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   Leading the Change 
   

   V prostovoljnem trajnostnem 
poročilu smo izpostavili že dosežene 
normative ter predstavili novo ESG 
strategijo, ki vključuje natančne 
korake in načrte za dosego novih 
ambicioznih ciljev.

Ključni cilji skupine Xella
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ESG je globoko zakoreninjen v našem DNK in je del odločanja na Xelli

Nadaljnje zmanjševanje 
emisij CO2 v vseh

procesih

Vpeljava krožnega 
gospodarstva pri vseh 

naših produktih in 
ponovna uporaba 

proizvodnih ostankov

Zagotoviti varne in 
vključujoče delovne 

pogoje, razvojne 
možnosti in raznolikost 

spolov

CO2
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Ključni cilji skupine Xella – 3 glavni stebri



Die Diagramme sind noch nicht zu Ende 
gedacht.

Miloš Kmetič, Xella porobeton SI  Slide 4

30 % zmanjšanje izpustov CO2 do leta 2030

   2020 naredili prvi korak pri 
doseganju tega cilja, saj se je 
intenzivnost CO2 v primerjavi z 
letom 2019 zmanjšala za 4 % 

   
   Investicije smo usmerili v 

namestitve: 
   - fotonapetostnih sistemov,
   - povečanju uporabe 

obnovljivih virov energije in 
   - naložbe v energetsko 

učinkovite stroje in druge 
naprave
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   Leading the Change 

Proizvodnja z vizijo v energetsko 
učinkovitost - nagrada za “Energetsko 
najbolj učinkovito podjetje” v Sloveniji v 
letu 2015.

Leta 2019 je tovarna prejela tudi okoljsko 
nagrado za “Okolju najbolj prijazen 
proizvodni postopek”

30 % zmanjšanje izpustov CO2 do leta 2030 - Slovenija
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Ytong XL sistem gradnje 
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Yong JUMBO – proizvedeno v Sloveniji

Ytong Jumbo je nov sistem gradnje, razvit posebej 
za potrebe hitrejše in ekonomične izgradnje 
nosilnih zidov z manj delovne sile. 

Ytong bloki debelin: 20, 25, 30 in 40 cm. 
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Yong JUMBO

Ytong Jumbo bloki so po svoji velkosti kar trikrat 
večji kot klasični zidni bloki. Velikost blokov v 
kombinaciji z uporabo mini žerjava omogoča kar 
25% prihranek časa gradnje.
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                       blue.sprint
 

Načrtovanje:
 Osnova: IFC Model (Open BIM)
 Izbira materiala, statična osnova
     gradbena fizika, cenovne kalkulacije
 
Optimiranje materialov / rešitev:
 Zmanjševanje odpadkov
 Optimiziranje porabe materialov
 
Optimirana logistika: 
 Just-in-Time dostave
 Brezhibno in stroškovno učinkovito naročilo in 

dobavna veriga
 
Optimiran proces gradnje
 Enostavnejša in hitrejša gradnja
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Trajnostna analiza v BIM

 Analiza podatkov
Podatke, lastnosti in ključne številke je mogoče shraniti v model BIM in 
jih nadalje obdelati za analizo.

 Primer Multipor ExSal Therm in Revit
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Trajnostna in ogljično nevtralna toplotna izolacija
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Hvala za pozornost.

Miloš Kmetič · Vodja gradbenih storitev, Xella porobeton SI, d.o.o.

Loke pri Zagorju 64, 1412 Kisovec · 00386 31 439 392

milos.kmetic@xella.com · www.xella.si
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