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POSVETOVALNA DELAVNICA 
Z JAVNIM SEKTORJEM

Kazalniki trajnostne gradnje
pod okriljem projekta 

LIFE IP CARE4CLIMATE
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Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega 
programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu.

Ljubljana, 29. november 2019

https://www.care4climate.si/sl

https://www.care4climate.si/sl
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Namen posvetovalne delavnice z j.s.:

• seznaniti predstavnike javnega sektorja s procesom razvoja SLO verzije meril 
trajnostne gradnje (TG) na podlagi EU okvira Level(s),

• seznaniti se s postopki v procesu javnega naročanja, prakso j.s. pri naročanju 
boljših, trajnostnih, zelenih stavb…,

• odpreti diskusijo o pasteh sistema javnega naročanja na področju stavb za 
neovirano vpeljavo meril trajnostne gradnje,

• preučiti možnosti in prihodnje priložnosti za integracijo meril TG v sistem 
javnega naročanja stavb.
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Vsebina:

1. Pozdravni nagovor, LIFE IP CARE4CLIMATE – Leni Pernar, MOP

2. Kazalniki TG v Sloveniji – izhodišča za razvoj 
„alfa verzije kazalnikov trajnostne gradnje“:  

a) Uvod,  razvoj nacionalnih kazalnikov TG z umestitvijo v okvir LEVEL(s),
dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
b) LEVEL(s) - primeri kazalnikov trajnostne gradnje Makro-cilj 2, 
Friderik Knez, ZAG
c) LEVEL(s) - primeri kazalnikov trajnostne gradnje Makro-cilj 3 in 4, 
dr. Sabina Jordan, ZAG

razprava

b) Interaktivni del - SWOT matrika / Priložnosti in ovire pri uporabi kazalnikov 
trajnostne gradnje po mnenju arhitektov, 
Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
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Kazalniki trajnostne gradnje
v Sloveniji –

izhodišča za razvoj „alfa verzije kazalnikov TG“

POSVETOVALNA DELAVNICA S KLJUČNIMI DELEŽNIKI - ARHITEKTI 

6.11.2019, sreda, Gospodarsko razstavišče, dvorana FORUM, 1. nad., 1000 Ljubljana
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Klimatske spremembe, podnebno-energetski 
ukrepi

• Klimatske spremembe vplivajo na ljudi, eko-sisteme in bivanje

• Zaostren cilj /IPCC, 2018/ - omejiti globalno segrevanje ozračja na največ 1,5oC in ne 
samo na največ 2oC /Pariz, 2015/ 

• S stavbami je povezana raba 1/2 končne energije in dobra 1/3 emisij!

• Stavbe in raba energije zanje so pomemben dejavnik klimatskih sprememb

https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/08/global-
warming-must-not-exceed-15c-warns-landmark-un-report
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Z gradbenim sektorjem in stavbami je povezano

• 42% rabe končne energije

• 35% emisij toplogrednih plinov (TGP), 

• 50% vseh pridobljenih surovin,

• 33% porabe vode in

• 33% proizvedenega odpada.

COM(2019) 773 Čist planet za vse - Evropska strateška 
dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in 
podnebno nevtralno gospodarstvo (2050)



Krožno gospodarstvo in učinkovito ravnanje z viri

11http://www.europarl.europa.eu/slovenia/sl/konferenca-o-
kro%C5%BEnem-gospodarstvu-in-ravnanju-z-odpadki#shadowbox/0/

Cilji EU za leto 2020 za stavbe in gradbeni sektor: 

-prenova in gradnja stavb bo izrazito gospodarna z viri, 

-splošno se bo uporabljal pristop življenjskega cikla, 

-vse nove stavbe bodo skoraj nič-energijske stavbe (sNES) in iz visoko učinkovitih materialov, 

-ob podpori ustreznih politik bo vzpostavljana vsaj 2% letna stroškovno  učinkovita prenova 
obstoječih stavb, 

-pri gradnji in rušenju se bo recikliralo 70%  nenevarnih odpadkov.

EK bo v sodelovanju z deležniki izdelala okvir za ocenjevanje okoljske učinkovitosti stavb v 
celotnem življenjskem ciklu (COM (2014) 445 ).

EUROPA 2020
COM(2011) 571 - Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri.
COM(2012) 433 - Strategija za trajnostno konkurenčnost gradbenega 
sektorja in gradbenih podjetij
COM (2014) 445 - O priložnostih za učinkovito rabo virov v stavbnem 
sektorju 
COM(2015) 614 - Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo
COM(2019) 190 – Poročilo o izvajanju akcijskega načrta EU za krožno 
gospodarstvo

http://www.europarl.europa.eu/slovenia/sl/konferenca-o-kro%C5%BEnem-gospodarstvu-in-ravnanju-z-odpadki#shadowbox/0/


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?



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 nanizane okoljske zahteve 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



(Tržni) sistemi za vrednotenje in certificiranje 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. 

•

0

1

2

3

4

5

Ekološka
kakovost

Ekonomska
kakovost

Družbenokulturol
oška in

funkcionalna
kakovost

Tehnična
kakovost

Procesna
kakovost

Kakovost
lokacije

Ocena primernosti kazalnika za
slovensko okolje

Obseg in dostopnost
programskih orodij in
standardov

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



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



Razvoj slovenskih meril za TG (2016-2017)

• 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.

• „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. 

Vsebina pregleda:

• Pregled „primernih“ kazalnikov
iz različnih EU metod

• Ali in kako SLO zakonodaja
naslavlja vsebine teh kazalnikov

• Izvedljivost teh kazalnikov na SLO trgu -
znanje, usposobljenost deležnikov,
programska orodja, podatkovne baze,
so kriteriji za vrednotenje teh kazalnikov
v SLO okolju znani

• Kako naprej



Evropa vzame pod svoje okrilje (2015-2017-….)
prepoznavanje/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 tako razvija kazalnike za oceno okoljskih performanc stavbe v celotnem 
življenjskem krogu in bo njihovo uporabo spodbujala 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.

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


EU (JRC) okvir jedrnih kazalnikov Level(s) (2015-2017)
za oceno okoljskih performanc stavb (1.ver. 14 kazalnikov)

Makro-cilj 1: Nastajanje emisij toplogrednih plinov iz življenjskega cikla stavbe
1.1 Skupna raba primarne energije v uporabi stavbe

1.2 Potencial globalnega 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)

Življenjski cikel in okolje

Zdravje in ugodje uporabnikov

Dolgoročna odpornost, 
stroški in vrednost



EU kazalniki Level(s)  - že v pilotni uporabi 
(2017-2019)
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Indikatorji in orodja

Indikator 1.1 Raba energije v fazi uporabe:
- 1.1.1 Primarna energija
- 1.1.2 Dovedna energija
Indikator 1.2
Potencial za globalno segrevanje (GWP) v življenjski dobi
Orodje 2.1
Orodje za analizo življenjskega cikla: Pregled uporabe materialov (BoM)
Orodje 2.2 - Scenarij 1
Načrtovanje uporabne življenjske dobe stavbe in elementov
Orodje 2.2 - Scenarij 2
Načrtovanje za prilagodljivost in prenovo
Orodje 2.2 - Scenarij 3
Načrtovanje za razgradnjo, ponovno uporabo in recikliranje
Indikator 2.3
Odpadki gradnje in razgradnje
Indikator 3.1
Celotna raba vode
Indikator 4.1 Kakovost notranjega zraka
- 4.1.1: Dobra kakovost notranjega zraka
- 4.1.2: Ciljni onesnaževalci zraka
Indikator 4.2
Čas zunaj območja toplotnega ugodja
Orodje 5.1 Scenariji za načrtovane prihodnje klimatske pogoje: Zaščita 
uporabnikovega zdravja in toplotnega ugodja (2030, 2050)
Indikator 6.1
Vseživljenjski stroški stavbe

Indikator 6.2
Oblikovanje vrednosti in dejavniki tveganja

LCA
Orodje za krovno oceno: LCA od zibelke do zibelke

*kazalniki obvezni pri testni uporabi Levels

Vir: JRC »Level(s) – A common EU framework od core sustainability
indicators for office and residential buildings - Part3« (Dodd et al, 2017) 

Skupni evropski okvir ključnih kazalnikov je pregledno 
predstavljen v publikaciji JRC »Level(s) in predstavlja 

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

− 9 jedrnih kazalnikov 
in skupno metriko za merjenje lastnosti stavb, ki 
prispevajo k posameznemu makro cilju. 
(Sistem je zasnovan tako, da spodbuja k uporabi analiz LCA 
(Life Cycle Assessment) in LCC (Life Cycle Costing)).

− Na življenjskem ciklu temelječa orodja: 
niz 4 scenarijskih orodij in eno orodje za zbir podatkov, 
skupaj s poenostavljeno LCA  analizo, ki podpira celovito 
analizo lastnosti stavbe ob upoštevanju celotnega 
življenjskega cikla.

• Oceno vrednosti in tveganj, 
s čimer se lahko ovrednoti morebiten pozitiven učinek na 
ovrednotenje nepremičnine in izkaže zanesljivost ocene 
performanc v okviru vrednotenja s pomočjo Level(s) okvira.



Vrednotenje kazalnikov poteka na Ravni 1, 2, 3 
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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 (dodaten kazalnik)

kWh/m2/leto

  

1.2 Potencial za globalno segrevanje v življenjskem
ciklu

kg CO2 ekv,/m2/leto
  

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

 - -

Kazalnik Enota

za merjenje lastnosti

Raven 1 –
skupna
ocena
lastnosti

Raven 2 –
primerjaln
a ocena
lastnosti

Raven 3
–
optimiza
cijska
ocena
lastnosti

(1) Izračunam   (2) primerjam v portfelju  (3) optimiziram



LEVEL(s): MAKRO - CILJ 1: 
Emisija toplogrednih plinov v življenjskem ciklu stavb

25

Kazalniki trajnostne gradnje – LEVEL(s)



PRIMER K1.1 Raba energije v fazi uporabe

• Po zgledu JRC Level(s):
– K1.1.1 Potrebna primarna energija (PE) v fazi rabe stavbe (B6)

– K1.1.2 Dovedena energija v fazi rabe stavbe (B6)

– (EN 15603 oz. EN 52000-1 >> PEF >> PE_ren in PE_non-ren )
(EN 13790 oz. EN 52016)

– Računsko ali merjeno…

Faze življenjskega 
cikla stavbe po 
CEN/TC 350



…nadalj. – nacionalni podatki

• PE temelji na dovedeni in oddani energije s stavb (aktualna z uvedbo sNES)

• Merjena  ali računska energija (stacionano, nestancionarno)

• Energijski tokovi se izrazijo v primarni energiji (PE) in 
so uravnoteženi 
glede na učinkovitost pridobivanja/pretvorbe/distribucije energenta 
(s faktorji za pretvorbo končne v primarno energijo fPnren, fPren,  fPtot) 
na lokaciji, v bližini, v omrežju
ter glede na zastopanost obnovljive energije

• Zasledujemo  >> delež OVE / PE =  (RERp)

27
Vir: ISO 52000-2



…nadalj. – o postopkih energijskega modeliranja

28

Vir: BIM-BEM support tools for early stages of zero-energy building design
Giulia Spiridigliozzi et al 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 609 072075

a) Energijsko modeliranje 
neposredno v BIM 
modelu (v ozadju npr. 
EnergyPlus - DOE) 

b) Energijsko modeliranje v 
neodvisnem programu
BIM  > IFC > BEM 
(Building Energy
Modelling)



… „BIM to BEM“ (primer iz Avstrije)
B_information_model to B_energy_model

29

Vir:

BIM-BASED WORKFLOWS FOR BUILDING ENERGY MODELLING –

A VARIANT STUDY

Julia Reisinger (1), Leonard Donkor (1), Stephan Loncsek (1) and Iva Kovacic (1)

(1) Department for Industrial Building and Interdisciplinary Planning, Faculty of Civil

Engineering, Vienna University of Technology, Vienna, Austria



PRIMER K1.2 Potencial za globalno segrevanje (GWP) 
v življenjskem ciklu

• Spodbuja se obravnava celotnega življenjskega cikla (EN 15978 ) 
za določitev GWP (kg CO2ekv./m2/leto) 

• V praksi – se lahko uporabi  nepopolna določitev GWP (kg CO2ekv./m2/leto) 

• (sčasoma bodo podatki in orodja ter znanje strokovnjakov boljši)
• Opcija 1 za GWP: A1-3, B4, B5, B6

• Opcija 2 za GWP: A1-3, B6, C3-4, D-koristi in obremenitve preko sistemskih meja

Faze življenjskega 
cikla stavbe po 
CEN/TC 350
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…nadalj. GWP

• GWP100 je potencial za globalno segrevanje zaradi izpustov 
TGP izražen v CO2eq v obdobju 100 let (kg CO2 eq)

• Podlaga SIST EN 15804 (Tip III, EPD)
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The 
assesses the ecological 
quality of all materials 
based on the 
environmental 
indicators global 
warming potential, 
acidification potential 
and the need for non
renewable primary 
energy

OI3=GWP&AP&Non-ren_PE



PRIMER K2.1 Orodje življenjskega cikla:
Popis materialov

• Cilj – popis materialov razvrščenih po 4 statističnih skupinah: po vrsti 
(kovine, materiali mineralnega izvora, materiali iz fosilnih goriv, organski 
materiali) in izračunamo maso posameznega materiala.

• Najprej je treba zbrati popis količin komponent/elementov stavbe 
(Bill of Quantities)

• Upoštevati je potrebno vse konstrukcijske sklope 
(zunanje stene, strehe, medetažne konstrukcije,…). 

• Nato določimo na tej podlagi popis vseh materialov porabljenih za gradnjo stavbe 
(Bill of Materials) –
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Slika: https://www.reuters.com/brandfeatures/venture-capital/article?id=34655

https://www.reuters.com/brandfeatures/venture-capital/article?id=34655


LEVEL(s): MAKRO - CILJ 5: 
Prilagodljivost in odpornost na podnebne spremembe

LEVEL(s): MAKRO - CILJ 6: 
Optimizirani vseživljenjski stroški in vrednost
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Kazalniki trajnostne gradnje – LEVEL(s)



PRIMER K5.1:  Orodje življenjskega cikla: Scenariji za 
predvidene bodoče klimatske pogoje (2030, 2050)

• Scenarij 1: Zaščita uporabnikovega zdravja in toplotnega ugodja

– Analiziramo, kako stavba naslavlja posamezne vidike prilagajanja in 
odpornosti na klimatske spremembe.

• Nivo 1: Simulacija  toplotnega odziva stavbe in določitev kazalnikov toplotnega ugodja (cilj: Cat. II, 
EN 15251; občutena temperatura >> PPD, PMV pri klimatskih podatkih za 2030, 2050

• Nivo 2: primerjava z drugimi stavbami glede doseženega toplotnega ugodja 2030, 2050

• Nivo 3: optimizacija – ugotavljanje ukrepov za izboljšanje toplotnega ugodja (2030, 2050), 
simulacija več alternativnih rešitev in ovrednotenje učinka. Ob tem še analiza GWP v življenjskem 
ciklu ali LCA, da bi lahko poiskali po več merilih najprimernejšo stavbo.

• Izboljšave stavbe npr:

Toplotno aktivirano betonsko jedro, 

ovoj odporen na sončno sevanje, 

vstop zraka v prezračevalni sistem ni izpostavljen soncu



PRIMER K6.1: Celovita LCC analiza

• Določitev vseživljenjskih stroškov in vrednosti stavbe

• Po JRC Level(s):
– Neto Sedanja Vrednost vseživljenjskih stroškov stavbe (A4-5, B1-7)

NPV (EUR/ m2/leto)

- Poenostavljena LCC analiza v le določenih fazah cikla:

- Opcija 1: Faza proizvodnje (A1-3), faza uporabe (B6-7)

- Opcija 2: Faza proizvodnje (A1-3), faza uporabe (B2-4, B6)

Faze življenjskega 
cikla stavbe po 
CEN/TC 350



PRIMER K6.1: Celovita LCC analiza

• Cilji kazalnika:
– Obvladovanje vseživljenjskih stroškov stavbe v njeni ekonomski življenjski 

dobi (50 let, po izboru naročnika, disk.st. = 4% izhodiščna za primerjavo)

– Uravnotežiti višje stroške naložbe povezane z učinkovitejšo in okolju 
prijaznejšo stavbo s pričakovanimi nižjimi obratovalnimi stroški (vključno s 
stroški za vodo in energijo) v fazi uporabe stavbe

 

• Metoda LCC – po CEN/TC 350
ocenjevanje ekonomskih performanc stavbe:

• SIST EN 15643-4:2012 Trajnostnost gradbenih 
objektov - Ocenjevanje stavb - 4. del: Okvir za 
ocenjevanje ekonomskega učinka,

• SIST EN 16627:2015 Trajnostnost gradbenih 
objektov - Ocenjevanje ekonomskih lastnosti 
stavb - Računska metoda.

• Prvi standard podaja strukturo stroškov, ki nastopijo v življenjski dobi 
stavbe. Drugi standard opisuje princip izračuna neto sedanje vrednosti v 
okviru LCC.

http://ecommerce.sist.si/catalog/project.aspx?id=71966107-f8fd-4971-8e8e-a91fe288c5ec
http://ecommerce.sist.si/catalog/project.aspx?id=6bb3a3d6-2acd-4bc3-96a6-0198f981c00e


…nadalj. LCC

• Ko pa primerjamo variante in pripadajoče vseživljenjske stroške med seboj (L2) 

• ali ko je cilj uporabe kazalnika K6.1 LCC optimizacija zasnove stavbe (L3), 
lahko uporabimo za referenčne vrednosti bodoče projekcije po  
Delegirani zakonodaji (EU) No 244/2012). 
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Vrednotenje kazalnikov poteka na Ravni 1, 2, 3 
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Kazalnik Enota

za merjenje lastnosti

Raven 1 –
skupna
ocena
lastnosti

Raven 2 –
primerjaln
a ocena
lastnosti

Raven 3
–
optimiz
acijska
ocena
lastnost
i

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 % časa zunaj območja definiranih minimalnih in
maksimalni 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 vseživljenjskih stroškov in vrednost
6.1 Vseživljenjski stroški (LCC) EUR/m2/leto na enoto uporabne površine   
6.2 Oblikovanje vrednosti in dejavniki tveganja Ocena zanesljivosti podatkov in računskih metod za

poročane lastnosti indikatorjev in presojo življenjskega
cikla - - -

(1) Izračunam   (2) primerjam v portfelju  (3) optimiziram



Načrtovani SLO kazalniki trajnostne gradnje na podlagi 
(izvedljive) adaptacije EU Level(s)

• Kaj torej SLO 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



Akcijski načrt razvoja SLO kazalnikov TG v okviru Level(s)
LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) 
(2019 - 2020 - 2026)

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) 

Vabljeni k sodelovanju pri razvoju in pilotni uporabi SLO Level(s) meril trajnostne gradnje!

Level(s) je zgolj okvir, ki podaja možnosti za vrednotenje TG
Za nacionalno uporabo potrebuje prilagoditev



Vabljeni k sodelovanju pri razvoju in pilotni uporabi 
SLO meril trajnostne gradnje!

• Posvetovalne delavnice z deležniki (industrija, projektanti, inženirji, javni sektor, 
naročniki…) 2-4 še to jesen

• Vzpostavitev podpornega okolja in e-platforme
(znanje, orodja, podatki, baze, povezave, izkušnje, povratne informacije s 
testiranja, pogovori s strokovnjaki in uporabniki metode, vključitev zunanjih 
strokovnjakov )

• Usmerjevalni odbor
(člani: MOP, MJU, SSRS, IZS, DGNB auditor, arhitekti, gradbena industrija)

• Testiranje alfa verzije kazalnikov TG in beta verzije sistema vrednotenja TG

41

Prijave preko spleta
http://tiny.cc/r05zez

http://tiny.cc/r05zez


LEVEL(s): MAKRO - CILJ 2: 
Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel 

materialov
M2 – OBLIKOVANJE POPISA MATERIALOV - LCA -

ODPADKI

42

Kazalniki trajnostne gradnje – LEVEL(s)

Friderik Knez, ZAG



M2: LCA
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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 (dodaten kazalnik)

kWh/m2/leto

  

1.2 Potencial za globalno segrevanje v življenjskem
ciklu

kg CO2 ekv,/m2/leto
  

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

 - -

Kazalnik Enota

za merjenje lastnosti

Raven 1 –
skupna
ocena
lastnosti

Raven 2 –
primerjaln
a ocena
lastnosti

Raven 3
–
optimiza
cijska
ocena
lastnosti

(1) Izračunam   (2) primerjam v portfelju  (3) optimiziram



M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov
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Makrocilj ima 4 komponente in 2 kazalnika

• 2. 1. Orodje “Bill of materials” - pove, koliko materiala je (bilo) 
vgrajenega v stavbo – je vhodni podatek za izračune npr. LCA 

• 2. 2. Orodje: definicija scenarijev za življenjski cikel stavbe

• 2. 3. Indikator “Odpadki in material pri rušenju” – pove, koliko
(masa) sekundarnega materiala je / bo nastalo pri rušenju stavbe

• 2. 4. Indikator: posamezni okoljski indikatorji, ki opisujejo različne
okoljske vidike, izračunani po metodi izračuna okoljskega odtisa
stavbe LCA



M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov
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Orodje 2.1. “Bill of materials”

Osnovna cilja:
• Poznati “sestavo” stavbe z vidika količine vgrajenega materiala in 
• Zavedati se porabe materialov iz različnih skupin, ki so vgrajeni v 

stavbi. 

Način izražanja: 
• sistematično zbiranje podatkov (podatke potrebujemo za LCA) in 
• poročanje porabe materialov v skupnem formatu; materiali so 

združeni v 4 osnovne skupine materialov
– Podatki na koncu končajo v skupni podatkovni bazi na Evrostatu
– S tem se vzpostavlja baza potencialnih sekundarnih surovin za prihodnost



M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Bill of Materials)
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• Metoda za obdelavo stavbe z vidika BoM

• Potek:
1. Sestavi Seznam sestavnih delov (Bill of quantities – BoQ); zajame naj

99% mase stavbe. 

2. Določi sestavo posameznih delov (masa poameznih gradbenih
elementov s sestavo)

• npr.: 100 m3 AB

– Beton (x kg)

» Cement (x1 kg)

» Agregat (x2kg))

– Armatura (y kg)



M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Bill of Materials)
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3. Določi tehnične specifikacije za posamezne sestavne dele 
(to spet pride prav kasneje, ko se računa LCA stavbe)

4. Razvrsti materiale 4 skupine, ki se poročajo v Evrostat
oziroma na SURS: 

• Kovinski materiali

• Mineralni materiale (nekovine)

• Materiali za sežig

• Materiali na osnovi biomase



M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Bill of Materials)
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INFORMATIVNO

• Sestavine v posameznih sestavnih delih so lahko težko razpoznavne:

• Primer: ETICS je na 1 m2 sestavljen iz (tipično)
– 7 kg lepilne malte

– (y kg) toplotne izolacije (npr. 3,5 kg EPS ali 20 kg MW)

– 0,15 kg steklene mrežice (vedno enako)

– 2 kg zaključnega ometa (tipično 1,5 kg/mm debeline)

– 0, 2 kg jekla (sidra)

– 0,1 kg PVC (sidra)

• Poleg tega so nekateri materiali povezani nerazdružljivo

• Teoretično se sestavo vidi iz podatkovnih baz za LCA izračune, vendar:
• te niso prosto dostopne

• podatki so zapisano tako, da ni vedno lahko razbrati količin



M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Bill of Materials)
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INFORMATIVNO

• Kako si lahko pomagamo

• Uporabimo dostopne, proste podatkovne baze, npr. Oekobau.dat 
(https://www.oekobaudat.de/)

• Kaj naredimo v “mešanih” materialih

• Zaenkrat uporabimo prevladujoč delež; npr. omet v ETICS vsebuje do 10% 
raznih dodatkov – upoštevamo kot mineralni material

https://www.oekobaudat.de/


M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Bill of Materials)
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• Poročanje (po predlogu JRC) – kako naj bi bili organizirani podatki, ki
jih investitor dobi, oziroma kakšno organizacijo podatkov naj zahteva



M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Scenariji)
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Scenariji življenjskega cikla stavbe

• Scenarij ni najbolj posrečen izraz, čepprav ustreza fomalni definiciji

• predvideni so trije scenariji (ali vidiki obravnave stavbe)

• Scenarij S1: načrtovanje (čim daljše) življenjske dobe stavbe

• Scenarij S2: načrtovanje z mislijo na prilagodljivost in obnovo stavbe

• Scenarij S3: načrtovanje z mislijo na ponovno rabo posameznih delov, 
enostavnost razgradnje in možnost recikliranja

• Velja za vse scenarije – na različnih nivojih (L1), (L2) in (L3):

• (L1) popišemo seznam pomembnih postavk

• (L2) posamezne vidike stavbe ocenimo po pomembnosti (dodamo uteži) 

• (L3) primerjamo izračunane odtise stavbe (LCA po EN 15978)



M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Scenariji in nivoji)
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(S1) – načrtovanje
življenjske dobe
stavbe in 
komponent

(S2) – načrtovanje
za prilagodljivost
in (lahke) prenove

(S3) – načrtovanje
z mislijo na
razgradnjo, 
ponovno rabo in 
recikliranje

(L1) – “popis” Neodvisno od nivoja
Popiše se življenjske dobe
komponent. Viri: podatki

iz baz, izračuni po ISO 
15686-8, proizvajalci, 

izkušnje,…

Opis stavbe (rešitev) po
pripravljenih seznamih

Opis stavbe (rešitev) po
pripravljenih seznamih

(L2) – “vrednotenje” Vrednotenje s pomočjo
številčnih indeksov z 

uporabo orodij

Opis s pomočjo orodij
(ki so redka)

(L3) – “optimizacija” Vrednotenje na osnovi
verjetnosti scenarijev

življenjskega cikla

Vrednotenje na osnovi
LCA analize stavbe



M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Scenariji)
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Seznam vprašanj za S2 / L1 

Projektant odgovori v obliki tabele po posameznih vidikih



M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Scenariji)
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S2 / L2: 
Prilagodljivost - določitev
vrednosti za primerjavo z 
referenčnim primerom. Metoda
izračuna je npr: 

• DGNB CORE 14, kriterija iz
sistema

– ECO 2.1

– TEC 1.4

• BREEAM – NL

– MAT 8

• Lifetime Homes 

– Ne da neposrednih
vrednosti

A



M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Scenariji)
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S2 / L3: 
• Pričakovano življenjsko dobo določi naročnik (stavba jo 

mora doseči) 

• Izračun LCA stavbe za tri variacije (scenarije življenjskega
cikla) glede prilagodljivosti

• zgodnje (predčasno) rušenje

• po pričakovanjih

• uporaba preko predvidene življenjske dobe

• Programska oprema CILECCTA

• na spletni strani ni najti orodja.



M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Scenariji)
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S3/L1

Podobno, kot pri S1 in S2 – na osnovi vprašalnika poisati stavbo

S3/L2

NAČRTOVANJE ZA PONOVNO RABO / RECIKLIRANJE (s3)
• DGNB TEC 1.6

S3/L3
• Bolj komplekso poročanje o indikatorjih, izračunanih z LCA za stavbo, 

poroča se še z opisi konkretnih rešitev načrtovanja



M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Bill of Materials)
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S3/L3 primer iz navodil



M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Odpadki - CDW)
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• Cilj: slediti procesom ravnanja z odpadki, ki nastajajo v različnih
fazah življenjskega cikla stavbe: pri gradnji, pri uporabi, pri
rušenju.

• Obravnava tudi odpadke “prejšnje faze ŽC stavbe” – rušenje
predhodne stavbe, razgradnjo ali stavbo pred prenovo.

• Prav tako obravnava odpadke, ki nastanejo med gradnjo ali med 
proizvodnjo posameznih delov stavbe in razgradnjo (v 
prihodnosti) 

• Vrednotimo na treh nivojih (L1), (L2) in (L3)



M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Odpadki - CDW)
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L1 
• Relativno enostavno
• Za oceno odpadkov ki bodo nastali pri rušenju prejšnej stavbe

naredimo audit stavbe
– Faze: študij načrtov, ogled, popis, procesna vprašanja, poročanje.

• Odpadki, ki nastanejo med gradnjo
– Popisati in dokumentirati material, ki pride na gradbišče, vključno z 

embalažo
– Popisat odpadke, ki nastanejo na gradbišču
– Načrt ravnanja z odpadki gradnje

• Odpadki rušenja po koncu ŽC
– Na osnovi popisa materialov (BoM) + scenarija S2 (design for 

reconstruction…)

• Poročanje za nivo 1



M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Odpadki - CDW)
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Poročanje nivo 1



M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Odpadki - CDW)
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L2 

• Za primerjavo z drugimi projekti se upošteva privzete
vrednosti za:
– Mase v BoM za stavbo, ki jo predhodno rušimo

– Podatke o embalaži

– Končni cilj masnega toka odpadkov (kje končajo odpadki) – ne 
upoštevamo specifičnih dogovorov.

– Vrednosti načeloma dobimo iz modelirnih orodij. To lahko
predstavlja znatno težavo pri izvedljivosti



M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Odpadki - CDW)
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L2 Poročanje: tabela, ki jo izpolnimo na osnovi uporabe orodja



M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Odpadki - CDW)
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L3

• enako, kot L2, vendar sedaj v funkciji optimizacije

• Podrobnejša obravnava vidikov, ki so pomembni, če želimo realno
optimizacijo
– Vidik 1: tehnična reprezentativnost predvidenih procesov obdelave

odpadkov rušenja - audit

– Vidik 2.1.:  tehnična reprezentativnost predvidenih procesov obdelave
odpadkov, ki nastanejo med gradnjo – izdelan načrt tokov odpadkov

– Vidik 2.2.: tehnična reprezentativnost ocene (količine) odpadkov, ki
nastanejo izven gradbišča – “avoided waste”

– Vidik 3: tehnična reprezentativnost podanega prihodnjega potenciala ob
(prihodnji) razgradnji - LCA

– Vidik 4: zanesljivost in točnost podatkov o odpadkih na gradbišču -
protokol



M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Odpadki - CDW)
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L3 Poročanje: podatki glede optimizacije, po fazah gradnje



M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Odpadki - CDW)
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Ocenjevanje zanesljivosti indikatorjev

• Ker je zbiranje oziroma vrednotenje indikatorjev težavno, 
metodologija predvideva ocenjevanje zanesljivosti. Izračina
se IRI (indicator reliability index), ki upošteva zanesljivost:
– Tehnične reprezentativnosti

– Geografske reprezentativnosti

– Časovne reprezentativnosti

• Izračun IRI je možen, če so vpeljani drugi prej našteti ukrepi.



M2: LCA za stavbo (orodje, ki izračuna relevantne
indikatorje)

66

• Tudi izračune LCA lahko izvedemo v skladu z (L1), (L2) in (L3)
– V principu računamo odtise po EN 15978

– Potrebujemo podatke o komponentah, procesih (gradnja, vzdrževanje, 
popravila, rušenje) in rabi energije in vode  Bill of materials

– Izračun celotnega LCA je precejšen zalogaj, vendar izvedljiv.

• Poenostavljene metode (L1)
– Poročamo le o določenih modulih, kar je povezano s scenariji

poenostavitev: z vidika načrtovanja in gradnje npr. ozločimo module, na
katere vpliva uporabnik

• Predlog 1: moduli A1-A3, B4-B5 ter B6 (“komponente, energija in 
trajnost”)

• Predlog 2: moduli A1-A3, B6, C3-C4 in D (“surovine in energija”)

• Možne druge kombinacije



LCA za stavbo (orodje, ki izračuna relevantne
indikatorje)
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M2: LCA za stavbo

68

• Bistvo razlik med nivoji (L1), (L2) in (L3) ni toliko v metodi
izračuna, kot v obravnavi rezultatov izračuna

• Ključno sporočilo: načeloma je mogoče zahtevati vrednosti
indikatorjev; GWP, AP, ODP, POCP, EP, ADPf, ADPel in drugih
za stavbo. Vendar smo pri interpretaciji zelo omejeni→
posledično težko govorimo o (L2) – primerjava, medtem ko
(L3) – optimizacija, lahko izvedemo. Pri naštetih okoljskih
indikatorjih se nivoja (L2) in (L3) deloma pomešata. 

• Od projektanta lahko zahtevamo izračunnae vrednosti (L1) 
in/ali optimizacijo (L3), ne moremo pa še vpostaviti
vrednotenja za (L2).
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Kazalniki trajnostne gradnje – LEVEL(s)

Dr. Sabina Jordan, ZAG

LEVEL(s) – PRIMERI KAZALNIKOV TRAJNOSTNE 
GRADNJE

M3 – UČINKOVITA RABA VODNIH VIROV IN 
M4 - ZDRAVI IN UDOBNI BIVALNI IN DELOVNI PROSTORI 



M3: Učinkovita raba vodnih virov 

Kazalnik Enota

za merjenje lastnosti

Raven 1 –
skupna 
ocena 
lastnosti

Raven 2 –
primerjaln
a ocena 
lastnosti

Raven 3 
–
optimiz
acijska 
ocena 
lastnost
i

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 % časa zunaj območja definiranih minimalnih in
maksimalni 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 vseživljenjskih stroškov in vrednost
6.1 Vseživljenjski stroški (LCC) EUR/m2/leto na enoto uporabne površine   
6.2 Oblikovanje vrednosti in dejavniki tveganja Ocena zanesljivosti podatkov in računskih metod za

poročane lastnosti indikatorjev in presojo življenjskega
cikla - - -

(1) Izračunam   (2) primerjam v portfelju  (3) optimiziram



M3: Učinkovita raba vodnih virov 

• Cilj: učinkovita ravnanje z vodo

• Faza rabe stavbe

• (L1) – kalkulacija rabe vode (faktor rabe)
– Raba vode – uporabniki:

• Sanitarne naprave, pripomočki (na uporabnika; dnevno)

• Število dni uporabe stavbe (letno)

– Raba vode – čiščenje in zalivanje:

• Neodvisno od uporabnikov

• Na število uporabnikov; full-time ekvivalentov



M3: Učinkovita raba vodnih virov 

• Kontekst WEI+: 

– Velja za vse nivoje poročanja (L1), (L2), (L3)

– Poletni WEI+:

• > 40%    → visok stres

• 20-40% → stres

• < 20%    → ni stresa

– Delitev rabe vode na pitno in ne-pitno vodo

• Stavbe v porečjih s poletnim WEI + > 20% OBVEZNO

– Slovenija: WEI  3%

Določitev WEI+  v skladu z direktivo o vodah (2000/60/ES)



M3: Učinkovita raba vodnih virov 

• (L2) – kalkulacije rabe vode in poročanje enako kot L1
– Fiksne vrednosti za:

• Uporaba stavbe (dni/leto),

• Število full-time ekvivalentov uporabnikov (uporabniki/dan)

• Uporabniški faktorji (npr. št.izpiranj/uporabnika/dan)

– Zalivanje IZKLJUČENO!

– Končna ocena rabe odvisna samo od

• učinkovitosti gospodinjskih naprav

• učinkovitosti sanitarnih naprav



M3: Učinkovita raba vodnih virov 

• (L3) – kalkulacije rabe vode enako (L1) + dodatna fleksibilnost:
– Npr.: različna frekvenca uporabe pip, upoštevanje dejanskega protokola 

zalivanja, uporaba reprezentativnih podatkov za padavine, vključitev 
drugih uporabnikov (HVAC, fontane, bazeni,..)

• OPTIMIZACIJA – fokus so trije glavni vidiki (poročati):
– Učinkovitost naprav in uporabe vode

– Voda za zalivanje

– Nadomestitev porabe sveže pitne vode 

Potencialna obdelava rabljene vode in njena uporaba



M4: Zdravi in udobni bivalni in delovni prostori

Kazalnik Enota

za merjenje lastnosti

Raven 1 –
skupna 
ocena 
lastnosti

Raven 2 –
primerjaln
a ocena 
lastnosti

Raven 3 
–
optimiz
acijska 
ocena 
lastnost
i

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 % časa zunaj območja definiranih minimalnih in
maksimalni 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 vseživljenjskih stroškov in vrednost
6.1 Vseživljenjski stroški (LCC) EUR/m2/leto na enoto uporabne površine   
6.2 Oblikovanje vrednosti in dejavniki tveganja Ocena zanesljivosti podatkov in računskih metod za

poročane lastnosti indikatorjev in presojo življenjskega
cikla - - -

(1) Izračunam   (2) primerjam v portfelju  (3) optimiziram



M4.1: Kakovost notranjega zraka

• Cilj: zdravo bivanje v fazi rabe stavbe (emisije; VOC, plesni,...)

• (L1) – performančna ocena, nastopa v različnih fazah
– Načrtovanje, ki temelji na simulacijah in ustrezni izbiri proizvodov

• Simulacije ventilacije (stopnja ventilacije, nivo CO2, rH) skladno s SIST EN 
16798-7

• Izbira testiranih proizvodov (VOC, formaldehid)

• Simulacije toplotnih mostov  (nevarnost plesni)

– In-situ testiranje po zaključku gradnje (potrditev načrtovanega)

• Testiranje ventilacijskega sistema po standardu SIST EN 12599

– In-situ testiranje in pregled v času uporabe stavbe = opcijsko

• Dejanski ukrepi za uravnavanje kakovosti zraka (CO2, rH, ...)

• Pregled zaradi plesni

SIST EN 16798
Energijske 
Prezračevanje stavb 
Metode za izračun in določanje 
količine zraka v stavbah, 
vključno z infiltracijo 
M5



M4.1: Kakovost notranjega zraka

• (L2) – enako kot (L1): simulacije in izbira gradbenih produktov

• Dodatno (primerjave!):
– Simulacijsko orodje - za pogoje kakovosti zraka

– Potek testiranja in izbira vzorčnih prostorov v skladu z navodili iz 
protokola za vzorčenje prostorov

– Metode vzorčenja in pregledovanja

– Strokovna ocena prisotnosti plesni



M4.1: Kakovost notranjega zraka

• (L3) – enako kot (L1 in L2): simulacije in izbira testiranih 
gradbenih produktov

• Rezultati simulacij, ocen, testiranj iz vseh faz projekta 
(načrtovanje, dokončan objekt, naseljen objekt)

• Poudarek na vidikih:
– Časovna reprezentativnost simulacij (stacionarne, dinamične)

– Tehnična reprezentativnost testiranja v času uporabe stavbe

– Pregled glede nevarnosti nastanka plesni

– Ocena kakovosti zraka – lokalno

– Testiranje glede koncentracij škodljivih emisij v času uporabe stavbe 



M4.2: Čas zunaj območja toplotnega ugodja

• Çilj: ocena toplotnega neugodja uporabnika - % časa zunaj 
območja toplotnega ugodja v času ogrevalne in hladilne 
sezone

• (L1) – performančna ocena toplotnih karakteristik stavbe:
– Simulacije stavbe z in brez delovanja HVAC:

• Potrebni podatki - isti kot za kazalnik 1.1

• (SIST EN 15251)

– Ocena uporabnikovega toplotnega ugodja poleti:

• Za stavbe z mehanskim hlajenjem → ocena uporabnikov (PPD)

• za stavbe brez mehanskega hlajenja → ocena sprejemljivega 
temperaturnega  območja

Rezultati računsko ali merjeno! – različne faze stavbe



M4.2: Čas zunaj območja toplotnega ugodja

• (L2) – poročanje za nivo 2 (primerjalno):
– Rezultati simulacij s fiksnimi parametri

• Izbira metode – stacionarna ali simplificirana urna metoda

• Uporaba standardiziranih vhodnih podatkov

• Za PPD oceno uporaba standardiziranih parametrov

• Klimatski podatki: TRL

• Ogrevalna in hladilna sezona: iz nacionalnih metod

• Standardiziran temperaturni obseg (kategorija II)

– Določitev prostorov za monitoring v času rabe

• Glede na tip stavbe (pisarniške, stanovanjske)



M4.2: Čas zunaj območja toplotnega ugodja

• (L3) – enako kot (L1 in L2); optimizacija oziroma še bolj 
podrobna analiza

• Vključeni pomembni vidiki za izboljšanje reprezentativnosti in 
natančnosti kazalnikov:
– Geografska reprezentativnost vremenskih podatkov:

• upoštevanje lokalne mikroklime (toplotni otoki v mestih)

– Časovna reprezentativnost računske metode: stacionarna, dinamična,..

– Časovna reprezentativnost simulacij ekstremnih vremenskih dogodkov

– Tehnična reprezentativnost faktorjevki povzročajo lokalno toplotno 
neugodje (prepih, vertikalne temperaturne razlike, radiacijska 
temperaturna asimetrija,...)



Hvala za pozornost!

Kontakt predavateljev:

E-pošta: marjana.sijanec@gi-zrmk.si; miha.tomsic@gi-zrmk.si; sabina.jordan@zag.si; friderik.knez@zag.si

Člani strokovne skupine C4.4: 

GI ZRMK: dr. Marjana Šijanec Zavrl, mag. Miha Tomšič, Neva Jejčič, Luka Zupančič, Marko Jaćimovič, 

ZAG: dr. Sabina Jordan, Friderik Knez

MOP: Tanja Mencin, Leni Pernar

Partnerji pri projektu LIFE IP CARE4CLIMATE Akcija C4.4 Razvoj kazalnikov TG
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Kazalniki trajnostne gradnje – LEVEL(s)

Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK

VPRAŠANJA ZA UDELEŽENCE



Vprašanja

91

• Ključna vprašanja za partnerje iz javnega sektorja (j.s.):

• V kateri fazi postopka ZeJN je treba sprejeti odločitev o željenem nivoju?

• Kakšna je splošna ocena pripravljenosti / težavnosti integracije zahtev v postopek
ZeJN? 

• Kakšna stopnja jasnosti meril je v postoku ZeJN zahtevana?

• Če ostanemo na nivoju L1 (vse le opisno) – ali je sploh možno integrirati stopnjo
izpolnjevanja kriteriev v merilo ocenjevanja na javnem razpisu



Vprašanja

92

• Ali je trebno postopek ZeJN prilagoditi zahtevam v 
odvisnosti od nivoja? Kako?

• Posamezni nivoji zahtevajo uporabo namenskih orodij. 
Kakšno specifikacijo orodij bi rabili, če bi jo hoteli vključiti v 
postopek ZeJN?

• Ali je realno specificirati posamezne dele postopka ZeJN? Ali 
je realno specificirati zahtevo v obliki “zahtevano je 
doseganje nivoja 1 za indikatorje 2.2 in 2.3 po
metodologiji….”?

• Kolikšen je manevrski prostor za sprejetje meril, ki lahko
dvignejo ceno projektiranja (vendar lahko zmanjšajo strošek
stavbe v celotnem življenjskem ciklu)? 



Vprašanja?

Deležniki – investitorji javnega sektorja &….,  naročanje načrtovanja in gradnje 
trajnostnih stavb …

• Kako pri j.s. poteka opredelitev zahtev za novo načrtovano stavbo?

• S katerimi lastnostmi bi lahko opredelili trajnostno stavbo?

• Če je cilj graditi stavbe z višjo energijsko učinkovitostjo, okoljsko prijaznejše 
stavbe, višjo kakovostjo notranjega okolja… nadstandardno – od kod 
prihajajo pobude za to?

• Kdo je največkrat pobudnik / zaviralec vrednotenja TG v praksi?

• Vaše izkušnje z uporabo meril TG?

• Doma/tujina? 

• Vaša znanja na področju trajnostne gradnje? …. in ZeJN? 

• So potrebna usposabljanja za j.s. za npr.: naročanje stavb v skladu s 
„trajnostnimi smernicami“ ali „trajnostnimi kriteriji“, licence?

93
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LIFE IP 
CARE4CLIMATE
LIFE17 IPC/SI000007

29. november 2019, Ljubljana

Akcija C4.4 Razvoj kazalnikov trajnostne gradnje

Posvetovalna delavnica z javnim sektorjem

Ga. Tanja Pihlar, MJU

Mag. Slavko Gabrovšek, ZAPS

Mag. Silvija Kovič, Eko sklad

Ga. Sanja Burnazovič, SSRS



Izkušnje j.s. in predlogi

• Program:

• MJU – proces javnega naročanja na področju stavb in sistem ZeJN v povezavi s 
smernicami trajnostne - ga. Tanja Pihlar, MJU

• Primeri dobre prakse z vidika povezovanja trajnostnega koncepta in procesa 
javnega naročanja: občina Borovnica - Slavko Gabrovšek, ZAPS 

• Eko sklad – izkušnje pri spodbujanju stavb boljše kakovosti, trajnostnih stavb, 
možnosti v bodoče – Silvija Kovič, Eko sklad

• SSRS – izkušnje pri naročanju trajnostnih stavb – Sanja Burnazovič, SSRS, vodja 
investicijskega sektorja
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SPODBUDE EKO SKLADA, j.s.
za okolju prijazne naložbe

mag. Silvija Kovič, u.d.i.a.

Posvetovalna delavnica s ključnimi deležniki iz javnega sektorja, 29. 11. 2019, Ljubljana 



PREBIVALSTVO

krediti, subvencije, 

energetska revščina 

JAVNI SEKTOR

subvencije, krediti

GOSPODARSTVO

državne pomoči, krediti, 
subvencije 

PROMOCIJA IN RAZVOJ
izobraževanje, ozaveščanje, 
nevladni projekti, ENSVET

• sofinancirali
z 258 mio EUR 
nepovratnih sredstev 
skoraj 110.000 naložb v 
učinkovito rabo energije

• dodelili
276 mio EUR kreditov za 
dobrih 10.000 okoljskih 
naložb

V zadnjih 10-ih 
letih smo:



4 x KREDITI za okoljske naložbe

OBČANI

3 mes. 

EURIBOR + 

1,3 %

59OB17

kredit za A in B 
do 20 let

PRAVNE 

OSEBE

SUBVENCIJE

+ KREDITI

3 mes. 

EURIBOR + 

0 %

76FSPO19

OBČINE

3 mes. 
EURIBOR + 

1,0 %

60LS17

OBČINE

za gradnjo 
novih sNES 
splošnega 

družbenega 
pomena

3 mes. 

EURIBOR 

+ 0 %

61ONS17



7 x SUBVENCIJE ZA OBČANE

KOTLI

socialno 
šibkim 

za 
zamenjavo 

starih 
kurilnih 
naprav z 
novimi 

kurilnimi 
napravami 

na lesno 
biomaso 

69SUB-
SOCOB19

ZERO**

1 in 2-stan.

PRENOVA in 
NOVOGRADNJA

za nove naložbe 
rabe obnovljivih 

virov energije  
in večje 

energijske 
učinkovitosti 
stanovanjskih 

stavb*

74SUB-OB19

ELEKTRIČNA 
vozila 

64SUB-
EVOB19

OVE - PV

naprave za 
samooskrbo 
z električno 

energijo

71SUB-SO19

3 in več-stan.

PRENOVA

za nove 
skupne 

naložbe večje 
energijske 

učinkovitosti 
starejših 

večstanovanjs
kih stavb

67SUB-
0BPO19

ZERO**

3 in več-stan.

KOTLOVNICE

občanom za 
zamenjavo 

starih 
kurilnih 
naprav v 
skupnih 

kotlovnicah 
večstanovanj

skih stavb 

48SUB-
SKOB17

ZERO**

sNES
PRENOVA 

in 
NOVOGRA

DNJA

gradnja 
sNES

A, B, C

73SUB-
sNESOB19

* Višje subvencije za nekatere ukrepe na območjih občin s sprejetimi odloki o načrtu za kakovost zraka: Celje, 
Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje, Zagorje ob Savi, 

** ZERO: 100 % subvencija občanom, prejemnikom denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka



4 x SUBVENCIJE ZA PRAVNE OSEBE

NOVOGRADNJA 
IN PRENOVA

URE ukrepi 

za vse 
investitorje, ki 

niso prejemniki 
proračunskega 

denarja

subvencija
+ 

kredit

3 mes. + 0 %

EURIBOR 

76FS-PO19

OVE - PV

naprave za 
samooskrbo z 

električno

energijo 

za podjetja, s.p., 
občine, društva, 

zadruge…

71SUB-SO19

ENERGETSKI 
PREGLED

malim 

in srednjim 
podjetjem 

za izvedbo 
energetskega 

pregleda

poslovnih stavb

75SUB-EPPO19

ELEKTRIČNA  

VOZILA

pravnim osebam

(podjetja, 
občine, zadruge)

66SUB-EVPO19



4 x SUBVENCIJE ZA OBČINE

za nakup novih 
komunalnih vozil na 
območjih s sprejetim 

odlokom 

o načrtu za 

kakovost zraka *

68SUB-KV19

za nakup novih 
vozil za prevoz 

potnikov

s sprejetim 
odlokom o načrtu 

za kakovost zraka *

70SUB-PP19

ZA

IZGRADNJO

KOLESARSKE 

INFRASTRUKTURE

61SUB-LSKI19

NOVOGRADNJA

sNES
za nove naložbe v 
gradnjo skoraj nič-
energijskih stavb 

splošnega 

družbenega 

pomena

(vrtci, šole, 

športne dvorane, 
knjižnice…)

72SUB-
sNESLS19

*Območja občin s sprejetimi odloki o načrtu za kakovost zraka: Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor + 
Miklavž ob Dravskem polju, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje, Zagorje ob Savi, 



KREDIT IN SUBVENCIJA HKRATI

možna pridobitev

subvencije in kredita 
hkrati

v celotni višini 
priznanih stroškov 

naložbe

nakazilo  subvencije 
banki za poplačilo 

kredita

v višini priznanih 
stroškov naložbe  -

minus subvencija 

nakazilo subvencije 
na račun vlagatelja



www.ekosklad.si



JAVNI POZIV 74 SUB-OB19

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe OVE in večje 
energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb – vloga po izvedbi naložbe!

A. vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
B. vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje 
C. vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje 

starejše stanovanjske stavbe
D. vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje 
E. priključitev eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega 

ogrevanja
F. vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski 

stavbi
G. toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
H. toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v 

starejši stanovanjski stavbi
I. toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo 

v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi
J. vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka



A. gradnja ali nakup eno ali dvostanovanjske sNES
B. celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
C. nakup stanovanja v novi ali obnovljeni tri- in večstanovanjski sNES

• občanom za gradnjo sNES, višina sredstev 2 mio EUR

• opredeljene so toplotne prehodnosti za sklope toplotnega ovoja, ki mejijo na 
okoliški zrak U ≤ 0,15 (0,17 prenova) in proti terenu U ≤ 0,17 (0,20 prenova), 
za okna in vhodna vrata U ≤ 0,90 W/(m2K) 

• omejena je energija za ogrevanje QH ≤ 15 (25 prenova) in za pohlajevanje QK 
≤ 15 kWh/(m2a) , 50 % dovedene energije za delovanje stavbe mora biti iz 
obnovljivih virov

• opredeljena je učinkovitost naprav za prezračevanje z rekuperacijo ≥ 80 %

• pri novogradnjah so lesena okna obvezna v I. skupini stavb, izoliranih s TI 
naravnega izvora

• za preverjanje kriterijev se uporablja izračun po metodologiji PHPP za skoraj 
nič energijske stavbe, PHPP 9 (2015) in klimatski podatki za mesto Ljubljana 
(T2000 -2009/J1991-2010)

• predložiti je potrebno merilno poročilo o zagotavljanju ustrezne zrakotesnosti 
stavbe, s potrdilom o kalibraciji merilne opreme



A Gradnja ali nakup sNES Spodbuda v EUR/m2 neto ogrevane površine stavbe

Energija za ogrevanje stavbe QH

[kWh/(m2a)]
Energija za pohlajevanje 
stavbe QK [kWh/(m2a)]

I. skupina
Naravni, lesena okna

II. skupina
Mineralni

III. skupina
Sintetični

≤ 10
≤ 15

135 100 75

≤ 15 115 80 65

B Celovita obnova sNES
Spodbuda v EUR/m2 neto ogrevane površine 

stavbe 

Energija za ogrevanje 
stavbe QH [kWh/(m2a)]

Energija za pohlajevanje 
stavbe QK [kWh/(m2a)]

I. skupina
Naravni in mineralni

II. skupina
Sintetični

≤ 25 ≤ 15 200 170

C  Nakup stanovanja

100  EUR/m2 v novi tri- in večstanovanjski sNES za največ 80 m2 

150  EUR/m2 v prenovljeni tri- in večstanovanjski sNES za največ 80 m2





• občinam za gradnjo sNES splošnega družbenega pomena (vrtci, šole, športne 
dvorane, kulturni in zdravstveni domovi, knjižnice)

• višina sredstev 17 mio EUR, od tega 10 mio EUR iz Sklada za podnebne 
spremembe za gradnjo lesenih stavb iz I. skupine

• I. skupina: stavba, grajena 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)

JAVNI POZIV 72SUB-sNESLS19 

Spodbuda v EUR na m2

Energija za ogrevanje, energija za 

hlajenje stavbe: 
QH, QK [kWh/(m3a)]

I. skupina II. skupina III. skupina

≤ 6 400 310 240



72SUB-sNESLS19 – DODATNI KRITERIJI 

• opredeljene so toplotne prehodnosti za sklope toplotnega ovoja, ki mejijo na okoliški 
zrak U ≤ 0,15 in teren U ≤ 0,17, za okna in vhodna vrata U ≤ 0,90 W/(m2K) 

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

• opredeljena je učinkovitost naprav za prezračevanje z rekuperacijo ≥ 80 %

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

• za preverjanje kriterijev se uporablja metodologiji PHPP za skoraj nič energijske 
stavbe, PHPP 9 (2015) in klimatski podatki za mesto Ljubljana (T2000 -2009/J1991-
2010)

• lesena gradnja, lesena okna, izolacijski materiali naravnega izvora, so obvezni v I. 
skupini z najvišjo spodbudo, pri čemer odgovorni vodja projekta poda izjavo, da bodo 
vgrajeni materiali in naprave ustrezale zahtevam za trajnostno gradnjo

• meritev zrakotesnosti stavbe je izvedena ob prisotnosti predstavnika Eko sklada

• med priznane stroške spadajo še: pokrita kolesarnica, parkirišče za električne 
avtomobile s polnilnicami, zajem in uporaba deževnice za namakanje zunaj in 
uporaba v stavbi, ozelenjena streha 



D  A  N  E  S 
29. 11. 19 
OTVORITEV 
VRTCA 
KAMNITNIK 
ŠKOFJA LOKA

3.054,50 m2

15 oddelkov 
330 otrok 
60 novih zaposlenih
kuhinja za 
1200 obrokov

Nepovratna 
finančna 
spodbuda 

1.289.211,00 EUR



10 SUB-VIS11 in 14SUB-VIS12 - 5,5 mio €
za novogradnjo in prenovo

14 izvedenih in izplačanih naložb v letih 2013/14

40SUB-LS16 - 12 mio EUR
30 vlog

27 pogodb, 3 odstopi

22 izvedenih in izplačanih naložb

56SUB-LSRS17 - 25 mio EUR
50 vlog

47 pogodb, 3 odstopi

4 izvedene in izplačane naložbe

72SUB-sNESLS19 - 17 mio EUR
trenutno 9 vlog + 13 najav

4 pogodbe

spodbuda za več kot 1000 sNES

54SUB-OB17
414 vlog za sNES 

ca. 12.300 EUR na naložbo 

73SUB-sNESOB19
trenutno 80 vlog 

2 mio EUR





H V A L A    Z A   P O Z O R N O S T        silvija.kovic@ekosklad.si



PROJEKTI STANOVANJSKEGA SKLADA RS –

TRAJNOSTNI IN RAZVOJNI VIDIK

Sanja Burnazović

vodja Investicijskega sektorja SSRS

projekti@ssrs.si



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 …) na več načinov in sicer kot: 

• investitor lastnih gradenj najemnih stanovanj, 

• sofinancer in soinvestitor v sodelovanju z občinami in drugimi prosilci oz. ponudniki 

➢ Programa sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot, 

➢ Programa sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe ter 

• kupec na podlagi Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj. 

Navedene sprejete usmeritve SSRS za povečanje stanovanjskega 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 od zagotovitve virov financiranja lasnih investicij 

kot tudi od aktivnosti občin, javnih skladov, NSO ter ostalih subjektov, ki so zadolženi za 

realizacijo stanovanjskih programov.

ReNSP 2015 – 2025
Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 



POSLOVNA POLITIKA SSRS
2017 do 2020

Izvajanje razvojne vloge SSRS na stanovanjskem področju:

• Trajnostna gradnja pri vseh oblikah zagotavljanja stanovanj – instrument za 

predvidene produkte in prenovo stanovanjskega fonda SSRS.

• SSRS deluje  kot promotor (npr. Vzorčna hiša F3) razvoja na segmentu trajnostne 

gradnje na področju arhitekture, izvedbe GOI del, vzdrževanja objektov, izobraževanja 

najemnikov, zagotavljanje  večje rabe obnovljivih virov energije in ekološko 

sprejemljivih, obnovljivih materialov

• Uporaba smernic trajnostne gradnje pri razvoju lastnih investicij

• Implementacija BIM standarda na področju lastne gradnje. Pri lastnih investicijah 
implementiramo BIM modele v različnih fazah realizacije projektov: od projektiranje, 
izvedbe GOI del ter kot »facility management« za fazo uporabe in vzdrževanja objektov.



POSLOVNI NAČRT SSRS
za leti 2019 in 2020

• SSRS se bo postopoma pri lastnih projektih usmerjal h graditvi trajnostnih stavb,

pri čemer je upoštevanje življenjskega cikla še posebej pomembno v primeru gradnje

fonda najemnih stanovanj. Evropska komisija je opredelila 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 načrtovalskih meril, v povezavi s trajnostjo. Sklad bo pri

načrtovanju novih večstanovanjskih objektov (projekt Skupnost za mlade

Gerbičeva v Ljubljani) predvidoma pilotno uporabil metodo Evropske komisije kot

podporo pri načrtovanju trajnostnih stavb. Na tej metodi bodo temeljili tudi bodoči

slovenski kriteriji za trajnostno gradnjo.



ZAHTEVE ZA PROJEKTIRANJE
projektna naloga SSRS
Trajnostni vidik

• Pri zasnovi objektov naj bodo upoštevani vsi dejavniki, ki vplivajo na kakovostno 

načrtovanje skoraj nič energijske stavbe. 

• Definicija skoraj nič-energijske stavbe obsega določitev minimalnih zahtev glede 

največjih dovoljenih potreb za ogrevanje, hlajenje oz. klimatizacijo, pripravo tople vode 

in razsvetljavo v stavbi v skladu z gradbeno tehnično zakonodajo ( PURES 2010), 

določitev največje dovoljene rabe primarne energije v stavbi ter določitev najmanjšega 

dovoljenega deleža obnovljivih virov energije v skupni dovedeni energiji za delovanje 

stavbe. 

• Stavbo je treba zasnovati in graditi tako, da je energijsko ustrezno orientirana, da je 

razmerje med površino toplotnega ovoja 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. 



ZAHTEVE ZA PROJEKTIRANJE
projektna naloga SSRS
Trajnostni vidik

• Za SSRS so primerna zlasti stanovanja v energetsko učinkovitih, ekološko 

sprejemljivih stavbah, z možnostjo večje rabe dostopnih obnovljivih virov 

energije, kakovostnima streho ter fasadnim ovojem, kakovostnim stavbnim pohištvom 

(vhodna vrata, okna, balkonska vrata), z materiali, ki so ekološko sprejemljivi, trajni 

in trpežni in omogočajo učinkovito ter poceni vzdrževanje oziroma opravičijo stroške 

investicijskega in tekočega vzdrževanja, s sodobno racionalno zasnovo instalacij, 

naprav in opreme, ki omogoča varčno rabo energije ter individualnim 

obračunavanjem porabljenih energentov. 

• Uporabljeni materiali in detajli morajo biti preizkušeni in trpežni.



ZAHTEVE ZA PROJEKTIRANJE
projektna naloga SSRS
Trajnostni vidik

• Za celotni čas trajanja objekta projektne rešitve naj omogočajo ekonomsko 

upravičeno ter trajnostno vzdrževanje objektov. Prednostno morajo zagotavljati 

čim nižje obratovalne stroške objektov (poraba energentov, vode, urejanje okolice 

objektov, vzdrževanje igrišč,…), s poudarkom na energetski varčnosti in ekološki 

sprejemljivosti izbranih sistemov in vgrajenih materialov.

• Projektna dokumentacija v vseh fazah naj vsebuje Analize življenjskega cikla (LCA) 

oz. Analize stroškov življenjskega cikla (LCCA). Ker SSRS ostaja lastnik objektov 

in zunanje ureditve in so stanovanja najemna, morajo ureditve upoštevati doseganje 

optimalnih stroškov tudi za vzdrževanje soseske. 



ZAHTEVE ZA PROJEKTIRANJE
projektna naloga SSRS
Trajnostni vidik

• V načrtovanju naj se uporabi čim več elementov, ki pasivno pripomorejo k nizki rabi 

energije - optimalno razmerje med zastekljenimi in neprosojnimi elementi fasade, 

določitev najbolj ugodnega razporeda, orientacije, določitev barv, ki imajo čim manjši 

vpliv na zmanjševanje učinka osvetljenosti prostorov. 

• Pri projektni zasnovi je potrebno predvideti trajnostne in energetsko varčne rešitve 

ter smiselno upoštevati zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju. Doseči je 

potrebno vsaj razred B1 (15 - 25 kWh/m2a) energijskega kazalnika glede na letno 

potrebno toploto za ogrevanje na enoto kondicionirane površine stavbe. 



ZAHTEVE ZA PROJEKTIRANJE
projektna naloga SSRS
Trajnostni vidik

Projekti naj upoštevajo naslednje komponente trajnostne gradnje:

• interdisciplinarno sodelovanje vseh projektantov in ekspertov od idejne zasnove do 

zaključka projekta,

• uporabo trajnostnih materialov,

• ekonomično in enostavno izvedbo ter kasnejše vzdrževanje objekta,

• učinkovito rabo zemljišč,

• učinkovito rabo energije (nizkoenergijske rešitve, optimalno zasnovo instalacij in 

izbiro inštalacijskih naprav in tehnoloških porabnikov, itd.),

• rabo obnovljivih virov energije,

• racionalno rabo naravnih in neobnovljivih virov,

• obvladljivost direktnih in indirektnih stroškov uporabe objekta,

• doseganje večjega udobja bivanja (akustično in vizualno udobje, kvaliteta zraka, 

osončenost, kvalitetno prezračevanje, odsotnost zdravju nevarnih substanc v 

vgrajenih materialih, itd.).



ZAHTEVE ZA PROJEKTIRANJE
projektna naloga SSRS
Trajnostni vidik

• Pri zasnovi je pomemben vidik možnega certificiranja trajnostne gradnje objektov,

kot npr. DGNB, BREEAM, LEED, Level(s). Namen certificiranja je zagotoviti, da bo

načrtovana stavba grajena v duhu prioritet trajnostne gradnje, kar pomeni, da bodo

ovrednoteni kazalniki, ki na področju stavb podpirajo izvrševanje prednostnih politik s

področja zmanjševanja nastajanja emisij toplogrednih plinov v življenjskem ciklu

stavbe, spodbujanja učinkovite rabe vode in surovin, zagotavljanja zdravih in udobnih

bivalnih pogojev, prilagajanja na klimatske spremembe in optimizacijo stroškov in

vrednosti stavbe v njenem življenjskem ciklu.

• Pri projektiranju stavbe mora projektna skupina stavbo načrtovati skladno z

metodologijo certificiranja. Pri tem je naloga projektne skupine, da sprotno zagotavlja

potrebne podatke in analize za določanje dogovorjenih kazalnikov. Ključne odločitve

projektna skupina sprejema po načelu integralnega načrtovanja, skupaj z

naročnikom, na podlagi izdelanih analiz in preverjanja kazalnikov.



INVESTICIJE SSRS
PROJEKT ZELENI GAJ NA BRDU

641 novih stanovanj, od tega 102 najemni 

stanovanji

92 mio EUR
Sredstva SSRS



INVESTICIJE SSRS
PROJEKT ZELENI GAJ NA BRDU

f2 f3 f4 f5 f6 Skupaj

Število 

stanovanj

102 52 185 272 30 641

Površine 

stanovanj (m2)

7.100 3.600 12.480 17.550 4.400 45.130

Število 

parkirnih mest

205 68 376 513 30 1.192

Gradbena 

parcela (m2)

10.356 6.796 14.913 22.715 7.746 62.526

Etažnost K+P+2(3) K+P+3+T K+P+3(4)+T K+P+3(4)+T (K)+P+1+T

Energetski 

razred

B1 A2 C 

< 40 kWh/m2a

C, B1, B2 C

• projektiranje pred PURES 2010

• energetske izboljšave v fazi 

gradnje (toplotna izolacija, 

stavbno pohištvo, hirosenzibilno 

prezračevanje...) 

• projektiranje in izvedba Vzorčne 

hiše F3: pasivna stanovanja

• obvezna uporaba zelenega 

javnega naročanja pri gradnji 

(gradbeni proizvodi, merila, 

program in način usposabljanja 

upravljavca za energijski 

učinkovito uporabo stavbe...)



BRDO F3, LJUBLJANA
Vzorčna hiša

Uporabno dovoljenje: 2016

Vrednost GOI del: 7,3 mio EUR

Neto površina nadzemna: 5.500 m2

• objekt kot celota nizkoenergijski 

(sNES)

• obnovljivi viri energije 72%: lesna 

biomasa (sekanci), sonce (SSE), 

toplotna črpalka

• mehansko prezračevanje z 

rekuperacijo, higrosenzibilno 

prezračevanje

• 31 stanovanj v pasivnem 

standardu

• energetski kazalnik: razred A2 –
Potrebna toplota za ogrevanje 14kWh/m2a



BRDO F3, LJUBLJANA
Vzorčna hiša



INVESTICIJE SSRS
GRADNJA NAJEMNIH STANOVANJ
(do leta 2022)

do 2000 

novih najemnih stanovanj

300 mio EUR



BRDO F2, LJUBLJANA
NOVA NAJEMNA STANOVANJA 

Uporabno dovoljenje: december 2017

Vrednost investicije: 14 mio EUR

Uporabniška faza: 6D BIM model

(za upravljanje in vzdrževanje) 



BRDO F2, LJUBLJANA
FUNKCIONALNI TLORISI STANOVANJ

Notranja površina: 64 m2

Št. stanovanjski enot: 40 

3S 4S 2S

Notranja površina: 80 m2

Št. stanovanjski enot: 14 

Notranja površina: 48 m2

Št. stanovanjski enot: 48 

Potrebna toplota za ogrevanje Dovedena energija za delovanje stavbe Primarna energija in Emicije CO2



NOVO BRDO, LJUBLJANA
GRADNJA

Projekt v številkah:

• 498 stanovanjskih enot

• Faza: gradnja

• Gradnja: 2019 do 2021

• LCCA analiza v vseh fazah projektiranja

• Analiza po metodi ISO 15686-5, EN 16627 in 

DGNB konvencije

• Energetski kazalnik: razred B1

• BIM model v fazi PZI



POD PEKRSKO GORCO, MARIBOR
1. faza - JN GRADNJA

OPPN

Projekt v številkah:

• 400 stanovanjskih enot

• Faza: JN za gradnjo 1. faze (212)

• Gradnja: začetek 2020 do 2022

OPPN

• LCCA analiza v vseh fazah projektiranja

• Energetski kazalnik: razred A1

• skoraj nič energijska stavba

• BIM model v vseh fazah projektiranja



POD PEKRSKO GORCO, MARIBOR
2. faza - PROJEKTIRANJE

OPPN

Del 2. faza – lesena gradnja :

• 88 stanovanjskih enot

• Gradnja: 2020 do 2022

OPPN

• Sredstva Sklada za podnebne spremembe 

• Zniževanje emisij TGP s shranjevanjem CO2 v 

lesu in nižjega ogljičnega otisa

• Ukrep spodbujanja trajnostne gradnje z lesom 

za stanovanjske gradnje, ki jo izvajajo 

stanovanjski sklad

• delež lesa v nosilni konstrukciji do 70% 

nadzemnega dela

• delež primarne energije nad 50% iz obnovljivih 

virov energije 

• izpolnjevanje določil pravilnika o univerzalni graditvi 

in uporabi objektov 



SKUPNOST ZA MLADE GERBIČEVA, 
LJUBLJANA
PILOTNI PROJEKT

• Zagotavljanje bivalne osamosvojitve 

mladih od 18 do dopolnjenega 29 leta 

starosti.

• Medgeneracijski center.

• LEVEL’S kriteriji za trajnostno gradnjo 

Projekt v številkah:

• 109 stanovanjskih enot

• Faza: gradnja

• Gradnja: 2019 - 2021



SKUPNOST ZA MLADE GERBIČEVA, 
LJUBLJANA
PILOTNI PROJEKT

LEVEL(S) kriteriji za trajnostno gradnjo 



PROGRAM SOFINANCIRANJA 
ZAGOTAVLJANJA JAVNIH NAJEMNIH 
STANOVANJ V LETIH 2016 - 2020

do 500 novih

javnih najemnih stanovanj

30 mio. evrov
Sredstva SSRS

11 vlog
za 497 javnih najemnih

stanovanj in bivalnih enot

JSS MOL, Hladilniška pot 34, Ljubljana

Vojnik, Nova cerkev 22Energetska 

korekcija 
A1, A2 in B1 energijski razred 

JSS MOL, Zalog, Ljubljana



PROGRAM SOFINANCIRANJA 
ZAGOTAVLJANJA STANOVANJSKIH 
ENOT ZA STAREJŠE OSEBE 
V LETIH 2017 do 2020

Do 250
stanovanjskih enot

15 mio. evrov
Sredstva SSRS

4 vloge za 73 

stanovanjskih enot za 

starejše

Oskrbovana stanovanja Velenje
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LIFE IP 
CARE4CLIMATE
LIFE17 IPC/SI000007

29. november 2019, Ljubljana

Akcija C4.4 Razvoj kazalnikov trajnostne gradnje

Posvetovalna delavnica z javnim sektorjem

SWOT
Uvajanje SLO verzije Level(s) 

v sistem ZeJN

Mag. Miha Tomšič



166

INTERAKTIVNI DEL
SWOT – Uvajanje predstavljenih EU kazalnikov in
sistem Level(s) v sistem javnega naročanja

Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK



Vključitev trajnostnih meril SLO Level(s) v proces
(ZeJN) javnega naročanja na področju stavb

NOTRANJI DEJAVNIKI

Prednosti Slabosti

ZUNANJI DEJAVNIKI

Priložnosti Nevarnosti

167
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PRILOŽNOSTI IN OVIRE PRI UPORABI KAZALNIKOV 

TRAJNOSTNE GRADNJE PO MNENJU ARHITEKTOV



ZAHVALJUJEMO SE VAM 

ZA VAŠE SODELOVANJE

169
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega 

programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu.

Ljubljana, 6. november 2019

https://www.care4climate.si/sl

https://www.care4climate.si/sl

