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

 

 



Rast svetovnega 
prebivalstva 

Globalno segrevanje  

Klimatske spremembe 



Poraba naravnih virov za/v stavbah:  
 50% materiala črpanega iz tal  
 50% energije 
 1/3 vode  
 

1/3 odpadkov  
nastaja pri gradnji  

 
Manj kot 1% stavb  

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 

 … 
 

 



 

 

Minimalizacija 
stroškov 
celotnega 

življenjskega cikla 
 

Promocija 
inovativnih 
pristopov in 
tehnologij 

 

Zaščita okolja in 
ohranjanje virov 

 

Trajnostna 
mobilnost 

 

Zdravje, 
udobnost, dobro 

počutje 
uporabnikov 



LCA analiza 
celotnega 
življenjskega 
obdobja 

Holistični pristop  

Kakovost celotnega 
projekta 



 

 Ocenjevanje vključuje:  
- Ekonomski vidik 
- Ekološki vidik 
- Socialno-kulturni vidik 
- Tehnično kakovost 
- Procesno kakovost 
- Kakovost umeščenosti  
    v prostoru  



Kriterij 
(doseženo  
skupno število 
točk) 

> 85% > 65% > 50% > 35% 



Cilj: pravična izraba virov,  
zaščita bio diverzitete,  
izboljšanje zdravja,  
zmanjševanje onesnaženosti, 
okoljski odtis 
 
 
Presoja:  
 Vpliv na okolje v celotnem življenjskem ciklu 
 Vpliv na lokalno okolje 
 Odgovorno pridobivanje materialov 
 Potrebna primarna energija (proizvodnja in izgradnja)  

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

 Izraba zemljišča 



Lastnosti zgradbe 
Ekonomsko/finančne 
prednosti  

 
 energijsko učinkovita,  
 majhen okoljski vpliv,  

 izboljšana in podaljšana 
uporabnost,  

 prilagodljivost,  

 vzdrževanje in servis,  
 izboljšani bivanjski pogoji za 

uporabnike  

 

 

 
 
 

 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 

 



 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)  
 



 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 

 

CILJ:  

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



 Požarna varnost 
 Zvočna izolacija  
 Ovoj zgradbe  

 Prilagodljivost tehničnih sistemov 

 Čiščenje in vzdrževanje 

 Dekonstrukcija zgradbe in ravnanje z 
materialom 

 Emisije hrupa   

 



 Obseženo projektiranje /natančno 
načrtovanje  

 

 Integrirano oblikovanje  
 

 Dovršen oblikovni koncept 
 

 Trajnostni vidik že pri oblikovanju 
tenderjev 

 

 Dokumentacija in vodenje projekta 
 

 Vpliv gradnje na okolje 
 

 Zagotavljanje kakovostne gradnje 
 

 Sistematično izvajanje nalog 
 

 Ustrezno načrtovanje prihrani čas 
in težave ter zmanjša nepredvidene 
dodatne stroške.  



 Lokalno okolje 

 Javni ugled in socialna vloga 

 Dosegljivost transporta (javni) 

 Občutek prijetnosti  
 

 



Ecological  quality

Economical quality

Sociocultural &

functional quality

Technical quality

Process quality





Vemo v kaj smo 
investirali, v kakšni 
zgradbi bomo živeli in 
vrednost investicije bo 
dolgoročno naraščala.  

Strošek certificiranja in 5 
do 10 % višja začetna 
investicija, dolgoročni 
prihranki.  

 

 



 Boljša kakovost bivanja 

 Nižji operativni stroški  
 Ohranjanje/rast vrednosti investicije 

 Ohranjanje okolja in naravnih virov 

 

 

 Investicija se povrne v 7 letih. 



 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. 
 

 



 Dvig ozaveščenosti o pomenu spopadanja z vplivi 
na okolje, zdravje in celotno družbo  

 

 Uskladitev  in poenotenje sistemov ocenjevanja in 
certificiranja trajnosti zgradb 

 

 Vključevati uporabo digitalnih medijev in orodij 
kot je npr. BIM ter skupnih podatkovnih baz  

 

 Povečanje znanja o trajnostni gradnji in njihov 
prenos mlajšim generacijam  

 

 Trajnost mora dobiti mesto v nacionalnih 
politikah in preko njih na celotnem evropskem 
področju  
 



 ZAČETEK: 
Trajnostne zgradbe 

 
 

 
 CILJ:      
Trajnostna naselja, trajnostno    
 bivanje  
  
 

 
 
 

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






