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Testna uporaba kazalnikov 
trajnostne gradnje Level(s) v 
slovenskem okolju

Š tevilna prizadevanja v zadnjih letih v Sloveniji 
potrjujejo zavedanje o pomenu gradnje trajnost-
nih stavb. Na tem področju se srečujemo s tržnimi 

pobudami, spodbujevalnimi programi za uresničevanje 
državnih politik in tudi z zakonskimi zahtevami na 
področju graditve v okviru zelenega javnega naročanja. 

Potrebujemo pa celovit sistem trajnostnih meril, 
ki bo v načrtovanje in gradnjo stavb vpeljal načelo 
upoštevanja življenjskega cikla in ga bomo lahko pri gra-
ditvi stavb množično uporabljali. Njegov razvoj poteka v 
okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE 
(2019–2026), ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor. 
Slovenske kazalnike trajnostne gradnje (TG) oblikujemo 
na podlagi prilagoditve meril evropskega okvira Level(s). 

V projektu se pripravlja poenotenja izhodišč, podat-
kovnih virov in postopkov za določitev vrednosti posa-

meznih kazalnikov, ki jih želimo v največji možni meri 
navezati na nacionalno zakonodajo s področja graditve, 
na računske metode in programska orodja v našem 
prostoru ter na uveljavljene postopke, sprva predvsem 
načrtovanja in pozneje tudi gradnje stavb. Pričenja se 
testna faza uporabe alfa verzije kazalnikov TG (www.
kazalnikitrajnostnegradnje.si), kamor se lahko vključijo 
investitorji, projektanti in druga zainteresirana strokovna 
javnost.

Evropski pogled 
Evropski zeleni dogovor, ki na ravni EU predstavlja načrt, 
kako bo Evropa do leta 2050 postala prva podnebno 
nevtralna celina, močno posega tudi na področje stavb 
in grajenega okolja. Gledano v svetovnem merilu nasta-
ja 28 % emisij toplogrednih plinov (TGP) zaradi rabe 
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energije v stavbah in njihovemu zmanjševanju je na-
menjena vrsta ukrepov, ki jih že izvajamo. Nadaljnjih 11 % 
emisij TGP pa je t. i. vgrajenih emisij, povezanih z gradit-
vijo stavb, ki se bodo ob odsotnosti načrtnega pristopa 
v prihodnje le povečevale. V EU je zato trend zadnjih let 
razširiti pogled s faze uporabe stavb na njihov celoten 
življenjski cikel, ki zajema pridobivanje surovin, izde-
lavo gradbenih proizvodov, njihov transport na lokacijo 
in gradnjo, fazo uporabe (vključno z vzdrževanjem in 
prenovo) in fazo ob koncu življenjske dobe. Zavedati se 
moramo, da so evropske stavbe odgovorne za polovico 
rabe energije in 40 % emisij TGP, da je z njimi povezana 
polovica pridobivanja surovin, tretjina porabe vode in 
tretjina proizvedenega odpada. Tako učinkovita rabe 
energije v stavbah in prehod na obnovljive vire kot za-
sledovanje ciljev krožnega gospodarstva v gradbeništvu 
je nujno za blaženje podnebnih sprememb in za zdravo 
ter kakovostno bivanje v naši sredini.

Prizadevanja za trajnostno gradnjo in stavbe že dol-
go niso več novost. Pomembnejše stavbe večji investitorji 
načrtujejo v skladu z merili prostovoljnih mednarodnih 
certifikacijskih shem (LEED, BREEAM, DGNB), ki zago-
tavljajo okolju prijazno, zdravo in prijetno stavbo, varno 
in zanesljivo za uporabo. Poleg okoljskih in družbenih 
meril kakovosti so take stavbe tudi gospodarne tako z 
vidika naložbe kot z uporabniškega vidika. Spoznanja v 
povezavi z blaženjem podnebnih sprememb pa kažejo, 
da je načela trajnostne gradnje treba razširiti na večji 
izbor stavb, tako na javne stavbe, ki so zgled drugim, kot 
tudi na druge stavbe, ki so bodisi podprte z evropskimi 
sredstvi ali pa nastajajo v povezavi z ozaveščenimi inves-
titorji in uporabniki. 

Evropa, ki torej poudarja velik pomen trajnostne 
gradnje, krožnega gospodarstva v gradbenem sektor-
ju, razogljičenja stavb in zelenega javnega naročanja, 
zastavljene cilje podpira z razvojem skupne metrike tra-
jnostne gradnje oz. evropskega okvira Level(s) za vred-
notenje trajnostne gradnje. 

Prilagajanje metrike trajnostne 
gradnje slovenskemu okolju
Posamični poskusi uporabe tujih certifikacijskih shem za 
vrednotenje trajnostne gradnje (npr. LEED, BREEAM, 
DGNB) v slovenskem prostoru so pokazali na vrsto 
priložnosti in hkrati na nekaj organizacijskih, tehničnih in 
postopkovnih omejitev, ponekod na nezrelost domačega 
trga, pomanjkanje znanj in spretnosti za trajnostno grad-
njo, vrzeli v digitalizaciji načrtovanja trajnostnih stavb ter 
pomanjkljive podatkovne zbirke. 

V skladu s slovenskimi prizadevanji za celovito in 
široko uporabno metodo spremljanja trajnostnih vidikov 
stavbe s posebnim poudarkom na okoljskih vidikih je raz-
voj kazalnikov trajnostne gradnje kot pomembna naloga 
umeščen tudi v aktualne strateške dokumente energet-
sko podnebne politike – Nacionalni energetski podnebni 
načrt (NEPN, 2020). 

Razvoj slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (TG) 
poteka skladno z evropskim okvirom Level(s) za oceno 

trajnostne gradnje. Podobno kot nekatere druge ev-
ropske države je tudi Slovenija začela z nacionalnim 
prilagajanjem evropskih meril TG. Aktivnost poteka v 
okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE 
in jo izvajata Gradbeni inštitut ZRMK ter Zavod za 
gradbeništvo Slovenije pod koordinacijo Ministrstva za 
okolje in prostor.

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) 
je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega 
programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spre-
membe in sredstvi partnerjev projekta. Poteka v ob-
dobju 2019–2026 in ga pod vodstvom Ministrstva za 
okolje in prostor izvaja 15 partnerjev. Namen projekta je 
s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja 
ključnih deležnikov spodbuditi izvajanje ukrepov na 
šestih glavnih področjih, s čimer bo projekt pripomogel 
k temu, da bo Slovenija dosegla cilje zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov (TGP) do leta 2030 oziroma prispe-
vala k hitrejšemu prehodu v nizkoogljično družbo.

Okvir Level(s)
Okvir Level(s) nastaja od leta 2015, razvija ga Evrop-
sko raziskovalno središče (JRC) pod okriljem Evropske 
komisije (EK) in v sodelovanju s širokim krogom deležnikov 
TG. Beta verzija kazalnikov je bila objavljena jeseni 2017, 
sledila ji je poskusna uporaba široko po Evropski uniji 
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(EU). Na podlagi povratnih informacij iz testne uporabe 
je bila konec leta 2020 objavljena prenovljena verzija 
kazalnikov Level(s), ki je v glavnih elementih, ki zadevajo 
krožno gospodarstvo v sektorju graditve dorečena. V 
letu 2021 se dopolnjuje še z dodatnimi vidiki kakovosti, ki 
so še posebej pomembni za uporabnika, in z vrsto pod-
pornih orodij za lažjo uporabo kazalnikov. 

Kazalniki okvira Level(s) posegajo na tri glav-
na področja: (1) poraba virov in okoljske lastnosti v 
življenjskem ciklu stavbe, (2) zdravje in ugodje uporab-
nika ter (3) stroški, vrednost in tveganje. 

Znotraj treh tematskih področij, ki torej naslavljajo tri 
stebre trajnosti: okolje – človek – gospodarnost, se na-
hajajo makro cilji in kazalniki, s katerimi lahko transpar-
entno prikažemo: 
•	 kako skladna je stavba z načeli, pomembnimi za varo-

vanje okolja, 
•	 kako prijetna je za bivanje in kako kakovost notran-

jega okolja lahko vpliva na uporabnikovo zdravje,
•	 kako ekonomična je. 

Šest makro ciljev evropskega okvira za vrednotenje 
trajnostne gradnje Level(s) (Tabela 1) vsebinsko pokriva 
področje energije, ogljični odtis, rabo materialov in od-
padke, rabo vode, zdravje in ugodje, vplive klimatskih 
sprememb, stroške življenjskega cikla in vrednost stavbe. 
To so tista področja, ki znatno prispevajo k zastav-
ljenim evropskim in nacionalnim politikam in ciljem na 
področju trajnostne gradnje in krožnega gospodarstva 
v gradbenem sektorju. Z obravnavo naštetih področij 
pri načrtovanju stavb v projekte vpeljemo upoštevanje 
načela življenjskega cikla.

Evropske izkušnje iz testne 
uporabe Level(s)
Beta verzija okvira Level(s) je bila od jeseni 2017 do 
septembra 2019 za uporabo in testiranje na voljo 
brezplačno. Po poročilu EK se je v testno fazo vključilo 
136 projektov iz 21 držav (dva tudi iz Slovenije), med 
njimi je bilo 74 stanovanjskih in 62 nestanovanjskih 
stavb. Opazen je bil večji odziv v nordijskih državah (Fin-
ska, Danska) oziroma v državah, kjer je uporaba ocene 
življenjskega cikla stavbe v gradbeni zakonodaji že 
napovedana (Francija, Nizozemska, Finska). 

K testiranju kazalnikov okvira Level(s) so večinoma 
pristopili strokovnjaki z veliko ali srednje veliko izkušnjami 
z vrednotenjem TG. Med njimi so izrazito prednjačili 
inženirji različnih strok, sledili so arhitekti in svetovalci 
za področje okolja in energije. Glede na področje dela 
so med sodelujočimi izrazito prevladovale projektantske 
organizacije in akademski krogi, medtem ko so bili manj 
številni predstavniki javnega sektorja, nevladnih organi-
zacij, proizvajalcev gradbenih materialov, investitorjev in 
gradbenih podjetij. Najpogosteje so se poskusni upor-
abniki odločali za izračun kazalnikov a) 1.1 Raba energije 
v fazi uporabe (80 testnih uporab), b) 1.2 Potencial za 
globalno segrevanje, c) 3.1 Raba vode v fazi uporabe, 
d) 2.3 Odpadki in materiali pri gradnji in rušenju, e) 4.2 
Kakovost notranjega zraka, f) 4.2 Čas zunaj območja 
toplotnega ugodja in h) 2.1 Pregled materialov (47 test-
nih uporab). 

Uporaba scenarijskih orodij za obravnavo 
življenjskega cikla, LCA, LCC in napovedovanje odziva 
stavbe na klimatske pogoje v prihodnjih razmerah kli-
matskih sprememb so bili bistveno manj zanimivi za test-
no uporabo (testirani so bili v povprečju okoli 20-krat). 

Slaba polovica predstavnikov javnega sektorja je 
ocenila okvir Level(s) kot obetavno metodo za vključitev 
v sistem javnega naročanja, pri čemer bi si želeli nekoliko 
lažjo in končnemu uporabniku prijaznejšo rešitev. Podob-
no je polovica udeležencev testiranja iz javnega sektorja 
menila, da bi na uporabo okvira Level(s) lahko v prihod-
nje vezali financiranje iz sredstev EU. Kot težavo so ob 
tem navajali, da so za uporabo Level(s) in še posebej 
za metodo LCA potrebna strokovna znanja, človeški in 
finančni viri ter ustrezna orodja, da bi morali opredeliti, 
kdo je odgovoren za izvedbo LCA, in da je tovrstne ana-
lize težko delati retrospektivno. 

Odzivi strokovnjakov širom EU, večinoma projek-
tantov, so podrobneje razkrili pričakovanja stroke 
glede okvira za trajnostno vrednotenje stavb Level(s) 
in metodološke vrzeli zlasti pri upoštevanju vidika 
življenjskega cikla in pri uporabi rezultatov v postopku 
odločanja, saj Level(s) ne podaja primerjalnih kazalnikov 
ali referenčnih vrednosti, kot so jih vajeni uporabniki 
uveljavljenih tržnih certifikacijskih shem (kot npr. LEED, 
BREEAM, DGNB). Pohvalili so koncept scenarijskega 
pristopa pri načrtovanju, ki daje podlage za usklajevanje 
z naročnikom in argumentirano odločanje.

Ugotovitve iz testiranja Level(s) in načrti EK kažejo, 
da ima preostala Evropa z uporabo Level(s) podobne 
težave, kot jih ugotavljamo v Sloveniji, in da razvoj slov-
enskih kazalnikov trajnostne gradnje pri nas poteka 
ravno ob pravem času, da zajamemo evropski razvojni 
val pri uvajanju skupne metrike TG.

EK po testiranju nadaljuje z razvojem okvira Level(s): 
konec leta 2020 so bile uvedene nekatere spremembe 
pri načinu uporabe kazalnikov. Poleg tega je prišlo do 
globljega vsebinskega povezovanja z obstoječimi certi-
fikacijskimi shemami (saj te že obvladujejo pomemben 
del trga) z namenom, da bo na ravni EU čim prej lahko 
zagotovljeno primerljivo poročanje o doseženih trajnost-
nih lastnostih stavb.

Najvidnejša je sprememba v razumevanju t. i. ravni 
obravnave trajnostnega vidika stavbe, po čemer je 
tudi evropski okvir dobil ime. V prvotni zamisli je bilo 
določanje vrednosti kazalnikov zasnovano tako, da se na 
ravni 1 določa vrednost posameznega kazalnika na pod-
lagi skupne metodologije, na ravni 2 se izvaja primer-
jalna ocena lastnosti – torej se primerjajo izkazane last-
nosti stavbe med funkcionalno primerljivimi stavbami (na 
nacionalni ravni ali v okviru portfelja stavb enega inves-
titorja) – in na ravni 3 načrtovalci optimizirajo trajnostne 
kazalnike stavbe, pri čemer uporabljajo zahtevnejše 
analize in tako optimizirajo zasnovo nastajajoče stavbe. 

Na podlagi povratnih informacij iz poskusne uporabe 
kazalnikov Level(s) je nov način uporabe kazalnikov bolj 
prilagojen fazam gradbenega projekta in se s podrob-
nostjo analize prilagaja dorečenosti faze projekta in 
podatkom, ki so v posamezni fazi na voljo. Investitorji 
in strokovnjaki bodo tako lahko sprejemali odločitve v 
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celotnem procesu načrtovanja in gradnje stavbe in z 
njimi vplivali na zmanjševanje rabe virov ter povečevali 
okoljsko kakovost stavbe v odvisnosti od faze gradnje. 

Na ravni 1, ki zajema fazo idejne zasnove stavbe, bodo 
vplivali tako, da bodo sledili vsebinskim opomnikom 
za načrtovanje. Raven 2 predstavlja fazo podrobnega 
načrtovanja in gradnje, zato bodo izračunavali vrednost 
kazalnikov z vedno bolj natančnimi in dorečenimi vhodn-
imi podatki ter tako sledili zastavljenim ciljem. Na ravni 3, 
ki predstavlja fazo po zaključku gradnje in predaji stavbe 
naročniku, bodo lahko spremljali doseganje kazalnikov 
TG na podlagi izračunov za dejansko izvedeno stanje oz-
iroma na podlagi meritev, kjer je to izvedljivo. Novi pris-
top omogoča večjo prožnost okvira za vrednotenje TG, 
kajti uporabniki lahko začnejo z uporabo okvira Level(s) 
na osnovi uporabe standardnih ali generičnih podatkov 
in pozneje, ko se bolje spoznajo z metodo, uporabijo 
natančnejše/specifične podatke ali podatke, povezane s 
konkretnim projektom oziroma stavbo, ki bolje predstav-

1 Ravni uporabe kazal-
nikov evropskega okvira 
Level(s) glede na faze 
razvoja projekta

Tabela 1: Makro cilji in 
kazalniki za trajnostne 
stavbe (povzeto po 
evropskem okviru Level(s), 
razl. 1.0, 2020, za oceno 
trajnostne gradnje in 
slovensko prilagoditev 
kazalnikov trajnostne 
gradnje LIFE IP CARE-
4CLIMATE)

1

Tabela 1

ljajo njihov gradbeni projekt.
Šest makro ciljev evropskega okvira za vrednotenje 

trajnostne gradnje Level(s) (Tabela 1) vsebinsko pokriva 
področje energije, ogljični odtis, rabo materialov in od-
padke, rabo vode, zdravje in ugodje, vplive klimatskih 
sprememb, stroške življenjskega cikla in vrednost stavbe. 
To so tista področja, ki znatno prispevajo k zastav-
ljenim evropskim in nacionalnim politikam in ciljem na 
področju trajnostne gradnje ter krožnega gospodarstva 
v gradbenem sektorju. Z obravnavo naštetih področij pri 
načrtovanju stavb bomo lahko v projekte vpeljali načelo 
obravnave življenjskega cikla.

Od predvidenega niza skupno 16 kazalnikov okvira 
Level(s) je ta hip (leta 2021) mogoče uporabljati 11 osred-
njih, drugi so novejši in so še v razvoju. Sistem kazalnikov 
je zasnovan tako, da spodbuja uporabo metod ocene 
življenjskega cikla (LCA, angl. life cycle assessment) in 
ocene stroškov življenjskega cikla (LCC, angl. life cycle 
costing). 

OKOLJE: Poraba virov in okoljske lastnosti v življenjskem ciklu stavbe

•	 Makro cilj 1 Emisije toplogrednih plinov v življenjskem 
ciklu stavb

•	 1.1 Raba energije v fazi uporabe stavbe 
•	 1.2 Potencial za globalno segrevanje v življenjskem ciklu 

(GWP)

•	 Makro cilj 2 Z viri učinkovit in krožen snovni življenjski 
cikel

•	 2.1 Seznam količin, materialov in življenjske dobe
•	 2.2 Odpadki in materiali pri gradnji in rušenju
•	 2.3 Načrtovanje za prilagodljivost in prenovo
•	  2.4 Načrtovanje za razgradnjo, ponovno uporabo in 

recikliranje

•	 Makro cilj 3 Učinkovita raba vodnih virov •	 3.1 Raba vode v fazi uporabe stavbe

ČLOVEK: Zdravje in ugodje

•	 Makro cilj 4 Zdravje in ugodje v bivalnih prostorih •	 4.1 Kakovost notranjega zraka
•	 4.2 Čas zunaj območja toplotnega ugodja.
•	 4.3 Svetloba in vidno ugodje*
•	 4.4 Akustika in zaščita pred hrupom*

•	 Makro cilj 5 Prilagajanje in odpornost na klimatske 
spremembe

•	 5.1 Zaščita uporabnikovega zdravja in toplotno ugodje
•	 5.2 Povečano tveganje ekstremnih vremenskih pojavov*
•	 5.3 Trajnostno odvodnjavanje*

GOSPODARNOST: Stroški, vrednost in tveganje

•	 Makro cilj 6 Optimizacija stroškov življenjskega cikla in 
vrednost

•	 6.1 Stroški življenjskega cikla in
•	 6.2 Oblikovanje vrednosti in dejavniki tveganja*
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nacionalnih in mednarod-
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kakovosti v graditeljstvu 
(ZKG) in predavatelj v 
programih usposabljanja 
za neodvisne strokovnjake 
za izdajo energetskih 
izkaznic, energetske 
svetovalce, energetske 
preglednike, upravljavce 
z energijo, inšpektorje in 
upravnike stavb. Vključen 
je v številne strokovne 
organizacije, med drugim 
je član ISCES, medn-
arodnega znanstvenega 
odbora za energijo in 
trajnostnost pri združenju 
ICOMOS, in ima status 
DGNB konzultanta, ki 
ga podeljuje Nemško 
združenje za trajnostno 
gradnjo.

PVC Nagode d.o.o.
Tržaška 87a, SI-6230 Postojna
T 05 700 05 55, F 05 720 35 56
salon.po@pvcnagode.si

www.pvcnagode.si

ALU vhodna vrata
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Razvojno okolje za trajnostno 
gradnjo v okviru LIFE IP 
CARE4CLIMATE
Razvoj meril za trajnostno gradnjo stavb v Sloveniji pote-
ka v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (2019-
2026), Akcija C4.4. 

Za komunikacijo z različnimi deležniki trajnostne 
gradnje pri nas v projektu nastajata »podporno okolje 
in e-platforma trajnostne gradnje«, kjer so predstavljene 
razvojne faze prilagajanja kazalnikov TG slovenskim 
razmeram in kjer potekata tudi testna uporaba kazal-
nikov ter izmenjava izkušenj.

V slovenski alfa verziji kazalnikov TG ohranjamo 
strukturo šestih makro ciljev okvira Level(s) in pripadajoči 
nabor kazalnikov ter orodij. Kazalniki so namenjeni kot 
podpora v procesu podrobnega načrtovanja stavbe 
po trajnostnih usmeritvah ali kot merilo za kvantitativno 
oceno trajnostnih vidikov stavbe ob dokončanju projek-
ta za izvedbo (PZI) oziroma ob zaključku gradnje. Tako 
bomo lahko nadgradili sedanji sistem zelenega javnega 
naročanja na področju gradenj s celovitimi trajnostnimi 
merili in omogočili načrtovalcem več ustvarjalne svo-
bode.

Postopek določitve vrednosti posameznega kazal-
nika usklajujemo s slovensko zakonodajo, gradbenimi 
predpisi in prakso oziroma opredeljujemo vrzeli pri po-
datkih, primerjalnih vrednostih, programskih orodjih, 
zbirkah podatkov, pri potrebnem znanju in uveljavljenih 
postopkih graditve ter zakonskih podlagah, kot tudi pri 
usklajevanju slovenskega okvira trajnostne gradnje in 
krožnega gradbeništva z evropskimi usmeritvami. 

Prvi dve leti projektnega dela sta bili namenjeni 
posvetovanju z deležniki (delavnice z javnim sektorjem, 
gradbeno industrijo, arhitekti in inženirji, raziskovalci, 
stanovskimi organizacijami, Eko skladom, ministrstvi ipd.) 
in pripravi alfa verzije slovenskemu okolju prilagojenih 
kazalnikov TG, ki nastajajo v vključujočem procesu s 
ključnimi odločevalci, uporabniki in strokovnjaki. 

Štirih posvetovalnih delavnic se je leta 2019 udeležilo 
skupno 107 posameznikov, ki so se seznanili s procesom 
razvoja slovenske različice meril trajnostne gradnje 
na podlagi okvira EU Level(s), z osnutkom vsebine na-
cionalne alfa verzije kazalnikov trajnostne gradnje in s 
pripadajočo metriko ter izrazili svoje mnenje o priprav-
ljenosti deležnikov v slovenskem prostoru na uvedbo 
trajnostnih meril za stavbe in o izvedljivosti postopkov 
za vrednotenje TG v slovenskem prostoru. Projektanti 
(inženirji in arhitekti) so na primer prepoznali pomen 
trajnostne gradnje, vendar pa pri naročnikih le redko 
naletijo na poučenega odločevalca, ki lahko (nadstand-
ardno) naročilo trajnostne stavbe tudi dejansko izpelje. 
Menijo, da informatizacija v postopku načrtovanja stavb 
gotovo daje nove priložnosti tudi za obvladovanje tra-
jnostne 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 zasnove 
stavbe in upoštevanje življenjskega cikla) pri uporabi 
stavbe prinaša velike prihranke ter zagotavlja uporab-
nikom in okolju prijaznejšo stavbo. Da bi pri vrednotenju 
TG v polni meri izkoristili možnosti BIM-projektiranja, je 
potrebna sistemska podpora (npr. usklajena priprava 
enotnih knjižnic za proizvode in sisteme, vtičniki v pod-
poro trajnostnemu vrednotenju) oziroma nujen znaten 
vložek uporabnikov BIM-orodij v pripravo BIM-okolja, 
da tako načrtovani projekt pri vseh vključenih deležnikih 
izkaže dodano vrednost. Projektanti tudi menijo, da digi-
talizacija graditve v prihodnosti pomeni velike podporne 
možnosti za vrednotenje trajnostne gradnje. 

S testiranjem alfa verzije kazalnikov TG želimo pre-
veriti uporabnost (posamičnih, nacionalno prilagojenih) 
kazalnikov v realnih projektih, kjer bo to izvedljivo, ali 
na drugih izbranih primerih in tako vsebinsko opredeliti 
znanje, orodja, podatkovne zbirke, merila ipd., ki jih na 
nacionalni ravni potrebujemo ob adaptaciji Level(s), saj 
ni verjetno, da bi se lahko za širšo uporabo v slovenskem 

2 Procesi znotraj 
podpornega okolja in 
e-platforme za razvoj 
kazalnikov trajnostne 
gradnje (LIFE IP CARE-
4CLIMATE) 

3 Video usposabljanje 
za testne uporabnike 
alfa verzije slovenskih 
kazalnikov trajnostne 
gradnje v projektu LIFE IP 
CARE4CLIMATE 

4 Podporno okolje in 
e-platforma trajnostne 
gradnje – razvojno okolje 
za slovensko verzijo kazal-
nikov trajnostne gradnje 
na podlagi evropskega 
okvira Level(s) (LIFE IP 
CARE4CLIMATE) 

5 Predstavitev alfa ver-
zije kazalnika trajnostne 
gradnje na www.kazalniki-
trajnostnegradnje.si (LIFE 
IP CARE4CLIMATE)
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Doc. dr. Sabina Jordan je 
zaposlena kot razisko-
valka na Zavodu za 
gradbeništvo Slovenije. 
Njeno delo obsega 
znanstveno in strokovno 
delo s področja toplot-
nega odziva in energet-
ske učinkovitosti stavb, 
mikro-klimatskih razmer 
in kakovosti notranjega 
zraka, zaščite pred vlago 
v stavbah ter trajnost-
nega gradbeništva. Redno 
sodeluje tako v domačih 
kot tujih raziskovalnih pro-
jektih, objavlja v strokovnih 
in znanstvenih revijah ter 
sodeluje na strokovnih in 
znanstvenih konferencah 
doma in v tujini. Je članica 
Zbornice za arhitekturo in 
prostor Slovenije (ZAPS) 
in Strokovnega sveta SRIP 
PSiDL. V evropskem pros-
toru je članica evropske 
gradbeno-tehnološke plat-
forme (ECTP), kjer aktivno 
deluje na dveh področjih: 
Energy Efficient Buildings 
(EEB) in Active Ageing 
and Design (AA&D).

Friderik Knez, univ. dipl. 
fiz.  je vodja oddelka 
za gradbeno fiziko na 
Zavodu za gradbeništvo 
Slovenije. Je predsed-
nik Strokovnega sveta 
SRIP Pametne stavbe in 
dom z lesno verigo ter 
uveljavljen strokovnjak na 
področju življenjskega cik-
la gradbenih proizvodov. 
Raziskuje na področju 
trajnostne gradnje in 
toksičnosti dimnih plinov 
in je avtor več objav z 
omenjenih področij.
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prostoru navezali na katerega od znanih tržnih certifi-
kacijskih sistemov (stroški, licence, nacionalne poseb-
nosti). Sodelujočim pri testiranju alfa verzije kazalnikov 
bo na voljo uvodno (spletno) usposabljanje. Testiranje 
alfa verzije je predvideno eno leto in bo potekalo inter-
aktivno preko »podpornega okolja in e-platforme«. Pod-
porno okolje za TG je bistveno za ovrednotenje kazal-
nikov. Nastajalo bo v tesnem sodelovanju s strokovnjaki 
različnih področij z namenom zagotoviti informacije in 
podatke za ovrednotenje izbranega kazalnika (npr. po-
datke za LCC, podatke iz okoljskih produktnih deklar-
acij – EPD) in deliti potrebna znanja o metodah, orodjih, 
standardizaciji in napredku na področju. 

V drugem delu projekta bodo nadgrajeni kazalniki 
TG urejeni v sistem za vrednotenje TG, imenovan beta 
verzija, sledilo bo uravnoteževanje kazalnikov in testiran-
je že na pravih projektih, predvidoma na podlagi razpisa 
ministrstva. Do leta 2026 je tako načrtovan delujoči 
sistem za vrednotenje trajnostne gradnje, nacionalno 
prilagojen in skladen z okvirom Level(s), podprt z us-
posabljanji deležnikov in z e-platformo znanj o trajnostni 
gradnji. Kazalniki, ki nastajajo v projektu LIFE IP CARE-
4CLIMATE, naj bi po načrtu v prihodnosti podpirali tudi 
zeleno javno naročanje.

Povabilo k poskusni uporabi alfa 
verzije kazalnikov TG
V Sloveniji smo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLI-
MATE pripravili prvo, t. i. alfa verzijo nabora kazalnikov 
TG, namenjenih za testno uporabo. Gre za slovensko 
prilagoditev kazalnikov evropskega okvira Level(s) 
in postopno vzpostavitev podpornega okolja v obliki 
znanj, dostopnih podatkovnih zbirk in orodij, uporabnih 
v našem okolju. 

V testiranje alfa verzije kazalnikov TG se lahko 
vključijo arhitekti, inženirji, gradbena industrija, inves-
titorji, raziskovalci, študenti in vsi drugi zainteresirani 
strokovnjaki s področja graditve stavb. Poglobljeno poz-
navanje področja v tej fazi ni potrebno, udeleženci testne 
faze se lahko s potrebnimi informacijami o kazalnikih TG 
seznanijo preko e-platforme in uvodnega usposabljanja 
(www.kazalnikitrajnostnegradnje.si). 

Testni uporabniki bodo na primer ovrednotili prim-
ernost dostopnih programskih orodij in razpoložljivost 
podatkov za ovrednotenje kazalnikov, ali pa samo po-
dali svoje mnenje o primernosti kazalnikov TG za našo 
gradbeno prakso. Namen testne uporabe kazalnikov 
je tudi spodbuditi moderirano strokovno razpravo med 
poskusnimi uporabniki in znotraj posameznih segmentov 
deležnikov. 

S poskusno uporabo želimo preveriti primernost 
kazalnikov za slovensko okolje in njihovo kompatibil-
nost z ustaljenimi fazami procesa graditve. Ugotoviti 
želimo morebitne metodološke in podatkovne vzeli pri 
določanju kazalnikov TG ter pridobiti mnenje stroke o 
usposobljenosti za analizo trajnostnih vidikov stavb in 
morebitnih ovirah pri uporabi kazalnikov pri načrtovanju 
in gradnji stavb tako pri novogradnjah kot pri prenovi. 

Zaključek
Z okvirom za vrednotenje trajnostne gradnje Level(s) želi 
Evropa v prihodnosti zagotoviti tudi večjo transparent-
nost pri doseganju strateških ciljev pri javnih naročilih 
gradenj in evropskem trajnostnem financiranju. Velika 
prednost okvira Level(s) je v tem, da je brezplačno na 
voljo za uporabo vsem, ki bi želeli preučiti skladnost 
stavbe z evropskimi prioritetami za grajeno okolje, hkrati 
pa je sistem kompatibilen z uveljavljenimi mednarodnimi 
sistemi za vrednotenje trajnostne gradnje, kot so LEED, 
BREEAM in DGNB. Kljub temu, da je uporaba okvira 
Level(s) prostovoljna, lahko računamo, da se bodo ta 
merila v prihodnje zasidrala tudi v nacionalnih postopkih 
graditve in naročanja na področju stavb. 

Več evropskih držav je že začelo s postopnim prila-
gajanjem meril Level(s) nacionalnim postopkom graditve 
stavb, pri nas razvoj prilagojenih nacionalnih kazalnikov 
trajnostne gradnje (kTG) poteka v okviru projekta LIFE IP 
CARE4CLIMATE. Slovenija merila za gradnjo trajnost-
nih stavb vsekakor potrebuje, saj smo bili v zadnjem de-
setletju priča prizadevanjem na različnih ravneh (spod-
bude, zakonodaja, tržne pobude), da bi visoko energijsko 
učinkovite stavbe nadgradili še z dobrimi okoljskimi last-
nostmi uporabljenih gradiv in da bi v načrtovanje vpeljali 
načelo upoštevanja življenjskega cikla. 

dr. Marjana Šijanec Zavrl, mag. Miha Tomšič, dr. Sabina Jordan, 

Friderik Knez; Gradbeni inštitut ZRMK, Zavod za gradbeništvo 

Slovenije

Viri
1 www.care4climate.si
2 www.kazalnikitrajnostnegrad-
nje.si
3 https://ec.europa.eu/environ-
ment/levels_en 
4 https://ec.europa.eu/info/
strategy/priorities-2019-2024/
european-green-deal_sl 

* Cena za akcijske proizvode oz. velikosti, vključno z montažo in 9,5 % DDV.  
V veljavi pri vseh pooblaščenih zastopnikih v Sloveniji do 30.09.2021.
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