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D1 Poročilo o posvetovalnih delavnicah z deležniki
o kazalnikih trajnostne gradnje
Povzetek
Z začetkom leta 2019 se je pod okriljem širšega projekta iz programa LIFE, LIFE IP
CARE4CLIMATE, začela druga faza priprave slovenskega sistema za vrednotenje trajnostne
gradnje. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE1 je večletni projekt (2019–2026) in poteka pod
vodstvom Ministrstva za okolje in prostor. Merila za trajnostno gradnjo stavb v Sloveniji v
sodelovanju z ministrstvom pripravljajo Gradbeni inštitut ZRMK in Zavod za gradbeništvo
Slovenije. Pri razvoju meril je ključno načelo sodelovanja stroke in uporabnikov, zato
predvidevamo različne oblike strokovnega sodelovanja z zunanjimi deležniki v procesu
graditve.
Slovenski kazalniki trajnostne gradnje predstavljajo državno prilagoditev evropskega okvira
Level(s) za vrednotenje trajnostne gradnje. V okviru LIFE IP CARE4CLIMATE poteka priprava
poenotenja izhodišč, podatkovnih virov in postopkov za določitev vrednosti posameznih
kazalnikov, ki jo želimo kar najbolj navezati na domačo zakonodajo s področja graditve, na
računske metode in programska orodja v našem prostoru ter na uveljavljene postopke
načrtovanja (pozneje tudi gradnje).
V tem poročilu je predstavljeno posvetovanje s ključnimi deležniki sistema za vrednotenje
trajnostne gradnje v Sloveniji, ki je potekalo v okviru štirih (4) posvetovalnih delavnic,
izvedenih 6. marca, 6. novembra, 29. novembra in 18. decembra 2019 ter namenjenih tem
štirim ciljnim skupinam:
•
•
•
•

gradbena industrija in proizvajalci gradbenih materialov in proizvodov,
arhitekti in projektanti,
javni sektor, investitorji, javni skladi,
dobavitelji programske opreme, uporabniki programskih orodij – projektanti, vodje
projektov, BIM-menedžerji, predstavniki zainteresiranih investitorjev, stanovska
združenja, javni skladi.

Skupni namen posvetovalnih delavnic je bil:
•
•
•

seznaniti ključne deležnike s procesom razvoja slovenske različice meril trajnostne
gradnje (TG) na podlagi okvira EU Level(s),
seznaniti ključne deležnike z osnutkom vsebine nacionalne alfa verzije kazalnikov
trajnostne gradnje in s pripadajočo metriko,
pridobiti mnenje ciljnih skupin o pripravljenosti deležnikov v slovenskem prostoru na
uvedbo trajnostnih meril za stavbe (načelo SWOT).

Glavni poudarki s posvetovalnih delavnic s ključnimi deležniki:
•

1

Gradbena industrija – napredni proizvajalci, usmerjeni na okoljsko bolj ozaveščene
trge, kjer je graditi trajnostno pomembna vrednota, za svoje proizvode pripravljajo
informacije o okoljskih vplivih. Okoljske produktne deklaracije (EPD), ki naj jih

https://www.care4climate.si/sl
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•

•

•

proizvodom priložijo proizvajalci, so pri nekaterih naročnikih že redno zahtevane,
postopno pa se uveljavljajo tudi na slovenskem trgu. Pri tem je zelo zaznaven
spodbuden sistemski zakonodajni vpliv države na uvedbo EPD. Še vedno pa velja, da
za večino gradbenih proizvodov in materialov na našem trgu te informacije ni mogoče
zagotoviti in v tem trenutku še ni sistemsko zahtevana.
Arhitekti, projektanti – strokovno prepoznavajo pomen trajnostne gradnje, vendar pa
pri naročnikih le redko naletijo na poučenega odločevalca, ki lahko (nadstandardno)
naročilo trajnostne stavbe tudi dejansko izpelje. Informatizacija v postopku načrtovanja
stavb gotovo daje nove priložnosti tudi za obvladovanje trajnostne gradnje, vendar je
tehničnih nedorečenosti še veliko, naročniki pa praviloma ne upoštevajo, da jim večji
vložek v fazi načrtovanja (npr. BIM-projektiranje, vrednotenje trajnostnih vidikov,
optimizacija) pri uporabi stavbe prinaša velike prihranke ter zagotavlja uporabnikom in
okolju prijaznejšo stavbo.
Investitorji javnega sektorja – so vezani na sistem javnega naročanja, ki trajnostne
gradnje in dodatnih vložkov v višjo kakovost grajenega okolja še ne prepoznava
nedvoumno; spodbude in pilotni projekti bi procese javnega naročanja na področju
stavb vsekakor lahko »ozelenili«. Številni primeri dobre prakse na področju gradnje
trajnostnih, visokoenergijsko učinkovitih stavb v Sloveniji pa vendarle dajejo razlog za
optimizem.
Digitalizacija graditve in BIM – v Sloveniji se BIM-projektiranje že uspešno uveljavlja,
vendar pa je opazna vrzel med razvojnimi možnostmi, ki jih ponujajo BIM-orodja, in
njihovo dejansko uporabo. Da bi v polni meri izkoristili možnosti BIM v procesu
graditve, je potrebna sistemska podpora (npr. usklajena priprava enotnih knjižnic za
proizvode, sisteme ipd., vtičniki v podporo trajnostnemu vrednotenju) oziroma nujen
znaten vložek uporabnikov BIM-orodij v pripravo BIM-okolja, da tako načrtovani projekt
pri vseh vključenih deležnikih izkaže dodano vrednost. Digitalizacija v prihodnosti
pomeni velike podporne možnosti za vrednotenje trajnostne gradnje.

Štirih (4) posvetovalnih delavnic se je udeležilo skupno 107 udeležencev, ki so v tvorni
razpravi izmenjali mnenja glede trajnostnih meril in izvedljivosti postopkov za vrednotenje
trajnostne gradnje v slovenskem prostoru.
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D1 Report on consultation with stakeholders on
SB indicators
Summary
At the beginning of 2019, under the auspices of a broader project under the LIFE IP
CARE4CLIMATE programme, the second phase of preparation of the Slovenian sustainable
building evaluation system has begun. The LIFE IP CARE4CLIMATE11 project is a multi-year
project (2019-2026) and is under the coordination of the Ministry of the Environment and
Spatial Planning. In cooperation with the Ministry, criteria for the sustainable construction of
buildings in Slovenia are being prepared by the Building and Civil Engineering Institute ZRMK,
and the Slovenian National Building and Civil Engineering Institute (ZAG). The key principle
in the development of criteria is the participation of specialists and end-users, which is why
we envisage different forms of expert cooperation with external stakeholders engaged in the
construction process.
Slovenian sustainable building indicators represent a national adaptation of the European
Level(s) framework for the evaluation of sustainable buildings. LIFE IP CARE4CLIMATE is
preparing the harmonization of baselines, data sources and procedures for determining the
value of individual indicators, which we want to link as much as possible to national legislation
in the field of construction, to existing and developing computational methods and software
tools in our national area and to established planning procedures (later also to construction
practice).
This report presents the series of four consultations with key stakeholders of the sustainable
building evaluation system in Slovenia. The consultation workshops were conducted on 6th
March, 6th November, 29th November and 18th December 2019. They addressed the
following target groups:
•

the construction industry and manufacturers of building materials and products,

•

architects, designers,

•

public sector, investors, public funds,

•

BIM design software suppliers, BIM tool users - designers, project managers, BIM
managers, interested investors’ representatives, professional chambers.

The common purpose of the consultation workshops was to:
•

inform key stakeholders about the process of developing the Slovenian version of the
sustainable building (SB) criteria based on the EU Level(s) framework, and

•

with the draft content of the national, alpha version of the SB indicators and the
associated metric,

•

and obtain the opinion of the target groups on the willingness of stakeholders in the
Slovenian territory to introduce SB criteria (SWOT concept).

Main highlights of consultation workshops with key stakeholders:

5

•

Construction industry – Advanced manufacturers oriented to developed markets,
where building sustainability is an important asset, produce environmental impact
information for their products. Environmental product declarations (EPDs) have
already been regularly requested from some investors and are gradually being
introduced on the Slovenian market. Still, most construction products and materials in
our market cannot provide this kind of information, nor is it currently systematically
required.

•

Architects, designers – They recognize the importance of sustainable construction,
but rarely do they encounter an educated decision maker who can actually execute a
(above-standard) sustainable building contract. Computerization in the building design
process certainly gives new opportunities for mastering sustainable construction, but
there are many technical deficiencies. As a rule, contracting authorities do not take
into account that a greater investment in the design phase (e.g. BIM design, evaluation
of sustainable aspects, optimization) brings great savings in the use of the building
and provides users with a more environmentally friendly building.

•

Public sector investors –They are tied to a procurement system that does not
explicitly recognize sustainable construction and additional inputs to a higher quality
built environment. Incentives and pilot projects could certainly be greening the building
procurement process. However, numerous examples of good practice in the
construction of sustainable, high energy efficient buildings in Slovenia give reason for
optimism.

•

Digitization of construction and BIM – In Slovenia, BIM design is already well
established, but there is a gap between the development opportunities offered by BIM
tools and their actual use. In order to take full advantage of BIM's capabilities in the
construction process, system support is needed (e.g. coordinated preparation of single
libraries for products, systems…, and plugins to support sustainable evaluation). This
means that significant input from BIM tool users is needed in the preparation of the
BIM environment, so that such a project is planned to bring added value to all
stakeholders involved. Digitization in the future represents a great supportive potential
for the evaluation of sustainable buildings.

In four consultation workshops altogether 107 participants took part. They exchanged views
on the sustainability criteria and the feasibility of procedures for evaluating sustainable
buildings in the Slovene territory.
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Seznam kratic in okrajšav
Kratica/simbol

Beseda ali besedna zveza

Slovenski prevod

BEM

Building Energy Modeling

Energetski model stavbe

BIM

Building Information Modeling

Stavbni informacijski model

BoM

Bill of Materials

Popis materiala stavbe

BoQ

Bill of Quantities

Popis komponent stavbe

BREEAM

Building Research Establishment
Environmental
Assessment
Method

Metoda za okoljsko ocenjevanje
raziskovalnega inštituta za stavbe
BRE iz Velike Britanije

DGNB

Deutsche
Gesellschaft
Nachhaltiges Bauen

EK

Evropska komisija

EPD

Environmental Product Declaration

EU

Evropska unija

GI ZRMK

Gradbeni inštitut ZRMK

GWP

Global Warming Potential

GZS

Gospodarska zbornica Slovenije

IAQ

Indoor Air Quality

IZS

Inženirska zbornica Slovenije

JRC

Joint Research Centre

kTG

Kazalnik trajnostne gradnje

LCA

Life Cycle Assessment
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für Nemško združenje za trajnostno
gradnjo

Okoljska produktna deklaracija

Toplogredni potencial

Kakovost notranjega okolja

Združeno raziskovalno središče

Analiza življenjskega cikla

Analiza vseživljenjskih stroškov

LCC

Life Cycle Costing

LEED

Leadership
in
Energy
Environmental Design

MJU

Ministrstvo za javno upravo

MOP

Ministrstvo za okolje in prostor

PCR

Product Category Rules

Pravila za skupine izdelkov

PEF

Product Environmental Footprint

Produktni okoljski odtis

OZS

Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije

SSRS

Stanovanjski
Slovenije

TG

Trajnostna gradnja

ZAG

Zavod za gradbeništvo Slovenije

ZAPS

Zbornica za arhitekturo in prostor
Slovenije

ZeJN

Zeleno javno naročanje
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Vodstvo
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energijskem
okoljskem oblikovanju
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1 Uvod
Sredi leta 2017 je pri nas začela veljati nova Uredba o zelenem javnem naročanju2 (uredba o
ZeJN), ki ne predpisuje več uporabe znane priloge 7 za projektiranje in gradnjo stavb. Sicer
je ohranjena zahteva po obveznem deležu lesa oziroma možni delni kompenzaciji le-tega s
proizvodi, ki okoljske lastnosti izkazujejo z znaki za okolje tipa I ali III, novost pa je alternativna
možnost gradnje stavb ob »uporabi katerega od priznanih sistemov gradnje in certificiranja
trajnostne gradnje, kot so npr. DGNB, BREEAM, LEED«. Uporaba tržnih certifikacijskih metod
je v praksi sicer dokaj omejena, tako zaradi zahtevnosti obravnave kot posledičnih stroškov,
vsekakor pa določilo v uredbi o ZeJN daje dobro izhodišče za celovito načrtovanje trajnostnih
stavb. Potrebujemo pa naši državi prilagojene metode in merila, ki jih bodo naročniki,
projektanti, izvajalci, proizvajalci in dobavitelji usvojili ter v praksi tudi uporabljali. Pripravo takih
okoljskih oziroma trajnostnih zahtev za projektiranje in gradnjo stavb, na podlagi katerih bo
mogoče upoštevati vpliv stavbe v njenem celotnem življenjskem ciklu, ta čas vodi Ministrstvo
za okolje in prostor.
Medtem je Evropska komisija (EK) izpolnjevala dve nalogi, ki izhajata iz politik za povečanje
energetske učinkovitosti v stavbah in za gospodarno ravnanje z viri. EK si je zadala po eni
strani pripravo skupne evropske sheme za energetsko certificiranje nestanovanjskih stavb in
po drugi strani pripravo enotnih evropskih načrtovalskih meril v povezavi s trajnostnostno
gradnjo. Številne aktivnosti na tem področju je konec leta 2017 zaokrožila evropska študija 3
»Razvoj EU okvira jedrnih kazalnikov za oceno okoljskih performanc stavb«, s katero je EK
predstavila okvir Level(s) za presojo trajnostne gradnje v duhu evropskih ciljev učinkovitega
ravnanja z viri in krožnega gospodarstva. Kazalniki okvira Level(s) pokrivajo energijo,
materiale, vodo, zdravje in udobje, podnebne spremembe, vseživljenjske stroške in vrednost
stavbe ter omogočajo uporabnikom tri zahtevnostne ravni analize. Beta verzija okvira Level(s) 4
je od jeseni 2017 dalje na voljo za brezplačno uporabo in preizkušanje. Level(s) bi glede na
zahtevnost lahko šteli med priznane sisteme, katerih uporabo omogoča nova uredba o ZeJN.
Temu sledi tudi priprava nacionalnih meril za trajnostno gradnjo in vzpostavitev podpornega
okolja v obliki znanja, podatkovnih zbirk in analitičnih orodij, kar je še posebej pomembno za
javne naročnike. Nacionalni kazalniki trajnostne gradnje, ki nastajajo v okviru projekta LIFE17
IPC/SI/00007 – LIFE IP CARE4CLIMATE, bodo konceptualno usklajeni z evropskim sistemom
Level(s) in vsebinsko prilagojeni domačim okoliščinam graditve stavb.
Za uspešno uveljavitev navedenih novosti je ključno razumevanje odnosa deležnikov v celotni
vrednostni verigi graditve (trajnostnih) stavb. Zato je bil leta 2019 v sklopu projekta LIFE IP
CARE4CLIMATE izveden niz štirih (4) posvetovalnih delavnic s ključnimi deležniki, kot so
projektanti, proizvajalci in dobavitelji, naročniki javnega sektorja, ponudniki programske
opreme BIM in drugi sistemski deležniki. Pogovor z deležniki je razkril nekatere ovire, ki jih je
ob razvoju kazalnikov trajnostne gradnje treba primerno obravnavati, po drugi strani pa sta

Uredba
o
zelenem
javnem
naročanju
(Uradni
list
RS,
št. 51/17 in 64/19),
(http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7202).
3
https://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm
4
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/levels-common-eu-framework-core-sustainability-indicators-office-andresidential-buildings-part-3
2
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izkazano zavedanje o pomenu trajnostne gradnje in pripravljenost na spremembe razlog za
optimizem.

2 Evropski okvir trajnostne gradnje
Level(s)5 je evropski okvir jedrnih kazalnikov trajnostne gradnje za poslovne in stanovanjske
stavbe, upošteva doseganje šestih (6) makro ciljev in podaja nabor posameznih kazalnikov
za oceno okoljskih učinkov v življenjskem ciklu stavbe, kar je tudi osnovni namen, obenem pa
omogoča oceno drugih pomembnih lastnosti stavb, kot so zdravo in udobno bivanje,
vseživljenjski stroški in obvladovanje možnih prihodnjih tveganj za delovanje stavbe. Kazalniki
temeljijo na orodjih in standardih ter pokrivajo energijo, materiale, vodo, zdravje in udobje,
podnebne spremembe, vseživljenjske stroške ter vrednost stavbe. Beta verzija okvira Level(s)
je bila od jeseni 2017 do septembra 2019 na voljo za brezplačno uporabo in preizkušanje.
Skupni evropski okvir ključnih kazalnikov je pregledno predstavljen v publikaciji 6 JRC7 in
predstavlja:
•

•

•

•

šest (6) makro ciljev (opredeljenih na področjih: energija, raba materialov in odpadki,
voda, kakovost notranjega zraka), ki prispevajo k zastavljenim evropskim in domačim
političnim usmeritvam na področju trajnostne gradnje;
niz devetih (9) jedrnih kazalnikov in skupno metriko za merjenje lastnosti stavb, ki
prispevajo k doseganju posameznega makro cilja. Sistem je zasnovan tako, da
spodbuja k uporabi analiz LCA (Life Cycle Assessment) in LCC (Life Cycle Costing);
na življenjskem ciklu temelječa orodja: niz štirih (4) scenarijskih orodij in eno orodje za
zbir podatkov, skupaj s poenostavljeno analizo LCA, ki podpira celovito analizo
lastnosti stavbe ob upoštevanju celotnega življenjskega cikla;
oceno vrednosti in tveganj, s čimer se lahko ovrednoti morebiten pozitivni učinek na
ovrednotenje nepremičnine in izkaže zanesljivost ocene učinkov v okviru vrednotenja
z uporabo okvira Level(s).

Level(s) se kot okvir lahko poveže v (obstoječe) sheme ocenjevanja (tržne metode
certificiranja trajnostne gradnje, ki poleg jedrnih kazalnikov iz Level(s) lahko pokrivajo tudi
vrsto drugih meril) ali se uporablja samostojno kot cenovno dostopna rešitev (zasnovan je za
nestanovanjske stavbe in bo pozneje, po pridobitvi izkušenj, na voljo tudi za stanovanjske).
Vendar pa je treba razumeti, da je Level(s) predvsem okvir za oceno trajnostnih stavb, ki za
uporabo na npr. državni ravni terja predhodno vzpostavitev podatkovnih zbirk in orodij (kot jih
ima na primer nemški sistem DGNB), pomembnih na državni ravni, in, še pomembnejše,
ustrezno prilagoditev gradbenih predpisov (da se odpravijo organizacijske ovire glede
preproste dostopnosti podatkov za analizo) ter usposobljenost uporabnikov metode
vrednotenja. Ozaveščeni investitorji tudi pri nas v svoje projekte vključujejo merila za
trajnostno gradnjo in tako že imamo tudi prve slovenske projektne skupine, ki so se priključile

5

https://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm
Dodd, N., et al., 2017. Level(s) – A common EU framework of core sustainability indicators for office and residential buildings - Part3
(slovensko: Level(s) – Skupni evropski okvir jedrnih kazalnikov trajnostne gradnje za poslovne in stanovanjske stavbe – 3. del).
7
JRC je kratica za Joint Research Centre (slovensko: Združeno raziskovalno središče Evropske komisije);
https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_en.
6
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preizkušanju metode Level(s) skupnega okvira EU za ključne trajnostne kazalnike poslovnih
in stanovanjskih stavb. Slovenija po drugi strani spremlja razvoj evropske metode in jo
smiselno povezuje z razvojem nacionalnih meril za trajnostno gradnjo.
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Makro cilj 1: Emisija toplogrednih plinov v življenjskem ciklu stavb
1.1 Raba energije v fazi uporabe

kWh / m2 / leto

1.1.1 Potrebna primarna energija
1.1.2 Dovedena energija (dodatni kazalnik)
1.2 Potencial za globalno segrevanje v
življenjskem ciklu

kg CO2 ekv. / m2 / leto

Makro cilj 2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel materialov
2.1 Orodje za življenjski cikel: oblikovanje
pregleda materialov

Seznam materialov za stavbo in štirih glavnih
uporabljenih materialov.

2.2 Orodje za življenjski cikel: scenarij za
življenjsko dobo stavbe, prilagodljivost in
razgradnjo

Glede na izbrano raven 1-2-3 presoje:
1.

Pregled
priporočenih
in
uporabljenih načrtovalskih načel.

2.

Delno
kvalitativna
(ovrednotena).

3.

Na LCA temelječa ocena učinka
scenarijev (optimizacija).

ocena

2.3 Odpadki in materiali pri gradnji in rušenju

kg odpadkov in materialov na m2 uporabne
površine

2.4 Krovno orodje za oceno: ocena
življenjskega cikla od zibelke do groba

Sedem (LCA) kazalnikov kategorij vplivov na
okolje.



Makro cilj 3: Učinkovita raba vodnih virov
3.1 Celotna poraba vode

m3 vode na uporabnika stavbe na leto

Makro cilj 4: Zdravi in udobni bivalni in delovni prostori
4.1 Kakovost notranjega zraka

Parametri prezračevanja, CO2 in vlažnost.

4.1.1 Raven kakovosti notranjega zraka

Ciljni seznam onesnaževalcev (emisije iz
gradbenih proizvodov in vstopnega zunanjega
zraka).

4.1.2 Seznam onesnaževalcev
4.2 Čas zunaj območja toplotnega ugodja

15

% časa zunaj območja definiranih najnižjih in
najvišjih temperatur v času ogrevalne in
hladilne sezone.
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Ocena zanesljivosti podatkov in računskih
metod za poročane lastnosti kazalnikov in
presojo življenjskega cikla.

-

-

-

za merjenje lastnosti

Makro cilj 5: Prilagodljivost in odpornost na podnebne spremembe
5.1 Orodje za življenjski cikel: scenariji za
predvidene prihodnje podnebne razmere
pogoje

Scenarij 1: zaščita uporabnikovega zdravja in
toplotno ugodje.
Simulacija toplotnega ugodja v letu 2030 in
2050.

Makro cilj 6: Optimizacija vseživljenjskih stroškov in vrednost
6.1 Vseživljenjski stroški (LCC)
6.2 Oblikovanje vrednosti
tveganja

in

dejavniki

Tabela 2.1: Level(s) – pregled makro ciljev in kazalnikov8

3 Slovenski okvir razvoja kazalnikov trajnostne
gradnje
Izhodiščno slovensko študijo »Pregled sistema trajnostnih kriterijev s predlogom prenosa« 9
sta v letu 2017 po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izdelala GI ZRMK in ZAG. Na
podlagi rezultatov primerjave mednarodnih sistemov ocenjevanja trajnostne gradnje in ocene
možnosti prenosa posameznega sistema glede na slovensko zakonodajno okolje so
izdelovalci pripravili predlog nabora meril ter predlog akcijskega načrta za vpeljavo sistema
trajnostnih kazalnikov. Predlagani sistem kazalnikov je vsebinsko usklajen z aktualnimi trendi
trajnostne gradnje v EU (Level(s)) in podpira izvajanje prednostnih politik s področja
zmanjševanja nastajanja emisij toplogrednih plinov v življenjskem ciklu stavbe, spodbujanja
učinkovite rabe vode in surovin, zagotavljanja zdravih in udobnih bivalnih pogojev, obravnava
tudi prilagajanje na podnebne spremembe ter optimizacijo stroškov in vrednosti stavbe v
njenem življenjskem ciklu.
Razvoj nacionalnih kazalnikov poteka v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (2019–
2020–2026), Akcija 4.4 (izvajalci GI ZRMK; ZAG, MOP). Prvi dve leti sta namenjeni
posvetovanju z deležniki (delavnice z javnim sektorjem, gradbeno industrijo, arhitekti in
inženirji, raziskovalci, stanovskimi organizacijami, Eko skladom, ministrstvi ipd.) in pripravi alfa
verzije trajnostnih kazalnikov v vključujočem procesu s ključnimi odločevalci, uporabniki in
razvojniki. Alfa verzija kazalnikov TG bo po predvidevanjih pripravljena v sredini leta 2020 in

Level(s) – »A common EU framework of core sustainability indicators for office and residential buildings - Part3«, preglednica iii (str. 7–
10)
9 https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Graditev/sistem_trajnostnih_kriterijev_porocilo1.pdf
8
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bo poslana v preizkušanje zainteresiranim uporabnikom. S prvim preizkušanjem želimo
preveriti uporabnost (posamičnih nacionalno prilagojenih) kazalnikov v realnih projektih in
vsebinsko opredeliti znanje, orodja, podatkovne zbirke, merila ipd., ki jih na državni ravni
potrebujemo ob prilagoditvi Level(s), saj ni verjetno (stroški, licence, posebnosti našega trga),
da bi se vezali na katerega od znanih tržnih certifikacijskih sistemov. Za sodelujoče pri
preizkušanju alfa verzije kazalnikov bomo pripravili uvodno usposabljanje. Preizkušanje alfa
verzije bo trajalo 12 mescev in bo potekalo interaktivno, prek »podpornega okolja in eplatforme«. Podporno okolje za TG je bistveno za ovrednotenje kazalnikov. Nastajalo bo v
tesnem sodelovanju s strokovnjaki različnih področij z namenom zagotoviti informacije in
podatke za ovrednotenje izbranega kazalnika (npr. podatke za LCC, podatke iz EPD) ter deliti
potrebna znanja o metodah, orodjih, standardizaciji, napredku na področju (točka znanja). V
drugem delu projekta bomo nadgrajene kazalnike TG uredili v sistem za vrednotenje,
imenovan beta verzija, sledilo bo uravnoteževanje kazalnikov in preizkušanje že na pravih
projektih, na podlagi razpisa MOP. Do leta 2026 tako načrtujemo polno delujoč sistem za
vrednotenje trajnostne gradnje, prilagojen našemu trgu in skladen z Level(s), podprt z
usposabljanji deležnikov in e-platformo znanja o trajnostni gradnji.

Slika 3.1: Akcijski načrt razvoja slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (TG) na podlagi skupnega evropskega
okvira ključnih kazalnikov Level(s)10

Razvojne aktivnosti bo spremljal usmerjevalni odbor akcije, kamor so vključeni odločevalci in
ključni deležniki trajnostne gradnje (TG): IZS, ZAPS, MJU, SSRS, predstavniki industrije in
shem za certificiranje trajnostne gradnje.

10

LIFE IP CARE4CLIMATE, 2019
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4 Posvetovanja s ključnimi deležniki
V letu 2019 smo pripravili štiri posvetovalne delavnice s ključnimi deležniki, kot so projektanti,
proizvajalci, gradbena industrija in dobavitelji, naročniki javnega sektorja, ponudniki
programske opreme BIM in drugi sistemski deležniki.
Posvetovalne delavnice so bile izvedene 6. marca, 6. novembra, 29. novembra in
18 decembra 2019, namenjene so bile tem štirim ciljnim skupinam:
•

gradbena industrija in proizvajalci gradbenih materialov in proizvodov,

•

arhitekti, projektanti, stanovska združenja (ZAPS),

•

javni sektor, javni investitorji, javni skladi,

•

dobavitelji programske opreme za BIM-projektiranje, uporabniki BIM-orodij – večji
projektantski biroji, vodje projektov, BIM-menedžerji, predstavniki zainteresiranih
investitorjev, stanovska združenja (IZS, OZS, GZS).

Namen posvetovalnih delavnic:
•

seznaniti ključne deležnike z evropskim in domačim strateškim in zakonskim okvirom,
ki je podlaga za uvajanje trajnostne gradnje,

•

seznaniti deležnike s procesom razvoja slovenske različice meril trajnostne gradnje
(TG) na podlagi okvira EU Level(s),

•

seznaniti deležnike s sestavo, makro cilji kazalnikov in zasnovo razvoja Level(s) ter z
osnutkom vsebine za nacionalno alfa verzijo kazalnikov TG in pripadajočo metriko,

•

predstaviti zasnovo trajnostnega načrtovanja in vsebino kazalnikov, pri čemer analiza
trajnostnih vidikov načelno zajema celoten življenjski cikel stavbe, ki pa ga najprej
analiziramo s podatki, dostopnimi v fazi projektiranja,

•

skupaj z deležniki proučiti ovire, tveganja, možnosti in priložnosti (analiza SWOT) za
vpeljavo meril v slovenski prostor,

•

pridobiti mnenje ciljnih skupin o pripravljenosti deležnikov v slovenskem prostoru na
uvedbo trajnostnih meril za stavbe.

Upoštevaje specifične ciljne skupine ključnih deležnikov je bil namen posvetovalnih delavnic
še:
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•

pridobiti informacijo o izkušnjah proizvajalcev s pridobivanjem okoljskih deklaracij
gradbenih proizvodov in njihovo uporabo v praksi v procesu graditve,

•

izmenjati mnenja o procesu načrtovanja trajnostnih stavb pri nas, vlogi arhitektov
oziroma projektantov, odnosu investitorjev do naročanja TG, seznaniti se s primeri
dobre prakse,

•

seznaniti se s sedanjo prakso javnih investitorjev pri naročanju trajnostnih stavb, z
ovirami in spodbudami na tem področju ter s primeri dobre prakse,

•

seznaniti se z možnostmi uvedbe digitalizacije v proces graditve, s programskimi orodji
za »BIM-projektiranje« in njihovimi razvojnimi zmogljivostmi, z možnostmi in
priložnostmi uvedbe digitalizacije v našem okolju za neovirano vpeljavo meril TG.

Štirih posvetovalnih delavnic se je udeležilo skupno 107 udeležencev, ki so v tvorni razpravi
izmenjali mnenja glede načrtovanih trajnostnih meril in izvedljivosti postopkov za vrednotenje
trajnostne gradnje v slovenskem prostoru.

4.1 Posvetovalna delavnica (1) z gradbeno industrijo –
6. marec 2019
V sredo, 6. marca 2019, je v dvorani na Galeriji na Gospodarskem razstavišču na Dunajski
cesti 18 v Ljubljani v okviru sejma DOM od 10.30 do 13.30 potekala strokovna posvetovalna
delavnica o pomenu izkazovanja okoljskih lastnosti gradbenih proizvodov, konkurenčnih
prednostih za proizvajalce in o povezovanju z nastajajočim sistemom vrednotenja trajnostne
gradnje v Sloveniji.

4.1.1 Naslov posvetovalne delavnice
OKOLJSKE LASTNOSTI PROIZVODOV ZA KAZALNIKE TRAJNOSTNE GRADNJE

4.1.2 Namen in cilji
Za razvoj kazalnikov trajnostne gradnje je ključna preglednost glede okoljskih lastnosti
gradbenih proizvodov, kot jo podajajo okoljske produktne deklaracije (EPD). Okoljska
deklaracija tipa III – EPD (angl. Environmental Product Declaration) je dokument, ki daje
najpreglednejši vpogled v okoljske lastnosti gradbenega proizvoda. Lastnosti proizvoda so
izražene merljivo, v številčnih vrednostih. Deklaracija je podlaga za vpis izdelka v podatkovno
zbirko izdelkov z znanimi okoljskimi lastnostmi in kot taka nepogrešljivo orodje pri okoljskem
vrednotenju stavb. Podlaga za EPD je izvedena analiza LCA (analiza življenjskega cikla
proizvoda), ki mora zadostiti določenim kakovostnim standardom. Ključno vprašanje
delavnice je bilo, kako daleč so na tem področju slovenski proizvajalci in dobavitelji gradbenih
proizvodov.
Posvetovalna delavnica je bila eno od več načrtovanih posvetovalnih srečanj v letu 2019 s
ključnimi deležniki in je podlaga za pripravo prvega osnutka trajnostnih kazalnikov,
načrtovanega za preizkušanje v letu 2020.
Dodatni cilj je bil izobraževanje inženirjev in arhitektov v skladu z zahtevami IZS in ZAPS
(odobrena dodelitev ene (1) kreditne točke).
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4.1.3 Program srečanja
Na srečanju so s predstavitvami aktivno sodelovali strokovnjaki Gradbenega inštituta ZRMK,
Zavoda za gradbeništvo Slovenije in Ministrstva za okolje in prostor ter predstavniki
proizvajalcev. Prireditev je povezovala Neva Jejčič, GI ZRMK. V drugem delu je bila na
sporedu okrogla miza, kjer so uvodničarji iz gradbene industrije podali svoje izkušnje glede
pridobivanja in uporabe okoljskih deklaracij gradbenih proizvodov. Okroglo mizo je moderiral
Friderik Knez z ZAG, celotno srečanje pa Neva Jejčič z GI ZRMK.
10.30–10.40

Uvodni nagovor MOP, pomen slovenskih meril za
trajnostno gradnjo, prednostne naloge v Sloveniji in
povezava z zelenim javnim naročanjem na področju stavb

Tanja Mencin, MOP

10.40–10.55

Stanje glede razvoja trajnostnih kazalnikov v Sloveniji –
primer energija, LCC

Dr. Marjana Šijanec
Zavrl, GI ZRMK

11.10–11.20

2. faza priprave slovenskega sistema za vrednotenje
trajnostne
gradnje
in
projekt LIFE IP CARE4CLIMATE

Dr. Marjana Šijanec
Zavrl, GI ZRMK

10.55–11.10

Stanje glede razvoja trajnostnih kazalnikov v Sloveniji –
primer okoljski vplivi

Mag. Miha Tomšič, GI
ZRMK

11.20–11.40

Okoljske deklaracije gradbenih proizvodov – stanje in
novosti

Friderik Knez, ZAG

11.40–11.45

Napovednik okrogle mize

Neva Jejčič, GI ZRMK

11.45–13.00

Okrogla miza (moderator Friderik Knez, ZAG)

Dr. Sabina
ZAG

Jordan,

Deklaracije gradbenih proizvodov – izkušnje proizvajalcev
Uvodničarji
TRIMO

Dr. Boštjan Černe

KNAUF INSULATION

Domen Ivanšek

REFLEX

Dr. Matjaž Žnidaršič

URSA

Rajko Bezjak

DGNB Avditor

Robert Smodiš

Razprava
13.00–13.30

Druženje udeležencev ob prigrizku

Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK
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4.1.4 Udeleženci
Na posvet so bili vabljeni predvsem predstavniki proizvajalcev, poleg njih pa tudi drugi
deležniki: predstavniki investitorjev, strokovnjaki, načrtovalci, predstavniki ministrstev in
lokalnih skupnosti, upravljavci stavb in druga zainteresirana strokovna javnost.

Slika 4.1: Število prijavljenih, prisotnih in opravičenih udeležencev na 1. posvetovalni delavnici z gradbeno
industrijo

4.1.5 Povzetek srečanja
GI ZRMK je na sejmu DOM na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v soorganizaciji z ZAG
in MOP pripravil strokovno srečanje o pomenu izkazovanja okoljskih lastnosti gradbenih
proizvodov, konkurenčnih prednostih za proizvajalce in o povezovanju z nastajajočim
sistemom vrednotenja trajnostne gradnje v Sloveniji. Delavnica z naslovom Okoljske lastnosti
proizvodov za kazalnike trajnostne gradnje je potekala 6. marca 2019.
Posvetovalna delavnica je bila izvedena kot eno od več načrtovanih srečanj v okviru projekta
LIFE IP CARE4CLIMATE, ki se med drugim ukvarja tudi z vzpostavitvijo in uvedbo sistema
vrednotenja trajnostne gradnje v Sloveniji. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE poteka pod
vodstvom Ministrstva za okolje in prostor, pri razvoju meril pa sodelujeta Gradbeni inštitut
ZRMK in Zavod za gradbeništvo Slovenije.
Prvo posvetovalno srečanje je bilo namenjeno vrednotenju trajnostnosti gradbenih proizvodov
kot temelja za trajnostno gradnjo. Predstavljeni so bili mehanizmi vrednotenja proizvodov s
poudarkom na okoljskih deklaracijah tipa III – EPD (angl. Environmental Product Declaration).
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Slika 4.2: Udeleženci 1. posvetovalne delavnice

Uvodoma je Tanja Mencin z MOP na kratko predstavila novo gradbeno zakonodajo, ki uvaja
trajnostno rabo naravnih virov – tudi na področju javnega naročanja – in javnim naročnikom
za poslovne prostore nalaga upoštevanje okoljskih vidikov. Tu kot konkreten cilj ostaja
obvezna uporaba 30 % lesa, ki se lahko nadomesti z materialom z okoljskim certifikatom tipa I
(primer Ecolabel) ali okoljskim znakom tipa III (EPD). Nova uredba o ZeJN na področju
zelenega javnega naročanja uvaja tudi alternativni način, kjer se lahko nadomesti zahteva po
30 % lesa z uporabo priznanih sistemov trajnostne gradnje po že uveljavljenih merilih. Dodala
pa je, da je Slovenija na izvedbeni ravni še vedno precej na začetku, saj imajo pri nas le redke
stavbe okoljski certifikat, nimamo pa še sprejetih okvirov in meril trajnostne gradnje. Zato so
sprejeli tudi odločitev, da se bo Slovenija s kazalniki naslonila na enotni evropski okvir, ki ga
pripravlja Evropska komisija – standard Level(s) – in naj bi postal enotni evropski jezik
krožnega gospodarstva za trajnostno gradnjo.
Na srečanju smo se dotaknili podporne metodologije vrednotenja življenjskega cikla proizvoda
(LCA) in vizije vključitve tako pridobljenih informacij v zasnovo vrednotenja stavb, ki je v
razvoju pri organizaciji EU za standardizacijo. Trajnostna stavba ni povezana zgolj z rabo
energije in s tem povezano rabo energentov, ampak tudi z uporabo gradbenih materialov in
proizvodov, ki so nastali s čim nižjimi emisijami pri proizvodnji. Z zmanjševanjem potrebne
energije za delovanje stavbe postaja delež vgrajene energije v proizvode vse večji. Trajnostna
gradnja poleg ogljičnega odtisa in življenjske dobe stavbe upošteva tudi posledice razgradnje,
reciklaže ali ponovne uporabe po razgradnji stavbe.
Predstavitvam idejnih rešitev za kazalnike TG na posvetu je sledila okrogla miza s predstavniki
podjetij, ki imajo izkušnje s pridobivanjem EPD in pomenom tovrstnih dokumentov pri trženju
proizvodov na različnih trgih.
Na okrogli mizi so sodelovali Robert Smodiš (prvi predsednik in ustanovni član GBC
Slovenija), Rajko Bezjak (Ursa), Matjaž Žnidaršič (Reflex), Domen Ivanšek (Knauf Insulation)
in Boštjan Černe (Trimo). Udeleženci okrogle mize imajo različne izkušnje z EPD, vsak med
njimi pa je močno vpet v pridobivanje in rabo EPD v praksi. Skupinsko navedeni pokrivajo trge
severne, srednje in južne Evrope z različnimi vrstami EPD: specifičen samostojen, specifičen
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za proizvod, EPD za proizvod, proizveden v specifični slovenski tovarni, vendar po enotni
recepturi koncerna, ter EPD, narejen za skupino proizvajalcev v združenju. Nabor proizvodov
pokriva tudi zelo inovativne in dobro uveljavljene proizvode na gradbenem trgu.

Slika 4.3: Okrogla miza z moderatorjem Friderikom Knezom

Uvodničarji na okrogli mizi so poudarili:
Boštjan Černe iz podjetja Trimo: »Brez okoljskih produktnih dokumentov bo težko govoriti o
trajnostni gradnji, zato je prvi korak ta, da ocenimo, kar imamo, torej produkte in njihovo
kakovost. Nato pa poskušamo v razvoju v lastnih podjetjih te izboljšati in jih narediti okolju bolj
prijazne, s tem pa tudi bolj konkurenčne. Pri tem lahko izdatno pomagajo okoljske produktne
deklaracije (EPD).«
Okoljski kazalniki materialov s podrobnimi analizami življenjskega cikla (LCA) so se že izkazali
kot konkurenčna prednost pri nekaterih vodilnih slovenskih podjetjih. V Trimu, kjer izdelujejo
fasadne sendvič plošče, so na zahtevo strank pripravili vrsto okoljskih produktnih deklaracij
(EPD) za posamezne proizvode. »EPD potrebujemo, ker se stavbe trajnostno ocenjujejo. Pri
svojem delu se srečujemo s štirimi glavnimi metodami ocenjevanja, britanskim BREEAM,
nemškim DGNB, LEED iz ZDA ter GSAS iz Katarja. EPD-ji pri ocenjevanju trajnostne gradnje
prinašajo dodatno prednost, medtem ko pred petimi leti povpraševanja po teh dokumentih
praktično ni bilo. Pomembni so predvsem pri razpisih, kjer so velikokrat že pogoj.«
Podobno izkušnjo z EPD imajo tudi v podjetju Knauf Insulation, kjer se lahko pohvalijo s prvo
novozgrajeno (po nemškem sistemu DGNB certificirano) stavbo v Sloveniji, izdelane pa imajo
tudi EPD-je za vseh svojih 23 proizvodov oziroma proizvodnih skupin. Tako so lahko rezultate
analize uporabili tudi za izboljšanje proizvodnega procesa s ciljem doseči ničelni ali celo
negativni vpliv na rabo virov in energentov. Sogovornik iz podjetja Knauf Insulation je na
primer opozoril na uporabo recikliranega stekla pri izdelavi steklene volne, ki jo je po koncu
uporabne dobe mogoče tudi reciklirati.
Matjaž Žnidaršič iz podjetja Reflex je poudaril izrazito okoljsko ozaveščenost evropskih trgov,
seveda pa so ti trgi specifični in zahtevni, tako da so proizvodni certifikati postali nujni
predpogoj za nastop na njih, okoljske deklaracije pa imajo vpliv tudi na odločevalce. Najprej
so po okoljskih certifikatih začeli povpraševati Skandinavci, kjer je EPD postal predpogoj, v
primerjavi s preostalo Evropo pa se Skandinavci odločajo tudi za bolj inovativne gradbene
pristope.
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Rajko Bezjak iz podjetja URSA ugotavlja, da je trajnostna gradnja za zdaj moda, vendar pa
mora postati cenovno dostopen standard – tako kot energetsko učinkovita gradnja. Okoljske
produktne deklaracije so pripomogle k optimizaciji tako proizvodnega procesa kot samih
izdelkov, kar je podjetju prineslo tudi občutne prihranke.

Slika 4.4: Uvodničarji na okrogli mizi

Robert Smodiš iz podjetja Murexin (produktni menedžer), DGNB-avditor, pobudnik
ustanovitve GBC Slovenija in tudi dolgoletni promotor sistema certificiranja trajnostne gradnje,
je opozoril na pomen motivacije proizvajalcev, izvajalcev, uporabnikov, investitorjev in politike
pri uvedbi EPD-jev in vrednotenja trajnostne gradnje. Uvajanje novih postopkov mora potekati
postopno, v nujnih korakih od ozaveščanja, informiranja prek spodbudnega okolja za novosti
do razpoložljivosti potrebnih orodij za delo. Razvita, gospodarsko močnejša okolja z
vzpostavljenimi certifikacijskimi shemami (npr. nemški DGNB) so vzpostavila sistem
prepoznavanja okoljsko sprejemljivejših proizvodov, ki temelji na različnih dostopnih dokazilih
in njihovem stalnem nadgrajevanju za večjo preglednost. Ker so tudi proizvajalci v Sloveniji
del svetovnega trga, je sistem vrednotenja trajnostne gradnje ne le izziv, temveč postaja že
predpogoj za vključitev vanj.
Okrogla miza je glede LCA in posledično EPD podala nekaj ugotovitev, ki jih velja upoštevati
ob razvoju zasnove kazalnikov trajnostne gradnje za Slovenijo, zlasti kazalnikov, ki merijo
trajnostnost gradbenih proizvodov:
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•

EPD je dokument, ki je na okoljsko razvitih trgih nujen za ponujanje gradbenih
proizvodov. Pri tem je mogoče opaziti, da kupci zelo natančno berejo tudi podrobnosti
iz dokumenta in primerjajo parametre. Na manj razvitih trgih se investitorji zadovoljijo
z obstojem dokumenta, pri čemer je treba upoštevati tudi to, da je bilo za EPD v
Sloveniji zelo pomembno, da je ta dokument postal orodje pri izpolnjevanju meril pri
zelenem javnem naročanju.

•

Analize, ki so potrebne za izdelavo LCA, zahtevajo precej dela pri proizvajalcu. Pri tem
so proizvajalci, ki že sistematično zaznavajo vplivne parametre proizvodnje, v
precejšnji izhodiščni prednosti v primerjavi s proizvajalci, ki tega ne počnejo. Ti morajo
namreč najprej vzpostaviti sistem merjenja, npr. rabe energije v proizvodnji, s čimer se
pridobitev EPD časovno odmakne za pol leta ali več.

•

Kompleksnost informacije, ki jo podaja EPD, je prevelika, da bi jo obravnavali brez
primernih orodij. Še več: dobrodošlo je omejeno podajanje informacij, ki pa mora ostati
korektno, kar je posebna težava.

•

Uvedba EPD v prakso v Sloveniji bo nujno potrebovala zakonsko podporo. S tega
vidika omizje podpira prizadevanja v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, da bi s
postopno izgradnjo meril trajnostne gradnje in z razvojem zakonodaje spodbudili

slovenska podjetja predvsem k izvajanju analiz LCA, s čimer bodo povečevala
konkurenčnost in hkrati izboljševala svoj proizvodni proces.

Slika 4.5: Intervju za strokovno revijo Glas gospodarstva

Na koncu srečanja je bilo podano odprto povabilo vsem deležnikom in posameznikom, ki so
pripravljeni aktivno sodelovati pri oblikovanju meril trajnostne gradnje.
Svoj interes za sodelovanje pri posvetovalnih delavnicah in preizkušanju so
zainteresirani deležniki lahko izrazili pisno oziroma po spletu (tudi v
prihodnje
ostaja
povabilo
odprto)
prek
povezave
https://docs.google.com/forms/d/1JrvvOzSd470PoKlCf2DCmQTch8KMrlOzklVOsg8R-M/edit ali http://tiny.cc/mnr83y ali s klikom na
besedo PRIJAVA ali prek QR kode. Dostop do prijave je v vabilu in v javnih
objavah.

4.1.6 Anketa
Udeleženci so v anketi odgovorili na tri vsebinska vprašanja:
Ali ste se pri svojem delu že srečali s katero od metod trajnostnega vrednotenja stavb?
•

Da, aktivno: 13

•

Le informativno: 10

•

NE: 2

Pri razvoju sistema kazalnikov trajnostne gradnje bi se želeli posvetovati z vami. Ali ste
pripravljeni občasno z nami deliti svoje mnenje?
•

DA: 24

•

NE: 1

V letu 2020 načrtujemo testno uporabo »alfa verzije kazalnikov trajnostne gradnje«. Bi bili
pripravljeni sodelovati pri testni uporabi katerega od kazalnikov?
•
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DA: 15

•

Mogoče: 6

•

NE: 4

Udeleženci so tudi izrazili svoje mnenje in zadovoljstvo s srečanjem z izpolnjevanjem ankete
oziroma vprašalnika. Ocena udeležencev: udeleženci so bili zadovoljni s strokovnim delom
programa, pogrešali so več možnosti za svoje aktivno sodelovanje, predvsem so pohvalili
vsebino programa in kakovost predavanj.

Slika 4.6: Zadovoljstvo udeležencev s strokovnim srečanjem
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4.1.7 Objave v medijih
V katalogu sejma DOM 2019: objava o projektu LIFE IP CARE4CLIMATE, razvoju kazalnikov
TG in napoved posvetovalnega srečanja:
https://issuu.com/gr_ljubljana/docs/katalog_sejem_dom_2019
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Napovednik srečanja v reviji Gradbenik11:

Najava srečanja na družbenih omrežjih – Facebook Sejem DOM 201912:
Tudi v okviru letošnjega, zdaj že 58. sejma DOM je Gradbeni inštitut ZRMK pripravil bogat
obsejemski strokovni program.
V sredo 6. marca med 10:30 in 13:00 uro bo v dvorani Galerija potekal strokovni posvet o
pomenu okoljskih produktnih deklaracij za gradbene proizvode in o konkurenčnih prednostih,
ki jih te predstavljajo za proizvajalce v slovenskem prostoru.
Strokovni posvet smo skupaj pripravili Gradbeni inštitut ZRMK, Zavod za gradbeništvo
Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor kot eno izmed prvih aktivnosti v sklopu 2.faze
razvoja slovenskim meril za trajnostno gradnjo.
Dogodek poteka v sklopu integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki je sofinanciran iz
EU sredstev LIFE, za Okolje in podnebne ukrepe in iz nacionalnih sredstev iz Sklada za
podnebne spremembe.
Posvet je namenjen poslovnim udeležencem sejma, proizvajalcem, dobaviteljem,
projektantom, investitorjem in odločevalcem ter seveda vsem, ki nas povezuje skrb za okolju
prijaznejše grajeno okolje.
Strokovnim predstavitvam bo sledila okrogla miza s proizvajalci, kjer bomo izvedeli, kako daleč
smo v Sloveniji z okoljskimi certifikati za proizvode in izmenjali mnenja o transparentnem
prikazu okoljskih vplivov stavb.
Vabljeni v dvorano Galerija, v sredo ob 10.30.

11

http://www.gradbenik.net/napovednik/41/sejem-dom-2019
https://www.facebook.com/watch/?v=394941004687986&external_log_id=093308606daf4ed784752f8c83756ceb&q=Facebook%20
Sejem%20DOM%202019%20Marjana%20%C5%A0ijanec
12
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Novica o srečanju na spletni strani izvajalcev projekta:
http://www.gi-zrmk.si/novice/191/okoljske_lastnosti_proizvodov_za_kazalnike_trajnostne_
gradnje/
https://www.zag.si/si/novice/posvet-z-naslovom-okoljske-lastnosti-proizvodov-za-kazalniketrajnostne-gradnje

Objava o srečanju v reviji Glas gospodarstva - Gradnje13:

13

Glas gospodarstva Gra%2005_2019%20web.pdf
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Gradnje,

panožna

številka,

maj

2019:

https://www.gzs.si/Portals/159/Vsebine/GG/GG-

Priloge 1. posvetovalne delavnice:
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•

Vabilo

•

Prezentacije – ppt-ji

•

Seznam udeležencev

4.2 Posvetovalna delavnica (2) z arhitekti – 6. november
2019
V sredo, 6. novembra 2019, je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani na Dunajski cesti 18
v okviru sejma DOM plus v dvorani Forum od 10.00 do 13.00 potekala posvetovalna delavnica
z vabljenimi arhitekti v povezavi z razvojem kazalnikov trajnostne gradnje.
Posvetovalna delavnica je bila ena od več načrtovanih posvetovalnih srečanj v letu 2019 s
ključnimi deležniki in je podlaga za razvoj alfa verzije trajnostnih kazalnikov, načrtovane za
preizkušanje v letu 2020.

4.2.1 Naslov posvetovalne delavnice
POSVETOVALNA DELAVNICA S KLJUČNIMI DELEŽNIKI – ARHITEKTI – OB RAZVOJU
ALFA VERZIJE KAZALNIKOV TRAJNOSTNE GRADNJE POD OKRILJEM PROJEKTA LIFE
IP CARE4CLIMATE

4.2.2 Namen in cilji
Arhitekti so ključni deležniki pri načrtovanju in gradnji stavb ter vezni člen med investitorjem in
izvajalcem in tudi upravljavcem. Njihova naloga je večplastna, aktivno morajo sodelovati in
usklajevati druge strokovnjake v procesu načrtovanja, slediti razvoju stroke
(tehnika/tehnologija in materiali/proizvodi), stanju v gradbeni industriji ter upoštevati
zastavljene projektne cilje in skrbeti za skladnost projekta z veljavnimi predpisi.
Namen posvetovalne delavnice je bil podrobnejša predstavitev razvoja nacionalnih kazalnikov
trajnostne gradnje (kTG) in spodbuditev projektantov za testno uporabo alfa verzije kTG v
procesu načrtovanja stavbe. Z aktivno udeležbo projektantov smo želeli pridobiti vpogled v
dosedanjo prakso, njihovo mnenje glede možnosti uvedbe kTG v prakso, o ovirah na tej poti
in o priložnostih, ki jih vidijo v procesu načrtovanja trajnostnih stavb.
Cilj posvetovalne delavnice je bil spodbuditi razpravo na to temo in pridobiti mnenje ključnih
deležnikov (arhitektov in projektantov) o razvijajočem se sistemu vrednotenja. Pri tem je
ključno prepoznavanje sposobnosti slovenskega okolja za usvojitev nacionalnih kazalnikov in
njihovo uporabo v praksi.
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4.2.3 Program srečanja
Na srečanju so s predstavitvami aktivno sodelovali strokovnjaki GI ZRMK in ZAG ter v razpravi
vabljeni arhitekti in projektanti in MOP. Srečanje je povezovala Neva Jejčič z GI ZRMK.
Pozdravni nagovor – projekt LIFE IP CARE4CLIMATE

MOP, GI ZRMK, ZAG:
Dr.
Marjana
GI ZRMK

Šijanec

Zavrl,

Kazalniki trajnostne gradnje v Sloveniji –
izhodišča za razvoj »alfa verzije kazalnikov trajnostne gradnje«
O poteku uvajanja kazalnikov trajnostne gradnje pri nas in o
nacionalnih kazalnikih trajnostne gradnje z umestitvijo v okvir
Level(s) – makro cilji 1, 5 in 6

Dr.
Marjana
GI ZRMK

Šijanec

Zavrl,

Razprava
Kazalniki in orodja v okviru makro cilja 2: učinkovito ravnanje
z viri in krožni življenjski cikel materialov

Friderik Knez, ZAG

Oblikovanje popisa materialov – LCA – odpadki
Razprava
Kazalniki in orodja za makro cilj 3: učinkovita raba vodnih virov
Makro cilj 4: zdravi in udobni bivalni in delovni prostori

Dr. Sabina Jordan, ZAG

Razprava
Interaktivni del: analiza SWOT za arhitekte – vključitev
trajnostnih meril v proces načrtovanja stavbe

Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK

Razprava: Priložnosti in ovire pri uporabi kazalnikov trajnostne gradnje po mnenju arhitektov
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

4.2.4 Udeleženci
Na posvetovalno delavnico so bili ciljno vabljeni le arhitekti in projektanti, ki so dejavni na
področju trajnostne gradnje (nekateri z izkušnjami z načrtovanjem trajnostne stavbe), ter
stanovsko združenje (ZAPS), saj je bil namen srečanja seznaniti udeležence z razvojem
kazalnikov in aktualnimi vprašanji, neposredno izmenjati mnenja in izkušnje med razvijalci
meril TG in udeleženci ter pridobiti ključna mnenja in stališča arhitektov v procesu razvoja alfa
verzije kTG.
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Slika 4.7:Število prijavljenih, prisotnih in opravičenih udeležencev na 2. posvetovalni delavnici za arhitekte

Na posvetovalno delavnico je bilo prijavljenih 25 udeležencev, na srečanju je bilo prisotnih 19
udeležencev, od tega 11 vabljenih arhitektov in projektantov, šest prijavljenih udeležencev se
je opravičilo.

4.2.5 Povzetek srečanja
Vabljenim udeležencem je bil predstavljen integralni projekt LIFE IP CARE4CLIMATE,
pojasnjen namen srečanja in razložena vloga arhitektov (projektantov) pri razvoju nacionalnih
kazalnikov trajnostne gradnje pod okriljem okvira EU Level(s) s poudarkom na pripravi razvoja
alfa verzije kazalnikov trajnostne gradnje (kTG).
Predstavniki Gradbenega inštituta ZRMK in Zavoda za gradbeništvo Slovenije so
udeležencem na kratko predstavili problematiko, povezano z globalnim segrevanjem ozračja,
strateške dokumente, predpise in prednostne naloge s tega področja ter ukrepe, povezane z
zmanjšanjem izpustov toplogrednih plinov, krožnim gospodarstvom, gospodarjenjem z viri,
večjo energetsko učinkovitostjo, pa tudi pomen gradnje trajnostnih stavb ter povzeli stanje na
obravnavanem področju v našem okolju.

Slika 4.8: Uvodna predstavitev dr. Marjane Šijanec Zavrl na 2. posvetovalni delavnici za arhitekte

33

Predstavljene so bile naslednje vsebine:
1. definicija trajnostne stavbe;
2. prepoznavanje pomena trajnostnega vrednotenja v strateških dokumentih in predpisih;
3. tržni certifikacijski sistemi na ravni EU in širše, podrobneje DGNB;
4. državna študija z naslovom »Pregled sistemov trajnostne gradnje s predlogom
prenosa«;
5. podlaga in potek razvoja jedrnih kazalnikov EU, poimenovanih Level(s), pod okriljem
Komisije, ki so podlaga za oceno okoljskih učinkov v celotnem življenjskem ciklu
stavbe;
6. sestava Level(s) in orodja na podlagi življenjskega cikla z oceno tveganja vrednosti
stavbe;
7. idejne rešitve razvoja alfa verzije kazalnikov nacionalnega sistema vrednotenja
trajnostnih stavb s komentarjem o njihovi primernosti, izvedljivosti in uporabnosti v
našem okolju;
8. podrobnejša predstavitev kazalnikov, podkazalnikov in orodij za makro cilje od 1 do 6:
•

M1 – emisija toplogrednih plinov v življenjskem ciklu stavbe,

•

M2 – učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel materialov ter oblikovanje
popisa materialov, LCA, odpadki,

•

M3 – učinkovita raba vodnih virov,

•

M4 – zdravi in udobni bivalni in delovni prostori,

•

M5 – prilagodljivost in odpornost na podnebne spremembe,

•

M6 – optimizacija vseživljenjskih stroškov in vrednost.

Razprava po predstavitvi kazalnikov in podkazalnikov
V prvem delu razprave so bila udeležencem zastavljena ta vprašanja v sklopu makro ciljev
M1, M5 in M6:
•

znanja na področju trajnostne gradnje, usposabljanja, licence;

•

izkušnje z uporabo meril TG;

•

izkušnje z uporabo programskih orodij za vrednotenje kTG (primeri);

•

kdo je pobudnik/zaviralec vrednotenja TG v praksi;

•

izkušnje doma in v tujini.

Prisotni poudarijo, da v našem okolju pogrešajo napredne investitorje, ki bi se zavedali
pomena gradnje trajnostnih stavb, saj je pri načrtovanju in gradnji žal še vedno
najpomembnejši dejavnik cena.
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Slika 4.9: Primer prikaza makro cilja 2 – kazalniki in orodja

Prisotni so soglasni, da je za uveljavitev in uporabo vrednotenja v praksi nujno sprejetje
predpisov s tega področja. Prvi ukrep je usposabljanje/izobraževanje vseh deležnikov v
procesu graditve, saj si pojem trajnostna gradnja razlaga vsak po svoje. Zastavlja se tudi
vprašanje vlaganja sredstev v razvoj stroke in nalog posameznih deležnikov – kaj je naloga
arhitektov, kaj države in kaj je skupni cilj, npr. mehak prehod v digitalizacijo in zagotovitev
sredstev za dodatno usposabljanje projektantov. Smiselno bi bilo normiranje projektantskih
storitev, s čimer bi bila ovrednotena njihova storitev.

Slika 4.10: Razprava na 2. posvetovalni delavnici

Pri načrtovanju pogrešajo več podpore oziroma tehničnih podatkov od industrije (certifikati,
EPD in druge tehnične informacije ter knjižnice s podatki), porajata se vprašanji, kaj dati v
popis, kaj se v resnici vgradi.
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Pogrešajo (uporabne) zbirke podatkov na državni ravni in naprednejša programska orodja, ki
bi že v zgodnji fazi načrtovanja omogočala nabor preizkušanja materialov/proizvodov, nujen
za tako celovito obravnavan postopek načrtovanja.
Sistemsko bi morali urediti »infrastrukturo« na ravni države. Sem sodijo standardizirani popisi
del (koristi tudi naročniku), popis materialov (okoljski vidik), zbirke podatkov, načrtovanje z
BIM (dodatna časovna obremenitev, strošek pa bi moral biti nižji), prilagoditev javnih naročil
novim razmeram.
Država oziroma javni investitorji (npr. SSRS) bi morali v tem trenutku nameniti dodatna
sredstva za BIM-projektiranje. To bi morala biti investicija v digitalizacijo, to je del razvojnega
procesa na področju načrtovanja ter posledično tudi gradnje in upravljanja stavbe.
Pri BIM-projektiranju je vedno več nalog prenesenih v fazo načrtovanja, veliko več podatkov
in rešitev je treba izvesti, zaradi tega ni težava le v znanju in veščinah uporabe orodji (BIM),
temveč tudi v povečanem obsegu dela za projektanta. Naročnik dobi virtualno zgrajeno stavbo
z vsemi prednostmi in komponentami, prihranek je na strani naročnika, saj bo izvedba
kakovostnejša in izvedena v krajšem času. V različnih fazah projekta (npr. IDP, PZI idr.) se
obdelujejo različne rešitve in informacije (od lokacije do podrobnosti). Pri BIM-načrtovanju se
torej sprojektira »virtualna stavba«, investitor ima tako možnost, da zahteva spremembe, ki
pa ne bodo dodatno obračunane.
V drugem delu razprave so bila udeležencem zastavljena vprašanja v sklopu M2:
•

Ali je popis oziroma BoQ (Bill of Quantities) že zdaj izvedljiv, če ne, kaj še manjka?

•

Ali je pretvorba iz BoQ v popis materiala oziroma BoM (Bill of Materials) izvedljiva, in
če ni, kaj še manjka?

•

Kakšna je splošna ocena pripravljenosti/težavnosti ravni L1, L2 in L3 pri obravnavi
vseh treh scenarijev oziroma vidikov? Katero raven je možno doseči v relativno
kratkem času – opisni, ovrednotenje ali primerjava (možnost optimiziranja)?

•

Ali je raven L1 pri ravnanju z odpadki izvedljiva na podlagi BoQ in BoM (npr. kam
kovinske materiale odložiti oziroma kako jih znova uporabiti)?

•

Kakšno bo ločevanje odpadkov na gradbiščih? Obstaja zakonodaja – kakšno je
trenutno stanje?

•

Kaj predstavlja raven L2, potrebna posebna orodja, kaj je motivator, da bi se tega lotili?

•

Optimizacija v procesu gradnje.

•

Možnost upoštevanja konca življenjskega cikla v fazi projektiranja.

Pojasnjeno je, da se trenutno izvaja popis del, v določenih primerih celo po sklopih, in ne popis
količin (BoQ) in materialov (BoM). Priprava izvlečkov materialov iz tega je trenutno zelo
težavna naloga, celo nemogoča. Morda bo uvedba BIM to olajšala.
Po njihovem mnenju okoljski odtis v Belgiji ni enak kot pri nas, zato dodatne informacije na
oznaki CE niso rešitev. Podatki bi morali biti dosegljivi za Slovenijo prek QR kod ali kako
drugače. Ta težava se rešuje drugje, ker je pomembno, katera merila se bodo vključila, npr.
nekateri bi imeli odtise proizvodnih sredstev, drugi pa ne.
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V razpravi so udeleženci poudarili, da pri novogradnjah ni načrtov glede ravnanja z odpadki
na gradbišču, pri rušitvah pa je to obvezno, ko so presežene določene količine. Projektant ne
more določiti embalaže, ker ne ve, kaj se bo vgrajevalo, poleg tega morajo proizvajalci
poskrbeti za svoje odpadke, izdelava splošnih navodil (npr. za polietilensko folijo, lesene
palete) bi bila le dodatna nepotrebna obremenitev projektantov, kljub temu je to pomemben
podatek za vrednotenje stavbe. Predlagajo, da bi to morala biti neka standardna
priloga/navodila/priročnik (npr. opeka na m 3, m1 polietilenske folije, kosi palet), ki bi jo
uporabljali v fazi načrtovanja.
Arhitekti že imajo težave zaradi ponovne uporabe gradbenih materialov/proizvodov (npr.
opeka, beton, kritina, okna, leseni deli konstrukcije idr.), kar v praksi pomeni, da se npr. pet
let stara okna ne vgradijo znova, ampak odpeljejo na odlagališče gradbenih odpadkov, kar ni
ne gospodarno ne okolju prijazno. Pogrešajo več pomoči oziroma razumevanja s strani
države, npr. 10-letno brezplačno (subvencionirano) certificiranje znova uporabljenih
materialov/proizvodov (npr. zdrobljena opeka za tlak, mineralna toplotna izolacija, leseni deli
za tlake) s strani države za javne stavbe, saj projektant nima dodatnih sredstev za preverjanje,
za (javnega) naročnika pa je to breme. S hitrejšimi metodami dokazovanja in brezplačnega
certificiranja takih materialov/proizvodov bi projektant lažje prepričal naročnika o smiselnosti
takih rešitev in tudi o upoštevanju trajnostnih vidikov gradnje, ki jih take rešitve prinašajo.
Projektanti so trenutno izrinjeni iz faze gradnje, zato nimajo možnosti vplivati na ta del, si pa
prizadevajo, da bi spremljali projekt ves čas trajanja, veliko pripomore že projektantski nadzor.
V idejnem projektu se določi cena investicije, načrtovana vgradnja materialov in proizvodov
pa v veliki meri vpliva na višino naložbe. Znani so tudi cilji investitorja, ki jih mora projektant
upoštevati. Po njihovem mnenju bi moralo to biti določeno na ravni L3 v čim zgodnejši fazi,
toda zalomi se lahko pri pridobivanju soglasij vpletenih deležnikov. Na ravni L1, kjer gre za
popisovanje, to ni nujno, saj je možno vrednotenje v poznejših fazah načrtovanja, npr. PZI.
V zadnjem delu razprave so bila udeležencem zastavljena vprašanja v sklopu M3 in M4:
•

•
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izvedljivost ravni (L1) pri kazalnikih v sklopu M3:
o

obvladljivost in dostopnost podatkov,

o

količina dodatnega dela,

izvedljivost ravni (L1/L2) v sklopu M4:
o

simulacije – izvedba (kdo, kako),

o

preverba/preizkušanje – izvedba (kdo, kako),

•

kompleksnost analiz,

•

povratne informacije, cikličnost dela,

•

optimizacija, ciljno.

Slika 4.11: Razprava z arhitekti

Za arhitekte so to zelo specifične zadeve, vključili bi gradbene fizike in projektante strojnih
inštalacij. To zahteva veliko znanja/izkušenj in orodij ter preverb/preizkušanj. Obstajajo orodja
za simulacije, pojavlja se vprašanje prenosa iz BIM v ta simulacijska orodja (npr. za določitev
občutene temperature, emisije, količine CO 2), problematične so dinamične simulacije, vse je
odvisno od režima uporabe – ključna je ocena. Tehnično je to mogoče izvesti, tudi na ravni L1
in L2 – metodologija obstaja, podatki so za celotno stavbo, vprašanje pa je, kdo bo to izvajal
oziroma usposobljenost stroke.
Projektante zanima, kje se uporabljajo podatki o vodi, smiselna je analiza dejanske porabe
vode, izračuni so odgovornost strokovnjaka strojnih inštalacij. Na ravni L2 se izvede
primerjava z referenčno stavbo. Voda je pomemben vir, zato je nujno premišljeno načrtovanje
naprav in sistemov z ukrepi za zmanjšanje rabe vode, pri tem pa je ključna racionalna raba
uporabnikov. Med dvema stavbama je dejanska poraba vode lahko zelo različna.
Optimizacije se vedno izdelajo na ravni L3, kar pa ni odločitev projektantov, temveč
investitorjev. Strošek rezervoarja za zbiranje deževnice je enak desetletnemu strošku za vodo,
pojavlja se vprašanje smotrnosti take odločitve in naložbe. Nujna je preverba veljavnih
predpisov, saj jih projektanti strojnih inštalacij že zdaj upoštevajo. Kolikšna bo skupna poraba
vode v stavbi, je že zdaj pomemben podatek. Arhitekti lahko predvidijo način delovanja pip,
npr. da mora biti varčna, se samodejno ustavi, na tip oziroma izbiro pip pa nimajo vpliva.
Smiselno je spremljanje načrtovanih parametrov z dejansko porabo vode v času obratovanja
stavbe in šele nato iskanje ukrepov, ki bi zmanjšali porabo vode oziroma uporabnike nekako
spodbudili k racionalnejši porabi tega dragocenega vira: npr. uporabnikom pojasniti že pred
vselitvijo, da bodo v primeru porabe vode nad referenčno vrednostjo to razliko plačali z 10- ali
20-odstotnim dvigom cene.
Eden od prisotnih arhitektov je kot primer predstavil tako stanje: povprečna poraba vode pri
nas je na primer približno 150 l/prebivalca na dan. Če se zbira deževnica, ki oskrbuje WC
kotliček, je to npr. 40 l vode manj in na letni ravni arhitekti tu vidijo prihranke oziroma možnost
optimizacije. Zahteve v povezavi s kazalnikom porabe vode so po njihovem mnenju zelo
podrobne in prezahtevne, morali bi izdelati oziroma imeti neke referenčne primere, na katere
bi se lahko opirali. Z analizami so ugotovili, da je poraba vode odvisna od uporabnikov, npr.
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dokler v družini ni majhnih otrok, je poraba vode majhna, strmo pa naraste v skupnostih z
najstniki.
Na vseh treh ravneh je pomembna ocena, ker brez tega niso možni izračuni in
analize/simulacije. Pri tem si arhitekti pomagajo s preglednicami in tehničnimi podatki za točno
določene pipe. Ocena na ravni L1 je preprosta, na drugih dveh pa se že zaplete, odvisno od
rešitev, prilagoditev, ocen in izračunov.
Uporaba stavbe je odvisna od arhitekturne zasnove in kulture uporabnikov. Arhitekti imajo
vpliv na zasnovo, na drugo pa ne, vplivaš lahko le še s ceno vode. V šolah se porabi ¾ vode
v WC kotličkih, raba ni enakomerna, pojavi se le v odmorih, zato je način dobave vode
drugačen kot v stanovanjskih stavbah, poleg tega poleti ni pouka, padavin je takrat najmanj.
Pri načrtovanju je treba upoštevati vse te posebnosti, zato so pomembne izkušnje projektnega
tima. Bistvo kazalnika je spodbujati racionalno porabo vode.

4.2.6 Interaktivni del – analiza SWOT
Med udeleženci je bila v interaktivnem delu izvedena anketa z analizo SWOT, kjer so
udeleženci opisali oziroma izrazili svoja stališča in mnenja glede prednosti in slabosti v okviru
NOTRANJIH DEJAVNIKOV ter priložnosti in nevarnosti, povezanih z ZUNANJIMI
DEJAVNIKI, v povezavi z vključitvijo trajnostnih meril v proces načrtovanja stavb.

Slika 4.12: Interaktivni del – analiza SWOT

V tem delu je aktivno sodelovalo 12 udeležencev, ki so izrazili v nadaljevanju navedena
mnenja in stališča.

Prednosti:
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•

manjše onesnaževanje okolja,

•

boljše oziroma izboljšane notranje bivalne razmere,

•

optimizacija vgrajenih materialov – ustrezno kombiniranje naravnih in umetnih
materialov (tudi glede na stroške),

•

interdisciplinarnost v načrtovanju,

•

razvoj stroke,

•

zagotovitev dejanskih trajnostnih lastnosti stavb,

•

visoka stopnja tehnične usposobljenosti stroke,

•

v prihodnosti bi lahko gradili bolj trajnostne stavbe,

•

senzibilizacija stroke,

•

boljše rešitve, ki upoštevajo trajnostne vidike,

•

pozitivni dejavniki na stavbah v smislu premišljenih projektnih rešitev,

•

vključevanje vseh strok v zgodnjih fazah načrtovanja,

•

širitev pregleda nad procesom gradnje v fazo uporabe in koristi, ki izhajajo iz tega,

•

zdravo delovno in bivalno okolje,

•

uporaba obnovljivih virov materialov,

•

obravnava celotnega življenjskega cikla objekta,

•

objekti, prijazni do uporabnikov in okolja,

•

boljše za skupno dobro,

•

ko bodo zbirke podatkov, bo ves proces bolj standardiziran,

•

zagotovilo za ustvarjanje visokokakovostnega bivalnega okolja,

•

večja usposobljenost stroke oziroma boljše stanje izdelave projektov in boljše rešitve,

•

boljša zasnova projektov,

•

stalno usposabljanje.

Slabosti:
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•

zahtevnejši proces projektiranja – potrebno več denarja,

•

trenutno pomanjkanje znanja in podatkov (zbirke materialov in njihove lastnosti),

•

trenutno pomanjkanje podatkovnih zbirk,

•

neenotna pravila za popise,

•

usposobljenost kadrov,

•

možnost zvišanja cene in podaljšanja časa projektiranja,

•

procesni vidik načrtovanja (poenotiti popise, vrednotenje dodatnega dela, povečan
obseg dela),

•

omejitve programske opreme,

•

dodatno delo, ki praviloma ni plačano,

•

nejasne osnove,

•

neenotne informacije o materialih,

•

obremenitev s postopki in aktivnostmi, ki so sami sebi namen,

•

časovni vidik – podaljšanje faze načrtovanja,

•

potrebna dodatna izobraževanja in simulacijska orodja,

•

odziv investitorjev in izvajalcev,

•

zakonodaja,

•

stroški (dodatni) – dodatno delo,

•

večji strošek,

•

merila TG je treba vključiti v zgodnji fazi projektiranja, čas se podaljša,

•

ni možno, dokler ne bo zbirke podatkov (državne in dostopne),

•

zviševanje stroškov v procesu projektiranja v družbi, v kateri ima še vedno največjo
vlogo merilo najnižje cene,

•

neenotne zbirke,

•

nestandardni postopki priprave popisov del,

•

preobremenitev procesa projektiranja,

•

višanje cene projektiranja.

Priložnosti:
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•

bolj celovito projektiranje,

•

napredek in razvoj BIM-projektiranja – s pravilnim načinom lahko sčasoma z BIM
dosežemo, da bodo trajnostni kazalniki nekaj običajnega,

•

splošni dvig celovitosti in kakovosti načrtovanja trajnostne gradnje,

•

razvojne priložnosti – programska orodja, materiali in proizvodi,

•

profiliranje na trgu,

•

nadgrajevanje zakonodaje,

•

razvoj inovativnih načinov pri uvedbi trajnostnih kazalnikov,

•

spodbuditi naročnike k uvedbi trajnostnih kazalnikov oziroma trajnostne gradnje (=
faza procesna kakovost gradnje),

•

z razvojem BIM prihajajo možnosti za TG,

•

odgovornejše ravnanje deležnikov,

•

certificiranja, primerjava stavb,

•

merila za (javne) razpise,

•

trajnostno načrtovanje v procesu BIM,

•

razvoj orodja za analize,

•

zbirka podatkov o materialih,

•

urejene vrednosti za različne kazalnike TG,

•

za investitorja bolj kakovosten objekt, tako kratko- kot dolgoročno,

•

»pripomoček« za postopni prehod v brezogljično družbo oziroma njeno vzpostavitev,

•

BIM in druga orodja – »virtualno zidanje«,

•

večji vpliv na proces gradnje,

•

vzpostavitev finančnega, fiskalnega modela, ki bi spodbujal trajnostne rešitve (manjša
obdavčitev trajnostnih rešitev, ugodno kreditiranje, ugodnejše zavarovanje),

•

vzpostavitev trajnostne družbe.

Nevarnosti:
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•

naročniki niso pripravljeni in izobraženi na tem področju,

•

da bi pri višjih ravneh (levels) zašli v dokazovanje in raziskovanje/napovedovanje
rezultatov in parametrov, ki imajo majhno uporabno vrednost, vzamejo pa preveč časa
in s tem denarja,

•

prevelika kompleksnost sistema meril,

•

neusklajenost zakonodaje,

•

nerazumevanje na strani naročnika,

•

(ne)znanje tolmačenja in uporabe meril,

•

preobremenitev projektanta,

•

ni podpornih zbirk,

•

zapletenost procesa projektiranja,

•

administriranje, birokratizacija,

•

da se bo obseg dela priprave dokumentacije (poročanja) o trajnostnih vidikih prenesel
na projektanta v sklopu izdelave projektne dokumentacije,

•

priprava take dokumentacije zahteva čas in vključevanje različnih strok, kar posledično
pomeni dodaten strošek,

•

ustrezna kontrola podanih podatkov, da ne bi prihajalo do zlorab oziroma podajanja
napačnih podatkov,

•

končni (realni) učinki zbiranja meril lahko zelo odstopajo od načrtovanih,

•

napačno razumevanje meril in načinov izračuna,

•

sodelovanje strok v fazi projektiranja – integralno projektiranje – bi terjalo dodatno
delo,

•

neznanje, neinformiranost investitorjev/izvajalcev/projektantov,

•

obseg investicije ni znan, dokler ni faza projektiranja dovolj daleč, ob tem se lahko
zgodi, da predlaganih rešitev ni možno finančno izvesti,

•

investicija se lahko podraži,

•

možnost podvajanja pravil oziroma prenormiranosti, ki vodi v prelaganje odgovornosti
med posameznimi udeleženci procesa izvedbe investicije in s tem posledično
ustvarjanja »statusa quo«,

•

dodatno pisarniško delo, ker ni zbirk in standardiziranih postopkov popisov del,

•

odpor naročnikov zaradi višje cene storitev in morda tudi višje cene investicije.

Priloge 2. posvetovalne delavnice:
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•

Vabilo

•

Prezentacije – ppt-ji

•

Seznam udeležencev

4.3 Posvetovalna delavnica (3) z javnim sektorjem – 29.
november 2019
V petek, 29. novembra 2019, je v organizaciji projektnih partnerjev (ZAG, GI ZRMK in MOP)
v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE potekala 3. posvetovalna delavnica z javnim
sektorjem v povezavi z razvojem alfa verzije kazalnikov trajnostne gradnje. Srečanje se je
odvijalo na Dimičevi 12 v Ljubljani, v dvorani v 5. nadstropju, od 10.00 do 13.30.

4.3.1 Naslov posvetovalne delavnice
POSVETOVALNA DELAVNICA S KLJUČNIMI DELEŽNIKI IZ JAVNEGA SEKTORJA OB
RAZVOJU ALFA VERZIJE KAZALNIKOV TRAJNOSTNE GRADNJE POD OKRILJEM
PROJEKTA LIFE IP CARE4CLIMATE

4.3.2 Namen in cilji
Srečanje je bilo zasnovano kot pogovor z deležniki javnega sektorja o vidikih morebitne
uvedbe kazalnikov trajnostne gradnje (kTG).
Ciljna skupina so bili večji javni naročniki s primeri dobre prakse, zainteresirani za TG,
zainteresirana stanovska združenja, pomembni deležniki zelenega javnega naročanja in
trajnostne gradnje v Sloveniji ter strokovnjaki s področja razvoja meril trajnostne gradnje.
Udeleženci srečanja, ki so aktivno, kot javni investitorji ali ključni deležniki, vključeni v proces
javnega naročanja na področju stavb, so bili povabljeni, da v pogovoru z razvijalci meril TG
oziroma v razpravi prispevajo svoj pogled na možnost povezovanja javnih naročil na področju
projektiranja in gradnje stavb z merili trajnostne gradnje (kot jih bo predstavljala slovenska
prilagoditev okvira EU Level(s)).
Namen posvetovalne delavnice z javnim sektorjem je bil posvetiti se razmišljanju o tem, kako
bi sedanjo prakso javnega naročanja lahko nadgradili tako, da bi gradili bolj trajnostno. Niti ne
toliko s predpisovanjem konkretnih zahtev (npr. le za »zelene« materiale ipd.), temveč bolj z
nadgradnjo procesov naročanja, projektiranja in gradnje po merilih trajnostne gradnje, da bi
na koncu dobili (okoljsko-ekonomsko-družbeno) boljše stavbe in bi to lahko tudi s kazalniki
izkazali.
Cilji delavnice so bili:
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•

Seznaniti javni sektor s procesom razvoja slovenske verzije meril trajnostne gradnje
(TG) na podlagi okvira EU Level(s).

•

Odpreti razpravo o pasteh sistema javnega naročanja na področju stavb za neovirano
vpeljavo meril TG.

•

Proučiti možnosti in prihodnje priložnosti za vključitev meril TG v sistem javnega
naročanja.

4.3.3 Program srečanja
Na srečanju so s predstavitvami aktivno sodelovali strokovnjaki Gradbenega inštituta ZRMK,
Zavoda za gradbeništvo Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za javno upravo
(MJU), Stanovanjskega sklada Republike Slovenije (SSRS), Eko sklada in ZAPS, v razpravi
pa so sodelovali tudi drugi vabljeni udeleženci. Srečanje je vodila dr. Marjana Šijanec Zavrl z
GI ZRMK.
10.00–
10.10

Pozdravni nagovor koordinatorja projekta LIFE17
IPC/SI/00007 – LIFE IP CARE4CLIMATE

Saša Galonja, MOP

10.10–
11.30

Predstavitev slovenskih izhodišč za kazalnike
trajnostne gradnje in idejnih izhodišč alfa verzije
slovenskih kazalnikov po vzoru EU LEVELS(s)

Dr. Marjana Šijanec Zavrl,
mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
Dr. Sabina Jordan, Friderik
Knez, ZAG

11.30–
11.40

Proces javnega naročanja na področju stavb in sistem
ZeJN v povezavi s smernicami trajnostne gradnje
(ocena priložnosti, uspešnosti, pasti)

11.40–
11.55

Pogovor z udeleženci ob kavi

11.55–
12.10

Izkušnje pri naročanju trajnostnih stavb

12.10–
12.25

Izkušnje in priložnosti
trajnostnih stavb

12.25–
12.50

Primeri dobre prakse in razprava – trajnostna prenova
OŠ v Občini Brezovica

Slavko Gabrovšek, ZAPS

12.50–
13.05

Analiza SWOT –

Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK

13.05–
13.30

Razprava

pri

spodbujanju
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Sanja Burnazovič, SSRS

gradnje

vključitev trajnostnih meril SLO Level(s) v proces ZeJN
na področju stavb

Srečanje je vodila: dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK

Tanja Pihlar, Matija Mrzel, MJU

Mag. Silvija Kovič, Eko sklad

4.3.4 Udeleženci
Na delavnico je bilo (osebno, telefonsko, po e-pošti) povabljenih izbrano število udeležencev,
da bi tako omogočili izmenjavo mnenj in izkušenj v neposrednem razgovoru med razvijalci
meril trajnostne gradnje in najpomembnejšimi deležniki s področja javnega naročanja v
stavbnem sektorju. V sklopu osebnih povabil smo imeli priložnost navezati stik in deležnike
seznaniti z razvojem kazalnikov in aktualnimi vprašanji. Če se kateri od tako vabljenih
deležnikov javnega sektorja ni mogel udeležiti srečanja, je bil kljub temu seznanjen z
aktivnostjo, večinoma pa smo prejeli tudi pisno opravičilo ali celo pisno mnenje o obravnavani
temi.
Na posvetovalno delavnico z javnim sektorjem se je prijavilo 25 udeležencev, udeležilo se je
je deset vabljenih udeležencev iz javnega sektorja, skupaj je bilo na srečanju prisotnih 17
udeležencev, osem se jih je opravičilo.

Slika 4.13: Število prijavljenih, prisotnih in opravičenih udeležencev na 3. posvetovalni delavnici z investitorji, vir:
GI ZRMK

Udeleženci so bili predstavniki:
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•

Ministrstva za javno upravo,

•

Ministrstva za okolje in prostor,

•

Eko sklada,

•

ZAPS,

•

občine (Celje),

•

Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja (PIZ),

•

Univerze v Ljubljani, oddelek za investicije,

•

DGNB avditor,

•

Zavoda za gradbeništvo,

•

Gradbenega inštituta ZRMK.

Opravičili so se predstavniki Ministrstva za pravosodje, IZS, občin Borovnica, Ljubljana, Kranj,
Kočevje, Koper, Kamnik, UL FFA in nekateri drugi. Nekateri vabljeni oziroma prijavljeni
udeleženci, ki so se zaradi zadržanosti pisno opravičili, so poslali svoja stališča glede uvajanja
kTG v sistem javnega naročanja na področju stavb.

4.3.5 Povzetek srečanja
Predstavnik MOP je uvodoma opozoril, da je razvoj kazalnikov trajnostne gradnje (kTG) v
okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE izjemnega pomena za državo, saj nove oziroma
druge tovrstne priložnosti ne bo. Za celoten javni sektor je tematika aktualna tudi z vidika
prenosa sistema kTG v Uredbo o zelenem javnem naročanju. V evropskem prostoru trenutno
poteka preizkušanje sistema Level(s), od odziva držav članic pa je odvisno, kako se bo ta
sistem razvijal oziroma uveljavil v prihodnosti, pri čemer ni izključeno, da dobi mesto v posebni
direktivi.

Slika 4.14: Uvodna predstavitev predstavnice GI ZRMK o podnebno-energetskih ukrepih

Predstavniki Gradbenega inštituta ZRMK in Zavoda za gradbeništvo Slovenije so
udeležencem predstavili problematiko, povezano z globalnim segrevanjem ozračja, strateške
dokumente, predpise in prednostne naloge s tega področja ter ukrepe, povezane z
zmanjšanjem izpustov toplogrednih plinov, krožnim gospodarstvom, večjo energetsko
učinkovitostjo, pa tudi pomen gradnje trajnostnih stavb ter povzeli stanje na obravnavanem
področju v našem okolju. V nadaljevanju je bilo udeležencem predstavljeno:
1. trajnostna stavba in njeno vrednotenje ter strateški dokumenti v zvezi s tem;
2. kronološki pregled sistemov vrednotenja TG in certifikacijski sistemi v okviru EU in
širše ter v našem okolju;
3. potek in uvedba jedrnih kazalnikov EU (Level(s)) in njihova sestava ter umestitev
nacionalnih kTG v okvir EU Level(s);
4. idejne rešitve razvoja alfa verzije kTG s predstavitvijo kazalnikov, podkazalnikov in
orodij za makro cilje od M1 do M6 (podrobnejša navedba, prikazana pri prejšnji, tj. 2.
posvetovalni delavnici za arhitekte – 6. november 2019).
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Predstavnika Ministrstva za javno upravo sta poudarila, da si MJU želi aktivno sodelovati pri
razvoju državnega sistema kTG, a ob tem opozorila, da novo finančno obdobje po nekaterih
opažanjih ni najbolj naklonjeno tematiki, ki jo obravnava posvetovalna delavnica. Nujno bi bilo,
da na takih srečanjih aktivno sodelujejo predstavniki Ministrstva za okolje in prostor ter
Ministrstva za infrastrukturo (MzI), predvsem pa tudi Ministrstva za finance (MF). Pomembno
je namreč, da so ključni deležniki pravočasno obveščeni, da pridobijo potrebna znanja, pa
tudi, da se taka srečanja večkrat ponovijo za različno ciljno občinstvo.
Posamezne ustanove, ki že zdaj delujejo na področju spodbujanja TG, imajo lahko pomembno
vlogo pri razvoju sistema kTG. SSRS, katerega predstavnica je prikazala trenutne in
načrtovane razvojne dejavnosti, vidi svojo vlogo tudi kot promotor trajnostne gradnje (TG) v
Sloveniji. Pri lastnih investicijah želi uporabljati kTG, zato ima interes za vključitev v razvoj
državnega sistema. Posebej pa sklad zanimata fazi uporabe in vzdrževanja stavb (facility
management), saj se od gradnje za trg usmerja v gradnjo stavb, katerih lastnik bo ostal tudi
po končani gradnji.
Podoben primer je Eko sklad, ki že zdaj oblikuje merila za
lastne razpise za nepovratna sredstva in kredite z
upoštevanjem meril na zahtevnejši strani sprejetih
zakonodajnih in tehničnih predpisov. S tem podpira uvajanje
meril, ki smiselno sodijo v sklop TG, in spodbuja napredek na
področju graditeljstva, kar je eno njegovih osnovnih
poslanstev. Eko sklad si zato želi intenzivne izmenjave
informacij z razvijalci sistema kTG. Ponuja se tudi možnost, da
se (nastajajoči) kTG polagoma vpeljejo v sistem meril Eko
sklada.
Slika 4.15: Predstavnica Eko sklada
Predstavnik ZAPS, arhitekt Slavko Gabrovšek, je predstavil načrtovanje in gradnjo OŠ
Brezovica, projekt, kjer so že pred desetimi leti uvajali merila trajnostne gradnje s ciljem kar
najbolj uporabiti obstoječa gradiva (opeko, elemente iz lesa, toplotno izolacijo idr.) pri gradnji
nove stavbe, saj so obstoječo stavbo podrli. Pri tem so se srečevali s številnimi izzivi, tako s
pravnimi, organizacijskimi kot tudi tehničnimi.

Razprava z udeleženci
Po mnenju udeležencev je nujno, da država pripravi konvencije na državni ravni. To pomeni,
da se oblikujejo enotni robni pogoji, ki se bodo uporabljali pri analizah oziroma uporabi sistema
kTG. Udeleženci so poudarili, da je za kakovosten končni rezultat in doseganje ciljev TG
ključna možnost primerjave. Za to potrebujemo primerjalne vrednosti, ki pomagajo opredeliti
dejansko stanje konkretnega projekta in v naslednji fazi njegovo optimizacijo. Izhodišče zanje
pa so seveda za praktično uporabo primerna in razumljiva merila.
Udeleženci so opozorili, da se javni sektor na državni ravni še vedno spoprijema z razkorakom
med potrebami in razpoložljivimi sredstvi. Učinki projektov TG se ne izrazijo takoj, pač pa so
dolgoročni, kar proračunska logika težko vedno upošteva. Država mora skozi prilagoditve
zakonodaje poskrbeti, da bo pogled dovoljeval tudi dolgoročno usmeritev in da sedanje
proračunske značilnosti ne bodo oteževale izvajanja dejavnosti, za katere se je država sicer
obvezala. Tako ne bi več prihajalo do primerov, ko se neki projekt zavrne zgolj zato, ker je
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začetna investicija nekoliko višja zaradi nadgrajenega načina načrtovanja, npr. z uporabo BIM,
kaj šele kazalnikov TG.

Slika 4.16: Razprava z udeleženci

Udeleženci so si bili enotni, da je treba na državni ravni vzpostaviti zavest, da ni alternative –
da drugače kot z uvedbo in uporabo sistema kTG sploh ne gre. Tu je bila ponujena primerjava
z uvedbo predpisov na različnih področjih, npr. predpisov o potresni varnosti stavb, glede
katerih se že dolgo nihče več ne sprašuje, ali in zakaj so potrebni, oziroma jih je obvezno
upoštevati.
Trajnostna gradnja mora biti prepoznana kot civilizacijska pridobitev, država pa mora TG
opredeliti v predpisih. Pri tem je izjemnega pomena pravilen razvoj sistema ob sodelovanju
stroke, bodočih uporabnikov, predvsem pa tudi odločevalcev, ki morajo biti za svoje odločitve
ustrezno informirani in usposobljeni. Zlasti se je treba izogniti položajem, ko bi se – podobno
kot pogosto v primeru Uredbe o zelenem javnem naročanju – namesto uporabe sistema kTG
začele iskati možnosti, kako se tej uporabi izogniti.
Država mora skozi primere dobre prakse spodbuditi javni in zasebni sektor k TG in uporabi
meril pri načrtovanju in vrednotenju. Vloga meril je večplastna, saj hkrati pomagajo ozaveščati
javnost in širiti znanje o trajnostni gradnji. Shema kTG mora tudi olajšati izvajanje zelenega
javnega naročanja.
Optimizacija kot ciljna raven sistema kTG ni omejena le na načrtovalca in investitorja.
Pomemben vpliv kTG je tudi na industrijo in izvajalce, ki bodo morali svoje postopke ne le
finančno, ampak tudi okoljsko optimizirati. Priporočljivo je postopno uvajanje sistema kTG
(npr. skozi pilotne primere oziroma primere dobre prakse, pri katerih kompleksnost uporabe
sistema zlagoma narašča), da se trg ne »prestraši« oziroma ne pride do odklonilnega odnosa.

4.3.6 Interaktivni del – analiza SWOT
Med udeleženci je bila v interaktivnem delu izvedena anketa z analizo SWOT, v kateri so
opisali oziroma izrazili svoja stališča in mnenja glede prednosti in slabosti v okviru
NOTRANJIH DEJAVNIKOV ter priložnosti in nevarnosti, povezanih z ZUNANJIMI
DEJAVNIKI, v povezavi z vključitvijo trajnostnih meril v proces načrtovanja stavb.
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Ključni deležniki so podali mnenja, povzeta v nadaljevanju.

Prednosti:
•

boljše razumevanje, lažje sprejemanje ciljev in rezultatov,

•

lažje definiranje zahtev, meril,

•

dvig informiranosti o TG,

•

širitev znanja,

•

manjša poraba energije v stavbnem fondu,

•

večje dejansko kroženje snovi, tudi ponovna uporaba, in ne samo recikliranje,

•

izboljšanje kakovosti notranjega okolja, bolj zdrave stavbe,

•

okoljska prijaznost in učinkovitost,

•

izkušnje in podpora za pripravo projektnih nalog s konkretnimi zahtevami za
projektiranje trajnostnih večstanovanjskih objektov,

•

ekonomična, trajnostna, učinkovita uporaba in vzdrževanje objektov v interesu javnih
investitorjev/javnih lastnikov.

Slabosti:
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•

prilagoditi je treba našemu okolju in trgu,

•

Level(s) za zdaj podaja samo okvir,

•

delovno intenziven
vzdrževanje),

•

število strokovnjakov, sredstva in čas, potreben za navedeno,

•

ni dovolj znanja,

•

pomanjkanje neodvisnih svetovalcev,

•

nezadostna tehnološka pripravljenost naše gradbene industrije,

•

nezadostno oziroma slabo interdisciplinarno sodelovanje – predolgo traja,

•

finančni vidik,

•

relativno zapletena in le delno medsebojno usklajena merila,

•

slaba dostopnost in uporabnost podatkovnih zbirk za izračune LCA.

proces

(priprava,

preizkušanje,

uvedba,

izobraževanje,

Priložnosti:
•

osnova za boljšo ozaveščenost o trajnostni gradnji,

•

v življenjski dobi stroškovno ugodnejša gradnja ter okolju in ljudem prijaznejša gradnja
in višja kakovost,

•

dvig konkurenčnosti industrije,

•

zmanjšanje tveganja v prihodnje: stroški, odpadki, varovanje zdravja, okolje,

•

novi poslovni modeli/rešitve,

•

uporaba LCC,

•

povezava področji: IAQ (kakovost notranjega okolja), energijske in snovne
učinkovitosti,

•

meritve demonstracijskih stavb,

•

sofinanciranje trajnostno vrednotenih projektov,

•

ponovna uporaba materialov/proizvodov,

•

»BIM to BEM« – prenos iz stavbnega informacijskega modela v energetski model
stavbe,

•

preizkušanje alfa verzije kTG na projektih SRSS.

Nevarnosti:
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•

na prvi pogled preveč zapleteno in zato strah in bojazen pred uporabo meril, izdelavo
analiz ipd.,

•

na ravni države je treba TG predpisati (uzakoniti), šele takrat bo država začela izvajati
projekte na tak način,

•

pomanjkanje znanja in informiranosti,

•

omejena proračunska sredstva,

•

pomanjkanje primerjav (benchmarkov),

•

pomanjkanje orodij za vrednotenje meril,

•

za zdaj industrija ne podpira aktivno prehoda na trajnostne rešitve (izjeme obstajajo),

•

inter/trans znanje, razumevanje relacije snovne in energetske učinkovitosti,

•

»Green washing«,

•

neznanje načrtovalcev in investitorjev,

•

proračunska logika, ki jo je treba preseči.

Priloge 3. posvetovalne delavnice:
•

Vabilo

•

Prezentacije – ppt-ji

•

Seznam udeležencev

4.4 Posvetovalna delavnica (4) o digitalizaciji na področju
grajenega okolja v RS v povezavi s kTG – 18. december
2019
V sredo, 18. decembra 2019, je v dvorani v 5. nadstropju na Dimičevi ulici 12 v Ljubljani od
11.00 do 14.30 potekala posvetovalna delavnica z vabljenimi deležniki v povezavi z razvojem
alfa verzije kazalnikov trajnostne gradnje.
Posvetovalna delavnica je bila ena od več načrtovanih posvetovalnih srečanj v letu 2019 s
ključnimi deležniki in je podlaga za pripravo alfa verzije trajnostnih kazalnikov, načrtovane za
preizkušanje v letu 2020.

4.4.1 Naslov posvetovalne delavnice
DIGITALIZACIJA NA PODROČJU GRAJENEGA OKOLJA V RS OB RAZVOJU ALFA
VERZIJE KAZALNIKOV TRAJNOSTNE GRADNJE POD OKRILJEM PROJEKTA LIFE IP
CARE4CLIMATE

4.4.2 Namen in cilji
Srečanje je bilo zasnovano kot pogovor z vabljenimi deležniki o vidikih morebitne uvedbe
kazalnikov trajnostne gradnje v naše okolje in o pomenu uvedbe digitalizacije v gradbeni
sektor.
Ciljna skupina so bila pristojna ministrstva (strateški dokumenti, predpisi), javni naročniki,
stanovska združenja, javni skladi, ponudniki in uporabniki (projektanti) programske opreme.
Nekateri udeleženci so aktivno sodelovali pri pripravi programa, drugi v razpravi.
Namen posvetovalne delavnice je bila seznanitev ključnih deležnikov s:
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•

procesom razvoja slovenske verzije meril trajnostne gradnje (TG) na podlagi okvira
EU Level(s),

•

pomenom uvedbe digitalizacije v naše okolje,

•

programskimi orodji za »BIM-projektiranje« in njihovimi razvojnimi zmogljivostmi v
stavbnem sektorju,

•

možnostmi in priložnostmi uvedbe digitalizacije v našem okolju za neovirano vpeljavo
meril TG v stavbnem sektorju.

Glavni cilj je bil pridobiti mnenja udeležencev o trenutnem stanju, možnostih in priložnostih, ki
jih nudi načrtovanje z orodjem BIM, o pasteh na tem področju in tudi o drugih ukrepih, ki so
nujni za neovirano vpeljavo meril TG v digitalno okolje.

4.4.3 Program srečanja
Na srečanju so s predstavitvami aktivno sodelovali strokovnjaki Gradbenega inštituta ZRMK,
Zavoda za gradbeništvo Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, predstavnica Ministrstva
za infrastrukturo oziroma EU BIM in SiBIM ter ponudniki (CGS plus, iPROSTOR, Pilon AEC)
in uporabniki programske opreme (Elea iC in Savaprojekt).
11.00–
11.05

Pozdravni nagovor
CARE4CLIMATE

koordinatorja

projekta

LIFE

IP

11.05–
11.25

Predstavitev načrta razvoja kazalnikov TG v Sloveniji in
njihova umestitev v okvir Level(s) –
GI ZRMK in ZAG

Leni Pernar, MOP

Dr. Marjana Šijanec Zavrl in
mag.
Miha
Tomšič,
GI ZRMK
Dr. Sabina Jordan
Friderik Knez, ZAG

in

11.25–
11.55

Digitalizacija v gradbenem sektorju na ravni EU in Slovenije

Ksenija MARC, EU BIM,
siBIM

11.55–
12.40

Predstavitve digitalnih programskih orodij Allplan, Archicad
in Revit

Katja Štagar, CGS plus
Mitja Cizej, Lucija Franko in
Marko Žgavc, iPROSTOR
Gorazd Rajh, Pilon AEC

12.40–
12.55

Odmor

12.55–
13.25

Uporabniške izkušnje z digitalnimi programskimi orodji v
procesu načrtovanja stavb

Jure Česnik, Elea iC

13.25–
14.00

Razprava o povezljivosti orodij BIM s kazalniki trajnostne
gradnje

Dr. Marjana Šijanec Zavrl,
GI ZRMK

Mateja Žigante in Blaž
Šalomon, Savaprojekt

Dr. Sabina Jordan, ZAG
Moderatorka srečanja: Neva Jejčič, GI ZRMK
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Aktivno so v razpravi sodelovali vabljeni predstavniki stanovskih združenj (SSRS, IZS, OZS,
GZS) ter ponudniki in uporabniki programske opreme. Srečanje je povezovala Neva Jejčič z
GI ZRMK.

4.4.4 Udeleženci
Na posvetovalno delavnico so bili ciljno vabljeni ključni deležniki, ki vidno sodelujejo v procesu
digitalizacije gradbenega sektorja, saj je bil glavni namen srečanja analiza uvedbe
digitalizacije v stavbni sektor za neovirano vpeljavo meril TG. S tem je bila omogočena
izmenjava mnenj in izkušenj med razvijalci meril TG in pomembnimi deležniki.
Posebej so bili vabljeni predstavniki pristojnih ministrstev (strateški dokumenti), javni
investitorji, stanovska združenja, javni skladi, ponudniki programskih orodij in uporabniki
(projektanti), ki imajo ključno vlogo pri uvedbi digitalizacije v gradbeni sektor v Sloveniji.
Na posvetovalno delavnico je bilo prijavljenih 41 udeležencev, prisotnih je bilo 35
udeležencev, šest prijavljenih udeležencev se je opravičilo.

Slika 4.17: Število prijavljenih, prisotnih in opravičenih udeležencev na 4. posvetovalni delavnici o digitalizaciji v
gradbenem sektorju v povezavi s kTG

4.4.5 Povzetek srečanja
V uvodnem nagovoru je predstavnica MOP Leni Pernar predstavila pomen trajnostne gradnje
z vidika ministrstva, pristojnega za graditev in zasnovo razvoja kazalnikov trajnostne gradnje,
in ob tem omenila integralni projekt LIFE IP CARE4CLIMATE, pod okriljem katerega potekajo
navedene razvojne aktivnosti, ter udeležencem zaželela uspešno delo. Udeležencem sta bila
predstavljena namen srečanja in vloga vabljenih deležnikov pri razvoju nacionalnih kazalnikov
trajnostne gradnje na podlagi okvira EU Level(s) s poudarkom na pripravi alfa verzije
kazalnikov trajnostne gradnje (kTG), prilagojene potrebam in zmožnostim našega okolja.
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GI ZRMK in ZAG sta pripravila uvodno predavanje, ki ga je podala dr. Marjana Šijanec Zavrl,
v katerem so bili na kratko predstavljeni:
•

skoraj 20-letno prizadevanje za vzpostavitev vrednotenja trajnostne gradnje,

•

strateški in drugi predpisi s tega področja,

•

namen srečanja, to je želja povezati izkušnje, znanje in pričakovanja razvijalcev kTG
in strokovnjakov s področja BIM-načrtovanja,

•

ambiciozni cilji EU (sNES, celovite energetske prenove stavb, prehod v brezogljično
družbo, krožno gospodarstvo, krožno ravnanje z gradbenimi proizvodi in viri, 70odstotna reciklaža in ponovna uporaba),

•

okvir EU za ocenjevanje okoljskih oziroma trajnostnih vidikov stavb v celotnem
življenjskem ciklu in različne tržne certifikacijske sheme,

•

povzeta je bila definicija trajnostne stavbe,

•

uredba o ZeJN in predpisane okoljske zahteve, kamor sodi tudi okvir Level(s),

•

potek razvoja nacionalnih meril TG – študija »Pregled sistemov trajnostne gradnje s
predlogom prenosa«, ki se je v zaključni fazi prilagodila okviru EU za trajnostno
vrednotenje,

•

priprava meril za trajnostno vrednotenje – Level(s) – razvojnega centra pri Evropski
komisiji,

•

struktura okvira ključnih kazalnikov, poimenovanih Level(s), ki niso navodila za
izračune, temveč priporočila, nujna je prilagoditev na državni ravni,

•

kazalniki in podkazalniki ter orodja v sklopu makro ciljev od M1 do M6,

•

uporaba BIM-orodij (npr. izračuni, simulacije (dinamične), izvoz podatkov idr.) v
povezavi s kTG in nakazane možnosti postopne uveljavitve kazalnikov, ker je
predvideno vrednotenje na treh ravneh (L1 – izračun, L2 – izračun in primerjava v
portfeliju ter L3 – optimizacija v okviru posameznega kazalnika),

•

potrebni vhodni podatki, ki jih uporabniki (projektanti) potrebujejo pri trajnostnem
vrednotenju stavbe, za posamezne primere kazalnikov in podkazalnikov,

•

dobre prakse iz tujine v povezavi z vrednotenjem TG in stanjem pri nas – cilj je razvoj
alfa verzije kTG in pilotna uporaba oziroma preizkušanje, končni cilj pa zapis
prilagoditve nacionalnih kTG, uporabnih za naše okolje.

Glede na navedeno se zastavlja vprašanje, ali BIM-orodje omogoča pridobitev teh
podatkov, kako je v bližnji prihodnosti in ali BIM-orodja omogočajo nemoteno vpeljavo kTG
v naše okolje.
Ksenija Marc, predstavnica Slovenije v EU BIM in predsednica SiBIM, je predstavila
strateške dokumente in zakonski okvir na področju digitalizacije gradbenega sektorja na
ravni EU in Slovenije, ovire, priložnosti in razvojne možnosti ter konkretne podatke o stanju
na tem področju. Cilj digitalizacije gradbenega sektorja je spodbujanje uporabe BIM
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(digitalna gradnja) pri javnih investicijah v celotnem življenjskem ciklu (od načrtovanja,
izvedbe, upravljanja do vzdrževanja in razgradnje), s skupnim ciljem izboljšati stanje v
gradbenem sektorju in doseči večjo konkurenčnost. V našem okolju so nujne te naloge:
usposabljanje vseh deležnikov, standardizacija, evidenca strokovnih organizacij (tudi med
izvajalci), sprememba zakonodaje in certificiranje z merjenjem učinkov.

Slika 4.18: Udeleženci srečanja o digitalizaciji gradbenega sektorja v povezavi s kTG

V nadaljevanju so predstavniki oziroma zastopniki ponudnikov programskih orodij (Allplan –
Mitja Cizej, Lucija Franko in Marko Žgavc iz podjetja iPROSTOR, Arhicad – Gorazd Rajh iz
podjetja PILON AEC in Revit – Katja Štagar iz CGS plus) prikazali možnosti, ki jih omogočajo
njihova orodja in so na voljo uporabnikom za čim hitrejši prehod na vrednotenje trajnostne
gradnje. Vsa programska orodja omogočajo 3D-modeliranje ali BIM-projektiranje, različne
analize in združljivost z drugimi orodji (uvoz, izvoz različnih datotek) in pretvorbe. Iz
arhitekturnega modela se lahko pretvori v 3D-način za armaturo, možni so izračuni energijskih
lastnosti in vizualizacija. Orodja so namenjena vsem profilom strokovnjakov, kar olajša delo,
prednost vseh orodij je tudi, da če en atribut spremenimo ali novega dodamo ali obstoječega
odvzamemo, se ta sprememba vnese povsod, kar omogoča hitrejši delovni proces in zmanjša
možnost napak. Možno je pridobiti popise materialov in količin, omogočeno je tudi »work
sharing« – vsi podatki v eni datoteki. Težava pa so delujoče knjižnice, ki bi jih morali poslati
proizvajalci materialov/proizvodov/sistemov.
Uporabniki programskih orodij (Elea iC – Jure Česnik in Savaprojekt – Blaž Šalomon in Mateja
Žigante) so predstavili svoje izkušnje pri načrtovanju stavb s programskimi orodji oziroma z
BIM-projektiranjem, težave, s katerimi se spoprijemajo, in možnosti nadaljnjih izboljšav ter
potek samega modeliranja. Ključni pri tem so način dela in informacije, ki se vnesejo v ta
proces, in stopnja obdelave – do zadnje podrobnosti in vijaka. Pri modeliranju je treba oceniti
pomembnost parametrov: npr. pri modeliranju vrat bo pomembna geometrija – vsaka kljuka,
vsak radij, kar zavzame ogromno prostora, ali konstrukcija vrat ali vrsta materiala. Pri nas še
ni smernic, v tujini so še skope.
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Slika 4.19: Predstavitev programskega orodja

Opozorili so na težavo komuniciranja med samimi programskimi orodji (to mora biti format
IFC) in nujno vzpostavitev stalne zbirke podatkov (različni atributi imajo različne informacije,
npr. vrsta ali nosilnost lesa) in standardnih knjižnic, zdaj jih sami razvijajo oziroma
vzpostavljajo.
Težave pri BIM-modeliranju se pojavljajo zaradi nezdružljivosti orodij, saj ne prepoznajo
drugih gradnikov ali elementov. Težava je tudi ponovni uvoz podatkov iz formata IFC za
ponovno modeliranje.

Slika 4.20:Predstavitev uporabniških izkušenj uporabe BIM-orodja

Uporaba BIM zahteva sodelovanje med projektanti, investitorjem, izvajalci, upravljavcem in
uporabnikom.
Uporabniki so poudarili, da naročnikom ne pošiljajo modelov BIM, saj je to njihov interni razvoj,
ki je večletni proces, in ne proces na posameznem projektu, poleg tega tudi sami razvijajo
knjižnice. Bistven je prenos informacij BIM naprej, zato brez težav pošiljajo formate IFC, dwg
ali pdf.
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Razprava
V razpravi, ki sta jo vodili dr. Sabina Jordan in dr. Marjana Šijanec Zavrl, so bila poudarjena
ta vprašanja za udeležence:
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•

ali BIM-orodje omogoča izračun dovedene energije in primarne energije
načrtovane stavbe po standardih EPB EN,

•

ali omogoča nacionalno prilagoditev pri robnih pogojih izračuna (npr. podnebni
podatki, specifični nacionalni podatki o energentih – PEF, CO2, eq idr.),

•

ali je omogočena interoperabilnost z drugimi specializiranimi programi, ki so v
uporabi v slovenskem prostoru (IFC, izkušnje),

•

seznam »sestavnih delov stavbe«, za katere je dostopen »podatek o vplivih na
okolje« (v tem primeru vsaj vpliv GWP),

•

ali BIM-orodje (oziroma knjižnice, obstoječe/ki se razvijajo, lastništvo, dostopnost)
omogočajo pridobitev podatkov po naslednjih možnostih:

•

seznam predvidenih gradbenih proizvodov s podatki iz okoljske produktne
deklaracije (EPD),

•

seznam predvidenih gradbenih proizvodov, za katere podatke za GWP pridobimo
iz zbirk z generičnimi podatki,

•

popis količin komponent/elementov stavbe (BoQ) kot podlaga za določitev
gornjega,

•

ali BIM-orodje omogoča izvoz podatkov za 99 % mase vseh sestavnih delov
stavbe,

•

katere informacije o teh sestavnih delih (lahko) pridobimo (sestava, statistična vrsta
materiala idr.),

•

vir podatkov – orodje, knjižnice, projektanti, proizvajalci, združenja,

•

kakšen je odnos med »BoQ« in »našim popisom«,

•

ali je BoQ izvedljiv že danes? Če ne, kaj še manjka,

•

ali je pretvorba iz BoQ v BoM izvedljiva? Ali kaj manjka,

•

kakšna je splošna ocena pripravljenosti/težavnosti,

•

ali je (L1) danes s podporo BIM-orodij izvedljiv (na podlagi BoQ/BoM popisati
odpadke),

•

glede na zahteve za ločevanje odpadkov na gradbiščih – ali je to podprto,

•

ali je iz BIM-orodja mogoče dobiti seznam sanitarnih naprav z njihovimi tehničnimi
lastnostmi,

•

ali BIM-orodja omogočajo pridobitev nabora uporabljenih proizvodov s podatki o
emisijah VOC, formaldehidih (knjižnica materialov).

Uporabniki programskih orodij so poudarili, da se spoprijemajo s številnimi ovirami pri BIMprojektiranju. BIM-orodje je po njihovem mnenju še nezrelo, npr. slabi interoperativnost in
skladnost s predpisi. IFC je ideal – to je bolj bralni format, izračuni so možni kot vtičniki oziroma
plug-in, lahko se zgodi, da model ni več operativen. Naročnik prejme podatke v IFC in z njimi
lahko razpolaga, vsaka sprememba je možna v izvornem modelu, je pa IFC neuporaben za
predelave, npr. stena v IFC je le še oblika in informacija, ne moreš je več daljšati ali krajšati.
Še večje težave so pri dinamičnih modelih, v IFC je vse statično, možno je delati le z vtičniki.
Na tej točki se lahko tudi konča optimizacija v BIM.
Kljub temu so prednosti BIM-projektiranja velike. V fazi načrtovanja je več dela, saj je treba
slediti zastavljenim ciljem, predpisom, zadnjemu stanju tehnike in drugim parametrom. BIM je
okolje z veliko modeli, podatki, informacijami, ni pa polna podpora pri načrtovanju stavbe.
Vsak gradnik/element v BIM-modelu ima veliko atributov, npr. za okno – ali je to naloga
projektanta (to bo virtualno okno, en tip oziroma generično okno), proizvajalcev oken ali se
poišče v knjižnici, ki je lahko neskončna. Ponudniki orodji so poudarili, da sami gradijo
knjižnice, kar je naloga proizvajalcev oziroma ponudnikov.
Sami morajo analizirati trg, najti združljivo orodje in se odločiti za nakup primernega
programskega orodja za analize električnih omrežij, toplotnih karakteristik in drugih
parametrov. Je veliko dobrih orodij, ki pa niso združljiva z BIM, ta pa se zelo uveljavlja v praksi.
Poudarjajo, da so programska orodja čedalje kompleksnejša, zato je nujno stalno
usposabljanje, nujna je prenova vseh delovnih procesov in ne le digitalizacija, na vidiku so
novi poklici, nujno je vlaganje v razvoj digitalizacije, zato bi že morali sprejeti akcijski načrt
uvedbe digitalizacije na področju grajenega okolja v Republiki Sloveniji.
Razvoj programskih orodij je zadnja leta intenziven, moral bi biti poenoten zaradi primerljivosti
podatkov. Uvesti bi morali standardizacijo, da bi vsi projektanti delali po enakih načelih, saj
nimamo niti BIM-standarda.

Slika 4.21: Razprava z udeleženci

Poudarili so še nekaj novosti, npr. v modelu IFC 5 bodo poleg mrtvih podatkov (karakteristike
določenih gradnikov) tudi živi – je luč prižgana ali ni in koliko ur je bila prižgana. Na vidiku je
vključitev BIM in sistema za upravljanje stavb, vse to bo v podatkovnih zbirkah, s posebnimi
ključi pa bo možen dostop do teh zbirk in modelov. Kazalniki TG so le eden od mnogih
podatkov, ki jih bo treba vključiti v BIM in zbirke. Pozivajo, da se čim prej vsebinsko razvije
kTG, ne glede na BIM, čeprav bi digitalizacija morala celotni proces olajšati. Programsko
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orodje mora biti prilagojeno oziroma razvito do te stopnje, da se neki proces, kar velja za
vrednotenje TG, lahko z orodjem tudi izvede.
Zavzemajo se za vzpostavitev državne zbirke podatkov in smernic (npr. informacije za
vrednotenje TG) za izdelovalce knjižnic, iz katere bi vsi črpali podatke. S tem bi dosegli
primerljivost rezultatov ne glede na programsko orodje. Dokler tega ne bo, ne bo iste osnove
za vrednotenje TG. Za primerjavo je nujna enotna metodologija (npr. sprejetje standarda),
končni rezultati bi tako bili standardizirani.
BIM omogoča preglednost, kar poenostavi sam postopek javnega naročanja, izvajalci, in ne
investitorji, pa zahtevajo digitalizirane projekte (BIM), ker jim to prinaša koristi pri spremljanju
dogajanja na gradbiščih.
Opozarjajo, da je nujno pilotno preizkušanje posameznih kazalnikov. Določenega podatka,
npr. o številu oseb oziroma zasedenosti neke stavbe in drugih parametrih, ni možno predvideti
v fazi načrtovanja, na voljo bi morali biti normirani oziroma standardizirani podatki.

4.4.6 Interaktivni del – analiza SWOT
Med udeleženci je bila v interaktivnem delu izvedena anketa z analizo SWOT, kjer so
udeleženci opisali oziroma izrazili svoja stališča in mnenja glede prednosti in slabosti v okviru
NOTRANJIH DEJAVNIKOV ter priložnosti in nevarnosti, povezanih z ZUNANJIMI
DEJAVNIKI, v povezavi z vključitvijo trajnostnih meril v proces načrtovanja stavb.
V nadaljevanju so povzeta mnenja in stališča prisotnih na posvetovalni delavnici.

Prednosti:
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•

BIM-okolje je po definiciji namenjeno shranjevanju različnih informacij v zvezi z gradnjo
(stavbo), kTG nedvomno sodijo v ta nabor informacij,

•

prednosti so enake kot pri drugih kazalnikih v BIM,

•

urejena organizacija,

•

ekonomična poraba sredstev,

•

preglednost,

•

atributi, ki so potrebni za izračun kazalnikov, naj bodo predpisani, da jih bodo uporabili
v različnih orodjih in formatih IFC,

•

povečanje produktivnosti in učinkovitosti,

•

možnost hitre izmenjave podatkov in informacij,

•

omogočene hkratne analize in simulacije trajnostnih parametrov,

•

interdisciplinarno delo med strokovnjaki različnih strok,

•

nadzor naročnika nad izvajanjem projektov – vsebinsko, časovno, finančno in možnost
sprotnih posodobitev oziroma popravkov.

Slabosti:
•

stroški spremembe procesov ter opreme in izobraževanja kadrov pri udeležencih,

•

nezrelost programske opreme,

•

stroški faze načrtovanja so višji,

•

pridobivanje novih znanj in mogoč odpor zaradi tega,

•

prestrukturiranje finančnih obremenitev,

•

knjižnice proizvajalcev še nimajo vseh atributov,

•

pomanjkanje znanja o informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu,

•

slabo interdisciplinarno delo,

•

preveliko »zaupanje« v dobljene rezultate, poenostavljanje,

•

nezadostna interoperativnost programskih orodij.

Priložnosti:
•

nadzorovana gradnja z vidika kTG,

•

pocenitev prodaje in zmanjšanja stroškov obratovanja in vzdrževanja,

•

izvedba projektov na sodoben način,

•

dvig kakovosti delovanja vseh udeležencev v procesu,

•

standardizacija in primerljivost,

•

oblikovanje zbirk podatkov, ki bi bile na voljo javnosti,

•

konstantno posodabljanje razvoja in izobraževanja,

•

razširjanje zavedanja, da BIM stane več, zato pa daje veliko več koristnih učinkov v
celotnem življenjskem ciklu objekta in omogoča dolgoročno bolj trajnostno gradnjo ter
učinkovitejše upravljanje objektov.

Nevarnosti:
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•

omejitev konkurence v začetni fazi,

•

proizvodi še nimajo vseh informacij za vrednotenje kTG,

•

kadrovski in finančni primanjkljaj, da bi znali BIM izkoristiti v primernem obsegu za
načrtovanje trajnostne gradnje.

Drugo:
Nekatera dodatna menja udeležencev glede vključitve meril trajnostne gradnje v BIMprojektiranje:
»1.
Integracija atributov trajnostne gradnje v BIM orodja po moje ni nič takega. GI ZRMK
oz nosilec projekta bi moral izdelati neko bazo podatkov teh atributov. Zapis atributov bi bil
lahko ali v excel formatu oz. SQL bazi. (excel datoteka … če je teh atributov v neki normalni
količini, da program še deluje. SQL baza se mi zdi boljša rešitev). Nato bi projektanti uvozili
te kazalnike v model objekta in v programu izdelal nekakšno poročilo, katero bi prikazalo te
kazalnike. S tem bi imeli BIM model opremljen z vašimi kriteriji.
2.
Integracija atributov TG v orodja za izračun gradbene fizike (Ursa, Knauf,…). V orodje
za izračun GF bi moral razvijalec programa vnesti vaše atribute in izdelati poročila. To se mi
zdi smiselno in najbolj enostavno. Model objekta pa žal ne bi vseboval teh atributov, ne bo
BIM. Ta rešitev bi bila kot vtičnik (add-on) za BIM programe.
3.
Na nivoju države vzpostaviti bazo popisov, kateri bi že vključevali te atribute. To bi bila
najbolj elegantna rešitev in ne preveč komplicirana.
4.
Proizvajalec produkta izdela BIM knjižnice. Ne verjamem, da bodo proizvajalci za vsak
produkt izdelovali svoje BIM knjižnice za vsak posamezen BIM program-orodje. To je bolj
primerno za add-on rešitev in manj za BIM.
Imam pa pomisleke kako daleč oz. do kakšne stopnje bi bili ti kazalniki smiselni. Če podam
primer za okno.
Najbrž bi bilo smiselno (vsaj na začetku) opredeliti kazalnike za posamezni material (PVC,
PVC-Alu, Alu, les, les-Alu, steklo) z nekim odstopanjem v procentih in šele tekom časa
»podrobiti« kazalnike na vse sestavne dele okna. BIM programi kot orodja že danes izpišejo
dolžino profilov in površino stekla. Torej izdelati atribute za neke tipska okna.«

Priloge 4. posvetovalne delavnice:
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•

Vabilo

•

Prezentacije – ppt-ji

•

Seznam udeležencev

5 Povzetek in glavni poudarki s posvetovanj z
deležniki
Namen štirih posvetovalnih delavnic je bil omogočiti izvajalcem projekta (GI ZRMK; ZAG;
MOP) posvetovanje s ključnimi deležniki trajnostne gradnje o pripravljenosti slovenskega
sektorja graditve (javnih) stavb na uvajanje kazalnikov trajnostne gradnje (kTG), da bi tako v
okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE lahko pripravili izvedljivo obliko kazalnikov TG za
naš prostor.

5.1 Metodologija dela
V fazi priprave posvetovalnih delavnic so bili opredeljeni kompetentni, ključni deležniki za
načrtovano posvetovanje o kTG. Ciljne skupine udeležencev na posvetovalnih delavnicah so
bile premišljeno opredeljene, tako da smo se usmerili na deležnike, ki v procesu graditve
ključno vplivajo na trajnostne odločitve oziroma je trajnostna gradnja z njimi in njihovim
siceršnjim delovanjem in ravnanjem močno povezana. Ti deležniki so bili primeroma navedeni
že v sami prijavnici (tj. načrtovane delavnice z javnim sektorjem, strokovnjaki, arhitekti in
inženirji, gradbeno industrijo, raziskovalci, zbornicami, finančnimi ustanovami, Eko skladom,
pristojnimi ministrstvi), ob samem izvajanju projekta pa smo ciljne skupine še nekoliko
nadgradili in osredotočili. Pri sogovornikih smo merili predvsem na tiste, ki imajo sodeč po
njihovih dosedanjih aktivnostih izkušnje s TG in trajnostno razvojno vizijo in/ali so ključni
odločevalci oziroma lahko prevzamejo vlogo pospeševalcev razvoja trajnostne gradnje. Ob
tem smo na več strokovnih srečanjih (predavanja) in v strokovnih medijih (strokovni članki)
obveščali širšo strokovno javnost o razvoju kTG in zainteresirane povabili bodisi k sodelovanju
na posvetovalnih delavnicah bodisi k poznejšemu preizkušanju alfa verzije kTG.
Med izvajanjem projekta smo podrobneje opredelili ciljne skupine in udeležence na več
delovnih sestankih, tudi v sodelovanju z MOP. V sklopu organizacije posvetovalnih delavnic
smo komunicirali z organizacijami, ki so nato predlagale primerne sogovornike za
posvetovalne delavnice. Z deležniki smo komunicirali pred samimi delavnicami, da smo tako
razpravo na posvetovanjih lahko usmerili k vsebinam, ki so pomembne za partnerje projekta
LIFE IP CARE4CLIMATE in Akcijo C4.4 – torej za osvetlitev pripravljenosti slovenskih
deležnikov na kTG, za ugotavljanje tveganj, ovir in priložnosti razvoja in uvajanja kTG.
Štiri posvetovalne delavnice, izvedene 6. marca, 6. novembra, 29. novembra in 18. decembra
2019, so bile namenjene tem štirim ciljnim skupinam:

63

•

gradbena industrija in proizvajalci gradbenih materialov in proizvodov,

•

arhitekti, projektanti.

•

javni sektor, investitorji, javni skladi,

•

dobavitelji programske opreme, uporabniki programskih orodij – projektanti, vodje
projektov, BIM-menedžerji, predstavniki zainteresiranih investitorjev, stanovska
združenja, javni skladi.

Skupni namen posvetovalnih delavnic je bil:
•

seznaniti ključne deležnike s procesom razvoja slovenske verzije meril trajnostne
gradnje (TG) na podlagi okvira EU Level(s),

•

seznaniti ključne deležnike z osnutkom vsebine nacionalne alfa verzije kazalnikov
trajnostne gradnje ter pripadajočo metriko,

•

pridobiti mnenje ciljnih skupin o pripravljenosti deležnikov v slovenskem prostoru na
uvedbo trajnostnih meril za stavbe (analiza SWOT).

5.2 Glavni poudarki s posvetovalnih delavnic s ključnimi
deležniki
Slovenski kazalniki trajnostne gradnje predstavljajo državno prilagoditev evropskega okvira
Level(s) za vrednotenje trajnostne gradnje. V okviru LIFE IP CARE4CLIMATE poteka priprava
poenotenja izhodišč, podatkovnih virov in postopkov za določitev vrednosti posameznih
kazalnikov, ki jo želimo kar najbolj navezati na domačo zakonodajo s področja graditve, na
računske metode in programska orodja v našem prostoru ter na uveljavljene postopke
načrtovanja (pozneje tudi gradnje).
Investitor in posredno projektant imata pri načrtovanju oziroma vrednotenju trajnostne stavbe
možnost odločitve glede želenega oziroma ciljne ravni gradnje trajnostne stavbe, saj so
predvidene tri ravni vrednotenja: na ravni L1 se izdelajo le izračuni, na ravni L2 se že
primerjajo stavbe med seboj v portfelju in na ravni L3 se optimizirajo rešitve.
Trenutno je v sistemu Level(s) predvidenih šest (6) makro ciljev, opredeljenih na področju
energije, rabe materialov, odpadkov, vode, kakovosti notranjega zraka ter optimizacije
stroškov in vrednosti stavbe, ter devet (9) jedrnih kazalnikov, ki morajo biti v nacionalni
prilagoditvi sprejemljivi in uporabni za različne tipe stavb ter pokrivati celotni življenjski cikel
stavbe ali le posamezne faze (v skladu z načeli standardov CEN/TC 350). Sistem vrednotenja
trajnostnih vidikov tako v evropskem sistemu Level(s) kot v slovenski prilagoditvi kTG
spodbuja uporabo analiz LCA in LCC. Predvidena so orodja, temelječa na življenjskem ciklu
stavbe, to je niz scenarijskih orodij in orodje za zbir podatkov s poenostavljeno analizo LCA
(npr. od zibelke do groba). Pozitivni učinek na vrednotenje stavbe se preveri z oceno vrednosti
in tveganj, kjer se izkaže zanesljivost ocene učinkov vrednotenja v okviru EU Level(s).
Udeleženci posvetovalnih delavnic so se seznanili s predvideno metriko trajnostne gradnje in
na podlagi svojih izkušenj s procesom graditve stavb (naročanja, projektiranja, gradnje),
izkušenj iz vrednotenja trajnostne gradnje, pilotnih projektov, spodbud, zakonodaje in drugih
pomembnih področij prispevali svoj pogled na primernost in izvedljivost zamišljenih kazalnikov
trajnostne gradnje v našem okolju.
Med udeleženci je bila v interaktivnem delu posvetovalnih delavnic izvedena analiza SWOT,
v kateri so udeleženci opisali oziroma izrazili svoja stališča in mnenja glede prednosti in
slabosti v okviru NOTRANJIH DEJAVNIKOV ter priložnosti in nevarnosti, povezanih z
ZUNANJIMI DEJAVNIKI, v povezavi z vključitvijo trajnostnih meril v proces načrtovanja stavb.
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Mnenje udeležencev na posvetovalnih delavnicah lahko strnemo tako:
Gradbena industrija – napredni proizvajalci, usmerjeni na razvite trge, kjer je graditi
trajnostno pomembna vrednota, za svoje proizvode pripravljajo informacije o okoljskih vplivih.
Okoljske produktne deklaracije (EPD) so pri nekaterih naročnikih že redno zahtevane,
postopno se uveljavljajo tudi na slovenskem trgu. Še vedno pa velja, da za večino gradbenih
proizvodov in materialov na našem trgu te informacije ni mogoče zagotoviti in v tem trenutku
še ni sistemsko zahtevana. Pričakovan je nadaljnji pospešeni razvoj tega področja, pri čemer
je gonilna sila mednarodni trg za gradbene proizvode, storitve in stavbe, kjer trajnostna
gradnja pospešeno krepi svojo vlogo.
Arhitekti in projektanti – se zavedajo pomena trajnostnega načrtovanja in gradnje stavb,
vendar pa na strani naročnikov le redko naletijo na poučenega odločevalca, ki lahko
(nadstandardno) naročilo trajnostne stavbe tudi dejansko izpelje. Informatizacija v postopku
načrtovanja stavb gotovo daje nove priložnosti tudi za obvladovanje trajnostne gradnje,
vendar je tehničnih nedorečenosti še veliko, naročniki pa praviloma ne upoštevajo, da jim večji
vložek v fazi načrtovanja (npr. BIM-projektiranje, vrednotenje trajnostnih vidikov, optimizacija)
pri uporabi stavbe prinaša velike prihranke ter zagotavlja uporabnikom in okolju prijaznejšo
stavbo.
Opozarjajo na ovire, ki jih vidijo pri svojem delu:
•

zagotovitev dodatnih finančnih sredstev za prehod v digitalizacijo oziroma uporabo
programskega orodja, npr. BIM,

•

trenutno se ne moremo zanašati na to, da se vrednotenje TG predpiše in izvaja z BIM,

•

vzpostavitev podatkovnih zbirk, potrebnih za analize kazalnikov TG.

Investitorji javnega sektorja – so vezani na sistem javnega naročanja, ki trajnostne gradnje
in dodatnih vložkov v višjo kakovost grajenega okolja še ne prepoznava nedvoumno;
spodbude in pilotni projekti bi procese javnega naročanja na področju stavb vsekakor lahko
»ozelenili«. Številni primeri dobre prakse na področju gradnje trajnostnih, visoko energijsko
učinkovitih stavb v Sloveniji pa vendarle dajejo razlog za optimizem. Opozarjajo na:
–

nujno pripravo enotnih robnih pogojev na ravni države za uvedbo kTG v prakso,

–

potrebno večjo vključenost odločevalcev pri razvoju kTG in s tem hitrejšo prilagoditev
predpisov,

–

spodbujanje države pri pilotnih projektih z uporabo kTG tudi v praksi,

–

to, da je vrednotenje TG je širšega pomena, zato je smiselno vključiti čim več
deležnikov v ta proces.

Digitalizacija graditve in BIM – v Sloveniji se BIM-projektiranje že uspešno uveljavlja, vendar
pa je opazna vrzel med razvojnimi možnostmi, ki jih ponujajo BIM-orodja, in njihovo dejansko
uporabo. Da bi v polni meri izkoristili možnosti BIM v procesu graditve, je potrebna sistemska
podpora (npr. usklajena priprava enotnih knjižnic za proizvode, sisteme idr., vtičniki v podporo
trajnostnemu vrednotenju) oziroma je nujen znaten vložek uporabnikov BIM-orodij v pripravo
BIM-okolja, da tako načrtovani projekt pri vseh vključenih deležnikih izkaže dodano vrednost.
Digitalizacija v prihodnosti pomeni velike podporne možnosti za vrednotenje trajnostne
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gradnje, saj tako vrednotenje trajnostne gradnje lahko avtomatiziramo in poenotimo,
pridobimo čas, dolgoročno ob ustrezni sistemski pripravi robnih pogojev (podatkovne zbirke,
orodja, znanja, zgledi) zmanjšamo stroške v življenjskem ciklu stavbe ter izboljšamo kakovost
bivanja v stavbi in njene okoljske lastnosti.
Uporabniki programskega orodja so poudarili, da je:
•

BIM-orodje še nezrelo oziroma še ni razvito tako, da bi projektanti lahko izvajali vse
procese (trajnostnega) načrtovanja,

•

nujna vzpostavitev državne zbirke podatkov na več področjih,

•

smiselno sprejetje smernice za izdelovalce knjižnic (posledično za poenotenje
vrednotenja TG),

•

treba sprejeti poenoteno metodologijo za vrednotenje TG,

•

nujno pilotno preizkušanje posameznih kTG.

5.3 Udeležba
Na vseh štirih posvetovalnih delavnicah je bilo skupno 107 udeležencev (Slika 5.1). Gre za
strokovnjake, na različne načine vpete v proces graditve stavb, ki so skupaj s projektnimi
partnerji (GI ZRMK; ZAG; MOP) razpravljali o možnostih in priložnostih ter ovirah za uvajanje
kazalnikov trajnostne gradnje v slovensko okolje (Tabela 5.1).

Slika 5.1:Prikaz števila vseh udeležencev na štirih (4) posvetovalnih delavnicah LIFE IP CARE4CLIMATE, Akcija
C4.4, o razvoju nacionalnih kazalnikov trajnostne gradnje

66

Posvetovalna
delavnica

Zap. št.

Število udeležencev
Zunanji
deležniki

Razvijalci
kTG

Skupaj

Gradbena industrija

1

31

5

36

Arhitekti in projektanti

2

14

5

19

Investitorji javnega
sektorja

3

12

5

17

Digitalizacija
gradbenega sektorja

4

31

4

35

Skupaj doseženo

4

88

19

107

Skupaj načrtovano

3

45

Tabela 5.1: Sestava udeležbe na štirih posvetovalnih delavnicah LIFE IP CARE4CLIMATE, Akcija C4.4, o razvoju
nacionalnih kazalnikov trajnostne gradnje

Ob tem je treba poudariti, da so se deležniki večinoma zelo z zanimanjem odzvali na povabilo
k sodelovanju na posvetovalnih delavnicah in da so nam nekateri zaradi siceršnje zadržanosti
pisno poslali svoja stališča. Udeležba na vseh štirih srečanjih je bila nad 80-odstotna glede na
število prijavljenih udeležencev.
Ocenjujemo, da so bile posvetovalne delavnice uspešne, da so bili udeleženci kompetentni
sogovorniki, ozaveščeni o pomenu TG in motivirani za uvedbo kTG. Prav tako je hvalevredno,
da so udeleženci lahko celovito opozorili na strokovne in sistemske ovire in tveganja uvajanja
kTG, pa tudi priložnosti, ki bi lahko podprle preboj zasnove trajnostne gradnje v prakso.
Partnerji projekta so se torej na podlagi opravljenih posvetovanj seznanili s stopnjo
pripravljenosti ključnih deležnikov na uvajanje kTG v naš prostor, kar je iskano izhodišče za
nadaljnje razvojno delo na razvoju alfa verzije kazalnikov TG v okviru Akcije C4.4.

5.4 Ugotovitve, pomembne za razvoj kTG
Na podlagi posvetovanj s strokovnjaki z različnih področij v okviru štirih delavnic je strokovna
skupina za razvoj kazalnikov trajnostne gradnje (kTG) oblikovala ugotovitve, ki bodo
pomembne v prihodnih korakih razvoja kTG v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE,
navedene v nadaljevanju.
Ugotovitve s 1. strokovne delavnice s proizvajalci gradbenih proizvodov na temo
okoljskih produktnih deklaracij (EPD)
•
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Bolj je podjetje izvozno usmerjeno, bolj so EPD-ji pomembni zanj in večja je verjetnost,
da bodo ti pridobljeni.

•

Zakonsko določene zahteve v uredbi o ZeJN so dale velik pospešek prepoznavnosti,
pridobivanju in predstavljanju EPD-jev zainteresirani javnosti.

•

Če želimo pospešiti uporabo trajnostnih materialov v praksi in njihovo aplikacijo v
projektih, je torej nujna zakonska podlaga oziroma zahteva za EPD-je.

•

Pred posvetovalnimi delavnicami smo v razvojni skupini menili, da zakonski ukrepi
(mehanizem ZeJN) lahko sicer pomagajo, da pa je industrija tista, ki bo prepoznala
pomen EPD-jev in videla v njih tržno priložnost. Na podlagi pogovorov s predstavniki
industrije sklepamo, da je težišče spodbujevalnega okolja za širšo uveljavitev EPD-jev
pri nas na strani zakonskih ukrepov.

•

Slovenska podjetja ne bodo sama naredila npr. nekakšne interesne skupine (»pool«),
ki bi spodbujala širši razmah uporabe EPD-jev.

•

V tujini podjetja proizvajalci gradbenih proizvodov prepoznajo EPD-je za svoje
proizvode kot priložnost in tržno prednost, naša podjetja pri delovanju v slovenskem
okolju še niso v tej fazi.

•

Pomemben je tudi status podjetja: ali je podjetje del mednarodnega koncerna ali pa
gre za manjše, lokalno usmerjeno podjetje, proizvajalca gradbenih proizvodov, ki nima
tržne motivacije za pridobitev EPD.

V slovenskem okolju je potrebna zakonska podlaga, če želimo, da bodo EPD-ji pokrili zadostni
del trga gradbenih proizvodov in da bodo tako lahko uspešno prodrli v sistem ZeJN ter da
bodo lahko uspešno vgrajeni v sistem kazalnikov trajnostne gradnje, ki jih pripravljamo v
okviru LIFE IP CARE4CLIMATE.
Prihodnja usmeritev na področju gradnje trajnostnih stavb pretežno temelji na uporabi
trajnostnih gradbenih proizvodov. EPD je neodvisen, pregleden način dokazovanja njihovih
vplivov na okolje, ki ga tudi strokovna javnost prepoznava kot ustreznega za izkazovanje
okoljsko primernejših lastnosti. Podjetja so v tujini uspešna, če imajo za svoje proizvode
pridobljen EPD.
EPD-ji so sicer že danes predvideni kot dokazilo v sistemu ZeJN, so pa pri posodobitvi uredbe
o ZeJN14 (leta 2017) celo nekaj malega izgubili na pomenu (s 15 % se je zahtevani delež
proizvodov z EPD za alternativno izpolnjevanje zahtev znižal na 10 %). Po navedbi
proizvajalcev na delavnici je nekoliko manjša spodbuda pri deležu uporabe gradbenih
proizvodov EPD povzročila, da se je tudi trg odzval z manjšim interesom za tako označene
proizvode, in posledično je na strani gradbene industrije nekoliko upadel interes za pridobitev
tega (prostovoljnega) dokazila. Če povzamemo, naša gradbena industrija torej sama še ne
vidi prednosti EPD, če pa meri na evropski trg, se odziva drugače. Tako kažejo tudi primeri
dajanja proizvodov naših proizvajalcev na trg v tujini.
Naročniki v tujini zahtevajo EPD, pri nas (še) ne. To zaznava tudi slovenski izdajatelj EPD-jev
ZAG.

14

Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19).
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Razvojna skupina Akcije C4.4 verjame, da so EPD-ji pomemben del kazalnikov TG (saj gre
za v EU priznano, pregledno obliko neodvisnega prikaza okoljskih vplivov gradbenih
proizvodov), vendar kaže, da pri nas potrebujemo še zakonsko podlago, s katero bodo EPDji zahtevani, kar bo spodbudilo njihovo večjo številčnost.
Neformalno je usmeritev EU, da bodo EPD-ji, ki se izdelujejo na podlagi EN 15804, vsebinsko
vključeni v podatke za oznako CE na podlagi harmoniziranih standardov za gradbene
proizvode po CPR (7. BZ trajnostna raba naravnih virov). Podobno je načrtovano tudi v
evropskih ocenjevalnih dokumentih (EAD15) za vse tiste primere gradbenih proizvodov, kjer
njihovo ocenjevanje ne ustreza usklajeni tehnični specifikaciji ali ni v celoti zajeto v njej.
Ob tem je treba omeniti še pobudo16 EK za evropsko poenoteno zasnovo določanja tako
imenovanega okoljskega odtisa proizvoda (Product Environmental Footprint – PEF17), ki se
razvija pod okriljem direktorata za okolje EK in pokriva najširši nabor proizvodov, po
predhodno izdelanih pravilih za skupino proizvodov (Product Environmental Footprint
Category Rules – PEFCR), ki sledijo statističnim razredom dejavnosti NACE.
Odnos med PEF in EPD: PEF lahko razumemo kot širšo, poenoteno zasnovo prikaza okoljskih
lastnosti zelenih izdelkov na enotnem evropskem trgu, ki EPD-je (razširjene v gradbenem
sektorju) vsekakor vključuje. Za določanje EPD se najprej oblikujejo pravila za skupine
izdelkov (Product Category Rules – PCR18). Že oblikovane PCR-je mogoče uporabiti pri
oblikovanju pravil o določanju okoljskega odtisa proizvoda za določeno skupino (PEFCR), saj
smernice o tem, kako razviti PEFCR, temeljijo na minimalni vsebini dokumenta PCR, kot to
zahteva ISO 14025.
V tej fazi evropski sistem določanja okoljskega odtisa gradbenih proizvodov skoraj še ne
obravnava.19 Na drugi strani se je v gradbenem sektorju ob podpori standardizacije (CEN/TC
350 in standarda EN 15804) razvila uporaba EPD-jev za gradbene proizvode. (Primerjava
med EPD in PEF je bila izdelana na primeru izbranega proizvoda. 20)

Ugotovitve z 2. posvetovalne delavnice za arhitekte in projektante, pomembne za razvoj
kTG:
Arhitekti in projektanti so poudarili, da se zavedajo pomena trajnostnega načrtovanja in
gradnje stavb, vendar pa na strani naročnikov le redko naletijo na poučenega odločevalca, ki
lahko (nadstandardno) naročilo trajnostne stavbe tudi dejansko izpelje. Naročniki praviloma
ne upoštevajo, da jim večji vložek v fazi načrtovanja (npr. BIM-projektiranje, vrednotenje
trajnostnih vidikov, optimizacija) pri uporabi stavbe prinaša velike prihranke ter zagotavlja
uporabnikom in okolju prijaznejšo stavbo.

Evropski ocenjevalni dokument (European Assessment Document – EAD) je dokumentacija metod in meril, sprejetih v EOTA, ki se
uporabljajo za oceno lastnosti gradbenega proizvoda glede na njegove glavne značilnosti. EAD je razvit v vseh primerih, ko ocenjevanje
gradbenega proizvoda ne ustreza usklajeni tehnični specifikaciji ali ni v celoti zajeto v njej (Uredba (EU) št. 305/2011); vir: EOTA.
16
https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm
17
https://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/footprint/PEF%20methodology%20final%20draft.pdf
18
Pravila o skupinah izdelkov (PCR) so sklop posebnih pravil, zahtev in smernic za razvoj III. Tipa okoljske deklaracije za eno ali več
kategorij izdelkov (ISO 14025: 2006).
19
https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_pilots.htm
20
https://www.pre-sustainability.com/customer-cases/comparing-pef-and-epd-for-construction-products
15
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Predstavniki arhitektov in projektantov sprejemajo predstavljene makro cilje Level(s), med
drugimi pomembnimi prihodnjimi vidiki so še kazalniki vpliva na kakovost bivanja in zdravje.
Med prikazanimi kazalniki so arhitekti posebno pozornost namenili pomenu ohranjanja
gradbenih materialov.
Če bo projektant načelno vsebinsko zadovoljen s kazalniki TG, se bo lažje spopadel z
dodatnim delom za določanje kazalnikov, jih vsebinsko ponotranjil in zagovarjal pri naročniku.
Postavlja se vprašanje, kdo bo v projektni skupini ključna oseba za TG oziroma tako
imenovani skrbnik trajnostne gradnje. Na podlagi razprave na delavnici sklepamo, da se vsi
arhitekti ne vidijo kot nosilci trajnostne gradnje, saj gre dejansko za povezavo arhitekture z
naravoslovno-tehnično problematiko.
Večino kazalnikov TG je treba izračunati, potrebno bo analitično delo, ki vključuje nova znanja,
veščine, orodja in razumevanje soodvisnosti odločitev. Analize za določitev kazalnikov
trajnostne gradnje zajemajo občutno obsežnejšo tehnično vsebino, npr. elaborat gradbene
fizike z izračunom energijskih kazalnikov. Verjetno je, da se bo oblikoval specializirani profil
strokovnjaka, ki bo deloval v projektni skupini in bo v praksi izvajal te analize in izračune.
V prihodnje je treba spodbujati integralno načrtovanje in še boljše povezovanje arhitekture kot
hrbtenice stavbe z vsemi drugimi področji, ki vplivajo na trajnostne in druge lastnosti stavbe.
Strokovno skupino za razvoj kTG je zanimalo, ali se arhitekti v današnjih razmerah ocenjujejo
za usposobljene za izvajanje ocen, kot bi bile po kTG potrebne. Po mnenju udeležencev so
današnji popisi v projektni dokumentaciji drugačni, kot bi jih potrebovali po shemi »Bill of
Materials (BoM)«. Menijo, da bi se morali najprej dogovoriti, kako standardizirati popise del,
šele nato bi se bilo treba dogovoriti o BoM. Današnji popisi niso to, kar potrebujemo za
določitev kTG.
Z vidika strokovnosti načrtovanja bi si v povprečju želeli, da bi bili projekti bolj podrobno in bolj
kakovostno pripravljeni, razlogov za tako stanje je veliko, a kljub temu ostaja dejstvo, da v
današnjem tipičnem projektu ne moremo pričakovati dostopa do vseh podatkov za določitev
kTG.
Pomembna informacija za razvoj kTG je, da ta trenutek nimamo standardiziranih popisov, iz
njih ne moremo pridobiti niti avtomatsko niti »polavtomatsko« podatkov, ki jih terja BoM. V
uporabi nimamo programskega orodja za pripravo BoM, saj ta čas ni vzpostavljene potrebe
zanj. Ker želimo kTG navezati na ustaljeni proces projektiranja, tako stanje pomeni oviro.
Informatizacija v postopku načrtovanja stavb gotovo daje nove priložnosti tudi za obvladovanje
trajnostne gradnje, vendar je tehničnih nedorečenosti še veliko, naročniki pa praviloma ne
upoštevajo, da jim večji vložek v fazi načrtovanja (npr. BIM-projektiranje, vrednotenje
trajnostnih vidikov, optimizacija) pri uporabi stavbe prinaša velike prihranke ter zagotavlja
uporabnikom in okolju prijaznejšo stavbo.
Arhitekti »s pritiskom na gumb« ob uporabi BIM-orodja ta čas še ne morejo izvoziti takih
podatkov, kot so potrebni za določitev kTG. Tudi sicer BIM-orodja vsem projektantom še niso
blizu in se ne uporabljajo vedno. Če torej projektant BIM-orodja ne uporablja, bi z določanjem
kTG imel več ročnega dela. Če pa pri projektiranju uporablja BIM-orodje, se spoprijema z
drugimi ovirami, kot je npr. pomanjkanje knjižnic s proizvodi. Le če je proces načrtovanja
stavbe in določanja kTG avtomatiziran, je mogoča optimizacija trajnostnih lastnosti stavbe.
70

Pri pripravi podatkovnih zbirk za kTG in knjižnic za BIM-orodja se pri nas zanašamo bolj na
zakonsko ureditev kot na sam trg ponudnikov proizvodov in BIM-opreme. V tej fazi si biroji
sami pripravijo knjižnice za uporabljene materiale. Knjižnice še ne vsebujejo vseh podatkov
za določitev kTG.

Ugotovitve s 3. posvetovalne delavnice s predstavniki javnega sektorja, pomembne za
razvoj kTG:
Javni sektor opozarja, da je nujno robne pogoje trajnostne gradnje zapisati v zakonodajo. Šele
po tem se bodo javna naročila lahko ravnala po tej zahtevi.
V uredbi o ZeJN je že zapisano, da se lahko, kot alternativa zahtevanemu deležu lesa,
projektira po eni od uveljavljenih certifikacijskih metod – v našem primeru po slovenski verziji
Level(s).
Javni naročnik bi si želeli kontrolno preglednico z zahtevami in/ali nekakšno primerjalno
osrednje merilo za postavitev zahteve pri javnih naročilih.
Možnosti oblik zapisa v zakonodaji za ZeJN je več.
•

Opredeli se seznam (trajnostnih) zahtev, ki morajo biti pri projektiranju izpolnjene, in
projektant to tudi dokaže. Tak način predpisovanja zahtev smo že imeli/imamo v uredbi
o ZeJN, bil je kritiziran, in prav to manjkajočo prožnost želimo s kTG projektantov
omogočiti.

•

Zapis primerjalnih vrednosti za posamezni kazalnik TG, kar bi pomenilo, da je projekt
trajnosten, če z delom kazalnikov ali z vsemi kazalniki doseže/preseže primerjalne
vrednosti. Vendar v Sloveniji glede na relativno majhen obseg gradnje in pričakovan
velik raztros zgrajenih nestanovanjskih/javnih stavb (z vidika arhitekture, oblike,
gradbeno-fizikalnih lastnosti, profila rabe, namembnosti, lokacije in podnebja,
dostopnih podatkov o stavbi idr.) primerjalnih vrednosti še zelo dolgo ne bomo mogli
določiti.

•

V zakonodajo bi lahko zapisali, da je treba projektirati po slovenski verziji Level(s), in
zavezali projektanta, da pojasni v tehničnem poročilu, npr. kako je spremljal in
upošteval načela TG pri projektiranju. Po načelu »izjave« z obrazložitvijo v tehničnem
poročilu. Na ta način bi zahtevali analizo po kTG, dosežene vrednosti pa bi evidentirali
(poročali bi jih centralno na dogovorjeni portal), na začetku brez primerjave. (To je
raven 1.) To bi bilo vključeno v predmet javnega naročanja.

•

Lahko bi postavili »referenčno« stavbo za oceno kTG in nato zaostrovali trajnostne
zahteve npr. na 90 %, 80 % izhodišča.

Razprava z javnimi naročniki glede postopka naročanja stavb in možnosti vključevanja kTG v
njihov sistem naročanja je pokazala, da bi kazalnike TG najlaže vključili, če bi bili zakonsko
predpisani. Dokler je uporaba kTG izbirna, ne bo veliko zanimanja, ker to pomeni polje
tveganja za javnega naročnika. Napredni javni naročniki že danes vključujejo nekatere
zahteve s področja TG.
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Če bi lahko opredelili določeno primerjalno vrednost za celotno oceno trajnostnega vidika
stavbe, bi to javni sektor posvojil, vendar je s strokovnega vidika priti do takega kazalnika
zahtevno in pogojeno z izkušnjami in primeri.
Izkazana je potreba po informiranju in usposabljanju za trajnostno gradnjo in po promociji tega
področja v celotni verigi deležnikov graditve trajnostnih javnih stavb.

Ugotovitve s 4. posvetovalne delavnice o digitalizaciji v gradbeništvu in uporabi BIMorodij na področju trajnostnih stavb, pomembne za razvoj kTG:
Razvoj BIM je dinamičen, saj se tudi v tujini uvajajo kazalniki TG in se bo zato BIM-podpora
vrednotenju TG gotovo razvijala.
Zavedati se moramo sedanje vrzeli med razvojnimi možnostmi BIM-orodij in njihovo dejansko
uporabnostjo. BIM-orodje je ta čas še nezrelo in še ni razvito na način, da bi projektanti lahko
avtomatizirano izvajali vse procese trajnostnega načrtovanja z BIM.
Uporabniki BIM-orodij želijo, da se pospeši priprava državne zbirke podatkov za določanje
kTG in BIM-knjižnic. Z vidika kTG bi si želeli usklajeno aktivnost priprave BIM-knjižnic
materialov in proizvodov. Stanje je tako: Nekateri dobavitelji in proizvajalci gradbenih
materialov že pripravljajo BIM-knjižnice za svoje proizvode. Ker BIM-knjižnice pripravljajo
proizvajalci, so pripravljene vsebine za vse uporabnike enake in s primerljivostjo ni težav.
Nekateri proizvodi so splošni, vsak projektant si jih pripravi v BIM-orodju za svoje potrebe in
teh podatkov vešči uporabniki BIM-orodij ne bodo pošiljali naprej, saj so konkurenčna
prednost. Proizvajalci bi načelno lahko naredili tudi splošne BIM-knjižnice, a najbrž ne bodo
mogli nikoli zadostiti vsem potrebam projektantov. Ne smemo pozabiti niti na navajanje
materialov po načelu »kot na primer«, kot je to v uporabi pri javnem naročanju. Nadaljnje
sodelovanje skupine razvijalcev kTG z deležniki informatizacije v gradbenem sektorju je nujno
za razvoj ustrezne podpore uvajanju kTG v prakso.
Udeleženci so poudarili, da je smiselno pripraviti smernice za izdelovalce knjižnic, posledično
za poenotenje vrednotenja kTG. Za razvijalce kTG to pomeni, da bi morali pripraviti nabor
vseh parametrov, ki skozi kazalnike vstopajo in se uporabljajo pri določitvi kazalnikov. To je
še razumljivo v primeru pridobivanja podatkov LCA iz EPD-jev. Ni pa nujno, da so ti vhodni
podatki za izračun kTG dostopni neposredno v BIM-knjižnicah materialov oziroma proizvodov.
Lahko gre že za bolj zrel, agregiran podatek, ki je vstopni za izračun kTG (npr.: raba
neobnovljivega dela primarne energije v fazi uporabe stavbe – namesto toplotne prevodnosti,
debelin ipd.).
Formati knjižnic različnih BIM-orodij se lahko med seboj razlikujejo, torej to pomeni manj
možnosti za povezovanje dobaviteljev BIM-orodij.
Ocenjujemo, da smo še v začetni fazi uspešnega uvajanja BIM v projektiranje trajnostnih
stavb, veliko BIM-funkcionalnosti še ni dorečenih oziroma niso dovolj razvite. Razvijalci kTG
smo povsem na koncu BIM-verige, saj sami BIM-orodja bolj kot uporabljamo, predvsem
spremljamo z namenom razumeti morebitne ovire, ki jih projektanti, BIM-menedžerji ali
specialisti za TG ob uporabi lahko zaznajo.
Pri odločanju o zahtevnosti zapisa metode za določitev kTG se moramo zavedati, kakšen
odziv lahko pričakujemo od BIM-projektiranja in da danes možnost »ob pritisku na gumb v
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BIM samodejno dobim podatke za izračun kazalnikov TG« še ni uresničljiva, prav tako še ne
obstaja »vtičnik za izračun kazalnikov po Level(s)«. Pričakovati moramo razvoj BIM-podpore
pri določanju kTG, vendar pa moramo pripraviti metodo za določanje vrednosti kazalnika, ki
bo delovala tudi neodvisno od BIM-orodij.

6 Drugo informiranje deležnikov o možnostih
sodelovanja
Da bi seznanili slovensko strokovno javnost s potekom razvoja kazalnikov trajnostne gradnje
in tako omogočili zainteresiranim deležnikom sodelovanje na posvetovalnih delavnicah in tudi
morebitno poznejše sodelovanje v različnih fazah razvoja kazalnikov TG in sistema
vrednotenja trajnostne gradnje, smo na več strokovnih srečanjih in v strokovnih medijih na
kratko predstavili projekt LIFE IP CARE4CLIMATE, Akcijo C4.4, in možne oblike sodelovanja
deležnikov ter kontaktne podatke za nadaljnje stike z izvajalci.

Predavanja:
1. GBC – izobraževanje – delavnica za izvajalce na temo fasadni sistemi – izobraževanje
o energijsko učinkovitih ovojih, 26. november 2019, Dol pri Ljubljani,
dr. Sabina Jordan, ZAG;
https://gbc-slovenia.si/uncategorized-sl/izobrazevanje-energijsko-ucinkoviti-ovojistavb/.
2. CER – 4. zeleni zajtrk – Spremenjene zahteve glede energetske učinkovitosti stavb,
20. november 2019, Ljubljana, izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK;
http://cer-slo.si/4-zeleni-zajtrk-energetska_ucinkovitost_stavb.html;
http://cer-slo.si/4-zeleni-zajtrk-porocilo-stavbe.html.
3. MEGRA 2019, DRC – Trajnostna gradnja, energetska sanacija objektov, novi
infrastrukturni projekti, 11. oktober 2019, Gornja Radgona, izr. prof. dr. Marjana
Šijanec Zavrl, GI ZRMK;
https://www.fgg.uni-lj.si/wp-content/uploads/2019/10/Megra-2019_2.obvestilo_web_1.pdf ;
https://www.youtube.com/watch?v=-BB3DCjhsHs&fbclid=IwAR3eF2MqAt21af_sAuDqpvJNyBVuNQ-voLVy5uM1Iud82yvGl6Rdni-YfA.
4. GZS, Strokovni gradbeni kažipot ZGIGM – 23. oktober 2019, Ljubljana, izr. prof. dr.
Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK;
https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/sreča
njki?ID=3161 in https://www.youtube.com/watch?v=CYxwIiADFx4.
5. WCF 2019, World Construction Forum 2019 Buildings and Infrastructure Resilience
Ljubljana, 8. marec 2019, konferenca v Cankarjevem domu v Ljubljani, dr. Marjana
Šijanec Zavrl, M. Tomšič, F. Knez, S. Jordan;
https://www.wcf2019.org/programme/index.html,
https://www.youtube.com/watch?v=etNWoZf0H3I&t=193s.
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Slika 6.1: Predavanje predstavnice GI ZRMK v okviru Gradbenega kažipota

Objave v strokovnih publikacijah:
1. Glas gospodarstva – Gradnje, GZS, panožna številka, maj 2019
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2. Gradbenik 3, marec 2019

3. EGES, številka 2, 2019
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