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 Trajnostni razvoj pomeni…… zadovoljevanje 
potreb sedanje generacije, brez da bi ogrožali 
možnosti bodočih generacij, da bodo lahko 
zadovoljile svoje potrebe.   

 

 Trije izzivi:  
◦ Rast svetovnega prebivalstva 

◦ Globalno segrevanje  

◦ Klimatske spremembe (CO2, O3, CH3) 



 50% materiala črpanega iz tal se porabi za 
gradnjo 

 50% energije, ki jo kot družba uporabimo, se 
porabi v stavbah 

 1/3 vode se porabi v stavbah 

 1/3 odpadkov nastaja pri gradnji  

 

 Manj kot 1% stavb pa je TRAJNOSTNIH.   



 Z vidika vpliva na okolje (ohranjanje narave in 

varovanje okolja, minimalen negativen vpliv na okolje) 

 

 Z vidika ekonomske učinkovitosti (tako z vidika 

gradnje kot uporabe skozi celotno življenjsko obdobje LCC) 

 

 Z družbenega vidika (prijazne za uporabo, 

funkcionalne, zdrave za bivanje, ohranjanje družbenih 
vrednost)  



 LEED  
◦ (Leadership in Energy and Environmental Design) - 

US 

 BREEAM  
◦ (Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method) - UK 

 DGNB   
◦ (Deutsche gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) –D 

 … 
 



 Razvija Evropska komisija; DG okolje skupaj z 
gradbenim sektorjem.  

 Orodje za ocenjevanje in poročanje o 
trajnosti stavb. 

 2018-20 Priprava tehničnih navodil 

 2021 Predviden začetek uporabe  

 6 osnovnih kazalnikov: energija, voda, 
odpadki, zdravje in udobje, podnebne 
spremembe in cena v celotni življenjski dobi 
stavb. 



 Zaščita okolja in ohranjanje virov 

 Minimalizacija stroškov celotnega 
življenjskega cikla 

 Zdravje, udobnost, dobro počutje 
uporabnikov zgradbe 

 Trajnostna mobilnost 

 Promocija inovativnih pristopov in tehnologij 



 Okoljska kakovost (pravična izraba virov, zaščita bio diverzitete, 

izboljšanje zdravja, zmanjševanje onesnaženosti, okoljski odtis) 

 Ekonomska kakovost 

 Socio-kulturna in funkcionalna kakovost (socialna 

vključenost in povezovanje, spodbujanje skupnosti, sosedsko 
sodelovanje, zmanjševanje kriminala, zadovoljstvo uporabnikov, večja 
produktivnost in profitabilnost, boljše zdravje uporabnikov…) 

 Tehnična kakovost (požarna varnost, zvočna izolacija, ovoj 

zgradbe, tehnična prilagodljivost…)  

 Procesna kakovost  

 Kakovost lege (umeščenosti, dosegljivost javnega transporta, …) 



 Vpliv na okolje v celotnem življenjskem ciklu 
 Vpliv na lokalno okolje (ob izgradnji in obratovanju) 

 Odgovorno pridobivanje materialov (proizvodnja, 
uporaba „in situ“) 

 Potrebna primarna energija (za proizvodnjo in 
izgradnjo)  

 Zahteva po pitni vodi in količina odpadne 
vode (ponovna / alternativna uporaba) 

 Izraba zemljišča 
 

(Delež ocene 22,5%) 



 Lastnosti zgradbe: energijsko učinkovita, majhen 
okoljski vpliv, izboljšana in podaljšana uporabnost, 
prilagodljivost, vzdrževanje in servis, izboljšani 
bivanjski pogoji za uporabnike  

 

 Ekonomsko/finančne prednosti: nizki stroški 
obratovanja, stabilnejši denarni tok, dober ugled in 
prednost na trgu, boljši potencial oddaje v najem,  
manjši riziko tehničnih napak v stavbi, izboljšanje 
produktivnosti uporabnikov, zmanjšan vpliv sindroma 
bolnih stavb 

 

(delež ocene 22,5%) 



 Ogrevanje (učinkovite in tehnično premišljene 
rešitve) 

 Hlajenje (preprečevanje pregrevanja „od zunaj 
in od znotraj“) 

 Prezračevanje (naravno, učinkovito tehnično) 

 Osvetljenost (naravna, optimalna umetna) 

 Poraba elektrike  (učinkovita izraba, 
decentralizirana proizvodnja)  

 



 Toplotno udobje 
 Kakovost notranjega zraka 
 Akustično udobje 
 Vizualno udobje 
 Nadzor uporabe 
 Kakovost zunanjega prostora (izraba) 
 Varnost in zanesljivost 
 Oblikovano za vse uporabnike  
 Javna dostopnost  
 Infrastruktura za kolesarje  
 Oblikovanost in urbanistična umestitev  
 Vključenost javne umetnosti (public art) 
 Dobro zasnovan tloris 
 
(delež ocene 22,5%) 

 



 Požarna varnost 
 Zvočna izolacija  
 Ovoj zgradbe  
 Prilagodljivost tehničnih sistemov 
 Čiščenje in vzdrževanje 
 Dekonstrukcija zgradbe in ravnanje z 

materialom 
 Emisije hrupa   
 
(delež ocene 22,5%) 

 



 Obseženo projektiranje /natančno načrtovanje  

 Integrirano oblikovanje  

 Dovršen oblikovni koncept 

 Trajnostni vidik že pri oblikovanju tenderjev 

 Dokumentacija in vodenje projekta 

 Vpliv gradnje na okolje 

 Zagotavljanje kakovostnem gradnje  

 Sistematično izvajanje nalog 

 

(delež ocene 10%) 

 



 Lokalno okolje 

 Javno ugled in socialna vloga 

 Dosegljivost transporta (javni) 

 Občutek prijetnosti  



Seznam vseh kriterijev, ki 
se upoštevajo pri 

ocenjevanju zgradbe  
 

Skupno: 41 



 ZAČETEK:  Trajnostne zgradbe 

 

 

 

 

 CILJ:     Trajnostna naselja, trajnostno bivanje  

  

DO LETA 2030 BO 75% SVETOVNEGA  
PREBIVALSTVA ŽIVELO V MESTIH! 



 Po naročilu MOP Gradbeni inštitut ZRMK in 
ZAG pripravljata strokovne podlage za 
kriterije trajnostne gradnje za javne stavbe 

 

 Prva certificirana stavba po DGNB sistemu – 
izobraževalno demonstracijski center 
podjetja Knaufinsulation KIEXC v Škofji Loki 





  

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo - 

Green Building Council Slovenia, si je zastavilo 

za nalogo vzpostaviti temeljne smernice 

trajnostne gradnje in jih preko povezovanja s 

podobno mislečimi organizacijami in 

posamezniki vgraditi v širši pojem 

trajnostnega bivanja in razvoja celotne 

družbe.  



  

Smo osrednja organizacija v Sloveniji, ki spodbuja 

in omogoča izmenjavo znanj med strokovnjaki ter 

skrbi za izobraževanje in seznanjanje širše 

javnosti o tem, v prihodnost usmerjenem 

področjem gradbeništva. 



  

Naš partner v 

skupnem projektu 

izobraževanja:  

 
Jesen 2019-pomlad 2021 

Učinkoviti 

energijski ovoji 

stavb  

 
 



  
Institut Jožef Stefan 

GBC Slovenija tesno in vzajemno sodeluje s 

strokovnimi in kompetentnimi inštitucijami 

za področje trajnostne gradnje;  



„Motor“ vsega pa so trajnostna podjetja 

 

• S proaktivni pristopom in  

• dobro prakso.  



  

 GBC Slovenija je član svetovnega združenja za 

trajnostno gradnjo, ki deluje na vseh celinah 

katerega delovanje podpirajo tako politični kot 

strokovni odločevalci in mnoge znane osebnosti. 



Aktivna vloga Slovenije v ERN GBC 



 

VABILO  

 KDAJ:26. 

september 2019  

 KJE: Škofja Loka, 

Trata, v centru 

KIEXC 

 

TRAJNOSTNI KAZALNIKI  

in HVALA ZA VAŠO POZORNOST  


