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Trajnostna gradnja in trajnostnost
stavb sicer sodita med zlorabljene ter-
mine. Težko je namreč dokazati, da je
ena stavba bolj trajnostna od druge, bolj
kakovostna in ima zato višjo vrednost.
Zato je tudi evropska komisija načela ta
vprašanja, saj je zaznala, da je poleg že
uveljavljenih tržnih meril za trajnostno
gradnjo (BREEAM, LEED, DGNB ...) treba
uvesti tudi nevtralno sistematično oce-
njevanje trajnostnosti stavb in zagoto-
viti možnost merljive primerjave traj-
nostnih stavb med seboj.
Level(s) je okvir kazalnikovtrajnostne
gradnje za poslovne in stanovanjske
stavbe, ki so jih razvile institucije Evrop-
ske unije. Ima tri ravni ocenjevanja: sploš-
no, primerjalno in optimizacijsko. Temelji
na uveljavljenih orodjih in standardih, pri
čemer sistem zajema energijo, materiale,
vodo, zdravje in udobje, podnebne spre-
membe, vseživljenjske stroške ter vred-
nost stavbe. Namenjen je lastnikom in in-
vestitorjem v nepremičnine, projektan-
tom, gradbenim podjetjem, nepremičnin-
skim posrednikom in ocenjevalcem vred-
nosti nepremičnin, upravnikom stavb,
vzdrževalcem ter uporabnikom stavb.

Odločilni dejavnik za razvoj trga
zelene gradnje
Direktor evropske mreže svetovne zve-
ze za trajnostno gradnjo (WorldGBC) Ja-
mes Drinkwater je ob predstavitvi siste-
ma Level(s) dejal, daje to odločilni dejav-
nik za razvoj trga zelene gradnje v Evropi.
»Je osnova novega skupnega jezika za vse
evropske strokovnjake za zeleno gradnjo.
Zdaj ga mora sprejeti trg in izboljšati stan-

dardne prakse.«
Decembra 2017 je k testiranju nevtral-

no zasnovanega sistema Level(s) pristopilo
prvih 80 organizacij, ki zdaj že posreduje-
jo povratne informacije. Ozaveščeni inve-
stitorji tudi v Sloveniji v svoje projekte že
vključujejo tržna mednarodna in nevtral-
na merila sistema Level(s) za trajnostno
gradnjo, vendar jih za zdaj lahko prešte-
jemo na prste največ dveh rok.

Praksa v tujini in pri nas
Ozaveščeni investitorji, ki so želeli gradi-
ti trajnostno, so imeli do zdaj različne ko-
mercialne mednarodne certifikacijske
sheme, po katerih so snovali svoje stavbe
in na koncu potrdili dosežene lastnosti s
certifikatom. Vendar je tovrstno prever-
janje s tržnimi certifikacijskimi shemami
doseglo le odstotek vrhunskih poslovnih
in javnih stavb. Po prvi angleški certifika-
cijski shemi BREEAM, kije bila razvita le-
ta 1990, je zdaj podeljenih slabih 565 tisoč
certifikatov za 2,3 milijona stavb v 77 dr-
žavah. Po ameriškem sistemu LEED je v
165 državah podeljenih certifikatov za 92
tisoč projektov, kar pomeni, da vsak dan
ta certifikat podelijo za več kot 200 tisoč
kvadratnih metrov površin. Po nemškem
sistemu DGNB, ki je bil razvit šele leta 2007
in ima zdaj že četrto verzijo, je trenutno
certificiranih nekaj več kot 1.200 objek-
tov v 21 državah.

Merila za trajnostno gradnjo
v Sloveniji
V Sloveniji še nimamo sprejetih niti tr-
žnih niti nevtralnih meril za trajnostno
gradnjo. Za javne stavbe je leta 2011 zače-
la veljati uredba o zelenem javnem naro-
čanju (ZeJN), v okviru katere je priloga 7
dala merila za načrtovanje, izvedbo in ob-

novo zelenih javnih stavb. Uredba ZeJN
je le deloma izpolnjevala postavljene ci-
lje za vrednotenje trajnostnih stavb in za-
to je stroka zakonodajalca pozvala k bolj
celostnemu pristopu, pri čemer je reguli-
ranje tega področja zahtevno in pogosto
zaradi raznovrstnih robnih pogojev grad-
nje dvorezni meč. Zakonodajalcem so dali
pobude za pripravo prilagodljivejših me-
ril, saj so tudi v tujini primeri urejanja traj-
nostne gradnje z vnaprej predpisanimi la-
stnostmi redki.

V drugi polovici minulega leta je v Slo-
veniji začela veljati nova uredba o zele-
nem javnem naročanju, ki ne predpisu-
je več uporabe znane priloge 7 za projek-
tiranje in gradnjo stavb. Sicer je ohranje-
na zahteva po obveznem deležu lesa ozi-
roma možni delni kompenzaciji z izdelki,
ki okoljske lastnosti izkazujejo z znaki za
okolje tipa I ali III, novost je še alternativ-
na možnost gradnje stavb ob uporabi ka-
terega izmed priznanih sistemov gradnje
in certificiranje trajnostne gradnje, kot so
DGNB, BREEAM, LEED.

Tujih presoj ne moremo prenašati
v slovenski prostor
Ministrstvo za okolje in prostor je predlan-
skim naročilo izdelavo študije Pregled sis-
tema trajnostnih kriterijev s predlogom
prenosa, ki stajo lani izdelala Gradbeni
inštitut ZRMK in Zavod za gradbeništvo
Slovenije. Glavna ugotovitev analize je,
da tujih sistemov za trajnostno vredno-
tenje stavb ne moremo neposredno pre-
našati v slovenski prostor, se pa lahko po
njih zgledujemo in ob razvoju meril, pri-
mernih za slovenski prostor, razvijemo
tudi širši okvir znanj, izkušenj, orodij za
analizo in primerjalnih vrednosti za dolo-
čanje, kako trajnostna je stavba. Študija,O
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kije nastajala sočasno s sistemom EU Le-
vel(s), kar najbolj sledi evropskemu kon-
ceptu in za vsak predlagani kazalnik po-
udari potrebne korake, da bi merilo lah-
ko uporabljali v praksi. Poročilo vsebuje
tudi akcijski načrt za uvedbo trajnostnih
meril v Sloveniji.

Marjana Šijanec Zavrl iz GI ZRMK, ki
je bil tudi pripravljavec študije, razlaga:
»Strokovnjaki si želimo, da bi ministrstvo
čim prej omogočilo postopno izvajanje
predlaganega akcijskega načrta, ki pred-
videva vključevanje nacionalnih deležni-
kov v razvoj podpornega okolja, testiranje
meril v praksi ter izvedbo pilotnih projek-
tov trajnostne gradnje.« Pri tem poudar-
ja industrijo, javne in zasebne investitor-
je, raziskovalce, projektante in izvajalce.

Vse faze izdelane študije Pregled sis-
tema trajnostnih kriterijev s predlogom
prenosa so objavljene na spletu (http://
www.mop.gov.si/si/delovna področja/
graditev).
Level(s) bi lahko uporabili pri zelenem
javnem naročanju
Na slovenskem ministrstvu, pristojnem za gra-
ditev, menijo, daje to vsekakor primerna me-
toda uresničevanja trajnostnih načel pri na-

črtovanju stavbe, zato se tudi vključujejo v te-
stno uporabo metode, ki že poteka tudi v slo-
venskem prostoru, na primeru gradnje izo-
braževalno-demonstracijskega centra Knauf
Insulation v Škofji Loki, kjer poleg sistema Le-
vel(s) testirajo tudi sistem DGNB.

V okviru sporočila »Časovni okvir za Evro-
po, gospodarno z viri« je evropska komisija
opredelila pomembne prioritete na področju
stavb, ki vključujejo celotno vrednostno veri-
go v gradbenem sektorju.

Evropska komisija seje v tem dokumentu
med drugim zavezala tudi k pripravi načrto-
valskih meril v povezavi s trajnostnostjo. Vrsto
aktivnosti na tem področju je konec leta 2017
zaokrožila evropska študija Razvoj EU-okvir-
ja jedrnih kazalnikov za oceno okoljskih per-
formanc stavb, s katero je JRC (The Joint Re-
search Centre - Skupno raziskovalno središ-
če evropske komisije) na temelju širokega po-
svetovanja z deležniki EU med letoma 2015 in
2017 predstavil okvir Level(s) za presojo trajno-
stne gradnje v duhu evropskih ciljev učinkovi-
tega ravnanja z viri in krožnega gospodarstva.

■ Ana Struna Bregar je izvršna direktorica Centra
energetsko učinkovitih rešitev - CER.

Beta različica od lanske
Jeseni aa votlo za lw ezpIaCse
apeialio In testiranje

S Sistem za brezplačno uporabo ] e dosto-
pen na spletni strani (http://ec.europa.eu/
environment/eussd/buildings.htm).

KWfopslia tsonstsšpi Ite v
Slsveniiji. sisteiii l»€r«re!ls)
predstavila Isotttec maja
S Na Brdu pri Kranju bo 29. maja strokov-
ni posvet Kako naj trajnostno postane stan-
dard - slovenske in evropske smernice za
trajnostno gradnjo. Na njem bodo pred-
stavniki Evropske unije predstavljali sis-
tem Level(s). Govorili bodo o tem, kje smo

s trajnostno gradnjo v Evropi trenutno in
kam želimo. Opisana bosta poglobljen pre-
gled kazalnikov trajnostne gradnje Level(s)
ter pilotni projekt v Sloveniji s pogledi vseh
deležnikov v projektu, vključno s sloven-
skim ministrstvom in evropsko komisijo.
Na dogodek so vabljeni strokovnjaki in ra-
ziskovalci, kijih zanima trajnostna gradnja,
pa tudi projektanti, investitorji in proizva-
jalci gradbenih materialov. Več informacij
je na spletu (http://cer-slo.si).

Pri pripravi okvira Level w Je
evropska komisija sodelovala
§ strokoralmi zdnilaaji m
trajnostno gradnjo, gradbaniitii
podjetji in proizvajalci gradtane
opranM«
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Izhaja vsak torek.

Urednik priloge Redaktor: Trženje: Prelom Finance
Brarjko žnidaršie Vasilij Krivec Boštjan Kotnik Lektoriranje: Finance
TeL: (01)3091326 E-poSta vasflij.lmvec@finan- Tel: (OD 30 91 462
E-pošta:branto.znidarsic@ ce.si E-pošta:l)ostjanJtotnik@ Urednik oglasnega uredništva:
financasi Tel: (01) 30 91 536 flnancasi Branko Žnidaršie

O
bj

av
e 

so
 n

am
en

je
ne

 in
te

rn
i u

po
ra

bi
 v

 s
kl

ad
u 

z 
od

lo
čb

am
i Z

AS
P 

in
 s

e 
br

ez
 s

og
la

sj
a 

im
et

ni
ka

 p
ra

vi
c 

ne
 s

m
ej

o 
pr

os
to

 ra
zm

no
že

va
ti 

in
 d

is
tri

bu
ira

ti!
Finance 24.04.2018 

TorekDržava: Slovenija

Doseg: 55.000

Stran: 14

Površina: 1.200 cm2 2 / 3



O
bj

av
e 

so
 n

am
en

je
ne

 in
te

rn
i u

po
ra

bi
 v

 s
kl

ad
u 

z 
od

lo
čb

am
i Z

AS
P 

in
 s

e 
br

ez
 s

og
la

sj
a 

im
et

ni
ka

 p
ra

vi
c 

ne
 s

m
ej

o 
pr

os
to

 ra
zm

no
že

va
ti 

in
 d

is
tri

bu
ira

ti!
Finance 24.04.2018 

TorekDržava: Slovenija

Doseg: 55.000

Stran: 14

Površina: 1.200 cm2 3 / 3


