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Širši okvir 

Gradbeništvo v Evropi: 

 

50% emisij 

45% porabe energije 

40% porabe materialov 

35% odpadkov 

17% porabe vode 

Pričakovani rezultati: 

 

33% nižje emisije  

26% nižja raba energije 

13% manjši stroški vzdrževanja 

27% višje zadovoljstvo uporabnikov 

6% višje najemnine 

16% višje prodajne cene 

   Vir: Colliers Rise 

 

 



Kompetenčni center TIGR 

   Industrijski partnerji 

• Fakulteta za arhitekturo 

• Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 

• Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 

• Fakulteta za strojništvo 

• Kemijski inštitut 

• Zavod za gradbeništvo Slovenije 

   Javne raziskovalne organizacije 

• Helios 

• Hidria 

• Primorje  

• TKK 

• Trimo 
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Razlogi za oblikovanje konzorcija 

• preteklo sodelovanje 

• odlična partnerstva  

• skupne vsebine 

• velik razvojni potencial 

• potencial za odlično podporno infrastrukturo 

• trajnostno gradbeništvo eno najpomembnejših področij prihodnjega razvoja 

• priložnost za rast 

 

 



Celovit pristop 



Zožena področja razvoja 

Učinkovita raba stavbnih voda  

Reciklaža – uporaba žlindre v betonih 

Reciklabilni panel  

Analiza celotnega življenjskega cikla (LCA) 

Izdelki z zmanjšanimi emisijami 

Model BIM 

Centralni nadzorni sistem 

Razvoj koncepta stavbe 

Poslovni modeli 

 

Solarna kogeneracija 

Integracija solarnih sistemov v elemente ovoja 

Visoko učinkovita priprava zraka v stavbi  
Adiabatsko hlajenje 

Naprave kombiniranega hlajenja, ogrevanja in prezračevanja 

Solarno hlajenje elementov ovoja 

Sistem za učinkovito tesnenje stavb 

Trajnostno gradbeništvo 

Okolje 
Kulturološka 

vprašanja 

Socio-ekonomski 

vidik 

Energija  

Materiali  

Voda  

Učinkovito “krmiljenje” 

Raba OVE 

Zmanjšanje rabe energije 

(URE) 

Ocenjevanje okoljskih 

parametrov 

Reciklaža  

Zmanjšanje potreb po vodi 

Raba “obnovljive” vode 

Učinkovito “krmiljenje” rabe 



Priložnosti 

KC TIGR 

MVZT 

Podjetja  
Javne raziskovalne 

organizacije 

• partnerski odnos  

poleg tega pa še 

• potencial za nove RR vsebine 

• tudi konkretni projekti 

• industrializacija 

• razvoj kompetenc 

• inovativne rešitve (ne samo tehnične) 

 



Problematika 

 

• razumevanje javno zasebnega partnerstva 

• vloga države 

• zelena javna naročila  

(ideja KC “ni v skladu” s politiko javnih naročil) 

• zaščita trga 

• priprava na Horizon 2020  

(“EU + Member states + Industry“) 

• ….. 
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