. Ta proces v okolju izvajajo mi-
kroorganizmi – razgrajevalci. Količino kisika, ki jo porabijo 
mikroorganizmi za razkroj organskega onesnaženja v prvih 
petih dneh, merimo z BPK₅. Če organsko onesnaženje spu-
ščamo nekontrolirano v vodno okolje, bo zaradi delovanja 
mikroorganizmov (ki pri tem porabljajo kisik) prišlo do ano-
ksičnih pogojev in posledično do pomora vodnega življa.

 − Dušik je sestavni del proteinov. Pri njihovi razgradnji v naših 
ali živalskih telesih nastane urea (sečnina), ki se izloči z uri-
nom in v okolju hitro razpade do amonijaka. Urea oz. amoni-
jak sta koristni hranili oz. gnojili za rastline. Del proteinov oz. 
organskih snovi zapusti naša oz. živalska telesa kot iztrebek 
(blato). Tako amonijak kot organsko vezan dušik potrebuje-
ta za svojo mineralizacijo do nitrata kisik. Nitrat predstavlja 
najbolj mineralizirano obliko dušika, ki je lahko dostopen 
rastlinam za njihovo rast. Če dušik iz odpadne vode (ki se 
oksidira do nitrata) nekontrolirano spuščamo v vodna tele-
sa, jih neposredno gnojimo in tako povzročamo bujno rast 
alg in zelenih rastlin. Tej rasti pravimo evtrofikacija. Ker je 
nezaželena, ji rečemo tudi sekundarna polucija oz. nakna-
dno onesnaženje.

 − Fosfor je podobno kot dušik nujno potreben za pravilno 
delovanje živali in človeka, saj deluje kot prenosnik energije 
med prebavljeno hrano in telesnimi organi. Telo zapušča z 
urinom, predvsem pa v iztrebkih. Organsko vezani fosfor se 
v okolju, bogatem s kisikom, razgradi v fosfate, le-te pa hitro 
posrkajo mikroorganizmi, ki jih porabijo za presnovo. Fosfor 
podobno kot nitrat v vodnem okolju povzroča evtrofikacijo.

 − Poleg navedenih snovi vsebuje odpadna voda tudi pato-
gene bakterije, ki jih lahko učinkovito odstranjujemo, in 
mikroonesnažila ali novodobna onesnažila, kot so ostanki 
zdravil, kemikalije iz čistil ipd. Ta onesnažila se ne odstranijo 

s konvencionalnimi postopki in v veliki meri končajo v naravi 
kljub čiščenju odpadne vode. Najboljši pristop za omejitev 
količine teh snovi je kontrola vira onesnaženja, ki pa je dosti 
bolj učinkovita pri manjših (decentraliziranih) sistemih kot 
pri večjih (centraliziranih) sistemih.

2.16.4 Frakcije odpadne vode

Opisane snovi nastanejo zaradi človekovih metabolnih proce-
sov in iz preostalih rab vode v stavbi. V prvem primeru je to veči-
noma voda iz splakovanja stranišč (t. i. črna voda), v drugem pa 
voda iz rab, kot so tuširanje, pranje, voda iz kuhinje, pomivanje 
itd. (t. i. siva voda). Črno vodo nadalje delimo na dve frakciji: urin 
in blato. V večini primerov v stavbah zbiramo vse frakcije odpa-
dne vode skupaj v eno cev, tj. mešana odpadna voda iz stavb. To 
pomeni, da se snovi iz preglednice 2 pomešajo s približno 150 L/
osebo na dan. Čeprav običajno, je tako zbiranje odpadnih voda 
s stališča obnove in ponovne rabe koristnih virov izredno ne-
smotrno. Da bi to razumeli, si poglejmo sestavo in karakteristike 
posameznih frakcij odpadne vode (preglednica 3).

Siva voda je vsa gospodinjska odpadna voda, razen vode iz stra-
nišč. Predstavlja manj onesnažen del odpadne vode, zato jo lah-
ko očistimo oz. obdelamo za ponovno uporabo z manj intenziv-
nimi tehnologijami (npr. rastlinske čistilne naprave). Poleg tega 
je stabilen, a žal spregledan dodatni vodni vir, saj predstavlja 
60–80 % odpadne vode (Opher in Friedler, 2016). Uporabljena 
tehnologija priprave se razlikuje glede na vrsto sive vode, ki 
jo uporabimo. Poleg varčevanja z vodo ponovna uporaba sive 
vode zmanjša obremenitev sistemov za odvajanje odpadne 
vode in potrebe po energiji (rekuperacija toplote). Ločevanja 
in ponovne uporabe sive vode zato ne obravnavamo le kot do-
datni vodni vir za območja s pomanjkanjem vode, ampak tudi 
kot prispevek k trajnostni rabi drugih naravnih virov. K omejeni 
implementaciji tovrstnih rešitev botrujejo predvsem: zakono-
daja, ki ne naslavlja ponovne uporabe sive vode; spremenljiva 
sestava sive vode zahteva uporabo tehnologije, ki je prilagojena 
obravnavani stavbi; stroški ločevanja sive vode in ekonomske 
upravičenosti njene ponovne uporabe (Atanasova idr., 2017). 

Parameter Oznaka Vrednost za 1 PE Enota
Kemijska potreba po kisiku KPK 120 g O₂/dan
Biokemijska potreba po kisiku, izražena v 5 dneh BPK₅ 60 g O₂/dan
Izločljive – suspendirane snovi SS 70 g/dan
Celotni dušik TKN 11 g/dan
 od tega amonijev dušik NH₄-N 75 %
 od tega organski dušik Norg 25 %
Celotni fosfor (vključno z detergenti) Ptot 1,8 g/dan

Namen porabe Delež porabe [%] Kakovost vode
Tuširanje/kopanje 28 Pitna voda (skupaj 52 %)
Pitje, priprava hrane 14
Čiščenje, pomivanje posode (pomivalni stroj) 10
Izplakovanje stranišča 27 Voda nižje kakovosti (skupaj 48 %)
Pranje oblek (pralni stroj) 16
Zalivanje vrta, pranje vozil 5

Preglednica 1: Struktura porabe vode v gospodinjstvih glede na namen (Butler idr., 2018)

Preglednica 2: Karakterizacija gospodinjske odpadne vode
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Kljub naštetim težavam v tujini obstajajo tovrstni sistemi, ki brez 
težav delujejo že več desetletij, tudi v vodnati Nemčiji (Nolde, 
2000, 2005).

Črna voda je sestavljena iz dveh frakcij (tj. urina in blata), pri če-
mer urin vsebuje 80 % dušika, 55 % fosforja in 60 % kalija (Dai-
gger, 2009; Jonsson idr., 2000). Hkrati urin predstavlja manj kot 
1 % celotne odpadne vode. Če urin ločimo od blata in posledič-
no blato ostane suho, potem ne prihaja do njegovega izluže-
vanja, hkrati pa to olajša proces priprave za ponovno uporabo. 
Namen ločevanja obeh frakcij je torej ponovna uporaba hranil iz 
urina in pridobivanje blata v obliki, ki je primernejša za nadaljnjo 
pripravo. Stranišča, ki ločujejo urin od blata, so bila na Švedskem 
testno vpeljana že v devetdesetih letih (Berndtsson, 2006).

2.16.5 Ločeno zbiranje odpadnih voda

Odpadne vode iz stavb najpogosteje zbiramo skupaj v isti cevi, 
ki jo nato priključimo na obstoječi kanalizacijski sistem. Iz po-
vedanega v četrtem poglavju je jasno, da bi snovi iz odpadne 
vode najlažje obnovili, če bi posamezne frakcije zbirali ločeno, 
saj se posamezne koristne snovi nahajajo v posameznih frakci-

jah. Vendar pa je pri taki obravnavi odpadne vode treba opozo-
riti na nekatere omejitve:

 − ločeno zbiranje OV še ni v celoti podprto z ustreznimi stan-
dardi in zakonodajo;

 − ni družbenega konsenza, oz. se dostikrat (upravičeno) poja-
vlja strah pred ogrožanjem zdravja ljudi z mikroonesnažili, ki 
se nahajajo v odpadni vodi;

 − takih sistemov je relativno malo, kar pomeni, da ni veliko 
izkušenj in praktičnega znanja v primerjavi s konvencional-
nimi pristopi;

 − upravljavci sistemov še niso razvili ustreznega poslovnega 
modela, ki bi uporabnikom nudil ustrezno storitev;

 − implementacija tovrstnih sistemov vpliva na delovanje ob-
stoječih kanalizacijskih in vodooskrbnih sistemov, zato je 
pred uvedbo sprememb potrebna ustrezna analiza njihovih 
vplivov.

Na sliki 2 je prikazana shema ločenega zbiranja posameznih 
frakcij odpadne vode ter uporaba sive in padavinske vode za 
zadovoljevanje potreb po nepitni vodi znotraj enostanovanj-
ske hiše.

Siva voda 60–80 % odpadne vode (OV) Črna voda (stranišča)
Urin Blato

g/(PE*dan) % OV g/(PE*dan) % OV g/(PE*dan) % OV
BPK₅ 5 8 % 5 8 % 50 84 %

Ntot 1,1 9 % 11 78 % 1,9 13 %
Ptot 0,6 22 % 1,4 48 % 0,9 30 %

K 0,8 17 % 2,5 52 % 1,5 31 %

TEHNOLOGIJE

Produkti: voda gnojilo energija

Preglednica 3: Karakteristike sive in črne gospodinjske odpadne vode

Črpalka

Črna voda
(kanalizacijski 
sistem)

Padavinska voda

Pitna voda

Kopalnica

Očiščena voda

Strojnica

Siva
voda

Kuhinja

Zbiralnik + dezinfekcija Čiščenje sive vode

Slika 2: Prikaz ločenega zbiranja 

padavinske ter sive in črne odpadne 

vode (Radinja in Atanasova, 2019)
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Slika 3: Tehnologiji za čiščenje sive vode 1 m3/dan: a) MBR, b) Zelena stena vertECO podjetja Alchemia nova, https://www.alchemia-nova.net (Atanasova, 2016)

a) b)

Preglednica 4: Prikaz štirih variantnih rešitev za obdelavo hotelske odpadne vode

odpadna voda

odpadna voda

črna voda siva voda

rezervoar

preostanek hranil

zračna
črpalka

črpanje
hranil

črna voda siva voda

rezervoar

preostanek hranil

zračna
črpalka

črpanje
hranil

Opis
Sivo vodo (31 m3/dan) čistimo s finimi 
grabljami in MBR. Črno vodo (13 m3/
dan) čistimo s primarnim usedalnikom 
in membranskim bioreaktorjem (MBR). 
Iztok iz MBR je uporabljen kot tekoče 
gnojilo v hidroponičnem sistemu.
Produkti
31 m3/dan očiščene vode in približno 
11 ton zelenjave/leto

Opis
Enako kot prejšnja varianta, le da se 
MBR za sivo vodo nadomesti z zeleno 
steno.
Produkti
23 m3/dan očiščene vode, rastlinska 
biomasa in približno 11 ton zelenjave/
leto

Opis
Odpadno vodo iz mešanega sistema 
čistimo s primarnim usedalnikom in 
rastlinsko čistilno napravo.
Produkti
Rastlinska biomasa in 22 m3/dan 
očiščene vode

Opis
Odpadno vodo iz mešanega sistema 
čistimo s primarnim usedalnikom in 
membranskim bioreaktorjem (MBR).
Produkti
45 m3/dan očiščene vode in raztoplje-
nih hranil

2.16.6 Prikaz učinkovite rabe vodnih virov na primeru hotela

Potencial in koristi ločenega zbiranja frakcij odpadne vode 
bomo nazorno prikazali na konkretnem primeru hotela Sam-
ba v mestu Lloret de Mar (Španija). Hotel ima 441 klimatizira-
nih sob, več zelenih površin in zunanjih bazenov, konferenčne 

dvorane, bare in restavracije. Poraba vode znaša med 30.000 
in 40.000 m3 letno. V preteklosti je bila poraba vode v hotelu 
precej višja, kar je sprožilo določene varčevalne ukrepe že v de-
vetdesetih letih. Med njimi je ločitev sive vode iz tušev in umi-
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valnikov, zbiranje te vode v ločenem rezervoarju in ponovna 
uporaba za spiranje stranišč. Hotel zaradi ponovne uporabe 
sive vode letno prihrani približno 10.000 m3 sveže vode. Posto-
pek čiščenja sive vode pred ponovno uporabo obsega le razku-
ževanje s HClO. Ker pa je tak postopek pomanjkljiv, saj občasno 
prihaja do smradu, je hotel leta 2016 postal poligon za preizku-
šanje različnih tehnologij za zapiranje vodnega kroga v hotelu, 
in sicer v sklopu dveh projektov EU: demEAUmed (2017, www.
demeaumed.eu) in REUCITY (Atanasova in Poch, 2017).

Testiran je bil membranski bioreaktor (MBR) za obdelavo sive 
vode, z namenom povečanja učinkovitosti čiščenja odpadne 
vode v hotelu Samba. Z omenjeno tehnologijo je bil dosežen 
80–95-odstotni učinek čiščenja organskih snovi in popolna 
odstranitev patogenih bakterij zaradi ultrafiltracije (Atanasova 
idr., 2017). Ekonomska analiza celotnega sistema, tj. ločevanje 
– čiščenje z MBR – shranjevanje čiste vode – sistem splakova-
nja stranišč, je pokazala, da znaša povratna doba investicije za 
hotel, kot je obravnavani, med 4 in 5 let (Atanasova idr., 2017). 
Vzporedno z MBR je delovala tudi tehnologija zelene stene. Za 
čiščenje iste količine sive vode je ta tehnologija potrebovala 
več prostora, vendar pa ima zelena stena dodatne vrednosti za 
urbano okolje: videz, biodiverziteto, hlajenje ipd. Razen učinko-
vitosti odstranjevanja mikroorganizmov, pri čemer se je bolje 
izkazal MBR, sta obe tehnologiji zelo dobro odstranjevali KPK, 
BPK₅, NH₄-N in TSS (Zraunig idr., 2019). Slika 3 prikazuje obe 
tehnologiji za čiščenje sive vode.

Izdelana je bila tudi analiza scenarijev ločevanja na viru in ob-
nove virov (Atanasova idr., 2017). Za hotel Samba s povprečno 
dnevno obremenitvijo 300 PE so bili ocenjeni masni tokovi šti-
rih scenarijev, ki jih povzema preglednica 4. Scenariji prikazuje-
jo možne tehnologije, ki lahko obnovijo vire iz odpadne vode 
(voda, dušik in fosfor) ter neposredna uporaba teh virov ali na-
daljnja aplikacija obnovljenih virov za tehnologije, ki proizvaja-
jo biomaso ali hrano.

2.16.7 Zaključek

V skladu s paradigmo krožnega gospodarstva »odpadna voda« 
ne obstaja, ampak jo obravnavamo kot vir, ki je bogat s hranili in 
drugimi snovmi, ki jih lahko obnovimo in ponovno uporabimo. 
Predstavljeni pristopi in tehnologije dokazujejo, da je to teh-
nično izvedljivo. Kljub temu pa obstajajo številne ovire v zako-
nodaji, družbeni sprejemljivosti in neprilagodljivosti obstoječih 
sistemov, ki jih je potrebno nasloviti. Za njihovo preseganje, bi 
morali ustrezno posodobiti: zakonodajni okvir, študijske pro-
grame in tehnične priročnike/standarde, na podlagi katerih, bi 
lahko inženirji načrtovali in mnenjedajalci presojali ustreznost 
predlaganih tehničnih rešitev. Sprejeti in uveljaviti bi morali 
tudi ustrezne kazalnike uspešnosti mest in stavb pri učinkovi-
tosti rabe vodnih in drugih virov. Na ta način bi lahko objektiv-
no ovrednotili našo okoljsko odgovornost, saj se le-ta pogosto 
reducira na (neupravičeno?) uporabo krilatic kot so »zeleno«, 
»eko«, ipd. Čeprav je vpeljava novih pristopov napram klasič-
nemu kompleksna, tako tehnično (v smislu prilagajanja obsto-
ječih sistemov), kakor tudi s strani družbene sprejemljivosti, je 
nujen korak za dolgoročni in trajnostni razvoj družbe.

2.16.8 Zahvala

Izsledki prispevka so delno rezultat projekta REUCITY, ki sta 
ga financirala: Marie Curie Actions, sedmi okvirni program EU 
(FP7/2007–2013), REA no. 600388 (TECNIOspring programme), 
in Agency for Business Competitiveness of the Government 
of Catalonia, ACCIÓ. Zahvaljujemo se tudi projektu Zapiranje 
snovnih tokov pri čiščenju komunalnih odpadnih voda z zele-
nimi tehnologijami (št. J2-8162) in raziskovalnemu programu 
Vodarstvo in geotehnika: orodja in metode za analize in simu-
lacije procesov ter razvoj tehnologij (št. P2-0180), ki ju financira 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz 
državnega proračuna.
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Apartmaji Ortenia - Podčetrtek. Moderna lesena gradnja, znotraj oblečena v ilovico. Foto: Miran Kambič
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3 Primeri prakse
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3.1 Val prenove ali skupni 
ukrepi za doseganje 
trajnostnih stavb v Evropi

Roberta D’Angiolella
Buildings Performance Institute 
Europe (BPIE)
t: + 32 2 789 30 02
e: Roberta.dAngiolella@bpie.eu
 www.bpie.eu

3.1.1 Uvod

Ko svet navigira skozi koronavirusno krizo in njene globalne 
posledice, se je družba prisiljena spoprijeti z nepričakovanimi 
vplivi in uvesti spremembe, ki vplivajo na vse. Medtem ko spo-
znavamo posledice pandemije, v Evropi ne smemo zaiti s poti 
doseganja ogljične nevtralnosti do leta 2050. Gradbeni sektor 
igra ključno vlogo pri tem prehodu, saj je odgovoren za 40 od-
stotkov porabljene evropske energije in 36 odstotkov emisij 
CO₂.

3.1.2 Zeleni dogovor EU in Val prenove

Evropska komisija je prepoznala pomembno vlogo stavb, zato 
je decembra 2019 sprejela Zeleni dogovor in z njim povezan 
Val prenove, sprejem podrobne strategije pa je predviden do 
konca leta 2020. Val prenove bo imel veliko pozitivnih vplivov 
na gospodarstvo, družbo in okolje, tudi na zdravje ljudi. Z njim 
se bomo izognili katastrofalnim podnebnim spremembam, si 
zagotovili večje udobje v naših stavbah, znižali onesnaženje 
zraka v zaprtih in zunanjih prostorih, naredili korake k odpravi 
energetske revščine in zvišali stopnjo pripravljenosti za obvla-

dovanje vplivov podnebnih sprememb. Izboljšal bo tudi okolj-
sko, družbeno in upravljavsko uspešnost podjetij ter pripomo-
gel k doseganju ciljev trajnostnega razvoja, ki so jih leta 2015 
določili Združeni narodi.

Čeprav so prednosti klimatsko nevtralnega stavbnega fonda 
jasne in jih v veliki meri razumemo, bodo za njihovo izvedbo 
potrebni takojšnji ukrepi in velika stopnja skupnih prizadevanj 
vseh segmentov širšega sektorja, s posebno pozornostjo na ce-
novni dostopnosti in vključenosti.

3.1.3 Trenutni izzivi

Razdrobljena narava gradbenega sektorja naredi njegovo pre-
oblikovanje izredno zapleteno. Izzivi vključujejo različne verige 
vrednosti, lastniška razmerja, lokalne predpise in sodelovanje 
različnih deležnikov na ločenih stopnjah življenjskega cikla, ki 
med seboj redko neposredno komunicirajo. Val prenove zahte-
va skupno razmišljanje in prispevke vsakega akterja v vredno-
stni verigi. Vendar so ti večkratni akterji pogosto neusklajeni in 
imajo nasprotujoče si interese in motivacijo. Svoja dejanja in 
vedenja prilagajajo različnim sprožilcem in driverjem.

Časovni načrt mora biti 
privlačen in lastniku 
enostavno razumljiv, 
da je tudi motivacija k 
akciji.

Slika 1: Principi načrta iBRoad

Predlagaj ukrepe z naj-
višjo možno energetsko 
učinkovitostjo.

Upoštevaj želje, potrebe, fi-
nančno situacijo lastnika doma 
in njegovih prebivalcev ter 
stanje, v katerem je stavba.

Lastniku pomagaj razu-
meti, kako pomembno 
je, da ima dolgoročno 
renovacijsko strategijo.

Lastniku predstavi 
prednosti konkretnega 
načrtovanja vnaprej (re-
novacijski ukrep, korak 
za korakom).

Najboljši možni 
način

Individualni renovacijski 
kontekst

Dolgoročna 
perspektiva

Časovnica 
in zaporedje

Motivacijsko 
in privlačno

Pobude, ki podpirajo obnovitveni val
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Zagotoviti primerne nasvete in podporo pri obnovi stavb je na 
primer eden od dejavnikov za lastnike zasebnih stanovanj, da 
obnovijo svoje stavbe, medtem ko je obstoj enostavno dosto-
pnih finančnih tokov v povezavi s tehnično pomočjo lokalnim 
oblastem spodbuda za obnovo stavb. Čeprav obstajajo različne 
pobude, ki poskušajo rešiti ta vprašanja, je pomembno zagoto-
viti, da se ne razvijajo ločeno, ampak so del večjega okvira za 
mobilizacijo vseh različnih akterjev.

Med različnimi pobudami podjetje Turnkey Retrofit (www.
turnkey-retrofit.eu) razvija platformo, usmerjeno v storitve, kjer 
lastniku doma ponujajo rešitve po meri kupcev skozi celotno 
potrošniško izkušnjo, s čimer se zapleteni in razdrobljeni posto-
pek prenove pretvori v preprost in privlačen postopek. Projekt 
H2020 iBRoad (https://ibroad-project.eu/) namesto sedanjega 
predlaga svoj koncept stavbnega potnega lista, sestavljenega 
iz prilagojenega načrta obnove v dolgoročnem obdobju in 
dnevnika, v katerem se lahko shranjujejo in neprestano po-
sodabljajo vse informacije, povezane z zgradbo. Oba projekta 
obravnavata številne ovire, s katerimi se lastniki stanovanj soo-
čajo pri načrtovanju energetske prenove, vključno s pomanjka-
njem znanja o tem, katere ukrepe prenove izvesti in v kakšnem 
vrstnem redu.

Slika 2: Orodje X-tendo in njegove inovativne EPC funkcije

Projekt H2020 X-tendo je namenjen podpori javnih organov, 
da olajšajo obnovo svojega stavbnega kapitala in tako ustvarijo 
»naslednjo generacijo« certifikatov o energijski učinkovitosti 
(EPC). EPC so eden najboljših razpoložljivih virov informacij o 
evropskih stavbah, vendar različni pristopi k izvajanju v evrop-
skih državah ovirajo potencial EPC kot zanesljivega instrumen-
ta. EPC naslednje generacije bo vključeval večjo preglednost, 
boljšo kakovost podatkov in enostavno uporabo. To bi lahko 
povečalo zaupanje v ukrepe za varčevanje z energijo po vsej EU 
in opolnomočilo oblikovalce politik, tako da jim bodo omogo-
čili spremljanje učinka politik in shem finančne podpore, hkrati 
pa pospešili stopnje obnove, ustvarjali nova delovna mesta in 
omogočali rast zelenega gospodarstva. Zdaj bolj kot kdaj koli 
prej bi moral biti v središču pozornosti cilj Evropske komisije o 
podnebni nevtralnosti in potrebi po zagotavljanju trajnostnih 
in merljivih strategij za oživitev gospodarstva; optimiziranje 
orodij, kot je EPK, bi moralo biti prioriteta.

INOVATIVEN CERTIFICIRAN 
INDIKATOR ENERGETSKE 

UČINKOVITOSTI

Inovativen EPC indikator

Pametni indikator 
pripravljenosti

Inovativno upravljanje 
certi�ciranih podatkov 
o učinkovitosti energije

Inovativno upravljanje z EPC 
podatki

EPC podatkovne baze

Inovativen EPC indikator

Območni energetski sistemi

Inovativen EPC indikator

Zunanje onesnaženje zraka

Inovativno upravljanje z EPC 
podatki

Priporočila po meri

Inovativno upravljanje z EPC 
podatki

Vnašanje podatkov

Inovativen EPC indikator

Dejanska poraba energije 

Inovativen EPC indikator

Udobje

Inovativno upravljanje z EPC 
podatki

One-stop-shops

Inovativno upravljanje z EPC 
podatki

Možnosti �nanciranja
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Slika 3: Akcijski načrt za Val prenove (BPIE)

3.1.4 Potreba po skupnem delovanju

Evropski Val prenove se ne bi smel osredotočati samo na var-
čevanje z energijo. Prenove lahko stavbe spremenijo v svetilni-
ke upanja in zdravja, ki imajo dolgotrajne pozitivne učinke na 
družbo. Čeprav so oblikovalci politik odgovorni za ustvarjanje 
pravega okvira in vodenje preobrazbe gradbenega sektorja za 
zagotovitev usklajenosti vseh ukrepov, pa morajo vsi deležni-
ki odigrati svojo vlogo: institucije EU, države članice in lokalne 
oblasti, tržni akterji, kot so maloprodajne in poslovne banke, 

institucionalni vlagatelji, projektanti stavb, arhitekti in inženir-
ji, proizvajalci gradbenega materiala in tehnologij, gradbena 
podjetja (multinacionalke ter mala in srednja podjetja), nepre-
mičninarji, dobavitelji električne energije in goriv ter lastniki 
stavb in domov, bi morali sodelovati, da bi lansirali Val preno-
ve in si zagotovili boljše stavbe za vse. Gradbeni sektor lahko 
uspešno prispeva k cilju podnebne nevtralnosti EU le, če se vsi 
akterji premikajo v isto smer.
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3.2 Integralno projektiranje je 
temelj trajnostne gradnje

Andrej Ržišnik, 
Lucijana Radošević 
Protim Ržišnik Perc arhitekti in 
inženirji d.o.o. 
t: 04 279 18 07 
e: andrej.rzisnik@r-p.si 
 lucijana.radosevic@r-p.si 
 www.protim.si

3.2.1 Uvod

Pri načrtovanju trajnostne gradnje je treba upoštevati načela 
skrbnega ravnanja z okoljem in ohranjanja naravnih virov tako 
med načrtovanjem stavbe, med samo gradnjo in končno upo-
rabo. V celotnem življenjskem ciklu stavbe moramo upoštevati 
okoljske, ekonomske, družbene in zdravstvene trajnostne vidi-
ke. Pomemben je celoten življenjski cikel objekta: pridobivanje 
surovin za gradnjo, transport, predelava materialov, proces 
gradnje, obstoj in delovanje stavbe do faze, ko je stavbo treba 
odstraniti in po možnosti reciklirati ter znova uporabiti dolo-
čene materiale. V vseh fazah življenjskega cikla obstaja težnja 
po zmanjševanju negativnih vplivov na okolje, rabo pitne vode, 
naravnih neobnovljivih virov in energije. Načrtovanje trajno-
stnih stavb temelji na bioklimatskem načrtovanju, izkoriščanju 
obnovljivih virov energije in rabi trajnostnih materialov.

Načrtovanje trajnostnih stavb mora biti usklajeno, proces dela 
mora biti optimiziran. Nastali problemi se morajo reševati ta-
krat, ko je to najbolj učinkovito.

Trajnostne stavbe morajo poleg manjše porabe energije, čim 
manjšega izpusta toplogrednih plinov in manjšega pridelova-
nja nevarnih odpadkov zagotoviti tudi kvalitetno notranje bi-
valno okolje. Kvalitetno notranje bivalno in delovno okolje je 
zagotovljeno s primerno osvetljenostjo, dobro kakovostjo zra-
ka in s toplotnim ter zvočnim udobjem.

Trajnostno grajene stavbe investitorji pogosto vidijo kot veliko 
dražje in ekonomsko neupravičene. Vendar obstajajo primeri, 
ki dokazujejo, da ni tako in da lahko s pomočjo dobrih stro-
kovnjakov ter znanja investitorja o sodobni tehnologiji načrtu-
jemo in gradimo ugodne trajnostne objekte. Tovrstni objekti 
so poleg nizkih stroškov ogrevanja, hlajenja in vzdrževanja 
prijazni do okolja, zagotavljajo kakovostno, zdravo in udobno 
bivalno okolje ter prispevajo k ohranjanju družbenih in kultur-
nih vrednot.

3.2.2 Integralno projektiranje – ključni element 
trajnostne gradnje

Integralni pristop je združevanje različnih strok, ki tesno sode-
lujejo v vseh fazah projekta od načrtovanja do izvedbe. Udele-
ženci projektnega tima so investitor, arhitekti, inženirji, izvajal-
ci, uporabniki, upravljalci in specializirani svetovalci.

Tesno sodelovanje vseh udeležencev že v začetnih fazah omo-
goča, da se težave in napake odpravlja že v zgodnjih fazah, 
ko je to najbolj učinkovito in ko so stroški takšnih sprememb 
majhni. K potencialnim težavam in njihovemu reševanju se 
pristopa strokovno in celostno. Začetno neusklajevanje rešitev 
lahko vodi k slabi kakovosti projekta in izvedbe ter negativno 
vpliva na učinkovitost samega objekta in notranjo kakovost bi-
valnega ugodja.

V idejni fazi se izdela različne projektne rešitve, pri katerih se 
izvede finančna, tehnična in izvedbena analiza. Skozi celoten 
proces je investitor seznanjen z delom projektne skupine, na 
koncu pa se izbere optimalna rešitev. Končni izdelek je trajno-
sten, kar pomeni manjši vpliv na okolje ter večjo kakovost biva-
nja in zadovoljstvo uporabnikov.

Poročilo o gospodarnosti okolju prijaznih gradenj Business 
Case for Green Buildings navaja, da ima proces integriranega 
načrtovanja pomembno vlogo pri zmanjševanju stroškov brez 
vpliva na kakovost. Trajnostno grajene stavbe navadno niso ve-
liko dražje. Cena je bolj odvisna od celostne zasnove gradbene-
ga objekta. Rezultati integriranega načrtovanja z upoštevanjem 
trajnostnih vidikov so pametne idejne zasnove, termično učin-
koviti stavbni ovoji in učinkovito prostorsko načrtovanje, ki že v 
prvem koraku zmanjšajo energetske potrebe. Same stroške se 
lahko zmanjša tudi z uporabo visoko učinkovitih sistemov. Traj-
nostno grajene stavbe, poleg znižanih dolgoročnih stroškov 
obratovanja in vzdrževanja povečujejo tudi tržno vrednost in 
izboljšujejo produktivnost delavcev ter zdravje stanovalcev.
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Uveljavitev integralnega pristopa v stalno prakso predstavlja 
velik izziv. Pristop zahteva skupno, interdisciplinarno sodelova-
nje vseh sodelujočih v vseh projektnih fazah. Ekipa arhitektov 
in inženirjev mora sodelovati v odprtem, transparentnem in 
stalnem dialogu z investitorjem. Tako se lahko razvijajo učin-
kovite in ciljno usmerjene rešitve. Projektna organizacija in ko-
ordinacija interdisciplinarnih procesov sta pogoja za uspešno 
interdisciplinarno delovanje.

3.2.3 BIM – nadgradnja integralnega 
projektiranja

Orodje za integralno projektiranje predstavlja BIM – informa-
cijsko modeliranje stavb (angl. Building Information Modeling). 
BIM predstavlja virtualni dvojček zgradbe, v katerem se zapisu-
jejo, shranjujejo in posodabljajo podatki skozi celotno življenj-
sko dobo objekta.

BIM je proces, ki spremlja vse projektne faze, poveča natanč-
nost in razumljivost projektnih rešitev. Bistveno izboljša inte-
gracijo informacij in podatkov od idejne zasnove do obrato-
vanja in naprej skozi življenjski cikel objekta. Digitalizacija in 
vizualizacija projekta poteka od vsega začetka v skupnem in-
terdisciplinarnem 3D-modelu, ki ne dopušča neusklajenosti pri 
razvoju projektnih rešitev.

BIM omogoča v vseh projektnih fazah transparentne in nazorne 
prikaze skladnosti projektnih rešitev z zahtevami investitorja, 
medsebojno usklajenost projektnih rešitev, natančno določitev 
količin in spremljanje vrednosti investicije skozi vse projektne 
faze ter aktivno vključevanje investitorja v proces odločanja o 
izboru projektnih rešitev.

BIM zahteva pri načrtovanju občutno višjo raven natančnosti 
in znatno bolj aktivno komunikacijo vseh udeležencev – tako 
se poveča vložek dela pri projektiranju, a nedvomno izjemno 
prispeva k transparentnosti in predvidljivosti investicijskih pro-
jektov ter optimizira strošek in čas gradnje.

BIM vzajemno interdisciplinarno sodelovanje digitalizira, pro-
cese standardizira ter projektne rešitve informatizira in jih na-
zorno vizualizira. Tako se sklene krog integralnega projektira-
nja in vodenja projektov, pri katerem so jasno razdeljene odgo-
vornosti in pri katerem stalne povratne informacije generirajo 
izkušnje, ki so neprecenljive in rezultirajo k dvigu profesional-
nosti. Z dobro izvedenimi projekti lahko arhitekti in inženirji na 
trgu pridobijo več referenc in potencialnih priložnosti.

3.2.4 Splošno o nagradi GB ID

GreenBuilding Integrated Design Award predstavlja nagrado 
za integralno načrtovanje v okviru evropskega programa Gre-
enBuilding. Cilj programa je izboljšati energetsko učinkovitost 
nestanovanjskih stavb. Nagrade so podeljene v okviru Medna-
rodne konference o energetski učinkovitosti stavb IEECB (angl. 
Improving Energy Efficiency in Commercial Buildings).

Na konferenci IEECB 2014 je potekala podelitev za integralno 
načrtovanje v okviru evropskega programa GreenBuilding. 
Strokovna komisija v sestavi Iva Kovacic (TU Vienna, Avstrija), 
Mattheos Santamouris (NKUA, Grčija) in Andy Sutton (BRE, Ve-
lika Britanija) je nagradila tri projekte. Arhitekti in inženirji pod-
jetja Protim Ržišnik Perc d.o.o. ter investitor so bili nagrajeni s 
posebno evropsko pohvalo za dosledno uporabo načel trajno-
stnega razvoja pri gradnjah.

Plusenergijski poslovni objekt Kobra je rezultat integralnega 
načrtovanja oz. tesnega in stalnega sodelovanja projektne sku-
pine in investitorja. Integralni pristop k projektiranju je omo-
gočil učinkovito reševanje problemov in sprejemanje odločitev 
v zgodnjih fazah projekta. Cilj projektne skupine je bil osredo-
točen na ustvarjanje kvalitetnega objekta, ki bo funkcionalen, 
ekonomičen in trajnosten ob upoštevanju investitorjevih želja.

IZKUŠNJE 
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Slika 2: Integralno projektiranje – generator povratnih informacij (Protim)Slika 1: Plusenergijski poslovni objekt Kobra. Foto: Miran Kambič
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3.2.5 Plusenergijski poslovni objekt Kobra

Podatki o objektu:

Tlorisne dimenzije: 33,0 x 31,7 m
Višina: 8,8 m
Bruto površina: 1.437 m2
Leto izdelave: 2011
Lokacija: Šentjernej
Projektant: Protim Ržišnik Perc d.o.o.
Investitor: Kobra Team d.o.o.

Integralno načrtovanje. Proces projektiranja je sledil prin-
cipom integralnega načrtovanja – tesnem sodelovanju med 
investitorjem, projektno skupino in izvajalci v vseh projektnih 
fazah. Projektanti vseh strok v različnih projektnih fazah so so-
delovali pri sprotnem usklajevanju z naročnikom, uporabniki, 
potencialnimi dobavitelji tehničnih rešitev in možnimi izvajalci. 
Že v fazi idejnega načrtovanja, ki je pri integralnem načrtova-
nju bistveno bolj izčrpen in časovno obsežen, so določene vse 
funkcionalne podrobnosti, tehnične rešitve, ključni mejniki gra-
dnje, materiali in podroben investicijski okvir. Pri izdelavi inve-
sticijskega okvirja so upoštevane primerjalne študije stroškov 
v življenjski dobi naprav in objektov, metodologija LCA (angl. 
Life Cycle Analysis) in LCCA (angl. Life Cycle Costing Analysis).

Po končani gradnji se je začel izvajati energetski monitoring, 
spremljati pa tudi tehnično delovanje objekta, zato se delo pro-
jektantov in investitorja z vselitvijo v stavbo ni zaključilo.

Karakter stavbe je, ne glede na določitev načel trajnostne gra-
dnje, močno izražen. Stavba je razpoznavna, na prvi pogled 
drugačna in daje slutiti notranje vrednote. K temu prispevata 
izbor kakovostnih, trajnih in okolju prijaznih materialov in do-
vršenost izvedbe slehernega detajla. Ob vsem tem pa ostaja 
objekt preprost in tudi na videz funkcionalen. Pri izbiri materia-
lov je bila ključnega pomena analiza življenjskega cikla. Izbrani 
so okolju in uporabniku prijazni materiali, ki izhajajo iz bližnje 

okolice in se za njihov nastanek ne porabi veliko energije. Arhi-
tekti so posebno pozornost namenili zrakotesnemu ovoju stav-
be: obdelan je sleherni potencialni toplotni most že pri teme-
ljenju, na fasadi in strehi. Terasa v nadstropju pred pisarniškimi 
prostori je konstrukcijsko ločen zunanji del objekta. Drugih 
izpostavljenih delov stavbe ni. Večjih oblikovnih problemov z 
motečimi tehničnimi napravami na objektu nismo imeli tudi 
zato, ker je investitor privolil v dražjo rešitev – lokacijo vseh 
strojnih naprav znotraj objekta.

Fotovoltaična elektrarna je vgrajena na ravni strehi in kot nad-
kritje nadstrešnic. Letna proizvodnja električne energije znaša 
48 MWh/a.

V zgodnjih projektnih fazah so se pri arhitekturni zasnovi upo-
števale bioklimatske danosti lokacije s hortikulturnimi uredi-
tvami v okolici zgradbe in koritih na terasi. Intenzivne zasadi-
tve, poleg dodatnega senčenja južnih delov fasad, omogočajo 
tudi prijaznejšo klimo.

Okolica objekta je zasnovana v enakem duhu kot objekt – z 
enostavnimi, elegantnimi rešitvami, ki zadostijo svoji funkciji in 
za dosego učinka potrebujejo le redno vzdrževanje.

Konceptualna zasnova objekta. Kompleksnost naloge, ki po-
leg funkcionalnosti vse rešitve podreja trajnostni gradnji, je 
zahtevala integralno načrtovanje in intenzivno interdisciplinar-
no sodelovanje vseh projektantov in naročnika že v fazi idejne-
ga načrtovanja. Tako so nizkoenergijski principi vplivali že na 
umestitev objekta v prostor in posledično striktno orientacijo 
južne fasade objekta.

Oblika tlorisa stavbe je tako posledica predpisane gradbene 
linije in zasnovane orientacije južne fasade. Volumen stavbe 
je kompaktno zasnovan s ciljem zagotoviti čim manjšo povr-
šino ovoja glede na zahtevane površine in etažnost (volumna) 
objekta. Zaokroženi vogali stavbe zagotavljajo manjše transmi-
sijske izgube kot pravokotni in hkrati soustvarjajo arhitekturni 

Slika 3: Prerez A-A (Protim)

Slika 5: Energetska shema (Protim). 1 – zbiralnik za deževnico; 2 – črpanje 

podtalnice; 3 – geotermalne sonde; 4 – prenosnik toplote; 5 – toplotna črpalka; 6 – 

hranilnik toplote; 7 – grelnik pitne vode; 8 – prenosnik toplote; 9 – talno ogrevanje; 

10 – konvektor; 11 – prezračevalna naprava; 12 – sprejemniki sončne energije.Slika 4: Prerez B–B (Protim)
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značaj objekta. Zamik osnovne tlorisne oblike jasno označuje 
vhod v objekt. Posledica skromne dinamike ovoja stavbe je na-
črtna vertikalna delitev fasade na horizontalni parterni podsta-
vek in poudarjeno nadstropje. Oblikovanje fasade skladno izra-
ža javno funkcijo pritličja in poslovno namembnost nadstropja.

Strojne inštalacije. Osnovno investitorjevo vodilo je bilo upo-
rabiti čim več obnovljivih virov energije, od katerih so na objek-
tu uporabljene predvsem prednosti geotermalne in solarne 
energije. Vsi obnovljivi viri energije so med seboj hidravlično 
povezani prek reverzibilne toplotne črpalke, ki poleg ogrevanja 
objekta in sanitarne vode omogočajo pasivno in aktivno hlaje-
nje objekta. Poleg toplotnega ugodja je bilo treba v poslovnih 
prostorih zagotavljati ustrezno temperaturo tal, stropa, sten, 
hitrost gibanja zraka, relativne vlažnosti. S tem ciljem je v vseh 
prostorih izveden cevni sistem talnega ogrevanja.

V poletnem času po istem sistemu kroži ohlajena voda, ki bi-
stveno pripomore k prijetnejšim bivalnim razmeram. Na ta na-
čin je nevtraliziran precejšnji delež toplote, ki bi se sicer akumu-
liral v talnih ploščah.

Svež zrak vstopa skozi skupni stolpni prezračevalnik in potuje 
po zemeljskem prenosniku toplote z vzporednimi cevovodi. 
Na poti do objekta oz. do centralne prezračevalne naprave se 
zrak tako pozimi delno ogreje, poleti pa delno ohladi. Zrak se 
še dodatno prečisti in toplotno obdela v prezračevalni napravi 
z visokoučinkovito rekuperacijsko, grelno in hladilno enoto.

Blizu objekta je tudi podzemni rezervoar z deževnico, ki nado-
mešča porabo komunalne vode v toaletnih prostorih.

Vsi našteti medsebojno povezani tehnični parametri so zdru-
ženi v celovito sistemsko rešitev ogrevanja, hlajenja in prezra-
čevanja poslovnega objekta s ciljem najnižje možne porabe 
energije.

Načrtovane sisteme strojnih inštalacij je poleg podjetja Protim 
Ržišnik Perc d.o.o. še dodatno nadgradil in projektiral izvajalec 

Revis d.o.o. S tem je v objektu uresničil osnovni cilj: zagotoviti 
učinkovito rabo energije s čim večjim deležem obnovljivih virov.

Električne inštalacije. Objekt se umešča v skupino pametnih in 
energetsko učinkovitih stavb, kjer so inženirji pri načrtovanju 
zasledovali naslednje cilje:

 − varčevanje z energijo,
 − izboljšanje bivalnega okolja z zagotavljanjem ustreznih 

podnebnih razmer,
 − visok nivo varnosti,
 − upravljanje,
 − zagotovitev ustrezne komunikacije z zunanjim svetom,
 − proizvodnja lastne električne energije.

Večji izziv projektiranja je bil najti rešitev, kako sisteme, kot so 
regulacija razsvetljave, odkrivanje in javljanje požara, tehnično 
varovanje in inštalacije strojnih naprav, povezati v delujočo 
celoto, ki jo bo možno upravljati. Za dosego tega cilja je bilo 
potrebnih precej inovativnih rešitev in vključitev centralnega 
nadzornega sistema, ki predstavlja »pamet« objekta. Centralni 
nadzorni sistem nadzoruje in upravlja z razsvetljavo, žaluzijami, 
ogrevanjem, hlajenjem, prezračevanjem, tehničnim varova-
njem ter odkrivanjem in javljanjem požara.

Na sliki 5 je prikazana bločna shema centralnega nadzornega 
sistema, kjer so navedene glavne komponente nadzornega 
sistema, kot sta programabilni logični krmilnik in nadzorni ra-
čunalnik.

Za uspešno izvedbo energijskega projekta stoji ekipa strokov-
njakov:

 − projektiranje električnih inštalacij – Protim Ržišnik Perc d.o.o.,
 − izvedba električnih inštalacij – Utrip d.o.o.,
 − postavitev centralnega nadzornega sistema – 

Kovintrade d.o.o.,
 − postavitev fotovoltaične elektrarne – Reteh d.o.o.

Slika 6: Topologija CNS (Protim)

Topologija CNS
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Slika 7: Prikaz proizvedene el. energije v primerjavi s porabljeno v obdobju od 

decembra 2011 do marca 2012 (Protim)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

dec. ‘11 dec. ‘11
FVS

jan. ‘12 jan. ‘12
FVS

feb. ‘12 feb. ‘12
FVS

mar. ‘12 mar. ‘12
FVS

pr
ik

az
 p

ro
iz

vo
dn

je
 - 

ra
be

 e
l. 

en
er

gi
je

 (k
W

h)

obdobje dec. ‘11 - mar. ‘12

proizvedena el. en. ostali porabniki prezračevanje ogrevanje



Pr
eh

od
 v

 tr
aj

no
st

no
 g

ra
dn

jo
 in

 ž
iv

lje
nj

sk
i c

ik
el

 s
ta

vb
e

15
9

Gradbena in obrtniška dela z zunanjo ureditvijo 850.000 €

Električne inštalacije 250.000 €
Fotovoltaična elektrarna 120.000 €
Strojne inštalacije v objektu 300.000 €
Geotermalne sonde 35.000 €
Zemeljski prenosnik 30.000 €
Notranja oprema 120.000 €
IZVEDBA €/m2 1.230 €/m2

Projektna dokumentacija (PGD, PZI, PZR, PID) 65.000 €
Projektna dokumentacija nizkoenergijskih 
rešitev

30.000 €

Nadzor 45.000 €
Preglednica 1: Povzetek investicije

Delovno okolje in udobje uporabnikov. Pisarniški prostori so 
zasnovani na dinamičen in funkcionalen način. Sledijo želji, da 
uporabniku delovnega mesta z oblikovanjem notranje opreme 
približajo kreativno in sproščeno delovno okolje. Tudi oprema 
v prostorih je zasnovana na sodoben in uporabniku prijazen 
način. Svežina barvnega izbora in svetlost prostorov sta rdeča 
nit oblikovanja interierja. Transparentnost in pogumno vklju-
čevanje barv ter poudarkov v prostorih oblikujeta zanimivo, in 
kot uporabniki pravijo, pozitivno ter stimulativno delovno oko-
lje. Zadostna količina dnevne svetlobe v pisarnah je zmanjšala 
potrebo po dodatni umetni svetlobi in hkrati zagotovila visoko 
udobje zaposlenih.

Proizvodnja/raba električne energije v letu 2013. S pomočjo 
spremljanja objekta je ugotovljeno, da največji delež rabe ener-
gije predstavljajo razsvetljava, računalniška oprema ipd. Inve-
stitor je z zamenjavo razsvetljave v letu 2013 dosegel plusener-
gijski objekt, ki proizvede več energije, kot jo porabi.

3.2.6 Integralno projektiranje v kontekstu trajnostne gradnje in informacijskega modeliranja (BIM)

Komentar: Andrej Ržišnik, univ. dipl. inž. arh., direktor Protim Ržišnik Perc d.o.o.

Pojem integralno projektiranje v stroki in tudi med domačimi 
investitorji ni pogosto v uporabi, kar nam dokazuje že preprost 
preizkus v spletnem brskalniku. Bolj izpostavljeno se je inte-
gralno projektiranje kot pojem prvič pojavilo letos na sloven-
skem dnevu inženirjev, kjer je bila naslovna tema integralno 
projektiranje in informacijsko modeliranje. Sicer je integralno 
projektiranje zakonodajalec (gotovo po tujem vzoru) navedel 
v gradbenem zakonu v tretjem odstavku 29. člena, kjer govori 
o projektni dokumentaciji, ki mora biti izdelana po načelu in-
tegralnega projektiranja, podrobneje zakon teh načel sicer ne 
opredeljuje. To je kratek povzetek dojemanja pojma integralno 
projektiranje, ki posledično zaradi nedorečenosti buri duhove v 
naši strokovni javnosti.

Integralno projektiranje oziroma njegovi principi (vzajemno, 
enakopravno in stalno usklajeno sodelovanje širokega kroga 
strok v vseh fazah projekta) so bili razviti po 2. svetovni vojni. 
Danes so njegovi principi podlaga vseh standardov za trajno-
stno gradnjo (DGNB, LEED, BREEAM, Level(s) itd.) in za razvoj 
procesov pri informacijskem modeliranju (BIM). Lahko trdim, 
da brez integralnega projektiranja ni trajnostne gradnje, prav 
tako informacijsko modeliranje BIM ni možno. Gre za osnovni 
problem v našem strokovnem organizacijskem okolju, ki ne 
izhaja iz prakse integralnega projektiranja arhitektov in inženir-
jev. V zadnjih tridesetih letih smo bili priča, in to ne samo v naši 
državi, izraziti segmentaciji strok – izdelek je skupen, a nastaja 
per partes in neusklajenosti so programirane …

Največji izziv integralnega projektiranja je v fleksibilnem vode-
nju interdisciplinarnega dela – povsem ustrezna primerjava je 
z orkestracijo, podobno se na to definicijo sklicujejo v informa-
cijski stroki. Informacijsko modeliranje (BIM) brez ustrezne »or-
kestracije« ni možno. Prav BIM nas vodi v procesu interdiscipli-
narnega dela in skupni 3D-model vseh strok, ki izključuje delo 
per partes. Kultura vzajemnega sodelovanja naših arhitektov in 

inženirjev po principih integralnega projektiranja v projektivi in 
na gradbišču je našemu timu omogočila polno implementacijo 
BIM. Vseh 90 arhitektov in inženirjev v celoti deluje v BIM.

Danes se investitorji pri kompleksnih in trajnostno naravnanih 
projektih praviloma odločajo za BIM. Na trgu je BIM še raztegljiv 
pojem, pod imenom BIM se ponuja marsikaj. Pri tem investitorji 
vedno bolj spoznavajo, da jim koristi le skupni 3D-model vseh 
strok, ki tudi vizualno dokazuje usklajenost projektnih rešitev. 
Investitorji posebej cenijo optimizacijo časa gradnje, obvlado-
vanje stroškov in boljšo predvidljivost dolgoročnih učinkov in 
tveganj. Aktualiziran 3D-model skozi izvedbo predstavlja digi-
talni dvojček zgrajenega objekta, ki je orodje za tehnično upra-
vljanje stavbe v njegovi življenjski dobi.

Trajnostna gradnja je družbeni cilj. Za doseganje takšnega 
cilja potrebujemo poleg vrednot tudi znanje, tehnične uspo-
sobljenosti in kulturo interdisciplinarnega dialoga. Integralno 
projektiranje, trajnostna gradnja in BIM so nerazdružljivi pojmi, 
ki pogojujejo večjo doslednost in skrb ter odgovornost vseh 
akterjev pri načrtovanju in gradnji, kar dokazano rezultira v višji 
kvaliteti zgrajenega okolja.

Z drugimi besedami – za načrtovanje bo treba nameniti več 
sredstev in v izobraževalne procese uvesti vrednote in veščine 
sodelovanja.

Vrednost gradnje. Celotna izvedba projekta je znašala 
1.845.000,00 EUR (brez DDV). Izvedbe ni izvajal glavni izvajalec, 
investitor jo je sam koordiniral z vsakim izvajalcem posebej.
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3.3 Dobra praksa visoko 
učinkovitih in trajnostnih 
skoraj ničenergijskih stavb

dr. Miha Praznik
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.
t: 051 357 025
e: miha.praznik@gi-zrmk.si
 https://gi-zrmk.si

mag. Silvija Kovič
Eko sklad, j.s.
t: 01 241 48 69
e: skovic@ekosklad.si
 www.ekosklad.si

Povzetek

V Sloveniji je nastopila obveznost gradnje skoraj ničenergijskih 
javnih stavb že v letu 2018, za stanovanjske stavbe pa obveza 
nastopa v letu 2020. Gre torej za gradnjo stavb, katerih energij-
ske in okoljske karakteristike morajo biti usklajene z zahtevami 
skoraj ničenergijskih stavb (sNES). Večina trenutnih projektov s 
temi zahtevami vsekakor še ni usklajena. Navkljub temu pa se v 
dobri domači gradbeni praksi že deset let pojavljajo stanovanj-
ski in javni projekti, ki imajo bistveno boljše energijske, okoljske 
in tudi ekonomske karakteristike od siceršnjih mejnih pričako-
vanj za nove sNES. Možnosti za visoko učinkovito, trajnostno 
in kakovostno gradnjo stanovanjskih, javnih in ostalih stavb so 
nam torej dane in so obenem potrjene v domači praksi. V član-
ku želimo obenem s prikazi iz prakse motivirati in izpostaviti 
tudi, kako naj bi se odločali investitorji ter kakšna sodelovanja 
so potrebna tudi med udeleženimi projektanti in izvajalci, da 
bodo novi projekti čim bolj učinkoviti v energijskem in eko-
nomskem pogledu.

3.3.1 Uvod

V prispevku je na primerih predstavljeno stanje projektiranja in 
gradbene prakse na visoko učinkovitih novogradnjah v kate-
goriji skoraj ničenergijskih stavb (sNES oz. nZEB v angleščini). 
Pod terminom visoko učinkovite sNES predstavljamo izključno 
pasivne in zelo dobre nizkoenergijske stavbe, in sicer indivi-
dualne stanovanjske, večstanovanjske in večje javne projekte. 
Poleg konkretnih primerov dobre prakse so predstavljene tudi 
različne prilagoditve tehnično-tehnoloških rešitev na nove zah-
teve ter s tem povezani izzivi in težave. Predstavljeni so vplivi 
javnega sofinanciranja na ekonomsko plat investicijskih pro-
jektov ter metode in pristopi za optimiranje projektnih rešitev, 
s katerimi energijsko visoko učinkovite stavbe postajajo tudi 
nedvoumno ekonomsko učinkovite in s tem privlačne za vse.

3.3.2 Sodobne stanovanjske sNES

Primer dobre gradbene prakse so stanovanjske sNES, ki jih že 
več kot desetletje uspešno gradimo v energijskih razredih A1 in 
A2, projektno in izvedbeno z upoštevanjem in usklajevanjem 
oblikovanja, tradicije, klimatskih vplivov, tehnologije gradnje in 

tehnično-tehnoloških rešitev. Domača praksa je torej dokazala, 
da se z ustreznimi prilagoditvami v arhitekturni zasnovi, tehno-
logiji gradnje, z optimiranimi tehničnimi rešitvami – seveda pa 
ob predpogoju kakovostne izvedbe del na novogradnjah – da 
zgraditi oz. postaviti družinsko hišo v najvišjem energijskem 
razredu v prav vseh klimatskih okoljih, pri čemer zahteve po 
specifičnem videzu ali uporabi materialov ter načinov gradnje 
niso ovira.

Prilagoditve v projektnih rešitvah in izvedbi gradnje

Kakovostna, učinkovita in racionalna stanovanjska sNES ima 
izhodišče v ustrezno prilagojenih projektnih rešitvah, ki se razli-
kujejo od klasičnega procesa projektiranja stanovanjskih stavb 
ter običajnih projektnih rešitev. Ta razvojni proces poteka v za-
dnjem desetletju in s seboj prinaša večje spremembe:

 − Kakovostna arhitektura je osnova za učinkovit in racionalen 
projekt.

 − Zmanjšuje se površina stavb in njihova etažnost, saj so tlorisi 
kakovostno zasnovani in je izkoriščenost prostora bistveno 
večja.

 − Gradnja je enostavnejša, učinkovitejša, sodobna, a kljub temu 
le malo dražja, če so izvedene predhodne prilagoditve v arhi-
tekturni zasnovi.

 − Načrtujejo in vgrajujejo se ustrezni proizvodi in komponente 
za gradnjo sodobnih hiš, namenjeni in prilagojeni energijsko 
visoko učinkovitim stavbam.

 − Pri načrtovanju novogradnje se na enostaven način zagotovi, 
da je toplotni ovoj sklenjen brez prekinitev, ki bi lahko pred-
stavljale nerešene toplotne mostove in druga gradbeno fizi-
kalno šibka mesta.

 − Podobno velja za načrtovanje skrbnega vodenja in projektne-
ga reševanja ravnine zrakotesnosti.

 − Velik del v energijski bilanci na stroškovno učinkovit način 
prav tako prispeva sistem mehanskega prezračevanja z vrača-
njem toplote odpadnega zraka in možnostjo vračanja zračne 
vlage.

 − Zaradi minimalnih energijskih potreb lahko projektanti načr-
tujejo enostavnejše sisteme ogrevanja in pohlajevanja ali pa 
se ti sistemi vključijo v samo prezračevanje prostorov stavbe.



Pr
eh

od
 v

 tr
aj

no
st

no
 g

ra
dn

jo
 in

 ž
iv

lje
nj

sk
i c

ik
el

 s
ta

vb
e

16
1

Poleg načrtovanja in prilagojenih projektnih rešitev so na učin-
kovitost in trajnostne karakteristike sNES vplivale tudi zahteve 
za kakovost, ki so bile v preteklem desetletju eno od glavnih 
gibal razvoja. Rezultat je izkazovanje ustreznosti in kakovosti, 
od posameznih komponent za gradnjo vse do celotnih stavb.

Prilagoditve in drugačen fokus pri večstanovanjskih 
stavbah

Večstanovanjske stavbe sNES manjših dimenzij z manjšim šte-
vilom stanovanjskih enot so z vidika lastnosti, zahtev in grad-
bene prakse zelo podobne konceptualnim in praktičnim ener-
getskim rešitvam, ki smo jim priča pri individualni stanovanjski 
gradnji. Zaradi tega so primerljive tudi projektne rešitve na to-
plotnem ovoju in sistemih prezračevanja in ogrevanja prosto-
rov, prav tako so primerljive izvedbene zahteve in zagotavlja-
nje kakovosti. Pri teh projektih se običajno v fazi načrtovanja 
začnejo tudi analize, ki glede na velikost in razgibanost stavb 
ter stanovanjskih enot argumentirajo odločitve za centralne, 
decentralne ali drugače zasnovane sisteme kondicioniranja. 
Specifični so tudi tehnični ukrepi v povezavi s skupnimi prosto-
ri, z rešitvami za zagotavljanje zrakotesnosti, zvočne zaščite ipd.

Zagotavljanje racionalnih rešitev za sodobne in učin-
kovite sNES

Povpraševanje po energijsko in okoljsko visoko učinkovitih 
stavbah se lahko močno povečuje le v primeru, ko stroka in-
vestitorjem ponudi cenovno atraktivne projektne rešitve, pri 
katerih je racionalnost ključno vodilo načrtovanja in gradnje 
sodobne pasivne stanovanjske, javne ali poslovne stavbe v 
razredu A. Predhodno je opisan vpliv prilagojenega arhitek-
turnega koncepta na energijske lastnosti stavbe, ki predstavlja 
zelo visoko dodano vrednost že v prvem koraku načrtovanja. 
V nadaljnjih korakih načrtovanja pa projekt za stavbo s tako 
optimirano arhitekturno zasnovo opremimo še z optimiranimi 
tehničnimi rešitvami, pri čemer nam je vodilo najvišja dodana 
energetska vrednost tehničnih izboljšav glede na potrebna do-
datna investicijska vlaganja.

Temu se lahko prilagodimo le s pravočasnim preverjanjem 
koncepta in projektnih rešitev v dovolj zgodnji fazi načrtovanja, 
ko lahko na definiranem arhitekturnem modelu uporabimo 
sodobne metode energetskega modeliranja, z vrednotenjem 
vseživljenjskih stroškov. Na bolj ali manj kompleksnem fizikal-

Slika 1: Primeri prilagoditev na konstrukcijskih rešitvah temeljenja, pri detajlih toplotnega ovoja in ravnini zrakotesnosti (Zelena gradnja d.o.o.)

Slika 2: Proces optimiranja in racionalizacije, s katerim se zagotavlja ekonomsko atraktivna gradnja visoko učinkovitih stavb (GI ZRMK d.o.o.).
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nem modelu načrtovane stavbe – odvisno od velikosti in zah-
tevnosti projekta – izvajamo vrednotenje energijskega učinka 
različnih tehničnih ukrepov na ovoju stavbe in instalacijah ter 
ugotavljamo občutljivost modela na različno definirane ener-
getske variante.

3.3.3 Sodobne javne sNES

Tudi pri javnih stavbah se v praksi ugotavlja, da so možne in iz-
vedljive vse tipične sodobne rešitve za gradnjo sNES, ne glede 
na vrste oz. kategorizacijo javnih stavb. Prilagojene so rešitve 
glede na značilnosti, kot jih izkazujeta lokalno okolje in mikro-
klima, prakticira se gradnja različnih kategorij, od nizkoenergij-
skih do pasivnih javnih stavb. V dobri gradbeni praksi smo priča 
tudi pojavom, kot je tipiziranje dobrih projektnih rešitev. Kot 
povsod v gradbeništvu je tudi tu ključnega pomena definiranje 
racionalnih energetskih konceptov, kar je mogoče le na podla-
gi vplivanja v zgodnji fazi načrtovanja.

Glede na številne raznolikosti v projektih javnih sNES (v funk-
cijskem, arhitekturnem, gradbenem in energetskem pogledu) 
v tem primeru žal ne moremo izpostavljati poenostavljenih 
paralel in skupnih pristopov ter tehnično-tehnoloških rešitev, 
ki bi investitorjem in projektantom olajševale zasnovo, načrto-
vanje in omogočale racionalnost projektov brez poglobljenih 
analiz. Zaradi zelo raznolikih izhodiščnih pogojev je pomemb-
no, da se že v fazi priprave projektne naloge načrtovalce ustre-
zno opremi tudi s podatki in zahtevami v zvezi s cilji za različne 
kriterije sNES. Sočasno se mora izpostaviti tudi zahteve glede 
zagotavljanja racionalnosti rešitev za gradnjo in koriščenja 
metod optimiranja za obvladovanje vseživljenjskih stroškov 
stavbe.

Sodobna gradnja opečnih sNES

Na primeru že vnaprej definiranega projekta javne novogra-
dnje in omejenih možnosti za doseganje zahtev za sNES so 
prikazane omejitve in možnosti pri prilagajanju tehničnih reši-
tev za učinkovitost razreda A, prav tako možnosti za reševanje 
manj ustreznih detajlov glede na pričakovanja sNES in izvedba 
gradnje v zahtevani kakovosti ter pričakovane izboljšane ener-
gijsko okoljske karakteristike.

Arhitekturna značilnost novo načrtovane javne stavbe je visok 
oblikovni faktor, ki zahteva izboljšane sisteme toplotne zaščite 
na površinsko gledano obsežnejšem toplotnem ovoju, zato je 
treba pri teh izboljšavah uporabiti energetsko in ekonomsko 
vrednotenje, ki daje projektantom vhodne podatke za izbolj-
šane sisteme toplotne zaščite tal, fasade in strehe. Pri tem se 

ohranja ideja o racionalnosti izboljšav in iskanju variantne 
kombinacije z najvišjo dodano vrednostjo. Prav tako je možno 
optimirati tudi sistem opečne gradnje, v povezavi z dimenzijo 
fasadne toplotne izolacije.

Projekt novogradnje je nastajal v času, ko visoke zahteve za 
sodobne sNES še niso bile poznane, zato se tudi v projektnih 
detajlih toplotnega ovoja pojavljajo prekinitve v poteku ravnin 
toplotne zaščite, ki se odražajo kot klasični toplotni mostovi z 
nesprejemljivo visokim učinkom na siceršnjo energijsko bilan-
co sNES. Takšne toplotne mostove se na pozicijah temeljenja 
prav tako energetsko vrednoti in se v konkretnem primeru išče 
izboljšave, ki pa ne dvigujejo investiranja. Pri konstrukcijsko po-
gojenih toplotnih mostovih armirano betonskih nadstrešnic pa 
se detajl rešuje s prekinitvijo toplotnega mosta na mestu izvo-
ra, saj siceršnja dodatna toplotna zaščita teh površin ne rešuje 
energetskega stanja na liniji toplotnega mosta.

Lastnosti zunanjega stavbnega pohištva so ključna tema pri 
energetski optimizaciji in investicijski racionalizaciji. Z uskladi-
tvijo toplotnih izgub in solarnih energijskih dotokov skozi povr-
šine zunanjega stavbnega pohištva poskušamo zagotoviti čim 
bolj pozitivno letno energijsko bilanco oken in vrat. Ne smemo 
pa pozabiti tudi naravne osvetljenosti prostorov in pomena te 
teme za uporabnike.

V energetskem konceptu sNES moramo zagotoviti ustrezno 
kondicioniranje celotne prostornine novogradnje glede na 
zahteve posameznih prostorov oz. con. V praksi se običajno širi 
sistem kanalskega prezračevanja s ciljem celovitega prezrače-
vanja prostorov prek načrtovanih klimatov. Zaradi prezrače-
vanja prostorov, ki so lahko v coni dovoda, pretoka ali odvoda 
zraka, se zagotavlja učinkovito mehansko prezračevanje že z 
manjšo kapaciteto naprav. To ugodno vpliva na učinkovitost 
sistema, prav tako pa tudi na racionalno investiranje in kasnej-
še vzdrževanje. Posebnega pomena je načrtovanje ustreznega 
prezračevanja za prostore s posebnimi zahtevami in tehnolo-
ške prostore (kuhinje, pralnice, skladišča ipd.), ki mora biti čim 
bolj v skladu s siceršnjimi cilji sNES.

V procesu gradnje je treba zagotavljati pričakovano kakovost 
tudi pri tesnjenju obodnih konstrukcij glede na ciljne vredno-
sti za zrakotesnost sodobnih sNES, v konkretnem primeru n₅₀ < 
0,60 h-1. Postopek zagotavljanja zrakotesnosti se začne še pred 
pričetkom gradnje z reševanjem in prilagajanjem detajlov. Na-
dalje se v fazi gradnje vzpostavi sistem za spremljanje, ki po-
maga izvajalcu pri ključnih temah in detajlih, ter v zaključku 
gradnje zagotovi pričakovan dober rezultat ne glede na izho-
diščne izkušnje izvajalca gradnje.

Slika 3: Primeri različnih arhitekturnih rešitev za različna klimatska okolja na lesenih pasivnih in nizkoenergijskih vrtcih (vir: Jelovica d.o.o.)
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Slika 4: Osnova za bolj ali manj kompleksne metode optimiranja je vedno razdelan arhitekturni model stavbe (GI ZRMK d.o.o.).

Slika 5: Poleg krovnih tehnično tehnoloških rešitev se računsko preverjajo in energetsko ekonomsko optimirajo tudi detajli za gradnjo (Občina Dobrepolje, GI ZRMK d.o.o.).
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Sodobna gradnja lesenih sNES

Za razliko od masivne opečne in armirano betonske gradnje, pri 
katerih so mesta stikovanj obodnih konstrukcij z vidika rešitev 
za ukrepe zrakotesnosti nekoliko manj obsežna in tehnološko 
manj zahtevna, je treba ukrepe za zagotavljanje zrakotesnosti 
obodnih konstrukcij pri lesenih stavbah vsekakor bolj celovito 
in detajlno načrtovati. Stikovanja konstrukcij in tudi sestava 
sklopov zunanjega ovoja so običajno bolj raznolika in nehomo-
gena, zato je treba takšen način gradnje načrtovati na način, da 
bo kasnejša izvedba jasno definirana ter pri izvajanju ukrepov 
tesnjenja ne bo prihajalo do težav ali sistemsko nerešenih vpra-
šanj. Zaradi takšnega načrtnega pristopa že v zgodnji fazi načr-
tovanja in zavedanja pomena te teme pri doseganju ciljnih vre-
dnosti običajno ne nastajajo težave. Tako kot pri masivno graje-
nih stavbah tudi pri lesenih sNES srečujemo izredno kakovostno 
izvedbo, ki pogosto rezultira v vrednostih zrakotesnosti n₅₀ = 0,1 
do 0,6 h-1, kar je bistveno boljše od siceršnje zgornje dopustne 
vrednosti in TSG URE 2010, n₅₀ = 2,5 h-1, kar zopet nakazuje na 
razkorak med dobro domačo gradbeno prakso in minimalnimi 
zahtevami zakonodaje.

Ob upoštevanju učinkov kakovostne arhitekturne zasnove in 
energijsko učinkovitega sistema centralnega prezračevanja 
tako sodobne sNES novogradnje hitro dosežejo bistveno viš-
jo raven energijske učinkovitosti oz. energijski razred (kriterij 
QNH/V), ki je lahko v povprečju približno 50 % boljši glede na 
zgornje mejne vrednosti domačih predpisov. Kakovostna za-
snova in kakovostna izvedba se torej odrazita v izredno dobrih 
rezultatih projektov novogradenj, pri čemer je gradnja racio-
nalna, tj. ekonomsko učinkovita.

Pri sodobnih sNES, še posebej pa pri konstrukcijsko in izved-
beno raznolikih lesenih stavbah, je pomembno pravočasno 
definiranje konkretnih izvedbenih rešitev in ključnih detajlov 

za gradnjo že v zgodnji fazi projektiranja (DGD), ne šele v za-
ključni fazi projektiranja (PZI). Zaradi načina dela projektantov 
(BIM, 3D) je možno že v razvoju projektne rešitve identificirati 
potencialno šibka mesta v toplotnem ovoju in nerešena mesta 
v ravninah zrakotesnosti, preliminarno vrednotiti projektirane 
energetske rešitve ipd., kar je ključni doprinos z vidika ciljev 
faze projektiranja in zahtev za učinkovite sNES.

Celovite rešitve za toplotno zaščito in zrakotesnost pri lese-
nih stavbah običajno zahtevajo tehnološko rešene detajle za 
vključevanje različnih produktov in komponent v novogradnjo, 
kar je sicer prav tako praksa pri zidanih stavbah. Komponente 
in načrtovanje ukrepov morajo biti prilagojeni tudi za nepre-
kinjeno ravnino zrakotesnosti obodnih konstrukcij. Glede na 
različne možne kombinacije pri gradnji lesenih stavb – najpo-
gostejše so lesena skeletna gradnja in lahka montažna gradnja 
iz prefabriciranih elementov ter masivna gradnja lesenih stavb 
s CLT ploščami – so pristopi za načrtovanje toplotnega ovoja 
in zagotavljanje zrakotesnosti lahko različni. Odločanje investi-
torja in projektanta za način gradnje tako posledično definira 
tudi nivo obdelave projektnih rešitev in zahtevnost z vidika 
izvedbe novogradnje. Ne glede na izbrani način gradnje pa 
je izpolnjevanje relevantnih ciljev projekta zagotovljeno, če je 
novogradnja ustrezno projektno rešena in je v fazi izvedbe del 
zagotovljeno strokovno spremljanje oz. kompetenten nadzor.

Rešitve za gradnjo so v gradbenem smislu lahko zelo raznolike 
in obenem zahtevne, kar je izvedbeno kljub vsemu obvladljivo 
v primeru ustreznega vodenja procesa načrtovanja in gradnje. 
Poleg gradbenega dela je treba sočasno usklajevati tudi uvršča-
nje in vodenje instalacij za kondicioniranje prostorov stavbe in 
pozicioniranje energetskih komponent. Pravočasnost je ključ-
nega pomena za enostavne in učinkovite rešitve za gradnjo.

Slika 6: Optimiranje energijskih in optičnih karakteristik stavbnega pohištva tudi z 

vidika zagotavljanja pogojev za uporabnike (GI ZRMK d.o.o.)

Slika 7: Načrtovanje zrakotesnosti stavbnega ovoja, preverjanje z meritvami in 

izvedba korekturnih ukrepov (GI ZRMK d.o.o.)
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Slika 8: Definiranje poteka ravnine zrakotesnosti in sistema zagotavljanja 

zrakotesnosti v fazi načrtovanja je pot v enostavno izvedbo (GI ZRMK d.o.o., Lab 

arhitekti d.o.o.).

Slika 9: Definiranje poteka ravnine toplotnega ovoja z odpravo prekinitev in šibkih 

mest ter rešenimi detajli že v zgodnji fazi načrtovanja (GI ZRMK d.o.o., MISEL d.o.o.)

Slika 10: Z dobrim projektnim vodenjem, nadzorom in kakovostno izvedbo lahko dosegamo zrakotesnost v razredu n₅₀ < 0,20 h-1 (GI ZRMK d.o.o.).
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Značilnosti sodobnih visoko učinkovitih sNES

V zadnjih petih letih se s pomočjo izvajanja programa finanč-
nih spodbud za visoko učinkovite sNES splošnega družbenega 
pomena lokalnih skupnosti odvija pomemben premik na po-
dročju gradnje trajnostnih javnih stavb. Gre za sofinanciranje 
trajnostnih in visoko učinkovitih projektov, ki se jim v fazi pro-
jektiranja bistveno izboljšujejo energijske in okoljske karakte-
ristike glede na siceršnje minimalne zahteve za novogradnje. 
V fazi gradnje pa morajo novogradnje izkazovati kakovostno 
izvedbo projektiranih rešitev in prav tako izpolnjevati visoke 
zahteve glede ciljne zrakotesnosti obodnih konstrukcij.

Pri načrtovanju javnih stavb in izvedbeni praksi se procesne 
spremembe zaradi višjih okoljskih in energetskih zahtev sofi-
nancerja, sočasno s progresivnim sofinanciranjem bolj trajno-
stnih rešitev, izkazujejo najpogosteje kot:

 − pogostejše odločanje za gradnjo lesenih stavb in uporabo 
naravnih ali mineralnih izolacij;

 − pravočasno in sistemsko reševanje vprašanj, ki so povezana 
z optimalno energetsko zasnovo;

 − vključevanje tehničnih rešitev za bistveno učinkovitejšo to-
plotno zaščito stavbnega ovoja;

 − uporabo visoko učinkovitega zunanjega stavbnega pohi-
štva;

 − podrobno projektno definiranje izvedbenih rešitev, detaj-
liranja tipičnih mest v ovoju, reševanja vseh šibkih mest v 
toplotnem ovoju stavb;

 − sistemsko reševanje zagotavljanja zrakotesnosti obodnih 
konstrukcij;

 − kondicioniranje celotne prostornine novogradnje, kar vklju-
čuje energijsko učinkovito prezračevanje;

 − uporabo energetskih virov, s katerimi se dosega najmanj 
50 % dovedene energije za delovanje z OVE.

Slika 11: Odvisnost kondicionirane prostornine in površine sNES stavb Slika 12: Spreminjanje oblikovnega faktorja in deleža stekla v toplotnem ovoju, glede 

na velikost stavbe

Zaradi različnih arhitekturnih rešitev in dimenzij novogradenj 
se spreminja kompaktnost stavb, ki je razvidna iz vrednosti 
oblikovnega faktorja. V našem primeru ponazarja, koliko bolj 
se je treba potruditi z učinkovitejšimi projektnimi rešitvami in 
dodatnimi finančnimi vlaganji za toplotno zaščito v primeru 
stavb, ki imajo bolj razgiban toplotni ovoj ali imajo neugoden 
oblikovni faktor že zaradi svoje majhnosti. Iz prikaza rezultatov 
stavb je razvidno, da je oblikovni faktor pri večjih objektih lah-
ko v velikostnem razredu pod 0,3 m-1, pri najmanjših pa tudi 
0,8 m-1, kar posledično ponazarja tudi velikost toplotnega ovoja 
in posledičnih transmisijskih toplotnih izgub.

Predhodno je opisano, kako se s kakovostno arhitekturno reši-
tvijo ter prilagojenimi rešitvami na toplotnem ovoju in strojnih 
instalacijah za kondicioniranje prostorov, ob dodatni zahtevi 
za kakovostno izvedbo gradnje, dosega bistveno manjše ener-
getske potrebe novogradenj (merilo je toplota za ogrevanje 
stavb). Razvidno je, da se pri ustreznem razvoju projekta in 
njegovi izvedbi lahko doseže neprimerno boljše energijske ka-
rakteristike, ki so v povprečju 50 % boljše od minimalnih zah-
tev (QNH/V) za novogradnje sNES. Z vidika minimalnih zahtev 
za toplotno zaščito stavbnega ovoja (H'T) pa je razkorak med 
izvedbo in mejnimi zahtevami še toliko višji.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Ko
nd

ic
io

ni
ra

na
 p

ro
st

or
ni

na
 V

e [
m

3]

Kondicionirana površina stavbe Au [m2] Kondicionirana površina stavbe Au [m2]

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

O
bl

ik
ov

ni
 fa

kt
or

 f0
 =

 A
/V

e 
[m

-1]
D

el
ež

 s
te

kl
a 

v 
ov

oj
u 

z 
=

 A
ok

/A
 [-

] 

fo z



Pr
eh

od
 v

 tr
aj

no
st

no
 g

ra
dn

jo
 in

 ž
iv

lje
nj

sk
i c

ik
el

 s
ta

vb
e

16
7

Slika 13: Dosežena toplotna zaščita sNES novogradenj v odvisnosti od oblikovnega 

faktorja ter v primerjavi z mejnimi zahtevami PURES

Slika 14: Potrebna toplota za ogrevanje sNES novogradenj v odvisnosti od 

oblikovnega faktorja ter v primerjavi z mejnimi zahtevami PURES

Glede na povečano povpraševanje po sodobnih proizvodih so 
domača podjetja postopoma razvila in ponudila številne visoko 
učinkovite in preverjene rešitve za gradnjo, npr. učinkovitejše 
sisteme toplotne zaščite, sodobno zunanje stavbno pohištvo, 
sistemske rešitve za odpravo toplotnih mostov, visoko učin-
kovite toplotne črpalke in prezračevalne naprave, s katerimi 
kompetentno nastopajo tudi na zahtevnejših trgih evropskih 
držav. Primeri dobre prakse pozitivno vplivajo tudi na zaveda-
nje manjših in večjih investitorjev, ki se za gradnjo odločajo bolj 
načrtovano in sistematično, z višjimi zahtevami za svoje novo-
gradnje in razumevanjem dolgoročnih koristi. Vplivi sodobnih 
sNES, na razvoj katerih je vplivala tudi država z zaostrenimi 
zahtevami za sofinanciranje, torej presegajo okoljske in ener-
gijske zahteve ter bivalne standarde, saj s svojimi posledicami 
na gospodarstvo pospeševalno vplivajo v najširšem razvojno 
ekonomskem pogledu.

3.3.4 Zaključek

Za uspešno in čim širše uvajanje energijsko visoko učinkovitih 
in kakovostnih sNES v domačo gradbeno prakso je ključnega 
pomena pravočasno postavljanje skoraj ničenergijskih in osta-
lih kakovostnih zahtev v fazi načrtovanja. Te se posredno naj-
bolj tipično pojavijo v zahtevah sofinancerjev (npr. Eko sklad 
j.s.), ki s tem na področju stanovanjske in javne gradnje zago-
tavljajo močno ekonomsko vodilo za bolj trajnostno odločanje 
za učinkovitejšo gradnjo, ki je obenem ustreznejša tudi z vidika 
zagotavljanja pogojev za boljše bivanje in delo v teh stavbah.

S sodelovanjem pri številnih domačih projektih v zadnjem de-
setletju smo dokazali, da so visoko učinkovite rešitve za gra-
dnjo stavb možne praktično v vseh situacijah. Pogoj za učin-
kovite rešitve so pravočasno definirani koncepti, v katerih so 
rešitve uravnotežene kot posledica energetsko-ekonomskega 
optimiranja. Ti procesi racionalizacije z različnimi metodami 
optimiranja se lahko aplicirajo na vse vrste novih stavb, prav 
tako se uporabljajo pri celoviti energetski prenovi. Pomembno 
je, da se pravočasno definirajo prioritete, meje, cilji ipd., najbolj 
pogosto pa v samih projektnih nalogah.

Za zaključek želimo ponovno izpostaviti širši pomen izvajanja 
projektov kakovostnih visoko učinkovitih sNES. Zagotovo lah-
ko potrdimo že z rezultati domače gradbene prakse, da so se 
v procesu prilagajanja projektnih karakteristik na zahteve viso-
ko učinkovitih družinskih hiš energijskega razreda A in nadalje 
stanovanjskih in javnih projektov sNES z rezultati tipično pod 
50 % glede na mejne vrednosti energijske učinkovitosti stavb 
po TSG URE in PURES postopoma gradile kompetence projek-
tantske stroke, izvajalcev in nadzornikov gradenj, s čimer do-
kazujemo popolno primerljivost s strokovnostjo in kakovostjo 
navedenih strok v razvitejših evropskih državah (npr. Avstrija, 
Nemčija, Švica).
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3.4.1 Uvod

Na svetovni konferenci o okolju in razvoju leta 1992 v Rio de 
Janeiru je bila sprejeta beseda sustainable kot smer v razvoju 
okolju prijaznega odnosa človeka do narave. V Sloveniji smo jo 
prevedli kot trajnost ali sonaravnost. Osebno mi je ljubša bese-
da sonaravno, ki jo uporabljam že dvajset let. Sonaravno po-
meni odnos do gradnje, pri kateri težimo k čim bolj celostnemu 
in usklajenemu delovanju v smislu ohranjanja naravnih virov 
in krajine. V tem članku ni nič novega – vse smo že velikokrat 
povedali na tak ali drugačen način. Mogoče je razlika le v tem, 
da govorim kot gradbenik, ki to, kar piše, tudi zares živi in je ves 
čas s svojimi rokami v stiku z materijo. Prva prava navodila so 
pripravili v CIPRI, ki združuje ljudi, živeče na področju Alp. Ker 
so prebivalci tega okolja zelo povezani z naravo, v tem pogledu 
orjejo ledino. Vse teoretično in praktično znanje se združi na 
principu bioklimatskega principa, ki ga ne bi mogel bolje opi-
sati kot Tihec v članku Moj bioklimatski dom, zato ga v tem delu 
navajam v celoti.

3.4.2 Zakaj sonaravna gradnja?

Gradbena panoga uporablja številne vire: tla, surovine za grad-
bene materiale, energijo za izvedbo gradbenih del, za rabo in 
recikliranje stavb. Ti viri so omejeni, vendar je kljub temu mo-
goče graditi in obnavljati bolj sonaravno: z upoštevanjem eko-
nomskih in socialnih izzivov, uporabo ekoloških in obnovljivih 
materialov. Odločitve, sprejete na začetku projekta, morajo biti 
čim bolj odgovorne, saj bo le tako mogoče omejiti naš vpliv na 
okolje in zagotoviti ugodje stanovalcev. Prednost dajmo pre-
novi, saj je najčistejša energija tista, ki je ne porabimo in je tudi 
najcenejša.

3.4 Sonaravna gradnja in 
naravni gradbeni materiali

Anton Pugelj 
Gnezdo d.o.o. 
t: 031 379 249 
e: tone@gnezdo.si 
 www.gnezdo.si

3.4.3 Tradicija in lokalnost

Naravni, lokalni in obnovljivi materiali se morajo pogosteje 
uporabljati. V Sloveniji je na voljo dovolj surovin, kot so les, ilo-
vica in glina, različne kamnine in rastlinska vlakna, s katerimi 
lahko pokrijemo velik del potreb za gradnjo in prenovo zgradb. 
Poleg tega imamo zaradi geografske raznolikosti veliko različ-
nih stavbarskih vzgledov v tradicionalni gradnji, ki je nekoč že 
bila trajnostna. Stari mojstri so zaradi omejenih transportnih 
možnosti dosledno gradili iz lokalno dosegljivih, preprostih 
gradiv. Razvoj, proizvodnjo in uporabo naravnih materialov 
bi morale podpirati predvsem lokalne oblasti. S tem bi lahko 
zagotovili samozadostnost, uvoz in prevoz materialov bi se 
zmanjšala, ustvarila bi se nova delovna mesta.

3.4.4 Kaj je sonaravna gradnja?

Gradnja, prenova in raba zgradb povzročajo ekonomske in 
okoljske stroške. Cilj sonaravne gradnje je omejevanje okoljskih 
posledic na minimum, z upoštevanjem ne samo delovne faze, 
temveč celotne življenjske dobe zgradbe, vse do njene ponov-
ne uporabe. Sonaravna gradnja se pogosto še vedno dojema 
kot predraga. Zgradba, ki je bila že v osnovi zasnovana kot traj-
nostna in učinkovita, dolgoročno ne bo nič dražja od zgradbe z 
nizko učinkovitostjo. Stroški investicije bodo sicer višji, zato pa 
se znižajo stroški popravil in vzdrževanja na hitro in z nepravil-
nimi tehnikami zgrajenih objektov. Ne nazadnje je treba prav 
tako upoštevati socialne vidike, kot je kakovost življenja ali so-
delovanje uporabnikov. Obravnavati jih je treba kot celoto in že 
od projektiranja zgradbe dalje. Nujno je razmisliti, kaj resnično 
potrebujemo danes in kaj v prihodnje. Kako zgraditi udoben 
objekt in obenem omejiti njegov vpliv na okolje?
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3.4.5 Energijska učinkovitost

Energijska učinkovitost je korak k optimizaciji zgradb v smeri 
zmanjšanja porabe energetskih virov, ki jih stavba porablja za 
delovanje. Najprej je treba upoštevati položaj zgradbe – lego 
zgradbe na zemljišču, njeno usmeritev k povečanju toplotnih 
dobitkov in s tem manjši potrebi po ogrevanju. Poleti lahko 
pregrevanje omejimo s sistemom zasenčenja in dobrim pre-
zračevanjem. V povezavi z dobro izolacijo in dobro toplotno 
vztrajnostjo ter z upoštevanjem ravnanja uporabnikov se lahko 
potrebe po energiji za ogrevanje in ohlajevanje s temi ukrepi 
zmanjšajo za 70 do 90 odstotkov.

3.4.6 Naravni materiali

Za zmanjšanje porabe energije in surovin je mogoče poseči 
tudi na ravni uporabljenih gradbenih materialov. Za proizvo-
dnjo nekaterih (aluminij, kovina, izdelki iz naftnih derivatov) so 
potrebne velike količine energije ali prevoz na velike razdalje. 
Uporaba materialov za naravno, obnovljivo in lokalno gradnjo 
bi omogočila ohranjanje podnebja in krepitev regionalnih go-
spodarskih krogotokov. Naravna gradiva se odlikujejo tudi po 
izredno nizki vsebnosti škodljivih snovi, ki so pri drugih ma-
terialih večinoma posledica postopkov konzerviranja ali ke-
mičnih procesov. Naravni materiali stanovalcem omogočajo 
praviloma ugodno klimo, na otip so prijetni, lepega videza in 
ugodnega vonja. Vse to bistveno prispeva k udobju in dobre-
mu počutju doma in na delovnem mestu. Poleg tega naravni 
materiali zmanjšujejo negativen vpliv na stanovalce in mojstre, 
ki tak material vgrajujejo.

3.4.7 Strošek življenjskega ciklusa

Pri določanju energijske vrednosti materialov in s tem njihove 
trajnosti moramo upoštevati kumulirani strošek proizvoda v 
njegovi celotni življenjski dobi, od začetka njegove zasnove vse 
do njegove razgradnje. Pravi pokazatelj je strošek življenjske-
ga ciklusa (ang. life cycle cost – LCC). Globalni strošek zgradbe 
(ekonomski, okoljski in socialni strošek) upošteva proizvodnjo 
surovin, izdelavo, prevoz, možnost recikliranja in odstranjeva-
nja. Materiali za gradnjo so upoštevani in ocenjeni globalno, v 
celotnem obdobju njihove rabe in odstranitve.

3.4.8 Okolju prijazni materiali

Če želimo zmanjšati okoljske probleme, je celotna učinkovitost 
virov odločilnega pomena. K temu lahko prispeva vračanje k 
uporabi domačih virov in materialov. Poleg ekoloških predno-
sti lahko naravni materiali regionalnega izvora, kot so les, na-
ravni kamen, ilovica itd., arhitekturo približajo uporabniku, ki 
tako grajen prostor dojema bolj subtilno. Pri izbiri materialov 
za gradnjo ne upoštevamo le okolju čim prijaznejše in energij-
sko varčnejše izdelave materialov, temveč moramo biti pozor-
ni tudi na neugodne vplive gradbenih materialov na zdravje 
človeka. Številni gradbeni materiali vsebujejo neobnovljive 
surovine. Upoštevati je treba tudi okolju in zdravju škodljive 
sestavine in odpadne snovi, ki lahko nastanejo pri proizvodnji, 
predelavi, uporabi ali odstranjevanju.

3.4.9 Obnovljive surovine

Medtem ko je raba obnovljivih surovin za proizvodnjo energije 
in toplote, med katere spada tudi les, široko razširjena, je delež 
materialnega izkoriščanja zanemarljivo majhen. Pri tem bi lah-
ko snovi, proizvedene v kmetijstvu in gozdarstvu, uporabljali 
kot surovino za proizvodnjo naravnih materialov za gradnjo. 
Izdelki iz obnovljivih surovin se lahko uporabljajo predvsem na 
področju toplotne izolacije. Surovine in primeri njihove upo-
rabe: vlaknati materiali (izolacijski materiali iz lana, konoplje in 
slame); bioplastični materiali iz koruze ali drugih rastlin (že v 
uporabi za izdelavo folij, embalaže, brizganih izdelkov, skodelic 
itd.); olja, barve in laki na osnovi rastlinskega olja (topila, izde-
lana na osnovi mlečne kisline); živalski izdelki iz trajnostnega 
kmetijstva, npr. ovčja volna.

3.4.10 Les kot gradbeni material

Les je eden najstarejših in najbolj vsestranskih materialov, kar 
jih pozna človeštvo. Njegova struktura in kemijska sestava 
omogočata vsestransko uporabnost. Les je enostaven za ob-
delavo, zanj je značilna tudi sorazmerno nizka toplotna pre-
vodnost, obenem je dobro združljiv z dodatnimi izolacijskimi 
plastmi. Zaradi lahke lesene gradnje je izvedba energijsko učin-
kovitih hiš še posebej ugodna z ekonomskega vidika. Poleg 
tega je življenjska doba lesa dolga, njegova masa pa majhna.

Slika 2: Les, les, les (EkoArt)Slika 1: Naravna gradnja: slama, ilovica, apno (Škofja Loka)
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Slika 3: Sonaravna prenova (slovenska Istra)

3.4.11 Naravni kamen

Uporaba domačih naravnih kamnin ima tradicijo, v kateri so 
pogosto nastala posebna znanja o vrstah in načinih njihove 
uporabe in obdelave. Lastnosti in kakovost naravnega kamna 
se glede na regijo močno razlikuje. V uporabi so različne vrste 
kamna, od »mehkega« peščenjaka do »trdega« granita. Ravno 
tako različne so tudi možnosti uporabe – kamen se uporablja 
za zidove, fasadne obloge, v vrtnarstvu in notranji ureditvi (za 
delovne površine, umivalnike, stopnice, talne obloge, okenske 
police ipd.), če naštejemo le nekatere primere.

3.4.12 Ilovica

Od začetkov zgodovine gradnje je ilovica eno najpomemb-
nejših gradiv, ki je prisotno skoraj povsod po svetu. Med in-
dustrializacijo v 18. in 19. stoletju je v Evropi gradnja z ilovico 
zaradi spremenjene rabe energije in surovin zamrla, znanje 
in zaupanje v ta gradbeni material pa se je deloma izgubilo. 
Zaradi svojih gradbeno-bioloških prednosti (lokalno, povsod 
prisotno gradivo, njegovo pridobivanje ne obremenjuje oko-
lja, dobro shranjuje toploto in regulira vlago v prostoru, vedno 
ga je mogoče ponovno uporabiti) kakor tudi zaradi vsestran-
ske uporabe je ilovica danes vse aktualnejša. Ilovica je gradi-
vo, ki ga je mogoče oplemenititi s sorazmerno malo truda. Ni 
je treba žgati, za svojo trdnost ne potrebuje kemične obdelave 
niti vezave vode, ampak le sušenje, zaradi topnosti v vodi jo je 
mogoče ločiti in ponovno uporabiti. Gradnja z ilovico se lepo 
vključuje v sodobno arhitekturo, s tem pa ji povečuje vrednost. 
Najpreprostejša in cenovno najugodnejša možnost uporabe 
ilovice je ilovnati omet. Zlasti pri leseni gradnji ilovnati omet z 
neposrednim nanašanjem na leseno podlago zagotavlja večjo 
akumulacijsko maso objekta. Butano ilovico je mogoče podob-
no kot pri tehnologiji betona v plasteh nanesti in stisniti v opaž. 
Različne barve ilovic in glin je mogoče različno obdelati, struk-
turirati in oblikovati. Povsod po svetu so v različnih časovnih 
obdobjih gradili stavbe iz ilovice. Bolj so razširjene v ravninskih 
predelih, redkeje v gorskih regijah, kjer so stavbe zidane iz lesa 
in kamna iz povsem praktičnih razlogov. Zadnja leta je bila ilo-
vica ponovno odkrita kot naraven in z energetskega vidika naj-
bolj trajnostni material.

3.4.13 Apno

Tako kot ilovica se tudi apno že stoletja dolgo uporablja kot 
gradbeno vezivo. Gradbeni izdelki iz apna so poleg apnenega 
peščenca predvsem apnene barve, apneni ometi in apnena 
malta. Čiste apnene barve ne vsebujejo problematičnih snovi 
in jih je mogoče z naravnimi dodatki, kot so laneno olje, kazein 
in ilovica (barve iz ilovice in apna), vsestransko uporabiti.

3.4.14 Skrite sestavine

V gradbeništvu so kemikalije v široki uporabi. Pogled na list 
z varnostnimi podatki o proizvodu naj bi omogočal uporab-
niku, da preveri, ali so sestavine v izdelku nevarne za zdravje 
in okolje. Ko te presežejo določeno koncentracijo, jih je treba 
obvezno navesti in ustrezno označiti z opozorili na nevarnost. 
Seveda so merila za označevanje več kot ohlapna, proizvajalci 
lahko izdelke označijo kot ekološke, naravne ali celo bio. Po-
manjkljiva zakonodaja povzroča zmedo na trgu. Potrošnik ku-
puje naravni oz. ekološki izdelek, ki pa to ni. Temu bi se lahko 
izognili z dosledno komunikacijo vseh sestavin, ki bi morale biti 
napisane na izdelku in tehničnem listu. Predvsem barve in olja 
ter premazi na vodni osnovi v veliki meri z vidika trajnosti zava-
jajo kupca, saj lahko vsebujejo hlapne organske spojine (VOC, 
npr. topila), ki škodljivo vplivajo na zrak v notranjih prostorih 
oz. ga poslabšajo. Poleg tega v vodi topljive kemikalije in po-
limeri nepovratno obremenjujejo vodne vire. Kljub obveznim 
zakonskim opozorilom, nizkim izkazanim VOC emisijam in cer-
tifikatom na izdelku nam to še ne pove, ali so izdelki zares na-
ravni in trajnostni.

Slika 4: Interier v ilovici – biopasiven poslovni objekt (Tattendorf)
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3.4.15 Bioklimatske stavbe

Bioklimatski princip je sonaravna alternativa in odgovor trajno-
stnim izzivom v gradbeništvu. Stavba je načrtovana in zgraje-
na v skladu s klimatskimi razmerami kraja, kjer stoji, pri tem pa 
načrtovalci upoštevajo še energetske in materialne vire s tega 
področja. Takšna hiša v največji možni meri prestreza ter upo-
rablja toploto in svetlobo sonca, za hlajenje pa izrablja konstan-
tno temperaturo tal. Zgradba je izdelana iz naravnih materia-
lov, kamna, lesa in zemlje, pri čemer se graditelji izogibajo upo-
rabi aluminija in betona, saj je za njuno proizvodnjo potrebne 
preveč energije. Bioklimatska stavba obdrži povezavo notra-
njosti z zunanjim svetom, omogoča naravno prezračevanje, ne-
posreden nadzor stanovalcev nad razmerami v posameznem 
prostoru, pri čemer pa hiša ohrani visoko stopnjo energetske 
varčnosti. Take stavbe so odgovor na pasivno gradnjo, ki je 
postala neke vrste religiozno gibanje, ki ne dopušča pripomb, 
čeprav temeljijo na znanju in razumu. Cilj bioklimatskega načr-
tovanja je oblikovanje takšnega grajenega bivalnega okolja, ki 
omogoča čim večji vstop dnevne svetlobe v vse kotičke stavbe, 
čim višjo kakovost zraka in vizualno ter zvočno udobje v stiku 
z okoljem okrog stavbe. Principi delovanja bioklimatskih stavb 
so stari tisočletja, saj so se ljudje vedno prilagajali naravnemu 
okolju. Inženirji danes ponovno odkrivajo delovanje samodej-
nih prezračevalnih sistemov v termitnjakih, principe delovanja 
pa prenašajo na prezračevalne in hladilne sisteme najsodob-
nejših stolpnic. Bioklimatske stavbe zato delujejo čim bolj sa-
modejno, mehanski sistemi pa so vgrajeni samo kot podpora 
za ohranjanje čim ugodnejših razmer, zato ni treba vgraditi 
zahtevnih in dragih sistemov, ker bodo njihovo vlogo prevzeli 
deli stavbe. Pri tem je pomembno aktivno in pasivno zajemanje 
sončne svetlobe in toplote, ki bo delovalo samodejno, brez ti-
pal in elektromotornih pogonov. Stavbe se ne bodo več »obla-
čile po modi« in z graščinam podobnim oblikovanjem služile 
kot statusni simbol lastnika, temveč bo njihova oblika in barva 
v skladu s pravimi potrebami stanovalcev.

3.4.16 Sonaravna gradnja v Sloveniji

V Sloveniji so se principi uporabe naravnih gradiv ohranili pred-
vsem med restavratorji in podjetji, ki se ukvarjajo s prenovo kul-
turne dediščine. Sprva vrednot trajnosti v tem niso prepoznali, 
oziroma se niso zavedali, da so stare stavbarske tehnike temelj 
nove trajnostne gradnje in da to znanje lahko uporabimo ne 
le pri prenovi, temveč tudi in predvsem pri novogradnji. Ker 
se tradicionalno Slovenci oziramo na sever in zahod, smo tam 
pridobili potrebna znanja in spoznali v tujini že posodobljene 
naravne gradbene materiale. Povezanost Slovencev s podeže-
ljem in naravo je omogočila, da se je gradnja z naravnimi grad-
benimi materiali razvila do zavidljive mere. V Sloveniji je veliko 
več investitorjev, ki se odločijo za tako gradnjo kot pri naših 
južnih, vzhodnih in celo zahodnih sosedih. Tudi v primerjavi 
z avstrijsko Koroško je delež naravne gradnje v Sloveniji zelo 
visok, verjetno celo višji. To dokazuje tudi delovanje prvega 
Centra sonaravne gradnje v Ljubljani, ki pomaga graditeljem 
s svetovanjem, prodajo dosledno izbranih naravnih materia-
lov, izobraževanjem in celovito izvedbo. V Avstriji sta podobna 
centra le dva, na Bavarskem so trije, v Italiji tako specializiranih 
centrov sploh ne poznajo. Pozabiti ne smemo tudi tega, da je 
trg v Sloveniji v primerjavi z omenjenimi deželami zelo majhen. 
Pri popularizaciji naravne gradnje delno pripomore tudi zna-
na slovenska samograditeljska zagnanost. Na žalost je danes 
podpora enaka, če za fasadno izolacijo uporabiš stiropor ali ko-
nopljino izolacijo, trajnostna bilanca teh dveh materialov pa je 
povsem različna. Če bi država prek Eko sklada s svojo politiko 
podpirala sonaravno gradnjo in uporabo naravnih materialov 
ter poleg sedanjega izključnega merila energetske učinkovito-
sti prepoznala tudi čistost in naravnost vgrajenih materialov ter 
njihovo uporabo dodatno subvencionirala, bi to v veliki meri 
izboljšalo energetsko bilanco gradnje in spodbudilo lokalno 
proizvodnjo naravnih gradiv.

Viri

 − CIPRA International (2014). Trajnostna gradnja in prenova v Alpah. Pridobljeno 

s https://www.cipra.org/sl/cipra/international/projekti/tekoci-projekti/climalp

 − Tihec, S. (5. 2. 2016). Moj bioklimatski dom. Varčujem z energijo. Pridobljeno s 

https://www.varcevanje-energije.si/novice-rss-zanimivosti/moj-bioklimatski-

dom.html

Slika 5: Bio klimatska hiša iz mozničenih masivnih plošč IQ wood in ilovnatim 

ometom

Slika 6: Leseni skelet za hišo iz slamnatih bal (Gorenjska)
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3.5 Sonaravna gradnja hiše 
in izkušnje individualnega 
graditelja

Roman Perčič
Občina Sevnica
t: 041 609 616
e: roman.percic@obcina-sevnica.si
 www.obcina-sevnica.si

3.5.1 Odločitev o trajnostni gradnji

Kako se odločiš za sonaravno gradnjo?

Najprej se mora človek odločiti, kaj v življenju želi. Če to usme-
rimo na gradnjo stanovanjskih objektov, potem je to klasična 
gradnja ali kakšna drugačna gradnja. Kakšna pa je drugačna 
gradnja? Skoraj vsi smo že slišali o sonaravni oziroma trajnostni 
gradnji. Kaj pravzaprav pomeni?

Moje razmišljanje: trajnostno grajeni objekti so tisti, ki so izde-
lani iz tradicionalnih in lokalno proizvedenih gradbenih mate-
rialov.

S soprogo sva se začela v letu 2014 pogovarjati, da bi naredila 
stanovanjski objekt, ki bo malo bolj prijazen tako do narave kot 
tudi do naše družine. Priča smo obilici industrijskih gradenj, ki 
jim pri izdelavi gradbenega materiala in vgradnji, zlasti pa pri 
rušenju, botruje zgolj želja po hitri in ceneni gradnji, ki pa je 
zelo vprašljiva z vidika varstva narave. Zdravje je naša največja 
vrednota, zato bi moral biti objekt zdrav tako za naravo kakor 
tudi za ljudi, ki v objektu bivajo.

Začelo se je brskanje po spletu in zbrala sva raznovrstne infor-
macije. Po nekaj razgovorih je padla odločitev, da bo osnova les 
in izolacija slama, saj je obojega v Sloveniji dovolj.

Kaj pa zunanji in notranji omet? Vprašanj je bilo več kot odgo-
vorov. Ker sva želela slediti naravni gradnji, sva izbrala še en 
naravni material, glino.

Razpolagam tudi z izkušnjami na področju energetike, zato je 
bilo izbrano ogrevanje iz obnovljivih virov energije.

3.5.2 Projektna dokumentacija

Naročili smo projektno dokumentacijo za gradnjo objekta. 
Malo naju je skrbela skladnost z veljavnimi prostorskimi akti, 
če morda ne bi dovoljevali naravnih materialov. Na srečo teh 
omejitev ni bilo. Po pridobitvi pravnomočnega dovoljenja smo 
začeli graditi.

3.5.3 Začetek gradnje

Prevzel sem vso koordinacijo gradnje. Kje dobiti kvalitetne iz-
vajalce za trajnostno gradnjo objekta? Vedel sem, da ne mo-
rem kar podpisati gradbene pogodbe z enim izvajalcem, saj 
je trajnostna gradnja drugačna. Zaradi osebnih poznanstev in 
informacij na tem področju je bilo lažje, tako da sem ustrezne 
izvajalce našel v lokalnem okolju.

Potrebno je bilo prilagajanje terenu (slika 1: Začetek gradnje). 
Zaradi delno močvirnatega terena smo naredili plavajočo be-
tonsko ploščo, ki je tudi akumulator toplote (slika 2: Gradnja 
armirano betonske plošče).

Ostale značilnosti:

 − pod omenjeno ploščo je približno 20 m3 večjih kamnov za 
drenažo, ki so tudi akumulator toplote (slika 3: Izdelava dre-
naže);

 − na zgrajeno betonsko ploščo smo postavili leseno nosilno 
konstrukcijo (slika 4: Izdelava lesene konstrukcije);

 − izolacija zunanjih sten je iz suhe, zelo stisnjene slame (sliki 5 
in 6: Izdelava izolacije iz slame);

 − debelina slame je 30 cm, izolacija mansarde pa je izvedena 
iz vpihane celuloze, debeline 17 cm (slika 7: Vpihovanje ce-
luloznih vlaken);

 − zunanji omet je ročno vtisnjen v nekaj slojih v slamo, in sicer 
je iz peska, apna in vode (slika 8: Izdelava zunanjega ometa);

 − notranji omet je tudi ročno vtisnjen v nekaj slojih v slamo, 
na lesenih tramovih je vgrajena tudi trstika za boljši oprijem 
gline, notranji omet vsebuje samo glino in vodo.

V avgustu 2016 smo izvedli na tem objektu delavnico, kjer se je 
15 ljudi iz raznih krajev Slovenije učilo izdelave notranjih gline-
nih ometov (slike 9, 10 in 11: Delavnica).

3.5.4 Stavbno pohištvo in premazi

V tem objektu so uporabljeni gradbeni materiali pripeljani iz 
neposredne bližine, kar velja za glino, slamo in les; uporabili 
smo smrekov, borov, kostanjev in macesnov les. Okna so nare-
jena v razmerju zlatega reza. Lesena so tudi tla in stropi.
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Slika 1: Začetek gradnje Slika 5: Izolacija iz slame

Slika 7: Vpihovanje celuloznih vlakenSlika 6: Izolacija iz slame

Slika 3: Izdelava drenaže

Slika 4: Izdelava lesene konstrukcije

Slika 2: Gradnja armirano betonske plošče

Slika 8: Izdelava zunanjega ometa

Slika 9: Izdelava notranjih glinenih ometov Slika 10: Izdelava notranjih glinenih ometov
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Premazi za les so iz lanenega olja, čebeljega voska in poseb-
nega olja, ki se uporablja v restavratorstvu (sliki 12 in 13: No-
tranjost).
Notranji glineni omet je prebarvan s posebno barvo, ki delno 
prepušča zrak.
Glina, uporabljena kot notranji omet, ima koristno posebnost, 
saj uravnava vlago v prostoru.

3.5.5 Ogrevanje in hlajenje

Za ogrevanje je bilo izbrano talno gretje s toplotno črpalko 
zrak–voda (slika 14: Izvedba talnega ogrevanja). V mansardi 
ni posebnega ogrevanja, saj topel zrak iz spodnjega dela skozi 
strop prehaja navzgor. Naknadno bo v mansardi vgrajen kamin 
na drva.
Hlajenje ni potrebno zaradi zelo kvalitetne izvedbe izolacije.

3.5.6 Občutek bivanja v objektu

Prvi vtis ob vstopu v objekt naredita zračnost in lahkotnost.
Kvaliteta bivanja v objektu je odlična (slika 15: Notranjost in sli-
ka 16: Zunanjost objekta).

Slika 11: Izdelava notranjih glinenih ometov Slika 12: Notranjost objekta Slika 13: Notranjost objekta

Slika 15: Notranjost objekta Slika 16: Zunanjost objektaSlika 14: Izvedba talnega ogrevanja

3.5.7 Nasveti za bodoče individualne graditelje

Pridobite čim več informacij od graditeljev, ki so takšne objekte 
že zgradili in jih že uporabljajo.
Smiselno je, da koordinacijo gradnje takega objekta prevzame-
te sami. Če mislite, da nimate dovolj teoretičnih in praktičnih 
izkušenj, potem se dogovorite z nekom, ki je takšno gradnjo 
že koordiniral.
Zavedajte se, da je takšna gradnja izziv za vsakega človeka. 
Vaša nagrada bo kvaliteta bivanja v takšnem objektu. Takšen 
objekt se dela predvsem s srcem. Moj nasvet: dom je smiselno 
narediti, ne kupiti!

3.5.8 Zaključek

Z veseljem bom delil svoje izkušnje, če bo koga zanimalo. Lah-
ko si ogledate tudi prispevek na RTV SLO: https://4d.rtvslo.si/
arhiv/slovenska-kronika/174497928. Omenjena gradnja je bila 
predstavljena oktobra 2017 na 9. Strateškem srečanju soustvar-
jalcev energetike na Brdu pri Kranju. Podeljeno je bilo prizna-
nje, inovacija na področju energetike 2017.
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3.6 Energetsko upravljanje 
naprednih skoraj 
ničenergijskih stavb na 
primeru: Vrtec Pedenjped, 
enota Pedenjcarstvo

mag. Primož Praper
EUTRIP, d.o.o.
t: 041 686 639
e: primoz.praper@eutrip.si

Dalibor Pavlović
t: 031 247 096
e: dalibor.pavlovic88@gmail.com

3.6.1 Uvod

Napredne skoraj ničenergijske stavbe porabljajo izredno malo 
energije za ogrevanje, na drugi strani pa kaže praksa precej 
zahtevnejše upravljanje in praviloma ob zagotavljanju visoke-
ga standarda bivalnega ugodja (primerna temperatura, vlaga, 
CO₂) tudi večanje porabe električne energije. V prispevku je 
uvodoma pojasnjeno, kaj so skoraj ničenergijske hiše, v nada-
ljevanju pa je predstavljen pomemben vidik porabe energije 
in stroškov v življenjski dobi stavbe: tekoče vzdrževanje, ener-
getsko upravljanje in stalna optimizacija delovanja sistemov v 
stavbi.

3.6.2 Skoraj ničenergijske stavbe

Vlada je leta 2015 sprejela Akcijski načrt v zvezi z gradnjo skoraj 
ničenergijskih stavb (sNES), po kateri naj bi novozgrajene nesta-
novanjske stavbe ne porabile več kot 55 kWh/m2 na leto, pri če-
mer naj bi imele vsaj 50-odstotni delež porabljene energije zago-
tovljen iz obnovljivih virov (Inženirska zbornica Slovenije, b. d.).

Zadnji državni dokument, ki govori o zahtevah za sNES (skoraj 
ničenergijske stavbe), je Akcijski načrt za energetsko učinkovi-
tost do leta 2020 (AN URE 2020), sprejet na 161. seji vlade dne 
21. 12. 2017. V prilogi C tega načrta navaja, da je predvidena 
tehnična definicija skoraj ničenergijske stavbe v okviru posodo-
bitve tehničnega predpisa o energijski učinkovitosti stavb, na-
črtovane za leto 2018. Definicija skoraj ničenergijske stavbe ob-
sega določitev minimalnih zahtev glede največjih dovoljenih 
potreb za ogrevanje, hlajenje oz. klimatizacijo, pripravo tople 
vode in razsvetljavo v stavbi v skladu z gradbeno tehnično za-
konodajo (PURES), določitev največje dovoljene rabe primarne 
energije v stavbi ter določitev najmanjšega dovoljenega deleža 
OVE v skupni dovedeni energiji za delovanje stavbe. Izraz »sko-
raj ničenergijska stavba« po EZ-1 pomeni stavbo z zelo visoko 
energetsko učinkovitostjo oz. zelo majhno količino potrebne 
energije za delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki 
meri proizvedena iz OVE na kraju samem ali v bližini. Definicija 
skoraj ničenergijske stavbe zajema torej naslednje elemente:

 − opredelitev stavbe z zelo visoko energetsko učinkovitostjo,
 − zelo majhno količino potrebne energije za delovanje stavbe,
 − najmanjši dovoljeni delež OVE oz. potrebno energijo, v veliki 

meri proizvedeno iz OVE na kraju samem ali v bližini.

Z uvedbo minimalnih zahtev za skoraj ničenergijsko stavbo 
je predvideno dodatno znižanje največje potrebne toplote za 
ogrevanje stavbe: na 25 kWh/m2 a (energijski razredi A1, A2 in 
B1). Uvajanje in ukrepe za skoraj ničenergijske stavbe naj bi na-
tančneje opredeljeval novi Akcijski načrt za skoraj ničenergijske 
stavbe, saj je od sprejetja prejšnjega minilo že več kot pet let.

Zgled pozitivnega spodbujanja učinkovite rabe energije, ob-
novljivih virov in prehoda na nove tehnologije so nepovratne 
spodbude in krediti EKO sklada, j. s., za izgradnjo ničenergijskih 
stavb splošnega družbenega pomena. EKO sklad s tehničnimi 
zahtevami postavlja natančnejše opredelitve, ki jih mora zago-
toviti skoraj ničenergijska stavba.

Ključne zahteve EKO sklada so:

 − vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s toplotno preho-
dnostjo U ≤ 0,9 W/m2K;

 − toplotna prehodnost neprosojnih delov toplotnega ovoja 
stavbe sme znašati U ≤ 0,15 W/m2K;

 − prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadnega 
zraka, ki pri normalnih obratovalnih pogojih naprav zago-
tovijo skupni toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 
80 %;

 − stavba se mora ogrevati z vsaj 50-odstotnim deležem obno-
vljivih virov.

Nepovratna sredstva EKO sklada pomenijo tudi finančno spod-
budo za povečevanje deleža lesa pri gradnji. Praviloma skoraj 
ničenergijska stavba iz lesa je s subvencijo EKO sklada ob ustre-
zni zasnovi in vodenju projekta nižja, kot bi bila klasična gra-
dnja brez subvencije.
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Z navedeno tematiko je povezana veljavna Uredba o upravlja-
nju z energijo v javnem sektorju, sprejeta julija 2016 (Uradni 
list RS, št. 52/16), ki v prehodnih določbah navaja v 13. členu 
minimalne zahteve energetske učinkovitosti stavb): »Stavbe ali 
posamezni deli stavb, ki jih z nakupom ali najemom na novo 
pridobijo v uporabo organi državne uprave in so po dejanski 
rabi v skladu z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih 
državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11) opredeljene kot 
poslovne stavbe, do leta 2020 izpolnjujejo minimalne zahteve 
glede energetske učinkovitosti, če je letna dovedena energija 
za stavbo ali posamezni del stavbe v primeru merjene energet-
ske izkaznice največ 150 kWh/m2a oziroma je pri novogradnjah 
potrebna toplota za ogrevanje največ 35 kWh/m2a.«

Ključna pomanjkljivost navedene Uredbe o upravljanju z ener-
gijo v javnem sektorju je sicer pretirano poudarjanje admini-
strativnih zahtev pri sistemu upravljanja z energijo v javnih 
stavbah ter podcenjeno tehnično znanje in uporaba naprednih 
tehnologij digitalnega upravljanja in monitoringa stavbe. Na 
osnovi navedene uredbe tako mnogi zavezanci za upravljanje 
javne stavbe imenujejo osebje iz administracije ali računovod-
skega servisa, saj je ena izmed treh navedenih vsebin v uredbi 
izvajanje energetskega knjigovodstva, druga pa je poročanje 
odgovorni osebi.

3.6.3 Interdisciplinarnost

Pri investicijah novogradenj in prenov stavb je nujno sodelo-
vanje interdisciplinarnega tima z izkušnjami. To se kaže tako 
znotraj tima projektantov kot tudi naročnika, ki mora imeti s 
svojimi izvajalci enakovredno strokovno ekipo. Pomembna 
je široka razprava in poglobljena obravnava vsebin v zgodnji 
fazi priprave dokumentacije. Če v fazah načrtovanja (DGD, PZI) 
rešitve pregleda in poda pripombe še zunanji recenzent ali 
strokovnjak s katerega drugega področja, je manj težav v fazi 
gradnje in uporabe. Pri projektnem vodenju je pomembno, da 
ključnim trenutkom projekta damo posebno težo in niso samo 
še ena izmed aktivnosti. Najceneje in najenostavnejše je raz-
reševanje dilem v fazi priprave projektne naloge. Že tu je prvi 
izziv, in sicer pripraviti dobro projektno nalogo.

Nadalje je pomembno vedeti, da je eden izmed ključnih trenut-
kov projekta pregled projektantskega popisa del, kjer je poleg 
projektantov smiselna tudi vključitev nadzornikov, po potrebi 
tudi recenzentov in specialistov posameznih strok. Običajno pa 
je prav v tej fazi največji časovni pritisk, saj se neredko zgodi, 
da je treba zaradi različnih razlogov (proračun, poraba sredstev 
EU) čim prej pridobiti ponudbe, izbrati izvajalca in začeti z gra-
dnjo. Ena izmed rešitev se kaže v vnaprejšnji pripravi dokumen-
tacije, vendar je v primerih prijav na razpise pogosto potrebna 
novelacija in se posledično ponovno pojavlja časovni pritisk za 
oddajo.

Kljub primerni projektni rešitvi in dobremu izvajalcu gradnje je 
eden izmed najbolj kritičnih mejnikov investicije primopredaja 
stavbe, ki je sestavljena iz več delov: predaje dokumentacije, 
šolanja uporabnika in (poskusnega) obratovanja naprav.

3.6.4 Stalne izboljšave in optimizacija delovanja

Ne nazadnje je predvsem v garancijski dobi naprav zelo po-
membno stalno spremljanje parametrov notranjega okolja, 
kjer imata pomembno vlogo digitalni obratovalni monitoring 
in optimiranje delovanja vgrajenih naprav. Kot prvo se poraja 
vprašanje, čemu nastavitvam delovanja sistema posvečati po-
zornost. Mar se parametri ne nastavijo in od tu naprej ni več 
nobenega dela? Razlogi, zakaj moramo temu področju name-
niti posebno pozornost, so vsaj trije. Prvič velja, da so sodob-
ne naprave na pol računalniki s krmilnikom, ki ima tako rekoč 
vsak svoj uporabniški vmesnik in logiko. Torej se pri vrtcu, ki 
ima dve prezračevalni napravi (kuhinja, igralnice), regulator za 
preprečevanje legionele, toplotno postajo, toplotno črpalko ali 
split klime za hlajenje, nabere vsaj pet različnih regulatorjev in 
krmilnikov, ki imajo različne vmesnike in so pogosto prosto-
programabilni, kar pomeni, da imajo unikatno logiko. Skrbnik 
sistema bi torej moral biti (pol)informatik. Kot drugič velja, da 
potrebujemo naprave, ki imajo usklajene nastavitve delovanja, 
le-te pa so praviloma različne v različnih letnih časih. Četudi so 
torej prve nastavitve odlično izvedene, je ob preklopu letnega 
in zimskega režima potrebna nova nastavitev. Kot tretjo točko 
zato izpostavljamo dejstvo, da bi morali energetske nastavitve 

Slika 1: Zunanja podoba skoraj ničenergijske stavbe Pedenjped enota, Pedenjcarstvo. Foto: Miran Kambič
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izvajati izkušeni energetiki, ki sledijo razvoju stroke. To pravi-
loma ne morejo biti osebe, ki imajo večino časa druge zadolži-
tve (npr. razvoz hrane). Nadalje pa je treba vse te naprave tudi 
vzdrževati. Pri vzdrževanju so pomembni periodični in servisni 
pregledi, ki jih za nekatere naprave lahko (vsaj v garancijski 
dobi) opravijo samo strokovnjaki z licencami oz. pooblastili. Kot 
primere navajamo situacijo, ko je šlo v času garancijske dobe 
gradbeno podjetje, ki je izvajalo gradnjo, v stečaj, na krmilniku 
pa so bile nastavitve prezračevanja v cirilici, kljub več napravam 
za hlajenje (hladilni register na prezračevalni napravi in split sis-
temu) pa je bilo nemogoče doseči ustrezno temperaturo v po-
letnih mesecih, saj je vsaka naprava delovala po svoji predna-
stavljeni logiki, ki je ni bilo možno spremeniti brez zamenjave 
krmilnika (če je šel v stečaj izvajalec, ki je nastavil sistem in tudi 
gesla za dostop, je to še posebej zahtevno).

Pogosto se je v preteklosti dogajalo, da so uporabniki podali 
reklamacijo ali nezadovoljstvo, ko pa so bili sklicani strokov-
njaki za odpravo pomanjkljivosti, so bile vremenske ali druge 
razmere drugačne in je sistem deloval normalno. Rešitev se 
je pokazala v namestitvi senzorjev in merilnikov, povezanih v 
spletno aplikacijo, ki ne kažejo samo podatkov o toplotnem 
ugodju in porabi v realnem času, temveč omogočajo poljuben 
in enostaven vpogled v zgodovino podatkov. V tem primeru 
izvajalec nima izgovorov in je možno podati reklamacijo tudi 
nekaj dni pozneje.

Nadalje je eden izmed ključnih mejnikov projekta zaključek 
gradnje in predaja stavbe z vsemi materiali in napravami upra-
vljavcu oz. skrbniku naprav, čemur se pogosto posveča prema-
lo pozornosti.

3.6.5 Predstavitev študije primera: 
Vrtec Pedenjped, enota Pedenjcarstvo

Vrtec Pedenjcarstvo je zadnja večja novogradnja vrtcev v Lju-
bljani. Mestna občina Ljubljana (MOL) je sicer ustanoviteljica 23 
javnih vrtcev, ki delujejo na 104 lokacijah oz. stavbah (Bezgov-
šek, 2019).

Projekt novogradnje je bil izdelan na podlagi prvonagrajene ar-
hitekturne natečajne rešitve. Avtorji arhitekture so: Maja Ivanič, 
Anja Planišček, Andraž Intihar, Urša Habič, več o njih in projek-
tu je dostopno na spletni strani Odprte hiše Slovenije: https://
www.odprtehiseslovenije.org/objekt/vrtec-pedenjped-enota-
-pedenjcarstvo/. Natečaj je Mestna občina Ljubljana (MOL) sku-
paj z ZAPS razpisala leta 2012, natečajno rešitev pa izbrala leta 
2013. Vrtec Pedenjcarstvo je dobil več arhitekturnih nagrad: 
zlati svinčnik, nagrada Salona arhitekture Novi Sad idr.

Program vrtca temelji na projektni nalogi MOL OPVI (marec 
2015), ki narekuje osem oddelkov (centralno kuhinjo, central-
no pralnico, servisne in tehnične prostore, upravni del in za-
klonišče).

Objekt se nahaja v neposredni bližini Osnovne šole Kašelj in 
šolskega športnega igrišča. Na zahodnem robu zemljišča je in-
dustrijski železniški tir do Papirnice Vevče, na vzhodu so stano-
vanjski objekti, na jugu kompleks osnovne šole s telovadnico in 
igrišči, na severu pa Kašeljska cesta.

Konstrukcija pritličnega objekta je lesena, temeljen je na te-
meljni plošči, objekt je delno podkleten.

Kot vir ogrevne in hladilne vode se uporablja naprava za proi-
zvodnjo toplote in hladu iz obnovljivih virov energije, tj. zrač-
na plinska toplotna črpalka (štiritaktni plinski motor), ki kot 
primarni energent uporablja zemeljski plin. Objekt koristi dve 
zračni plinski toplotni črpalki za potrebe ogrevanja in hlajenja, 
ki sta ločeni glede na dejavnost vrtca na tehnološki proces (ku-
hinja, pomivalnica, pralnica) in vrtec (igralnice, pisarne, skupni 
prostori). Odpadno toploto prve toplotne črpalke se porablja 

Slika 2: Fotografija energetskega prostora Vrtca Pedenjped, enote Pedenjcarstvo: množica naprav nakazuje kompleksnost upravljanja stavbe. Foto: arhiv EUTRIP, d. o. o.
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za pripravo tople sanitarne vode preko zbiralnika. Primarni vir 
ogrevanja sanitarne tople vode je plinski kotel. Zbiralnik vode 
je dimenzioniran glede na tehnološke potrebe kuhinje in glede 
na potrebe ter opremo vrtca.

Primarno ogrevanje objekta je s talnim ogrevanjem in pomo-
žnimi oz. dodatnimi kanalskimi konvektorji (VRF sistem, ki cir-
kulira notranji zrak in lahko dovaja 20–30 % svežega pripravlje-
nega zraka glede na skupni pretok) za prehodno obdobje ter za 
hitro pokrivanje potreb po ogrevanju in dogrevanje. Prav tako 
so konvektorji (dvocevne izvedbe), ki so nameščeni v medstro-
povju, namenjeni hlajenju objekta v času poletnih dni. Kanalski 
konvektorji služijo primarno za hlajenje in kot pomoč pri ogre-
vanju objekta. Sistemi ogrevanja in hlajenja posameznih pro-
storov so vezani na mikrostikala na zunanjih vratih in oknih ter 
se ob odprtju le-teh izključijo.

Za potrebe prezračevanja vrtca in spremljajočih prostorov je 
vgrajena dovodno-odvodna prezračevalna naprava, ki je opre-
mljena z grelnikom in hladilnikom, filtracijo ter ploščno rekupe-
racijo odpadnega zraka brez možnosti mešanja zraka. Prezrače-
valna naprava deluje na 100-odstotni sveži zrak.

Za potrebe odvajanje toplote termičnih elementov v sklopu 
glavnega termičnega bloka in konvektomatov so vgrajene 
energetsko varčne nape z odvodnim ventilatorjem na streho 
objekta in dovodnim ventilatorjem.

Preglednica rednih vzdrževanj za vrtec Pedenjped, enoto Pedenjcarstvo

Storitev Letna frekvenca

Energetsko upravljanje, koordinacija serviserjev, optimizacija sistemov 1 x mesečno in po potrebi (prisotnost ob servisih)

Energetski monitoring, vzdrževanje baze podatkov 1 x letno ali po potrebi

Zaklonišče (pregled, test, servis) 1 x letno

Zaklonišče - servis razvlaževalnika 1 x letno

Prezračevanje vrtec (servis 1 x letno, 
zamenjava filtrov 2 x letno) 2 x letno

Požarne lopute (pregled, test, izdaja potrdila) 1 x letno

Parni vlažilec (servis) 1 x letno

Plinski toplotni črpalki (pregled, servis, tesnjenost) 2 x letno

Prezračevalna naprava Pomivanje posode 
(servis 1 x letno in menjava filtrov 2 x letno) 2 x letno

Prezračevalna naprava Pralnica 
(servis 1 x letno in menjava filtrov 2 x letno) 2 x letno

Prezračevanje kuhinje 
(servis 1 x letno in menjava filtrov 2 x letno) 2 x letno

Kuhinjske nape (3 x) 1 x letno

VRF stropni konvektorji 1 x letno

Sistem za javljanje požara vključno z vsemi javljalniki 3 x letno

Plinski kotel 1 x na dve leti

Dozirne naprave 1 x letno in nabava soli

Gasilniki, hidranti 1 x letno

Centralno nadzorni sistem (CNS) 1 x letno

Požarni sistem v kuhinji 2 x letno

Za potrebe tehnološkega prezračevanja pralnice je vgrajena 
dovodno-odvodna prezračevalna naprava, opremljena z grel-
nikom, hladilnikom, filtracijo in rekuperacijo odpadnega zraka.

Projekt je sofinanciral EKO sklad, saj izpolnjuje vse pogoje za 
nizkoenergijsko stavbo splošnega družbenega pomena.

V Vrtcu Pedenjped, enoti Pedenjcarstvo, je nameščenih oz. 
vgrajenih več energetskih naprav oz. naprav za klimatizaci-
jo, gretje in hlajenje. Največje in najpomembnejše naprave in 
sistemi so: dve plinski toplotni črpalki, štirje klimati za prezra-
čevanje (vrtec, pralnica, kuhinja in pomivalnica kuhinje), dva-
indvajset (22) stropnih konvektorjev, plinski kotel, avtomatska 
naprava za gašenje kuhinje, požarna aktivna zaščita, varnostna 
razsvetljava in druge manjše naprave za zagotavljanje delova-
nja stavbe, kot so mehčalec vode, parni vlažilnik, razvlaževalec 
vlage v kleti, centralni nadzorni sistem idr.

Tekoče vzdrževanje in servisiranje vgrajenih naprav je nujno 
za optimalno delovanje, poleg tega pa pozitivno vpliva na pri-
hranke energije in ostale lastnosti, kot so čistoča naprave, sle-
dljivost morebitnih napak in sprememb nastavitev ter popravil. 
Na ta način tudi sama naprava dobi t. i. »osebno izkaznico«, 
tj. servisno tabelo, v kateri so navedeni vsi datumi pregledov, 
komentarji, opombe in nameni servisnih posegov (ali je redni 
servis, izredni servis, vizualni pregled, čiščenje itd.). Slabe plati 
tekočih vzdrževanj so seveda servisni stroški le-teh.

Preglednica 1: Izvleček iz načrta letnega vzdrževanja
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Proces izvajanja rednega vzdrževanja ima več korakov. V pr-
vem koraku se pridobijo vse ponudbe pooblaščenih servisnih 
služb za redno letno vzdrževanje naprav oz. sistemov, ki jih 
moramo redno vzdrževati, da bodo sistemi v stavbi pravilno 
funkcionirali. V drugem koraku se naredi t. i. »tabela periodič-
nih pregledov«. Takšna tabela je lahko zelo obširna, saj vsebuje 
podatke o napravah, letnih periodikah, serviserjih oz. izvajalcih, 
pravnih podlagah, kratkih razlagah in ponudbenih cenah. Če 
pogledamo v njen povzetek, se iz nje jasno vidijo letni stroški 
rednih tekočih vzdrževanj energetskih naprav, ki potrebujejo 
redne servisne posege in preglede.

Energetsko upravljanje je v osnovi sestavljeno iz več delov, in 
sicer: koordinacije (pooblaščenih servisnih služb, ki opravljajo 
servisne preglede), optimizacije (krmiljenje in nastavitve para-
metrov) ter uporabe energetskega monitoringa za spremljanje 
notranjega bivalnega ugodja in porabe toplotne ter električne 
energije.

Namen in cilj energetskega upravljanja vsake stavbe je optimi-
zirano delovanje energetskih sistemov ob minimalnih obrato-
valnih stroških in maksimalnem bivalnem ugodju uporabnikov 
stavbe. Osnovni koraki k izboljšanju bivalnega ugodja so pra-
vilne nastavitve parametrov krmiljenja sistemov (urniki delo-
vanja, dnevni in nočni režimi, ogrevalne krivulje, minimumi 
in maksimumi dovodov ter povratkov ogrevalnih vej, željene 
temperature zalogovnika itd.).

Ob upoštevanju podatkov letnega izkaza toplotnih karakteri-
stik stavbe in letnih stroških le-teh se ugotavlja, da so v sodob-
nih stavbah stroški porabe energije na letni ravni enaki letnim 
stroškom rednih vzdrževanj sistemov v stavbi, kar je bilo pred-
vsem za uporabnika nove stavbe presenečenje, saj je treba tudi 
za te stroške v letnem proračunu zagotoviti sredstva. Primer-
ljivo velika stavba istega javnega zavoda, stara 40 let, ima na-
mreč okoli nekajkrat višje stroške porabe energije in prav tako 
nekajkrat nižje stroške tekočega vzdrževanja in upravljanja. 
Pomembna ugotovitev, s katero bi moral biti seznanjen upo-
rabnik ob prevzemu, je torej, da je treba za sodobno novogra-
dnjo kalkulirati, da bodo stroški porabe energije (toplota, hlad, 
elektrika) in stroški rednih vzdrževanj energetskih naprav oz. 
sistemov na letni ravni približno enaki. Skupaj bodo ti stroški 
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še vedno nižji kot pri stari, energetsko potratni stavbi, a vendar 
upoštevanje samo stroškovnega vidika ni razlog za vgradnjo 
naprednih stavbnih sistemov. Ključna prednost vgrajenih na-
prednih stavbnih sistemov je v kakovosti notranjega okolja, kar 
pa pride do izraza le, če sistemi delujejo ustrezno in jih uporab-
niki znajo izkoristiti.

3.6.6 Zaključek

Skoraj ničenergijske stavbe po svoji definiciji porabijo zelo 
malo energije in še ta je pretežno iz obnovljivih virov, kar ima 
v življenjski dobi pozitivne vplive na okolje. Gradnja skoraj nič-
energijskih stavb zahteva vgradnjo naprednih sistemov ogre-
vanja, prezračevanja in hlajenja, kar za uporabnika pomeni 
stalno skrb glede vzdrževanja teh sistemov. Če je bil pred leti 
poudarek bolj na gradnji, se z razvojem in vgradnjo napredne 
opreme za gretje in hlajenje, prezračevanje, zagotavljanje ka-
kovostne tople sanitarne vode in senčenja vedno bolj kaže 
pomembnost uporabe kakovostnih naravnih materialov na 
eni strani ter dobrega upravljanja in ustrezne primopredaje 
tehnologij dobaviteljev uporabniku (skrbniku sistemov) na 
drugi strani. Cilj investitorja mora biti že v zgodnji fazi načrto-
vanje dobrega počutja vseh uporabnikov stavbe in optimiranje 
stroškov v življenjski dobi. V vrtcih je na prvem mestu dobro 
počutje otrok in zaposlenih ter ostalih uporabnikov, kar pa se 
ne izključuje s ciljem, da to naredimo na ekonomičen način. Ta 
cilj je možno doseči z zgodnjo vključitvijo specializiranih stro-
kovnjakov, ki pripravijo projektne naloge in pomagajo pri iz-
boru izvajalcev projektiranja, gradnje in nadzora. Praksa kaže, 
da še tako dobro načrtovana stavba ne deluje ustrezno, če je 
ne upravlja usposobljen strokovnjak – prav na tem področju je 
v Sloveniji še veliko možnosti za izboljšave. Ključno orodje za 
uspešno upravljanje stavbe je uporaba konceptov, procesov in 
tehnologij, podprta s povratnimi informacijami o ustreznosti 
in učinkovitosti delovanja stavbnih sistemov v realnem času, 
kar pa je mogoče doseči le s pomočjo energetskega digitalne-
ga obratovalnega monitoringa. Centralni nadzorni sistemi in 
energetski monitoring z možnostjo oddaljenega spremljanja 
delovanja naprav in notranje klime niso več samo priporočilo, 
temveč nujna oprema stavbe. Ključni pogoj za dobro delovanje 
naprav je usposobljen energetski upravitelj z ustreznim zna-
njem in orodji za upravljanje.
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Slika 3: Pri sodobnih skoraj ničenergijskih stavbah so letni stroški rednega 

vzdrževanja enaki ali celo višji od stroškov porabe energije. Graf prikazuje razmerje 

med stroški na obravnavanem primeru.
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3.7 Prenova stavbe glede na 
potresno odpornost in 
energijsko učinkovitost

Urša Mrhar 
AG-inženiring d.o.o. 
t: 051 836 468 
e: ursamrhar@gmail.com 
 www.ag-i.si

Povzetek

Prispevek obravnava sanacijo obstoječe stavbe, ki leži na potre-
sno aktivnem območju. Predlagana sanacija je načrtovana s sta-
lišča zagotavljanja zadostne potresne odpornosti in energijske 
učinkovitosti stavbe. V prvem delu prispevka sta ločeno izvede-
ni analiza potresne odpornosti stavbe v skladu s standardom 
SIST EN 1998-3:2005 in ocena energijske učinkovitosti stavbe na 
podlagi določil iz Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah 
ter Akcijskega načrta za skoraj ničenergijske stavbe. V drugem 
delu je predstavljen nabor ukrepov, ki so potrebni za potresno 
utrditev in energijsko sanacijo stavbe ter izbor uporabljenih 
ukrepov za nadaljnje analize določevanja potresne odpornosti 
in energijske učinkovitosti stavbe. Za protipotresno utrditev 
obravnavane stavbe je predlagana izvedba novih armiranobe-
tonskih sten po zunanjem obodu stavbe. Povečanje energijske 
učinkovitosti stavbe je bilo doseženo z uporabo metode biokli-
matskega načrtovanja in ukrepov pasivno solarne arhitekture. V 

tretjem delu je izvedena kontrola potresne odpornosti novih ar-
miranobetonskih sten in elementov obstoječe konstrukcije, ka-
tere po prenovi uvrščamo med sekundarne elemente. Skladno z 
zakonodajo so bile določene dimenzije in razporeditev armatu-
re znotraj prereza stene. Mozničen stik med novo in obstoječo 
konstrukcijo je bil določen po principu načrtovanja nosilnosti. 
Glede na projektno obremenitev je bila preverjena nosilnost 
obstoječe AB plošče v svoji ravnini. Izvedena je bila kontrola po-
mikov obstoječih stebrov. Poleg tega so bili ponovno preverjeni 
parametri energijske učinkovitosti stavbe. Z vpeljanimi ukrepi 
lahko vplivamo na povečanje varnosti in energijske učinkovito-
sti stavbe. Z nalogo smo dosegli zakonsko predpisane vrednosti 
glede potresne odpornosti in učinkovite rabe energije v stavbi, 
poudarili interakcijo med potresno odpornostjo in energijsko 
učinkovitostjo stavbe ter možnost saniranja obstoječih stavb z 
upoštevanjem vidikov varnosti in trajnostnosti.

Slika 2: Metodološka struktura opravljenih analiz

Slika 1: Obravnavana stavba – Center IRIS
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3.7.1 Pristop k projektiranju sanacij naj bo 
celosten

Cilj prispevka je pokazati, da je k projektiranju sanacij obsto-
ječih stavb na potresno aktivnem območju smiselno pristopiti 
celostno. To pomeni pristop z vidika potresne odpornosti in 
energijske učinkovitosti stavbe, čeprav zakonska podlaga, ki 
bi predpisovala sočasno sanacijo obstoječe stavbe, ne obsta-
ja. V besedilu je predstavljena povezanost problema varnosti 
in energijske učinkovitosti na primeru sanacije obstoječe stav-
be. Prispevek obravnava problematiko sanacije in povečevanja 
učinkovitosti obstoječe stavbe, zgrajene leta 1965. Ukrepi po-
večevanja učinkovitosti oz. sanacije stavbe so izbrani na podla-
gi analize njene trenutne učinkovitosti.

V prispevku so predstavljene metode določevanja učinkovi-
tosti stavbe glede zagotavljanja varnosti uporabnikov stavbe, 
udobnosti bivanja v njej in z ozirom na čim manjši vpliv na oko-
lje. Trenutna varnost in odpornost stavbe sta bili preverjeni z 
oceno potresne odpornosti nosilne konstrukcije stavbe v skla-
du s trenutno veljavno zakonodajo na področju potresne od-
pornosti stavb. Potresna odpornost stavbe je ocenjena z upo-
rabo metode faktorja obnašanja skladno s SIST EN 1998-3:2005. 
Ocena potresne odpornosti stavbe je določena na podlagi kon-
trole duktilnih in krhkih mehanizmov porušitve stebrov stavbe.

Kvaliteta bivanja v stavbi in vpliv stavbe na okolje sta bila oce-
njena na podlagi parametrov njene energijske učinkovitosti. 
Skladno s PURES-2010 so bili preverjeni količnik specifičnih 
transmisijskih izgub, potrebna letna količina energije za ogre-
vanje stavbe na enoto ogrevane prostornine, toplotna preho-
dnost konstrukcijskih sklopov, ki mejijo na zunanjost, in delež 
energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije. Skladno 
z zahtevami AN sNES so bili preverjeni: potrebna letna količi-
na energije za ogrevanje stavbe na enoto ogrevane površine, 
potrebna letna količina primarne energije za delovanje stavbe 
na enoto ogrevane površine ter faktor RER, s katerimi opišemo 
delež energije, pridobljen iz obnovljivih virov energije. Ker tako 

kazalci potresne odpornosti stavbe kot tudi kazalci energijske 
učinkovitosti trenutnega stanje stavbe ne izpolnjujejo zakon-
sko predpisanih minimalnih zahtev glede odpornosti in ener-
gijske učinkovitosti, smo skladno z zahtevami uporabnika in z 
željo po izpolnitvi zakonskih zahtev naredili izbor ukrepov sa-
nacije.

3.7.2 Analiza vpliva ukrepov potresne utrditve

V nadaljevanju sta bili narejeni analiza vpliva ukrepov potresne 
utrditve na potresno odpornost konstrukcije stavbe in analiza 
vplivov ukrepov energijske učinkovitosti na energijsko učin-
kovitost stavbe. Z opravljenimi analizami trenutnega stanja 
stavbe, izbiro primernih sanacijskih ukrepov in analizo vpliva 
izbranih ukrepov na povečanje učinkovitosti stavbe smo potr-
dili začetni hipotezi:

 − trenutna potresna odpornost konstrukcije ne izpolnjuje 
zahtev trenutno veljavne zakonodaje s področja zagotavlja-
nja potresne odpornosti v stavbah, vendar z izbranimi ukre-
pi potresne utrditve dosežemo zadostno odpornost stavbe 
glede na trenutno veljavno zakonodajo;

 − tudi kazalci energijske učinkovitosti stavbe ne izpolnjujejo 
vseh kriterijev glede učinkovite rabe energije v stavbi, vendar 
z izbranimi ukrepi povečevanja energijske učinkovitosti stav-
be vplivamo na povečanje njene energijske učinkovitosti.

Ukrep potresne utrditve obravnavane stavbe predstavlja spre-
memba zasnove nosilne konstrukcije z dodajanjem novih ar-
miranobetonskih sten po zunanjem obodu stavbe in novih 
temeljev. Ukrep je ugoden tudi z vidika uporabnosti stavbe, 
saj omogoča aplikacijo dvigalnega jaška. Z izgradnjo dodatnih 
površin se vrednost stavbe poveča. Rezultati analize odziva 
konstrukcije na potresno projektno stanje prikažejo, da nove 
AB stene prejmejo veliko več obtežbe kot obstoječi stebri. Ob-
stoječe elemente zato označimo kot sekundarne potresne ele-
mente. S tem lahko privzamemo faktor obnašanja le na podlagi 
novih nosilnih elementov.

Slika 4: Prostorski prikaz idealiziranega računskega modela za določitev potresne 

odpornosti izbrane variante protipotresne utrditve konstrukcije obstoječe stavbeSlika 3: Integriran pristop k načrtovanju prenove stavbe
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Skladno z zahtevami standarda SIST EN 1992-1-1:2005 in SIST 
EN 1998-1:2005 določimo potrebne dimenzije in razporeditev 
armature znotraj prečnega prereza in po višini AB stene. Stik 
med obstoječo konstrukcijo in novimi AB stenami izvedemo 
z uporabo moznikov na nivoju etaž. Pri projektiranju upošte-
vamo princip načrtovanja nosilnosti. Preverimo tudi nosilnost 
obstoječe AB plošče v svoji ravnini glede na projektno obre-
menitev, ki se prenese prek moznikov. Izvedena je kontrola 
pomikov stebrov (sekundarnih elementov) zaradi projektne 
potresne obtežbe, pri čemer je mejni pomik določen kot manj-
ši od pomikov pri upogibni in strižni porušitvi. Z izjemo strižne 
nosilnosti AB plošče se izidejo vse izvedene kontrole. Razlog 
za tak rezultat je med drugim neupoštevanje armature v delih 
plošče med rebri. Posledično so predlagane dodatne raziskave, 
s katerimi natančneje določimo armaturo v plošči.

3.7.3 Raziskave za določitev armature v plošči

Če bi se izkazalo, da je strižna nosilnost plošče še vedno pre-
nizka, predlagamo utrditev v obliki karbonskih lamel. Predvi-
devamo, da se s tem ukrepom izide tudi kontrola nosilnosti AB 
plošče. Na energijsko učinkovitost stavbe vplivamo s petimi 
različnimi ukrepi, izbranimi skladno s principi bioklimatske-
ga načrtovanja z uporabo pasivno solarne arhitekture. Vpliv 
ukrepov na energijsko učinkovitost stavbe je bil opazovan na 
potresno utrjeni stavbi. Skladno s PURES-2-2010 smo prever-
jali: vrednost količnika specifičnih transmisijskih izgub, količi-
no potrebne energije za ogrevanje stavbe na enoto ogrevane 
prostornine, vrednost toplotne prehodnosti konstrukcijskih 
sklopov in količino energije, pridobljene iz obnovljivih virov. 
Skladno z AN sNES smo preverjali: potrebno količino energi-
je za ogrevanje stavbe na enoto ogrevane površine, količino 
energije, pridobljene iz obnovljivih virov, ter potrebno količi-
no primarne energije za delovanje stavbe. Ukrep 1 predstavlja 
določitev razmerja med transparentnimi in netransparentnimi 
elementi stavbnega ovoja.

3.7.4 Tudi analiza fotovoltaičnega potenciala

Energijsko optimalna razporeditev stavbnega pohištva na zu-
nanjem ovoju stavbe je bila narejena na podlagi analize oson-
čenosti posameznih fasad stavbe na referenčne dni v letu (po-
letni solsticij, zimski solsticij in jesensko enakonočje). Ukrep 2 
predstavlja izbiro lastnosti transparentnih elementov stavbne-
ga ovoja (U-faktor, g-faktor). Ukrep 3 predstavlja izbiro lastnosti 
toplotne prehodnosti netransparentnih elementov stavbnega 
ovoja, ukrep 4 pa izbiro zunanjih senčil. Vrsta, velikost in obli-
ka zunanjih senčil so bile določene na podlagi stranske analize 
vpadnih kotov sončnega sevanja na izbrano točko zasteklitve. 
Ukrep 5 predstavlja namestitev stavbno integrirane sončne 
elektrarne na podlagi rezultatov analize fotovoltaičnega po-
tenciala. Z vpeljanimi ukrepi se celotna letna potrebna energija 
za obratovanje stavbe zniža. Največji vpliv na velikost količnika 
specifičnih transmisijskih izgub, potrebno količino za ogreva-
nje stavbe na enoto ogrevane prostornine in potrebno energi-
jo za ogrevanje stavbe na enoto ogrevane površine ima ukrep 
3 oz. izbira lastnosti toplotne prehodnosti netransparentnih 
elementov stavbnega ovoja. Integracija sončne elektrarne na 
streho in JZ fasado stavbe preseže najmanjšo dovoljeno vre-
dnost energije, pridobljene iz naravnih virov energije. Prav tako 
vpliva na znižanje potrebne količine primarne energije za delo-
vanje stavbe. Z izbranimi ukrepi potresne utrditve in povečanja 
energijske učinkovitosti stavbe potrdimo tudi tretjo hipotezo.

3.7.5 Nabor ukrepov za potresno ureditev

Obstaja nabor ukrepov potresne utrditve, ki skupaj z izbrani-
mi ukrepi povečanja energijske učinkovitosti stavbe obstoječo 
stavbo potresno utrdijo in povišajo njeno energijsko učinkovi-
tost. Ugotovitve pričujoče naloge lahko predstavljajo izhodišče 
za nadaljnje študije morebitne prilagodljivosti stavbnega ovoja 
na potresne vplive.

Slika 5: Rezultati analize vpadnega kota in časa neposrednega sončnega sevanja na zasteklitev na JZ fasadi brez senčil (levo) in z njimi (desno)
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Slika 1a: Mjøstårnet, Brumunddal, 

Norveška (18 nadstropij, višina 85 m)

3.8 Preporod večetažne 
lesene gradnje in blaženje 
podnebnih sprememb
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Povzetek

Lesena gradnja ima v globalnem cilju prehoda v nizkoogljično 
družbo izjemen potencial, kar se v zadnjem desetletju odraža v 
globalni rasti deleža lesene gradnje ne samo na nivoju enodru-
žinskih hiš, ampak tudi v srednje visokem in visokem stavbnem 
fondu. V prispevku so predstavljena in naslovljena ključna vpra-
šanja, stereotipi, prednosti in izzivi pri večetažni leseni gradnji.

3.8.1 Uvod

Gradbeni sektor je v svetovnem merilu odgovoren za 36 % 
porabe končne energije in 39 % vseh globalnih energetsko ve-
zanih izpustov CO₂ (Global Status Report, 2018), kar nakazuje 
na veliko potrebo po uvedbi ukrepov za zmanjšanje ogljičnega 
odtisa in rabe končne energije v celotnem sektorju. Pri uresni-
čitvi ciljev pariškega podnebnega sporazuma, tj. omejitev glo-
balnega segrevanja na manj kot 2 °C in prizadevanje, da ne bi 
preseglo 1,5 °C glede na predindustrijsko dobo do leta 2050, 
igra gradbeni sektor eno od ključnih vlog. Za razliko od ostalih 
gradbenih materialov les za svoj nastanek potrebuje ogljikov 
dioksid ter vodo in sončno svetlobo. Pri svoji rasti drevesa iz 
ozračja srkajo CO₂, oddajajo pa kisik. Da zraste kubični meter 
lesa, je potrebna približno ena tona ogljikovega dioksida. Ta se 
ponovno sprosti ob gorenju ali trohnenju (razpadu) lesa, sicer 
pa ostaja (ogljik) praktično vezan v lesu. Ravno zato je raba lesa 
v gradbeništvu tako pomembna. Ko les vgradimo, posredno 
skladiščimo tudi ogljikov dioksid za življenjsko dobo zgradbe. 
Ob kaskadni uporabi lesa, ko leseni nosilec predelamo v letve, 
letve kasneje v sekance itd., pa lahko skladiščenje ogljikovega 
dioksida podaljšamo tudi za stoletja. Tega nam ne omogoča 
noben drug gradbeni material.

Razvoj visoko zmogljivih inženirskih lesenih proizvodov (ang. 
engineered wood products – EWP) v zadnjih nekaj desetletjih, 
kot npr. lepljen lameliran les (ang. glue laminated timber – GLT) 
in križno lepljen les (ang. cross laminated timber – CLT), je pri-
speval k eksponentni rasti lesenih novogradenj po svetu. Tržni 
delež lesenih konstrukcij se je namreč poleg enodružinskih hiš 
znatno povečal tudi pri večstanovanjskih objektih, vrtcih, šo-
lah, hotelih, industrijskih in športnih objektih itd.

Z novimi znanstvenimi dognanji in posledično tehničnimi reši-
tvami postaja lesena gradnja vse bolj konkurenčna ne samo pri 
nizkih objektih, ampak tudi pri srednje visokih in v zadnjem času 
tudi pri visokih objektih. Trenutno najvišji objekt na svetu s pri-
marno leseno nosilno konstrukcijo je 18-nadstropni, 85 m visoki 
Mjøstårnet v Brumunddalu, Norveška (slika 1a). V zadnjih nekaj 
letih so bile zasnovane tudi številne arhitekturne študije za zelo 
visoke lesene stavbe, med drugimi tudi 80-etažni River beech 
tower v Chicagu (ZDA), 70-etažni nebotičnik W350 v Tokiu (Ja-
ponska) in 80-etažni Oakwood tower v Londonu (Velika Britani-
ja). Koncept tovrstnih lesenih stolpnic, za katere so inženirske 
rešitve še v fazi raziskav in razvoja, so predvidene v hibridni 
nosilni konstrukcijski zasnovi, tj. kombinacija lesa in drugih kon-
strukcijskih materialov, kot sta armirani beton in jeklo. Trenutno 
najvišji primer stavbe s hibridno leseno konstrukcijo na potre-
snem področju je 54 m visok, 18-nadstropni blok s študentskimi 
stanovanji, Brock Commons v Vancouvru, Kanada (slika 1b). Ver-
tikalne obtežbe prevzema lesena nosilna konstrukcija, medtem 
ko horizontalne obtežbe, kot sta veter in potres, prevzemata 
dve armiranobetonski dvigalno-stopniščni jedri.

Slika 1b: Brock Commons, Vancouver, 

Kanada (18 nadstropij, višina 54 m)
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Večetažna masivna lesena gradnja je v zadnjih nekaj letih vse 
bolj prisotna tudi v Sloveniji poleg že dobro uveljavljene, t. i. 
montažne lesene gradnje z lesenim okvirnim konstrukcijskim 
sistemom, ki je močno zastopana v lastni proizvodnji slovenskih 
podjetij, s katero uspešno segajo tudi (in predvsem) na tuje trge.

Trenutno najvišje večetažne lesene stavbe v Sloveniji so šti-
rietažni večstanovanjski objekti (slika 2a, 2b, 3a), ki spadajo v 
kategorijo masivne lesene gradnje s križno lepljenim lesom. 
Realizirano pa je tudi že večje število trietažnih poslovnih, več-
stanovanjskih in turističnih objektov.

V tem prispevku predstavljamo in naslavljamo ključna vpraša-
nja glede večetažne lesene gradnje, ki lahko tako v Sloveniji kot 
tudi globalno po svetu znatno pripomore k zmanjšanju ogljič-
nega odtisa gradbenega sektorja in sledenju zastavljenih ciljev 
glede blaženja podnebnih sprememb.

3.8.2 Zakaj graditi z lesom?

Les je naravna obnovljiva surovina, ki je v uporabi kot gradbeni 
material že od začetka človeške civilizacije. Pridobivamo ga iz 
dreves, ki rastejo s pomočjo sončne svetlobe in absorbirane-
ga ogljikovega dioksida (CO₂) iz atmosfere ter vode iz tal, ob 
tem procesu pa v okolje oddajajo kisik. V primerjavi z drugimi 
gradbenimi materiali ima les veliko manjši ogljični odtis oz. celo 
negativno ravnovesje ogljika, če upoštevamo uskladiščeni CO₂ 
v lesu. Poleg tega je les iz trajnostno upravljanih gozdov tudi 
obnovljiv material ter kot naravna obnovljiva surovina sovpada 
s cilji krožnega gospodarstva in trajnostnih načel. S kaskadno 
oz. stopenjsko rabo se po koncu življenjske dobe les kot grad-
beni material, pohištvo oz. kot izdelek lahko reciklira in se v več 
ciklih ponovno uporabi za enak namen ali v drugi obliki, oz. v 
končnem ciklu tudi kot energent.

Inženirske lesene proizvode pri gradnji uporabljamo za vrsto 
različnih konstrukcijskih elementov, ki se po obliki delijo na li-
nijske elemente, kot so npr. nosilci in stebri, ki se lahko povezu-
jejo v ostrešja, lesene okvirne stene, lesene skelete, medetažne 
konstrukcije, paličja itd., ter ploskovne elemente, kot so stene, 
plošče in stopnice. Prav tako se lahko lesene linijske in plo-
skovne konstrukcijske elemente nadalje medsebojno povezuje 
ter jih je mogoče kombinirati z drugimi gradbenimi materiali, 

kot so jeklo, beton in steklo, kar omogoča izjemno arhitektur-
no fleksibilnost. Poleg primarne nosilne funkcije leseni nosilni 
elementi zagotavljajo tudi estetsko prijetno površino, zato se 
lahko uporabijo tudi za vidne končne površine zunaj ali znotraj 
objekta. Les odlikuje tudi relativno nizka toplotna prevodnost 
in zmerna sposobnost akumulacije toplotne energije, tako da 
poleg nosilnih konstrukcijskih elementov obstajajo tudi lesni 
proizvodi s funkcijo toplotne izolacije.

Les ima tudi zelo nizko specifično težo v primerjavi z ostalimi 
gradbenimi materiali ter visoko razmerje med trdnostjo in težo, 
kar posledično pomeni, da so lesene konstrukcije »lahke«, to pa 
vpliva na manjše potrebne dimenzije temeljne konstrukcije, 
v veliko primerih je odpravljena potreba po stolpnih žerjavih 
med gradnjo, zmanjšani so tudi stroški prevoza materiala. Eno-
stavno rokovanje v t. i. suhi oz. montažni gradnji vpliva na hi-
trost gradnje zaradi enostavnega povezovanja konstrukcijskih 
elementov z mehanskimi veznimi sredstvi (žeblji, vijaki, mozni-
ki itd.) in ker si gradbene faze lahko sledijo neposredno ena za 
drugo brez prekinitvenih obdobij zaradi potrebnega sušenja in 
utrjevanja gradbenih materialov, kot je prisotno pri t. i. klasični 
gradnji.

Pri leseni gradnji je možen tudi zelo visok nivo prefabrikacije v 
nadzorovanem proizvodnem okolju, kar omogoča izdelavo de-
loma ali popolnoma dokončanih konstrukcijskih sklopov, kot 
so stene, tla in fasade, vključno s stavbnim pohištvom, izolacijo, 
inštalacijami in zaključnimi deli. To vpliva na zmanjšano potre-
bo po delovni sili na manj nadzorovanem okolju – gradbišču in 
posledično na večjo varnost pri gradnji, manj nastalih odpad-
kov in hitrejšo gradnjo. Enostavno obdelovanje lesa omogoča 
visoko dimenzijsko natančnost pri proizvodnji elementov, ki 
so v veliki meri obdelani z računalniško vodenimi CNC stroji v 
proizvodnji.

Možnost uporabe lesa kot panelnega ali modularnega kon-
strukcijskega sistema je primerna tako za novogradnje kot za 
prizidke k obstoječim zgradbam, obnove obstoječih objektov, 
nadgradnje objektov in celo pri selitvah objektov; eden takih 
primerov je slovenski paviljon s svetovne razstave Expo 2015 v 
Milanu, ki je bil po zaključeni razstavi preseljen na novo lokacijo 
v Mursko Soboto ter ima sedaj funkcijo regijskega promocijske-
ga centra, imenovanega Expano.

Slika 2a: Karantanika, Domžale (4 nadstropja) Slika 2b: Polje IV, Ljubljana (4 nadstropja)
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Slika 3a: Vila Rožna, Ljubljana (4 nadstropja)

3.8.3 Stereotipi o leseni gradnji

Najpogostejši stereotip oz. vprašanje glede lesene gradnje je 
požarna odpornost. Les je namreč, za razliko od jekla in beto-
na, gorljiv material. Skozi zgodovino je po svetu prihajalo do 
večjih požarov v mestih, kjer so bile nezaščitene lesene stavbe 
izjemno izpostavljene požarni nevarnosti. Izpostavljeni nosilni 
elementi z majhnim prečnim prerezom, kot so npr. deske in 
morali, so pri neposredni izpostavljenosti ognju zelo ranljivi, 
saj celoten prečni prerez že odgori, preden se ustvari zaščitni 
zoglenel sloj. Nasprotno pa je pri masivnih lesenih elementih 
z večjim prerezom, kot so npr. lepljeni leseni nosilci ali križno 
lepljen les, kjer zunanji sloj lesa zogleni in ustvari izolacijski sloj, 
ta pa ščiti notranji del prereza lesenega nosilnega elementa. V 
povprečju zunanji izpostavljeni sloj lesa odgoreva s hitrostjo 
približno 0,7 mm/min, tako da z zadostno velikim prečnim pre-
rezom lahko zagotovimo ustrezno nosilnost glede na požarno 
zahtevo. V primerih, ko zaradi požarnih con ni dovoljen izpo-
stavljen gorljivi material, se lesena konstrukcija lahko ustrezno 
zaščiti z negorljivimi mavčnimi oblogami, dodatno pa se lahko 
uporabijo tudi gasilni šprinkler sistemi. Pri betonu npr. to funk-
cijo opravlja krovni sloj betona, ki ščiti armaturo pred neposre-
dno izpostavljenostjo požaru, pri jeklu pa ustrezno požarno 
odpornost dosegamo s protipožarnimi premazi, oz. tako kot pri 
lesu z negorljivimi mavčnimi oblogami.

Drugi stereotip izvira iz dinamičnega odziva in nosilnosti lese-
nih stavb, ki so bolj podajne in tudi lažje kot stavbe iz drugih 
materialov. Zaradi nizke mase lesenih objektov so vertikalne 
(gravitacijske) obtežbe, posledično pa tudi potresne obreme-
nitve na tovrstnih objektih občutno nižje kot pri stavbah iz 
ostalih materialov. Poleg nizke mase ima les visoko podajnost 
in izjemno dobro razmerje med nosilnostjo in težo v primer-
javi z ostalim gradbenim materialom, kar se odraža v izjemno 
dobrem odzivu pri dinamičnih obtežbah, kot sta potres in ve-
ter. Nizka masa in visoka podajnost lesenih stavb se srečujeta 
z izzivi pri višjih objektih, kjer lahko dinamični odziv povzroča 
preseganje dovoljenih pospeškov pri zahtevah mejnega stanja 
uporabnosti, medtem ko mejno stanje nosilnosti ni ogroženo. 
Ta fenomen si je najlažje predstavljati, če opazujemo drevesa, 
izpostavljena močnejšemu vetru – opazimo znatno fleksibil-
nost oz. podajnost dreves, medtem ko njihova stabilnost, no-
silnost (z redkimi izjemami) ni ogrožena.

V preteklosti je bil les zaradi neposredne izpostavljenosti vre-
menskim vplivom in neustrezne gradnje ali zaščite stigmatizi-
ran kot netrajen material. Po drugi strani je poleg teh primerov 
iz zgodovine poznano tudi znatno število večetažnih lesenih 
objektov, ki so preživeli že več stoletij. Les je, prav tako kot vsi 
ostali gradbeni materiali, lahko trajen ob primerni obdelavi in 
zaščiti. Sodobne lesene konstrukcije so grajene iz tehnično su-
šenega lesa (s povprečno vlago okrog 12 %), kar zagotavlja ve-
čjo dimenzijsko stabilnost lesa ter neprimerno okolje za lesne 
škodljivce in glive. Poleg tega so ključni tudi ustrezno projekti-
ranje, detajliranje in izvedba lesenih konstrukcij, kar omogoča 
dolgotrajnost lesene stavbe.

3.8.4 Zakaj je projektiranje visokih lesenih stavb 
zahtevnejše od armiranobetonskih?

V preteklem stoletju je raba gradbenih materialov, kot so jeklo, 
beton in opeka, za gradnjo stavb, mostov in inženirskih objek-
tov pripomogla k izjemnemu napredku na področju razvoja, 
raziskav in standardov za projektiranje gradbenih konstrukcij. 
Po drugi strani so se intenzivnejše raziskave in razvoj visoko 
zmogljivih lesenih inženirskih produktov začeli odvijati precej 
kasneje, kar je posledično vplivalo tudi na počasnejši razvoj 
bolj dovršenih standardov za projektiranje večetažnih lesenih 
konstrukcij. To zlasti velja za potresna področja, ki so za projek-
tiranje in gradnjo konstrukcij še zahtevnejša. V trenutni verziji 
evropskih standardov za projektiranje gradbenih konstrukcij 
Evrokod, ki so v veljavi v Sloveniji, na primer še ni vključenih 
novejših zmogljivih konstrukcijskih sistemov za večetažno lese-
no gradnjo, kot je križno lepljen les, poleg tega pa je v Evroko-
du 8 (EN 1998-1, 2003), ki obravnava potresno odpornost kon-
strukcij, projektiranju lesenih konstrukcij na potresnih podro-
čjih namenjenih le nekaj strani. To se bo v novi verziji Evrokod 
standardov drastično spremenilo, v zadnjih dveh desetletjih je 
bil namreč v globalnem merilu na področju razvoja in raziskav 
lesenih konstrukcij dosežen izjemen napredek in znanje se bo 
preneslo v novo generacijo Evrokodov.

Trenutno so srednje visoke (angl. mid-rise) lesene stavbe, vi-
soke 6–10 etaž, že stalnica v gospodarsko razvitih delih sveta, 
vendar sta projektiranje in izvedba višjih lesenih stavb oz. tudi 
lesenih nebotičnikov še vedno omejena z gradbenimi standar-
di in regulacijo, odvisno od zakonodaje posamezne države. Za-

Slika 3b: Expano v Murski Soboti, foto: Nina Kurnik, vir: www.slovenia.info



Pr
eh

od
 v

 tr
aj

no
st

no
 g

ra
dn

jo
 in

 ž
iv

lje
nj

sk
i c

ik
el

 s
ta

vb
e

18
6

radi popularnosti in velikega povpraševanja na trgu, obenem 
pa trenutno še vedno šibkega kritja v gradbenih standardih, je 
ključnega pomena, da se projektiranja tovrstnih projektov lote-
vajo le izkušene projektantske ekipe s področja lesene gradnje, 
poleg tega pa je ključnega pomena tudi ustrezna izvedba oz. 
gradnja specializiranih podjetij za leseno gradnjo, prav tako 
pa tudi ustrezne revizije projektne dokumentacije in ustrezen 
nadzor nad izvedbo.

V primerjavi z ostalimi materiali je les izrazito ortotropen material. 
To pomeni, da se njegovo obnašanje razlikuje v različnih smereh 
in glede na smer ter obliko obtežbe, bistveno bolj kot na primer 
beton, kjer je največja razlika pri obnašanju v nategu ali tlaku. Pri 
lesu je pomembna še orientacija vlaken (vzporedno ali pravoko-
tno), poleg razlike v tlaku in nategu pa je pomembno tudi, v ka-
teri smeri vlaken delujejo strižne sile. Pomembno je še, s kakšno 
vrsto inženirskega lesa gradimo (masiven, lepljen, furnirji, plošče) 
in kako elemente medsebojno spajamo. Ti spojni elementi pa ne 
narekujejo samo nosilnosti, pač pa tudi togost konstrukcije, ki je 
zelo pomembna pri definiranju numeričnih modelov za dinamič-
no analizo, predvsem odziva na potres in veter.

Za razliko od večine armiranobetonskih konstrukcij, kjer lahko 
projektanti različnih strok izdelajo svoj del projektne dokumen-
tacije dokaj neodvisno, je ta proces pri visoki leseni gradnji zelo 
interaktiven. Torej je namesto klasičnega pristopa k projektira-
nju konstrukcij potreben nov, integriran oz. holističen pristop 
k projektiranju, kjer morajo vsi projektanti že od idejne zasno-
ve objekta tesneje sodelovati, saj zasnove različnih aspektov 
projektiranja konstrukcij (arhitektura, statika, požar, akustika, 
inštalacije) zelo vplivajo ena na drugo in včasih tudi z manjši-
mi spremembami na enem od teh področij znatno vplivamo 
na drugo področje projektiranja. Na primer, pri statičnem pro-
jektiranju na zahteve vertikalnih in horizontalnih obtežb je za 
konstrukcijo najbolj optimalno, da so konstrukcijski elementi 
medsebojno ustrezno povezani, medtem ko je pri projektira-
nju akustike čim bolj zaželena fizična prekinitev med nosilnimi 
konstrukcijski elementi in umestitev vmesnih zvočno izolativ-
nih slojev, kot so npr. akustični trakovi, ki pa oslabijo stik in po-
vezave med lesenimi nosilnimi elementi, kar vpliva predvsem 
na zmanjšano horizontalno togost in nosilnost objekta, ki je 
ključna za prevzem horizontalnih obtežb vetra in potresa. Ta 
problem pri armiranobetonskih konstrukcijah ni tako pereč, 
ker imajo tovrstne konstrukcije večjo maso in togost, ki ugo-
dno vplivata na zvočno izolativnost. Nadalje, les kot naraven 
in estetsko zelo ugoden material, ki vpliva na ugodno počutje 
v prostoru, je z arhitekturnega in uporabniškega vidika zelo 
zaželen v vidni obliki, kar pa predstavlja dodatni izziv pri pro-
jektiranju ustrezne požarne odpornosti. Vidni leseni elementi 
vplivajo na določitev požarnih con v objektu, poleg tega pa je 
treba pri vidnih lesenih elementih glede na požarne zahteve 
ustrezno povečati prečne prereze, tako da imajo po odgorelem 
zunanjem sloju po požaru še vedno zadostno nosilnost. Pri be-
tonskih konstrukcijah ta problematika ni tako pereča, požarna 
odpornost se namreč rešuje s primerno debelino krovnega slo-
ja betona. Pri vidnih lesenih delih konstrukcije je treba prilago-
diti tudi projektiranje zvočne izolativnosti in izbrati primerne 
sestave slojev, da se zagotovi zahtevana raven zvočne izola-

Slika 4: Princip integriranega oz. holističnega pristopa k projektiranju večetažnih 

lesenih stavb

tivnosti. Posledično lahko izbira sestave slojev konstrukcijskih 
sklopov zelo vpliva tudi na potrebne dimenzije lesene nosilne 
konstrukcije, kjer dodatna masa na konstrukciji, ki je v primer-
javi z betonsko 5–6-krat nižja, veliko bolj neposredno vpliva na 
statično projektiranje konstrukcije.

3.8.5 Zaključek

Večetažna lesena gradnja z zmogljivimi inženirskimi lesenimi 
proizvodi je v zadnjih dveh desetletjih doživela preporod in iz-
jemen porast na globalni ravni. Potencial tovrstne gradnje bo za 
uresničitev ciljev blaženja podnebnih sprememb imel vse večjo 
vlogo v gradbenem sektorju. Za varno, kakovostno, finančno 
optimalno in dolgotrajno implementacijo tovrstne gradnje je 
ključno, da se zavedamo vseh njenih prednosti in izzivov. Poleg 
nadaljnje potrebe po znanstvenih raziskavah in razvoju na tem 
področju ter implementaciji novih dognanj v standarde in pri-
ročnike za projektiranje večetažne lesene gradnje so ključnega 
pomena tudi izobraževanje in usposabljanje projektantov vseh 
vpletenih inženirskih strok v procesu realizacije večetažne lese-
ne gradnje, ustrezen sistem revizije projektne dokumentacije 
ter kvaliteten strokovni nadzor nad gradnjo večetažnih lesenih 
objektov, ne nazadnje pa tudi upravljanje tovrstnih objektov.
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3.9 Potresno projektiranje 
konstrukcij in uporaba 
visokozmogljivih izdelkov 
iz lesa

dr. Iztok Šušteršič, 
dr. Igor Gavrić
InnoRenew CoE & Fakulteta za matematiko, 
naravoslovje in informacijske tehnologije, 
Univerza na Primorskem
e: iztok.sustersic@innorenew.eu
 igor.gavric@innorenew.eu

3.9.1 Uvod

Z razvojem visokozmogljivih inženirskih izdelkov iz lesa je gra-
dnja z lesom prešla v obdobje renesanse, kar omogoča gradnjo 
večjih in višjih zgradb. Les je pokazal velik potencial kot traj-
nostna, odporna in obnovljiva gradbena alternativa, ne samo 
za enodružinske hiše, temveč tudi za srednje visoke in visoke 
stavbe v gosto poseljenih urbanih okoljih. Trenutno najvišja 
lesena zgradba na svetu je 18-nadstropna, 85 metrov visoka 
stavba na Norveškem, ki sicer potresno ni posebej ogrožena 
država. Vse višje lesene stavbe pa se pojavljajo tudi v potresno 
bolj ogroženih državah, npr. Italiji in Sloveniji. V potresno viso-
ko ogroženi Ljubljani ima trenutno najvišja lesena stavba štiri 
etaže, v potresno zmerno ogroženem Milanu v Italiji pa deset. 
Samo vprašanje časa je, kdaj bodo še višje lesene stavbe začeli 
graditi tudi na potresno visoko ogroženih območjih. V nada-
ljevanju članka pojasnjujemo nekaj osnov nastanka potresov, 
potresnega inženirstva in specifik, ki pritičejo različnim vrstam 
lesene gradnje. Upamo, da bo bralec na koncu bolje razumel, 
zakaj so pravilno sprojektirane lesene konstrukcije dobra izbira 
za potresno ogrožena območja.

3.9.2 Potresna problematika

Potresi ogrožajo človeška življenja že tisočletja. Z izjemo po-
potresnih valov (cunamijev) in plazov, ki jih lahko sprožijo, 
povzročijo potresi človeške žrtve predvsem na račun podrtih 
objektov, ki jih je zgradil človek. V obdobju od 1980 do 2012 je 
bilo šest od desetih največjih naravnih katastrof na svetu pove-
zanih s potresi, ki so zahtevali 680.770 žrtev. Poleg tega je bila 
v istem obdobju od desetih naravnih katastrof, ki so povzročile 
največjo gmotno škodo, polovica potresov. Njihovo škodo so 
ocenili na 469 milijard dolarjev (Munich Re, 2013). Svetovna 
statistika pravi, da so potresi v svetu v zadnjih petih stoletjih 
terjali povprečno kar 100.000 človeških žrtev na leto (Bilham, 
2004).

Na območjih, kjer je potresna ogroženost srednja do zmerna 
in so močnejši potresi redkejši pojav v primerjavi z ostalimi 
naravnimi nesrečami, v človeški zavesti nemalokrat utonejo v 
pozabo. Slovenija je dokaj tipičen primer takšnega območja, 
ki je v preteklosti že doživelo več močnih potresov, vendar si 

ti sledijo na nekaj sto, tisoč ali pa celo več let. Predvsem sle-
dnji (npr. s povratno dobo 10.000 let) so neznanka, saj o njih 
nimamo pravih podatkov. Po ljubljanskem potresu leta 1895, 
ki je povzročil veliko gmotno škodo, je bila pri nas uvedena 
prva odredba z določili za protipotresno gradnjo (Tomaževič, 
2009). Toda zgradbe so po prvi svetovni vojni začele rasti, pri 
gradnji šest- do sedemnadstropnih stavb so uporabljali nove 
konstrukcijske sisteme z detajli, ki niso bili primerni za potresna 
območja. Po drugi svetovni vojni se je takšna gradnja nadalje-
vala (tudi do deset etaž v nearmiranem zidovju), vse do uve-
ljavitve prvih potresnih predpisov (Odredba, 1963; Pravilnik, 
1964) in njihove izboljšave (Pravilnik, 1981). V Sloveniji je bilo 
do leta 1945 zgrajenih več kot 182.000, v obdobju med letoma 
1945 in 1970 pa skoraj 221.000 stanovanj (MORS, 2006), kar je 
več kot polovica slovenskega stanovanjskega fonda (podatki iz 
leta 2006). Obenem pa 33,4 % prebivalcev živi na območju, kjer 
je možen rušilni potres. Kilar in Kušar (2009) ugotavljata, da so-
dobnim zahtevam gradnje ustreza manj kot polovica obstoje-
čih večstanovanjskih stavb. Zgolj na območju ljubljanske regije 
bi ob rušilnem potresu brez strehe nad glavo ostalo 30–70 % 
prebivalstva (Bosiljkov idr., 2015).

Navedene številke jasno pokažejo, kako pomembno je protipo-
tresno projektiranje. Obenem zbujajo tudi skrb, kajti na žalost 
država potresne sanacije obstoječega stavbnega fonda še ve-
dno ne obravnava primerno. Temu botruje tudi evropska po-
litika, kjer imajo veliko moč odločanja države, ki niso potresno 
ogrožene. Tako se na evropskem nivoju spodbuja predvsem 
energetska sanacija obstoječega stavbnega fonda, čemur so 
namenjena tako razvojno-raziskovalna kot tudi neposredna 
investicijska sredstva iz kohezijskih fondov. Smiselnost zgolj 
energetske sanacije potresno ogroženih objektov pa je vpra-
šljiva najmanj iz dveh razlogov. Prvič zato, ker v primeru po-
tresa, do katerega slej ko prej pride, nastanejo poškodbe, ki 
terjajo ponovno celovito prenovo objekta ali vodijo celo v nje-
govo rušitev, ter drugič, ker so energetsko sanirani objekti po 
navadi estetsko prijetnejši, posledično pa stanovalcem vlivajo 
zavajajoči občutek kakovosti in varnosti. Slednja je popolnoma 
neupravičena, saj se bo star objekt s toplotno sanirano fasado 
pri potresu obnašal enako kot prej. Nekatere države so k pro-
blematiki pristopile s sistematičnim preverjanjem obstoječega 
stavbnega fonda in uvedbo obveznih ukrepov za lastnike (v 
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Novi Zelandiji), nekatere (Italija) pa so za protipotresno sanaci-
jo namenile zelo ugodne nepovratne subvencije iz državnega 
proračuna. Slovenija (v času nastajanja tega besedila) še ni za-
gotovila primerne rešitve problematike, čeprav v Bruslju lobira 
za možnost uporabe kohezijskih sredstev v namen protipotre-
snih sanacij.

Od obstoječega stavbnega fonda se vrnimo k novogradnjam. 
Od leta 2008 je v Sloveniji veljaven standard Evrokod 8 (Euroco-
de 8, 2003), ki obravnava protipotresno projektiranje vseh vrst 
konstrukcij, tudi lesenih. Trenutna verzija standarda dosledno 
obravnava betonske in jeklene konstrukcije, zelo skopa pa je pri 
navodilih za protipotresno projektiranje lesene gradnje. Glede 
na večanje obsega novih lesenih stavb in njihove velikosti je 
to precejšnja težava, sploh ker večina gradbenih inženirjev v 
Sloveniji nima veliko izkušenj s sodobno večetažno leseno gra-
dnjo. K sreči je v pripravi posodobljena verzija Evrokoda 8, ki bo 
na tem področju podala znatno več informacij, dostopna pa bo 
predvidoma v roku dveh do treh let. Do takrat pa upamo, da bo 
ta prispevek bralcu ponudil nekaj vpogleda v principe protipo-
tresne lesene gradnje in pojasnil, zakaj je lahko lesena gradnja 
izjemno potresno varna, če je pravilno sprojektirana, pri enaki 
višini investicije morda celo bolj kot betonska ali jeklena.

3.9.3 Nastanek, moč in pogostost potresov

Potresi so največkrat naravni pojav, ki nastane zaradi premika-
nja zemeljskih plošč. Deset glavnih tektonskih plošč sestavlja 
litosfero, ki plava na astenosferi. Plošče niso pri miru, pač pa se 
premikajo ena glede na drugo. To premikanje ni popolnoma 
konstantno. Na prelomnih površinah, ob katerih mejijo seizmo-
gena območja, se zaradi trenja nabira tektonska napetost, ki se 
potem hipno sprosti v obliki seizmične energije. Posledica je 
sunkovito nihanje tal. Moč potresov opišemo z njihovo magni-
tudo, s katero lahko ocenimo, koliko energije se je sprostilo pri 
potresu. Magnituda se označuje z 9-stopenjsko Richterjevo le-
stvico. Lestvica je eksponentna, razlika v eni stopnji magnitude 
pomeni 31,6-krat več sproščene energije. Dve stopnji magni-
tude pomenita tisočkrat več sproščene energije. Z intenziteto 
potresa pa ocenjujemo njegove posledice oz. učinek na ljudi in 
okolje. Pri nas uporabljamo evropsko makroseizmično lestvico, 
ki ima 12 stopenj.

Potresov še ne znamo napovedovati, zato je nujno, da stavbe 
in ostale nepremičnine gradimo tako, da lahko prenesejo tudi 
močnejše potrese. Gradbeni inženirji morajo pri svojem delu 
upoštevati pričakovane pospeške temeljnih tal na področju, 
kjer bo grajen posamezni objekt. Večino konstrukcij (stanova-
nja, pisarne ipd.) projektiramo na potres, kakršnega statistič-
no pričakujemo, da se bo zgodil v 475 letih. To pomeni, da je 
verjetnost njegovega pojava v življenjski dobi stavbe (50 let) 
približno 10-odstotna. Pri takšnem potresu se objekti lahko 
zmerno poškodujejo. Pri močnejših potresih, ki se pojavljajo 
redkeje (npr. vsakih 2.475 let), se lahko objekti bolj poškoduje-
jo, ne smejo pa se porušiti. Še močnejši potresi (npr. s povratno 
dobo 10.000 let) pa lahko povzročijo zelo hude, celo katastro-
falne poškodbe tudi na novih stavbah. Pomembnejši objekti, 
npr. nuklearna elektrarna, morajo prestati tudi takšne potrese.

3.9.4 Osnove potresnega projektiranja konstrukcij

Omenili smo, da se potres na zemeljskem površju odraža kot in-
tenzivno nihanje tal. To nihanje lahko izmerimo s seizmografi, ki 
nam podajo zapis pospeška temeljnih tal v odvisnosti od časa. 
Takemu zapisu pravimo akcelerogram (slika 1a). Vsak potres je 
drugačen in niti dva akcelerograma zato nista enaka. Posledič-
no se pojavi vprašanje, kako lahko tako rekoč neskončno število 
različnih možnih potresov upoštevamo kot normirano obtežbo 
na stavbo. Prvi ključni podatek je največji pospešek temeljnih 
tal, ki ga povzroči posamezni potres, je tudi najbolj razumljiv in 
ga lahko enostavno odčitamo že iz posameznega akcelerogra-
ma. Vendar je odziv objekta na posamezni potres odvisen še od 
drugih faktorjev. Potres je namreč daljša dinamična obtežba, ki 
lahko traja tudi več deset sekund, zgradbe pa so kompleksni di-
namični sistemi, ki se na različna nihanja tal tudi različno odzo-
vejo. Drugi pomemben podatek, ki narekuje, kako se bo stavba 
obnašala pri potresu, je njena nihajna doba oz. nihajne dobe. 
Nihajne dobe stavbe so odvisne od njene mase in togosti. Pri 
nižjih stavbah je pomembna predvsem prva nihajna doba (naj-
počasnejša, z najdaljšim nihajnim časom), pri višjih stavbah so 
pomembne tudi višje nihajne dobe. V tem članku podrobneje 
ne razlagamo višjih nihajnih dob, lahko pa namignemo, da so 
razlog potresnih poškodb ali prelomov visokih dimnikov na 
dveh tretjinah višine in ne na dnu, kar bi morda intuitivno pri-
čakovali. V nadaljevanju za lažje razumevanje predpostavimo, 
da se neka stavba obnaša kot sistem z eno prostostno stopnjo, 
tj. kot obrnjeno nihalo, ki ima le eno nihajno obliko, ta pa je od-
visna od mase nihala in njegove togosti (slika 1c). Večja ko je 
masa, počasnejše bo nihanje in obratno. Obenem bo nihanje 
počasnejše tudi pri manjši togosti nihala in obratno. S pomočjo 
takšnega idealiziranega nihala, ki mu spreminjamo nihajni čas, 
lahko izračunamo elastični potresni spekter posameznega akce-
lerograma oz. potresa (slika 1b). Na abscisi spektra so navedene 
nihajne dobe, na ordinati pa spektralni pospeški, tj. največji po-
speški, ki jih naše idealizirano nihalo izkusi. Če spektre izračuna-
mo za kopico različnih akcelerogramov (slika 2), jih normiramo, 
in tvorimo njihovo povprečje, vidimo, da se njihovi povprečni 
spektralni pospeški v odvisnosti od nihajnih časov najprej izrazi-
to višajo, potem so relativno konstantni in nato upadajo. Njiho-
va oblika je podobna obliki računskega elastičnega spektra, ki 
ga predpisuje trenutno veljavni standard za protipotresno pro-
jektiranje konstrukcij (Eurocode 8, 2003). Standardni računski 
spekter predstavlja idealiziran normirani vpliv potresov v odvi-
snosti od maksimalnega pospeška temeljnih tal in nihajne dobe 
konstrukcije. Zgoraj napisano je sicer precej poenostavljena te-
oretična osnova. Ključno je, kar lahko razberemo iz računskega 
spektra – konstrukcije z dolgimi nihajnimi dobami pri potresih 
izkusijo nižje pospeške od tistih s krajšimi, z izjemo res zelo krat-
kih nihajnih dob. To je zelo pomemben podatek za razumevanje 
potresne odpornosti lesenih konstrukcij.

S pomočjo spektrov tako izračunamo pričakovane obremenitve 
potresa na stavbo. Rezultat, ki nam ga vrne numerični model 
stavbe, so sile v njenih nosilnih elementih in horizontalni po-
miki po posameznih etažah. Na tem mestu nastopi naslednji 
pomemben koncept, ki ga uporabljamo pri protipotresnem 
projektiranju konstrukcij – njihova duktilnost in sposobnost 
sipanja (disipacije) potresne energije. Duktilnost je sposobnost 
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materialov, da prenašajo deformacije v plastičnem stanju, tj. da 
so se zmožni deformirati brez dodatnega povečevanja sil in ne 
da bi se porušili. Predstavljamo si lahko npr. žvečilni gumi, ki ga 
vlečemo narazen s približno konstantno silo, a se ne strga kljub 
velikim raztezkom. Med standardnimi gradbenimi materiali se 
najbolj duktilno obnaša konstrukcijsko jeklo, ki je sposobno do-
seganja velikih deformacij, ne da bi se porušilo. Vredno pa si je 
zapomniti, da takšne plastične deformacije niso povratne. Ko 
material enkrat raztegnemo čez mejo elastičnosti, bodo v njem 
nastale zaostale deformacije – podobno če vzmet preveč razte-
gnemo in se ta ne skrči več v prvotno stanje. Koncept duktilnosti 
s pridom izkoriščamo pri protipotresnem projektiranju – na ta 
način lahko znatno zmanjšamo vrednost potresnih sil, ki bi jo 
sicer morali upoštevati pri dimenzioniranju, če bi predpostavi-
li popolnoma elastično obnašanje stavb. Elemente stavb zato 
zgradimo manj masivne in gradnjo racionaliziramo. Posledica 
takšnega pristopa so poškodbe konstrukcij, ki nastanejo pri 
močnejših, vendar redkejših potresih, npr. razpokanost armira-
nobetonskih stebrov, ki nastane kot posledica plastifikacije ar-
mature. Na vsak način se moramo izogibati krhkim porušitvam 

konstrukcije, ki onemogočajo primerno disipacijo potresne 
energije. Na podoben način so zasnovani tudi avtomobili, ki se 
morajo pri trkih poškodovati na izbranih mestih (nos avtomobi-
la) in s tem ublažiti trk, nekateri deli (potniška kletka) pa morajo 
biti izdelani močneje.

Način, kako zagotavljamo duktilnost v konstrukcijah, je od-
visen od vrste materiala in tipa gradnje. Dopustitev nastanka 
poškodb pri močnejših potresih, obenem pa preprečevanje 
njihove porušitve omogočamo z metodo načrtovanja nosilno-
sti. Podrobnosti predpisuje standard Evrokod 8. Poleg tega naj 
bi za vsako konstrukcijo, ne glede na izbrani material gradnje, 
upoštevali osnovne napotke protipotresne gradnje, ki nareku-
jejo, da naj se stavbe gradi čim bolj enostavno (z neprekinje-
nimi jedri, notranjimi in zunanjimi nosilnimi stenami), pravilno 
(simetrični tlorisi, neprekinjenost sten in stebrov po višini vseh 
etaž) ter kot statično nedoločene sisteme, tj. da se izogibamo 
individualnim elementom, katerih porušitev bi lahko vodila v 
porušitev celotne stavbe (npr. dva stebra starejše stolpnice S2 
na Bavarskem dvoru).

Slika 1a: Akcelogrami

Slika 2: Povprečni spektralni pospeški v odvisnosti od nihajnih časov

Slika 1b: Spektri akcelogramov Slika 1c: Obrnjeno nihalo
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3.9.5 Potresno projektiranje lesenih konstrukcij

V prejšnjem poglavju smo pojasnili osnovne principe, ki tvori-
jo ozadje protipotresnega projektiranja konstrukcij. V nadalje-
vanju bomo razložili še, kako dotične koncepte apliciramo na 
lesene konstrukcije. Najprej moramo povedati nekaj o vrstah 
lesene gradnje, ki so precej različne: od bolj enostavnih, ki so 
prisotne že stoletja oz. tisočletja (brunarice) do sodobnih na-
činov lesene gradnje (lepljen lameliran les, križno lepljen les), 
ki nam omogočajo gradnjo lesenih stolpnic, visokih 80 metrov 
in več. V nadaljevanju so kratko opisane glavne štiri vrste, brez 
podizpeljank in hibridnih konstrukcij.

Brunarice (slika 3a) gradimo s sestavljanjem brun, ki nalegajo 
eno na drugo in tako tvorijo stene stavb. Stene se na križanjih 
izvajajo s preklapljanjem brun. Klasične brunarice uporabljajo 
polna okrogla drevesna debla, sodobnejše izvedbe pa žagane 
oglate oblike brun. Predvsem sodobne izvedbe za spajanje 
brun uporabljajo dolge navojne palice, ki potekajo po višini 
celotne stene skozi luknje, izvrtane v bruna. Palice se tudi ne-
koliko prednapnejo, da so stene malce stisnjene. Glavni način 
prenosa potresnih sil v brunaricah namreč predstavlja trenje 
med bruni. Tovrstna gradnja se uporablja za družinske hiše do 
približno treh etaž, za večje objekte ni v uporabi. S trenjem lah-
ko prenesemo določeno velikost potresne sile, kasneje pa pride 
do zdrsa med bruni in zgradba lahko ostane po potresu trajno 
deformirana.

Naslednji in tudi najpogostejši tip lesene gradnje so lahki leseni 
okvirji (slika 3b). Tu uporabljamo pokončnike (stojke) in vence 
relativno majhnih dimenzij prečnega prereza (npr. 10/16 cm) 
na rastru 62,5 cm, ki prenašajo vertikalno obtežbo objekta. 
Horizontalno stabilizacijo dosežemo z uporabo obložnih plošč 
(OSB, mavčno vlaknene itd.), ki jih pritrdimo na lesene okvirje. 
Plošče so največkrat pritrjene z jeklenimi sponkami (lahko tudi 
tanjšimi žeblji), ki so sicer drobne, vendar jih je veliko. Njihovi 
majhni preseki omogočajo, da se jeklo plastificira in sipa velike 
količine potresne energije, kar je predstavljeno v prejšnjem po-
glavju. Okvirjev in obložnih plošč ne smemo spajati premočno, 
sicer lahko pride do krhke porušitve v lesenih elementih, česar 
pa nikakor nočemo. Koncept lahke okvirne lesene gradnje de-
luje nekako tako kot pohištvene omare – okvir jih drži pokonci, 
hrbet pa preprečuje, da bi se podrle. Tovrstna gradnja predsta-

vlja pretežni delež gradnje hiš v Severni Ameriki in tudi lesenih 
hiš v Evropi. Sploh v Evropi je stopnja predizdelave te gradnje v 
tovarni zelo visoka in na teren prihajajo elementi, ki imajo vgra-
jene tudi plasti izolacije, okna ipd.

Tretji tip lesene gradnje so masivni okvirji iz lepljenega lesa. 
Izvedemo jih lahko kot momentno odporne okvirje (slika 3c) 
ali za stabilizacijo uporabimo diagonalne elemente (slika 4a). 
Tako je grajena tudi trenutno najvišja lesena stavba na svetu 
(Mjøstårnet), ki do najvišje točke konstrukcije meri kar 85,4 m. 
Potrebno sipanje potresne energije dosegamo v spojih med 
okvirji. Ti so izvedeni preko moznikov in jeklenih pločevin, ki so 
vstavljene med zareze v lesenih elementih. Mozniki se pri veliki 
obremenitvi plastificirajo in disipirajo energijo. Morajo pa biti 
primerno izvedeni, tj. ne premočni glede na les, saj lahko sicer 
tudi tu tvegamo krhko porušitev v lesenih elementih.

Četrti tip je gradnja iz križno lepljenega lesa (CLT) (slika 4b), ki 
se v Evropi pogosto uporablja tudi za gradnjo družinskih hiš, 
prepoznavnost pa je v zadnjih petnajstih letih pridobila pred-
vsem, ker je omogočila enostavno izvedbo višjih lesenih objek-
tov, največkrat do desetih etaž. Križno lepljene plošče tvori liho 
število slojev desk, od katerih je orientacija vsakega sloja zasu-
kana za 90° glede na sosednja dva sloja. Proizvajajo se v velikih 
formatih (največkrat do 2,95 m x 16,0 m) in krojijo na CNC stro-
jih. Na gradbišče se največkrat pripelje večje formate stropnih 
in stenskih elementov. Stene imajo lahko že izrezane odprtine 
za okna in vrata, lahko pa jih na gradbišču sestavljamo skupaj 
iz posameznih segmentov (parapet, preklada, polna stena). Za 
spajanje se uporabljajo samovrezni vijaki, strižni in dvižni jekle-
ni kotniki ter preklopne pločevine. Tudi pri CLT gradnji se po-
tresna energija sipa v spojih in tudi tu moramo paziti, da spojev 
ne predimenzioniramo glede na les. Primerno sprojektirana 
CLT gradnja ima dobrodošlo lastnost, da zaostale deformacije 
tudi po močnejših potresih ostajajo majhne, kar pomeni, da je 
tudi poškodovanost konstrukcij po potresu majhna.

Na podlagi predhodno podanega širšega ozadja o potresnem 
inženirstvu utemeljimo še, zakaj se (pravilno sprojektirani!) le-
seni objekti dobro obnašajo pri potresu.

Majhna masa. Les ima približno petkrat manjšo maso kot armi-
rani beton. Drugi Newtonov zakon pravi, da je sila na telo enaka 

Slika 3a: Brunarica Slika 3b: Lahka lesena okvirna konstrukcija Slika 3c: Masivna momentno odporna okvirna 

konstrukcija iz lepljenega lesa



Pr
eh

od
 v

 tr
aj

no
st

no
 g

ra
dn

jo
 in

 ž
iv

lje
nj

sk
i c

ik
el

 s
ta

vb
e

19
1

masi telesa, pomnoženi s pospeškom, ki deluje nanj. Pri potresu 
z enakim pospeškom tal bo tako petkrat lažja konstrukcija izku-
sila petkrat manjše sile. Manjša masa sicer pomeni tudi krajši 
nihajni čas konstrukcije in večji odziv v spektru pospeškov, ven-
dar na koncu vseeno prevlada korist, ki jo manjša masa prinese 
na račun nižjih potresnih sil.

Podajnost. V javnosti včasih velja prepričanje, da so lesene kon-
strukcije potresno odporne, ker so »elastične« in se pri potre-
su lažje prilagajajo nihanju tal. To pretežno velja, oglejmo pa 
si, zakaj je tako. Elastični modul lesa je trikrat nižji kot modul 
armiranega betona, kar pomeni, da bi bila konstrukcija enakih 
dimenzij iz lesa trikrat bolj podajna (trikrat manj toga) od be-
tonske. Lesene konstrukcije poleg vsega povezujejo še spoji, ki 
dodatno povečujejo podajnost konstrukcij. Ta relativno visoka 
podajnost lahko pri visokih lesenih zgradbah povzroča pre-
glavice pri dimenzioniranju na mejno stanje uporabnosti pri 
vetru, pri potresu pa večinoma pomaga. Spomnimo se ponov-
no spektrov iz prejšnjega poglavja. Bolj podajne konstrukcije 
imajo daljše nihajne čase, daljši nihajni časi pa (na večjem delu 
spektra) pomenijo šibkejši odziv konstrukcije pri potresu.

Duktilnost. Pravilno dimenzionirani spoji v lesenih konstruk-
cijah omogočajo duktilni globalni odziv lesenih konstrukcij in 
sipanje potresne energije. Les sam po sebi ni duktilen, zato 
moramo poskrbeti, da se ne poškoduje, kar storimo v skladu s 
pravili načrtovanja nosilnosti.

3.9.6 Zaključek

Naštete in opisane lastnosti lesenih konstrukcij omogočajo, da 
se te pri potresu obnašajo zelo dobro. Predpogoj je seveda, da 
so pravilno sprojektirane in dimenzionirane. Trenutno veljavna 
verzija standarda Evrokod 8 je zelo skopa z informacijami o pro-
tipotresnem projektiranju lesenih konstrukcij, sploh v primerja-
vi z betonskimi ali jeklenimi konstrukcijami, zato je treba infor-
macije iskati tudi v strokovni in znanstveni literaturi. Na srečo je 
na vidiku prenovljeni in razširjeni standard, ki bo projektantom 
dal mnogo boljše napotke. V veljavi bo sicer v najboljšem pri-
meru čez nekaj let. Do takrat pa moramo poskrbeti, da bomo le-
sene konstrukcije gradili v skladu z napotki veljavnih predpisov, 
ki jih bomo dopolnjevali s sodobnimi znanstvenimi dognanji.
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Slika 4a: Masivna okvirna konstrukcija iz lepljenega lesa v izvedbi z diagonalnimi 

elementi

Slika 5b: Konstrukcija iz križno lepljenega lesa



Pr
eh

od
 v

 tr
aj

no
st

no
 g

ra
dn

jo
 in

 ž
iv

lje
nj

sk
i c

ik
el

 s
ta

vb
e

19
2

3.10 Trajnostna in okolju 
prijazna gradnja 
lesenih stavb

dr. Bruno Dujič
CBD d.o.o.
t: 041 842 752
e: bruno.dujic@cbd.si
 www.cbd.si

3.10.1 Uvod

Še nedavno so v klasičnem gradbeništvu prevladovali gradbe-
ni materiali, kot so opeka, beton in jeklo, les pa je bil nekoliko 
zapostavljen. Danes ni več tako, predvsem v ekološko zavednih 
in razvitih deželah je les postal celo vodilni gradbeni material v 
trajnostni stanovanjski gradnji.

Les je naravni gradbeni material, ki »diha« skupaj s prostorom, 
zato je življenje v hiši iz lesa bolj zdravo in prijetno. Zaradi šte-
vilnih pozitivnih vplivov v gradnji z lesom in mnogo boljših bi-
valnih pogojev so investitorji v času gospodarske in finančne 
krize prepoznali, da je les kot obnovljiva surovina gradbeni ma-
terial, ki ima določene prednosti pred klasičnimi materiali. Za 
njegovo predelavo ne potrebujemo veliko energije, po odslu-
ženem ciklu uporabe pa ne obremeni okolja kot ostali gradbe-
ni materiali. Poleg kvalitete bivalnega okolja je velika prednost 
tudi mnogo hitrejša in kvalitetnejša izvedba lesenega objekta.

Razvoj novih tehnologij obdelave lesa in novi leseni gradbeni 
produkti so les kot trajnosten konstrukcijski in izolacijski materi-
al postavili v ospredje pred ostale klasične gradbene in izolacij-
ske materiale. Tehnologija predelave lesa v konstrukcijske grad-
bene elemente je v zadnjem desetletju naredila velik napredek. 
Okolja, ki so znala izkoristiti osnovno predelavo lesne surovine 
in hlodovino predelati v visokotehnološke produkte, so kljub iz-
jemno nenaklonjenemu gospodarskemu in gradbenemu okolju 
celo povečala proizvodnjo. Tako je predvsem Avstrija (tudi osta-
le države, ki imajo razvito lesno predelovalno panogo) mnogo 
investirala v nove sodobne predelovalne obrate, predvsem pa 
v tehnologijo izdelave križno lepljenih (X-Lam) ploskovnih ele-
mentov, ki so v zadnjim desetletju povzročili povsem nov pri-
stop in nov način gradnje trajnostnih stanovanjskih objektov.

Slovenija je država z visokim deležem gozdnih površin in omo-
goča zdržno proizvodnjo kvalitetnega lesa, kljub temu je letna 
poraba lesa na prebivalca še vedno nižja od evropskega pov-
prečja. V zadnjih letih je lesena gradnja v Sloveniji v porastu. 
Poleg večjih podjetij se pojavlja nezanemarljivo število lesenih 
hiš, zgrajenih v lastni režiji in z manjšimi obrtniki – tesarskimi 
delavnicami. Glede na trende v drugih alpskih deželah se priča-
kuje, da se bo njihovo število še povečalo.

3.10.2 Prevladujoči sistemi lesene gradnje 
v Sloveniji

Prevladujoči sistemi lesene gradnje v Sloveniji so skeletna kon-
strukcija, okvirna (panelna) konstrukcija in polna masivna kon-
strukcija. V okviru te razdelitve se delijo tudi različni proizvajalci 
lesenih montažnih objektov predvsem na tri glavne konstruk-
cijske sisteme (slika 1):

 − skeletni sistem,
 − okvirni sistemi z obložnimi ploščami ali t. i. »sendvič« sistemi 

velikopanelne gradnje in
 − masivni sistem oz. polna lesena konstrukcija.

Skeletna konstrukcija

Nosilna konstrukcija je sestavljena iz stebrov in nosilcev, ki so 
postavljeni na določenem rastru. Omogočajo poljubno izvedbo 
fasad in pregradnih sten. Stene ne prevzemajo nosilne funkcije 
v smislu prenosa vertikalne obtežbe, zato so možne svobodnej-
še zasnove. Vodoravna stabilnost se zagotovi z momentno od-
pornimi stiki, večinoma z uporabo mehanskih veznih sredstev 
ali z diagonalnimi zavetrovalnimi elementi, ki so lahko leseni ali 
jekleni. Nad ali med primarne nosilne elemente se vgrajujejo 
sekundarni nosilni elementi, npr. stropovi in stenska polnila. 
Obremenitve se prenašajo izključno prek nosilcev na stebre, 
ki so praviloma neodvisni od polnilnih elementov, ki zapirajo 
prostor. Nosilna konstrukcija lahko ostane vidna, da se pouda-
ri leseni skelet. Pogoste so kombinacije skeletne nosilne kon-
strukcije s steklenimi polnili in/ali različnimi lahkimi polnilnimi 
elementi. Stene so lahko tudi prefabricirani elementi iz lesa in 
stekla, lahko pa se izvede tudi kombinacija z drugimi materiali.

Okvirna konstrukcija

Pri okvirni konstrukciji so stene sestavljene iz lesenih okvirjev, 
ki jih tvorijo stebri in prečke oz. spodnji in zgornji venec raz-
ličnih dimenzij. Kot zunanja in notranja obloga se lahko upo-
rabijo različne plošče, npr. mavčno-kartonske plošče, mavč-
no-vlaknene plošče, iverne plošče, lesno-cementne plošče, 
plošče iz lesnih vlaken, lesne plošče z orientiranimi vlakni oz. 
OSB, vezane plošče ipd. Zavetrovanje se doseže s poploščitvijo 
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Slika 1: Primeri izvedbe lesenih konstrukcij: a) skeletna konstrukcija, b) okvirna konstrukcija z obložnimi ploščami in c) masivna konstrukcija (Die Technischen 

Holzinformationen der Lignum, Lignatec, Massivholzbau)

lesenega okvirja s konstrukcijsko ploščo, npr. z OSB, ki je z me-
hanskimi veznimi sredstvi (sponke, vijaki, žeblji) po celotnem 
obodu pritrjena na leseni okvir in tako ustvari togo stensko di-
afragmo podobno kot hrbtišče pri omari. Takšen okvirni sistem 
z obložnimi ploščami je nato sidran v temeljno konstrukcijo oz. 
medetažno konstrukcijo z mehanskimi sidri. Vrsta in uporaba 
obložnih plošč in veznega materiala po obodu za povezavo z 
lesenim okvirjem ter vrsta in način sidranja v podlago nareku-
jejo nivo vodoravne kapacitete, tj. nosilnost in deformabilnost, 
pri zagotavljanju stabilnosti konstrukcijskega sistema pri pre-
vzemu vodoravnih obtežb, kot sta potres in veter.

Prostor med obložnimi ploščami znotraj lesenega okvirja je za-
polnjen s toplotno izolacijo, kot je mineralna, steklena ali kame-
na volna, pri bolj ekoloških izvedbah pa z naravnimi materiali, 
kot so celuloza, lesna volna, kokos, konoplja in bombaž.

Stropne konstrukcije sestavljajo leseni stropni nosilci ustreznih 
prerezov glede na razpon na določenem medsebojnem razmi-
ku, ki so obojestransko zgoraj in spodaj poploščeni in je mednje 
nameščena zvočna izolacija večje gostote, kot je npr. mineralna 
ali kamena volna. Na medetažni konstrukciji je možno izvesti 
tudi plavajočo talno konstrukcijo za boljšo zvočno zaščito (ce-
mentni estrih). V Sloveniji je na tržišču največ ponudnikov hiš z 
leseno okvirno konstrukcijo z obložnimi ploščami. Takšne se-
stave stenskih, medetažnih in strešnih elementov imenujemo 
tudi prefabricirani »sendvič« elementi. Le-te proizvajalci lese-
nih montažnih objektov izdelajo v proizvodnji v velikoforma-
tnih elementih in jih sestavijo v konstrukcijo objekta na terenu.

Masivna lesena konstrukcija – polna konstrukcija

Pri masivnih izvedbah razlikujemo dva tipa zgradb: tiste, ki 
imajo stene iz masivnih tramov oz. brun, in tiste s stenami iz 
lepljenih ali mozničnih lesenih elementov. Stene so navadno 
enostransko obložene z izolacijo in ploščami, mogoča pa je 
tudi izvedba brez obloge, kjer je stena iz vidnih brun ali tramov. 
Zunanje stene so lahko zaščitene z oblogo iz lesa ali z ometom 
ali obzidane s fasadno opeko. Stropne konstrukcije so navadno 
masivne lesene lepljene plošče.

V zadnjem obdobju se vse več izvaja inovativne lesene ma-
sivne konstrukcije iz križno lepljenih lesenih masivnih plošč 
(X-Lam), ki imajo bolj enakomerne in boljše mehanske ter de-
formacijske lastnosti kot konstrukcijski elementi iz masivnega 
in enosmerno lepljenega lesa predvsem v smeri pravokotno na 
vlakna lesa. Križno lepljene elemente sestavljajo križno zložene 
lesene lamele oz. deske, ki so pod visokim pritiskom ploskov-
no zlepljene v večji masivni element. Za osnovno surovino se 
uporablja tehnično suh les iglavcev. Križno lepljenje omogoča 
obojesmerno nosilnost lesenih ploskovnih elementov, poveču-
je nosilnost in preprečuje cepitev v smeri pravokotno na vlakna 
lesa, poleg tega pa zagotavlja dimenzijsko stabilnost ploskov-
nih elementov, kar pomeni, da je delovanje lesa (krčenje, na-
brekanje) zmanjšano na zanemarljivo vrednost. Zaradi križno 
orientiranih lamel lahko elementi obtežbo prenašajo v dveh 
pravokotnih smereh, kar omogoča njihovo uporabo tako za 
stenske kot stropne elemente. Hkrati se stene in plošče X-Lam 
lahko uporabljajo kot nosilni in nenosilni elementi ter dopušča-
jo možnost kombiniranja z jeklom, steklom in vsemi ostalimi 
tradicionalnimi gradbenimi materiali, s čimer ponujajo najve-
čjo možno svobodo v arhitekturi.

Razvoj novih tehnologij lesene gradnje in nova projektantska 
znanja omogočajo prodor in izvedbo zahtevnejših ter večjih 
lesenih konstrukcij tudi v slovenskem prostoru. Tako so pri gra-
dnji lesenih montažnih hiš zastopani vsi trije glavni leseni kon-
strukcijski sistemi, pri čemer prevladuje lesen okvirni sistem, ki 
je glede na uporabo lesa optimalen, s tem pa je cena lesene 
konstrukcije tudi najnižja. Lesen masivni sistem z uporabo kri-
žno lepljenih plošč pa je omogočil, da je les kot konstrukcijski 
material prodrl tudi na področje večetažne stanovanjske gra-
dnje in na področje industrijskih ter arhitekturno zahtevnejših 
objektov.
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3.10.3 X-Lam tehnologija križnega lepljenja lesa in primeri izvedbe

V zadnjem desetletju je v slovenskem, evropskem in tudi v 
svetovnem sodobnem gradbeništvu prišlo do velike uporabe 
križno lepljenih (cross-laminated = X-Lam) lesenih masivnih 
ploskovnih elementov (slika 2), ki omogočajo sestavo zahtev-
nih konstrukcij objektov, višjih tudi več kot deset etaž. Lahko 
trdimo, da nove tehnologije v leseni masivni gradnji vse bolj iz-
podrivajo klasično gradnjo iz opeke in betona na področju več-
stanovanjskih in poslovnih objektov ter nudijo povsem nove 
dimenzije arhitekturnega ustvarjanja, konstruiranja, izvedbe in 
ne navsezadnje tudi prestižnega bivanjskega ugodja.

Sodobna arhitektura posega po X-Lam CLT elementih tudi v 
zahtevnejših arhitekturnih konstrukcijskih izvedbah. Pri tehno-
logiji izdelave lesenih konstrukcijskih elementov smo prešli z 
linijskih lepljenih elementov, ki so pred sto leti povzročili pre-
porod v premostitvah predvsem strešnih konstrukcij, v stabilne 
ploskovne križno lepljene (X-Lam) lesene elemente, ki so v za-
dnjem obdobju v evropskih državah povzročili pravi preporod 

v sodobni arhitekturi, kjer lahko še tako zahtevne arhitekturne 
in konstrukcijske zasnove objektov rešimo v leseni konstrukcij-
ski izvedbi (slika 3).

Lesen konstrukcijski X-Lam sistem z uporabo lesenih masivnih 
križno lepljenih CLT elementov (CLT = Cross Laminated Timber) 
je v porastu po vsem svetu. To je lesena masivna gradnja, kjer 
so stene in medetažne plošče X-Lam CLT izdelane iz večslojnih 
panelov, debelih od 6 in tudi več kot 32 cm. Tovrstne lesene 
masivne konstrukcije imajo izjemne prednosti pri požarni in 
potresni odpornosti, hkrati pa zaradi enovitega lesenega ovoja 
nudijo izjemno bivalno ugodje in počutje. So najbližja alterna-
tiva klasični gradnji, saj s polnim masivnim elementom popol-
noma nadomestijo zid v klasični gradnji (slika 4), vsi ostali sloji 
izolacije in finalizacije objekta pa se izvedejo na leseno masivno 
konstrukcijo z zelo enostavnimi in hitrimi postopki pritrjevanja, 
kar nudi lesena masivna konstrukcija kot osnova.

Slika 2: Prečni prerez različnih debelin in slojevitosti lesenih masivnih križno 

lepljenih (X-Lam) CLT ploskovnih elementov (arhiv Stora Enso GmbH)

Slika 3: Ukrivljeni leseni nosilci v obliki ladijskega trupa kot premostitvena strešna 

konstrukcija športnega objekta, sestavljeni iz lesenih lepljenih nosilcev, križno 

lepljenih plošč in jeklenih sidrnih peruti (arhiv CBD d.o.o.)

Slika 4: Shema sestave X-Lam CLT konstrukcije z možnostjo izvedbe klasične lesene strešne konstrukcije ali izvedbe s strešnimi X-Lam CLT ploščami (arhiv CBD d.o.o.)
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Razvoj in uporaba X-Lam panelov je v velikem porastu, saj je 
material, razvit v Evropi pred dvema desetletjema, prodrl že 
na vse kontinente sveta, njegova proizvodnja in uporaba pa še 
vedno strmo naraščata. Trenutno je v tej tehnologiji v zadnjih 
nekaj letih po svetu izvedeno mnogo večetažnih stavb, celo 
24-etažna, projektirajo pa se tudi že višje stanovanjske zgrad-
be. Tudi v Sloveniji je bilo v zadnjih letih izvedenih nekaj štirie-
tažnih X-Lam CLT in večjih objektov (slika 5).

Vse več je zahtevnejših enostanovanjskih (slika 6), večstano-
vanjskih in večetažnih objektov, kjer je tudi konstrukcijsko je-
dro objekta (jašek za dvigalo in stopnišče) izvedeno v X-lam 
CLT konstrukciji (slika 7).

Slika 6a: Zahtevnejša konstrukcijska zasnova enostanovanjskega objekta v fazi 

montaže X-lam CLT konstrukcije (arhiv CBD d.o.o.)

Slika 7b: Večstanovanjski štirietažni objekt na fasadah z zelo odprto X-Lam CLT 

konstrukcijo, iz katere sta izvedena tudi jašek za dvigalo in celotno stopnišče (arhiv 

CBD d.o.o.)

Slika 7a: Večstanovanjski štirietažni objekt na fasadah z zelo odprto X-Lam CLT 

konstrukcijo, iz katere sta izvedena tudi jašek za dvigalo in celotno stopnišče (arhiv 

CBD d.o.o.)

Slika 5: Večstanovanjski 4-etažni objekt z leseno masivno X-Lam CLT konstrukcijo 

v Ljubljani

Slika 6b: Prikaz zaključenega objekta (arhiv CBD d.o.o.)
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Slika 8: X-Lam CLT konstrukcija športnega objekta Squashland v Ljubljani: a) v času montaže, b) vidna nosilna konstrukcija v notranjosti objekta v kombinaciji X-Lam CLT 

plošč z lepljenimi nosilci in jekleno konstrukcijo, c) ambient osrednjega »lounge« dela športnega objekta z vidno leseno-jekleno konstrukcijo in d) zunanjost zaključenega 

objekta Foto: a) in b) arhiv CBD d.o.o., c) Goran Miličevič in d) Arne Hodalič

X-Lam CLT sistem gradnje je vse bolj prisoten tudi pri gradnji 
bivakov, vrtcev, šol, športnih dvoran (slika 8) in poslovnih 
objektov, saj so investitorji pri gradnji v tem sistemu prepoznali 
mnogo prednosti pred klasično zgrajenimi objekti.

Z lahko in togo leseno X-Lam CLT konstrukcijo je bil zasnovan 
koncept trajnostnega pristopa nadgradnje in revitalizacije in-
dustrijskega objekta v Ljubljani, ki smo ga poimenovali Green 
over Gray. Trajnostni koncept Green over Gray v kombinaciji z 
metodami ojačitev obstoječih objektov z X-Lam CLT elementi 
z zunanje strani objekta »X-Lam Jacket®« ali z notranje strani 
obstoječe konstrukcije »X-Lam Inner Box®« imajo lahko v kom-
binaciji z metodo nadgradnje »X-Lam City Top®« (kar so vse 
registrirane evropske blagovne znamke podjetja CBD d.o.o.) 
mnoge multiplikativne učinke pri revitalizaciji mestnih jeder in 
industrijskih kompleksov (slika 9). Slika 9: Nadgradnja industrijske stavbe s poslovnimi prostori po trajnostnem 

konceptu Green over Gray s konstrukcijsko metodo X-Lam City Top®

(arhiv CBD d.o.o.)
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Slika 10: Lesena masivna konstrukcija iz križno lepljenih plošč nastreška v obliki 

letalskega krila ob vstopu v poslovni objekt v Mengšu, dimenzij 21 m x 7,6 m, 

skupne teže 26 ton na razponu 15 m.

Slika 11a: Lesena masivna stena iz križno lepljenih rebrastih plošč višine 25 m 

in dolžine 17 m. Stena je v notranjosti poslovnega objekta vidna v velikem 

prostornem delu stavbe z visečim jeklenim stopniščem (arhiv CBD d.o.o.).

Poleg gradnje enostanovanjskih hiš, večstanovanjskih in veče-
tažnih objektov, vrtcev, šol, telovadnic, poslovnih in industrij-
skih objektov se lesene konstrukcije X-Lam vse bolj uveljavljajo 
tudi pri gradnji zahtevnejših inženirskih objektov (slika 10) in 
specifičnih tehničnih rešitvah (slika 11a in 11b).

Lesena gradnja naj bi naraščala tudi v prihodnosti predvsem 
zaradi ekološko in trajnostno usmerjenega razvoja družbe, saj 
je les konstrukcijski material, ki ima izjemno ekološko bilanco. 
Glede na vse večji pomen visoko toplotno-izolativnih objektov 
(pasivni, ničenergijski in plusenergijski), kjer ima velik pomen 
tudi zrakotesnost, je lesena celovita X-Lam CLT konstrukcija 
brez toplotnih mostov optimalna izbira za doseganje potreb-
nih zahtev.

Slika 11b: Lesena masivna stena v notranjosti poslovnega objekta z visečim 

jeklenim stopniščem (arhiv CBD d.o.o.).
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3.11 Uporaba miskantusa za 
proizvodnjo rastlinskega 
betona

Sandra Dobrović 
Robust d.o.o. 
t: 03 703 88 23 
e: sandra.dobrovic@robust.si 
 www.robust.si

3.11.1 Uvod

Miskantus (Miscanthus x giganteus) je rastlina, ki prihaja iz Azije 
in je trajnica, gomoljnica (Zorko, 2020). V Sloveniji je dobro po-
znana kot hitrorastoča rastlina za energetske namene, bodisi 
za neposredno izgorevanje v obliki lesnih sekancev, briketov in 
peletov ali kot surovina za bioetanol oz. v bioplinskih reaktorjih. 
Malo manj jo poznamo kot fitostabilizacijsko rastlino, ki s pomo-
čjo koreninskega sistema nase veže težke kovine in tako obnovi 
kontaminirana območja v rodna zemljišča (Ribarič-Lasnik idr., 
2013). Skoraj neznanka pa je v Sloveniji t. i. rastlinski beton iz mi-
skantusa. Prva miskantus hiša je bila postavljena leta 2017 v Wa-
lesu na pobudo dr. Judith Thornton iz Centra alternativne teh-
nologije na univerzi v Aberystwythu. Hišo so postavili iz miskan-
tusovih kvadratnih bal (The world’s first Miscanthus bale house, 
2017). V Sloveniji je prvi pomožni objekt iz miskantusa leta 2019 
naredil gradbeni inženir Miha Lamovec iz Slovenskih Konjic.

3.11.2 Ekološki vidik rastline

Miskantus je zelo odporen na težke kovine v tleh, kot so svinec 
(Pb), nikelj (Ni), cink (Zn) in krom (Cr). To pomeni, da ga je pri-
merno gojiti na onesnaženih tleh z navedenimi kovinami, kjer 
se donos biomase zaradi vsebnosti teh kovin ne zmanjša. Do-
dana vrednost miskantusa je v tem, da iz onesnaženih tal aku-
mulira težke kovine. Najvišja koncentracija težkih kovin se ko-
piči v koreninah, zaradi česar je biomasa (ta ne vsebuje korenin-
skega sistema) uporabna za proizvodnjo rastlinskega betona, s 
tem pa je neškodljiva okolju in prebivalcem zgradbe (Fernando 
in Oliveria, 2004). Raziskave o kopičenju težkih kovin v tkivih 
rastline Miskantus x gigantus so bile narejene na onesnaženih 
tleh na Poljskem, kjer so izračunali koncentracijo Pb, Cd in Zn 
v rastlini. Z večletno raziskavo so dognali, da miskantus, gojen 
na čistih tleh, akumulira do 2 mg Pb kg-1, 0,3 mg Cd kg-1 in 25 
mg Zn kg-1, medtem ko gojen na onesnaženih tleh akumulira 
do 200 mg Pb kg-1, 5 mg Cd kg-1 in 700 mg Zn kg-1. To pred-
stavlja na ha pridelka 2,2–4,8 kg za Pb, 0,055–0,12 kg za Cd in 
9–13 kg za Zn. Miskantus ima fitoremediacijski potencial za Pb 
in Zn (Pogrzeba idr., 2013). Ta izjemna sposobnost rastline je 

pritegnila celo NATO, ki je sofinanciral projekt SPS MYP G4687 
»Nova biotehnologija za čiščenje onesnaženih vojaških mest« 
v sodelovanju z oddelkom za kemijsko tehnologijo univerze 
Kansas State University Manhattan. Cilj projekta je obnovitev 
onesnaženih zemljišč in pridobitev (gojenje) rastline, iz katere 
je mogoče izdelati končni tržni produkt. V projektu je razčle-
njen tudi gradbeni vidik izdelave betonskih blokov za gradnjo 
iz miskantusa (Schlup in Erickson, 2020).

3.11.3 Negativen ogljični odtis

Beton, ki temelji na miskantusu, je ogljično negativen zaradi 
dejstva, da je količina CO₂, ki se odlaga med gojenjem te trave, 
višja od skupne emisije CO₂, ki se oddaja za njegovo gojenje, 
še posebej če je znano, da sta resnejša energija in priprava po-
trebni samo v prvem letu sajenja. V naslednjih dvajsetih letih 
izkoriščanja je potrebna le energija za spravilo in transport (Ra-
denković, 2018).

Na pozitivno bilanco CO₂ vpliva dejstvo, da se namesto običaj-
nega cementa, katerega proizvodnja je pomemben proizvaja-
lec CO₂ (3. mesto v svetu), uporablja hidravlično apno. Na pod-
lagi predhodnih preskusov je bilo ugotovljeno, da lahko v 1 m3 
nizkoogljičnega betona odložimo približno 150 kg CO₂. Posre-
dni vpliv na zmanjšanje toplogrednih plinov (GHG) lahko vidi-
mo s prihranki na emisijah med transportom, če ne pozabimo, 
da je beton, ki temelji na miskantusu, trikrat lažji od opečnih 
blokov ali do osemkrat lažji od betona. Tudi stavbe, zgrajene 
iz blokov, ki temeljijo na miskantusu, ustrezajo potrebam, po-
vezanim s preprečevanjem izgube energije, zato ne potrebuje-
mo dodatne izolacijske materiale, kot sta polistiren in kamena 
volna, katerih proizvodnja oddaja znatne količine toplogrednih 
plinov (Radenković, 2018).

Pri procesu izdelave smo torej proizvedli manj CO₂, kot ga je 
kompozit rastlinskega betona akumuliral.
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Slika 1: Miskantus

3.11.4 Miskantus – rastlinski beton

Splošno

Rastlinski betoni so kompoziti, sestavljeni iz rastlinskega agre-
gata in veziva. Osnovni material za izdelavo rastlinskih betonov 
je poleg konoplje, lesnih in drugih alternativnih drobljencev 
tudi miskantus. Miskantus je tako kot konoplja industrijska ra-
stlina, ki daje ogromno biomase in ima podobno celično struk-
turo stebelnega tkiva kot konoplja. Agregat za izdelavo betona 
iz miskantusa mora biti primernih dimenzij z enakomerno po-
razdelitvijo delcev 5–30 mm, lahko tudi do 40 mm, kar se dose-
že z univerzalnim drobilnikom s sistemom sit. Beton iz miskan-
tusa izdelamo z mešanjem miskantusovega agregata, veziva 
in vode. Možna je izdelava v t. i. planetarnih mešalcih ali pa se 
miskantusov beton v konstrukcijski sklop vgradi z brizganjem 
na enostranski opaž. Slednji način je že na takšnem nivoju, da 
so dela izvedena hitro in učinkovito.

Tehnologija

Najpogostejša tehnologija, ki se uporablja pri brizganju ra-
stlinskega betona miskantus, se imenuje dry spraying oz. suho 
brizganje. Pri tej izvedbeni tehnologiji se doda ustrezno količi-
no vode oz. toliko, da se miskantus agregat, obdan z vezivom, 
poveže v miskantus beton. Vezivo pri tej metodi je naravno hi-
dravlično apno z dodatki, ki omogoča zelo dobro sprijemnost. 
Voda se pri tej tehnologiji dodaja na koncu cevi na pištoli, tik 
pred vgradnjo v konstrukcijski sklop, delno pa se agregat na-
vlaži že v dozirnih posodah pred vstopom v mešalni polž, kjer 
se rahlo vlažni agregat zmeša z vezivom. Pri projekciji se doda 
okvirno 150 l/m3 vode. Tehnologija suhega brizganja omogo-
ča, da je po končani projekciji betona iz miskantusa nanos za-
ključnih ometov mogoč že po 7–14 dneh. Pri izdelavi betona iz 
miskantusa v planetarnem mešalcu je treba dodati okvirno 300 

Slika 2: a) Priprava (mletje), b) Mleti miskantus, c) Skelet, pripravljen za rastlinski beton miskantus, č) Brizganje miskantusa, d) in e) Miskantus v objektu

a)

č)

b)

d)

c)

e)
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l/m3 vode. Vezivo pri izdelavi v planetarnih mešalcih je hidrirano 
apno, ki običajno vsebuje dodatke za hitrejše vezanje ter s tem 
učinkovitejšo in hitrejšo izvedbo del. Čas sušenja pa je bistveno 
daljši kot pri izvedbi s tehnologijo dry spraying (Lamovec, 2020).

Za kvalitetno in ustrezno mešanje proizvedenega rastlinskega 
betona poskrbi avtomatiziran stroj. Na ta način ob upošteva-
nju kvalitete vhodnih materialov, miskantus agregata in veziva 
zagotavljamo pravilno mešanje in proizvodnjo betona iz mi-
skantusa. Tako je možna proizvodnja v različnih konsistencah, 
odvisno od vrste konstrukcijskega sklopa. Proizvedemo lahko 
beton z gostotami 260–400 kg/m3. Mešanice se med seboj raz-
likujejo v količini dodanega veziva in vode, s tem pa dobimo 
različne fizikalne in mehanske lastnosti. Izolacija v strehi je lažja 
in bolj toplotno izolativna, medtem ko je rastlinski beton v tleh 
manj toplotno izolativen, ampak trdnejši (prav tam).

Gradnja

Pri novogradnjah se projekcija običajno izvede na leseni ske-
letni konstrukciji, ki je enostransko prekrita s stalnim ali zača-
snim opažem. Stalni opaž je lahko iz lesa, bambusa, lesnih plošč 
ali trstike. Nato se izvede projekcija konstrukcijskih sklopov v 
željeni debelini. Običajno je debelina sten pri novogradnjah 
30–50 cm, odvisno od lege in lokacije objekta (Lamovec, 2020).

Pri gradnji objekta s proizvodnjo rastlinskega betona v pla-
netarnih mešalcih se ta vgrajuje v dvostranski opaž, kjer ga je 
treba ročno primerno vgraditi, saj vlivanje, ki je značilno za kla-
sične betone s kamnitim agregatom, ni možno. Takšno delo je 
zamudno in manj učinkovito od brizganja (prav tam).

Rastlinski betoni so zelo primerni za sanacije starejših kamnitih, 
lesenih, opečnih hiš ali drugih objektov. Izolacija iz rastlinskega 
betona znatno izboljša energetsko učinkovitost in nudi izje-
mno udobje bivanja.

21 °C23 °C

Difuzno zaprt sistem s 
cementnimi tankoslojnimi 

ometi

Difuzno odprt sistem, 
v celoti iz naravnih 
materialov

Klasična zidana hiša 
s tankoslojnimi ometi

Hiša, izolirana 
z rastlinskimi betoni

 • Poleti hladnejše stene
 • Pozimi toplejše stene
 • Difuzijsko odprta stena
 • Zrakotesnost

Manjša poraba energije in 
boljši občutek topline ter 
ugodja bivanja

=

ugodje bivanja

Slika 3: Primerjava

3.11.5 Primerjava klasične gradnje in rastlinskega 
betona

Toplotni tok in difuzija vodne pare

Konstrukcijski sklopi iz rastlinskega betona iz miskantusa ima-
jo izjemno sposobnost oddajanja in sprejemanja vodne pare. 
Difuzija vodne pare poteka vzajemno s prehodom toplote 
skozi konstrukcijski sklop. Odvisno od zunanjih in notranjih 
pogojev je konstrukcijski sklop sposoben vodno paro odvaja-
ti skozi konstrukcijski sklop iz notranjosti na zunanjo stran. V 
ekstremnih pogojih nastane pozimi kondenzacija vodne pare 
v konstrukcijskem sklopu, ki se poleti izsuši (Lamovec, 2020).

Pozimi, ko je zunaj mrzlo, v objektu pa želimo imeti prijetno to-
plo okolje, je toplotni tok usmerjen iz notranjosti proti hladni 
zunanji strani stene. Tako v zimskem času stena iz rastlinskega 
betona vlago pri ekstremnih pogojih iz prostora akumulira, v 
poletnem času pa se stena suši. Zaradi faznih sprememb vode 
se poleti pri oddajanju vode nazaj v prostor površina stene hla-
di, pozimi pa se stena na notranji strani zaradi prehoda vodne 
pare v konstrukcijski sklop, kjer se del vodne pare kondenzira, 
segreva. Zaradi teh fizikalnih lastnosti se zmanjšajo energijske 
potrebe, obenem pa je takšno bivalno okolje zelo zdravo ter 
predvsem zelo prijetno in udobno (prav tam).
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rastlinski betonrastlinski beton apneni ometapneni omet

Del vodne pare 
kondenzira v stene 
iz rastlinskega 
betona.

Del vodne pare 
izhlapeva v 
notranjost objekta.

Pri fazni spre-
membi vode 
iz plinastega v 
tekoče stanje se 
sprošča energija.

Pri fazni spremembi 
vode iz stene v vo-
dno paro v prostor 
se površina stene 
ohladi.

Smer toplotnega tokaSmer toplotnega toka

Notri 20–25 °CNotri 20–25 °C Zunaj -15–5 °CZunaj 15–40 °C

Slika 5: Pozimi (Toplotni tok in difuzija vodne pare, 2020)Slika 4: Poleti (Toplotni tok in difuzija vodne pare, 2020)

Poleti
Poleti se zaradi fazne spremembe vode iz tekočega v plinasto 
stanje površina stene hladi.

Kvaliteta gradnje in obstojnost materialov je ista kot pri kon-
vencionalni (klasični gradnji) in ustreza vsem zahtevam stan-
dardov. Ustrezno izpolnjuje vse bistvene zahteve za graditev 
objektov in zelo ustreza novim smernicam, ki so predvidene na 
področju gradenj o trajnostni rabi naravnih virov, uporabi na-
ravnih materialov, zmanjševanju vplivov na okolje zaradi gradi-
tve objektov itd. (Lamovec, 2020).

Pozimi
Pozimi se zaradi fazne spremembe vode iz plinastega v tekoče 
stanje sprošča toplotna energija.

3.11.6 Zaključek

Na vseh področjih se nenehno izvajajo raziskave za odpravo 
ali zmanjšanje negativnih dejavnikov na okolje. Gradnja z na-
ravnimi materiali je le eden od poskusov odgovora na dejstvo, 
da emisije toplogrednih plinov v gradbeništvu predstavljajo 
36 odstotkov vseh emisij na evropski ravni (Radenković, 2018). 
Zaradi ugodnega ogljičnega odtisa, remediacije degradiranih 
tal in pozitivnih učinkov na zdravje ljudi, t. i. okolju prijaznih na-
čel, beton, ki temelji na miskantusu, v celoti ustreza zahtevam 
zelene gradnje, ki se v zadnjih letih močno širi.

Načelo Be IN, think GREEN je podjetje Robust privedlo do sode-
lovanja s kmetijo Zorko iz Celja (gojijo miskantus) in gradbenim 
inženirjem iz Slovenskih Konjic, Mihom Lamovcem. Rezultat 
skupnega truda je prvo tovrstno pomožno poslopje, ki ga odli-
kujejo naravna izmenjava vlage, odsotnost alergene plastike in 
izjemne toplotne lastnosti, s tem pa je zagotovljena veliko večja 
zdravstvena in okoljska varnost.
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3.12 Prva slovenska hiša 
s certifikatom Active House 
je vzorčna hiša Lumar

Nataša Teraž Krois, 
Klara Pucko Maher 
Lumar IG d.o.o., Maribor 
t: 02 421 67 61 
e: natasa.teraz@lumar.si 
 www.lumar.si

3.12.1 Uvod

Z vpeljavo standarda pasivne hiše pred več kot dvajsetimi leti 
se je začel večati pomen energetsko učinkovite gradnje, kar je 
vodilo v klasifikacijo stavb glede na energetsko učinkovitost. Z 
nadaljnjim razvojem materialov, tehnologij in svetovnimi tren-
di energetska učinkovitost ni več edino merilo za različne klasi-
fikacije stavb. S poudarkom na celovitem trajnostnem razvoju 
se tudi na področju gradbeništva vse bolj uveljavljajo trajno-
stne klasifikacije, kot so nemški DGNB, ameriški LEED, britanski 
BREEAM idr. Ti temeljijo na celostni analizi stavbe, vključno z 
vplivi na okolje. Pred leti se je na trgu pojavila tudi certifika-
cijska shema Active House, ki temelji na vrednotenju treh bi-
stvenih zahtev gradnje. Z novo vzorčno hišo, postavljeno v 
letu 2019, smo želeli narediti korak naprej in jo ovrednotiti po 
kriterijih trajnostne gradnje. Odločili smo se za certifikacijsko 
shemo Active House, ki na uporabniku prijazen način ovredno-
ti ključne kriterije trajnostne gradnje: energetsko učinkovitost, 
bivalno ugodje in vplive na okolje. Predstavljamo vzorčno hišo 
Dragomelj, enostanovanjsko stavbo na 150 m2 bivalne površi-
ne, prvo certificirano stanovanjsko stavbo v Sloveniji po shemi 
Active House.

3.12.2 Predstavitev hiše

Arhitekturna zasnova

Hiša Lumar Primus-R 150 iEDITION je bila razvita z mislijo na 
energetsko varčnost, učinkovitost in visoko bivalno ugodje. 
Razprostira se na 150 m2 bivalne površine. V pritličju je odpr-
to zasnovan bivalni prostor, ki združuje kuhinjo z jedilnico in 
dnevnim prostorom. V pritličju so še tehnični prostor, ki služi 
tudi kot pralnica, dnevni WC s tušem in kabinet, ki se ga lahko 
uporabi tudi kot dodatno spalnico. V nadstropju so funkcional-
no zasnovani spalni prostori, starševska spalnica z garderobo in 
dve otroški sobi. Racionalni tloris na dani kvadraturi nudi ma-
ksimalno bivalno ugodje. Hišo odlikujejo čiste linije, sodobnost 
in kompakten dizajn. Velik steklen vogalni element v bivalnem 
prostoru povezuje objekt z vrtom in sočasno zagotavlja izje-
mno svetel prostor. Kompakten dizajn hiše dopolnjuje loža, s 
katero je zagotovljeno tudi senčenje bivalnih prostorov pred 
poletnimi sončnimi žarki. Hiša je izvedena z zeleno ravno stre-

ho, s katero zaokrožujemo trajnostno arhitekturno zasnovo 
stavbe. Ob hiši je izveden nadstrešek za avtomobile, prekrit s 
sončno elektrarno, ki s prosojno streho daje dodano dizajner-
sko vrednost nadstrešku.

Hiša je grajena v standardu skoraj ničenergijske hiše, za njo je 
bila pridobljena tudi nepovratna finančna spodbuda Eko skla-
da. Odlikuje jo odlično izoliran ovoj, zunanje stene so izolirane 
s 300 mm mineralne toplotne izolacije, toplotna prehodnost 
(U) sten znaša 0,14 W/m2K, fasada v pritličju je izvedena kot 
tankoslojna fasada, v nadstropju kot prezračevana fasada. Tal-
na plošča je izvedena kot plavajoča plošča z 240 mm toplotne 
izolacije pod ploščo ter dodatnimi 110 mm toplotne izolacije 
na plošči. Toplotna prehodnost talne plošče znaša 0,1 W/m2K. 
Ravna streha je izolirana s kombinacijo mineralne volne in ek-
spandiranega polistirena v povprečni debelini 400 mm, toplo-
tna prehodnost sklopa znaša 0,9 W/m2K. Dodatno zaščito pred 
poletnim pregrevanjem predstavlja zelena streha. Vgrajeno je 
stavbno pohištvo v les/alu izvedbi in aluminijastim vogalnim 
okenskim sestavom s trislojno zasteklitvijo.

Izpolnjevanje trajnostnih zahtev gradnje

Stavba je bila kot prva stanovanjska stavba v Sloveniji certifici-
rana po certifikacijski shemi Active House, zato bo hiša predsta-
vljena s temi kriteriji.

Prikazani radar Active House povzema vrednosti vseh devetih 
kriterijev, razdeljenih v tri kategorije, in pokaže, kako so parame-
tri med seboj uravnoteženi in kako »aktivna« je stavba. Diagram 
kaže nivo ambicije zasledovanja posameznih kvantitativnih kri-
terijev v razponu od 1 do 4, kjer je 1 najvišji nivo in 4 najnižji.

Visoko bivalno ugodje je doseženo s premišljenim načrtova-
njem, ki v arhitekturno zasnovo stavbe vključuje dodelan kon-
cept prezračevanja, načrtovanja naravne osvetlitve in notranje 
akustike. S skrbno izbranimi materiali ovoja je zagotovljena pri-
jetna notranja temperatura prostora vse leto.

Za kakovost zraka primarno skrbi sistem centralnega prezra-
čevalnega sistema z rekuperacijo. Dodatno je v toplem delu 
leta omogočeno naravno prezračevanje z odpiranjem oken na 
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Slika 5: Radar prikazuje doseganje principov ugodja, energije in okolja
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Slika 1: Kompakten dizajn hiše dopolnjuje loža, s katero je zagotovljeno tudi 

senčenje bivalnih prostorov pred poletnimi sončnimi žarki. Vir: Lumar IG

Slika 3: Velike steklene površine v bivalnem prostoru povezujejo objekt z vrtom in 

sočasno zagotavlja izjemno svetel prostor. Vir: Lumar IG

Slika 2: Hiša je izvedena z zeleno ravno streho, s katero zaokrožujejo trajnostno 

arhitekturno zasnovo stavbe. Vir: Lumar IG

Slika 4: Odprto zasnovan bivalni prostor združuje kuhinjo z jedilnico in dnevnim 

prostorom. Vir: Lumar IG
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Slika 6: Pritličje

fasadi ter strešnih oken na ravni strehi nadstropja. Sočasno od-
piranje oken na fasadi in ravni strehi omogoča učinkovit vlek 
in s tem učinkovito nočno pohlajevanje prostorov v poletnem 
času, kar ne vpliva samo na kakovost zraka, ampak tudi na tem-
peraturno ugodje.

Dobra naravna osvetlitev prostorov izhaja iz arhitekturne za-
snove objekta s premišljeno postavitvijo okenskih odprtin, kar 
zagotavlja izjemno svetle bivalne prostore. Dobro osvetljeni 
prostori so ključni za zdravje in dobro počutje uporabnika, saj 
človek preživi 2/3 svojega časa v zaprtih prostorih. V nadstropju 
se izkorišča tudi zenitalna svetloba z okni, vgrajenimi v ravni 
strehi, ki dajejo dodatno količino dnevne svetlobe in enako-
merno osvetlijo prostor po celotni globini. Naravna osvetlitev 
ima pozitiven vpliv tudi na zmanjšanje rabe energije za umetno 
osvetlitev.

Sliki 6 in 7 prikazujeta osvetlitev hiše (pritličje in nadstropje) 
glede na razporeditev zastekljenih površin. Izračun je narejen s 
pomočjo programa VELUX DaylightVisualiser, s pomočjo kate-
rega se določa koeficient dnevne svetlobe. Povprečna vrednost 
faktorja dnevne svetlobe je visoka, 4,2 % v dnevno bivalnem 
delu in 3,9 % v delovni sobi. S pomočjo dodatnih strešnih oken 
za ravne strehe v otroških sobah nadstropja je povprečna vre-
dnost faktorja dnevne svetlobe s 6,2 % zelo visoka, tako doda-
tna umetna osvetlitev podnevi za delo ni potrebna.

Toplotno ugodje v prostorih je v prvi vrsti zagotovljeno z odlič-
no izolacijo ovoja stavbe, katerega rezultat so visoke površinske 
temperature tako sten kot stavbnega pohištva. Z enakomerno 
temperaturo zraka in obodnih površin je preprečen pojav asi-
metrije sevanja, ki zmanjšuje temperaturno ugodje v prostoru. 
Ohranjanje prijetne temperature v poletnem času dosežemo 
z nadzorovano uporabo senčil in nočnim prezračevanjem oz. 
pohlajevanjem v poletnem času. K ugodni notranji temperaturi 
pripomore še učinkovito mehansko prezračevanje in možnost 
naravnega prezračevanja.

Poseben poudarek je bil namenjen tudi akustiki in zvočni izo-
lativnosti. Vgrajene perforirane plošče v bivalnem delu zago-
tavljajo boljšo notranjo akustiko prostora, z novimi tehničnimi 
rešitvami je izboljšana tudi zvočna izolativnost medetažne kon-
strukcije.

Energija

Že arhitektura hiše je bila zasnovana z mislijo na udobno bi-
vanje in minimalno potrebo po energiji za ogrevanje. Z izbra-
nim konstrukcijskim sistemom Lumar Prestige, izoliranim z 
mineralno toplotno izolacijo, in stavbnim pohištvom s trislojno 
zasteklitvijo se toplotne izgube stavbe minimalizirajo. Odlično 
izolacijo ovoja zaokrožuje zelena streha, ki v zimskem času nudi 
dodatno zaščito pred mrazom, v poletnem času pa zaradi ab-
sorpcije toplote pripomore k manjšemu pregrevanju prostorov 
in s tem k večji energijski učinkovitosti stavbe. Ob tem zelena 
streha prinaša prednosti tudi z vidika vplivov na okolje.

Z vgrajenim sistemom centralnega prezračevanja, ki danes 
predstavlja standardno rešitev za hiše Lumar, se ob stalnem 
dotoku svežega zraka minimalizirajo tudi izgube zaradi prezra-
čevanja. Potrebno toploto za delovanje hiše zagotavlja toplo-
tna črpalka zrak-voda z odličnim grelnim številom. Ogrevanje 
je izvedeno z nizkotemperaturnim ploskovnim ogrevanjem, 
ki je izvedeno kot talno in stropno ogrevanje. Koncept trajno-
stnega bivanja zaokrožuje sončna elektrarna, ki je vgrajena na 
nadstrešek. S tem nadstrešek ni več le parkirišče za avto, ampak 
dobi novo funkcionalnost in predstavlja ključen povezovalni 
element med trajnostnim bivanjem in mobilnostjo. S predvide-
no proizvodnjo električne energije se pokrijejo celotne potrebe 
za delovanje stavbe, višek proizvedene električne energije se 
porabi za polnjenje električnega avtomobila.

Slika 7: Nadstropje
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Slika 8: Prikaz porabe energije za delovanje stavbe po deležih porabnika

32 %57 %

6 %

4 % 2 %

prezračevanje

razsvetljava

priprava tople vode

hlajenje

ogrevanje

32 %57 %

6 %

4 % 2 %

prezračevanje

razsvetljava

priprava tople vode

hlajenje

ogrevanje

Raba energije za celotno delovanje stavbe znaša 42,1 kWh/m2a 
in zajema energijo, potrebno za ogrevanje, hlajenje, pripravo 
tople sanitarne vode, prezračevanje in razsvetljavo stavbe. Pri 
tem se največ energije porabi za pripravo tople sanitarne vode. 
Nizek rezultat skupne rabe energije je odraz odlične izolacije 
toplotnega ovoja, tako konstrukcijskih elementov kot stavbne-
ga pohištva, prav tako pa tudi vgrajenega centralnega sistema 
prezračevanja z visokim izkoristkom. Potrebno električno ener-
gijo za delovanje hiše proizvede sončna elektrarna na strehi, z 
nazivno močjo 7,8 kWp. Ocenjena letna proizvedena električna 
energija znaša 9.000 kWh/letno, kar pokriva potrebno elek-
trično energijo za celotno delovanje hiše. Višek se porablja za 
polnjenje električnega avtomobila, ta po oceni omogoča ca. 
15.000 km za električni avtomobil na letnem nivoju.

Okolje

Skrb za okolje se odraža v izboru materialov za gradnjo in ener-
getski učinkovitosti stavbe. Z zmanjšanjem izgub na ovoju 
stavbe in zagotovljeno odlično zrakotesnostjo minimiziramo 
potrebe po energiji za ogrevanje in tako zmanjšamo tudi vplive 
na okolje.

S premišljeno izbiro materialov za gradnjo in analizo vplivov 
stavbe na okolje v njeni življenjski dobi (analiza LCA) že v fazi 
načrtovanja analiziramo vplive na okolje. Med materiali je tre-
ba izpostaviti zeleno streho, s katero okolju vračamo zeleno 
površino, ki je bila z objektom zazidana, prinaša pa tudi druge 
prednosti, tako z vidika vplivov na okolje kot tudi na bivalno 
ugodje uporabnikov.

Zelo pomemben vpliv na okolje predstavljajo materiali, s kate-
rimi je hiša zgrajena. Trajnost gradbene konstrukcije se ovre-
dnoti na podlagi deležev recikliranih materialov, certificiranega 
lesa in verificiranih okoljskih deklaracij proizvodov EPD. Delež 
uporabljenih materialov v objektu Dragomelj, ki jih je po upo-
rabi mogoče ponovno uporabiti, znaša 41 %, delež lesa z okolj-
skim certifikatom FSC oz. PEFC znaša 90 %. Certifikat PEFC oz. 
FSC predstavlja certifikacijsko shemo, izdano na podlagi trajno-
stnega gospodarjenja z gozdovi. Delež verificiranih materialov 
z okoljsko deklaracijo proizvoda (EPD) je 22 %.

3.12.3 Zaključek

Vzorčna hiša Lumar v Dragomlju predstavlja koncept gradnje 
Lumar Zero Emission Living®, ki na celovit način obravnava 
ključne trajnostne vidike gradnje in daje zgled za gradnjo po 
slednjem konceptu.

Vzorčna hiša v ospredje postavlja uporabnika, njegove želje in 
način življenja. Bivanjsko ugodje se na koncu nadgrajuje še z 
uporabo pametnih inštalacij, ki omogočajo varovanje in nadzi-
ranje delovanja hiše in hišnih porabnikov, kadar so v objektu ali 
kadar jih ni. Na tak način pripomoremo k manjši porabi električ-
ne energije zaradi nadzorovanja vseh porabnikov.

Le s sledenjem visokim standardom sodobne arhitekture in teh-
nologije bomo uspeli graditi objekte, ki minimalno vplivajo na 
okolje ter omogočajo zdrav in kvaliteten način življenja. Naša 
naloga je, da omogočimo zanamcem kvalitetno življenje, ki ne 
bo zahtevalo saniranja škode, kakršno bi lahko povzročili z ma-
lomarnim ravnanjem s prostorom in uporabljenimi materiali.
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3.13 Knauf Insulation Experience 
Center (KIEXC) – stavba 
trajnostnih rešitev

Domen Ivanšek, 
Barbara Hafner 
Knauf Insulation d.o.o. 
t: 04 5114 000 
e: domen.ivansek@knaufinsulation.com 
 barbara.hafner@knaufinsulation.com 
 www.knaufinsulation.si

3.13.1 Uvod

Knauf Insulation Experience Center je regionalni demonstracij-
sko-izobraževalni center podjetja Knauf Insulation d.o.o. Škofja 
Loka. Poleg zelo raznolike arhitekturne sestave stavbnega ovo-
ja in BIM modeliranja njegovo posebnost predstavljajo pred-
vsem dejstva:

 − je prva novozgrajena stavba v Sloveniji, ki je bila certificirana 
po trajnostni shemi DGNB (dosežen je bil najvišji – platinasti 
certifikat);

 − je prva stavba v Sloveniji s trajnostnim certifikatom Active 
House;

 − je pilotni projekt Evropske komisije pri pripravi smernic traj-
nostne gradnje (Level(s)).

Center je bil zgrajen v letu 2018 kot demonstracijska stavba 
trajnostnih rešitev in je namenjen praktičnemu in teoretične-
mu izobraževanju deležnikov v družbi s poudarkom na gradbe-
nih materialih. Cilj je po eni strani dvig splošne ozaveščenosti o 
trajnostni gradnji in na drugi strani izobraževanje specializirane 
javnosti, ki mora trajnostno graditi tudi v praksi (arhitekti, izva-
jalci, nadzorniki, trgovci idr.).

3.13.2 Shema DGNB

Trajnostna certifikacijska shema DGNB temelji na konceptu ce-
lostne trajnostnosti, pri čemer je enak poudarek na:

 − okoljski,
 − komercialni,
 − družbenokulturni in
 − funkcionalni kakovosti.

Vse to povezujeta še tehnična in procesna kakovost, pri čemer 
so upoštevane tudi lastnosti lokacije.

Načrtovanje in gradnja stavbe po taki trajnostni certifikacijski 
shemi sta v več pogledih za stopnjo ali dve zahtevnejša od 
podobne gradnje po nacionalnih predpisih. Za zagotavljanje 
okoljske kakovosti smo vodili zelo podroben popis gradbenih 
materialov in njihovih količin z navedbami okolju ali zdravju 
škodljivih komponent ter si zadali uporabo materialov le naj-

bolj kakovostnih razredov (idealno nič potencialno zdravju 
škodljivih komponent). To je pomenilo, da smo morali pred do-
bavo gradbenih materialov pridobiti vse ustrezne dokumente, 
vključno z nestandardnimi izkazi (tehnični list, varnostni list, 
okoljske produktne deklaracije, okoljski certifikati – Emicode, 
Blue Angel, izjave ali testna poročila o vsebnostih VOC, bioci-
dov, težkih kovin, ftalatov idr.). Nujna je bila tudi izvedba LCA 
analize vpliva stavbe na okolje v celotni življenjski dobi, ki pred-
stavlja velik del skupne ocene, in analize rabe pitne vode.

Pri ekonomski kakovosti je bila nujna izvedba LCC analize, ki 
poleg začetne finančne investicije obsega tudi stroške obrato-
vanja, vzdrževanja, čiščenja, energentov in pitne vode, kar da 
zelo dober pregled nad pričakovanimi stroški stavbe v njeni 
celotni življenjski dobi. Pri družbeno-kulturni in funkcionalni 
kakovosti se je poskrbelo za doseženo toplotno, akustično in 
vizualno ugodje z dodatnimi analizami, simulacijami in izračuni 
dnevne in umetne svetlobe ter akustike. Izredno pomembne 
so tudi varnost, enostavnost uporabe in dostopnost za invali-
dne osebe. Zelo veliko težo ima obvezna izvedba meritev VOC 
in formaldehida v notranjih prostorih, ki se izvede v roku štirih 
tednov po končani gradnji – analiza je po zaslugi stroge izbire 
neoporečnih gradiv pokazala najnižje možne vsebnosti VOC, 
formaldehid pa ni bil zaznan.

Za odlično toplotno in zvočno izolativnost ter toplotno stabil-
nost betonske nosilne konstrukcije skrbi toplotno izoliran ovoj 
stavbe (debelina izolacije iz kamene ali steklene volne na fasa-
dah je od 20 do 25 cm, na strehi 28 cm, na tleh proti terenu je 18 
cm ekstrudiranega polistirena). Fasadne zasteklitve so trislojne 
nizkoemisivne. Stavba spada v energijski razred A2 in je skoraj 
ničenergijska.

Za dobro akustiko prostorov so nameščene različne izvedbe 
akustičnih Knauf in Knauf AMF spuščenih in rastrskih stropov.

Za odlično zaščito proti udarnemu zvoku je poskrbljeno z 
zadostno debelino kamene volne pod estrihi. Svež zrak se po 
strogih kriterijih dovaja z mehanskim prezračevanjem z reku-
peracijo, seveda pa je mogoče naravno prezračevanje prek 
strešnih oken Velux in fasadnih zasteklitev Schüco, ki imajo 
vgrajena notranja mehanska senčila proti bleščanju.
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Stavba in voda se ogrevata s presežno toploto s sosednjega 
proizvodnega kompleksa. Vgrajene inštalacije omogočajo vi-
soko stopnjo individualnih nastavitev ogrevanja, prezračeva-
nja, senčenja in osvetlitve v posameznem prostoru.

Pri načrtovanju so uporabljene detajlne simulacije in analize, iz-
vedena dela pa se je preverjalo z raznimi vmesnimi in končnimi 
meritvami ter preizkusi.

3.13.3 Shema Active House

Certifikacijska shema za ocenjevanje trajnostnih lastnosti stavb 
Active House se opira na tri glavne stebre: ugodje (dnevna sve-
tloba, zdrav in svež zrak, toplotno udobje), okolje (LCA analiza, 
raba vode) in energija, skupno obravnava 9 ocenjevalnih pod-
kriterijev. Na podlagi prejete dokumentacije in orodij se izvede 
vrednotenje podkriterijev po stopnjah od 1 do 4, končno oce-
njevanje pa izvede neodvisni specialist. Rezultat ocenjevanja je 
»radarski« diagram dosežene stopnje vsakega podkriterija in 
enoten certifikat Active House. Namen sheme je pomoč pro-
jektantom in investitorjem k lažjemu upoštevanju in doseganju 
trajnostnih vidikov stavb, predvsem v fazi projektiranja.

3.13.4 Trajnostni kazalniki Level(s)

Ker smo želeli prispevati k raziskavam in razvoju novega okvira 
trajnostnih kazalnikov Level(s), ki ga je razvila Evropska komisi-
ja, smo KIEXC prijavili kot enega prvih pilotnih projektov v Evro-
pi. Ker je bil okvir Level(s) razvit v sodelovanju z DGNB, imata 
zelo podobne zahteve – ravno tako je bilo treba izvesti LCA, 
LCC analizo in analizo porabe pitne vode, voditi detajlni po-
pis materialov in njihovih okoljskih lastnosti ter izvesti meritve 
VOC v notranjem zraku. Po letu 2021 bo okvir Level(s) uradno 
zagnan in ga bodo lahko članice Evropske unije uporabljale kot 
mednarodno platformo oz. orodje za potencialno implementa-
cijo. Je orodje vrednotenja in ni certifikacijska shema, pri kateri 
bi stavbam podeljevali certifikate različnih nivojev.

Z upoštevanjem naštetih trajnostnih shem smo v primeru KI-
EXC dokazano dobili trajnostno stavbo, ki dramatično zmanj-
šuje svoj škodljiv vpliv na okolje skozi celotno življenjsko dobo, 
hkrati pa zagotavlja zelo zdravo in udobno bivalno oz. delovno 
okolje po ekonomsko dostopnih dolgoročnih stroških.

Knauf Insulation Experience Center, Škofja Loka, prva trajnostno certificirana novogradnja v Sloveniji (platinasti certifikat DGNB)
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3.14 Zasnova visoke (highrise) 
sNES večstanovanjske 
stavbe EKO SH v razredu 
EI A1

Marko Kramar u. d. i. a.
t: 040 579 020
e: kramarko@t-2.net
 www.linkedin.com/in/marko-kramar/

3.14.1 Uvod

Mnenje o trajnostnem odnosu do okolja in gradnji varčnih 
stavb z nižjimi emisijami v okolje sem zapisal v uvodu napot-
kov za bivanje v skoraj ničenergijski večstanovanjski stavbi EKO 
SH, namenjenih stanovalcem: »[…] v bližnji prihodnosti bodo 
bivališča, ki bodo nudila višje udobje in zdravo bivalno okolje 
z nižjimi stroški, običajna. Vse večja osveščenost ljudi in odgo-
voren odnos do okolja omogočata, da so varčne stavbe postale 
dolgoročni trend. Gradnjo skoraj ničenergijskih stavb (sNES) 
finančno vzpodbuja tudi Evropska unija. Vam v pomoč bodo 
v nadaljevanju teksta predstavljene značilnosti stavbe EKO SH, 
predvsem pa kako stanovanje ter stavbo uporabljati in kako v 
njej trajnostno, udobno, varčno in zdravo živeti.«

Slika 2: Energetska izkaznica stavbeSlika 1: PHPP (ZRMK)

Stalni globalni trend priseljevanja ljudi s podeželja v večja 
mesta nujno terja rešitve za energetsko učinkovite, okolju in 
ljudem prijazne večstanovanjske stavbe v duhu trajnostne pri-
hodnosti, zmanjševanja rabe energije in emisij toplogrednih 
plinov. Prav stavbe so veliki porabniki energije za ogrevanje, 
ogrevanje sanitarne vode, hlajenje in drugo.

3.14.2 Stavbe EKO SH

Projektanti smo pri načrtovanju večstanovanjske stavbe EKO 
SH upoštevali smernice za pasivne in sNES stavbe, prav tako 
trajnostna načela gradnje in zahteve za visoko kvaliteto bival-
nega okolja v stavbi. Stavba EKO SH spada v razred pasivnih 
stavb z rabo energije pod 15 kWh/m2K (PHPP izračun) in v naj-
višji razred A1 energetske izkaznice z 8 kWh/m2a.
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Slika 5: Zahodna fasada

Slika 3: Južna fasada

Slika 6: Terasa

3.14.3 Cilji pri projektiranju

Naši cilji pri zasnovi, načrtovanju in izgradnji stavbe so bili na-
slednji:

 − zagotoviti zdravo bivalno okolje in visoko bivalno ugodje,
 − izkoriščanje obnovljivih virov energije in naravnih virov na 

lokaciji: sonce, zrak in voda,
 − majhna raba energije in nizke emisije CO₂ v okolje,
 − enostavno upravljanje naprav v stanovanju s pomočjo pa-

metnega krmiljenja IKC,
 − integrirana E-mobilnost – bivanje brez lastnega vozila.

3.14.4 Opis stavbe

Zgradba ima štiri kletne parkirne etaže s tehničnimi prostori, 
pritlični del in mezanin z lokali, tehničnimi prostori, kolesar-
nicami, shrambami ter 11 nadzemnih etaž s 128 stanovanji. 
Stanovanjski del, izdelan kot zrakotesen pasivni objekt, ima iz-
datno toplotno izolacijo zidov in stropnih konstrukcij, trislojno 
zastekljen transparentni del fasadnega ovoja in avtomatsko kr-
miljena zunanja senčila. Ravna streha je prekrita z ekstenzivno 
zazelenitvijo, voda s strehe se zbira v zalogovnikih. Vsi prostori 

v stanovanjih so opremljeni s prezračevanjem z rekuperacijo in 
pohlajevanjem zraka. Stanovanja so odlično osončena in imajo 
prost razgled preko nizkih stavb v okolici.

Na zeleni strehi je sončna elektrarna, ki napaja polnilnice elek-
tričnih vozil in je priklopljena na omrežje. V garažah so polnilna 
mesta za električna vozila in elektro »car sharing«.

Nad stopniščnimi jedri so zalogovniki za zbiranje deževnice, ki 
se koristi za polnjenje WC kotličkov ali za zalivanje rastlin.

Nosilna konstrukcija je sestavljena iz armiranobetonskih sten, 
stebrov in plošč. Zunanje stene so opečne. Stene so z zunanje 
strani izolirane z mineralno volno in finalno obdelane s prezra-
čevano kovinsko fasado na zahodni in južni strani ter tankosloj-
no fasado na ostalih straneh. Okna imajo trislojno zasteklitev in 
avtomatska zunanja senčila. Notranje stene so mavčno-karton-
ske s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne. Naprave 
in sistemi se upravljajo samodejno ali nastavljivo preko inteli-
gentnega kontrolnega centra v vsakem stanovanju posebej.

EKO SH je primer varčne stavbe v urbanem okolju, ki omogoča 
trajnostno bivanje in trajnostno e-mobilnost.

Slika 4: Južna fasada terase



Pr
eh

od
 v

 tr
aj

no
st

no
 g

ra
dn

jo
 in

 ž
iv

lje
nj

sk
i c

ik
el

 s
ta

vb
e

21
0

3.14.5 Tehnične lastnosti večstanovanjske stavbe EKO SH

1 OSNOVNI PODATKI EKO SH:

1.1 lokacija Dunajska c. 144, Ljubljana, Slovenija

1.2 kvadratura zemljišča 3.717 m2

1.3 zazidana površina 1.568 m2

1.4 neto/bruto tlorisna površina celotnega objekta 23.455,89 m2/26.795,99 m2

1.5 neto/bruto stanovanjska površina 9.976,00 m2/12.992,11 m2

1.6 neto/bruto ogrevana površina 12.268 m2/14.260,00 m2

1.7 število etaž skupaj: 17

kletna etaža za parkiranje vozil 4

pritlična etaža z lokali in vhodi 1

medetaža s shrambami 1

etaže s stanovanji 9 + 2

terasne etaže z dvoetažnimi stanovanji 2

1.8 število stanovanjskih enot 128

1.9 število parkirnih mest v kletni garaži 279

1.10 zelena streha 750 m2

1.11 sončna elektrarna: moč/letna proizvodnja več kot 33 kW/34,3 kWh

1.12 zbiralnik za deževnico: m3/prihranek vode 60 m3
1.13 poraba energije za ogrevanje 8 kWh/m2a (EI), 14 kWh/m2a (PHPP)

Tehnični podatki EKO Srebrna hiša

2 ZDRAVO BIVALNO OKOLJE IN VISOKO UGODJE V PROSTORIH:

2.1 kvaliteta zraka / stalna menjava zraka CO₂, ozon, vonjave, v mejah normale 24 ur/dan, vse 
dni v letu; menjava zraka najmanj 30 m3/osebo/uro

2.2 temperatura v prostoru 20–26 °C

2.3 vlaga v zraku do 60 %

2.4 insekti, trdni delci (prah, cvetni prah itd.) filtriran vstopni zrak, filtri G4 (F6 kot opcija) 
Brink Renovent HR

2.5 nivo hrupa – računsko pri zaprtih oknih ≤ 24 dB

2.6 uporabniku prijazna uporaba stanovanja – IKC avtomatsko delovanje naprav s pametnim krmiljenjem

3 VISOKO IZOLATIVNI STAVBNI OVOJ:

izvedba ovoja v pasivnem standardu po principih PHI, 
RAL montaža oken, prezračevana in zrakotesna stanovanja

U vrednost – W/m2K

3.1 stene p1 projekt PZI / izvedba

3.2 streha e3 0,18 / izvedba 0,16

3.3 streha na terasah e1 0,11 / izvedba 0,11

3.4 tla proti mezaninu 0,16 / izvedba 0,17

3.5 okna in vrata – PVC okvir in trislojno steklo 0,18 / izvedba 0,16 
izvedba Ug = 0,6 in 0,5; Uw ≤ 0,9 W/m2K
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4 TEHNIKA V STANOVANJU:

naprave in sistemi v stanovanju vezani na IKC 
(Inteligentni kontrolni center)

integrirani sistemi z avtomatskim delovanjem za 
zagotavljanje ugodja in udobja v stanovanju

4.1 OGREVANJE

vir energije: daljinsko ogrevanje STP – stanovanjske toplotne postaje / IKC

dnevni prostori radiatorsko ali konvektorsko ogrevanje; krmiljeni 
ventili; temperaturni senzor v dnevnem prostoru / IKC

spalni prostori in drugi prostori radiatorsko ogrevanje; termostatski ventili

4.2 OGREVANJE SANITARNE VODE

vir energije: daljinsko ogrevanje; STP – stanovanjske toplo-
tne postaje; sprotna priprava tople vode brez zalogovnika

STP – stanovanjske toplotne postaje; prihranek energije 
pri ogrevanju sanitarne vode

4.3 PREZRAČEVALNI SISTEM

prezračevalna naprava z rekuperacijo v sistemu 
prezračevanja – vračanje toplote odpadnega zraka

Brink Renovent

stalna menjava zraka v stanovanjih min. 30 m3/h osebo; 100–400 m3/h na stanovanje

izkoristek rekuperatorja ≥85 % po PHI

upravljanje prezračevanja senzor kvalitete zraka; krmiljenje količine zraka preko IKC

4.4 POHLAJEVANJE

kanalska klima integrirana v sistem prezračevanja pohlajevanje zraka v vseh prostorih / IKC

upravljanje pohlajevanja senzor temperature v dnevnem prostoru

4.5 HLAJENJE

klimatske naprave ali predpriprava priključkov za split 
klimo

vgrajene split klima naprave v velikih stanovanjih in gar-
sonjerah, v ostalih je vgradnja kot opcija; v teh stanova-
njih zunanja enota omogoča priklop dodatne split klime

4.6 ZUNANJA SENČILA

zunanja senčila na motorni pogon; sončni dobitki pozimi 
in senčenje poleti

avtomatsko delovanje v odvisnosti od sončnega 
sevanja in letnega časa; upravlja IKC

upravljanje senčil avtomatsko in ročno z IKC

4.7 UPRAVLJANJE SVETIL

bivalni prostori; ostali prostori kot opcija krmiljenje svetil z IKC

predprostor senzorska svetilka

4.8 UPRAVLJANJE VTIČNIC

izbrane vtičnice v stanovanju izklop/vklop vtičnic z IKC

izklop/vklop naprav na daljavo – IKC

4.9 IP VIDEODOMOFON

dostop z vozili v garažo daljinec za stanovalce, 
videodomofon za obiskovalce – IKC

vhodi / peš dostop videodomofon – IKC

Avtomatizirano krmiljenje tehnike s pomočjo inteligentnega 
kontrolnega centra – IKC omogoča optimalno delovanje na-
prav ter sistemov vsake stanovanjske enote posebej v vseh le-
tnih časih. Lokalna vremenska postaja javlja trenutne podatke 
do IKC. V avtomatskem načinu lahko sistem deluje popolnoma 
samodejno in zagotavlja optimalno delovanje, zdravo bivalno 
ugodje ter hkrati racionalno rabo energije.

Vsak stanovalec si lahko, po svojih željah, sam določi nastavi-
tve preko zaslona na dotik. Sistem omogoča kontrolo zaprtosti 

oken in vrat, nastavitev temperature prostora (ogrevanje in hla-
jenje), stopnje prezračevanja, nadziranje vklopa posameznih 
luči in vtičnic, ročno ali avtomatsko upravljanje senčil, zalivanje 
rastlin na terasah (v nekaterih stanovanjih), upravljanje video-
fona in drugo.

Vsi komunikacijski sistemi in inštalacije, vključno z optičnimi in 
UTP povezavami, omogočajo tudi prilagoditev na prihajajoče 
nove digitalne tehnologije.
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sonce dež zrak

odpadni zrak

sončna elektrarna

zelena streha

zalogovnik deževnice

fasadni ovoj pasivne hiše

stanovanjska enota

prezračevanje z vračanjem
odpadne toplote

sveži zrak

zelenica

polnilna mesta za električna vozila

Dunajska cesta

Slika 7: Shematski prerez

Slika 8: Hlajenje

Hlajenje in prezračevanje (kWh/m2a)
senčenje 50 %

prezračevanje poleti:
bypass za nočno hlajenje

energija za hlajenje:
3 kWh/m2a

potrebna energija za hlajenje:
- brez senčenja 11 kWh/m2a
- pri 50 % senčenja 3 kWh/m2a
- pri 95 % senčenja 0,5 kWh/m2a

25 °C
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3.14.6 EE Highrise EU FP7 projekt (Demonstration of very low energy new buildings)

Projekt EE Highrise, FP7-2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB, ki ga 
je financirala EU, se je začel izvajati leta 2013 vzporedno z izgra-
dnjo stavbe in zaključil aprila 2016. Splošni cilj projekta je bil 
preizkus in ocena tehnološke in ekonomske izvedljivosti inova-
tivnih energetskih rešitev v visokih večnadstropnih stavbah, ki 
se je izvajal v okviru demo stavbe EKO SH v Ljubljani.

Projekt je podjetje Akropola d.o.o. pridobilo na mednarodnem 
razpisu. Podjetje je pripravilo projektno dokumentacijo in izva-
jalo nadzor nad gradnjo stavbe.

Vsebina projekta

V sklopu projekta EE Highrise so se izvajale aktivnosti, razdelje-
ne na delovne pakete:

1. Vodenje projekta
2. Demonstracijski objekt EKO SH in monitoring sistem 

(slika 9: WP2)
3. Inovacije na EKO SH stavbi: pilotni sklop, mockup in pilotna 

stanovanja na stavbi (slika 10: WP3)
4. Monitoring stavbe po vselitvi stanovalcev in vrednotenje 

podatkov (slika 11: WP4)
5. Razvoj modela gradnje
6. Razširjanje znanja

Monitoring na stavbi

Na stavbi so se v okviru projekta izvajale številne uveljavljene in 
tudi inovativne meritve: testi zrakotesnosti, snemanje zunanjih 
in notranjih zidov z IR kamero, snemanje notranjega prostora s 
3D IR tehnologijo, ki omogoča 3D VR ogled temperatur zraka v 
prostoru, snemanje občutene temperature v prostoru in druge. 
S serijsko in dodatno vgrajeno merilno tehniko se je zajemalo 
številne podatke (temperatura, vlaga, raba energije za ogreva-
nje ali sanitarno vodo, odpiranje žaluzij itd.) v dvajsetih izbranih 
stanovanjih v različnih letnih časih. Na podlagi zbranih podat-
kov in povratnih informacij vseljenih stanovalcev se je izdelalo 
podrobne tehnične analize in zaključke, ki upoštevajo tudi raz-
lične bivanjske navade uporabnikov.

Slika 11: WP4
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Slika 13: EE meritve, graf

Slika 12: IR meritve

Meritve IRview, ZERO KELVIN, Luc Pockelle RED, EE Highrise

Meritve temperature z globus termometrom 3D VR predstavitev temperatur / street view Merjenje površin z IR kamero

MERITVE EE Highrise 2015–2016

MERITVE temperature, vlage, sončnega sevanja ... približno 
40 parametrov v stavbi in zunaj v času celoletnega obdobja 
(v poletnem in zimskem času)

http://cybroweb.com/p/ee-highrise/552/

ANALIZA zbranih podatkov

PRIMERJAVA merjenih podatkov s predhodno izvedenimi v 
izračunih in simulacijah (PHPP, IDA-ICE ...)

ZAKLJUČKI glede:

 − dejanskih lastnosti bivalnega okolja v stavbi
 − vpliva človeškega faktorja
 − drugih ugotovitev
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Razvoj modela gradnje

Na osnovi analiz rezultatov monitoringa na stavbi so bili s po-
močjo BIM modela izdelani računski modeli za optimizirano 
večstanovanjsko stavbo v pasivnem standardu za štiri različne 
klimatske pasove, trije od teh so v Evropi, in sicer za hladno 
podnebje v mestu Umea na Švedskem, celinsko mediteransko 
podnebje v Ljubljani, mediteransko podnebje v Šibeniku in 
ekstremno vroče podnebje v Dubaju. Izdelane so bile različne 
simulacije teh modelov, na primer vpliv orientacije, poveča-
nja ali zmanjšanja debeline oz. toplotne prehodnosti izolacije, 
zmanjšanja ali povečanja transparentnih površin, izboljšanje 
toplotne prehodnosti stavbnega pohištva, izboljšanje zrakote-
snosti stavbe.

Kot so pokazali računski modeli, ima največji vpliv na rabo 
energije v stavbi nedvomno transparentna površina ovoja, 
tako velikost odprtin, toplotna prehodnost stavbnega pohištva 
kot tudi senčenje. Seveda je to odvisno od klimatske cone, kjer 
je stavba predvidena. Na vseh lokacijah pa je bila raba energi-
je za ogrevanje in hlajenje nižja, če so se zastekljene površine 
zmanjšale.

3.14.7 Smernice za gradnjo visokih (Highrise) 
stavb:

 − dobra lokacija stavbe – maksimalna osončenost stavbe,
 − kompakten volumen stavbe, ugoden faktor oblike,
 − izbor trajnostnih materialov, skladno z zahtevami statike in 

požarne varnosti,
 − dobra toplotna izolacija celotnega fasadnega ovoja, skladno 

z zahtevami požarne varnosti,
 − zagotovitev zrakotesnosti stavbe,
 − senčenje transparentnih površin z zunanjimi senčili,
 − izkoriščanje obnovljivih virov energije na lokaciji stavbe,
 − zagotovitev zdravih bivalnih pogojev v vseh prostorih z ak-

tivnimi prezračevalnimi sistemi z rekuperacijo zraka,
 − uporaba enostavnega pametnega krmiljenje naprav,
 − integriranje alternativnih rešitev e-transporta.

3.14.8 Zaključek

Največja raba energije v takšnih pasivnih stavbah, ki za ogreva-
nje porabijo zelo malo energije, je še vedno za pripravo tople 
sanitarne vode in hlajenje stavbe v poletnem času. Pregrevanje 
dobro izoliranih stavb je problem, ki se ga je treba zavedati in 
ga reševati s senčenjem ter optimalno površino zasteklitev.

Glede na dejstvo, da je Slovenija prekrita z gozdovi, bi bilo tre-
ba v prihodnosti, skladno s trendi krožnega gospodarstva in 
trajnostnim odnosom do okolja, stremeti k izkoriščanju lesa in 
uporabi lesenih konstrukcij in fasadnih sistemov tudi pri viso-
kih stavbah, kar se v tujini že izvaja, saj so bile v zadnjih letih 
v več državah EU zgrajene stavbe iz povsem lesenih nosilnih 
konstrukcij in fasad ali pa v kombinaciji armiranobetonskega 
jedra z leseno konstrukcijo preostalega dela stavbe. Statične in 
požarne zahteve so tiste, ki omejijo ali dovoljujejo uporabo po-
sameznih vrst materialov.

Partnerji v projektu: Akropola, ZRMK, Remty-R, Robotina, SGG, 
Univerza v Ljubljani (vsi Slovenija), Cybrotech (Velika Britani-
ja), Elektron (Hrvaška), R.E.D (Italija), Umea Universitet Uma 
(Švedska).

Na povezavi so na voljo podrobne analize, objavljene v javnih 
poročilih projekta EE Highrise: https://www.ee-highrise.eu.

Avtorji arhitekturnega dela projekta EKO SH:
F. Erjavec, B. Slabe, M. Kramar, Z. Kos, D. Mihailović, M. Tonkli, 
D. Kazija

Projektantske organizacije:
Akropola d.o.o., Elea iC d.o.o., Emineo d.o.o., Remty-R d.o.o., 
Proelit d.o.o., Forte Inženiring d.o.o., Elteh Pungerl d.o.o., 
Robotina d.o.o.

Trajnostna zasnova stavbe: M. Kramar
Sheme in organigrami: M. Kramar
Avtorji fotografij: M. Kramar, B. Slabe, M. Tomažin
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3.15 Od temperature v notranjih 
prostorih do zelene strehe

Domen Ivanšek 
Knauf Insulation d.o.o. 
t: 04 5114 000 
e: domen.ivansek@knaufinsulation.com 
 www.knaufinsulation.si

3.15.1 Uvod

Raziskave kažejo, da v razvitem svetu dandanes približno 90 % 
časa preživimo v stavbah. Na ugodje bivanja vpliva mnogo de-
javnikov, fizikalno-kvantitativno pa jih najlažje opišemo in me-
rimo v obliki temperatur notranjega zraka, notranjih površin 
(sten, oken, stropov, tal), temperature in hitrosti notranjega zra-
ka, relativne vlažnosti notranjega zraka, CO₂ ter drugih plinov in 
kemikalij v zraku, dodatno pa tudi z dnevno in umetno svetlo-
bo. Najpogosteje zaradi enostavnosti in poceni razpoložljivih 
naprav kvaliteto notranjega zraka merimo in opisujemo s para-
metri temperature, vlage in vsebnosti CO₂ v notranjem zraku. 
Za te parametre obstaja mnogo različnih standardov, smernic 
in predpisov za različne tipe stavb in namembnosti prostorov 
po svetu, vsekakor pa smo tudi ljudje med seboj močno različni 
in imamo različne stopnje ugodja in pragove toleranc.

3.15.2 Zdravje uprabnikov

Pri temperaturi nam je skupno neudobje pri prenizki ali previ-
soki temperaturi. Splošni populaciji glede na standarde najbolj 
ustrezajo temperature med 20 in 26 °C, podobno velja za precej-
šnje temperaturne razlike med posameznimi ploskvami prosto-
rov (učinek mrzlih ali vročih površin). Običajna relativna vlažnost 
v bivalnih prostorih pri temperaturi 20 °C je okoli 50–60 %, zelo 
visoka ali zelo nizka vlažnost notranjega zraka vpliva na zmanj-
šano udobje bivanja in je lahko celo povod za bolezni, med dru-
gim otežuje dihanje, povzroča lahko tudi prekomerno potenje.

Koncentracija ogljikovega dioksida se v notranjih prostorih 
normalno povečuje z izdihanim zrakom uporabnikov, priporo-
čljiva koncentracija tega plina je pod 1.000 ppm. Višje koncen-
tracije povzročajo hitrejše dihanje, zaspanost, slabo počutje, 
škodijo zdravju, v ekstremnih primerih povzročijo celo neza-
vest ali smrt.

Na zdravje uporabnikov prostorov lahko škodljivo vplivajo tudi 
različne organske hlapljive spojine in drugi plini, ki se sproščajo 
iz gradiv in opreme. Poleg relativne vlažnosti notranjega zraka 
in temperature površin je pomemben vidik tudi vlažnost no-
tranjih površin, ki so potencialno gojišče različnih vrst plesni, 
katerih spore škodljivo vplivajo na človekovo zdravje.

Dokazan je tudi pozitiven vpliv zadostne naravne svetlobe, 
kontrole bleščanja in vizualnega stika z okolico (in naravo) ter 
ustreznega akustičnega udobja na človeško fizično in duševno 
zdravje. Zdravo bivalno okolje v notranjih prostorih je izredno 
pomembna tema, h kateri je treba že v fazi načrtovanja stavb 
pristopiti strokovno in multidisciplinarno. Enako velja, ko se od-
ločamo za izolacijo streh ali zeleno streho, ki se pri gradnjah v 
urbanih okoljih vse bolj uveljavlja.

3.15.3 Izolacija streh

Streha je eden najpomembnejših elementov vsake stavbe, ki 
uporabnike ščiti pred vremenskimi vplivi, vročino, mrazom, 
hrupom, obenem pa predstavlja multifunkcijsko površino za 
različne namene. Statistično gledano so takoj za fasadami na 
drugem mestu največje toplotne izgube (okoli 20 %) ravno 
preko streh, zato je pomembno, da je vgrajena kakovostna in 
zadostna toplotna izolacija, ki naj obenem opravlja tudi druge, 
npr. zvočno-izolacijske in protipožarne funkcije. V osnovi stre-
he po naklonu delimo na poševne in ravne strehe. Pri poševnih 
strehah toplotno izolacijo zaradi izkoristka prostora največkrat 
vgrajujemo med špirovce, ki so najpogostejši nosilni element 
streh v Sloveniji, ter dodatni sloj izolacije nad in/ali pod špi-
rovci. Za izolacijo nad špirovci se uporabljajo izolacije z visoko 
nosilnostjo in tlačno trdnostjo, idealno imajo odlično paropro-
pustnost, čim nižjo toplotno prevodnost, višjo gostoto in spe-
cifično toploto (za višjo toplotno stabilnost) ter ne prispevajo 
k širjenju ognja (negorljivost). Med in predvsem pod špirovci 
lahko vgrajujemo mehkejše, prožne izolacije, ki se odlično pri-
legajo prostoru, nimajo negativnih vplivov na kakovost zraka 
v prostoru in imajo čim nižjo toplotno prevodnost, idealno pa 
prispevajo tudi k boljši zvočni izolativnosti in požarni varnosti, 
npr. izolacije iz steklene ali kamene volne Ecose ter vpihana izo-
lacija iz mineralnih ali drugih vlaken.

Pri ravnih strehah je zaradi snega, vetra in druge lastne ali ko-
ristne obtežbe poleg toplotnih in zvočno-izolativnih lastnosti 
ter požarne varnosti pomembna tudi dovolj visoka nosilnost 
oz. tlačna trdnost izolacij ter njihova vodoodbojnost. Pri izbiri 
je vsekakor treba upoštevati veljavne tehnično-zakonodajne 
predpise (toplotna in zvočna izolativnost, negorljivost materi-
alov), lokacijo, funkcionalno zasnovo ter sosledje slojev in ma-
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terialov. Zaradi visokih temperaturnih razlik se v izogib toplo-
tnim mostovom in poškodbam materialov priporoča uporaba 
izolacij brez temperaturnih deformacij (npr. kamena volna), 
na lahkih konstrukcijah pa naj izolacija pripomore tudi k večji 
toplotni stabilnosti. Pomembno je, da je toplotna izolacija pov-
sem zvezno položena, tudi okoli prebojev, oken, brez vmesnih 
lukenj, špranj in ostalih praznin, izolacija pa naj bo varno fiksira-
na, da ne pride do premikov ali posedanja na dolgi rok, ter fizič-
no ločena od ostalih slojev, ki bi morebiti medsebojno kemično 
škodljivo reagirali. Zelo pomembno je, da poskrbimo tudi za 
pravilno sosledje slojev v konstrukcijskem sestavu, saj lahko 
zaradi razlik v temperaturi in vlagi med zunanjim in notranjim 
okoljem nastane nevarnost pojava kondenzacije vodne pare v 
konstrukciji, kar pa lahko na dolgi rok povzroča konstrukcijske 
poškodbe ali poslabšanje izolativnih lastnosti.

Nevarnost pojava kondenzacije rešujemo z uporabo čim bolj 
paropropustnih izolacij, oblog in folij na zunanji strani kon-
strukcije ter zrakotesno vgradnjo ustreznih parozapornih folij 
na notranji strani konstrukcije.

Še tako dobro toplotno izolacijo lahko hitro izniči nepravil-
na gradnja – neustrezna zrakotesnost ovoja stavbe, toplotni 
mostovi in pojav kondenza v konstrukciji zaradi nepravilnega 
zaporedja in izbire materialov, zato je vedno treba upoštevati 
priporočila in navodila proizvajalcev, specifike materialov, ki 
jih uporabljamo, ter strokovno reševanje toplotnih mostov in 
detajlov.

3.15.4 Zelene strehe

Ena glavnih prednosti zelenih streh je zelo učinkovito pasivno 
hlajenje strehe in podstrešnih prostorov ter zaščita ostalih slo-
jev strešne konstrukcije. Nekatere zelene strehe v svojih slojih 
dobro zadržujejo padavinsko vodo. Ta se ne porablja samo za 
rast rastlin, ampak z izhlapevanjem, tako kot človeška koža z 
znojenjem, predvsem ugodno ohlaja strešno površino. Tako 
zmanjšamo ali celo izničimo toplotni tok, ki vstopa v strešno 

konstrukcijo, obenem pa se zmanjša tudi nihanje temperatur 
na površini strehe. Ta efekt je še posebej pomemben pri lahkih 
konstrukcijah streh. Če je takih streh oz. površin več, se lahko 
omili efekt toplotnega otoka v mestih. Zaradi nižje površinske 
temperature vegetacije v primerjavi s temnejšimi površinami 
ravnih streh pa zelene strehe tudi ugodno vplivajo na zmanjša-
nje temperaturnih deformacij hidroizolacije in drugih strešnih 
slojev. Izpostavljena hidroizolacija, ki jo prekrijemo z zeleno 
streho, je na ta način zaščitena tudi pred neposrednimi me-
hanskimi poškodbami in ultravijoličnimi žarki, vse to pa moč-
no poveča trajnost in življenjsko dobo celotne strehe. Zelena 
streha ugodno vpliva tudi na izboljšanje zvočne izolativnosti 
strehe (zaščita pred hrupom iz okolja) in zmanjšanje odtoka 
vode s streh v primeru močnih nalivov v mestih, kar pripomore 
k manjši obremenitvi javne komunalne infrastrukture. Rastline 
na zeleni strehi v procesu fotosinteze porabljajo ogljikov dio-
ksid iz okolja (1 kvadratni meter zelene strehe lahko absorbira 
5 kg CO₂ letno) in proizvajajo kisik, obenem pa filtrirajo trde 
delce iz ozračja, npr. smog, težke kovine, hlapljive organske 
spojine, in s tem neposredno pozitivno vplivajo na kakovost 
zraka. Strehe s cvetočo vegetacijo predstavljajo tudi privlačno 
okolje za opraševalce in druga živa bitja. Intenzivne zelene stre-
he z debelimi sloji substrata lahko služijo kot nadstandardne 
zelene pohodne površine za oddih ali pridelavo zelenjave, vse 
zelene površine pa dokazano psihološko pozitivno vplivajo na 
človekovo počutje.

Strehe ozelenimo tako, da osnovnim strešnim slojem (nosilna 
konstrukcija, hidroizolacija, toplotna izolacija idr.) dodamo na-
menske materiale (drenaža, vodozadrževalni sloj, rastni medij, 
vegetacija). S prehodom z ekstenzivnih (najlažji, najtanjši in 
najcenejši tip zelenih streh z najmanj zahtevnimi vrstami ra-
stlin in najmanjšo potrebo po vzdrževanju; primer Urbanscape) 
prek polintenzivnih na intenzivne zelene strehe se povečuje-
jo: potrebna debelina in masa rastnega substrata, skupna de-
belina in teža zelene strehe, pohodnost, širše možnosti izbire 
rastlin in – kot že ime samo pove – intenzivnejše potrebe po 
vzdrževanju in zalivanju.

Slika 1: HUF HAUS model 

hiše, Hartenfels, Nemčija
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3.16 Predori na drugem tiru 
proge Divača–Koper

Angelo Žigon,
Marko Žibert,
Peter Jemec,
David Rajšter
Elea iC d.o.o.
t: 01 474 10 00
e: info@elea.si
 www.elea.si

3.16.1 Uvod

Predori so od nekdaj burili duhove javnosti. Sprva zaradi filo-
zofskih nazorov, kasneje zaradi poguma graditeljev, danes pa 
predvsem zaradi nezaupanja v proces gradnje in s tem pove-
zanih stroškov. Ne glede na obdobje pa je gradnja predorov 
predvsem inženirski dosežek, ki po izgradnji izboljša kvaliteto 
življenja uporabnikov, zmanjša vpliv obstoječih prometnic na 
okolje in konec koncev zagotavlja ekonomsko blaginjo pove-
zanih krajev.

Predori na drugem tiru med Divačo in Koprom zagotavljajo vse 
naštete koristi. So posledica dolgoletnih študij različnih variant, 
zato smo prepričani, da so v danem času in prostoru optimalni.

3.16.2 Zakaj predori

Gradnja predorov je bila v preteklosti sprva omejena na pre-
čenje gorstev oz. zaščito pred plazovi, podori ipd. Z začetkom 
prejšnjega stoletja (London 1890, Budimpešta 1892, Glasgow, 
Chicago, Paris ipd.) pa so se predori v sklopu podzemnih že-
leznic izkazali za izjemno učinkovit sistem prevoza potnikov v 
hitro naraščajočih metropolitanskih središčih, sprva v Evropi, 
kasneje še drugod. Večina teh podzemnih gradenj še danes 
obratuje v sklopu modernih urbanih sistemov, kar nakazuje, da 
so predori resnično trajnostna rešitev transporta.

Vzporedno z napredkom družbe in tehnike so se povečevale 
tudi zahteve na področju transporta. Danes je skoraj nepred-
stavljivo, da bi novo železniško povezavo načrtovali čez pre-
laz, globoko v dolino ali po površini v mestno jedro. Globalni 
transportni trend »going underground« stremi k načrtovanju 
ali gradnji:

 − bazičnih predorov, kjer se preči eno ali več gorskih verig 
hkrati in poveže glavne doline (primeri: Gotthard, Lötsch-
berg, Semmering, Koralm, Brenner);

 − obvoznih predorov, kjer se podzemlje izkoristi za umik pro-
metnic stran od naselij;

 − mestnih predorov, kjer se železniški ali cestni transport spu-
sti nekaj horizontov nižje od z ljudmi nasičenega mestnega 
jedra.

Takšne rešitve imajo številne, s prakso potrjene prednosti:

1. Trajnost in vzdržnost. Predori so trajne konstrukcije z dolgo 
življenjsko dobo. Vpliv spremenjenih klimatskih pogojev je 
na predore omejen, zato jih uvrščamo v trajnostne rešitve. 
Ker je večina (vsaj 95 %) izkopnega materiala mineralna su-
rovina, ki se lahko v nadaljevanju tako ali drugače uporabi, 
jih uvrščamo tudi med vzdržne investicije.

2. Ekologija – okoljska sprejemljivost. Tako v času gradnje 
predorov kot v času njihovega obratovanja so emisije del-
cev, hrupa, vibracij itd. omejene na majhno območje porta-
lov. Prav tako predori omogočajo neoviran prehod živali na 
površju in zasedajo manj površin, zato imajo omejen vpliv 
na krajino. Kontrolirano okolje predora ščiti naravno okolje 
pred morebitnimi izlivi nevarnih snovi.

3. Socialni vidik. Predori zasedajo manj prostora in povzročajo 
manj vpliva na življenjski prostor človeka bodisi v mestu ali v 
krajini. Prav tako imajo praviloma omejen vpliv na obstoječe 
poti in zato ne spreminjajo ustaljenih migracij.

4. Varnost. Če odmislimo psihološke zadržke in filozofske na-
zore, statistika jasno kaže, da je število nesreč v predorih 
nižje glede na odprte dele tras, kar je nekako logično, saj v 
predorih vlada nadzorovano okolje z omejenim vplivom zu-
nanjih dejavnikov. Tako je na primer v avtocestnih predorih 
na število prevoženih kilometrov polovico manj nesreč kot 
na odprtih trasah. V železniškem prometu pa je ta številka 
še bolj v prid predorom, sploh v primeru enosmernih pre-
dorov, kjer je sistem nadzora in vodenja prometa sorazmer-
no enostaven; praviloma so nesreče v železniških predorih 
omejene na prometno zapletene sisteme podzemnih žele-
znic (Andersen in Paaske, 2002, pridobljeno na https://www.
lotsberg.net/artiklar/andersen/en_table_1.html). Četudi pri-
de do nesreče, je predor opremljen s številnimi aktivnimi in 
pasivnimi sistemi zaznave in preprečevanja hujših posledic, 
ki jih na odprtih trasah ni.
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5. Ekonomičnost. Splošno znano dejstvo je, da vsak vložen 
evro v načrtovanje in gradnjo prihrani nekajkratnik vložene-
ga stroška v upravljanje med življenjsko dobo objekta. Ker je 
življenjski cikel predora in infrastrukture v predoru bistveno 
daljši od infrastrukture na površju, je celokupni strošek skozi 
življenjski cikel predora bistveno nižji. Če pri tem upošteva-
mo še stroške izpada prometa zaradi vremenskih vplivov ter 
obnovitvenih in vzdrževalnih del tras na površju, predstavlja 
podzemna gradnja nedvoumno zmagovalko ekonomičnosti.

Ob tem je treba poudariti, da te številne prednosti vendarle 
zahtevajo gradnjo, ki je dražja, počasnejša in praviloma zahtev-
nejša od gradnje prometnic na površju.

3.16.3 Predorski sistem med Divačo in Koprom

Novi tir od Divače do Kopra je bil že ob začetku (pred dvema 
desetletjema) načrtovan v smislu omenjenih globalnih tren-
dov. Tu gre načrtovalcem in odločevalcem pripisati vizionar-
stvo. Problem sorazmerno velike višinske razlike (434 m) v 
kombinaciji z občutljivostjo okolja in prostora so rešili z mo-
dernimi prijemi. Posledično kar 75 % nove trase proge poteka 
skozi predore. Celoten predorski sistem med Divačo in Koprom 
je sestavljen iz:

 − osmih glavnih predorskih cevi, imenovanih T1 do T8, v sku-
pni dolžini 20,47 km,

 − treh servisnih predorskih cevi, ki potekajo ob dolgih predo-
rih T1, T2 in T8 dolžine 16,54 km,

 − treh izstopnih predorskih cevi, ki povezujejo glavne cevi 
predorov T4 in T7 s površjem skupne dolžine 300 m.

Skupna dolžina predorskih cevi je več kot 37 km. Za primerja-
vo: od gradnje AC predora Karavanke pa do danes – skorajda 
30-letno obdobje – smo v Sloveniji zgradili manj predorov, kot 
jih je načrtovanih pri gradnji drugega tira. Verjetno pa ni treba 
omeniti, da v tem času nismo zgradili niti enega samega žele-
zniškega predora.

Preglednica 1: Seznam predorov z dolžinami in lokacijo glede na stacionažo, 

začenši iz Divače

Predor Stacionaže Dolžina predora

T1
2.966,00

6.713,30
9.679,30

T2
9.928,26

6.017,34
15.945,60

T3
16.768,00

330,00
17.098,00

T4
17.219,10

1.952,90
19.172,00

T5
19.200,00

128,00
19.328,00

T6
19.353,86

358,54
19.712,40

T7
19.868,55

1.162,58
21.031,13

T8
22.267,00

3.808,00
26.075,00

Slika 1: Koprski portal predora T3 in divaški portal predora T4 s trafo postajo, povezana s pilotno steno.
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3.16.4 Varnostni koncept predorov

Poleg poznavanja geološko-geotehničnih pogojev, ki vladajo 
na območju gradnje predorov, je za zasnovo predorov po-
memben varnostni koncept, ki v mnogočem narekuje gradbe-
no zasnovo predorov, določa funkcionalne zahteve vgrajene 
opreme in definira potrebne organizacijske ukrepe.

Poleg predorov so na trasi drugega tira za varnost pomembni 
naslednji elementi:

1. Evakuacijske poti:
 − prečniki: na drugem tiru je skupaj 33 prečnikov v predo-

rih T1, T2 in T8 na maksimalni razdalji 500 m;
 − izstopne cevi: namesto prečnikov v servisno cev sta v 

predoru T4 predvideni dve izstopni cevi na površje na 
razdalji, manjši od 1.000 m; podoben ukrep je predviden 
v predoru T7, ki prav tako presega dolžino 1.000 m.

2.  Naprava proti iztirjanju.

3. Premostitveni objekti, galerija: predora T1 in T2 sta pove-
zana prek dveh mostov, ki ju povezuje kratek pokriti vkop. 
Oba mostova bosta v celoti zaprta z galerijo, tako da skupna 
dolžina predorov T1 in T2 znaša približno 13 km.

4. Prezračevalna centrala: na območju portala T2-Divača je 
predvidena prezračevalna centrala, ki zagotavlja dima pro-
sto pot v celotnem predorskem sistemu T1 in T2.

5. Reševalna postaja je načrtovana na stacionaži km 16+100,00 
proge in ima 400 m dolg zasilni peron.

Slika 2: Varnostni koncept

3.16.5 Prečni prerez predora

Splošno

Zahtevani svetli profil proge je GC. Poleg tega prečni prerez 
predora narekujejo še geološko-geotehnični in krasoslovno 
hidrogeološki pogoji, zato so na celotnem odseku predvideni 
trije tipi karakterističnih prečnih presekov:

 − območje predorov T1 in T2 – nedreniran odsek,
 − območje predorov T1 in T2 – dreniran odsek,
 − območje predorov T3 do T8.

Prečni preseki servisnih cevi so v geometriji identični glavnim 
cevem z izjemo, da je oprema v območju bodočega tira ome-
jena na zagotavljanje povoznosti za servisna vozila. Velikost 
prečnega prereza omogoča tudi srečevanje vozil na način, da 
se na območju prečnika predvidi hodnik širine 1,0 m le na strani 
prečnika. Tako znaša svetli profil za vozila 2 krat 2,50 m z robni-
mi in vmesnim pasom širine 0,25 m.

Nedreniran odsek T1 in T2

Predora T1 in T2 prečita obsežno območje kraškega vodono-
snika, ki napaja več vodovodnih sistemov v Sloveniji in Italiji. 
Zasnova predorskega preseka je zato sledila krasoslovnim in 
hidrogeološkim pogojem in podatkom, pridobljenih med izde-
lavo projektne dokumentacije. Bistvo je, da se na bolj zakrase-
lih odsekih predvideva gradnja vodotesnega in nedreniranega 
predora, ki mora prenesti vodni stolpec tudi do 86 m nad ni-
veleto predora. S tem zagotovimo, da se vodni režim v vodo-
nosniku ne spremeni tudi po gradnji predorov. V ta namen je 
predvidena bolj krožna oblika predorskih cevi z armirano no-
tranjo betonsko oblogo minimalne debeline 50 cm.



GEOMETRIJSKE DEFINICIJE / GEOMETRIC DEFINITIONS
NEDRENIRANA VARIANTA / BREZ BOČNIH DRENAŽ

UNDRAINED SECTION / NO SIDE DRAINAGE
M 1:100

M1
M2 M3 M4M5

R1

R3
R2R4

R3

R2
R1R5

R4

R5

GEOMETRIJSKE DEFINICIJE / GEOMETRIC DEFINITIONS
NEDRENIRANA VARIANTA / BREZ BOČNIH DRENAŽ

UNDRAINED SECTION / NO SIDE DRAINAGE
M 1:100

M7

M6 M8M9

R6
R9

R7
R6R8

R7

R9
R8

KOPERKOPER

KOPER

PK

KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ /
CHARACTERISTIC CROSS SECTION

NEDRENIRANA VARIANTA / BREZ BOČNIH DRENAŽ
UNDRAINED SECTION / NO SIDE DRAINAGE

Naročnik / Client

Projekt / Project

Objekt / Structure

Vodilni projektant / Project Leader 

Projektant načrta / Designer

Pooblaščeni inženir / Chartered Engineer

Id. št. / ID No.

Št. načrta / Plan No.

Vrsta načrta / Plan Type

Id. št. / ID No. 

Vsebina načrta je last podjetja ELEA iC d.o.o. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo prenesene na naročnika, so pridržane. Brez pisne odobritve reprodukcija ni dovoljena. The content of this
drawing is a property of Elea iC d.o.o. All rights that are not transferred to the client by the contract are reserved. Any reproduction of the drawing without a written authorization is forbidden.

Vrsta projekta / StageŠt. projekta / Project No.

Vodja projekta / Project Manager

Sofinancirano s pomočjo Instrumenta
za povezovanje Evrope Evropske unije

Del objekta / Structure Part

Zap. št. načrta / Cons. Plan No.

Namestnik vodje projekta / Deputy Project Manager Id. št. / ID No. 

Drugi tir železniške proge Divača - Koper, Sklop 1
Second Track of Divača - Koper Railway Line, Lot 1

Načrt predora T2
Tunnel T2

KPP in niše
Typical Cross Sections and Niches

2TDK, Družba za razvoj projekta d.o.o.
Železna cesta 18, SI-1000 Ljubljana

Angelo Žigon, univ. dipl. inž. grad. IZS G-0680

Elea iC d.o.o., Dunajska cesta 21, SI-1000 Ljubljana

Elea iC d.o.o., Dunajska cesta 21, SI-1000 Ljubljana

Marko Žibert, univ. dipl. inž. grad IZS G-2411

Angelo Žigon, univ. dipl. inž. grad. IZS G-0680
Marko Žibert, univ.dipl.inž.grad. IZS G-2411
Peter Jemec, dipl.inž.grad. IZS G-3930

190175/1 PZI

S1-2/05 190175/1-2/05

Načrt s področja gradbeništva / Structural

T1

T2

Sklop / Lot 1Sklop / Lot 1

Sklop / Lot 2

Di

Kp

Izdelovalec risbe / Draftsperson

Stanje risbe / Drawing Status

Datum / DateMerilo / Scale

Različica / Revision 

Naziv risbe / Drawing Title

Risba / Drawing Št. risbe / Drawing No.

00312032TDK_LEA_PZI_GR_S1-x2-05_T1_A2_CC_IL_BI P

06-20201:50

Characteristic Cross Section - Main Tube - Undrained Section
Karakteristični prečni prerez - glavna cev - nedreniran odsek

Primož Cundrič, inž.grad.

BETON / CONCRETE - SIST EN 206:2013+A1:2016

KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
STRUCTURAL ELEMENT

Od
da

lje
no

st 
od

 po
rta

la
[m

]
Dis

tan
ce

 fro
m 

Po
rta

l

Ar
mi

ran
je

Ste
el 

Re
inf

orc
em

en
t

Trdnost
Strength

Izpostavljenost
Exposure Class

Po
se

d /
 Ra

zle
z

Slu
mp

 / F
low

Klo
rid

i
Ch

lor
ide

s

D m
ax

Pro
do

r v
od

e
Wa

ter
 Pe

ne
tra

tio
n

Vid
ni 

be
ton

Vis
ible

 Co
nc

ret
e

Vo
do

tes
no

st
Wa

ter
tig

htn
es

s

PP
 vl

ak
na

PP
 Fi

be
rs

Kr
ov

ni 
slo

j [m
m]

Co
nc

ret
e C

ov
er

Notranja obloga - nedrenirano / Inner lining -
undrained < 1500 x C 35/45 XC4, XF3, XA1 S4 Cl 0,2 16 PV II VB2 x x 50

Notranja obloga - nedrenirano / Inner lining -
undrained > 1500 x C 35/45 XC4, XF1, XA1 S4 Cl 0,2 16 PV II VB2 x x 50

Talni obok - nedrenirano / Invert - undrained < 1500 x C 35/45 XC4, XF3, XA1 S3 Cl 0,2 32 PV II x 50
Talni obok - nedrenirano / Invert - undrained > 1500 x C 35/45 XC4, XF1, XA1 S3 Cl 0,2 32 PV II x 50
Polnilni beton / Fill concrete C 16/20 XC1 16
Podložni beton / Lean concrete C 12/15 X0
Stena kinete / Cable duct wall x C 30/37 XC4, XF1, XA1 S4 Cl 0,2 16 PV II VB2 45
Pokrovi kinet / Cable duct covers x C 35/45 XC4, XF3, XA1 Cl 0,2 16 PV II VB2 25
Polnilni beton - hodnik / Fill concrete - corridor C 30/37 XC4, XF3 S3 16 PV II

ARMATURNO JEKLO / REINFORCING STEEL - SIST EN 10080

KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
STRUCTURAL ELEMENT

Trdnost
Strenght

Razred duktilnosti
Ductility Class

f yk
[MPa] f tk / f yk

εuk
[%]

Vse / All B500 B 500 >1˙08 >5˙00

Pr
eh

od
 v

 tr
aj

no
st

no
 g

ra
dn

jo
 in

 ž
iv

lje
nj

sk
i c

ik
el

 s
ta

vb
e

22
1

Nedrenirani odseki so predvideni le na območjih, kjer s predvi-
denimi načini injektiranja ni možno zmanjšati vodoprepustnosti.

Velikost prečnega prereza glavne cevi je določena s svetlim 
profilom tirnega prometa in zahtevami za umik v sili. Širina med 
hodnikoma znaša 3,4 m. Tu sta predvideni vgradnja tirnega sis-
tema oz. tira na togi podlagi in kanalizacija odpadne vode.

Zaradi vzdrževanja in nujnih primerov sta na vsaki strani pred-
videna hodnika, ki sta 0,28 m dvignjena nad GRT, z nagibom 
1 % proti osi predora. Najmanjša širina hodnikov mora biti po 
predpisih 0,80 m, svetla višina pa 2,25 m. Dejanska širina, tj. 
brez upoštevanja razširitve dinamičnega profila, znaša 1,05 m.

Pod hodnikom se nahajajo vodi in inštalacije za potrebe ESO, 
SV in TK naprav, požarne vode in ostalih železniških vodov. 
Vodi so speljani v dveh prefabriciranih AB kinetah svetlih di-
menzij 0,62/0,68 m in dodatni manjši kineti, kjer se vodijo kabli 
srednje napetosti.

Ob tiru na togi podlagi se na podložni beton položi perforirana 
PE-HD cev 270/315 mm, ki služi za odvod odpadne vode in te-
kočin v primeru nesreč oz. vode pri morebitnem gašenju.

Prečni prerez predora je ves čas simetričen glede na vertikalno 
os in se ne vijači glede na nadvišanje tira v krivini.

Slika 3: Karakteristični prečni prerez za nedreniran odsek proge v predorih T1 in T2

Dreniran odsek T1 in T2

Kontura notranje obloge nedreniranega prereza diktira tudi 
prečni prerez dreniranega prečnega prereza. S tem zagota-
vljamo optimalnejšo obliko preseka za gradnjo v geotehnično 
zahtevnejših pogojih prečenja črnokalskega in socerbskega 
preloma pod velikim nadkritjem.

Predori T3 do T8

Predori T3 do T8 potekajo v popolnoma drugačnih geoloških 
pogojih z bistveno manjšim nadkritjem. V predorih prevladuje-
jo plasti eocenskega fliša, ki ga sestavlja menjavanje laporovca 
in litičnega peščenjaka v plasteh v različnih razmerjih. Ker hi-
drogeološki pogoji na tem odseku ne zahtevajo nedreniranih 
odsekov, je bilo možno preseke geometrijsko optimizirati, tako 
da smo zmanjšali izkopne profile.

Prečni prerezi prečnikov

Povezave med glavno in servisno cevjo v predorih T1, T2 in T8 
so izvedene s prečniki, ki so skladno s TSI medsebojno odda-
ljeni največ 500 m. Lokacije prečnikov bodo med podzemnim 
izkopom lahko tudi spremenjene, saj v morebitnih kraških po-
javih, zapolnjenih z vodo, stikov ne bo mogoče dimenzionirati 
na tako visoke obremenitve. Krajša razdalja med predvidenimi 
prečniki to tudi omogoča.



KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ /
CHARACTERISTIC CROSS SECTION

PREČNIK  / CROSS PASSAGE
BRIZGANI BETON V TALNEM OBOKU / SHOTCRETE INVERT

M1

R1R1

M2

M3 M4 M5

M6

R
2R
7

R3
R2

R4
R3R5

R4

R6
R5

R
7R
6

M7

GEOMETRIJSKE DEFINICIJE / GEOMETRIC DEFINITIONS
PREČNIK  / CROSS PASSAGE

M 1:100

GEOMETRIJSKE DEFINICIJE / GEOMETRIC DEFINITIONS
PREČNIK  / CROSS PASSAGE

M 1:100

Naročnik / Client

Projekt / Project

Objekt / Structure

Vodilni projektant / Project Leader 

Projektant načrta / Designer

Pooblaščeni inženir / Chartered Engineer

Id. št. / ID No.

Št. načrta / Plan No.

Vrsta načrta / Plan Type

Id. št. / ID No. 

Vsebina načrta je last podjetja ELEA iC d.o.o. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo prenesene na naročnika, so pridržane. Brez pisne odobritve reprodukcija ni dovoljena. The content of this
drawing is a property of Elea iC d.o.o. All rights that are not transferred to the client by the contract are reserved. Any reproduction of the drawing without a written authorization is forbidden.

Vrsta projekta / StageŠt. projekta / Project No.

Vodja projekta / Project Manager

Sofinancirano s pomočjo Instrumenta
za povezovanje Evrope Evropske unije

Del objekta / Structure Part

Zap. št. načrta / Cons. Plan No.

Namestnik vodje projekta / Deputy Project Manager Id. št. / ID No. 

Drugi tir železniške proge Divača - Koper, Sklop 1
Second Track of Divača - Koper Railway Line, Lot 1

Načrt predora T2
Tunnel T2

KPP in niše
Typical Cross Sections and Niches

2TDK, Družba za razvoj projekta d.o.o.
Železna cesta 18, SI-1000 Ljubljana

Angelo Žigon, univ. dipl. inž. grad. IZS G-0680

Elea iC d.o.o., Dunajska cesta 21, SI-1000 Ljubljana

Elea iC d.o.o., Dunajska cesta 21, SI-1000 Ljubljana

Marko Žibert, univ. dipl. inž. grad IZS G-2411

Angelo Žigon, univ. dipl. inž. grad. IZS G-0680
Marko Žibert, univ.dipl.inž.grad. IZS G-2411
Peter Jemec, dipl.inž.grad. IZS G-3930

190175/1 PZI

S1-2/05 190175/1-2/05

Načrt s področja gradbeništva / Structural

T1

T2

Sklop / Lot 1Sklop / Lot 1

Sklop / Lot 2

Di

Kp

Izdelovalec risbe / Draftsperson

Stanje risbe / Drawing Status

Datum / DateMerilo / Scale

Različica / Revision 

Naziv risbe / Drawing Title

Risba / Drawing Št. risbe / Drawing No.

00312422TDK_LEA_PZI_GR_S1-x2-05_T1_A2_CC_IL_BI P

06-20201:50

Characteristic Cross Section - Cross Passage
Karakteristični prečni prerez - prečnik

Primož Cundrič, inž.grad.

BETON / CONCRETE - SIST EN 206:2013+A1:2016

KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
STRUCTURAL ELEMENT

Od
da

lje
no

st 
od

 po
rta

la
[m

]
Dis

tan
ce

 fro
m 

Po
rta

l

Ar
mi

ran
je

Ste
el 

Re
inf

orc
em

en
t

Trdnost
Strength

Izpostavljenost
Exposure Class

Po
se

d /
 Ra

zle
z

Slu
mp

 / F
low

Klo
rid

i
Ch

lor
ide

s

D m
ax

Pro
do

r v
od

e
Wa

ter
 Pe

ne
tra

tio
n

Vid
ni 

be
ton

Vis
ible

 Co
nc

ret
e

Vo
do

tes
no

st
Wa

ter
tig

htn
es

s

PP
 vl

ak
na

PP
 Fi

be
rs

Kr
ov

ni 
slo

j [m
m]

Co
nc

ret
e C

ov
er

Notranja obloga - PR/IPC za čelno steno / Inner
lining - PR/IPC behind the front wall C 30/37 XC4, XF1, XA1 S4 16 PV II

Notranja obloga - PR/IPC za čelno steno / Inner
lining - PR/IPC behind the front wall x C 30/37 XC4, XF1, XA1 S4 Cl 0,2 16 PV II 50

Temelj / Foundation < 1500 C 30/37 XC4, XF3, XA1 S3 32 PV II
Temelj / Foundation > 1500 C 30/37 XC4, XF1, XA1 S3 32 PV II
Talni obok / Invert C 30/37 XC4, XA1 S3 32 PV II
Čelna stena v PR/IPC / Front wall in PR/IPC < 1500 x C 30/37 XC4, XF3 S4 Cl 0,2 16 PV II VB2 45
Čelna stena v PR/IPC / Front wall in PR/IPC > 1500 x C 30/37 XC4, XF1 S4 Cl 0,2 16 PV II VB2 45
Notranje stene in plošče v PR/IPC / Inner walls
and slabs in PR/IPC x C 30/37 XC3 S4 Cl 0,2 16 PV II VB2 45

Polnilni beton / Fill concrete C 16/20 XC1 16
Drenažni beton / Drainage concrete drenažni 32
Podložni beton / Lean concrete C 12/15 X0
Stena kinete / Cable duct wall x C 30/37 XC4, XF1, XA1 S4 Cl 0,2 16 PV II VB2 45
Pokrovi kinet / Cable duct covers x C 35/45 XC4, XF3, XA1 Cl 0,2 16 PV II VB2 25

Polnilni beton - hodnik / Fill concrete - corridor C 30/37 XC4, XF3 S3 16 PV II

Podložni beton - stranska drenaža / Lean
concrete - lateral drainage C 12/15 XC1 F2 16

ARMATURNO JEKLO / REINFORCING STEEL - SIST EN 10080

KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
STRUCTURAL ELEMENT

Trdnost
Strenght

Razred duktilnosti
Ductility Class

f yk
[MPa] f tk / f yk

εuk
[%]

Vse / All B500 B 500 >1˙08 >5˙00

Pr
eh

od
 v

 tr
aj

no
st

no
 g

ra
dn

jo
 in

 ž
iv

lje
nj

sk
i c

ik
el

 s
ta

vb
e

22
2

S projektom sta bila sprva predvidena dva tipa prečnikov, ka-
sneje pa se je z namenom modernizacije napajanja in optimi-
zacije prečnih prerezov zasnovalo enotni prečnik.

Poleg opreme za napajanje, signalno-varnostnih naprav in 
ostalih komunikacijskih naprav poenoten prečnik zagotavlja 
tudi svojo primarno nalogo – prehod ljudi v primeru nesreče ali 
požara v predoru. Velikost prehoda 2,30/2,50 m pa zagotavlja 
tudi vstop intervencijskih ekip z uporabo dodatne opreme.

3.16.6 Način gradnje predorov

Po trenutno veljavni strategiji izgradnje 2TDK bo gradnja pre-
dorov potekala v dveh sklopih:

 − sklop 1: predora T1 in T2,
 − sklop 2: predori T3 do T8.

Oba sklopa predorov se bosta gradila s konvencionalno gra-
dnjo po znanih principih nove avstrijske metode. Na izbrani 
princip gradnje so vplivali predvsem naslednji dejavniki:

 − dolžina predorov v spodnjem delu,
 − raziskanost podzemnega prostora in s tem povezana 

tveganja v kraškem svetu,
 − gradnja v območju predvidenih velikih hidrostatičnih 

pritiskov,

Slika 4: Karakteristični prečni prerez poenotenih prečnikov (brizgani beton v talnem oboku)

 − dostopnost portalov,
 − kratek časovni okvir za mobilizacijo,
 − pretekle izkušnje pri vodenju podobnih investicij.

Z izjemo krajših predorov bo gradnja potekala tako z divaške 
kot koprske strani, kar pomeni, da bo napredovanje navzgor in 
navzdol. Izkopni profili se za posamezne prečne prereze spre-
minjajo. Izkop je deljen v dve fazi, in sicer na kaloto in stopnico s 
talnim obokom v glavni cevi in servisni cevi ter kaloto s stopni-
co in talni obok v prečnikih. Izjema so portalna območja, kjer se 
glavna in servisna cev deli v tri faze: kaloto z začasnim talnim 
obokom, stopnico in končnim talnim obokom.

3.16.7 BIM – Building Information Modelling

Predstavljeni koncept predorov je bil v primeru predorskega 
sistema na drugem tiru zasnovan s pomočjo širokega kroga 
strokovnjakov, ki so s svojim doprinosom ter strokovnim in 
znanstvenim angažmajem uskladili tisočere zahteve in med 
njimi poiskali najboljše kombinacije tehničnih rešitev. Delamo 
tudi na tem, da nam bo v prihodnje pri rešitvah med množico 
dejavnikov pomagala umetna inteligenca.
Naročnik je že v zagonu projektnega dela projekta, skladno s 
stanjem sodobne tehnike, zahteval izdelavo projektne doku-
mentacije v BIM (Building Information Modelling). Projektant-
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sko skupino, ki je združevala okoli 150 projektantov iz približno 
desetih podjetij, je vodilo podjetje Elea iC. Koordinatorji BIM so 
zastavili implementacijski in izvedbeni organizacijski načrt za 
pripravo dokumentacije v okolju BIM.

Prva naloga je bila poenotenje rezultatov geoloških raziskav in 
za ta namen so izdelali 3D geološki model, ki deluje kot neka-
kšna prostorska baza podatkov. Osnovo tvori morfološki model 
terena, v katerega se vstavlja tisoče in deset tisoče rezultatov 
najrazličnejših geoloških raziskav. Podatki se medsebojno po-
vezujejo, korelirajo, interpolirajo in statistično vrednotijo. V 
zaledju prostorske baze se nahaja izjemno kompleksna nume-
rična baza, ki je predmet najrazličnejših analiz, na podlagi kate-
rih se pridobivajo mehanske karakteristike hribine, v kateri so 
vodeni objekti predorov in drugi gradbeni objekti.

Na podlagi izdelanega geološkega modela in poteka trase smo 
določili karakteristične in kritične geološke prereze, ki postane-
jo predmet geomehanskih analiz. Sodobna orodja omogočajo 
povezavo geoloških in geomehanskih analitičnih orodij, zato 
je danes v enakem času mogoče narediti množico natančnih 
analiz in s tem zmanjševati tveganja, ki bi izhajala iz naslova 
geotehnike.

Rezultati analiz tvorijo osnovo za določitev podpornih tipov 
predora. Podporni tip predstavlja nabor ukrepov, ki na dolo-
čenem območju zagotavljajo stabilnost izkopanega dela. Tudi 
tu uporabimo informacijsko tehnologijo in naredimo nekakšno 
matriko, ki pošteno razdeli tveganja med naročnika in izvajalca. 
Ne pozabimo: tla in vsi pogoji, s katerimi se pod zemljo sreča 
izvajalec, so last investitorja. Enako velja za tveganja, ki izhajajo 
iz podzemnih gradenj.

Nekoč je sledil proces risanja podporij, danes ni več tako. S 
pomočjo projektantov, ki so tudi spretni programerji, množica 
risb danes nastaja s pomočjo kode. Razume se, da tudi te skrb-
no pregledajo izkušeni inženirji in so nemalokrat tudi popra-
vljene ali dopolnjene s pomočjo preizkušene tehnologije CAD.

Gradbene konstrukcije predorov so gradbene konstrukcije li-
nijskih objektov. Tu smo predorogradniki še nekoliko pred po-
nudbo tehnike na tržišču, zato si pomagamo s programiranjem. 
Geometrijo predora in vseh njegovih elementov modeliramo, s 
pomočjo programske kode pa modele zložimo ali transformira-
mo v celovit objekt. Tako dobimo geometrijo, ki je – podobno 
kot pri geologiji – prostorska baza, na katero se veže množica 
atributov in parametrov.

Modeli BIM danes vsebujejo praktično vse elemente, ki jih bo 
treba dostaviti na gradbišče. Od vijaka ograje do zadnje tone 
armaturnega železa. Vsebujejo vse podatke: od posamezne 
faze izkopa do načrta vnosa izkopnega materiala v tla, vsak 
element vsebuje poljubno število atributov. Pomembno pa je, 
da so ti atributi konsistentno urejeni, saj le urejena baza nudi 
trdno oporo za nadaljnje analize.

In čemu ves ta trud? Priprava in oprema modelov ter generi-
ranje in urejanje risb predstavljajo dodaten napor v primerjavi 
s klasičnimi izrisi v dveh dimenzijah. Čemu torej izbrati takšen 
način projektiranja? Odgovorov je več.

Modelno okolje v fazi priprave projektne dokumentacije omo-
goča:

 − sočasno usklajeno sodelovanje stotnije projektantov,
 − algoritemski pregled usklajenosti projektantskih rešitev,
 − parametrično optimizacijo odločitev,
 − zanesljivost pri izvedbi popisov,
 − kakovostno komunikacijo v fazi usklajevanja projekta.

Brez okolja BIM v danem času in predvsem v takratnih pande-
mičnih razmerah izdelava projekta ne bi bila mogoča.

V fazi izvedbe BIM omogoča:

 − natančen pregled fraznosti,
 − osnovo za spremljavo in obračun,
 − osnovo za nadgradnjo s spremembami.

V fazi obratovanja pa BIM ponuja:

 − bazo za zbiranje podatkov o stanju in vzdrževanju,
 − bazo za analize finančne učinkovitosti posameznih produk-

tov in storitev,
 − bazo za vzdrževanje (z natančnim posnetkom izvedenih del).

3.16.8 Zaključek

Polemike o izbiri variante, smotrnosti investicije in možnih al-
ternativah gradnje bodo trajale vse do zaključka gradnje. Izku-
šnje iz številnih predorov na avtocestnem programu pa kažejo, 
da bo kasneje, ko se bodo pokazale vse prednosti zgrajenega 
predorskega sistema, ta postal nepogrešljiv in samoumevni 
del vsakdana, brez katerega si ne bi predstavljali našega načina 
življenja. Kot družba se moramo zavedati dejstva, da grajeno 
okolje in kakovostna infrastruktura nista edini namen tovrstnih 
investicij. Pomembna je tudi pot, ki pelje do cilja, saj ta omo-
goča prenos znanja, obenem pa tudi znanstveni, ekonomski in 
družbeni napredek. In našo skupno pot do drugega tira proge 
Divača–Koper moramo izkoristiti v kar se da širokem oziru traj-
nostnega razvoja.

Slika 5: Portal T7 v smeri Kopra
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4 Promocija

CKT Tivoli – celovita prenova
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TKK predstavlja nekaj svojih izdelkov in 
rešitev na področju celotne verige traj-
nostne gradnje in učinkovite rabe vi-
rov v objektih. Začnimo z najpogosteje 
uporabljenim gradbenim materialom v 
sodobnem času. Izkaže se, da je beton 
zaradi lokalne proizvodnje, svoje traj-
nosti in sposobnosti absorbiranja CO₂ iz 
atmosfere ekološko povsem sprejemljiv 
material.

Kemijski dodatki za betone CEMENTOLI 
so v sodobnem gradbeništvu nepogre-
šljiva sestavina. Z njimi lahko vplivamo 
na lastnosti betonskih mešanic v sve-
žem in strdelem stanju na način, da npr. 
zmanjšamo porabo cementa, pripravi-
mo samovgradljiv beton in zato pri vgra-
dnji porabimo manj energije, strdeli be-
ton pa je zaradi gostejšega cementnega 
kamna trajnejši.

Trajnost strdelega betona lahko podalj-
šamo z uporabo hidrofobnih impregna-
cij – SILIFOBI, ki preprečujejo absorpcijo 
vode in v njej raztopljenih korozivnih 
snovi skozi kapilare cementnega kamna. 
Življenjski cikel betonskih konstrukcij 
podaljšamo z ustreznim vzdrževanjem 
in ne nazadnje s sanacijo poškodovane-
ga betona, ko do tega pride. Za ta namen 
imamo v TKK na razpolago raznoliko pa-
leto sanacijskih malt za betone iz družine 
TEKAMAL.

Za učinkovito vgradnjo oken in vrat z 
minimalnimi toplotnimi izgubami ter 
ustrezno zvočno zaščito se uporablja 
TKK sistem 3MONT. Pravilnik o učinko-
viti rabi energije v stavbah, ki predpisuje 
popolno zatesnitev stavb, se uporablja 
za projektiranje in gradnjo novih ter 
prenovo obstoječih stavb. Velja torej 
tudi za vse rege, preboje in zaključne 
rege med okni, vrati in stenami. Tesnost 
reg še vedno predstavlja šibko točko v 
gradbeni fiziki in je vzrok za nezaželene 
in težko kontrolirane izgube toplote in 
poškodbe zaradi vlage. Klasična vgra-
dnja in tesnjenje samo s poliuretansko 
peno vsekakor ne zadoščata več, saj na 
stikih obstaja možnost nastanka toplo-
tnih mostov. V sklopu kompetenčnega 
centra za trajnostno in inovativno grad-
beništvo je bilo v letih od 2010 do 2013 
podjetje TKK pozvano k razvoju sistema 
za vgradnjo stavbnega pohištva, ki bi 
sledilo zahtevam pravilnika PURES ozi-
roma jih celo preseglo. Tako je leta 2013 
predstavilo popolnoma certificiran sis-
tem štirih možnih kombinacij tesnjenja 
pod zaščitenim imenom 3MONT. Sistem 
sledi po principu »znotraj bolj tesno kot 
zunaj« tako smernicam RAL kot smerni-
cam, vključenim v zahteve slovenske-
ga Eko sklada ter gradbenih inštitutov 
ZAG in ZRMK. Sestavljen je iz elastičnih 
trakov 3MONT TRAK različnih širin, te-
snilnih mas 3MONT KIT, razvitih posebej 
za namen vgradnje, in specialne elastič-

ne pene 3MONT PU FLEX, ki ob pravilni 
uporabi nudi 10-krat boljšo zrakotesnost 
spoja od klasične poliuretanske pene. 
Z letom 2020 smo v sistem uvedli nove 
3MONT TOTAL trakove, ki olajšajo delo 
pri vgradnji SP v nizkoenergetske in pa-
sivne zgradbe.

V zadnjih letih klasične materiale, na pri-
mer malto oziroma cementna lepila, ki se 
uporabljajo v gradbeništvu kot vezivo ali 
lepilo, zamenjujejo sodobnejši in boljši 
materiali. Malto oziroma cementno le-
pilo je pri lepljenju izolacijskih materia-
lov in zidanju predelnih sten zamenjalo 
poliuretansko lepilo, saj je delo z njim 
hitrejše, ima tudi boljše mehanske in 
izolacijske lastnosti od klasičnih materi-
alov. Z uporabo poliuretanskega lepila 
TEKAPUR INSULATION ADHESIVE se pri 
izdelavi fasade za fiksiranje izolacijskih 
materialov izognemo nastanku toplo-
tnih mostov, ki so pogosta težava v grad-
beništvu in vzrok za izgubo toplote ter 
drugih težav, kot so korozija, odpadanje 
ometa, nastanek plesni. Poleg tega ima 
poliuretansko lepilo odlične mehanske 
in izolacijske lastnosti ter dobro nosil-
nost, kar je osnova za dolgo življenjsko 
dobo fasade. TEKAPUR CONSTRUCTION 
ADHESIVE pa je lepilo z visoko končno 
trdnostjo, namenjeno zidanju predelnih 
sten (kot nadomestilo za malto) in leplje-
nju različnih gradbenih materialov. Po-
liuretansko lepilo ima dober oprijem na 
opeko, beton, plinobeton, kamen, les ter 
druge gradbene in izolacijske materiale. 
Lepilo utrjuje z zračno vlago in vlago iz 
podlage. Prednosti uporabe lepila v pri-
merjavi s cementno malto so enostavna 
uporaba, zelo dober oprijem na različne 
gradbene materiale, manjša poraba ma-
teriala, cenejša izvedba del, prihranek pri 
stroških transporta in skladiščenja, hitro 
utrjuje, odporno je na vlago in nizke 
temperature, omogoča hitro napredova-
nje pri delu in je vodoodporno.

TKK rešitve na področju trajnostne 
gradnje in učinkovite rabe virov

TKK d. o. o. 
Srpenica 1, 5224 Srpenica 
t: 05 38 41 300 
e: info@tkk.si, www.tkk.si
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www.fragmat.si

KER VAM VODA 
NE MORE DO 
ŽIVEGA.

45 let tradicije

Slovenski hidroizolacijski 
bitumenski trakovi



članek_Trajn.Gradnja_DuoPlus_TISK

petek, 31. julij 2020 09:59:22
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Solatube hibridni LED sistem je sistem 
razsvetljave, ki omogoča enakomerno 
osvetljevanje prostorov podnevi in po-
noči. Primeren je za večje in razsežnejše 
prostore, še zlasti tiste, kjer poteka delo 
brez prekinitev ali je raven osvetljeno-
sti natančno predpisana. Z integriranim 
LED modularnim sistemom so lahko 
opremljeni sistemi Solatube iz serij 
SkyVault in SolaMaster®. Naložba v ta si- 
stem razsvetljevanja je za investitorja 
donosna, smiselna in stroškovno upravi-
čena, kar ob načrtovanju investicije po-
kaže tudi naložbeni izračun (ROI).

Solatube hibridni LED sistemi so primer-
ni za trajnostne okoljske naložbe, pripo-
ročamo pa jih tudi za vgradnjo v številne 
javne ali zasebne ustanove ter pisarniške 
in druge poslovne prostore. Arhitekti 
in projektanti bodo z vgradnjo certifici-
ranih Solatube hibridnih LED sistemov 
zlahka uresničevali kriterije trajnostne 
gradnje ob izpolnjevanju predpisanih 
evropskih standardov.

Prilagajanje in upravljanje sistema

Solatube hibridni LED sistem se samo-
dejno uravnava s senzorjem, takoj ko 
zazna spremembe ravni osvetljenosti. 
Tako prilagajanje sistema pa zagotavlja 
konstantno enakomerno osvetlitev pro-
stora. Upravljanje LED sistema je eno-
stavno in poteka prek aplikacije.

Inovativen Solatube hibridni 
LED sistem za učinkovito 
osvetljevanje prostorov

Solatube hibridni LED sistem je 
energijsko varčen sistem, ki ob 
hkratni uporabi sončne energije in 
LED tehnologije predstavlja edin-
stveno rešitev za učinkovito in ena-
komerno osvetlitev prostorov.

Z energijsko varčnim Solatube hibridnim LED sistemom širimo možnosti uporabe dnevne osvetlitve.

Pooblaščeni uvoznik in zastopnik 
Solatube za Slovenijo: 
KERBER d. o. o., Medvode, 
Gorenjska cesta 50a, 1215 Medvode 
t: 01 36 18 365 
e: info@kerber.si, www.solatube.si

V prid naravne osvetlitve prostorov govorijo številni 

ekonomski razlogi, najpomembnejši pa je zagotovo 

varčevanje z energijo.

Sprotno prilagajanje svetilnosti: po-
dnevi LED svetilka deluje z minimalno 
močjo oziroma sploh ne deluje, če je 
jakost dnevne svetlobe zadostna, kar 
občutno podaljša dobo trajanja njenega 
delovanja.

Upravljanje sistema: elektronski kom-
ponenti sta PHILIPS XITANIUM LED kr-
milnik in senzor PHILIPS EasyAir SNS 200. 
Za nastavitve LED svetilke potrebujete 
Philipsovo aplikacijo na androidni na-
pravi, preko katere je mogoče izvesti vse 
nastavitve.
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Trajnostna gradnja – primeri dobre prakse

Solatube SkyVault z ojačevalnikom svetlobe

Solatube SkyVault z zbiralnikom in ojačevalnikom svetlobe

Prednosti Solatube hibridnega LED 
sistema:

 • enakomerna osvetlitev prostora,
 • enaka raven osvetljenosti čez dan in 

ponoči,
 • eno svetlobno telo, ki vključuje dnev-

no in umetno svetlobo, je enota, v ka-
tero je integriran hibridni LED modul,

 • možnost zamenjave posameznih 
komponent,

 • daljša doba trajanja LED svetilke.

Solatube LED modularni sistemi 
v serijah SkyVault in SolaMaster® 
so primerni za:

 • skladišča in proizvodne hale
 • trgovske centre, nakupovalna 

središča in prodajne salone
 • letališča in kongresne dvorane
 • šole, vrtce in druge izobraževalne 

ustanove
 • športne objekte in telovadnice
 • zdravstvene ustanove
 • pisarniške prostore

Prostoviseči sistemi: sistema Solatube 
SkyVault M74 DS in SolaMaster 750 DS-O 
omogočata visoko učinkovito osvetli-
tev z dnevno svetlobo v prostorih brez 
spuščenih stropov. Uporabljata cevi 
Spectralight® Infinity, po katerih pripe-
ljemo učinkovito razpršeno dnevno sve-
tlobo mimo konstrukcijskih elementov, 
ki bi sicer absorbirali precejšen delež te 
svetlobe. Tudi same strešne odprtine so 
lahko precej manjše, kot so pri običajnih 
strešnih svetlobnikih. Sistem je zelo pri-
meren tudi za naknadno vgradnjo.

Primer svetlobnega izračuna za industrijsko halo z vgrajenimi Solatube LED mo-
dularnimi sistemi:

 − dimenzije industrijske hale 20 m x 50 m x 9 m
 − pričakovana osvetlitev na višini 0,76 m 300 lux

 − število Solatube SkyVault M74 DS-A sistemov 21
 (dvojna kupola in ojačevalnik svetlobe)

 − dosežena osvetlitev na višini 0,76 m 331 lux
 − razpršilniki sistemov so spuščeni na višino 7,7 m

Sestavljivi SkyVault M74DS sistem omogoča vgradnjo praktično v vsak velik objekt. Ide-
alen je za naravno osvetlitev večjih površin ter razsežnejših prostorov z visokimi stropi.

SolaMaster 750 DS-C

Sistemi za spuščene strope: sistem Solatube SolaMaster 750 DS-C, ki uporablja viso-
ko odbojne cevi Spectralight® Infinity, je opremljen s patentiranim prehodnim ele-
mentom, ki zvezno preide iz okroglega preseka cevi na kvadratno obliko razpršilnika. 
Prehodni element se zlahka prilega v standardni raster stropnih nosilcev. Modularna 
zasnova sistema omogoča enostavno prilagajanje morebitnim kasnejšim spremem-
bam prostorov.

Arhitektom, načrtovalcem in projektantom nudimo brezplačno strokovno svetova-
nje, podporo s CAD detajli, BIM datotekami ter z izvedbo svetlobnih izračunov, inve-
stitorjem pa zagotavljamo jamstvo na izdelke in montažo.
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Na trgu so nove ogrevalne toplotne čr-
palke zrak-voda Mitsubishi Electric, ki so 
primerne za nizkotemperaturno talno 
ali radiatorsko ogrevanje prostorov in 
sanitarne vode. V enotah je zelo majhna 
količina okolju prijaznega plina R32, ki v 
primerjavi z dosedanjim R410A ohranja 
samo še eno tretjino vpliva na globalno 

segrevanje. Kemijske in fizikalne lastno-
sti plina R32 namreč omogočajo do 20 
% manjšo količino polnjenja naprav in 
boljše dosežke ogrevanja pri nižjih tem-
peraturah okolja.

Modeli PUD so nove zunanje enote, na-
menjene izključno ogrevanju prostorov 

in sanitarne vode. Dobavljive so v kom-
paktni enoventilatorski izvedbi za obe 
znani seriji, tako ECODAN kot ZUBADAN. 
Videz in mere zunanje enote so enake za 
vse modele, višina 1020 mm, širina 1050 
mm in globina 380 mm. Energijski razred 
pri temperaturi izhodne ogrevalne vode 
35 °C je A+++, pri 55 °C pa A++.

Ključne lastnosti serij ECODAN ZUBADAN

Razpon modelov po nazivni moči 8, 10 in 12 kW 8, 10, 12 in 14 kW

Delovanje do zunanje temperature -25 °C -28 °C

Nominalna moč zagotovljena do -7 °C -15 °C

Nove toplotne črpalke, 
zunanje enote model PUD

VITANEST d.o.o. 
Industrijska cesta 1 F 
5000 Nova Gorica 
t: 05 33 84 998 
e: vitanest@vitanest.si 
 www.vitanest.si

Za več informacij prelistajte 
naš katalog toplotnih črpalk 

Mitsubishi Electric.

Zunanje enote se v sistem kombinirajo z 
notranjimi enotami za pripravo ogreval-
ne in sanitarne vode. Notranje enote so 
dobavljive v stenski izvedbi brez rezer-
voarja sanitarne vode ali v talni izvedbi 
z rezervoarjem sanitarne vode, ki je na 
razpolago v 170-, 200- ali 300-litrski razli-
čici. Enote se upravljajo prek krmilnika z 
enostavnim menijem ali iz oddaljene lo-
kacije prek aplikacije MELCloud v oblaku.

V toplotnih črpalkah Mitsubishi Electric, 
ki jih dobrih 10 let proizvajajo na Škot-
skem, je preizkušena japonska inver-
terska tehnologija, ki jo je proizvajalec 
razvijal vrsto let. Z namenom doseganja 
maksimalnega toplotnega udobja, eno-
stavnosti upravljanja in okolju ter ljudem 
prijaznega delovanja naprav je Mitsubi-
shi Electric poleg tovarne v Livingstonu 
postavil dve hiši, v katerih že od leta 2013 
izvajajo testiranje delovanja v praksi.

Zunanja enota pri hiši

Testna hiša pri tovarni

Notranja enota v garaži

Vir: VITANEST d.o.o.



Uvoz in distribucija klimatskih naprav, toplotnih črpalk in sistemov za prezračevanje z rekuperacijo toplote
VITANEST d.o.o., NOVA GORICA | tel.: 05 338 49 99 | e-pošta: vitanest@vitanest.si

www.vitanest.si 080 19 59

(A7/W35)

NIZKOTEMPERATURNO 
OGREVANJE
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Energetska prenova stavb 
izboljšuje učinkovito rabo 
energije

Petrol d.d. 
Dunajska cesta 50 
1000 Ljubljana 
t: 04 57 53 000 
e: eios@petrol.si 
 www.petrol.si/poslovne-resitve

Zmanjšanje vplivov na okolje, znižanje stroškov za oskrbo z energijo, zmanjšanje 
rabe energije, nespremenjeno udobje v prostorih in prihranki. Vse to so 
prednosti, ki jih prinaša energetska prenova stavb. Hkrati so tudi pomembni 
dejavniki, ki vplivajo na učinkovitejšo rabo energije in posledično bolj trajnostno 
gospodarstvo. Živimo na planetu, ki ima omejene vire, zato moramo z njimi 
pametno in učinkovito upravljati, povedo v Petrolu, kjer so pomen vlaganja v 
nizkoogljično družbo prepoznali že med prvimi.

Klimatski in družbeni pogoji za življenje 
na našem planetu se ves čas spreminja-
jo; letošnji izredni dogodki so povsem 
premešali karte in še bolj poudarili po-
men digitalizacije. V najbolj negotovih 
časih so se izkazale digitalne rešitve, ki 
so družbi pomagale prehoditi obdobje 
epidemije.

V Petrolu so, na primer, z naprednimi 
rešitvami poskrbeli za upravljanje in-
frastrukturnih sistemov na daljavo ter s 
tem pomagali partnerjem zagotavljati 
varno in nemoteno oskrbo s pitno vodo 
in toploto, sprejemati hitre in zanesljive 
poslovne odločitve in obenem skrbeti za 
standard udobja prebivalcev. Tako je di-
gitalizacija pomemben gradnik zelenega 
okrevanja, ki je vse bolj izpostavljeno v 
gospodarskih in širše družbenih krogih.

Partnerstva za prehod v nizkoo-
gljično gospodarstvo

Pomen vlaganja v nizkoogljično gospo-
darstvo so v Petrolu prepoznali že pred 
leti, ko so tovrstno zavezo vtkali v svojo 
strategijo. Z energetskimi prenovami 
stavb so pričeli pred dvajsetimi leti, pi-
onirsko v partnerstvu z Mestno obči-
no Kranj. V tem času so se energetske 
prenove stavb izkazale kot pomemben 
gradnik bolj trajnostne in nizkoogljič-
ne družbe. Mesta so največji porabniki 
energije, zato so ključna pri izvajanju 
projektov energetske učinkovitosti, 
ekonomični uporabi obnovljivih virov 
energije in okoljskih projektih. V Petro-

lu tudi v najbolj zahtevnih časih pro-
jektom energetske prenove namenjajo 
posebno pozornost in gradijo partner-
stva za nemoten razvoj. V maju 2020 
so pričeli z dvema novima projektoma 
energetske prenove stavb. Z dvema 
javno-zasebnima partnerstvoma bodo 
v skupnem seštevku zmanjšali emisije 
CO₂ za malo več kot 885 ton letno, kar 
je enako količini, ki jo letno vsrka 45.000 
dreves. Energetsko bodo prenovili štiri 
pomembne izobraževalne stavbe v Kra-
nju in 15 javnih objektov v Brežicah.

Ključen pri tem je model energetskega 
pogodbeništva, ki predvsem občinam in 
javnemu sektorju pomaga brez zadolže-
vanja prenoviti precejšnji delež stavbne-
ga fonda. S tem Petrolovi partnerji lažje 
dosegajo postavljene cilje, to je znižanje 
stroškov za oskrbo z energijo, oskrbo z 
energijo v določeni količini in kakovosti 
in povečanje udobja v prostorih, ob jam-
stvu Petrola za zagotavljanje učinkov. 
Po prenovi so seznanjeni tudi s pravil-
no uporabo novih sistemov in naprav, 
z namenom zagotavljanja energetske 
učinkovitosti in pravilnega vzdrževanja. 
Energetsko pogodbeništvo je primerno 
za vse vrste uporabnikov: javni sektor, 
industrijo, izvajalce javnih gospodarskih 
služb in lastnike večstanovanjskih stavb. 
Model se lahko uporabi povsod, kjer je 
možno doseganje ekonomsko upraviče-
nih prihrankov z uvedbo ukrepov, torej 
na stavbah, na sistemih javne infrastruk-
ture ter v tehnoloških procesih.

Zanesljive odločitve, ki zmanjšu-
jejo okoljske obremenitve

V Petrolu želijo pomagati mestom in re-
gijam, da so učinkovita in uporabnikom 
prijazna, zato so za svoje rešitve razvili la-
stno IoT/OT platformo Tango, ki temelji 
na najsodobnejših tehnologijah. Tango 
zbira, preverja in obdeluje velike količine 
podatkov, omogoča napredno podat-
kovno analitiko in strojno učenje.
S Tangom v Petrolu enostavno in digi-
talno vodijo svoje energetske in okoljske 
rešitve, saj jim pomaga pri vzpostavitvi 
enotne baze podatkov ter učinkovitej-
šem upravljanju sistemov. S pomočjo 
strojnega učenja lahko na podlagi pre-
teklih podatkov zelo natančno napovejo 
rabo energije, zaradi česar lahko upra-
vljalci sprejemajo zanesljive odločitve, ki 
temeljijo na realnosti delovanja sistema. 
S tem ne le pomagajo ustvarjati prihran-
ke, ampak tudi zmanjšujejo okoljske 
obremenitve.

Tudi v prihodnje bodo v Petrolu razvijali 
energetsko učinkovite rešitve za pame-
tna mesta in skupnosti. Potencial za zele-
no okrevanje gospodarstva vidijo v kom-
binaciji storitev celovitega upravljanja 
z energijo, digitalizaciji infrastrukturnih 
sistemov ter učinkoviti, trajnostni rabi 
energije in vode. Kot ena izmed osre-
dnjih energetskih družb v Sloveniji so 
si zadali aktivno vlogo pri povečevanju 
energetske neodvisnosti in energetske 
učinkovitosti ter povečevanja deleža ob-
novljivih virov energije na trgu.
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www.knaufinsulation.si

MOČ NARAVNE
IZOLACIJE

Knauf Insulation, d.o.o. Škofja Loka, Trata 32, 4220 Škofja Loka
Tehnično svetovanje: 04 5114 105, svetovanje@knaufinsulation.com

Iz legende o mineralnem ovnu se je rodila vznemirljiva 
realnost  – napredni proces proizvodnje mineralne volne 
Knauf Insulation za popolno ugodje zdravega bivanja. 

Mineralno volno Knauf Insulation odlikuje:
• naraven izvor, 
• vrhunska toplotna izolativnost,
• negorljivost, 
• visoka stopnja absorpcije zvoka  
• paropropustnost, ki omogoča 

''dihanje'' konstrukcije.
• Za izolacijo fasad, streh, sten 

in tal.

KI_oven_oglas_kolaz_Prehod_170x240mm.indd   1 18/08/2020   09:50
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Trajnostna gradnja za 
trajnostno mobilnost

Porsche Slovenija d.o.o. 
Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana 
t: 080 88 46 
e: moonpower@porsche.si 
 www.moon-power.si

Trajnostna gradnja, pasivne hiše, sodobni materiali in rešitve, ki 
omogočajo prihranke energije v življenjski dobi hiše … Vse to 
so dejstva, ki so že dolgo znana in vse bolj vsakdanja. Ob tem 
vse prepogosto pozabimo na drugo pomembno področje ži-
vljenja – mobilnost. Na srečo so tu strokovnjaki znamke MOON, 
ki vam lahko pomagajo pri načrtovanju za trajnostno življenje 
in trajnostno mobilnost.

Ko se lotimo gradnje hiše, po navadi razmišljamo o večini la-
stnosti, ki vplivajo na ekološko plat gradnje. Dobra izolacija, 
primerno prezračevanje, čim bolj varčen način ogrevanja in 
hlajenja, uporaba okolju prijaznih materialov in procesov. Toda 
večina investitorjev se še premalo zaveda, da hiše ne gradijo le 
za leto ali dve, temveč da bo ta, za razliko od večine ostalega, 
kar premoremo v življenju, v uporabi desetletja. Pri načrtovanju 
je zato pametno pomisliti tudi na tehnologije prihodnosti.

Poleg tega, da bodo hiše in naprave v njih vedno bolj 'inteli-
gentne', kar pomeni, da je treba vnaprej razmišljati o povezlji-
vosti ne le treh ali petih, ampak nekaj desetih naprav znotraj 
hiše, je pomemben še en vidik: naša mobilnost in vse, kar je z 
njo povezano.

V petnajstih ali dvajsetih letih, kar je za dobo bivanja v hiši ob-
dobje, ki ni nič posebnega, bomo zamenjali tri, štiri ali več avto-
mobilov. Še pomembneje od tega je, da se bo v tem času zame-
njalo tudi nekaj generacij tehničnih rešitev v vozilih in mobilno-
stnih rešitev. Danes večinoma uporabljamo klasičen bencinski 

ali dizelski avto. Ko je njegova posoda za gorivo prazna, gremo 
na bencinsko črpalko. Nova mobilnost z električnim pogonom 
pa prinaša drugačen način uporabe.

Tako kot vsak večer priklopimo mobilni telefon na njegov pol-
nilec, tudi uporabniki električnih avtomobilov tega ob prihodu 
domov priključijo na polnilno postajo. Postopek je preprost – 
kabel, ki visi iz polnilnice, v sekundi ali dveh vstavimo v polnilni 
priključek vozila. Polnilne postaje MOON, ki to omogočajo, niso 
le praktične in zelo kvalitetne, temveč tudi inteligentne in omo-
gočajo ekonomsko varčno porabo elektrike.

Da bi bila uporaba električnega vozila res tako preprosta, je tre-
ba že ob gradnji razmišljati tudi o tem, kako se bo v prihodnosti 
spreminjala mobilnost. Jasno je, da je njena prihodnost elek-
trična, kar v dogledni prihodnosti pomeni baterijska električna 
vozila. Teh že sedaj na cestah ni malo in izkušnje kažejo, da se 
večino, več kot tri četrtine, polnjenj opravi doma. Javne polnilne 
postaje, pa naj bodo počasne v mestih ali hitre ob avtocestah 
(polnjenje na njih si boste najlažje omogočili s kartico in aplika-
cijo MOON charge), so v uporabi manj pogosto.

Ko govorimo o električnem avtomobilu, je seveda edina pra-
vilna rešitev domača polnilna postaja, najbolje kar polnilna po-
staja MOON. Namestiti jo je treba tja, kjer bo parkiran avto – o 
tem je treba razmišljati že pri gradnji. Ne le v smislu umestitve v 
prostor, temveč tudi pri napeljavah.

Polnilno postajo je seveda nujno predvideti tam, kjer bo par-
kirano vozilo. Kabli so po navadi dolgi štiri do pet metrov, kar 
pogojuje njen položaj. In medtem ko se nekateri še spomnijo 
do mesta, kjer bi v prihodnosti stala polnilnica, potegniti tudi 
kable (ali vsaj pripraviti cevi zanje), marsikdo pozabi na po-
vezljivost polnilnice. Polnilnica potrebuje brezžično (WiFi) ali 
žično (Ethernet) povezavo. Nove generacije omrežij (5G), ki 
so zasnovane z mislijo na povezljivost velike množice naprav 
(Internet of Things, IoT), bodo to spremenile, a do tedaj je še 
precej daleč.

Ker potrebuje polnilnica tudi dodatne varovalke, modul za dina-
mično upravljanje, morda dodatno stikalo ali brezžično dosto-
pno točko za računalniško mrežo, je treba v električni omarici 
pustiti dovolj prostora. Le tako bo namestitev hitra in cenovno 
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veliko bolj ugodna kot kasnejša dodatna gradbena dela. O tem 
se je dobro posvetovati s strokovnjaki MOON, ki so specialisti za 
vgradnjo in priklop polnilnih postaj MOON. S pomočjo storitve 
MOON Home Check pa pridobite vse potrebne podatke o tem, 
kaj vse je ali bo potrebno za namestitev polnilne postaje.

Višina računa za elektriko je odvisna tudi od priključne in obra-
čunske moči, zato je nesmiselno imeti previsoko priključno moč. 
Dovolj hitro polnjenje električnega avtomobila ob šibkejši glav-
ni varovalki in brezskrbnost glede njene preobremenitve nam 
omogoča dinamično polnjenje z varovalom pred preobremeni-
tvijo glavne varovalke (Load Guard, LG). Senzor LG je vgrajen na 
dovodni kabel iz električnega števca v električno 
omarico in ves čas meri obremenitev vseh porab-
nikov skupaj. Ko se poraba začne približevati meji 
zmogljivosti glavne varovalke, začne polnilna po-
staja, ki je povezana z LG in vozilom, zmanjševati 
moč polnjenja. Tako je skupna moč, ki je v uporabi 
na priključku, vedno nižja od moči glavnih varo-
valk. Polnilne postaje MOON seveda omogočajo 
dinamično polnjenje z LG, ob tem pa znajo upo-
števati ne le največjo moč priključka in ostale po-
rabnike, temveč tudi višjo in nižjo tarifo, predviden 
čas odhoda in napolnjenost vozila. Pomembna pa 
je še ena prednost: odlično se znajdejo tudi, ko je 
treba sodelovati z zelenimi viri energije.

Električna mobilnost je namreč le del nove, traj-
nostne mobilnosti. Vanjo in k ekološki gradnji sodi 
tudi zagotavljanje lastne, čiste energije za vse po-
trebe, ne le hiše, temveč tudi za potrebe mobilno-
sti. To najlažje dosežemo z gradnjo lastne sončne 
elektrarne po navadi na strehi objekta.

Željo po sončni elektrarni je treba upoštevati že pri zasnovi ozi-
roma načrtovanju objekta. Sončne module lahko postavimo na 
skoraj vsako stavbno površino, ki je s sončno svetlobo obseva-
na večji del dneva. Najbolj učinkovita je postavitev na streho, 
ki je orientirana proti soncu. Koliko sončne svetlobe bo prejela 
sončna elektrarna, je odvisno od treh dejavnikov: orientacije 
(najboljša je proti jugu), naklona (poševna streha daje boljše re-
zultate kot ravna) in senčenja (ki ga povzročajo visoka drevesa 
ali višje stavbe in zmanjšuje izkoristek sistema).

Tudi pri načrtovanju in gradnji sončne elektrarne bodo pravi 
partner svetovalci in izvajalci MOON, nekaj osnovnih dejstev 
pa je jasnih že vnaprej. Osnovno pravilo se glasi: 1 kW inštali-
rane moči na leto proizvede 1.000 kWh, pri sončnem sevanju 
1.000 W/m2. Za Slovenijo so zbrani podatki o povprečnem 
sončnem sevanju med 900 W/m2 in 1.200 W/m2. Za 1 kW moči 
potrebujete od 6 do 7 kvadratnih metrov površine. Strokovnja-
ki MOON vam lahko izračunajo, kako močno sončno elektrarno 
potrebujete za svoje gospodinjstvo - takšno, ki bo na letni ravni 
proizvedla toliko električne energije, kot znaša vaša letna po-
raba energije za hlajenje, ogrevanje, drugo uporabo in seveda 
predvidena poraba električnega avtomobila ali dveh.

Fizične osebe lahko sončno elektrarno za zdaj 
uporabljajo le v shemi net-metering. To pomeni, 
da proizvedeno energijo (vso ali viške) oddajajo v 
omrežje, ob primanjkljaju proizvodnje pa energi-
jo pridobivajo iz omrežja. Na koncu obračunskega 
obdobja (trenutno 1 leto) se naredi obračun in 
doplača morebitne presežke iz omrežja doba-
vljene energije. Neto merjenje omogoča lastniku 
naprave za samooskrbo, da višek proizvedene 
električne energije posodi v omrežje ter jo vzame 
iz omrežja, ko naprava ne proizvaja energije. Če 
bo sončna elektrarna pravilno dimenzionirana, 
lastnik praktično ne bo imel stroškov z električ-
no energijo, hkrati pa bo energija vedno na vo-
ljo. In če si želite še več prilagodljivosti, so tu še 
hranilniki energije MOON. Vanje lahko elektriko 
shranjujete, ko jo je preveč ali ko je cenejša, in 
jo porabljate, ko jo je premalo ali ko je dražja. In 
kar je še pomembnejše: elektrika iz baterije lahko 
omogoči, da ni treba zmanjševati moči polnjenja 
električnega avtomobila ali omejevati drugih ele-

ktričnih porabnikov, kadar bi bila skupna moč večja od zmoglji-
vosti glavne varovalke. Tedaj z dodatno močjo vskoči baterija 
in reši težavo. Tako je lahko priključna moč spet manjša, stroški 
pa nižji.

Tudi pri hranilnikih električne energije velja podobno kot pri 
polnilnicah in sončnih elektrarnah: posvetujte se s strokovnja-
ki MOON. Pokličite nas na 080 8846 ali obiščite spletno stran 
www.moon-power.si.
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SVET POLN MOŽNOSTI
Ime Geberit pomeni obsežno znanje in bogate izkušnje oz. celovit  
know-how v oblikovanju kopalnic ter sanitarni tehnologiji.

Geberitovi izdelki pred steno poosebljajo popolno ravnovesje med elegantnim oblikovanjem in izjemno 
funkcionalnostjo. Narejeni so na odgovoren način iz visoko kvalitetnih mateialov, so enostavni za čiščenje, 
preprosti za uporabo in povečajo udobje. Tako igrajo odločilno vlogo pri izpolnjevanju ključnih potreb kupcev 
v kopalnici. 

KOPALNIŠKO  
POHIŠTVO 
Omarice z ogledalom
Omarice za umivalnike
Nizke in visoke omarice 
ter stenske omarice
Ogledala

SPLAKOVALNI SISTEMI 
IN PIPE 
Aktivirne tipke
Krmiljenje splakovanja
Armature

 
SANITARNA KERAMIKA 
WC školjke
Bideji
Umivalniki
Pisoarji
Tuš WC-ji

 
PRŠNI PROSTORI  
Stenski in talni odtoki
Pršne kanalete
Talne pršne plošče

Zanesljiva tehnologija v steni je bila vedno ena izmed glavnih prepoznavnosti izdelkov Geberit. Pri razvoju 
novih produktov se vedno upošteva sistemski pristop - posamezne komponente so vedno oblikovane in tudi 
v praksi preizkušene skupaj s celotnim sistemom v katerega so vgrajene. Strokovno visoko usposobljeni Ge-
beritovi  tehnični svetovalci so prisotni v praktično vseh deželah sveta in lahko svetujejo ter nudijo podporo 
tako pri načrtovanju kot tudi gradnji objektov.

CEVNI SISTEMI ZA ODVAJANJE
Fekalna kanalizacija
Sistem za odvodnjavanje streh

 
INŠTALACIJSKI SISTEMI 
Montažni elementi
Podometni splakovalniki

 
CEVNI SISTEMI ZA OSKRBO 
Cevni sistemi za hladno in toplo vodo
Cevni sistem za talno gretje
Higiensko splakovanje
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Dom24h – pametni dom prihodnosti 
za udobno in zdravo bivalno ter 
delovno okolje

Marles hiše Maribor d.o.o. 
Limbuška cesta 2 
2431 Limbuš 
t: 02 429 45 03 
e: info@marles.com 
 www.marles.com

V podjetju Marles hiše Maribor, ki je v svoji panogi prepoznav-
no kot vodilno na področju razvoja tehnoloških rešitev traj-
nostne in energetsko varčne gradnje sodobnih stanovanjskih 
hiš in investicijskih objektov, so zadnja leta ogromno vlagali v 
razvoj izjemno energijsko učinkovite gradnje. Fokusno podro-
čje razvoja v podjetju je uporaba najsodobnejših tehnoloških 
rešitev, raba obnovljivih virov in vgradnja materialov naravne-
ga izvora, katerih cilj je zagotavljanje zdravega bivanja in čim 
večjega bivalnega ugodja.

Podjetje Marles hiše Maribor d.o.o. je vodilni partner konzor-
cija, sestavljenega iz dvanajstih prepoznavnih in prebojnih 
slovenskih podjetij (Marles Hiše Maribor, Petrol, Gorenje, 
Alples, ETI, Danfoss Trata, JUB, Helios, TBPLUS, Intectiv, Ro-
botina, Smartis, Špica International), ki skupaj razvijajo Dom 
prihodnosti. Razvojni projekt podpirata tudi Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropski sklad za regi-
onalni razvoj.

Primarni namen predmetnega projekta, poimenovanega 
Dom24h, je predstavitev razvoja in demonstracija novega 
koncepta bivanja v domu, ki ga uporabljamo 24 h/dan, ter 
predstavitev razvoja in demonstracija podsistemov ter pro-
duktov za pametne stavbe prihodnosti.

Projekt tako združuje posamične novo razvite in tehnološko 
napredne, vendar komplementarne rešitve v novo konceptu-
alno celovito rešitev gradnje in bivanja trajnostno naravna-
nega, pametnega in povezljivega, uporabniku prijaznega, 
naprednega in zdravega bivalnega okolja.

Projekt Dom24h bo predstavljal stanovanjsko stavbo na se-
dežu družbe Marles Hiše Maribor d.o.o. in bo sodoben bivalni 
objekt prihodnosti. Omogočal bo tudi vse bolj pomembno 
možnost opravljanja dela na domu ter celovito energetsko 
in informacijsko oskrbo bivalnega objekta, ki bo zagotavljal 
tudi osnovne energetske potrebe po mobilnosti uporabnikov 
objekta.

Zaradi svoje večnamenske zasnove bo objekt ločeval stano-
vanjski in poslovni del ter uporabnikom omogočal tako ka-
kovostno in polno bivanje ter preživljanje prostega časa kot 
tudi opravljanje dela na domu. Objekt bo zagotavljal oskrbo 
z elektriko iz sončne energije, ki bo lahko shranjena v objektu 
in bo tako poskrbljeno za potrebno energijo za transportna 
sredstva uporabnikov objekta. Presežki energije se bodo bo-
disi hranili v hranilnikih oziroma električnih baterijah bodisi 

se oddajali v odprto omrežje. S tem bo objekt v veliki meri 
energetsko samozadosten in bo deloval po konceptu neto 
ničenergijske stavbe. Objekt bo grajen z uporabo super izo-
lacijskih materialov, k energetski varčnosti pa bo prispeval 
tudi sistem kontroliranega prezračevanja objekta. Partnerji 
projekta bodo v objektu zagotovili uporabo pametnih naprav 
in pohištva, ki bodo integrirani v enovit informacijski sistem 
upravljanja s pametnim domom. Projektiranje se izvaja v BIM 
tehnologiji, kjer so skozi fazo načrtovanja, izvedbe in uporabe 
vsem deležnikom na voljo potrebne informacije za maksimal-
no udobno in učinkovito rabo, ki ki bo nato celoten življenjski 
cikel spremljan z digitalnim dvojčkom (digital twin).

Dom24h bo superioren v več pogledih: grajen bo v konceptu 
neto ničenergijske hiše na nivoju bivanja, vključno z mobil-
nostjo (nujna bo uporaba t. i. superizolacije, vrhunskega pre-
zračevanja in rekuperacije toplote z zelo visokim izkoristkom 
in fazno spremenljivih materialov), z integriranim konceptom 
»life-cycle thinking« bo okolju prijazen, pameten in dovolj 
fleksibilen, omogočal bo zdravo in udobno bivanje, tudi s pa-
sivnimi ukrepi, kot so barve in premazi za uravnavanje vlage 
v stavbi. Vseboval bo kompatibilno in povezljivo vrhunsko 
notranjo opremo, vključno z raznimi aparati. Na različnih ni-
vojih (pretok energije, informacij ipd.) bo povezljiv z okolico. 
S fleksibilnostjo energije bo omogočal izvajanje najnovejših 
trendov na trgu. Pred podobnimi konkurenčnimi projekti bo 
imel ključno prednost – že v osnovi bo povezan v oblak, opre-
mljen z digitalnim dvojčkom ter pripravljen za integracijo v 
skupnost in energetsko verigo (električno in toplotno) na 
način, da bo imel definirane vse stične točke, pravila sodelo-
vanja in tehnologije za povezavo. Vseboval bo prvič uvedeno 
dvosmerno povezavo s sistemi oskrbe z energijo pametnih 
skupnosti pri električni in toplotni energiji ter podatkih.

Dom24 se bo, kot edini tako kompleksen objekt, lahko odzival 
na potrebe okolice in bo lahko porabnik, proizvajalec ali hra-
nilnik električne in toplotne energije. S tem bo aktivno so-
deloval v razvoju elektromobilnosti in pametnih skupnosti ter 
pri vseh modelih pametnih omrežij, ki se bodo razvila. Stavba 
v konceptu Dom24h bo industrijsko predizdelana stavba, kar 
v spoju s sodobnimi tehnologijami integralnega načrtovanja 
stavbe (BIM) in njihovo integracijo v proizvodni proces omo-
goča zelo visoko zanesljivost in tehnično kakovost stavbe.

Dom24h bo pomemben ne le za partnerje v projektu, temveč 
tudi za celotno industrijo prefabriciranih pametnih hiš in po-
nudnike rešitev za pametne stavbe prihodnosti v regiji ter EU.
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OBVLADAJMO PODNEBNE SPREMEMBE.  

Z LESOM.

Slovenija z okoljskim odtisom 5,2 gha/osebo 
presega evropsko povprečje (4,7 gha/osebo).  
Za takšen življenjski stil bi potrebovali 
2,78 planeta, da bi živeli znotraj njegovih 
obnovitvenih zmožnosti. Vir: ARSO
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MARLES ZERO  
  HOME

MARLES ZERO  
  HOME

Glede na različne sektorje pri okoljskem odtisu najbolj izstopata promet in stavbe. Slednje k okoljskemu 
odtisu Slovenije prispevajo kar 36 %. Za učinkovito zmanjšanje tega deleža v Marlesu pristopamo z 
načrtovanjem in gradnjo energetsko učinkovitih stavb, ki se oskrbujejo z obnovljivimi viri energije.
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V sobivanju štejejo 
kakovostni odnosi.
Ponosni smo na vsakega izmed njih.

Visoko kakovostni cementi Salonita Anhovo zagotavljajo inovativne rešitve 
oblikovanja notranjih in zunanjih prostorov, kot so vrtci, šole, stanovanjski 
objekti in hiše, mostovi, tuneli, cestišča in elementi notranje opreme.
Zamisli gradbenikov, inženirjev, arhitektov in lastnikov objektov 
spreminjamo v celovite funkcionalne rešitve, ki odražajo trajnostno gradnjo 
in so oblikovalski ponos širšega okolja.

DRUŽBA SKUPINE

Univerza na Primorskem, Univerzitetni kampus Livade 1.0, Izola

Avtocestni predor Log, povezava Draženci – MMP Gruškovje

Nordijski center v Planici

Termalija, Terme Olimia, Podčetrtek

Poslovni objekt Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje, Ljubljana

Družinska kapelica pri Bovcu
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INOVATIVNA TEHNOLOGIJA 

XLAM CLT tehnologija je izvedba lesenih masivnih objektov iz križno 
lepljenih (CLT) sten in plošč, kar je najboljša in hkrati konkurenčna 

alternativa tako za klasično kakor tudi za leseno montažno gradnjo.

CBD gradbeno in poslovno projektiranje, d.o.o., Lopata 19G, 3000 Celje
BIRO: Sojerjeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Gsm: +386 41 842 752, cbd@cbd.si, www.cbd.si

DRZNA ARHITEKTURA

Projektantska  
ekipa CBD -  
vodilna ekipa  

v regiji. 

CBD 
vaš partner 
od ideje do 

izvedbe 

Projekti:  
Slovenija, Hrvaška, 

Italija, Avstrija, Nemčija,  
Turčija, Francija, Švica, 
Švedska in ZAE Dubaj.

PROJEKTIRANJE LESENIH  
KONSTRUKCIJ / IZVEDBA XLAM  

CLT KONSTRUKCIJ / RAZISKAVE IN RAZVOJ
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Turčija, Francija, Švica, 
Švedska in ZAE Dubaj.

PROJEKTIRANJE LESENIH  
KONSTRUKCIJ / IZVEDBA XLAM  

CLT KONSTRUKCIJ / RAZISKAVE IN RAZVOJ
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ZAGOTOVITE DOVOLJ DNEVNE SVETLOBE 
ZA PRIJETNO BIVANJE

Za dobre bivalne pogoje v notranjih prostorih potrebujemo 
dovolj dnevne svetlobe in svežega zraka. Strešna okna in okna 
za ravne strehe VELUX so na voljo v različnih dimenzijah, 
zasteklitvah in modelih. Imajo čisto vse kar potrebujete za 
ustvarjanje zdravih bivalnih prostorov. 

Brezplačne VR aplikacije za inspiracijo in nasvet

Kontaktirajte nas za 
brezplačno svetovanje!

01 724 68 68
velux@velux.si

VELUX Slovenija d.o.o., Ljubljanska c. 51a, 1236 Trzin, www.velux.si, 01 724 68 68, velux@velux.si
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40-letna tradicija proizvodnje 
porobetona v Zasavju

Xella porobeton SI, d.o.o. 
Loke pri Zagorju 64 
1412 Kisovec 
t: 03 56 60 300 
e: info.si@xella.com 
 www.ytong.si

Družba Xella porobeton SI iz Zasavja 
proizvaja in prodaja gradbeni material 
Ytong že od leta 1977. Beli gradbeni ma-
terial porobeton, prej znan pod imenom 
siporex, je eden izmed bolj prepoznav-
nih gradbenih materialov na svetu, ki je 
v uporabi v gradbeništvu že vse od leta 
1923. V idilični zeleni zasavski dolini v 
kraju Kisovec pri Zagorju izkušeni zapo-
sleni z večletnimi izkušnjami in predano-
stjo svojemu delu skrbijo za proizvodnjo 
in prodajo kakovostnih Ytong izdelkov, 
ki omogočajo trajnostno gradnjo varnih 
in varčnih slovenskih domov in drugih 
vrst objektov.

Porobeton Ytong, proizveden iz narav-
nih surovin (apno, pesek, cement, voda), 
je vsestransko uporaben material, saj 
ima vrsto odličnih lastnosti in je zelo 
enostaven za obdelavo.

Glavna značilnost materiala Ytong je 
njegova odlična toplotna izolativnost, 
ki omogoča gradnjo energetsko učin-
kovitih nosilnih zunanjih zidov vseh vrst 
objektov, nenosilnih zidov in predelnih 
sten, vsestransko uporaben pa je tudi pri 
manjših prenovah in obnovah.

Leta 2019 je družba Xella porobeton SI 
prejela okoljsko nagrado za najboljši 
okoljski postopek, saj se z učinkovitim iz-
koriščanjem odvečne procesne toplote, 
reciklažo surovin in drugimi procesnimi 
rešitvami uvršča med tovarne z najučin-
kovitejšo in okolju prijazno proizvodnjo 
gradbenega materiala.

Okoljska deklaracija proizvoda

Ytong gradbeni sistem z okoljsko dekla-
racijo EPD dokazuje, da je gradnja z iz-
delki iz porobetona trajnostna ter okolju 
in zdravju prijazna.

 PODARJAMO 

PROJEKTNO  

DOKUMENTACIJO

Ytong hiše prinašajo vrsto prednosti in zagotavljajo dolgoročne prihranke. Gradite lahko po 

svojem ali po našem načrtu. V vsakem primeru pa vam bomo stali s strokovnimi nasveti ob 

strani do konca gradnje vašega doma.  ytonghisa.si

Povsem druga  
zgodba gradnje

Ytong tipska hiša Topla
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Znižanje porabe energije 
(v kWh/m²) na leto na 
površino stavbe za 6,4 % 
v primerjavi z letom 2018.

Skupina Pošta Slovenije je prepoznana kot podjetje 
z dobro razvito organizacijsko kulturo, ki skrbi za 
socialno in naravno okolje, v katerem deluje.
Strategija trajnostnega razvoja nas vodi v družbeno 
odgovorno in do okolja prijazno ravnanje v vseh 
procesih, s ciljem zniževanja škodljivih emisij v ozračje, 
ob upoštevanju načela gospodarnosti.

Vse stavbe obravnavamo 
trajnostno:

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

 − z vidika ekonomske učinkovitosti 
(tako z vidika gradnje kot upo-
rabe skozi celotno življenjsko 
obdobje),

 − z družbenega vidika 
(prijazne za uporabo, zdrave za 
bivanje, ohranjanje družbenih 
vrednosti).

Cilji do leta 2025

V okviru Strategije trajnostnega razvoja bo Skupina Pošte Slovenije do leta 2025 
zasledovala naslednje cilje:

Znižanje porabe vode 
na površino stavbe 
(v l/m²) za 8 % v pri-
merjavi z letom 2018.

55-odstotni delež 
energije iz obnovlji-
vih virov v stavbah.

– 6,4 % – 8 % 55 %
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STANDARDI SIST SO NAJBOLJŠA 
NALOŽBA!

Vedno uporabne vsebine na www.sist.si

	 Koledar	izobraževanj

 Seznam novih standardov SIST

 Aktualno

SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO – SIST

Šmartinska cesta 152

1000	Ljubljana

e-pošta: sist@sist.si

Weishaupt d.o.o., Teharje 1, 3000 Celje, (03) 425 72 50, info@weishaupt.com

Weishaupt je mednarodno podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo, prodajo in servisom 
vrhunskih ogrevalnih sistemov, solarnih sistemov, toplotnih črpalk in gorilnikov.

sonaravna gradnja • naravni gradbeni materiali • www.gnezdo.si
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NALOŽBA, 
KI SE IZPLAČA€

PROJEKT
NA KLJUČ

BREZSKRBNOST 
NA DOLGI ROK

Z lastno sončno
elektrarno proizvajate
prihranke 

PAMETNA ENERGIJA

WWW. GEN-ISONCE.SI | 080 1558

S čisto, zeleno energijo do 75 %
nižjih računov za električno energijo.

www.zag.si
info@zag.si

Za trajnostno kulturo  
v gradbeništvu
•	 Raziskovalno	delo
•	 Certificiranje
•	 Preskušanje	in	merjenje
•	 Kalibriranje	in	overjanje
•	 Mnenja	in	ekspertize
•	 Izobraževanje

Zavod za gradbeništvo Slovenije
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Znanje za zaupanje
v varno okolje

S certificiranjem sistemov ravnanja z okoljem 
soustvarjamo zaupanje v varno in odgovorno družbo.

SIQ omogoča organizacijam pridobitev certifikatov po mednarodnih 
standardih za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001 in upravljanja 
z energijo ISO 50001. Ponujamo tudi verifikacijo za vpis v evropski 
register EMAS, verifikacijo ogljičnega odtisa, certificiranje po standardih 
družbene odgovornosti in izobraževanje iz različnih okoljskih vsebin.

170x77_SIQ_OGLASI_okolje_TISK.indd   1 03/09/2020   12:25

GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o.
CENTER ZA BIVALNO OKOLJE,

GRADBENO FIZIKO IN ENERGIJO

Dimičeva 12
1000 Ljubljana
T: 01/280 81 81
www.gi-zrmk.si

Temeljne in aplikativne raziskave, strokovna mnenja, tehnična zakonodaja, mednarodno
sodelovanje, gradbena fizika, učinkovita raba energije, bivalno oklje in mikroklima, skoraj

ničenergijske stavbe, energetski pregledi, kontrola kakovosti, energetske izkaznice, LEK in SEAP.
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ai158141304611_IPL r2020.pdf   1   11. 02. 2020   10:24:06

Za novo hiško 
potrebuješ JUBIN  

in kapljico navdiha.�

��������
��

jub.si

OGLAS_JUBIN_HISKA_JUL20_170 x117,5mm_SLO.indd   1 27. 07. 2020   08:56:18

Alufinal d.o.o., Cesta krških žrtev 135b, 8270 Krško • 07 488 08 00 • info@alufinal.si
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Inteligentna okolja 
za večjo trajnost
Siemens s svojo ponudbo 
omreženih, digitalnih izdelkov in 
storitev v oblaku omogoča 
inteligentno povezovanje 
sistemov, kot so energetsko 
omrežje, stavbe in industrija, ter 
tako prispeva k nadaljnjemu 
razvoju in izboljšanju našega 
načina življenja ter dela.

siemens.com/buildings

Inteligentna okolja 
za večjo trajnost
Siemens s svojo ponudbo 
omreženih, digitalnih izdelkov in 
storitev v oblaku omogoča 
inteligentno povezovanje 
sistemov, kot so energetsko 
omrežje, stavbe in industrija, ter 
tako prispeva k nadaljnjemu 
razvoju in izboljšanju našega 
načina življenja ter dela.

BIM_170x240mm_004.indd   1 21. 08. 2020   09:01:20
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Novo raziskovalno središče, vrhunska raziskovalna 
oprema in mednarodna ekipa inštituta InnoRenew CoE 
bodo omogočili velik preskok v slovenskem, evropskem 
in svetovnem lesarstvu.

Notranjost zgradbe bo, in to prvič v 
Sloveniji, opremljena po načelih REED 
(restorativno okoljsko in ergonomsko 
oblikovanje).

Pri projektu InnoRenew sodeluje devet 
slovenskih partnerjev in en nemški – Univerza 
na Primorskem, Fraunhofer WKI, Zavod za 
gradbeništvo Slovenije, Zavod za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, Univerza v 
Mariboru, Inštitut za celulozo in papir, Zavod 
eOblak, Nacionalni inštitut za javno zdravje, 
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske 
urbane regije ter InnoRenew CoE.

InnoRenew CoE
Livade 6
6310 Izola
Slovenija
+386 40 282 944
coe@innorenew.eu
www.innorenew.eu

Okvirni program Evropske unije Obzorje 2020 
(H2020 WIDESPREAD-2-Teaming: #739574) 
in Republika Slovenija. Financiranje naložb 
Republike Slovenije in Evropske unije v okviru 
Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pokrit atrij in 
strešne terase 
za postavitev 
testnih lesenih 
objektov

Hibridna 
konstrukcija 
lesa, betona 
in jekla

8.200 m2 
bruto površine

Deset 
vrhunsko 
opremljenih 
laboratorijev

Gradbeni kompleks z največjo leseno stavbo v Sloveniji
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* Razprodano

Strokovne monografije in priročniki

Strokovni učbeniki

IPPC v Sloveniji • Obnovljivi viri energije (OVE) v Sloveniji • Odpadki v Sloveniji* • Upravljanje voda v 
Sloveniji* • Zrak v Sloveniji • URE - energetika in okolje • Sodobni postopki čiščenja odpadnih vod • Izrazi 
na področju voda • Priročnik Prehod v zeleno gospodarstvo • Priročnik Razvoj embalaže v krožnem 
gospodarstvu • Priročnik za krožno gospodarstvo Prehod v trajnostno gradnjo in življenjski cikel stavbe

Priročnik
Prehod v zeleno
gospodarstvo

Priročnik
Razvoj embalaže
v krožnem gospodarstvu
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Priročnik za krožno gospodarstvo
Prehod v trajnostno gradnjo
in življenjski cikel stavbe

www.fitmedia.si

Učbeniki in strokovne publikacije
Zelene Slovenije

Okoljevarstvena zakonodaja • Gospodarjenje z odpadnimi vodami* • Varstvo okolja • 
Okoljevarstvene tehnologije • Gospodarjenje z odpadki • Materiali in okolje

Publikacije naročite:

Fit media d.o.o., Kidričeva 25, 3000 Celje, t: 03 42 66 700, e: info@fitmedia.si
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Zakaj smo člani 
Zelenega omrežja?

Med člani Zelenega omrežja je več kot 

300 podjetij, inštitutov, občin, izobraže-

valnih ustanov, komunalnih podjetij in 

drugih. Več o Zelenem omrežju na

www.zelenaslovenija.si/Zeleno-omrezje.

Objavljamo strokovne novice 
v reviji EOL in na spletnem 
portalu Zeleno omrežje.

Naše podjetje je
predstavljeno na
www.zelenaslovenija.si.

Vse to za samo 180 €
na leto! Da, to je prava 

naložba za naše podjetje!

Povezujemo se z drugimi člani 
Zelenega omrežja in skupaj 
ustvarjamo ideje za nove posle.

Izkoristimo lahko mnoge 
druge ugodnosti, o katerih 
smo sproti obveščeni.

PRIDRUŽITE SE!

Kontakt:
t: 03 42 66 706
e: zeleno-omrezje@zelenaslovenija.si

Fit media d.o.o., Kidričeva ulica 25, Celje | t: 03/ 42 66 700 | e: info@fitmedia.si
www.fitmedia.si | www.zelenaslovenija.si

EOL je edina specializirana revija s področja embalaže, okolja in logistike v Sloveniji.
Odpira aktualna vprašanja s področja trajnostnega razvoja, sooča mnenja, odkriva novosti.
Pravi medij za strokovno povezovanje in trženje!
Revija izhaja že drugo desetletje.

www.zelenaslovenija.si/EOL

Edina specializirana strokovna revija
za trajnostni razvoj v Sloveniji
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Izdajo priročnika sta podprla Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in SRIP – Krožno gospodarstvo.

 Izdala: Fit media d. o. o.

 Zanjo: mag. Vanesa Čanji

 Urednik: Jože Volfand, Fit media d. o. o.

 Uredniški odbor:  Sanja Burnazović, Stanovanjski sklad RS, dr. Bruno Dujič, CBD, Slavko Gabrovšek, 
Zbornica za arhitekturo in prostor, mag. Vladimir Gumilar, Slovenski gradbeni 
grozd-GIZ, Damjan Hočevar, MGRT, dr. Sabina Jordan, Zavod za gradbeništvo, 
dr. Iztok Kamenski, JUB Akademija in Slovensko združenje za trajnostno gradnjo, 
Friderik Knez, Zavod za gradbeništvo, Urška Košenina, Fit media d.o.o., mag. Silvija 
Kovič, Eko Sklad, j.s., Boštjan Kralj, Lumar d.o.o., mag. Igor Kulašić, Siemens d.o.o., 
dr. Dragica Marinič, SRIP – Krožno gospodarstvo, prof. dr. Matjaž Mikoš, Fakulteta 
za gradbeništvo in geodezijo UL, Igor Milavec, Združenje lesne in pohištvene 
industrije, doc. dr. Ana Mladenović, Zavod za gradbeništvo, Neža Močnik, VELUX 
Slovenija d.o.o., Tomaž Oštir, GEN-I, Leni Pernar, Ministrstvo za okolje in prostor, 
dr. Miran Pirnat, Ministrstvo za okolje in prostor, prof. dr. Alojz Poredoš, Slovensko 
združenje za energetiko, dr. Miha Praznik, Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Gašper 
Stegnar, Institut Jožef Stefan, Ana Struna Bregar, CER, dr. Andrej Tibaut, Fakulteta za 
gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM, mag. Miha Tomšič, Gradbeni 
inštitut ZRMK d.o.o., Jože Volfand, Fit media d.o.o., prof. dr. Martina Zbašnik 
Senegačnik, Fakulteta za arhitekturo UL, Tina Žumer, Ministrstvo za infrastrukturo

 Avtorice, avtorji prispevkov:  izr. prof. dr. Nataša Atanasova, Nejc Avguštin, Matic Baškovč, Sanja Burnazović, Blaž 
Češka, Roberta D'Angiolella, doc. dr. Michael D. Burnard, Sandra Dobrović, dr. Bruno 
Dujič, doc. dr. Igor Gavrić, prof. dr. Henrik Gjerkeš, mag. Vladimir Gumilar, Barbara 
Hafner, Borut Hafner, Domen Ivanšek, Peter Jemec, Mojca Jeneš, dr. Sabina Jordan, 
Friderik Knez, dr. Jure Kotnik, mag. Silvija Kovič, Marko Kramar, Egon Likar, Dean 
Lipovac, dr. Ervin M. Schau, dr. Katja Malovrh Rebec, dr. Dragica Marinič, dr. Alenka 
Mauko Pranjić, izr. prof. dr. Sergej Medved, doc. dr. Ana Mladenović, Neža Močnik, 
Urša Mrhar, dr. Dejan Paravan, Dalibor Pavlovič, Roman Perčič, Leni Pernar, Nastja 
Podrekar, mag. Primož Praper, dr. Miha Praznik, Klara Pucko Maher, Anton Pugelj, 
Matej Radinja, Lucijana Radošević, David Rajšter, Lojzka Reščič, Andrej Ržišnik, 
dr. Anna Sandak, dr. Jakub Sandak, Sašo Seljak, Marta Skubic, Gašper Stegnar, dr. 
Aljoša Šajna, dr. Marjana Šijanec Zavrl, doc. dr. Iztok Šušteršič, dr. Jakob Šušteršič, dr. 
Črtomir Tavzes, Nataša Teraž Krois, izr. prof. dr. Andrej Tibaut, mag. Miha Tomšič, Kim 
Turk Mehes, prof. dr. Žiga Turk, izr. prof. dr. Katja Vintar Mally, Jože Volfand, dr. Tomaž 
Vuk, prof. dr. Martina Zbašnik Senegačnik, Marko Žibert, Angelo Žigon, Tina Žumer

 Lektura: Tea Finžgar Plavčak

 Oblikovanje: Fit media d. o. o.

 Fotografije:  arhivi podjetij in institucij, www.shutterstock.com, 
www.freepik.com, picjumbo.com, unsplash.com

 Tisk: Florjančič tisk d.o.o.

 Naklada: 2.000

  Celje, oktober 2020
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