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Trajnostna in ogljično nevtralna toplotna izolacija 

Miloš Kmetič, univ. dipl. gradb. inž., Xella Slovenija 

 

V stavbah se porabi skoraj polovica vse energije in surovin. Stavbe so ključne za doseganje cilja 

zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Posledice podnebnih sprememb že danes čuti ves svet. 

Ekstremni pogoji, kot so suše, vročinski valovi, obilna deževja, poplave in plazovi tudi v Evropi 

postajajo vse pogostejši. Posledice podnebnih sprememb so tudi dvigovanje morske gladine, 

zakisljevanje oceanov in izguba biotske raznovrstnosti.  

 

 

 

EU se je zavezala, da bo podnebno nevtralna do leta 2050 

Decembra 2019 je Evropska komisija predstavila evropski zeleni dogovor, 

svoj načrt, kako doseči podnebno nevtralnost Evrope do leta 2050. Cilji tega 

načrta bodo doseženi s pomočjo evropskih podnebnih pravil, ki podnebno 

nevtralnost uzakonjajo. 24. junija 2021 je parlament sprejel nova podnebna 

pravila, ki so okrepila cilje glede zmanjševanja izpustov: namesto za 40 % se 

naj bi izpusti do leta 2030 zmanjšali za 55 % v primerjavi z letom 1990, cilj 

doseganja podnebne nevtralnosti do leta 2050 pa je postal pravno 

zavezujoč. Trenutno ima cilj podnebne nevtralnosti v nacionalni zakonodaji 

zapisanih pet držav EU: Švedska se je zavezala podnebno nevtralnost doseči 

do leta 2045, Danska, Francija, Nemčija in Madžarska pa do leta 2050. 

Ogljična nevtralnost pomeni ravnovesje med človeškimi izpusti CO2 v 

ozračje in zajemanjem ogljika iz ozračja v ponore. Ponori so sistemi, ki 

zajemajo več ogljika, kot ga s svojim delovanjem izpustijo. Po ocenah naravni ponori (največji so 

gozdovi in oceani) iz ozračja globalno odstranijo približno četrtino izpustov, torej med 9,5 in 11 

gigaton ogljika letno. Globalni izpusti CO2 iz človeških virov so leta 2019 znašali 38 gigaton. Gozdovi v 

https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/podnebne-spremembe/20200618STO81513/zeleni-dogovor-kljuc-do-podnebno-nevtralne-in-trajnostne-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20210621IPR06627/evropska-podnebna-pravila
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20210621IPR06627/evropska-podnebna-pravila
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/global-co2-emissions-continue-rise-eu-bucks-global-trend
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EU absorbirajo 8,9 % izpustov CO₂. V letu 2015 je bilo v EU 182 milijonov hektarjev gozdov in gozdnih 

površin, kar pomeni 43-% pokritost (brez jezer in velikih rek) in 11 milijonov hektarjev več kot leta 

1990. V Sloveniji gozdovi pokrivajo približno 63 % površin. 

V sosednji Avstriji se je tudi mesto Dunaj zavezalo do leta 2040 postati ogljično nevtralno mesto. To 

bodo dosegli z obsežno prenovo stavb oz. obnovo stavb z energetskimi sanacijami in zamenjavo 

energentov za ogrevanje s poudarkom na zeleni energiji, s širitvijo daljinskega ogrevanja, z 

naložbami v javno in zasebno infrastrukturo ter z uporabo električnih vozil (do leta 2030 naj bi njihov 

delež v prometu znašal 58 %, mesto pa bo moralo razširiti tudi mrežo polnilnic). V ogljično 

nevtralnost bo Dunaj vložil kar 21 milijard evrov.  

Ključni cilji skupine Xella - Leading the Change  

Skupina Xella kot eden vodilnih koncernov na področju gradbeništva želi s svojimi trajnostnimi 

gradbenimi in izolacijskimi materiali ter usmerjenim delovanjem tudi v prihodnje pozitivno vplivati 

na okolje in podnebje. V prostovoljnem trajnostnem poročilu je skupina Xella izpostavila že dosežene 

normative ter predstavila novo ESG strategijo, ki vključuje natančne korake in načrte za dosego novih 

ambicioznih ciljev. Njihovi produkti že sedaj ekološko dovršeni in predstavljajo učinkovite, 

trajnostne in cenovno dostopne gradbene materiale, ki pomembno prispevajo h gradnji energetsko 

učinkovitih stavb in s tem zmanjševanju vpliva CO2. Dodatni cilj, ki so si ga zadali, je dodatno 

zmanjšanje izpustov CO2 do leta 2030 za 30 % glede na referenčno leto 2019. Prvi korak je bil 

uspešen, saj se je v letu 2020  intenzivnost CO2 v primerjavi z letom 2019 zmanjšala za 4 %. 

Investicije so usmerili v namestitve fotonapetostnih sistemov, povečanju uporabe obnovljivih virov 

energije in v naložbe v energetsko učinkovite stroje in druge naprave. Pri proizvodnji porobetona se 

del količin že sedaj reciklira, tehnološki odpad že vračajo v proizvodnjo in s tem zmanjšujejo uporabo 

surovin. Njihova prizadevanja bodo tako prispevala k ohranitvi naravnih virov in minimizirala količine 

odpadkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V kisovški tovarni Xella Slovenija, kjer z inovacijami krojijo proizvodnjo porobetona v svetu, so že v 

zadnjih 20 letih z manjšimi in večjimi ukrepi ogromno naredili pri zmanjševanju izpustov. Xella te 

inovacije vpeljuje tudi v ostale svoje tovarne po Evropi. V letu 2015 je za vizijo energetske 

učinkovitosti tovarna prejela nagrado za “Energetsko najbolj učinkovito podjetje” v Sloveniji, v letu 

2019 pa okoljsko nagrado za “Okolju najbolj prijazen proizvodni postopek”. Pred časom so svojo 

odličnost potrdili tudi z okoljskim EPD certifikatom za gradibene proizvode, ki so ga pridobili skupaj z 

ZAG-om, kjer izkazujejo tudi nižje izpuste CO₂ pri proizvodnji porobetona.  
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Trajnostna in ogljično nevtralna toplotna izolacija Multipor 

Da bi dosegli ogljično nevtralnost, je zelo pomembno v stavbe vgraditi primerne materiale. V Xelli si 

prizadevajo, da so ti gradbeni materiali zeleni. Plošče Multipor so izdelane na okoljsko trajnosten in 

energetsko učinkovit način iz mineralnih surovin (apnenca, peska, cementa in vode) in brez dodatka 

vlaken, plastike ali strupenih snovi. Ostanke obdelave je mogoče v celoti reciklirati. Proizvodnja 

Multiporja je certificirana s številnimi okoljskimi certifikati.  

    

 

Pri blagovni znamki Multipor so v Xelli z izravnavo izpustov 

CO2 njihovih izdelkov in dodatkov Multipor naredili še korak dlje. 

Skupaj s ClimatePartner so izmerili ogljične izpuste, do katerih 

pride pri proizvodnji plošč Multipor - od surovin, embalaže, 

logistike do odlaganja, ter izravnali vse izpuste CO2, ki se jim ni 

mogoče izogniti. Pri podpori projektov za podnebne ukrepe je 

Xella izbrala dva - prvi je v Lichtenau v Nemčiji, kjer gre za 

ponovno namakanje in renaturacijo šotišča, ki lahko shrani velike 

količine CO2, drugi pa so vetrna polja v Svetem Nikoli v 

severovzhodni Bolgariji, ki proizvajajo energijo iz vetra brez 

fosilnih goriv. S tema dvema projektoma izravnavajo izpuste CO₂ 

pri proizvodnji Multiporja, ki se ga da odlično integrirati v razne projekte. 
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Aplikacije Multiporja - referenčni projekti  

Izolacija Multipor je edinstvena zaradi svojih lastnosti, predvsem kapilarne aktivnosti, zaradi katere 

ob uporabi na notranji strani ne potrebuje parne zapore. Primerna je za prenove objektov (primer je 

rekonstrukcija in dograditev Osnovne šole in vrtca v Cerkljah ob Krki) ali za  novogradnje, kjer zaradi 

arhitekturnih rešitev zunanja izolacija ni mogoča (npr. vidni betoni – primer je prireditveni prostor 

Vista na Velenjskem jezeru s spremljajočimi objekti, ki niso konstantno v funkciji). Zaradi svojih 

lastnosti, kot so mineralna osnova, požarna odpornost, optimalna difuzijska odprtost in kapilarna 

aktivnost, je Multipor odličen tudi za izvedbo tankoslojnih fasad tako pri novogradnjah kot pri 

prenovah (primer večstanovanjski objekti in OŠ Tržišče) ter tudi pri projektih, ki se izvajajo pod 

nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS (primer prenove Akademije za gledališče, radio, 

film in televizijo Univerze v Ljubljani, kjer je s toplotno izolacijo Multipor ohranila zunanji videz 

fasade prvotnega objekta). Multipor plošče za izvedbo kontaktne fasade so dimenzijsko stabilne in 

trajne ter primerne za oblikovanje različnih detajlov. Zaradi visoke sposobnosti akumulacije toplote 

in vlage ter hitrega sušenja se na fasadah ne nabira umazanija ali celo plesen na zalednih stenah. 

Tretja, zelo razširjena uporaba Multiporja, pa je na stropih garaž vseh vrst objektov.  

  

Fasada z izolacijo Multipor, večstanovanjski objekt v Ravnah na Koroškem (foto: arhiv Xella)  

Več informacij:  

Xella porobeton Si, d.o.o., Loke pri Zagorju 64, 1412 Kisovec, T: 03/ 566 03 00, www.xella.si  

http://www.xella.si/

