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Po podatkih mesta C40 mesta že danes predstavljajo več kot 70% svetovnih 
emisij CO2. Oddelek za prebivalstvo ZN ocenjuje, da bodo mesta do leta 2060 

narasla za 2,75 milijarde prebivalcev.  

Nova globalna gradnja, ki naj bi spremljala rast prebivalstva, je enaka gradnji 

enega New Yorka vsak mesec v naslednjih 40 letih. 

  

Po podatkih Mednarodne agencije za energijo so stavbe in gradbeništvo danes 
odgovorne za 39% emisij ogljika. Vgrajeni ogljik prispeva približno 11% vseh 
svetovnih emisij ogljika. 



 

Naložbe v gradbene ekosisteme so nujno potrebne ne le za kompenzacijo 
vpliva COVID-19, ampak tudi za izboljšanje življenja evropskih državljanov z: 
• Ustvarjanje delovnih mest z dodano vrednostjo, ki pozitivno prispeva k 
oživitvi lokalnih gospodarstev.  
• Zagotavljanje strategije rasti evropskega zelenega sporazuma in 
preoblikovanje EU v ogljično nevtralno celino, med drugim s trajnostno 

grajenim okoljem.  

• Prenova stavbnega fonda EU in zagotavljanje boljše kakovosti bivanja 
ljudem kot državljanom s povečanjem udobja, boljše kakovosti zraka / 
notranjega okolja, energetske učinkovitosti, cenovno dostopnih in dostopnih 
stanovanj, enostavne mobilnosti in povezljivosti. 

Ekonomski globalni izzivi 







Analiza življenjskega cikla (LCA analiza) je mednarodno uveljavljena metoda za 
vrednotenje vplivov na okolje, povezanih z določenim proizvodom.  
 

Ne gre le za to, da vemo, od kod prihaja izdelek in kako daleč mora pot do 
gradbišča, ampak da imamo natančne podatke o njegovem proizvodnem in 
življenjskem ciklu ter o morebitnih vplivih na okolje. 
 

  

  



  

Okoljska izjava izdelka ali EPD omogoča gradbenikom, arhitektom in 
predelovalcem določitev okoljskih vplivov uporabljenih materialov. S tem 

pridobite boljši pregled in nadzor pri primerjavi različnih izdelkov in načinov 
gradnje. 

  



 

Metodologija stroškovnega življenjskega cikla je orodje, s katerim lahko 
eksponentno povečate donos, saj gre za napredno tehniko finančnega 
napovedovanja, ki vam in vašim vlagateljem omogoča natančno napoved 
razvoja in poplačilo začetnih naložb v pametnejšo zasnovo in/ali bolj 
kakovostnih materialov. 

 

Ko opravite analizo LCC, se lahko vaši začetni stroški povečajo. Toda 
zaradi delovanja LCC v prihodnosti pridobimo na manjših finančnih  
obveznostih, na primer za manjše stroške vzdrževanja in obnove.  

LCC 



KROŽNO GOSPODARSTVO 
 

V skladu s poročilom o krožni vrzeli v letu 2019 se le 9% od 92,8 milijarde ton 
mineralov, fosilnih goriv, kovin in biomase, ki vstopijo v svetovno 

gospodarstvo, ponovno uporabi letno. Podnebne spremembe pozivajo k 

globalnemu prehodu z gospodarstva „Take-Make-Waste“ na krožni model, da 
bi kar najbolj izkoristili uporabo obstoječih sredstev. 
 
  







Prednosti: 

 Investitorjem in podjetjem zagotoviti harmoniziran okvir poročanja, ki bo 
usklajen po vsej Evropi 

 Zagotoviti skupno evropsko metodologijo za vključitev trajnosti v svoje 

gradbene kode  

 Zagotovite mestom in javnim organom, ki si prizadevajo za vključitev 
kazalnikov trajnosti v svoje postopke javnih naročil s standardiziranim 

evropskim pristopom 

 Usklajen pristop bo ustvaril primerljive podatke o uspešnosti življenjskega 
cikla, kar bo omogočilo dolgoročno učenje in določanje referenčnih 

vrednosti 










