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LIFE IP CARE4CLIMATE
LIFE17 IPC/SI000007

Priložnosti uporabe 
SLO kazalnikov trajnostne 
gradnje 
po EU Level(s)
Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl

Izobraževalni seminar
»Nadgrajevanje kompetenc ponudnikov
za zeleno javno naročanje gradenj«

sreda, 16. november 2022, 10:00-13:00
Gospodarska zbornica Slovenije, dvorana C, 
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

www.kazalnikitrajnostne gradnje.si

http://www.trajnostnagradnja.si/
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LIFE IP 
CARE4CLIMATE
LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), 
je 8 letni integralni projekt, 
ki bo s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in 
usposabljanja ključnih deležnikov, 
spodbudil izvajanje ukrepov
(v OPTGP, AN URE, >> NEPN, DSEPS), 

na podlagi izvedbe katerih bo Slovenija 
dosegla cilje zmanjšanja emisij toplogrednih
plinov (TGP) do leta 2030 oziroma
hitrejši prehod v nizkoogljično družbo.

(2019 – 2026)

www.care4climate.si
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Uredba o ZeJN - stavbe

• Uredba o ZeJN določa, 
• okoljske vidike, ki naj jih naročnik upošteva pri

oddaji javnih naročil in 

• cilje, ki jih mora doseči v vsakem postopku javnega
naročanja za predmete (22) iz uredbe

• Predmet 13: “projektiranje oziroma izvedba gradnje stavb”

• Cilji: “30% lesa ali lesnih tvoriv v stavbi” oz. 
“20% lesa…” + 10% gradbenih proizvodov z znakom za okolje tip I ali tip III

• Uredbe o ZeJN omogoča odstopanje od tega cilja

• 4) Naročnik odda javno naročilo projektiranja stavbe tako, da je mogoče pri izvedbi 
gradnje te stavbe doseči cilj iz 15. točke drugega odstavka tega člena, razen
če uporabi katerega od priznanih sistemov gradnje in certificiranje trajnostne gradnje, kot so npr. DGNB, BREEAM, LEED.
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Mednarodne sheme certificiranja trajnostne gradnje

BREEAM

1990

Im
e

Lo
go

1s
t z

ag
on

de
že

la
O

ce
na

Management 
Zdravje & dobro počutje
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Transport  
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Land Use & Ekologija
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HQE

Lokacija in gradnja
Management 
Ugodje
Zdravje

Ni povezovanja 
v eno samo 
oceno

2007

DGNB

Okoljska kakovost
Ekonomska kakovost
Družbeno kulturna & 
funkcionalna kakovost
Tehnične lastnosti
Procesna kakovost

Trajnostna lokacija
Učinkovita raba vode
Energija i n ozračje
Materiali in Viri
Kakovost notranjega 
okolja
Inovacije in oblkovanje

Vir: FP7 OPEN HOUSE, N.Essig
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Za izhodišče nekaj dejstev

• Gledano na celoten življenjski
cikel je s stavbami povezano
(vir: EK, Level(s)):

• Načelo krožnega gospodarstva
pomembno prispeva k 
obvladovanju podnebnih
sprememb (vir: EK, Level(s)):

… pomeni
manj

nepotrebnih
odpadkov

… zmanjšuje
porabo
surovin

… zmanjšuje
rabo

energije

… in 
zmanjšuje

emisije TGP

Uporaba
načela

krožnosti

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

• S stavbami je povezana tudi tretjina 
emisij TGP

• Klimatske spremembe vplivajo na ljudi, 
eko-sisteme in bivanje

• Stavbe in raba energije zanje so 
pomemben dejavnik klimatskih sprememb
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Level(s) kazalniki - Ver. 1.1 (2/2021)  

Level(s) je skupni evropski okvir za gradnjo trajnostnih
stavb, ki naslavlja izpolnjevanje aktualnih politik EU na
področju

• Vpliva stavb na okolje

• Človek in kakovost bivanja

• Ekonomike

Šest makro ciljev evropskega okvira za vrednotenje
trajnostne gradnje Level(s) vsebinsko pokriva področje

• Energije in ogljičnega odtisa

• Z viri učinkovite materialne tokove (rabo materialov
in odpadke)

• Rabo vode, 

• Zdravje in ugodje, 

• Vplive klimatskih sprememb in odpornost stavb na
klimatske spremembe

• Stroške življenjskega cikla in vrednost stavbe. 

Vir: EK Level(s)



EU framework Level(s) – a set of indicators for sustainable building

8

https://www.igbc.ie/certification/levels-eu-sustainable-buildings-framework/

8Vir: EK Level(s)
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EU Level(s) Ver. 1.1 (1/2021) – je podpora ciljem politike EU

• Način uporabe kazalnikov Level(s) -
• uporaba kazalnikov je prilagojena fazam procesa graditve: 

idejna zasnova, načrtovanje in gradnja, faza izvedena stavba v uporabi,
• Prehodne vsebinske prilagoditve kazalnikov in orodja za lažjo uporabo v praksi.

• Level(s) –
• Je evropski okvir za načrtovanje in gradnjo trajnostnih stavb z mislijo na celotni življenjski cikel stavbe –

da bi tako tudi grajeno okolje prispevalo k ciljem EU na področju krožnega gospodarstva.
• (1) predviden v izvajanju Evropskega zelenega dogovora: za vključitev 

ocene življenjskega cikla v javno naročanje, 
(2) kot merilo pri EU trajnostnem financiranju (EU Taxonomy – “do no significant harm criteria”), 
Makro cilj 1, 2, 3 (ogljični odtis in krožni in učinkovita raba materialov...)
(3) v Valu prenove –usmerja proces trajnostne gradnje in podpira širitev trga za trajnostne gradbene proizvode in 
storitve (ponovna uporaba, predelava), 
(4) direktiva EPBD (predlog) začenja vključevati elemente LCA (kTG 1.2 GWP - ogljični odtis v življenjskem ciklu) v 
gradbeno zakonodajo, 
(5) EU zeleno javno naročanje: direktiva EED & CO2 v življenjskem ciklu (kTG 1.2), LCC, načelo krožnega gospodarstva
(6) nov niz meril za GPP za stavbe v pripravi (povezljivost okoljskih meril s kazalniki TG)

• Ni pa certifikacijska shema (vendar pa certifikati trajnostne gradnje lahko izhajajo iz Level(s))

https://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm
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Slovenski kazalniki TG na podlagi EU Level(s)

www.kazalnikitrajnostnegradnje.si

MOP, GI ZRMK, ZAG & zunanji strokovnjaki / inštitucije

http://www.kazalnikitrajnostnegradnje.si/
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SLO – kazalniki TG po EU Level(s)

• V slovenski alfa verziji kazalnikov TG ohranjamo strukturo šestih makro ciljev okvira 
Level(s) in pripadajoči nabor kazalnikov ter orodij. 

• Postopek določitve vrednosti posameznega kazalnika usklajujemo s slovensko zakonodajo, 
gradbenimi predpisi in prakso.

• Ugotavljamo in zapolnjujemo vrzeli pri podatkih, primerjalnih vrednostih, programskih 
orodjih, zbirkah podatkov.

• Ugotavljamo vrzeli pri potrebnem znanju (različnih deležnikov);
• Iščemo neusklajenosti z uveljavljenimi postopkih graditve ter zakonskimi podlagami,

• Pomagamo usklajevati slovenski okvir trajnostne gradnje in krožnega gradbeništva z 
evropskimi usmeritvami. 

• Umeščamo EU Level(s) v slovensko okolje.

Pomembno

• Kazalniki EU Level(s) postopoma postajajo del EU zakonodaje 
(EPBD, EED, EU taksonomija, GPP_rules…)

• MOP želi SLO kTG vključiti v slovenski sistem ZeJN
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INFORMACIJE  O  ŽIVLJENJSKEM  CIKLU  STAVBE  (SIST EN 15978) 
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POLEG ŽIVLJENJSKEGA 

CIKLA STAVBE

D
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INFORMACIJE  O  OCENI  STAVBE

SCENARIJ SCENARIJ SCENARIJSCENARIJSCENARIJ SCENARIJ

SCENARIJ

SCENARIJ

SCENARIJ SCENARIJ SCENARIJ SCENARIJ

Koristi in obremenitve, ki 
presegajo meje sistema

Potencial
za

ponovno
uporabo,

obnavljanje ali
recikliranje

kTG 2.1 - BoM-
seznam materialov
(Bill of Materials)

Informacija o 
okoljskih vplivih: 
EPD-ji in 
podatkovne zbirke

kTG 1.1 - Raba 
energije v fazi
uporabe stavbe

Informacija o 
okoljskih vplivih -
podatkovne zbirke

kTG 3.1 –
Celotna poraba
vode

Količina materialov in proizvodov za vzdrževanje, 
popravila, … prenovo; 
na podlagi kTG 2.1 – Seznam količin, materialov
in življenjske dobe - BoM)

Informacija o 
okoljskih vplivih:  
EPD-ji in 
podatkovne zbirke

Količina materialov za predelavo oz. odpad; 
na podlagi kTG 2.2 – Odpadki in 
materiali pri gradnji in rušenju &, 
kTG 2.4 Načrt. za razgradnjo, pon.upor in reciklr.

Informacija o 
okoljskih vplivih –
o scenarijih za 
odpadke

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

&

Kazalniki TG in življenjski cikel
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• 653 enoličnih uporabnikov je do junija 2022 obiskalo spletno

stran o razvoju kazalnikov TG v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE
(www.kazalnikitrajnostnegradnje.si).

• 227 potencialnih uporabnikov kazalnikov TG je v obdobju od

2019 do sredine 2022 sodelovalo v vsaj eni od interaktivnih oblik
predstavitve nastajajočih SLO kTG na podlagi EU okvira Level(s).

• 82 strokovnjakov se je udeležilo uvodnega usposabljanja za

testno uporabo alfa verzije SLO kTG v novembru 2021.

• 64 strokovnjakov po krovnem pristopu testiralo e-gradiva z

navodili o SLO kTG.

• 116 strokovnjakov se je v prvi polovici leta 2022 udeležilo ene ali
več spremljevalnih delavnic na temo SLO kTG.

• 18 uporab kazalnikov TG na primerih stavb je bilo evidentiranih

in/ali predstavljenih v sklopu podrobnega pristopa k testiranju
kazalnikov TG.

• 30 posameznikov je preko spletnega vprašalnika izrazilo svoje

mnenje o uporabnosti SLO kTG na podlagi EU Level(s).

Rezultati testiranja alfa verzije SLO kTG (11/2021 - 6/2022)

http://www.kazalnikitrajnostnegradnje.si/
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Priprava na pilotne projekte

https://kazalnikitrajnostnegradnje.si/vabil
o-za-sodelovanje-pri-strokovnem-dialogu/

• Ministrstvo za okolje in prostor bo konec leta 2022 v okviru projekta LIFE 
IP CARE4CLIMATE pripravilo razpisno dokumentacijo in objavilo javni
razpis za izvedbo testiranja beta različice slovenskih kazalnikov
trajnostne gradnje (kTG), ki sledijo evropskemu okviru Level(s).

• Spomladi 2022 je potekalo predhodno posvetovanje naročnika (MOP) z 
zasebnimi gospodarskimi družbami in javnimi organi, ki so lahko
potencialni ponudniki v postopku javnega naročanja. 

• K strokovnem dialogu so bili vabljeni vsi zainteresirani subjekti, ki 
planirajo investicijo za projektiranje novogradnje ali rekonstrukcije
stavb v letu 2022 ali 2023.

• Za namen testiranja beta različice kTG so (t.j. MOP) zagotovljena
dodatna sredstva. 

• Potencialni pilotni projekti:

• planirana naročila projektne dokumentacije v fazah IZP, DGD ali PZI v 
letu 2023-2024.

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Javne-
objave/strokovni_dialog/trajnostna_gradnja/C4C_Strokovni-dialog.pdf

https://kazalnikitrajnostnegradnje.si/vabilo-za-sodelovanje-pri-strokovnem-dialogu/
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Že pripravljeni kazalniki TG 
SLO kTG po EU Level(s)
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Priprava na pilotne projekte
uporabe beta verzije SLO kTG po EU Level(s)

• Pilotni projekti - uporabe SLO kTG na stavbah (2023-2024)

• Beta verzija SLO kTG = 
Raven 1 (idejno načrtovanje -IZP, kvalitativna ocena) 
in/ali
Raven 2 (podrobno načrtovanje-PZI, kvantitativna ocena)
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SLO kTG po EU Level(s) kot podpora investitorjem
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SLO kTG po EU Level(s) kot podpora projektantom
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Koristi uporabe SLO kTG po EU Level(s) za investitorja?

• Izkazovanje trajnostnih vidikov po najsodobnejših EU merilih Level(s)

• Možnost optimizacije trajnostnih lastnosti objekta v fazi načrtovanja

• Brez stroška pristojbine za certifikacijski sistem

• Dokazljiv prispevek k doseganju nacionalno zastavljenih
ciljev in zavez (-55% TGP do 2030)

• Prednosti na trgu za okoljsko ozaveščenega investitorja

• Podpora partnerjev projekta LIFE IP CARE4CLIMATE

• Dostop do učnega okolja za SLO kTG in strokovne izmenjave mnenj / izkušenj

• Projektna skupina se ob tem usposobi za uporabo SLO kTG

• Aktivno sodelovanje pri razvoju nacionalnega sistema –
strokovna promocija investitorja&projektne skupine, primera dobre prakse…

kTG

2
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Hvala za pozornost!

E-pošta: marjana.sijanec@gi-zrmk.si

Zahvala:

Predstavljene aktivnosti so del projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (2019-2026)

Akcija C4.4 Razvoj slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (www.kazalnikitrajnostnegradnje.si) 

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu – www.care4climate.si

http://www.kazalnikitrajnostnegradnje.si/
http://www.care4climate.si/
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