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Področja, ureja jih EU – in stavbe

Energetika
(oskrba z
energijo)

https://ec.europa.eu/energy/dataanalysis/energy-union-indicators_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energ
y-strategy/energy-union_en?redir=1

https://ec.europa.eu/clima/polic
ies/eu-climate-action_en
Obvladovanje
podnebnih
sprememb
(čim manj
emisij TGP)
Okolje
Krožno gospodarstvo
(učinkovita raba virov,
reciklaža)

Notranji trg
(gospodarstvo,
konkurenčnost,
MSP,…
gradbeništvo)

https://ec.europa.eu/envir
onment/circular-economy/

https://ec.europa.eu/growth/single-market_en https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/construction_en

Klimatske spremembe, podnebno-energetski ukrepi
•
•
•
•

Klimatske spremembe vplivajo na ljudi, eko-sisteme in bivanje
Zaostren cilj /IPCC, 2018/ - omejiti globalno segrevanje ozračja na največ 1,5oC in ne
samo na največ 2oC /Pariz, 2015/
S stavbami je povezana raba 1/2 končne energije in dobra 1/3 emisij!
Stavbe in raba energije zanje so pomemben dejavnik klimatskih sprememb

Z gradbenim sektorjem in stavbami je povezano
•
42% rabe končne energije
•
35% emisij toplogrednih plinov (TGP),
•
50% vseh pridobljenih surovin,
•
33% porabe vode in
•
33% proizvedenega odpada.

https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/08/globalwarming-must-not-exceed-15c-warns-landmark-un-report

COM(2019) 773 Čist planet za vse - Evropska strateška
dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in
podnebno nevtralno gospodarstvo (2050)
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Krožno gospodarstvo in učinkovito ravnanje z viri
Cilji EU za leto 2020 za stavbe in gradbeni sektor:
-prenova in gradnja stavb bo izrazito gospodarna z viri,
-splošno se bo uporabljal pristop življenjskega cikla,
-vse nove stavbe bodo skoraj nič-energijske stavbe (sNES) in iz visoko učinkovitih materialov,
-ob podpori ustreznih politik bo vzpostavljana vsaj 2% letna stroškovno učinkovita prenova
obstoječih stavb,
-pri gradnji in rušenju se bo recikliralo 70% nenevarnih odpadkov.
EK bo v sodelovanju z deležniki izdelala okvir za ocenjevanje okoljske učinkovitosti stavb v
celotnem življenjskem ciklu (COM (2014) 445 ).

http://www.europarl.europa.eu/slovenia/sl/konferenca-okro%C5%BEnem-gospodarstvu-in-ravnanju-z-odpadki#shadowbox/0/

EUROPA 2020
COM(2011) 571 - Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri.
COM(2012) 433 - Strategija za trajnostno konkurenčnost gradbenega sektorja in
gradbenih podjetij
COM (2014) 445 - O priložnostih za učinkovito rabo virov v stavbnem sektorju
COM(2015) 614 - Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo
COM(2019) 190 – Poročilo o izvajanju akcijskega načrta EU za krožno gospodarstvo
COM(2019) 640 final – Evropski zeleni dogovor
COM(2020) 98 final - Novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo Za čistejšo in
konkurenčnejšo Evropo
COM(2020) 662 final - Strategija za val prenove /EU Green Deal’s Renovation Wave
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Aktualno v EU - Evropski zeleni dogovor in stavbe
Evropski zeleni dogovor (12/2019)
Gradnja in prenova z učinkovito uporabo energije
in virov
•
„Val prenove“ javnih in zasebnih stavb
(podvojiti stopnjo prenove,
ki je danes le 0,4% do 1,2%)
•
Cene različnih virov energije bi morale
spodbuditi gradnjo EE stavb
•
Zasnova stavb skladna s krožnim
gospodarstvom
•
Vse večja digitalizacija
•
Podnebno bolj vzdržne/ odporne stavbe
•
Dosledno izvrševanje pravil o energetski
učinkovitosti stavb
•
Inovativno financiranje, spodbude, ekonomija
obsega
•
Zmanjševanje energetske revščine
•
Prenova javnih stavb (šol, vrtcev, bolnišnic –
vračanje sredstev v dejavnost)

„Evropski zeleni dogovor“ je načrt, kako bo Evropa do leta 2050 postala prva podnebno
nevtralna celina ob spodbujanju gospodarstva, izboljšanju zdravja in kakovosti življenja
ljudi, skrbi za naravo in zagotavljanju, da nihče ne bo prezrt.
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Aktualno – stavbe in EU podnebni in okoljski izzivi 2030
•
•

Strategija za val prenove /European Green Deal’s
Renovation Wave
COM(2020) 662 final (14.10.2020) –

•
•

Novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo Za
čistejšo in konkurenčnejšo Evropo
COM(2020) 98 final (11.3.2020)

A Renovation Wave for Europe - greening our buildings,
creating jobs, improving lives

•
•
•

V naslednjih 10 letih vsaj podvojiti stopnjo prenove,
tako zagotoviti večjo energijsko učinkovitost in
učinkovitejšo rabo virov,
ustvarili 160 000 dodatnih zelenih delovnih mest v
gradbenem sektorju.

Ukrepi:
•
Strožji predpisi (tudi za obstoječe stavbe)
•
Usmerjeno financiranje (EU plan za okrevanje)
•
Povečanje zmogljivosti za pripravo projektov prenove
(tehnična pomoč j.s., znanja in spretnosti delavcev za
zelene poklice)
•
Širitev trga za trajnostne gradbene proizvode in storitve
(novi materiali, revizija zakonodaje o trženju gradbenih
proizvodov in ciljih glede ponovne uporabe in predelave
materialov)
(EU Level(s) okvir za vrednotenje trajnostne gradnje –
usmerja proces).
•
Novi evropski Bauhaus (znanstveniki, arhitekti,
oblikovalci, umetniki, načrtovalci in civilna družba)
•
Lokalni pristopi na ravni skupnosti
(URE, OVE, digitalne tehnologije,
sNES območja, potrošniki /proizvajalci-odjemalci)

Gradbeništvo in stavbe
•

50% surovin, 35% odpadkov v EU, emisije zaradi
izkopavanja materiala za gradnjo znašajo 5-12% vseh,
lahko bi jih zmanjšali za 80%.
2021 - nova „celovita strategija za trajnostno grajeno
okolje“:
•
Podnebje + energija in učinkovita raba virov +
ravnanje z gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja
objektov + dostopnost + digitalizacija + znanja in
spretnosti
•
Spodbujala bo načela krožnosti v celotnem
življenjskem ciklu stavb:
•
obravnavala trajnostnost gradbenih proizvodov (CPR)
– več recikliranih surovin
•
Spodbujala trajnost in odpornost stavb skladno z
načeli krožnega gospodarstva
•
Uporabila Level(s) za vključitev ocene življenjskega
cikla v javno naročanje, EU trajnostno financiranje
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Izzivi za stavbe - “Val prenove v EU Zelenem dogovoru”

https://ec.europa.eu/slovenia/news
/renovation-wave_sl

azbest, radon, požar, potres
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https://www.bpie.eu/wp-content/uploads/2020/04/An-action-plan-for-the-renovation-wave_DIGITAL_final.pdf

Prenove stavb >> Novogradnje
• DSEPS 2050

Novogradnje
sNES, visoko učinkovite, OVE in –
OVE in sNES skupnosti,
brezogljične, trajnostne, z mislijo
na življenjski cikel (reuse-recycle),
podpora digitalizacije
INOVACIJE
RAZVOJ,
sNES TEHNOLOGIJE

Prenove
Večina današnjih stavb bo leta 2050 še v uporabi.
Do leta 2050 SPODBUDE
energetsko prenoviti 74% enostanovanjskih in FINANCIRANJE
91% večstanovanjskih stavb
 45% manjša raba končne energije in za 75% manjše emisije CO2(2005) NOVI FINANČNI INŠTRUMENTI
 Vizija: Neto ničelne emisije TGP & Trajnostna gradnja KAKOVOST, CELOVITA, sNES PRENOVA,
Do leta 2030 ŠIRŠA (potres, požar, dediščine, BZ),
Gospodinjstva: vsaj -70% emisije TGP & 2/3 energije iz OVE (brez el. In DO) TRAJNOSTNA PRENOVA
36% stavb bo sNES INOVACIJE
Javne stavbe: 26% sNES & Zasebni storitveni sektor: 24% sNES
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Razvoj in inovacije za razogljičenje stavb
Tehnologije na pragu komercializacije 2030
•
•
•

•

Za TGP-cilje pri stavbah potrebujemo razvoj, inovacije in
hitrejši tržni preboj nizkoogljičnih tehnologij za povečanje
energijske učinkovitosti ovoja, sistemov, OVE
Superizolatorji: aerogeli (λ = 0,012 – 0,02 W/mK), VIP (λ = 0,003 – 0,011 W/mK)
Visoko izolacijska okna:

Opazen napredek pri zmanjševanju emisij
TG v stavbah in zahtevni nadaljnji koraki
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Javne-objave/Javneobravnave/podnebna_strategija_2050/dolgorocna_podnebna_strategija_2050.pdf

Uo<0,6W/m2K , zasteklitve z dinamično kontrolo sonca g=(0,08-0,65) & dnevna svetloba

•
•
•

Zrakotesnost – sistemsko QA
Refleksivne površine na kritinah (SR>0,75 bela, SR>0,4 barvna)
BIPV – v stavbo integrirani PV elementi, Org PV

Razvoj in inovacije 2030-2050
•
•

Poudarek na zniževanju porabe energije, potrebne za
proizvodnjo gradbenih materialov in proizvodov
Novi materiali bodo združevali:

https://www.indiamart.com/proddetail/bi
pv-solar-power-system-14374732091.html

konstrukcijske in TI lastnosti, toplotno akumulacijsko sposobnost in majhno težo.

•

Prenova: ne le uporaba naprednih tehnologij temveč
inovativne celostne rešitve v povezavi z načrtovanjem
prenove in samo izvedbo
Prefabrikacija, več-funkcionalnost, kompaktne rešitve, kakovost izvedbe, BIM/digitalizacija

•

sNES skupnosti
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https://doi.org/10.3390/proceedings2019020001

https://www.linkedin.com/pulse/green-sky-thinking-longevity-deconstruction-dave-cheshire/

Kako gradimo in prenavljamo pri nas
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sNES in sNES prenova (AN sNES)
https://www.youtube.com/watch?v=pqPF--Djozk

YouTube
Vsi drugačni, vsi skoraj ničenergijski (IEE: NZEB2021) - YouTube

http://www.delo.si/novice/slovenija/za-etazne-lastnikeenergetsko-pogodbenistvo.html

Celovita prenova

https://www.tvambienti.si/06/03/2019/kaksna-bo-hisa-prihodnosti/

http://www.wooddays.eu/it/architetture-in-legno/projekt/detail/wohnhausanlage-johann-boehmstrasse/

Skoraj nič-energijska prenova

https://deloindom.delo.si/gradnja-in-obnova/obnova/celovita-prenova-po-nacelih-dobrega-gospodarja
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https://deloindom.delo.si/gradnja-in-obnova/obnova/celovita-prenova-po-nacelih-dobrega-gospodarja
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Izkoriščanje „ekonomsko upravičenega potenciala“ energetske prenove
stavbe – “razmišljanje po načelu življenjskega cikla” (LCC)

Različni scenariji prenove




Trajnostna gradnja in trajnostna prenova stavb
•

Trajnostna
prenova: ki
upošteva tudi
vse okoljske,
ekonomske in
družbene vidike
prenove stavbe

•

Merila?
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Akcijski načrt razvoja slovenskih kazalnikov
trajnostne gradnje (SLO kTG) na podlagi Level(s)
Posvetovanja z deležniki - ob izbranem konceptu TG (ver. 0)

Razvoj prve, alfa verzije kazalnikov TG
Testiranje alfa verzije kazalnikov TG

Vzpostavitev
podpornega okolja
in e-platforme

Posvetovanja z deležniki
Razvoj naslednje, beta verzije kazalnikov in sistema TG
Posvetovanja z deležniki
Uravnoteževanje kazalnikov in sistema TG

LIFE IP CARE4CLIMATE
(LIFE17 IPC/SI/000007)

SLO_kTG

Testiranje beta verzije kazalnikov in sistema TG na pilotnih
projektih
Analiza odzivov iz pilotne uporabe beta verzije kazalnikov in
sistema TG
Razvoj končne verzije kazalnikov in potrditev sistema TG
Usposabljanja za uporabnike po posameznih ciljnih skupinah

www.care4climate.si
Stran 16

Vir: LIFE IP Care4Climate; Akcija C4.4 Razvoj kTG, GI ZRMK & ZAG

Težišče testiranja alfa verzije SLO kTG je “izračun v fazi načrtovanja”
• Sprotno prilagajanje SLO kTG posodobitvam EU Level(s) ver. 1.1 (jan. 2021)
• Uporabnost na 3 ravneh
•



Izračun kazalnikov na ravni 2 - v fazi podrobnejšega načrtovanja in gradnje


Raven 1 – Faza idejne zasnove projekta
•Presoja področij, ki vplivajo na kazalnik(-e)
•Opis pristopa in aktivnosti po kontrolnem seznamu



Raven 2 – Faza podrobnejšega načrtovanja in gradnje
•Izračun vrednosti kazalnika(-ov) po skupnem postopku
•Enotna oblika poročanja

Raven 3 - Faza po zaključku gradnje in predaji naročniku





•Preverjanje vrednosti kazalnika, skladno z izvednim stanjem, po zaključeni gradnji
•Račun, meritve za izvedeno stavbo



OKOLJE: Poraba virov in okoljske lastnosti v življenjskem ciklu stavbe
Makro cilj 1 Emisije

1.1 Raba energije v fazi uporabe stavbe
toplogrednih plinov v

1.2 Potencial za globalno segrevanje v življenjskem ciklu
življenjskem ciklu stavb
(GWP).
Makro cilj 2 Z viri

2.1 Seznam količin, materialov in življenjske dobe
učinkovit in krožen

2.2 Odpadki in materiali pri gradnji in rušenju
snovni življenjski cikel

2.3 Načrtovanje za prilagodljivost in prenovo

2.4 Načrtovanje za razgradnjo, ponovno uporabo in
recikliranje
Makro cilj 3 Učinkovita

3.1 Raba vode v fazi rabe stavbe
raba vodnih virov
ČLOVEK: Zdravje in ugodje
Makro cilj 4 Zdravje in

4.1 Kakovost notranjega zraka
ugodje v bivalnih

4.2 Čas zunaj območja toplotnega ugodja.
prostorih
Makro cilj 5 Prilagajanje 
5.1 Zaščita uporabnikovega zdravja in toplotno ugodje
in odpornost na
klimatske spremembe
GOSPODARNOST: Stroški, vrednost in tveganje
Makro cilj 6

6.1 Stroški življenjskega cikla in
Optimizacija stroškov

6.2 Oblikovanje vrednosti in dejavniki tveganja
življenjskega cikla in
vrednost
Stran 17

kTG 1.2 - Potencial za globalno segrevanje v življenjskem ciklu - Ogljični odtis
kTG 2.4 - Analiza življenjskega cikla od zibelke do groba (LCA)

Količina materialov in proizvodov za
vzdrževanje, popravila, … prenovo;
na podlagi kTG 2.2 – življenjske dobe,
prilagodljivost in razgradnja & kTG 2.1 - BoM)

Informacija o
okoljskih vplivih:
EPD-ji in
podatkovne zbirke

Informacija o
okoljskih vplivih –
o scenarijih za
odpadke

Količina materialov za predelavo
oz. odpad;
na podlagi kTG 2.3 – Odpadki in
materiali pri gradnji in rušenju

INFORMACIJE O OCENI STAVBE
DODATNE INFORMACIJE
POLEG ŽIVLJENJSKEGA
CIKLA STAVBE

INFORMACIJE O ŽIVLJENJSKEM CIKLU STAVBE (SIST EN 15978)

SCENARIJ SCENARIJ

B5

C1

SCENARIJ

C2

Transport

B4

SCENARIJ SCENARIJ SCENARIJ SCENARIJ

SCENARIJ

B6

B3

Popravila

B2

Zamenjave

B1

Vzdrževanje

A4 A5

Uporaba

A3

Transport

A2

Proces gradnje in
montaža

Oskrba s surovinami

A1

C3

C4

D1

Predelava odpadkov

Koristi in obremenitve, ki
presegajo meje sistema

Odlaganje odpadkov

D

FAZA KONCA
ŽIVLJENJSKEGA CIKLA

Razgradnja in rušenje

C1 – 4

FAZA
UPORABE

Prenova

B1 – 7

FAZA
GRADNJE

Predelava in izdelava

A4 – 5

FAZA
PROIZVODNJE

Transport

A1 – 3

Potencial
za
ponovno
uporabo,
obnavljanje ali
recikliranje

SCENARIJ SCENARIJ SCENARIJ

Raba energije v fazi uporabe stavbe
SCENARIJ

B7

Raba vode v fazi uporabe stavbe
SCENARIJ

kTG 2.1 - BoMseznam
materialov
(Bill of Materials)

Informacija o
okoljskih vplivih:
EPD-ji in
podatkovne
zbirke

kTG 1.1 - Raba
energije v fazi
uporabe stavbe

&

kTG 3.1 –
Celotna
poraba vode

Informacija o
okoljskih vplivih podatkovne zbirke
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Vir: LIFE IP Care4Climate; Akcija C4.4 Razvoj kTG, GI ZRMK & ZAG

Namen prvega testiranja “alfa verzije” kTG v Sloveniji
S prvim testiranjem alfa verzije kazalnikov TG (2020/2021) želimo
• preveriti uporabnost (posamičnih, nacionalno prilagojenih) kazalnikov, v realnih projektih, kjer bo to
izvedljivo, metodološke in podatkovne vrzeli,
• kompatibilnost kTG z ustaljenimi fazami procesa graditve;
• zbrati izkušnje uporabnikov in primere uporabe (ovire, uporabljeni pristopi, orodja…),
• vsebinsko opredeliti znanje, orodja, podatkovne zbirke, merila ipd.,
ki jih na nacionalni ravni potrebujemo ob adaptaciji Level(s),
saj ni verjetno, da bi se lahko za širšo uporabo navezali
na katerega od znanih tržnih certifikacijskih sistemov
(stroški, licence, nacionalne posebnosti).
•
•

Sodelujočim pri testiranju alfa verzije kazalnikov bo na voljo
uvodno (spletno) usposabljanje.
Testiranje alfa verzije bo trajalo predvidoma v 2021 in
bo potekalo interaktivno, preko »podpornega okolja in e-platforme«.
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E-platforma trajnostne gradnje – testna uporaba alfa verzije SLO kTG
na podlagi EU Level(s)
• Video usposabljanje za poskusne uporabnike kTG
• Okolje za testno uporabo kTG

Hvala za pozornost
Kontakt predavatelja:

Izr. Prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl
E: marjana.sijanec@gi-zrmk.si

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu.

E: info@care4climate.si; S: www.care4climate.si

