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Ura Naslov Predavatelj

10:15 – 10:30 Registracija udeležencev

Moderatorka dogodka Neva Jejčič, GI ZRMK

10:30 – 10:40 Uvodni nagovor MOP

Pomen slovenskih meril za trajnostno gradnjo, 
nacionalne prioritete in povezava z zelenim javnim 
naročanjem na področju stavb 

Tanja Mencin, 
Ministrstvo za okolje in prostor

10:40 – 10:55 Stanje glede razvoja trajnostnih kazalnikov v Sloveniji -
primer energija, LCC

Doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, 

GI ZRMK

10:55 – 11:10 Stanje glede razvoja trajnostnih kazalnikov v Sloveniji -
primer okoljski vplivi

Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK

11:10 – 11:20 2. faza priprave slovenskega sistema za vrednotenje 
trajnostne gradnje in 
projekt LIFE IP CARE4CLIMATE 

Doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, 

GI ZRMK, 

Dr. Sabina Jordan, ZAG

11:20 – 11:40 Okoljske deklaracije gradbenih proizvodov – stanje in 
novosti

Friderik Knez, ZAG

11:40 – 11:45 Napovednik okrogle mize Neva Jejčič, GI ZRMK

11:45 – 13:00 Okrogla miza (moderator Friderik Knez, ZAG)

Deklaracije gradbenih proizvodov – izkušnje proizvajalcev

Uvodničarji

TRIMO Dr. Boštjan Černe

KNAUFINSULATION Domen Ivanšek

REFLEX Dr. Matjaž Žnidaršič

URSA Rajko Bezjak

DGNB Avditor Robert Smodiš

Razprava

13:00 – 13:30 Druženje z udeleženci ob prigrizku



Tanja Mencin, MOP
tanja.mencin@gov.si

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je sofinanciran iz sredstev LIFE, finančnega instrumenta Evropske 
unije za Okolje in podnebne ukrepe in iz nacionalnih sredstev iz Sklada za podnebne spremembe

Uvodni nagovor

„Pomen slovenskih meril za trajnostno gradnjo, 
nacionalne prioritete in povezava z zelenim javnim 

naročanjem na področju stavb “



Pojma trajnostna gradnja posebej ni več treba
predstavljati, saj gre za splošno razumevanje upoštevanja
okoljskega, ekonomskega in družbenega vidika.
Trajnostna gradnje je tudi kot eden ključnih ciljev
Slovenije, zapisana v številnih strateških dokumentih.
Razume se kot gradnik zelenega, nizkoogljičnega
krožnega gospodarstva.
Kot javni interes je zapisana že v novi gradbeni
zakonodaji, ki med drugim uvaja novo bistveno zahtevo
za gradnji in sicer trajnostno rabo naravnih virov.



Določneje Uredba o Zelenem javnem naročanju za
projektiranje in gradnjo poslovnih stavb, javnim
naročnikom nalaga upoštevanje splošnih okoljskih
vidikov.
Kot konkreten cilja pa ostaja obveznost uporabe 30 %
lesa, ki se ga lahko nadomesti z gradbenim
materialom in proizvodi z okoljskim znakom tipa I ali
tipa III.
Kot novost Uredba vendarle ponuja javnim
naročnikom, da namesto obveznih ciljev uporabijo
enega od priznanih sistemov, npr. Leed, Breeam,
DGNB, …



Žal smo na izvedbeni ravni še vedno precej na
začetku. Ponašamo se le z redkimi stavbami s
pridobljenimi certifikati.
Nimamo sprejetega okvirja in meril trajnostne
gradnje. Manjka nam orodij, podatkovnih baz in
znanja na vseh ravneh.
Zato si na Ministrstvu že dalj časa prizadevamo za
pripravo sistema in kazalnikov trajnostne gradnje.
Iz naloge »Pregled sistemov trajnostne gradnje s
predlogom prenosa«, ki sta jo izdelala ZRMK in ZAG
izhaja, da so uveljavljeni sistemi zahtevni in tržno
usmerjeni.



Tako je bil sprejet predlog, da se z nacionalnimi kazalniki
nasloni na skupen EU okvir, ki ga pripravlja Evropska
komisija.
Level(s) predstavlja skupen EU okvir poročanja o
trajnostni stavbi s kazalniki in orodji življenjskega cikla.
Zajema tako kazalnike, ki pokrivajo rabo virov od
energije, vode do surovine kot tudi kazalnike kakovosti in
vrednosti stavbe.
Čeprav je sistem še v testni fazi pa EU komisija že
nakazuje možnost postopnega uvajanja skupnih
kazalnikov za zeleno javno naročanje in kasneje za
splošno rabo.
Iz tega naslova na MOP menimo, da je nujno
nadaljejevanje razvoja kazalnikov, nacionalnih dodatkov
in podpornega okolja.



Na podobnem dogodku v lanskem letu smo bili ob
predstavitvi zaključkov izvedene naloge z naslovom
»Pregled sistemov trajnostne gradnje s predlogom
prenosa« negotovi glede nadaljnje možnosti
financiranja razvoja kazalnikov.
Letos pa se že lahko pohvalimo, da smo na MOP
uspeli pridobiti obsežen integralni LIFE projekt IP
Care4Climate.
S tem projektom smo si skupaj s partnerjema GI
ZRMK in ZAG zagotovili ustrezna finančna sredstva.



Seveda pa sistema ni možno razviti brez ustrezne
podpore in sodelovanja vseh deležnikov.
Današnji dogodek je le prvi od niza dogodkov, ki se
bodo izvajali v okviru naloge.
Slovenski pilotni primer izveden v okviru testiranja
Levels(s), ki ga je izvajal Knauf Insulation na primeru
„Experience center“ je pokazal, da je en večjih izzivov
pridobivanje ustreznih materialov oziroma
dokazovanje njihovih okoljskih lastnosti.
Menimo, da je temu področju treba podati posebno
pozornost, zato je vsebina prvega posveta
namenjena ravno tej tematiki.



Upamo, da bodo iz današnjega strokovnega posveta
izšla koristna spoznanja in vodila, ki nam bodo
olajšala prihodnje odločitve.
Hkrati pa želimo podati jasen signal gospodarstvu, da
bodo v prihodnje imeli prednost trajnostni materiali
in proizvodi z dokazanimi okoljskimi lastnostmi.
Vsem udeležencem želimo uspešno srečanje



Stanje glede razvoja trajnostnih kazalnikov 
za vrednotenje stavb v Sloveniji

Predstavitev študije

„Pregled sistemov trajnostnih kriterijev 
s predlogom prenosa“

1.del - potek

dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
marjana.sijanec@gi-zrmk.si

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je sofinanciran iz sredstev LIFE, finančnega instrumenta Evropske 
unije za Okolje in podnebne ukrepe in iz nacionalnih sredstev iz Sklada za podnebne spremembe



Stanje na področju 
prepoznavanja/vrednotenja trajnostne gradnje (TG)

• V Sloveniji nimamo uradnega strateškega dokumenta, ki bi opredeljeval 
pojem „trajnostni razvoj“ in pojem „trajnostna gradnja“

• Terminologija »trajnosten«, »trajnostni kazalniki« in »trajnostna gradnja« se pojavlja v številnih 
strateških, operativnih in akcijskih dokumentih v Sloveniji.

• Ministrstvo za okolje in prostor skupaj z drugimi ministrstvi po sklepu Vlade RS št. 00812-47/2012/13 
oblikuje okoljske oziroma trajnostne zahteve za projektiranje in gradnjo stavb, na podlagi katerih 
bo mogoče upoštevati vpliv stavbe v njeni celotni življenjski dobi.

• OP EKP 2014-2020 navaja, da bodo pri izboru energetske prenove stavb imeli prednost projekti, ki 
bodo med drugim upoštevali kriterije trajnostne gradnje.

• DSEPS pa že določa, da je pri odločitvi za pristop k energetski prenovi stavbe treba upoštevati še 
dodatna izhodišča, med katere uvršča skladnost prenove z načeli trajnostne gradnje na podlagi 
smernic za trajnostno gradnjo.

• OP TGP 2020 za novogradnje stavb predvideva dopolnitev ukrepov za večjo energetsko učinkovitost z 
nadgradnjo predpisov in s certificiranjem stavb v smislu zmanjševanja TGP v življenjski dobi, kamor 
vštevamo tudi uveljavljanje materialov z nižjimi emisijam in spodbujanje energetske učinkovitosti v 
okviru prostorskega načrtovanja.

• AN URE 2020 – ukrep  J.7 Izdelava trajnostnih kriterijev za stavbe kot inštrumenta za odločanje oz. 
presojo ekonomskih, okoljskih in družbenih vplivov gradnje in prenove stavb, še posebej javnih stavb. 



Stanje na področju 
prepoznavanja/vrednotenja trajnostne gradnje (TG)

• V Sloveniji je bila za vse javne naročnike storitev in izdelkov obvezna uporaba 
Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uredba ZeJN 2011), ki je v prilogi 7 za 
področje gradnje  stavb za javne naročnike določala obvezno uporabo posameznih 
okoljskih kriterijev.

• Nova Uredba o ZeJN (velja od 1.1.2018 dalje) 
(Ur.l.RS 51/2017, z dne  19.9.2017) 
Ni več priloge 7 za stavbe, so pa nanizani okoljski vidiki in cilji zanje
in kot novost alternativa – načrtovanje po trajnostnih merilih: 

„… naročilo za projektiranje stavbe … če se uporabi katerega od priznanih sistemov 
gradnje in certificiranje trajnostne gradnje, kot so npr. DGNB, BREEAM, LEED.“

SLO(sistem)

Trajnostna
Gradnja
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Trije stebri presoje trajnostne graditve:
okoljski, ekonomski in družbeni vidik

Kako do 
primernih 

meril?

Za trajnostne stavbe velja, 
da v času načrtovanja, 
gradnje,  obratovanja in 
odstranitve sledijo načelu 
skrbnega ravnanja z 
okoljem in ohranjanja 
naravnih virov ter da je 
njihova gradnja in uporaba 
ekonomična. 
Trajnostne stavbe morajo 
biti tudi prijazne do 
uporabnika in njegovega 
zdravja, so funkcionalne in 
prispevajo k ohranjanju 
družbenih in kulturnih 
vrednot.

Kaj je trajnostna stavba?



Razširitev elementov trajnostnosti – primer metode 
za vrednotenje stavb



Priprava smernic za trajnostno gradnjo v Sloveniji

• „Pregled sistemov trajnostne gradnje s predlogom prenosa“  
(MOP – GI ZRMK & ZAG, sept. 2016 – jul. 2017) –

• Namen priprava strokovnih podlag za kriterije trajnostne 
gradnje za javne stavbe v slovenskem okolju. 

Merila za 
vrednotenje TG

Smernice za 
trajnostno 

gradnjo



Stanje na področju 
prepoznavanja/vrednotenja trajnostne gradnje (TG)

• Certifikacijske sheme za vrednotenje trajnostne gradnje – tržne – LEED, 
BREEAM, DGNB. 
Razvoj in vzdrževanje podpira&financira industrija, stroka, inštituti, univerze, 
pristojbine uporabnikov/naročnikov,  tržni potencial uporabe je ključen, 
metoda in rezultat-ocena TG sta prilagojena potrebam investitorjev, razvoju 
trga, cena, copyright. 

•

Število hierarhičnih ravni 3
Število obravnavanih tem na zgornji ravni 6
Število obravnavanih tem na srednji ravni 8
Števlo kriterijev (spodnja raven) 49
Uteženi delež okoljskih kriterijev 16%
Uteženi delež družbenih kriterijev 47%
Uteženi delež ekonomskih kriterijev 7%
Število obveznih kriterijev 3
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LEED

19981996

HQE

Lokacija in gradnja
Management 
Ugodje
Zdravje

Ni povezovanja 
v eno samo 
oceno

2007

DGNB

Okoljska kakovost
Ekonomska kakovost
Družbeno kulturna & 
funkcionalna kakovost
Tehnične lastnosti
Procesna kakovost

Trajnostna lokacija
Učinkovita raba vode
Energija i n ozračje
Materiali in Viri
Kakovost notranjega 
okolja
Inovacije in oblkovanje

Primerjava metod vrednotenja

Vir: FP7 OPEN HOUSE, N.Essig



DGNB – kazalniki / kriteriji trajnostne gradnje

I. Ekološka kakovost

• ekološka bilanca – emisije povezane z vplivi na okolje
• tveganje za lokalno okolje
• okolju prijazno pridobivanje surovin
• potreba po primarni energiji
• potreba po pitni vodi in količina odpadne vode
• raba površin

II. Ekonomska kakovost

• stroški stavbe v življenjskem ciklu
• fleksibilnost in sposobnost za drugačno rabo
• tržnost

III. Sociološko – kulturna in funkcionalna kakovost

• termično ugodje
• kakovost notranjih prostorov
• akustično ugodje
• vizualno ugodje
• možnost vplivanja uporabnika
• kakovost zunanjih prostorov
• varnost in tveganje za motenje
• neovirana dostopnost
• javna dostopnost
• kolesarsko ugodje
• postopki za urbanistične in oblikovalske koncepte
• umetnost v gradnji
• kakovost tlorisne zasnove

IV. Tehnična kakovost

• protipožarna zaščita
• zvočna zaščita
• termične lastnosti ovoja stavbe in lastnosti glede zaščite 

proti vlagi
• zmožnost prilagajanja tehničnih sistemov
• enostavnost čiščenja in vzdrževanja stavbe
• primernost za razgradnjo in demontažo
• emisijska zaščita

V. Procesna kakovost

• kakovost priprave projekta
• integrirano načrtovanje
• dokazilo optimizacije in kompleksnosti pristopa načrtovanju
• zagotavljanje trajnostnih vidikov v razpisih in podeljevanju 

del
• ustvarjanje pogojev za optimalno rabo in gospodarjenje
• gradbišče / gradbeni projekt
• zagotavljanje kakovosti izvedbe
• urejen prehod v obratovanje

VI. Kakovost lokacije

• mikrolokacija
• ugled ter stanje lokacije in mestne četrti
• prometna navezava
• bližina do uporabniško – specifičnih objektov in ustanov

za ilustracijo



Stanje na področju 
prepoznavanja/vrednotenja trajnostne gradnje (TG)

• EU raziskovalni projekti na temo smernic in kazalnikov TG
V zadnjem času so se v okviru različnih evropskih programov izvajali EU 
projekti, ki skušajo poenotiti prizadevanja za postavitev meril za trajnostno 
gradnjo, bodisi v obliki smernic bodisi v obliki meril za certificiranje 
trajnostne gradnje. 

Najbolj izpostavljeni med njimi so: 

• CEC5:  Central Europe - Demonstration of energy efficiency and utilisation
of renewable energy sources through public buildings – (2011-2014) -
CESBA

• FP7 OPEN HOUSE:  Benchmarking and mainstreaming building
sustainability on the EU based on transparency and openness (open 
source and availability) from model to implementation (2010-2013)

• FP7 SuPerBuildings: Sustainability Performance Assessment and
Benchmarking of Buildings (2010-2013)

• Rezultat omenjenih mednarodnih iniciativ je podrobna preučitev razumevanja prioritet trajnostne gradnje v 
različnih okoljih, za različne deležnike in namene uporabe, nadalje tudi primerjava trajnostnih kazalnikov iz 
posameznih shem in predlog poenostavljene sheme za vrednotenje trajnostne gradnje – predvsem v smislu 
vodnika za projektno skupino in ne toliko v smislu ocenjevalne sheme. 

• Projekti so zaključeni, ni več skrbnika, ni podprte delujoče metode.



Stanje na področju 
prepoznavanja/vrednotenja trajnostne gradnje (TG)

• Razvoj EU okvira jedrnih kazalnikov za oceno okoljskih performanc stavb
• Evropska komisija (EK) naročila pri JRC študijo »Development of a framework

of core indicators for the assessment of environmental performance of
buildings«

– Cilj: razvoj okvira osrednjih oz. jedrnih kazalnikov za oceno okoljskih performanc stavb
(zaključek pričakovan poleti 2017)

– Namen: zagotoviti skupen EU pristop pri ocenjevanju okoljskih vplivov stavb

• S študijo želi EK podpreti izvajanje začrtane politike na področju 
»Evrope, gospodarne z viri« in politike na področju »krožnega gospodarstva«. 

• EK je 2017 razvila  Level(s) - kazalnike za oceno okoljskih performanc stavbe 
v celotnem življenjskem krogu in sedaj njihovo uporabo spodbuja skozi večje 
demonstracijske projekte in skozi evropska merila za zeleno javno naročanje na 
področju stavb (EU merila za ZeJN).

• http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm; 
• http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Efficient_Buildings/

…This work started in 2015, with the 
intention to create a flexible system of 

indicators, so that they could be 
incorporated into new and existing 

assessment schemes, or be used on their 
own by a diverse range of stakeholders, 
including public authorities, design teams 

and property investors.



JRC okvir jedrnih kazalnikov za oceno okoljskih
performanc stavb (14 kazalnikov) – LEVEL(s)
Makro-cilj 1: Nastajanje emisij toplogrednih plinov iz življenjskega cikla stavbe

1.1 Skupna raba primarne energije
1.2 Potencial segrevanja ozračja

Makro-cilj 2: Učinkovita raba virov in surovin
2.1 Celovita LCA analiza
2.2 Načrtovanje življenjske dobe stavbe
2.3 Razgradnja in reciklabilnost
2.4 Odpadki gradnje in razgradnje

Makro-cilj 3: Učinkovita raba vodnih virov
3.1 Raba vode v fazi rabe stavbe

Makro-cilj 4: Zdravo in udobno notranje okolje
4.1 Kakovost notranjega zraka

Makro-cilj 5: Prilagodljivost na klimatske spremembe
5.1 Toplotno ugodje
5.2a Dodatno hlajenje
5.2b Mikroklimatsko hlajenje

Makro-cilj 6: Optimizirani stroški in vrednost stavbe v življenjskem ciklu stavbe
6.1a LCC – dolgoročni stroški energije in vode
6.1.b LCC – dolgoročni stroški gradnje, vzdrževanja, popravil in zamenjav
6.2. Ustvarjanje vrednosti in upravljanje s tveganji

Dober kazalnik : široko sprejemljiv, uporaben za 
različne tipe stavb, dostopen, razumljiv, primerljiv z 
minimalnimi projektnimi zahtevami, ga je lahko 
verificirati, blizu politiki in potrebam javnega sektorja,
Kazalnik lahko pokriva: celoten življenjski cikel stavbe 
ali posamezne faze (CEN/TC 350)

za ilustracijo



Možnost neposrednega prenosa v SLO?

• Uveljavljene (tuje) certifikacijske sheme za vrednotenje 
trajnostne gradnje so tržnega značaja. 

Razvoj in vzdrževanje podpirajo in financirajo industrija, stroka, 
inštituti, univerze, pristojbine uporabnikov/naročnikov.

Tržni potencial uporabe je ključen, metoda in rezultat-ocena TG sta 
prilagojena potrebam investitorjev, razvoju trga; cena, copyright.   



Pregled sistemov trajnostne gradnje s predlogom prenosa 
(MOP – GI ZRMK & ZAG, 2016-2017)

Metodologija
V skladu s projektno nalogo - 3 faze:

• 1.Faza: Analiza evropskih sistemov trajnostnih kriterijev oziroma 
sistemov ocenjevanja trajnostne gradnje (vsaj 5 sistemov)

– LEED, BREEAM, DGNB, CESBA, OPEN HOUSE, SUPERBUILDINGS – 6 sistemov, 
– Pregled 304 posamičnih kazalnikov / cca 650 podkazalnikov
– Kriteriji, njihov obseg, vhodni podatki, metode določanja, podatkovne baze, potrebna 

orodja, standardi, primernost za SLO prostor&naročanje, potreba po znanjih
– SoA – EU okvir jedrnih kazalnikov za oceno okoljskih performanc stavb, Merila EU za ZeJN
– Delavnica 9.3.2017 DOM, 50 deležnikov 
– Kompleksni sistemi, vezani na specifično okolje, nujna podpora cele strukture deležnikov, 

potreben stalen razvoj/vzdrževanje sistema, finančni viri

• 2.Faza: Analiza slovenskih predpisov z vidika trajnostnih kriterijev in 
predpisanih mejnih vrednosti

• 3.Faza: Predlog sistema trajnostnih kriterijev in aktivnosti za 
implementacijo predlaganega sistema trajnostne gradnje



Pregled sistemov trajnostne gradnje s predlogom prenosa 
(MOP – GI ZRMK & ZAG, 2016-2017)

Metodologija
V skladu s projektno nalogo - 3 faze:

• 1.Faza: Analiza evropskih sistemov trajnostnih kriterijev oziroma 
sistemov ocenjevanja trajnostne gradnje (vsaj 5 sistemov)

• 2.Faza: Analiza slovenskih predpisov z vidika trajnostnih kriterijev in 
predpisanih mejnih vrednosti

– Pregled 49 skupin tematsko agregiranih kazalnikov (iz 25 okoljskih, 5 ekonomskih, 14 
družbenih , 3 tehničnih in 2 procesnih skupin kazalnikov). 

– Pri vsaki skupini smo analizirali, če jo slovenska zakonodaja podpira in v kolikšni meri.
– ali so (pod)kazalniki metode za vrednotenje TG vsebinsko primerljivi z zahtevami SLO 

zakonodaje,
– kako stroga je naša zakonodaja glede na tuje sisteme vrednotenja trajnostne gradnje, kjer 

je bilo to mogoče oceniti. 
– Le cca 1/3 kazalnikov TG je zadovoljivo naslovljena s slovenskimi predpisi

• 3.Faza: Predlog sistema trajnostnih kriterijev in aktivnosti za 
implementacijo predlaganega sistema trajnostne gradnje



Korelacija slovenske zakonodaje 
s kriteriji različnih certifikacijskih sistemov

Opomba:

Podano za izbrane kriterije TG (iz analiziranih 
certifikacijksih sistemov) 

relevantne za izpolnjevanje 

Makro ciljev EU politik
-EU gospodarna z viri
-Krožno gospodarstvo 

na področju stavb

Slovenska 
zakonodaja 

področja ne ureja

Slovenska 
zakonodaja 

področje naslavlja, 
vendar ga ne 

regulira primerljivo 
glede na kazalnike 

obravnavnih  
sistemov 

vrednotenja

Slovenska 
zakonodaja 

področje naslavlja 
in ga regulira na 

način, ki omogoča 
prenosljivost 
kazalnikov v 

slovenski prostor

Kako visoko so 
postavljene mejne 
vrednosti pri nas 
glede na druge 

sisteme za presojo 
trajnostne gradnje?

Okoljski kriteriji

Analiza življenjskega cikla

Okoljski vpliv materialov in konstrukcijskih sklopov

Voda (pitna, komunalna, deževnica) Primerljivo.

Odpadki Primerljivo.

Raba energije v stavbi Visoko.

Ekonomski kriteriji

Analiza vseživljenskih stroškov stavbe

Družbeni kriteriji

Toplotno ugodje Primerljivo.

Kakovost notranjega zraka Primerljivo.

Kvaliteta toplotnega ovoja stavbe Visoko.

Enostavnost odstranitve in recikliranja Nizko.

Nizka korelacija

Zaznana korelacija

Visoka korelacija

*Če sta pri posameznem kriteriju opredeljeni dve barvi, pomeni, da so nekateri podkazalniki bolje naslovljeni kot drugi podkazalniki znotraj istega kriterija, pri 
čemer upoštevamo tudi dorečenost metode za določitev vrednosti podkazalnika.
Legenda



Mnenja deležnikov

– Delavnica 9.3.2017 DOM, 50 
deležnikov –

– Prevladujoče mnenje deležnikov 
je bilo, da je smiselno graditi 
sistem vrednotenja trajnostne 
gradnje, ki bo na začetku 
podpiral predvsem javne 
investicije, na izkušnjah 
komercialnih certifikacijskih 
shem, pri čemer je ključna 
ugotovitev, da država kot 
ustvarjalec in izvajalec politk EU 
in skrbnik javnega interesa v 
Republiki Sloveniji v okviru 
trajnostne gradnje zasleduje 
predvsem cilje politike na 
področju »Evrope, gospodarne z 
viri« in politike na področju 
»krožnega gospodarstva«

Prevzeti tujo tržno 
certifikacijsko 

shemo (npr. LEED, 
DGNB); 20%

Oblikovati 
nacionalni niz 

meril in 
kazalnikov; 64%

Ohranimo sedanjo 
Prilogo 7 Uredbe o 

ZeJN; 4%

Ne vem; 12%

Kaj je v našem okolju bolj smiselno?
(Anketa - delavnica deležnikov trajnostne gradnje, DOM, Lj. 6.3.2017, N=25)



Mnenja deležnikov

Sprejemljivi obseg dodatnega dela projektne skupine, ki načrtuje trajnostno gradnjo?

- od 2 tednov do 1 meseca
- Delavnica 16.3.2018 DOM, 50 deležnikov –



Naloga v izhodišču

Pregled sistemov za 
vrednotenje TG

Pregled slovenskih 
predpisov na 

področju kazalnikov 
TG

Izbor 
najprimernejšega 

sistema TG za 
prenos v SLO

Predlog sistema 
trajnostnih kriterijev 

in aktivnosti za 
implementacijo 

predlaganega sistema 
TG



Razvoj naloge

Pregled sistemov za 
vrednotenje TG

Pregled slovenskih 
predpisov na 

področju kazalnikov 
TG

Izbor 
najprimernejših 

sistemov 
in 

kazalnikov TG 
za prenos v SLO

Predlog sistema 
trajnostnih kriterijev 

in aktivnosti za 
implementacijo 

predlaganega sistema 
TG

EU okvir jedrnih kazalnikov 
za oceno okoljskih
performanc stavb

(„JRC študija“)

Makro cilji EU politik:
-EU gospodarna z viri
-Krožno gospodarstvo

za stavbePredlog prirejenih kazalnikov
s korelacijo na 

Makro cilje EU politik:
-EU gospodarna z viri
-Krožno gospodarstvo

za stavbe
SLO(sistem)

Trajnostna
Gradnja



2. faza priprave 
trajnostnih kazalnikov za vrednotenje stavb 

v Sloveniji

in projekt
„LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) “

dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
marjana.sijanec@gi-zrmk.si

dr. Sabina Jordan, ZAG
sabina.jordan@zag.si

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je sofinanciran iz sredstev LIFE, finančnega instrumenta Evropske 
unije za Okolje in podnebne ukrepe in iz nacionalnih sredstev iz Sklada za podnebne spremembe



Za povzetek

• Kaj torej predlog sistema trajnostnih kazalnikov pokriva?

Gradbena zakonodaja/ 
predpisi
Minimalne zahteve

Drugi vidiki gradnje
tržno pomembni
Funkcionalni, tehnični…

Implementacija EU/SLO 
politik

Cilj: bistvene zahteve Cilj: zadovoljiti potrebe 
investitorja, trga, 
developerjev

EU gospodarna z viri
Krožno gospodarstvo
Energijska učinkovitost 
/emisije TGP

Kjer je smiselno opredeliti 
nadstandard za doseganje ciljev 
trajnostne gradnje

Prioriteta države

Prioriteta 
trga



Kje smo sedaj – glede na celoten proces 
oblikovanja sistema trajnostnih kazalnikov

• Razvoj sistema kazalnikov TG - koraki:
– Predlog prenosa sistema trajnostnih kazalnikov
– Opredelitev potreb deležnikov TG
– Opredelitev ciljnih značilnosti metode
– Analiza drugih sistemov, raziskav, metod, politik
– Oblikovanje možnih konceptov
– Izbira najustreznejšega koncepta (predlog, verzija 0)
– Ponovna opredelitev značilnosti metode
– Razvoj sistema (z jasno opredeljenimi značilnostmi)
– Podrobna opredelitev elementov sistema
– Izdelava prototipa metode
– Testiranje (prototipa) metode in izboljšave = alfa prototip
– Testiranje zanesljivosti/učinkovitosti metode = beta prototip
– Poskusna, pilotska uporaba metode na javnih stavbah
– Prostovoljna uporaba metode
– Obvezna uporaba metode

– Izbira najustreznejšega koncepta (predlog, verzija 0)



Kako naprej - Akcijski načrt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) 

(2019 - 2020 - 2027)
Posvetovanja z deležniki - ob izbranem konceptu TG (ver. 0)

Razvoj prve, alfa verzije kazalnikov TG

Testiranje alfa verzije kazalnikov TG

Posvetovanja z deležniki

Razvoj naslednje, beta verzije kazalnikov in sistema TG

Posvetovanja z deležniki

Fine tuning kazalnikov in sistema TG - URAVNOTEŽEVANJE

Testiranje beta verzije kazalnikov in sistema TG na pilotnih
projektih 

Analiza odzivov iz pilotne uporabe beta verzije kazalnikov in 
sistema TG

Razvoj končne verzije kazalnikov in potrditev sistema TG 

Usposabljanja za uporabnike po posameznih ciljnih skupinah

Vzpostavitev 
podpornega okolja 
in e-platforme

LIFE IP CARE4CLIMATE 
(LIFE17 IPC/SI/000007) 



Stanje glede razvoja trajnostnih kazalnikov 
za vrednotenje stavb v Sloveniji

Predstavitev študije
„Pregled sistemov trajnostnih kriterijev 

s predlogom prenosa“

2.del

mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
miha.tomsic@gi-zrmk.si

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je sofinanciran iz sredstev LIFE, finančnega instrumenta Evropske 
unije za Okolje in podnebne ukrepe in iz nacionalnih sredstev iz Sklada za podnebne spremembe



Svet24.si

H. C. von Carlowitz, Sylvicultura
oeconomica, 1713

Uvodna opomba

Slover Library, Norfolk, Virginia, ZDA (Newman Architects)



... zmogljivost okolja ...

Zmogljivost okolja glede oskrbovanja z naravnimi 
viri in absorpcije emisij in odpadkov predstavlja 
absolutno omejitev človekovih dejavnosti.

Princip okoljske zmogljivosti zahteva, da so regije, 
mesta oblikovana in vodena na način 
zadovoljevanja temeljnih okoljskih, družbenih in 
gospodarskih storitev znotraj omejitev okolja.

Vsaka degradacija okolja (onesnaževanje, 
pozidava itd.) zmanjšuje nosilnost okolja, 
zmogljivost opravljanja ekoloških storitev.

(Dušan Plut, Teoretična in vsebinska zasnova 
trajnostno sonaravnega napredka, 2005)



Pot(i) do cilja

Življenjski cikel stavbe

Načrtovanje

Gradnja

Uporaba in vzdrževanje

Razgradnja

Iščemo vsestransko najugodnejšo kombinacijo stroškov, rabe 
energije, vplivov na okolje, vplivov na ugodje uporabnika in širših 
družbenih vplivov. Kako to presoditi?



Ujemanje identificiranih kazalnikov certifikacijskih 
sistemov TG z makro cilji JRC (Level(s))

• Kljub znanim postopkom težko 
izvedljivi v praksi
– 2.1 LCA
– 6.1a in 6.1b LCC

• Zelo uporabni v praksi, a v 
sistemih TG ni kazalnikov
– 4.1 Kakovost notranjega zraka
– 5.1 Toplotno ugodje

• V tej fazi ni praktičnih možnosti 
za uporabo:
– 2.2 Načrtovanje življenjske dobe
– 6.2 Ustvarjanje vrednosti in 

upravljanje s tveganji



(K1) K1.1 Skupna raba primarne energije v 
življenjskem ciklu stavbe
(PK1.1) Neobnovljivi del rabe primarne energije v življenjskem ciklu 
stavbe (faze A1-3, B6) PEnren

(PK1.2) Celotna raba primarne energije v fazi uporabe (faza B6) PEtot, B6

(PK1.3) Neobnovljivi del rabe primarne energije v fazi uporabe stavbe 
(faza B6) PEnren, B6

(PK1.4) Delež obnovljivih virov (OVE) v primarni energiji v fazi uporabe 
stavbe (faza B6) DEL_OVE B6

(PK1.5) Emisije TGP v življenjskem ciklu stavbe (faze A1-3, B6) GWP
(PK1.6) Emisije TGP v fazi uporabe stavbe (faza B6) GWP B6

(K2) K2.1 Celovita LCA analiza
(PK2.1) Potencial prispevka h globalnemu segrevanju: GWP
(PK2.2) Potencial prispevka k razgradnji ozona v stratosferi: ODP
(PK2.3) Potencial prispevka k fotokemični tvorbi pritlehnega ozona: POCP
(PK2.4) Potencial prispevka k zakisljevanju: AP
(PK2.5) Potencial prispevka k evtrofikaciji: EP

(K3) K2.2 Načrtovanje življenjske dobe stavbe

(K4) K2.3 Razgradnja in reciklabilnost
(PK4.1) Delež reciklabilnih gradbenih proizvodov in materialov v 
posameznih skupinah oz. konstrukcijskih sklopih
(PK4.2) Delež ponovno uporabljenih gradbenih elementov pri razgradnji 
stavbe in ponovni gradnji 

(K5) K2.4 Odpadki gradnje in razgradnje
(PK5.1) Parametri za odpadke, ki nastajajo v fazi izgradnje stavbe
(PK5.2) Parametri za odpadke, ki nastajajo v fazi razgradnje stavbe

(K6) K3.1 Raba vode v fazi rabe stavbe
(PK6.1) Potreba po čisti vodi za zaposlene: WDU
(PK6.2) Količina odpadne vode glede na zaposlene: WWU
(PK6.3) Potreba po čisti vodi za čiščenje: WDC
(PK6.4) Količina odpadne vode od čiščenja: WWC
(PK6.5) Delež deževnice, ki se steka v kanalizacijski sistem: WWRW

(K7) K4.1 Kakovost notranjega zraka
(PK7.1) Škodljive organske snovi (Volatile organic compounds; VOC)
(PK7.2) Stopnja izmenjave zraka

(K8) K5.1 Nevarnost pregrevanja stavbe
(PK8.1) Primarna energija potrebna za dodatno hlajenje stavbe poleti

(K9) K6.1 Celovita LCC analiza
(PK9.1) Neto sedanja vrednost vseživljenjskih stroškov stavbe (faze 
A4-5, B1-7) NPV

Nabor predlaganih kazalnikov

9 kazalnikov
24 + (?) podkazalnikov



Faze življenjskega cikla stavbe po CEN/TC 350

Primer 1: Skupna raba energije v življenjskem ciklu stavbe 
Primer 2: Celovita LCC analiza 



K1.1 Skupna raba primarne energije v življenjskem 
ciklu stavbe  

• Ovrednotenje celotne rabe primarne energije stavbe
• Po zgledu JRC, DGNB, OPEN HOUSE; podkazalniki:

– Neobnovljivi del rabe primarne energije v živ. ciklu stavbe (A1-3, B6)

– Celotna raba primarne energije v fazi rabe stavbe (B6)

– Neobnovljivi del rabe primarne energije v fazi rabe stavbe (B6)

– Delež obnovljivih virov v primarni energiji v fazi rabe stavbe (B6)

– Emisije TGP v živ. ciklu stavbe, GWP (A1-3, B6)

– Emisije TGP v fazi rabe stavbe, GWP (B6)

• Cilj kazalnika:
– Spodbuditi zmanjšanje rabe primarne

energije in povečanje rabe obnovljivih
virov energije v vseh fazah živ. cikla stavbe

– Doseči zmanjšanje nastajajočih emisij
toplogrednih plinov v življenjskem ciklu stavbe



K2.1: Celovita LCA analiza

• Okoljske lastnosti stavbe v celotni življenjski dobi
• Po zgledu DGNB, s podkazalniki:

– GWP (globalno segrevanje, globalni vpliv)
– ODP (razgradnja ozona, globalni vpliv)
– POCP (pritlehni ozon, lokalni vpliv)
– AP (zakisovanje, regionalni vpliv)
– EP (lokalni/regionalni vpliv)

• Cilji kazalnika:
– Spodbujati čim nižje vrednosti

okoljskih odtisov in s tem vplivati
tudi na rabo surovin za stavbe in
generiranje odpadkov povezanih s stavbo

rediscoverconcrete.ca



K2.3: Razgradnja in reciklabilnost

• Vidik ravnanja s primarnimi materialnimi viri in 
zmanjševanja pritiska nanje

• Po zgledu DGNB; vsebuje:
– Delež reciklabilnih materialov
– Deli stavbe za ponovno uporabo

• Cilji kazalnika:
– spodbujanje rabe materialov, ki jih lahko recikliramo oziroma 

čim manjše rabe materialov iz primarnih virov (nerecikliranih 
surovin)

– promocija tistih rešitev in tehnologij, ki prispevajo k 
zmanjšanju pritiska na primarne vire v celotnem življenjskem 
ciklu proizvoda (vpliv neugodne predelave, prevoza, ipd.)

workplaceinsight.net



K2.4: Odpadki gradnje in razgradnje

• Vidik ravnanja z odpadki, ki nastanejo v fazi gradnje 
stavbe ter po koncu življenjske dobe, v fazi razgradnje

• Po zgledu kombinacije sistemov DGNB in LEED:
– Odpadki, ki nastanejo v fazi gradnje (DGNB)
– Odpadki, ki nastanejo pri razgradnji stavbe (LEED) 

• Cilji kazalnika:
– Spodbujati investitorje in izvajalce

gradbenih del k sistematičnemu zbiranju
podatkov o odpadkih pri gradnji ter
k poročanju o odpadkih

– Spodbujati ločevanje odpadkov pri
razgradnji stavb, kot pogoj za kasnejšo
rabo odpadkov kot sekundarne surovine. realityplusmag.com



K3.1: Raba vode v fazi rabe stavbe

• Potrebe po pitni vodi in količina odpadne vode v stavbi
• Po zgledu DGNB; parametri/podkazalniki:

– Potreba po čisti vodi za uporabnike
– Izračunana količina odpadne vode glede na uporabnike
– Potreba po čisti vodi za čiščenje
– Izračunana količina odpadne vode od čiščenja
– Količina deževnice, ki se steka v kanalizacijski sistem

• Cilji kazalnika:
– Zagotoviti racionalnejšo rabo in

zmanjšanje rabe pitne vode in
proizvedene odpadne vode v stavbah

– Vplivati na čim manjše motenje kroženja vode v naravi
carleton.ca



K4.1: Kakovost notranjega zraka 

• Kakovost zraka v prostorih v povezavi s sproščanjem in 
koncentracijo škodljivih snovi iz vgrajenih materialov, s 
širjenjem in zadrževanjem neprijetnih vonjav ter z 
vstopanjem radona iz zemljine v stavbo

• Po zgledu DGNB, 3 podkazalniki:
– Koncentracija škodljivih organskih spojin (VOC) v zraku
– Stopnja izmenjave zraka s prezračevanjem
– Koncentracija radona v zraku

• Cilji kazalnika:
– Zagotoviti primerno kakovost notranjega

zraka, da ne škoduje zdravju in ugodju,
saj v sodobnih družbah uporabniki v
notranjosti stavb preživimo skoraj 90% časa smallfootprintfamily.com



K5.1: Nevarnost pregrevanja stavbe

• Potrebe po energiji za hlajenje stavbe v poletnem času 
(preprečevanje pregrevanja) v povezavi s toplotnim 
ugodjem uporabnika in klimatskimi spremembami

• Po zgledu JRC, 1 (pod)kazalnik:
– Računsko določena energija, ki je potrebna,

da se prostore stavbe ohladi na primerne pogoje

• Cilji kazalnika:
– Gradnja stavb, ki bodo poleti zagotavljale

toplotno ugodje s čim manj dovajanja hladu
(tudi v bodočih poletjih, zaradi prihajajočih
podnebnih sprememb)

coolingpost.com



K6.1: Celovita LCC analiza

• Optimizacija vseživljenjskih stroškov in vrednosti stavbe
• Po zgledu JRC, 1 (pod)kazalnik:

– Neto sedanja vrednost vseživljenjskih stroškov stavbe (A4-5, B1-7)

• Cilji kazalnika:
– Obvladovanje vseživljenjskih stroškov

stavbe v ekonomski življenjski dobi s
(celovito) zasnovo stavbe, ki bo
(a) stroškovno optimalna rešitev

v energijskem smislu
(b) rešitev z najnižjimi vseživljenjskimi stroški stavbe

– Uravnotežiti višje stroške naložbe povezane z učinkovitejšo in 
okolju prijaznejšo stavbo s pričakovanimi nižjimi 
obratovalnimi stroški v fazi uporabe stavbe



Vzpostavitev sistema vrednotenja s kazalniki

• 2 možnosti:
1. Ali je kazalnik obravnavan (da / ne)  kontrolni seznam
2. Vrednotenje - vrednosti kazalnikov in končni seštevek 

razvrstitev po stopnji trajnostnosti, primerjave različic

• Vsi kazalniki niso enako “pomembni”.
• Kazalniki in (pod)kazalniki v sistemu vrednotenja:

– Razvrstiti jih moramo po njihovi relativni pomembnosti
– Pripisati določene vrednosti (točke, odstotki)
– Določiti jim moramo uteži

• Objektivne podlage in subjektivno odločanje
• Težavost določanja uteži se veča s številom elementov

– Npr.: metoda AHP (Analitic Hierarchy Process)



Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je sofinanciran iz sredstev LIFE, finančnega instrumenta Evropske 
unije za Okolje in podnebne ukrepe in iz nacionalnih sredstev iz Sklada za podnebne spremembe

Študijo „Pregled sistemov trajnostnih 
kriterijev  s predlogom prenosa“ izdelali:

dr. Marjana Šijanec Zavrl – marjana.sijanec@gi-zrmk.si, 
mag. Miha Tomšič - miha.tomsic@gi-zrmk.si, 
GI ZRMK - www.gi-zrmk.si

Friderik Knez – friderik.knez@zag.si, 
dr. Sabina Jordan- sabina.jordan@zag.si, 
ZAG, www.zag.si



Razvoj kazalnikov trajnostne gradnje

v Sloveniji

Friderik Knez, ZAG

friderik.knez@zag.si

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je sofinanciran iz sredstev LIFE, finančnega instrumenta Evropske 
unije za Okolje in podnebne ukrepe in iz nacionalnih sredstev iz Sklada za podnebne spremembe



Analiza življenskega cikla 
proizvoda / stavbe

(LCA – Life Cycle Assessment)

• Izvedbe LCA analize, skladno z EN 15804:2013

• Spremembe v letu 2019 in kaj to pomeni

• EPD sistem ZAG

• Nekaj primerov naših izdelkov

• Kratek pregled Oekobau.dat, ki ima sedaj veliko generičnih podatkov

• Alternative

TRAJNOSTNI GRADBENI PROIZVODI 

OKOLJSKE 
DEKLARACIJE (EPD) 
na osnovi LCA

Zakaj LCA in EPD?



Izvedbe LCA analize (v 4 korakih)

Definirati cilj in 
obseg analize

Sestaviti inventar 
življskega cikla

Analiza inventarja 
življenskega cikla

Interpretacija



LCA v 4 korakih:

- funkcionalna enota: 1m2 fasade,
- sistemske meje: A1-A3 (proizvodnja)
- predpostavke in omejitve;
- metoda alokacije podatkov: masna.
- izbrane vplivne kategorije.

Definirati cilj in 
obseg analize

Sestaviti inventar 
življskega cikla

Analiza inventarja 
življenskega cikla

Interpretacija



LCA v 4 korakih:

Definirati cilj in 
obseg analize

Sestaviti inventar 
življskega cikla

Analiza inventarja 
življenskega cikla

Interpretacija



LCA v 4 korakih:

Definirati cilj in 
obseg analize

Sestaviti inventar 
življskega cikla

Analiza inventarja 
življenskega cikla

Interpretacija



Pri analizi smo naredili 4 korake:

- Izbira vplivnih kategorij in 
karakterizacijskega modela,

- faza klasifikacije (razvrščanje 
parametrov v posamezne kategorije),

- vrednotenje vplivov (karakterizacija LCI 
z eno od LCIA metodologij).

Definirati moramo 
cilj in obseg 
analize

Sestavili bomo 
inventar življskega 
cikla

Analiza inventarja 
življenskega cikla

Interpretacija
SIST EN 15804:2012+A1:Trajnostnost 
gradbenih objektov - Okoljske deklaracije
za proizvode - Skupna pravila za kategorije 
proizvodov za gradbene proizvode

DOLOČA LCIA CML.



Pri analizi smo naredili 4 korake:

- Identifikacija pomembnih informacij, 
ki jih je pokazala analiza,

- objektivna ocena o konsistenci, 
celostnosti in nivoju občutljivosti 
izdelane analize,

- Zaključki, omejitve in priporočila za 
naprej.

Definirati moramo 
cilj in obseg 
analize

Sestavili bomo 
inventar življskega 
cikla

Analiza inventarja 
življenskega cikla

Interpretacija



Kako so predstavljeni rezultati LCA?
Rezultati so v več parametrični obliki:

Parametri, ki opisujejo
okoljske vplive

Parametri, ki opisujejo 
rabo virov

Druge okoljske 
informacije

1. 2. 3.



INFORMACIJE O OCENI STAVBE

INFORMACIJE O ŽIVLJENJSKEM CIKLU STAVBE

Faza 
PROIZVODA

Faza GRADB. 
PROCES

Faza RABE

A1 - A3 A4 - A5 B1 - B7 C1 - C4
Faza KONEC 
ŽIVLJ. CIKLA

DODATNE 
INFORMACIJE 

POLEG 
ŽIVLJENJSKE

GA CIKLA 
STAVBE
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“Only products which fulfill all three of the conditions below shall be permitted to 
be exempt from this requirement:
• the product or material is physically integrated with other products during 

installation so they cannot be physically separated from them at end of life, 
and

• the product or material is no longer identifiable at end of life as a result of a 
physical or chemical transformation process, and

• the product or material does not contain biogenic carbon.

NOTE This means any product containing biogenic carbon cannot omit the 
declaration of modules C1–C4 and module D.”

Spremembe v 2019 (izjeme)



Čeprav v CML nekateri 
navajajo dve vrednosti GWP 
(z vključevanjem biogeničnega 
CO2 in brez), 
novi standard določa:

Spremembe v 2019
CO2

CO2

„Carbon offset processes are not part of the product system under study. 
Carbon offset shall not be included in the calculation of the GWP.“

„The effect of temporary carbon storage and delayed emissions, i.e. the discounting of 
emissions and removals, shall not be included in the calculation of the GWP. The effect 
of permanent biogenic carbon storage shall also not be included in the calculation of the 
GWP.“

„The biogenic carbon content quantifies the amount of biogenic carbon in a 
construction product leaving the factory gate, and it shall be separately declared for the 
product and for any accompanying packaging.“

TODA:



Navajati bomo morali 
nove indikatorje:

Spremembe v '19



Navajati bomo morali 
nove indikatorje:

Spremembe v '19



Kvaliteta podatkov:

Spremembe v '19

• Geografska reprezentativnost
• Tehnična reprezentativnost
• Časovna reprezentativnost

Navajati bomo morali izračun „zanesljivosti“ podatkov (glede na opise v tabeli, 
ki so podani v standardu – opisi so precej ohlapni!):



EPD sistem ZAG

• EPD-ji priznani v evropskem združenju Eco platform.
• Program ZAG EPD je zunanje verificiran.
• ZAG EPD so dostopni v evropski bazi EPD jev.
• Proizvajalce povabimo na promocijske dogodke, kjer 

predstavijo svoj EPD.



ECO Platform



ZAG EPD podatki na ECO Platform



Harmomizacija

• Harmonizacija poteka, 
proces nadzira EK

• Ključni problem so 
scenariji

• Ena karakteristika, 
veliko parametrov



Trenutno stanje (EOTA)

• Podatki o 
proizvodu bodo
integrirani v 
DOP

• Skupno bo v 
DoP 304 (brez
A4, A5 in B) 
različnih številk, 
od tega vsaj
104 številke na
vsaki DoP.

• Nepreglednost
lahko rešimo le 
z avtomatskim
orodjem.



EPD sistem ZAG
Mineralna volna proizvajalca URSA je 
EPD pridobila 2013 in v 2018 izpeljala 
posodobitev.

EPD je bil pripravljen s pomočjo 
notranjih verifikatorjev in velja za
A1-A3 (produkcijske) faze. 



EPD sistem ZAG
Podjetje Grozdina senčila je leta 2018
pridobil svoj prvi EPD za žaluzije tipa 
C80.

EPD je bil pripravljen s pomočjo 
notranjih verifikatorjev in velja za
A1-A3 (produkcijske) faze. 



EPD sistem ZAG
Podjetje Xella Slovenija je leta 2018 
pridobila EPD za slovensko 
proizvodnjo porobetona.

EPD je bil pripravljen s pomočjo 
notranjih verifikatorjev in velja za
A1-A3 (produkcijske) faze. 



EPD sistem ZAG
Podjetje Trimo d.o.o. je leta 2018 
pridobil posodobljena EPD za Q-Air 
steklene fasadne elemente 
(tranparentne in netransparentne).

EPD je bil pripravljen s pomočjo 
zunanjih verifikatorjev in velja za
A1-A3 (produkcijske) faze. 



Kako izkoristiti podatke?

• Podatki morajo biti zapisani v podatkovni bazi

• Potrebujemo nacionalno podatkovni bazo
– Različne vrednosti indikatorjev zaradi:

• Drugačnih transportnih poti

• Drugačne sestave električne energije – delež termoelektrarn, 
delež OVE

• Drugih virov surovin – veliko surovin je lokalnih

• Drugačnega ravnanja z odpadki (zbiranje, recikliranje) – delež

• Potrebujemo tudi nacionalne scenarije življnjskih
ciklov



Baza Oekobau.dat
(Sustainable Construction Information Portal)

Platforma ÖKOBAUDAT je standardizirana baza podatkov za 
okoljske ocene stavb s strani nemškega zveznega ministrstva za 
notranje zadeve, stavbe in skupnosti. 

V središču platforme je spletna baza podatkov z zbirko podatkov o 
življenjskem ciklu gradbenih materialov, gradnji, transportu, energiji 
in postopkih rušenja in ravnanja z gradbenimi odpadki.

Vsebuje več kot 1200 setov podatkov, ki so v skladu z DIN EN 
15804.

Vsi seti podatkov so javno dostopni in brezplačni



Baza Oekobau.dat
11 kategorij:

• Mineralni gradbeni proizvodi
• Izolacijski materiali
• Les
• Kovine
• Obloge
• Plastike
• Komponente za okna in obešene fasade
• Gradbeni inženiring
• Drugo
• Kompoziti
• Faza po izteku življenjske dobe izdelka

Iskalnik v nemškem in angleškem jeziku omogoča hitro iskanje setov 
podatkov z natančnimi opisi življenjskega cikla proizvodov in preračunom 
okoljskih odtisov na referenčno enoto. Vse sete podatkov je možno 
brezplačno prenesti na računalnik in jih posredovati z navedbo vira.



PEF – Product Environmental Footprint
Izdela se na podlagi:
• Product Environmental Footprint Category Rules Guidance in
• Product Environmental Footprint Category Rules for xxx Products

Nujno je uteževanje in normalizacija.
Navaja se „nominalne vrednosti“, s katerimi se primerja izbran produkt.
Zajete so vse faze življenjskega cikla (obvezno) in vse so „enako 
pomembne“.

V produktnih pravilih, ki so zelo natančna, je navedeno, kako je 
potrebno postaviti mejo sistema, primer: če se računa okojlske odtise 
sira, je obvezno najprej izračunati odtise mleka, ki je osnova za sir.

Predvideva se, da bi se bo PEF uporabljalo za vse proizvode, ne le 
gradbene. Naj bi poenostavilo LCA analizo. Ne reši vprašanja 
podatkovnih baz.



OKROGLA MIZA

Deklaracije gradbenih proizvodov – izkušnje proizvajalcev

Moderator okrogle mize: Friderik Knez, ZAG

Uvodničarji:
Dr. Boštjan Černe, TRIMO

Domen Ivanšek, KNAUFINSULATION
Dr. Matjaž Žnidaršič, REFLEX

Rajko Bezjak, URSA
Robert Smodiš, DGNB Avditor

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je sofinanciran iz sredstev LIFE, finančnega instrumenta Evropske 
unije za Okolje in podnebne ukrepe in iz nacionalnih sredstev iz Sklada za podnebne spremembe



OKOLJSKE DEKLARACIJE

GRADBENIH PROIZVODOV

– IZKUŠNJE PROIZVAJALCEV

Dr. Boštjan Černe
bostjan.cerne@trimo-group.com
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50+ LET
izkušenj

100+ DRŽAV
realiziranih projektov 

50+ MILJONOV M2

fasad in streh

20+ TISOČ
strank in partnerjev
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 MINERALNA VOLNA

 JEKLENA PLOČEVINA
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Prvi začetki…
… v 2009
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EPD za panel z mineralno volno

 Izdelan v 2013 / 2018

 Industrijski / generični EPD

 Tip EPD-ja glede na analizirane faze življenjskega cikla je               

"od zibelke do vrat z možnimi izbirami„ ("cradle to gate with options„):

 A1 – Pridobivanje surovin

 A2 – Transport 

 A3 – Proizvodnja 

 C4 – Odlaganje odpadkov

 D – Ponovna uporaba, obnova, reciklaža

 Preverjen s strani neodvisnega strokovnjaka
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Priprava vhodnih podatkov

 Kratek opis produkta z njegovo sestavo

 Letne proizvedene količine produktov

 Letna dobava/poraba materialov

 Letne količine energentov, vode, odpadkov,…
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Priprava vhodnih podatkov

Product description 

Product description: MW sandwich element 
Technical specifications: Sheet thickness: 0,6 mm outside, 0,5 mm inside 
Product composition:  

Component Amount [kg/m²] 
    Core thickness 
  Type 60mm 100mm 200mm  

Metal layer (outside): metal      
Metal layer (outside): metal.coating      
Metal layer (outside): org. coating      
Insulation material MW density 120 kg/m3     
Metal layer (inside): metal      
Metal layer (inside): metal. coating      
Metal layer (inside): org. coating      
Others (please specify) PU glue on both sides     
Others (please specify) PE foil     
Total weight of 1m²       
Total weight of 1m² packed      
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Priprava vhodnih podatkov
   60mm 100mm 200mm 
Product         

 [kg] Sandwichelement (1m²)    

 [m2] Yearly production amount    
Waste      

 [kg] Waste mineralwool    

 [kg] Waste steel     
Inputs      

 [kg] MW insulation    

 [kg] Adhesive    

 [kg] Steel sheet    

 [MJ] Electricity    

 [MJ] Thermal Energy    
Transport (main components)    

 [km] Rail Adhesive    

 [km] Truck Adhesive    

 [km] Truck Mineral wool    

 [km] Truck Steel    

 [km] Truck PE - Packaging    

 [km] Truck PS - Packaging    

 [km] Truck Wood - Packaging    
Packaging      

 [kg] Wood pallets - Packaging    

 [kg] Plastic foil- Packaging    

 [kg] Polystyrol- Packaging    
 



H
IS

TO
RY

EP
D



EPD in trajnostno ocenjevanje stavb

 BREEAM - Building Research Establishment Environmental

Assessment Method

 DGNB - Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen / German 

Sustainable Building Council

 LEED - Leadership in Energy and Environmental Design

 GSAS - Global Sustainability Assessment System

 …



EPD in trajnostno ocenjevanje stavb

 10 kategorij in 55 podkategorij ocenjevanja



EPD in trajnostno ocenjevanje stavb

Mat 02 Environmental impacts from construction products - EPD



EPD in trajnostno ocenjevanje stavb

 8 kategorij in 67 podkategorij ocenjevanja

 Location and Transporation

 Sustainable Sites

 Water Efficiency

 Energy and Atmosphere

 Materials and Resources

 Indoor Environmental Quality

 Innovation

 Regional Priority



EPD in trajnostno ocenjevanje stavb

 Kategorija: MATERIALS AND RESOURCES

 Podkategorija: BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND 

OPTIMIZATION—ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS

 EPD lahko prispeva 2 točki



EPD in trajnostno ocenjevanje stavb

 1 točka 

 Vgrajeno vsaj 20 materialov/produktov od vsaj 5 različnih 

proizvajalcev, ki imajo EPD z vsaj „cradle to gate“:

 Industrijski EPD šteje kot ½ produkta

 Produktni EPD šteje kot cel produkt



 1 točka 

 Vgrajeni materiali/produkti, ki imajo okoljski vpliv z upoštevanjem 

stroška investicije vsaj 50% manjši kot je industrijsko povprečje pri 

vsaj treh spodnjih kategorijah:

 GWP

 ODP 

 AP

 EP

 POCB

 ADPF

EPD in trajnostno ocenjevanje stavb



 Število povpraševanj po produktih z EPD se povečuje

 Izdelava produktnih EPD-jev za Trimove produkte

 EPD lahko predstavlja konkurenčno prednost

H
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ZAKLJUČEK



EPD v praksi

Domen Ivanšek, Knauf Insulation Tehnična podpora trženju

domen.ivansek@knaufinsulation.com



7

Široka razpoložljivost okoljskih dokumentov

https://www.knaufinsulation.com/sustainability/product-sustainability



Najboljši način ocene okoljskega vpliva 
gradbenega produkta

Detajlna analiza faz življenjske dobe produkta 
od surovin do odpada oz. recikliranja

Povratna zanka – S pomočjo EPD poskušamo 
izboljševati proizvodni proces s ciljem doseči 
ničelni oz. negativni vpliv na rabo virov in 
energentov

Praktični primer: naša steklena volna je 
narejena iz recikliranega stekla – odpadnih 
steklenic in oken. Na določenih proizvodnih 
lokacijah se dosega do 80% delež reciklata v 
končnem produktu, našo volno pa je na koncu 
življenjske dobe seveda možno reciklirati.

7

Knauf Insulation EPD dokumenti (tip 3)



7

Knauf Insulation mineralna volna – recikliranje materialov



Podatkovne baze in platforme naših EPD dokumentov:

ECO Platform (international)

IBU (Germany)

BRE (UK)

INIES (France)

DAPc (Spain)

EFS (Environmental Fact Sheet) – 3 strani dolg dokument z gravnimi informacijami

Čas izdelave smo skrajšali iz 6 mesecev do najmanj 3 tednov (inovativno zbiranje podatkov 
in pred-verifikacija)

7

Knauf Insulation EPD dokumenti (tip 3)



7

Knauf Insulation EPD dokumenti (tip 3)



Eurofins Indoor Air Comfort Gold (VOC emisije)

Blue Angel (VOC emisije); najstarejši okoljski znak na svetu

Green Mark

Greenguard

Öko-test

…

7

Knauf Insulation okoljski znaki (tip 1)



Les iz trajnostno certificiranih gozdov – Heraklith:

FSC (Forest Stewardship Council)

7

Knauf Insulation okoljski znaki (tip 1)



Prva novozgrajena DGNB certificirana 

stavba v Sloveniji

Najvišji – Platinasti DGNB certifikat

EPD za praktično vse uporabljene 

izolacijske produkte Knauf Insulation

(15), glavne Knauf produkte (8) in Knauf 

AMF stropove (3), skupaj 23

Naloženo v bazo One-Click LCA; BIM

7

Trajnostne sheme - KIEXC



Q-AIR STEKLENE FASADE

IN

OKOLJSKE DEKLARACIJE

Dr. Matjaž Žnidaršič

matjaz.znidarsic@reflex.si



Predstavljajmo si trojno zasteklitev (TGU):

 Zunanje sončno zaščitno steklo

 Vmesno kaljeno steklo

 Notranje varnostno steklo

Dodatek 3 tankih float stekel (2-3mm) z 
nizkoemisivnim nanosom (Q-Air)

Prehod iz TGU v Q-Air



Več-stekelne zasteklitve bistveno zmanjšajo prehod toplote 
(Ug=0,27 W/m2K), zato je potrebno obvladovati:

Temperaturo: vmesna stekla se ne smejo lokalno 
pregrevati za več kot 40 °C,

Tlak: nadtlak izolacijskega plina (Ar) lahko zelo skrajša 
življensko dobo zasteklitve .

Problemi



Notranje steklo

notranjostzunanjost

Ekspanzijsko steklo

Ekspanzijska komora

Vmesna low-e stekla

Zunanje sončno zaščitno steklo

TEMPERATURA
Izbrana sestava večstekelne
zasteklitve Q-Air zagotavlja 
temperaturne razlike do 
40°C na vmesnih steklih 

TLAK
Ekspanzijska komora 
kompenzira nadtlak, ki 
nastane v komorah z 
izolacijskim plinom. 

Vgrajen ventil z membrano

Rešitev



USP

 Ugodje bivanja

 Nič energije za ogrevanje

 Možnost obojestranskega 
strukturnega izgleda

 Več uporabne površine

 Minimalni stroški vzdrževanja



 Ni potrebe po zunanjih 
žaluzijah

 Ni hladnega zraka ob 
zasteklitvi pozimi

 Sončni dobitki so majhni 
(g<0,3)

Ugodje bivanja, ki je nedosegljivo s TGU



Nič energije za ogrevanje



Q-Air transparentni v primerjavi z dvojno ali 
trojno zasteklitvijo (DGU/TGU)

Do 30 %
tanjša stena

Do 4 krat
tanjša stena

Q-Air transparentni v priemrjavo z dvojno 
fasado (DSGF)

Več uporabne površine in manj vzdževanja



Okoljske deklaracije – izkušnje iz industrije

 Evropski trgi so zelo specifični in zahtevni,

 Okoljska ozaveščenost je zelo izrazita,

 Produktni certifikati so nuja,

 Okoljske deklaracije imajo vpliv na odločevalce.



Okoljske deklaracije



EN 15804:2012 –
Okoljska deklaracija 
proizvoda (EPD)

Rajko Bezjak

rajko.bezjak@ursa.com



Slide 122

UVOD – Kaj je okoljska deklaracija ?

•Okoljska deklaracija proizvoda (ang.EPD), je 
okoljska deklaracija tipa III proizvoda, kjer se 
definira vpliv proizvoda na okolje V DOLOČENEM 
ŽIVLJENJSKEM KROGU („Life cycle”)

• Vpliv proizvoda na okolje se določi z LCA analizo v 
njegovem življenjskem krogu, obvezni modul za 
izadjo je t.i. „Craddle to gate”, moduli A1 – A3, ki 
smo jih naredili za deklaracijo proizvodov URSA 
Slovenija
A1: surovine
A2: transport surovin do proizvodnje
A3: proizvodnja izdelkov do skladiščenja

• Veljavnost EPD deklaracije je 5 let od dneva izdaje, 
spremembe so možne v skladu z Pravili o 
vzdrževanju EPD
•Funkcionalna enota je 1 m3
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Kontekts in motivacija 

•z energetsko učinkovitimi objekti postajajo okoljski vplivi med fazo uporabe 

objekta vedno manjši  za trajnostno gradnjo postaja ključen razmislek o 

uporabljenih gradbenih materialih (faza gradnje, faza razgradnje)

•edini način za celovito ovrednotenje izdelka oz. zgradbe, upoštevajoč vse

vplive na okolje je t.i. metoda ocene življenjskega cikla (LCA) (DGNB, LEED, 

BREAM, …)

•okoljska deklaracija proizvoda (EPD) temlji na LCA analizi izdelka; Določeni 

kupci želijo imeti EPD za izdelke

•Slovenija, jan. 2013 “Uredba o zelenem javnem naročanju”  30% 

volumna objekta mora biti iz materialov na osnovi lesa, oziroma polovica 

tega je lahko nadomeščena z gradbenimi proizvodi, ki imajo okoljsko 

deklaracijo tipa I oz. tipa III (EPD, SIST EN 15804:2012+A1:2013)
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EPD za URSA GLASSWOOL izdelke

•l. 2013 izdelana Okoljska deklaracija proizvoda (EPD) za izolacijo iz 

mineralne steklene volne URSA GLASSWOOL v skladu s standardom 

SIST EN ISO 14025:2010, Leta 2018 podaljšanje z novejšimi 

podatki

•izdelki iz Ursine tovarne v Novem mestu, deklarirana enota 1m3,

sistemske meje moduli A1-A3 (t.i. “cradle-to-gate” analiza)

•za module A4, A5 in C2, C3 uporaba podatkov iz EPD-ja za 

primerljive nemške izdelke  za potrebe razumljive komunikacije

izdelan izračun vpliva na okolje, vključno s fazo uporabe izolacije
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INDIKATORJI OKOLJSKIH VPLIVOV

Vrednosti za izdelek SF34, 1m3 po obnovi 2018, A1-A3:
- GWP: 3,52E+01 (3,64E+01 – 2013)
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INDIKATORJI RABE SUROVIN – RABA 
ENERGIJE

PERT – Skupna raba obnovljive primarne energije (11,4 % delež v celotni porabi) 
PENRT – Skupna raba primarne neobnovljive energije (88,6 % delež v celotni porabi)
SM – Raba sekundarnih materialov (nov faktor)
FW – Raba sveže pitne vode (2,8 krat nižji kot 2013)

Podatki iz EPD 2018, funkcionalna enota 1m3
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Rezultati LCA – Grafični prikaz iz 2013
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ZAKLJUČKI

•izolacija iz mineralne steklene volne znatno pripomore k trajnostni gradnji;

1m2 debeline 20 cm izolacije z λ 0,035 v strehi hiše bo v 50 letih prihranil: 

•proces izdelave EPD-ja je pozitivna izkušnja za podjetje, pomaga identificirati potenciale za 

izboljšavo proizvodnega procesa oz. izdelka

•uporaba LCA analiz za zgradbe (in posledično EPD-jev) je pri nas še v povojih;

praksa iz tujine kaže, da je to trend

•nujni so homogenizacija in standardizacija evalvacijskih orodij (verodostojni in primerljivi 

podatki), ter bolj masovno izvajanje LCA analiz (na izkušnjah osnovani kriteriji ter njihovo 

upoštevanje v praksi (vpliv na tržno ceno zgradbe?))

•trajnostna gradnja je za enkrat “moda”, postati mora cenovno dostopen standard (tako kot npr. 

energijsko učinkovita gradnja)



Deklaracije gradbenih proizvodov

Robert Smodiš, mag. inž. arh.
robert.smodis@siol.net

DGNB Avditor



Zakaj deklaracije gradbenih materialov?

Motivacija

• proizvajalcev?

• izvajalcev?

• investitorjev?

• uporabnikov?

• politike? 



Vsaka pot se začne s prvim korakom

•Splošna ozaveščenost

• Informiranost

•Spodbudno okolje

•Orodja





Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je sofinanciran iz sredstev LIFE, finančnega instrumenta Evropske 
unije za Okolje in podnebne ukrepe in iz nacionalnih sredstev iz Sklada za podnebne spremembe

Hvala za pozornost!


