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Pravno obvestilo 
Ta publikacija spada med tehnična poročila in jo je pripravilo Skupno raziskovalno središče, notranja 
znanstvena služba Evropske komisije. Njen namen je evropskemu procesu oblikovanja politik 
ponuditi znanstveno podlago, podprto z izsledki. Predstavljeni znanstveni izsledki ne odražajo 
političnega stališča Evropske komisije. Niti Evropska komisija niti osebe, ki delujejo v njenem imenu, 
niso odgovorne za kakršno koli uporabo podatkov iz te publikacije. 
 
Pravilna navedba vira: Dodd N., Donatello S. in Cordella M., 2021. Okvir Level(s) – skupni okvir EU 
za ključne kazalnike trajnostnosti za poslovne in stanovanjske stavbe, Priročnik za uporabnike 1: 
Uvod v skupni okvir Level(s) (različica objave 1.1)  
 
 
Naslov 
Okvir Level(s) – skupni okvir EU za ključne kazalnike trajnostnosti za poslovne in stanovanjske 
stavbe, Priročnik za uporabnike 1: Uvod v skupni okvir Level(s) (različica objave 1.1) 
 
Povzetek 

Okvir Level(s), ki je bil razvit kot skupni okvir EU za ključne kazalnike za ocenjevanje trajnostnosti 
poslovnih in stanovanjskih stavb, se lahko uporablja od najzgodnejših faz idejne zasnove do 
predvidenega konca življenjske dobe stavbe.  Poleg okoljske učinkovitosti, ki je glavni poudarek, 
omogoča tudi oceno drugih pomembnih vidikov, povezanih z učinkovitostjo, z uporabo kazalnikov in 
orodij za zdravje in udobje, stroškov v življenjskem krogu in morebitnih prihodnjih tveganj za 
učinkovitost. 

Cilj okvira Level(s) je zagotoviti skupni jezik trajnostnosti za stavbe. Ta skupni jezik bi moral 
omogočati sprejetje ukrepov na ravni stavbe, ki lahko jasno prispevajo k širšim ciljem evropske 
okoljske politike. Strukturiran je na naslednji način: 

1. makrocilji: obsežen sklop šestih makrociljev okvira Level(s), ki prispevajo k ciljem politik 
EU in držav članic na področjih, kot so energija, uporaba materialov, ravnanje z odpadki, 
voda in kakovost notranjega zraka; 

2. ključni kazalniki: sklop 16 skupnih kazalnikov, skupaj s poenostavljeno metodologijo ocene 
življenjskega kroga, ki se lahko uporabijo za merjenje učinkovitosti stavb in njihovega 
prispevka k posameznemu makrocilju. 

Poleg tega je cilj okvira Level(s) spodbuditi upoštevanje življenjskega kroga. Uporabnike vodi od 
začetne osredotočenosti na posamezne vidike učinkovitosti stavbe do bolj celostnega pogleda s ciljem 
širše evropske uporabe metod ocene življenjskega kroga in ocene stroškov v življenjskem krogu. 
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Struktura dokumenta okvira Level(s) 

 
Slika 1. Struktura dokumenta okvira Level(s) 
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Kako deluje ta priročnik za uporabnike okvira Level(s) 
Level(s) je okvir ključnih kazalnikov trajnostnosti za stavbe. Uporablja se lahko za poročanje o 
učinkovitosti projektov novogradenj in večjih prenov.  Podporna dokumentacija je bila zasnovana tako, 
da je dostopna vsem akterjem, ki bi lahko bili vključeni v ta postopek.   

Priporočamo, da preberete ta priročnik za uporabnike, da se seznanite z osnovnimi koncepti, na katerih 
temelji okvir Level(s), in kako lahko ta okvir uporabite pri gradbenem projektu.  To gradivo zagotavlja 
naslednje informacije: 

1. kaj je okvir Level(s) in kako ga je mogoče uporabiti:  glavni vidiki učinkovitosti, ki jih obravnava 
okvir Level(s), ter vrste stavb in strokovnjaki, ki jim je namenjen; 

2. skupni jezik trajnostnosti: osnovni koncepti makrociljev in kazalnikov, ki so podlaga za skupni 
jezik, in kako jih je mogoče uporabiti; 

3. kako okvir Level(s) deluje: katere so ravni in kako jih je mogoče uporabiti za primerjavo, analizo 
in optimizacijo učinkovitosti; 

4. upoštevanje trajnostnosti: kratke predstavitve, s pomočjo katerih se je mogoče seznaniti z 
vsakim od naslednjih ključnih konceptov, na katerih temelji okvir Level(s):  

- celoten življenjski krog in krožno razmišljanje; 

- zapolnitev vrzeli v učinkovitosti;  

- kako doseči trajnostno prenovo;  

- kako lahko trajnostnost vpliva na vrednost.  
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1. Uvodna predstavitev 1: Kaj je okvir Level(s) in kako ga je mogoče uporabiti? 

Okvir Level(s) je skupni okvir EU za ključne kazalnike trajnostnosti za stavbe.  V tej predstavitvi so 
opisani glavni vidiki učinkovitosti, ki jih obravnava okvir Level(s), ter vrste stavb in strokovnjaki, ki jim 

je namenjen. 

 

Okvir Level(s) je namenjen strokovnjakom, ki imajo vlogo pri načrtovanju, zasnovi, financiranju in 
izvedbi gradbenih projektov, da jasno prispevajo k širšim okoljskim izboljšavam na evropski ravni. 
Njegov namen je vzpostaviti skupni jezik trajnostnosti za stavbe z opredelitvijo ključnih kazalnikov za 
trajnostnost poslovnih in stanovanjskih stavb.   

Okvir Level(s) zagotavlja sklop kazalnikov in skupna merila za merjenje trajnostne učinkovitosti stavb v 
njihovem življenjskem krogu, pri čemer se ocenjujejo naslednji vidiki: 

• okoljska učinkovitost; 

• zdravje in udobje;  

• stroški in vrednost v življenjskem krogu ter  

• morebitna tveganja za prihodnjo učinkovitost. 

 

1.1. Kdo ga lahko uporablja? 

Skupni okvir Level(s) je bil zasnovan ob upoštevanju treh glavnih akterjev pri projektih in lahko zagotovi 
vrsto prednosti (glej Preglednico 1):  

• ekip za zasnovo projektov, vključno z arhitekti, inženirji, nadzorniki količin in strokovnimi 
svetovalci; 

• strank in vlagateljev, vključno z lastniki nepremičnin, razvijalci, vodjami in vlagatelji; 

• oblikovalcev javne politike in naročnikov na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. 

Ti akterji zajemajo javne in zasebne stranke ter vodje gradbenih projektov.  V celotnih smernicah za 
uporabo skupnega okvira Level(s) so podana navodila, ki so usmerjena v te ciljne skupine.  

 

Preglednica 1. Morebitne prednosti uporabe okvira Level(s) 

Akterji pri 
projektih Morebitne prednosti uporabe okvira Level(s) 

Ekipe za zasnovo 
projektov  
(vključno z vodjami 
projektov, arhitekti, 
inženirji in 
nadzorniki količin) 

 Ponuja preprosto strukturo, ki jo je mogoče predstaviti strankam, da bi 
pozornost namenili vidikom trajnostnosti. 

 Uporabnika podpira na vsaki stopnji projekta s smernicami o tem, kako 
natančno oceniti učinkovitost.   

 Osredotoča se na učinkovitost dokončane stavbe in na korake, ki jih je 
treba storiti v fazi zasnove, da se zagotovi visoka učinkovitost. 

 Zagotavlja prilagodljivost pri ravni podrobnosti, na kateri je mogoče v 
postopku zasnove obravnavati vidike trajnostnosti. 

Stranke in 
vlagatelji 
(vključno z lastniki 
nepremičnin, 
razvijalci in 
vlagatelji) 

 Zagotavlja jasen sklop prednostnih vidikov učinkovitosti, na katere je 
treba usmeriti pozornost, in predstavlja podlago za navodila 
strokovnjakom s področja zasnove. 

 Zagotavlja preglednost pri poročanju o oceni učinkovitosti ter s tem 
povezanimi podatki, metodami izračuna in predpostavkami.   
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Akterji pri 
projektih Morebitne prednosti uporabe okvira Level(s) 

 Osredotoča se na zmanjšanje vrzeli med zasnovo in učinkovitostjo 
naseljene stavbe. 

 Opredeljuje, kako je mogoče stroške in tveganja, povezana z 
učinkovitostjo stavbe, prilagoditi za prihodnost in jih upravljati za 
zagotovitev dolgoročne vrednosti. 

 Ponuja orodja za prepoznavanje priložnosti za podaljšanje življenjske 
dobe, izboljšanje kakovosti notranjega okolja in dolgoročno povečanje 
vrednosti stavb. 

Oblikovalci javne 
politike in 
naročniki 
(na lokalni, 
regionalni in 
nacionalni ravni) 

 Zagotavlja jasen sklop prednostnih vidikov učinkovitosti, na katere je 
treba usmeriti pozornost, skupaj s standardizirano podlago za 
določanje zahtev za nove in prenovljene stavbe. 

 Zagotavlja podlago za ukrepe in zahteve, ki lahko prispevajo k ciljem 
držav članic, regionalnih in lokalnih vlad glede zmanjšanja emisij ogljika 
ter k širšim ciljem trajnostnosti. 

 Osredotoča se na vidike učinkovitosti, ki so v neposrednem stalnem 
finančnem interesu za javne organe in agencije, kot so stroški 
delovanja in vzdrževanja. 

 Vključuje kazalnike, s katerimi se merijo vidiki udobja in dobrega 
počutja v stavbi in njenem notranjem okolju, npr. kakovost notranjega 
zraka in toplotno udobje. 

 Zagotavlja priporočila, kako je mogoče spremljati in preverjati 
učinkovitost naseljene stavbe. 

 

1.2. Za kaj se lahko uporablja? 

Namen okvira Level(s) je zagotoviti dragocen sklop informacij in podatkov, ki vam lahko pomagajo pri 
razumevanju, izboljšanju in optimizaciji trajnostne učinkovitosti stavbe.  Poročanje o učinkovitosti 
gradbenega projekta z uporabo okvira Level(s) vključuje zbiranje, obvladovanje in obdelavo številnih 
različnih podatkov, ki se nanašajo na učinkovitost stavbe.  Primeri podatkov, ki so pomembni za okvir 
Level(s), vključujejo tiste, ki so navedeni v spodnji preglednici.   

Preglednica 2. Podatkovne točke, povezane z uporabo virov za stavbo in notranjim okoljem 

Uporaba virov Povezane podatkovne točke 

Uporaba energije in vode 
- poraba (izračunana in spremljana) 
- povezane emisije ekvivalenta CO2 
- povezani stroški 

Gradbeni elementi in 
materiali 

- količine (zasnova in zgrajena stavba) 
- povezane emisije ekvivalenta CO2 
- povezani stroški 
- povezane ocene življenjske dobe 

Zasnova stavb in 
konstrukcije 

- značilnosti prilagodljivosti (ki prispevajo k skupni oceni) 
- značilnosti razgradnje (ki prispevajo k skupni oceni) 
- povezani stroški 

Načrti vzdrževanja 
- cikli vzdrževanja in zamenjave 
- povezani stroški 

Notranje okolje 

- hitrosti prezračevanja (izračunane in spremljane) 
- testirane emisije gradbenega proizvoda (zasnova in zgrajena stavba) 
- rezultati spremljanja in vzorčenja kakovosti zraka 
- toplotni pogoji (izračunani in spremljani) 



 
 

6 
 
 

Uporaba virov Povezane podatkovne točke 
- razsvetljava in pogoji vizualnega udobja 
- ravni hrupa in pogoji akustičnega udobja 

 

Poleg poročanja o vaših rezultatih se lahko učinkovitost posamezne stavbe na primer analizira, da se 
med drugim podpre naslednje: 

• značilnosti in specifikacije zasnove, s katerimi se lahko izboljša učinkovitost; 
• kritične točke vpliva na okolje v celotnem življenjskem krogu; 
• scenariji za prihodnjo učinkovitost, na katere lahko vplivajo odločitve v fazi zasnove; 
• odločitve in izbire glede zasnove, ki lahko vplivajo na kakovost notranjega okolja; 
• kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni stroški v celotnem življenjskem krogu stavbe; 

obseg, v katerem so bile dosežene ocene učinkovitosti zasnove, v primerjavi z učinkovitostjo zgrajene 
stavbe ali izmerjeno učinkovitostjo. 
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2. Uvodna predstavitev 2:  Skupni jezik trajnostnosti 

V tej predstavitvi so predstavljene in opisane strateške prednostne naloge okvira Level(s) – njegovih 
šest makrociljev.  Nato je predstavljenih 16 kazalnikov, ki omogočajo oceno prispevkov posameznih 

gradbenih projektov k vsakemu od teh makrociljev. 

 

2.1 Šest makrociljev 

Skupni okvir Level(s) temelji na šestih makrociljih, ki opisujejo, katere bi morale biti strateške 
prednostne naloge za prispevek stavb k ciljem politik EU in držav članic na področjih, kot so energija, 
uporaba materialov, ravnanje z odpadki, voda in kakovost notranjega zraka.  Pregled makro ciljev je 
prikazan na spodnji Sliki 2.  

 
Slika 2. Šest makrociljev okvira Level(s) 

 

Za vsako od teh strateških prednostnih nalog je pomembno, da se lahko izmerita prispevek in 
učinkovitost posameznih gradbenih projektov.  Zato so bili razviti kazalniki, ki omogočajo merjenje 
učinkovitosti za posamezen makrocilj. Preglednica 3 zagotavlja nadaljnje informacije o njihovi 
opredelitvi in obsegu.   
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Preglednica 3. Opredelitev in obseg posameznega makrocilja okvira Level(s) 

Makrocilj Opredelitev Obseg in poudarek 

Makrocilj 1: emisije 
toplogrednih plinov in 
onesnaževal zraka v 
življenjskem krogu 
stavb  

 

Zmanjšanje skupnih emisij toplogrednih 
plinov v celotnem življenjskem krogu stavbe1 
(„od zibelke do groba“) s poudarkom na 
emisijah iz operativne porabe energije stavbe 
in sivi energiji. 

Ukrepi na ravni stavbe s poudarkom na ciljih:  

• skoraj ničelne porabe energije med fazo uporabe, dopolnjene s 
prispevkom stroškovno učinkovitih energetskih tehnologij in 
infrastrukture z nizkimi/ničelnimi emisijami;  

• vključenih emisij toplogrednih plinov v celotnem življenjskem krogu 
stavb, vključno s tistimi, ki so povezane s proizvodnjo, 
vzdrževanjem, popravilom, prilagoditvijo, prenovo in koncem 
življenjske dobe proizvoda.   

Pri ocenjevanju učinkovitosti stavbe se posebna pozornost nameni 
morebitnim kompromisom med vključenimi emisijami in emisijami v fazi 
uporabe (delovanja), da se omogoči zmanjšanje skupnih emisij toplogrednih 
plinov v celotnem življenjskem krogu. 

Makrocilj 2: učinkovita 
raba virov in krožnost 
v življenjskih krogih 
materialov 

 

Optimizacija zasnove, inženiringa in oblike 
stavbe, da se podprejo varčni in krožni 
tokovi, podaljša dolgoročna uporabnost 
materiala in zmanjšajo pomembni vplivi na 
okolje. 

Ukrepi na ravni stavb s poudarkom na učinkovitosti materialov in krožni 
uporabnosti.  To zajema ukrepe v celotnem življenjskem krogu v zvezi z:  

• zasnovo stavb;  

• gradbeno tehniko in upravljanjem gradnje;  

• izdelavo gradbenih izdelkov;  

• nadomestnimi cikli in prožnostjo za prilagajanje spremembam ter 

• možnostjo razgradnje.   
Splošni cilj je optimizirati uporabo materiala, zmanjšati količino odpadkov in 
uvesti krožnost v zasnovo in izbiro materialov.   

                                                           
1 Emisije toplogrednih plinov v življenjskem krogu se včasih imenujejo tudi „ogljik v celotni življenjski dobi“ ali „ogljični odtis“. 
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Makrocilj Opredelitev Obseg in poudarek 

Makrocilj 3: učinkovita 
raba vodnih virov 

 

Učinkovita raba vodnih virov, zlasti na 
območjih z opredeljenim dolgoročnim ali 
predvidenim vodnim stresom. 

Ukrepi na ravni stavb, zlasti za stavbe na območjih s stalnim ali sezonskim 
vodnim stresom.  To bi lahko združevalo ukrepe učinkovitosti za zmanjšanje 
porabe vode, pa tudi ukrepe na strani oskrbe, kot so ponovna uporaba sive 
vode in zbiranje deževnice, namenjene uporabi alternativnih virov. 

Makrocilj 4:  zdravi in 
udobni prostori 

 

Oblikovanje stavb, ki so udobne, privlačne in 
produktivne za življenje in delo ter varujejo 
zdravje ljudi. 

Ukrepi na ravni stavb za obravnavanje kritičnih vidikov kakovosti notranjega 
okolja, ki vplivajo na zdravje, udobje in produktivnost stanovalca ali 
uporabnika, pri čemer so prvi štirje, ki so bili opredeljeni, naslednji:   

• kakovost notranjega zraka za določene parametre in onesnaževala;  

• stopnja toplotnega udobja v povprečnem letu;   

• kakovost umetne in naravne svetlobe ter povezanega vizualnega 
udobja in 

• zmožnost stavbnih materialov, da stanovalce izolirajo pred 
notranjimi in zunanjimi viri hrupa. 

Makrocilj 5: 
prilagajanje 
podnebnim 
spremembam in 
odpornost proti njim  

Učinkovitost stavb, ki bodo odporne proti 
predvidenim prihodnjim podnebnim 
spremembam, da se zaščitita zdravje in 
udobje stanovalcev ali uporabnikov ter 
zmanjšajo dolgoročna tveganja za vrednost 
nepremičnin in naložb. 

Ukrepi na ravni stavb za prilagajanje in zagotavljanje odpornosti proti 
naslednjim tveganjem: 

• povečanemu pregrevanju poleti in neustreznemu ogrevanju pozimi, 
kar lahko povzroči nelagodje in škoduje zdravju; 

• povečanemu tveganju ekstremnih vremenskih dogodkov, ki bi lahko 
ogrozili varnost in celovitost gradbenih elementov, ter  

• povečanemu tveganju poplavnih dogodkov, ki bi lahko 
preobremenili odtočne sisteme ter poškodovali konstrukcije in 
materiale.   

Makrocilj 6: 
optimizirani stroški in 
vrednost v 
življenjskem krogu 

 

Optimizacija stroškov in vrednosti stavb v 
življenjskem krogu tako, da odražajo 
možnosti za dolgoročno izboljšanje 
učinkovitosti, vključno z nakupom, 

Ukrepi in sprejemanje odločitev na ravni stavb, ki temeljijo na dolgoročnem 
pogledu na stroške v celotni življenjski dobi in tržno vrednost bolj trajnostnih 
stavb, vključno z/s:   

• doseganjem nižjih stroškov v življenjskem krogu ter produktivnejših 
in udobnejših prostorov za življenje in delo v njih ter 
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Makrocilj Opredelitev Obseg in poudarek 

delovanjem, vzdrževanjem, prenovo, 
odstranjevanjem in koncem življenjske dobe. 

• pozitivnim vplivom na ocene tržne vrednosti nepremičnin in ocene 
tveganja.   
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2.2 Ključni kazalniki 

Skupni okvir Level(s) je sestavljen iz 16 ključnih kazalnikov.  Vsak kazalnik je bil izbran za merjenje učinkovitosti in 
prispevka stavbe k določenemu makrocilju.  Preglednica v nadaljevanju vsebuje pregled kazalnikov in njihovih 
merskih enot. 

Preglednica 4. Pregled makrociljev in njihovih ustreznih kazalnikov ter merskih enot 

Makrocilj Kazalnik Merska enota 

1. Emisije toplogrednih 
plinov in onesnaževal 
zraka v življenjskem 

krogu stavb 

1.1 Energijska učinkovitost v fazi 
uporabe 

kilovatne ure na kvadratni meter na leto 
(kWh/m2/leto) 

1.2 Potencial globalnega 
segrevanja v življenjskem krogu 

kg ekvivalentov CO2 na kvadratni meter na 
leto (kg ekv. CO2/m2/leto) 

2. Učinkovita raba virov 
in krožnost v življenjskih 

krogih materialov 

2.1 Popis količin, materialov in 
življenjskih dob Količine enot, masa in leta 

2.2 Odpadki in materiali pri 
gradnji in rušenju 

kg odpadkov in materialov na m2 celotne 
uporabne tlorisne površine 

2.3 Zasnova za prilagodljivost in 
prenovo Ocena prilagodljivosti 

2.4 Zasnova za razgradnjo, 
ponovno uporabo in recikliranje Ocena razgradnje 

3. Učinkovita raba 
vodnih virov 

3.1 Poraba vode v fazi uporabe m3/leto vode na prebivalca in uporabnika 

4. Zdravi in udobni 
prostori 

4.1 Kakovost notranjega zraka 

Parametri za prezračevanje, CO2 in 
vlažnost 
Ciljni seznam onesnaževal: skupne hlapne 
organske spojine, formaldehid, hlapne 
organske spojine, ki so rakotvorne, 
mutagene ali strupene za razmnoževanje, 
razmerje LCI, plesen, benzen, trdi delci, 
radon 

4.2 Čas zunaj območja toplotnega 
udobja 

% časa zunaj območja med sezono 
ogrevanja in hlajenja 

4.3 Razsvetljava in vizualno 
udobje Kontrolni seznam ravni 1 

4.4 Akustika in zaščita pred 
hrupom Kontrolni seznam ravni 1 

5. Prilagajanje 
podnebnim 

spremembam in 
odpornost proti njim 

5.1 Zaščita zdravja in toplotno 
udobje stanovalcev ali 

uporabnikov 

Predvideni % časa zunaj območja v 
letih 2030 in 2050 (glej tudi kazalnik 4.2)   

5.2 Povečano tveganje 
ekstremnih vremenskih 

dogodkov 
Kontrolni seznam ravni 1 (v pripravi) 

5.3 Povečano tveganje poplavnih 
dogodkov Kontrolni seznam ravni 1 (v pripravi) 

6.1 Stroški v življenjskem krogu Evri na kvadratni meter na leto 
(EUR/m2/leto) 
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6. Optimizirani stroški in 
vrednost v življenjskem 

krogu 

6.2 Ustvarjanje vrednosti in 
izpostavljenost tveganju Kontrolni seznam ravni 1 

Večina ključnih kazalnikov ima eno mersko enoto.  Vendar je nekaj pomembnih izjem, pri katerih je treba 
učinkovitost oceniti in o njej poročati drugače: 

• sestavljeni kazalniki (1.2, 2.2, 4.1): ti kazalniki so bolj zapleteni in jih je težko skrčiti na eno mersko enoto.  
Namesto tega so sestavljeni iz več povezanih merskih enot, ki jih je treba brati skupaj, da bi lahko razumeli 
učinkovitost stavbe;   

• kvalitativne ocene (4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.2): ti kazalniki trenutno nimajo dogovorjene kvantitativne enote ali 
merskih enot, zato je mogoče namesto tega poročati o rezultatih kvalitativne ocene;  

• sporočanje informacij (2.1): ta kazalnik je namenjen spodbujanju uporabnikov, da upravljajo in obdelujejo 
določene podatke o svoji stavbi kot pomoč pri upoštevanju življenjskega kroga. 

 

2.3 Ocena celotnega življenjskega kroga 

V skupnem okviru Level(s) se uporablja pristop celotnega življenjskega kroga k trajnostnosti stavb.  Da bi v celoti 
podprli ta pristop, so ključni kazalniki makrociljev 1, 2 in 3 dopolnjeni s celovito oceno vpliva stavbe na okolje, 
tj. oceno celotnega življenjskega kroga stavbe.  S pripravo ocene življenjskega kroga je mogoče količinsko opredeliti 
vplive na okolje, povezane s stavbo, ter opredeliti najpomembnejša območja – pogosto imenovana „kritične točke“ 
– in jih uporabiti kot izhodišče za izboljšanje učinkovitosti.   

 

Preglednica 5. Okoljski makrocilji in kazalniki ocene življenjskega kroga 

Makrocilji 1–3: ocena celotnega življenjskega kroga 
Ocena življenjskega kroga 

„od zibelke do groba“: 
kategorije vplivov 

 

 podnebne spremembe 

 tanjšanje ozonskega 
plašča 

 zakisljevanje 

 evtrofikacija sladke vode 

 evtrofikacija morske 
vode 

 kopenska evtrofikacija 

 fotokemično nastajanje 
ozona 

 izčrpavanje abiotskih 
virov – minerali in kovine 

 izčrpavanje abiotskih 
virov – fosilna goriva 

 uporaba vode 
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3. Uvodna predstavitev 3: Kako deluje okvir Level(s) 

V tej predstavitvi sta predstavljena in opisana struktura in način organizacije skupnega okvira.  Poseben poudarek 
je na treh ravneh, ki uporabnikom omogočajo, da izberejo, kako napredna sta lahko njihova ocena in poročanje o 

trajnostnosti stavbe. 

 

3.1 Tri „ravni“ 

Skupni okvir je organiziran na treh ravneh.  Ravni omogočajo izbiro, kako napredno bo poročanje o trajnostnosti 
projekta.  Tri ravni predstavljajo naslednje faze pri izvedbi gradbenega projekta: 

- Raven 1. Idejna zasnova za gradbeni projekt – najpreprostejša raven, saj vključuje zgodnje kvalitativne 
ocene podlage za idejno zasnovo in poročanje o konceptih, ki so bili uporabljeni ali naj bi bili uporabljeni. 

- Raven 2. Učinkovitost podrobne zasnove in gradnje stavbe – vmesna raven, saj vključuje kvantitativno 
oceno načrtovane učinkovitosti in spremljanje gradnje v skladu s standardiziranimi enotami in metodami. 

- Raven 3. Učinkovitost zgrajene stavbe in stavbe v uporabi, kako učinkovita je stavba po dokončanju in 
predaji stranki – najnaprednejša raven, saj vključuje spremljanje in raziskovanje dejavnosti na gradbišču ter 
v dokončani stavbi in njenih prvih stanovalcev ali uporabnikov. 

Osnovna ideja je, da ravni predstavljajo strokovno pot od začetnega koncepta do zasnove, gradnje in nato, po predaji, 
dejanskega stanja dokončane stavbe.  Napredovanje po ravneh pomeni tudi večjo natančnost in zanesljivost 
poročanja – višja kot je raven, bolj natančno vam bodo sporočeni rezultati zagotovili podatke, ki odražajo 
učinkovitost stavbe, kot je zgrajena in se uporablja.  

 
Slika 3. Ravni – od idejne zasnove do učinkovitosti stavbe v uporabi 

 

L1 
Idejna 
zasnova 

L2
Podrobna 
zasnova in 
gradnja

L3
Izvedena stavba in 
stavba v uporabi
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3.2 Zagotavljanje primerljivosti 

Okvir Level(s) je bil zasnovan tako, da zagotavlja minimalno raven primerljivosti med funkcionalno enakovrednimi 
stavbami.  Da bi zagotovili smiselne primerjave na podlagi kvantitativnih rezultatov, so za vsak posamezen kazalnik 
zagotovljena posebna navodila in smernice.  Ti zahtevajo, da se uporabniki držijo točk iz spodnjega okvira. 

V podporo uporabi okvira Level(s) po EU se upošteva tudi „načelo enakovrednosti“.  V praksi to pomeni, da se lahko 
uporabljajo nacionalna orodja in metode ter nekatera zasebna orodja in metode, če jih okvir Level(s) v navodilih za 
posamezni kazalnik izrecno dopušča.  Če se uporabi eno od teh orodij ali metod, se njihova uporaba vedno sporoči 
skupaj z rezultati. 

 
Več informacij 
Kako je primerljivost podprta z uporabo okvira Level(s) 
 

• Uporaba skupnih merskih enot 
• Izpolnitev opisa stavbe v skladu z okvirom Level(s) 
• Uporaba navedenih referenčnih standardov in metod  
• Zahtevano poročanje o ključnih parametrih, predpostavkah in kakovosti podatkov za zagotovitev 

preglednosti 
• Določena pravila, ki so specifična za okvir Level(s) in ki:  

- določajo ključne parametre;  
- zagotavljajo privzete podatke in  
- opredeljujejo predpostavke izračuna. 

 
 
 

3.3 Korak dlje v smeri optimizacije učinkovitosti 

Okvir Level(s) priznava, da ko gradbeni strokovnjaki dosežejo osnovno raven usposobljenosti za uporabo kazalnikov, 
lahko še vedno obstaja velik potencial za optimizacijo učinkovitosti.  Morda bodo želeli narediti korak dlje v svojem 
poklicnem razvoju z uporabo naprednejših orodij, metod in podatkov.   

Za vsak kazalnik so na voljo priložnosti, da se naredi ta korak dlje in optimizira učinkovitost.  Nekatere glavne vrste 
priložnosti so opredeljene v spodnjem okviru. 

 
Več informacij: 

Koraki, ki jih je mogoče narediti v smeri optimizacije učinkovitosti z uporabo okvira Level(s) 

• Uporaba vhodnih podatkov z večjo podrobnostjo 
• Uporaba naprednejših metod in orodij za izračun 
• Opredelitev in preizkušanje bolj izpopolnjenih in celovitih scenarijev 
• Upoštevanje dodatnih vidikov zasnove in učinkovitosti pri izračunih in ocenah 
• Uporaba sistemov spremljanja, ki zagotavljajo večjo podrobnost podatkov 
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4. Upoštevanje trajnostnosti: kratke predstavitve ključnih konceptov okvira Level(s) 
Ta del okvira Level(s) vključuje štiri (pod)predstavitve ključnih konceptov in razmišljanja, ki podpirajo skupni okvir, 
njegove makrocilje in kazalnike.  Predstavitve se lahko uporabijo za pomoč vsem akterjem, vključenim v gradbeni 
projekt, pri uporabi konceptov trajnostnosti, saj zagotavljajo nadaljnje smernice in spoznanja, kako kar najbolje 
izkoristiti okvir Level(s) za oceno projekta. 

 

4.1 Upoštevanje trajnostnosti 1: Celoten življenjski krog in krožno razmišljanje 

V okviru Level(s) se uporablja pristop celotnega življenjskega kroga k trajnostnosti stavb.  V tej predstavitvi 
pogledamo, kaj to pomeni v praksi in kako lahko zasnova stavbe obravnava vse vplive na okolje v celotnem 

življenjskem krogu stavbe.  To ne velja le za fazo uporabe, temveč tudi glede tega, kako so lahko izbire, povezane s 
konfiguracijo zasnove, gradnjo in prenovo stavb, enako pomembne. 

S sprejetjem pristopa življenjskega kroga je mogoče analizirati vse vplive na okolje, povezane s stavbo, in opredeliti 
najpomembnejše vplive, tako imenovane „kritične točke“.  S tem je povezan tudi koncept krožnosti, s katerim se 

poskuša načrtno zagotoviti dolgoročno učinkovitost virov.  Z razumevanjem teh medsebojno povezanih konceptov 
lahko vsi akterji, ki sodelujejo pri projektu, prispevajo k zmanjšanju vpliva celotnega življenjskega kroga stavbe. 

 

Koncept življenjskega kroga stavbe je bistveno širši od trenutnega pristopa osredotočanja na zasnovo in gradnjo 
stavb.  Preprosto povedano, gre za razumevanje in količinsko opredelitev vpliva stavbe na okolje od „zibelke“ – 
pridobivanje surovin, ki se uporabljajo pri gradnji stavbe – do „groba“ – konec življenjske dobe in razgradnja stavbe 
– ter kako ravnati z njenimi gradbenimi materiali (predelava, ponovna uporaba, recikliranje in ravnanje z odpadki).  

Okvir Level(s) je bil zasnovan tako, da spodbuja gradbene strokovnjake, da v posameznih funkcijah in v ekipah kar 
najbolj razmišljajo o celotnem življenjskem krogu in krožnosti zasnove stavbe od „zibelke do groba“.  Stavbe so 
pomembna banka materialov, saj več desetletij služijo kot skladišče virov, zato je pomembno, da se pri načrtovanju, 
gradnji, vzdrževanju in prenovah uporablja krožno razmišljanje.   

Osnovni koncepti in terminologija pri pristopu celotnega življenjskega kroga 

Pomembni vplivi na okolje v življenjskem krogu stavbe so različni in zelo odvisni od dejavnosti v posamezni fazi 
življenjskega kroga.  Kvantificirani so v predvsem v obliki ocen emisij, ki lahko povzročijo škodo okolju ter se 
izračunajo in sporočijo kot „kategorije vplivov“.  Te kategorije vplivov vključujejo prispevek plinov, kot je CO2, k 
podnebnim spremembam, prispevek plinov, kot je žveplov dioksid, k zakisljevanju, in prispevek snovi, kot so težke 
kovine, k strupenosti za ljudi in ekosisteme.  Nekatere kategorije vplivov označujejo tudi za prispevek stavb k 
izčrpavanju virov mineralov, kovin in fosilnih goriv. Kategorija vplivov, ki je neposredno pomembna za stavbe, je 
izguba tal zaradi spremembe rabe zemljišč in pozidave površin. 

Pri razumevanju vplivov življenjskega kroga stavbe na okolje so za začetek najpomembnejši naslednji koncepti: 

• Faze življenjskega kroga: to so različne faze življenjske dobe stavbe, ki so jim pripisani vplivi na okolje.  Na 
primer, vplivi, povezani s proizvodnjo opeke, bodo pripisani „fazi proizvodnje“.  Energija, ki jo porabijo 
stanovalci ali uporabniki v stavbi, bo pripisana „fazi uporabe“.  Okvir Level(s) temelji na fazah življenjskega 
kroga, opisanih v standardu EN 15978, ki so nato razdeljene na module za namen podrobnejše analize in 
poročanja o vzrokih vplivov (glej Sliko 4). 

• Kategorije vplivov: vsaka kategorija vplivov na okolje, ki se bo ocenjevala v celotnem življenjskem krogu 
stavbe, ima kazalnik z različno mersko enoto ali enotami.  Te merske enote so povezane z osnovno izbiro 
metode modeliranja in izračuna.   Vplivi na okolje, ocenjeni v okviru Level(s), so predvsem tisti, ki so znani 
kot „vmesne“ kategorije vplivov, s katerimi se merijo emisije v okolje, kot je CO2, ali uporaba virov, 
pridobljenih iz okolja, kot so kovine.  Za vsako kategorijo vplivov se relativni prispevki posamezne vrste 
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emisije ali uporabe virov tehtajo glede na njihov vpliv. Na primer, vsaka molekula plina metana ima 25-krat 
večji potencial globalnega segrevanja kot molekula CO2. 

• Funkcionalna enota: referenčna enota za primerjavo med zasnovami stavb ali projekti.  V okviru Level(s) se 
rezultati normalizirajo na m2 uporabne tlorisne površine stavbe in na leto uporabne življenjske dobe, ob 
predpostavki referenčnega življenjskega obdobja 50 let. 

• Podatki o popisu življenjskega kroga: so temelj ocene življenjskega kroga in so sestavljeni iz dveh faz.  
Najprej so potrebni neobdelani podatki o masi materialnih virov, ki se uporabljajo v celotnem življenjskem 
krogu, imenovani „popis materialov“, pa tudi o drugih virih, kot so energija, gorivo in voda, ter o vseh 
neposrednih emisijah (npr. hladilnih sredstev, hlapnih organskih spojin iz končnih izdelkov).  Nato se ocenijo 
emisije v okolje in poraba virov, povezane s to uporabo virov.  Ta popis je povezan s postopki pridobivanja 
materialov, predelave, proizvodnje in pridobivanja energije.  Ti podatki so lahko „primarni“, tj. dejanski 
podatki z reprezentativnih proizvodnih obratov, ali „sekundarni“ in „generični“, povprečni za več 
reprezentativnih proizvodnih obratov na regionalni ali nacionalni ravni, ravni EU ali mednarodni ravni.  Pri 
teh podatkih je treba paziti, da so, kolikor je to mogoče, reprezentativni za procese in vire, povezane z 
zasnovo, gradnjo in uporabo stavbe, zlasti v smislu starosti podatkov in tehnologije, ki se uporablja na 
navedeni geografski lokaciji.  

• Kritične točke: so najpomembnejše točke v življenjskem krogu stavbe z največjim vplivom na skupni 
rezultat.  Lahko so povezane s fazami ali moduli življenjskega kroga stavbe (npr. B: faza uporabe, modul B2: 
vzdrževanje), posebnimi postopki (npr. proizvodnja cementa), posebnimi sestavnimi deli (npr. fasadne 
plošče, strukturni stebri, notranja oprema in zaključki) ali osnovnim tokom (npr. emisije CO2 iz kotla). 

• Scenariji: predstavljajo opise in napovedi v prihodnosti o tem, kako se bo stavba uporabljala, ter o tem, 
kako se lahko okolje spreminja in sooblikuje vplive, povezane s stavbo v njenem življenjskem krogu.  Na 
primer, okvir Level(s) med drugim poudarja pomen priprave scenarijev, s katerimi se predstavi: 

- kako dolgo se lahko stavba uporablja, preden je potrebna večja prenova;  

- kako lahko podnebne spremembe vplivajo na potrebe po ogrevanju in hlajenju;  

- kako se lahko sčasoma zmanjšajo emisije CO2 iz proizvodnje električne energije v EU in na nacionalni 
ravni; 

- kako lahko načrtovanje prilagodljivosti vpliva na uporabno življenjsko dobo; 

- kako lahko načrt za razgradnjo vpliva na uporabo banke materialov. 
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Slika 4. Faze v življenjskem krogu stavbe 

Prilagojeno po CEN (2011) 

Kaj nam ocene življenjskega kroga stavbe že povejo? 

Čeprav so vplivi na okolje, povezani s fazo uporabe stavb, še vedno pomembni, prehod na visoko energijsko 
učinkovite stavbe s skoraj ničelno porabo energije zdaj poudarek preusmerja na vplive, povezane z gradbenimi 
materiali.  Dokazi iz že opravljenih ocen življenjskega kroga zagotavljajo vpogled v to, kje so „kritične točke“ vplivov 
na okolje, povezanih z gradbenimi materiali: 

• nosilne konstrukcije, zunanje stene in fasade se zdijo glavna kritična točka za vplive materialov v večini 
kategorij vplivov, uporabljenih v oceni življenjskega kroga stavb;   

• obravnavanje teh vplivov vključuje osredotočanje na prispevke k vplivom življenjskega kroga 
najpomembnejših tokov materialov, ki zajemajo beton, opeko, keramiko, jeklo in les. 

Vplivi na okolje, povezani z vsakim od teh materialov in elementov, so različni in jih ni mogoče obravnavati s 
poudarkom na eni kategoriji vplivov ali posameznem vidiku zasnove.  Čeprav je učinkovita raba materialov včasih 
lahko približek izboljšav v zasnovi, je zaželen celovit pristop, da se obravnavajo različni vplivi, povezani z 
uporabljenimi nekovinskimi mineralnimi materiali, kovinskimi materiali in materiali na osnovi lesa. 

Pomembni vplivi, povezani z gradbenimi materiali in elementi, se lahko pojavijo tudi v fazi uporabe.  Na primer:   

• načrtovana večja redna popravila in vzdrževanje lahko privedejo do zamenjave materialov in elementov 
(npr. streh in fasad);   
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• posledica prenove je lahko tudi zamenjava materialov za opremljanje in drugih pomembnih elementov, kot 
so okna in fasade.  Ločenih vplivov, povezanih z materiali za opremljanje, kot je strupenost za ljudi, morda 
ne bo mogoče opredeliti in količinsko določiti, če ti kazalniki niso vključeni v izbrane kategorije vplivov;   

• učinkovitost in intenzivnost uporabe gradbenih konstrukcij, prostora in zemljišča je pomemben vidik za 
izboljšanje.   

- Pri domovih je zasnova za bolj kompaktne oblike stavb učinkovitejša glede zemljišča, materialov in 
energije.   

- Za poslovne stavbe, kot so pisarne, lahko zasnova za prilagodljivost in podaljšanje življenjske dobe 
konstrukcij zmanjša vplive materialov.  

- Izbira funkcionalne enote je ključnega pomena za določitev, kako se meri intenzivnost rabe virov.  Na 
primer, merjenje vplivov na delovno postajo ali prebivalca lahko zagotovi več informacij kot merjenje 
vplivov na kvadratni meter uporabne tlorisne površine. 

 

Kako se lahko okvir Level(s) uporabi za oceno celotnega življenjskega kroga? 

Skupni okvir Level(s) uporabnike spodbuja k razmišljanju o celotnem življenjskem krogu stavbe in zagotavlja podlago 
za količinsko opredelitev, analizo in razumevanje življenjskega kroga.  V povezavi s tem si prizadeva obravnavati 
številne vidike krožnosti z zagotavljanjem kazalnikov, ki lahko pomagajo razumeti, kako podaljšati uporabnost 
stavbe, ne samo z vidika njene življenjske dobe in vrednosti na nepremičninskem trgu, temveč tudi z vidika prihodnjih 
možnosti za predelavo, ponovno uporabo in recikliranje njenih gradbenih materialov. 

Poročanje se spodbuja v vseh fazah življenjskega kroga, da se pridobi popolna slika vplivov na okolje.  Poleg tega je 
okvir Level(s) zasnovan tako, da lahko uporabniki začnejo s spoznavanjem različnih korakov, ki so potrebni za izvedbo 
ocene potenciala globalnega segrevanja v življenjskem krogu, in če želijo, lahko analizo razširijo na oceno 
življenjskega kroga „od zibelke do groba“. 

Ta učni proces se začne s sklopom konceptov zasnove, ki lahko pomagajo pri upoštevanju življenjskega kroga (glej 
spodnji okvir).  K temu učnemu procesu z obravnavanjem vidikov ocene življenjskega kroga prispevajo tudi drugi 
kazalniki okvira Level(s), med katerimi so:  

• kazalnik 2.1, s katerim se zbirajo informacije o popisu količin, materialov in življenjske dobe stavbe; 

• kazalnika 2.3 in 2.4, ki omogočata izdelavo scenarijev za prilagodljivost in razgradnjo; 

• kazalniki 5.1, 5.2 in 5.3, s katerimi se ocenjujejo tveganja morebitnih prihodnjih podnebnih sprememb za 
stavbe.  

Ugotovitve iz obstoječih ocen življenjskega kroga stavb, predstavljene v tej predstavitvi, so bile združene v sklop 
vidikov zasnove življenjskega kroga v okviru Level(s), ki je izhodišče za rešitve, ki temeljijo na projektih, na podlagi 
upoštevanja življenjskega kroga (glej okvir spodaj).   

Več informacij 
Koncepti zasnove življenjskega kroga v okviru Level(s) 

• Učinkovita oblika in uporabnost stavbe: razmerje med površino in prostornino stavbe, znano tudi kot 
gostota ali kompaktnost, pa tudi njena višina vplivata na učinkovitost materialov in porabo energije.  Za 
kompaktnejšo obliko stavbe se lahko pri gradnji uporabi več kot 20 % manj materialov, v fazi uporabe pa 
se porabi več kot 20 % manj energije za ogrevanje in hlajenje.  Intenzivnost uporabe stavbe, tako v smislu 
gostote zasedenosti kot tudi splošne izkoriščenosti, lahko prav tako vpliva na učinkovitost v življenjskem 
krogu. 

• Optimizirana konstrukcija stavbe s skoraj ničelno porabo energije: velja tako za projekte novogradenj kot 
tudi za projekte večje prenove, kjer je treba upoštevati kompromis med: 
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- porabo energije v fazi uporabe: na fazo uporabe stavb močno vpliva uporaba primarne energije, 
zlasti za ogrevanje prostorov, toplo vodo in razsvetljavo;  

- porabo energije v fazi proizvodnje: čeprav se poraba energije zmanjšuje, je prehod na stavbe s skoraj 
ničelno porabo energije prav tako zahteval več sive energije, ki se uporablja za proizvodnjo 
učinkovitejše izolacije, oken, fasadnih sistemov, toplotne mase in tehnologij energije iz obnovljivih 
virov. 

• Optimizirani cikli uporabe materiala: v večini primerov struktura stavbe predstavlja več kot polovico 
vključenih emisij toplogrednih plinov, povezanih z gradnjo.   
- Nove strukture: dokazi kažejo, da se lahko z optimizacijo konstrukcijskih zasnov poraba materiala 

zmanjša za približno tretjino, hkrati pa se ohranijo zahtevane tehnične lastnosti.   
- Ponovno uporabljene strukture: s ponovno uporabo obstoječe stavbe se lahko doseže znatno 

zmanjšanje porabe materiala in s tem povezanih emisij toplogrednih plinov. 
• Zasnova za prilagodljivost: možnost, da se stavbe prilagodijo spreminjajočim se trgom in potrebam 

stanovalcev ali uporabnikov, lahko podaljša življenjsko dobo stavbe, vključno z njeno strukturo in 
glavnimi elementi, ki so kritične točke življenjskega kroga.  

• Podaljšanje življenjske dobe stavbe in sestavnih delov: življenjska doba stavbe, včasih imenovana tudi čas 
uporabnosti, in življenjska doba sestavnih delov sta pomembna dejavnika, ki sooblikujeta vplive faze 
gradnje in uporabe.  Na splošno velja, da več kot je potrebnih ciklov zamenjave in prenove, večji je sivi 
učinek.  To še posebno velja za prenovo stavbnih sistemov, vključno z električno in vodovodno napeljavo, 
pa tudi zaključki, kot so barve. 

• Zasnova za razgradnjo: odpadki, ki nastanejo med proizvodnjo izdelkov, gradnjo na kraju samem in 
postopki rušenja, lahko predstavljajo pomemben delež celotnih tokov materialov na gradbišču in, če se 
ne uporabijo ponovno ali reciklirajo, lahko privedejo do zapravljenih virov in s tem do večjih vplivov 
življenjskega kroga na sektorski ravni.  
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4.2 Upoštevanje trajnostnosti 2: Zapolnitev vrzeli med zasnovo in dejansko učinkovitostjo stavbe 

Večina ocen trajnostne učinkovitosti se opravi v fazi zasnove.  Le v zelo redkih primerih se spremlja učinkovitost 
dokončane stavbe.  Vse več je dokazov, da lahko obstaja tveganje za obstoj vrzeli med ocenami zasnove in 

dejansko učinkovitostjo stavbe ter da je lahko v nekaterih primerih ta vrzel velika, včasih kar 50-odstotna.  To je 
lahko posledica številnih dejavnikov, ki so pomembni za razumevanje in na podlagi katerih se lahko učimo. 

Da bi zagotovili, da so cilji, kot so učinkovita raba energije in vode ali zadovoljstvo stanovalcev ali uporabnikov z 
notranjim okoljem, dejansko izpolnjeni, si okvir Level(s) prizadeva zagotoviti, da že od samega začetka obstaja 
jasen cilj, tj. preveriti, kako učinkovita je stavba, ko je zgrajena in v uporabi.  To se lahko stori z načrtovanjem 

preverjanja specifikacij zgrajene stavbe, spremljanja učinkovitosti stavbe po dokončanju in raziskave zadovoljstva 
stanovalcev ali uporabnikov. 

 

Da bi zagotovili dejansko doseganje ciljev, kot sta učinkovita raba energije in vode ali kakovost notranjega zraka, je 
pomembno spremljati učinkovitost stavbe po dokončanju, tako v smislu podatkov o učinkovitosti stavbe v uporabi 
kot tudi v smislu končnih specifikacij zgrajene stavbe.  Razlogi za to, zakaj stavba ni tako učinkovita, kot je bilo 
predvideno, so lahko različni:   

• kakovost je na splošno v gradbenem sektorju stalni izziv in zahteva pozornost v celotnem postopku izvajanja 
projekta; 

• nove in inovativne oblike zasnove in gradnje, potrebne za doseganje trajnostnih ciljev, bodo morda 
zahtevale uporabo sprva novih in neznanih tehnik, materialov in sistemov;  

• predpostavke pri izračunu učinkovitosti in simulaciji učinkovitosti lahko temeljijo na vnaprej določenih 
vrednostih za opis vzorcev uporabe morebitnih stanovalcev ali uporabnikov in poleg tega morda ne bodo 
upoštevale vseh potreb po energiji v naseljeni stavbi; 

• vrzeli v komunikaciji, usklajevanju in odgovornostih v okviru projekta lahko preprečijo, da bi se upoštevale 
podrobnosti in specifikacije zasnove, in 

• projektna skupina morda nima ustreznega strokovnega znanja, da bi lahko posamezen cilj trajnostnosti 
prenesla v podrobne zasnove in izvedene projekte.  

Z zgodnjo obravnavo teh težav in preučitvijo, kako se bo projekt izvajal, se lahko zmanjša tveganje vrzeli v 
učinkovitosti.  Nazadnje, stavbe so zgrajene tudi za to, da jih ljudje uporabljajo, zato je zadovoljstvo stanovalcev ali 
uporabnikov pomembna dopolnitev spremljanja.  Vključevala bo anketiranje tistih, ki živijo in delajo v stavbi.  Taka 
raziskava bo omogočila analizo drugih vidikov učinkovitosti, na primer zadovoljstva s stopnjo nadzora nad notranjim 
okoljem. 

Vse dejavnosti spremljanja in raziskav po naselitvi stavbe zahtevajo natančno načrtovanje ter, da bi to kar najbolje 
izkoristili, zavezanost vseh vključenih k učenju na podlagi teh ugotovitev in k njihovi uporabi.  Ta proces strokovnega 
učenja je lahko dragocen ne le za stranko, temveč tudi za člane ekipe za zasnovo, vodje projektov in izvajalce.  Zato 
so uporabniki okvira Level(s) pozvani, naj izvajajo spremljanje in raziskave po dokončanju in naselitvi stavbe, da bi 
ocenili učinkovitost dokončane stavbe.  

 

Kako se lahko okvir Level(s) uporabi za zapolnjevanje vrzeli? 

Da bi zagotovili popolno sliko učinkovitosti stavbe, je pomembno izvesti natančno spremljanje učinkovitosti 
dokončane stavbe.  S tem korakom se bodo zagotovili izmerjeni podatki za namene poročanja.  Te podatke je mogoče 
nato analizirati, da se preuči, kako učinkovita je bila stavba v praksi.  Če obstaja vrzel v učinkovitosti, se lahko podatki 
uporabijo kot izhodišče za diagnosticiranje in odpravljanje težav ali napak.   Prav tako bi bilo treba preveriti 
specifikacije zgrajene stavbe, saj so se med postopkom lahko bistveno spremenile. 
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Okvir Level(s) za tiste kazalnike, ki jih je mogoče spremljati, vsebuje osnovna navodila, kako to storiti. Določene so 
dejavnosti spremljanja in spremni referenčni standardi.  To vključuje poudarek na:  

• preizkušanju stavbnih materialov; 

• preizkušanju sistemov HVAC; 

• merjenju porabe energije in vode; 

• merjenju zraka v zaprtih prostorih, tako ob predaji kot tudi ob naselitvi; 

• toplotnih razmerah po naselitvi ter 

• prispevku in kakovosti dnevne in umetne svetlobe. 

Spremljanje vključuje tudi podatke v zvezi s količinami in stroški zgrajene stavbe, vključno z uporabljenimi gradbenimi 
materiali.  Ti podatki so pomembni, saj bi lahko razlika v končnem popisu količin in materialov vplivala na popis 
življenjskega kroga, ki se uporabi za izračun kazalnikov, kot je 1.2 Potencialno globalno segrevanje v življenjskem 
krogu, pa tudi na predpostavke o življenjski dobi in vzdrževanju, navedene v kazalniku 2.1 Popis materialov, količin 
in življenjskih dob, ter uporabljene v kazalniku 6.1 Stroški v življenjskem krogu.   

 

Raziskave o zadovoljstvu stanovalcev ali uporabnikov 

Zadovoljstvo stanovalcev ali uporabnikov je prav tako ključni parameter za uspeh stavbe.  Čeprav ni ključni del 
skupnega okvira Level(s), je priporočljiv kot dopolnilo spremljanja kvantitativnih parametrov in zagotovljene so 
splošne smernice.  Za oceno zadovoljstva stanovalcev ali uporabnikov je treba izvesti postopek strukturiranih 
intervjujev in raziskav z uporabo metodologij, kakršne zagotavljata standarda ISO 10551 in 28802, ter s poudarkom 
na posebnih vidikih učinkovitosti, ki se štejejo za pomembne za doseganje zdravih in udobnih stavb.  Ta postopek se 
lahko poimenuje z različno terminologijo, vključno s Post Occupancy Evaluation (POE) (ocena po naselitvi stavbe), 
raziskavo Occupant Indoor Environmental Quality (IEQ) (kakovost notranjega okolja stanovalcev ali uporabnikov) ali 
Building User Survey (BUS) (raziskava o uporabnikih stavb). Za namene okvira Level(s) je postopek poimenovan Post 
Occupancy Evaluation (POE) (ocena po naselitvi stavbe).  

Kazalnika 4.1 (Kakovost notranjega zraka) in 4.2 (Čas zunaj območja toplotnega udobja) sta glavna kazalnika v okviru 
Level(s), za katera je določena standardizirana metoda raziskave.  Na primer, v primeru kazalnika 4.2 obstaja metoda 
za oceno zadovoljstva stanovalcev ali uporabnikov s toplotnim udobjem.  Uporabi se lahko format raziskave, ki je bil 
statistično umerjen glede na dejanske pogoje toplotnega udobja.   

Tiste projektne skupine, ki želijo opraviti širšo oceno zadovoljstva stanovalcev ali uporabnikov, bi morale ta cilj 
zabeležiti v svoj projektni načrt okvira Level(s).  Nato je priporočljivo, da se kot izhodišče preverijo metode, navedene 
v spodnjem okviru.   

Več informacij: 

Ocena ugodja in zadovoljstva po naselitvi stavbe  

Ocena po naselitvi stavbe se običajno izvede najmanj eno leto po polni zasedenosti stavbe. Ocena običajno 
vključuje intervjuje s stanovalci ali uporabniki za oceno kvalitativnih vidikov, povezanih s kazalniki učinkovitosti 
stavbe.  Na splošno bi jo morala izvesti tretja oseba z uporabo standardizirane metodologije.   

Številne metode in standardi ocenjevanja so postali standardne reference za oceno po naselitvi stavbe.  Vse te 
metode in standardi zagotavljajo zbirko orodij s smernicami, kako izvesti kombinacije kvantitativnih in 
kvalitativnih ocen, pa tudi vzorčna vprašanja raziskav, ki jih je mogoče uporabiti.  Neizčrpen seznam najpogostejših 
referenčnih metod in standardov je naslednji: 
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 metoda Building User Survey (BUS) (raziskava o uporabnikih stavb), ki je bila razvita na podlagi izkušenj 
ocenjevanja nizkoenergijskih stavb v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja2;  

 raziskava CBE (Berkeley) occupant Indoor Environmental Quality (IEQ) (raziskava kakovosti notranjega 
okolja stanovalcev ali uporabnikov), ki je v spletnem formatu in zajema sedem vidikov kakovosti notranjih 
prostorov3; 

 proces Soft Landings process, ki je večstopenjski pristop k zagotavljanju boljših stavb ter vključuje končno 
fazo podaljšane skrbi in ocene po naselitvi stavbe4. 

Poleg tega številne sheme ocen stavb in orodja za poročanje določajo ocene po naselitvi stavbe: 

 kot temeljno zahtevo sheme (npr. Miljöbyggnad na Švedskem; SSO v Španiji),  
 kot neobvezni kazalnik, merilo ali kredit (npr. BREEAM New Construction, LEED Building Operations & 

Maintenance, kazalniki učinkovitosti stavb GBC Finland).    

 

 

  

                                                           
2 Arup, BUS methodology, http://www.busmethodology.org/. 
3 Univerza Berkeley v Kaliforniji, Occupant Indoor Environmental Quality (IEQ) Survey and Building Benchmarking, Centre for the Built 
Environment, https://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs-survey.htm.  
4 BSRIA, Soft landings process, https://www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings/.  

https://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs-survey.htm
https://www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings/
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4.3 Upoštevanje trajnostnosti 3: Kako doseči trajnostno prenovo  

Namen novega evropskega zelenega dogovora je ustvariti zagon za „val prenove“ za izboljšanje obstoječega 
stavbnega fonda, da bi bil v prihodnosti odporen na podnebne spremembe, zmanjšanje energijske revščine in 

ustvarjanje novih delovnih mest.  Vse pomembnejša je tudi potreba po obravnavanju drugih vidikov trajnostnosti 
notranjih prostorov, v katerih živimo in delamo, kot so zdravje, udobje in prilagodljivost, projekti večjih prenov pa 

ustvarjajo priložnosti za obravnavanje teh vidikov zasnove. 

Okvir Level(s) spodbuja celovit pristop k projektom večjih in temeljitih prenov, ki temelji na razumevanju 
značilnosti in lastnosti posamezne stavbe, oceni možnosti za izboljšanje učinkovitosti in pristopu življenjskega 

kroga k zasnovi projektov prenove. 
 

Približno 85–90 % stavbnega fonda, ki naj bi še obstajal v letu 2050, je že zgrajenih in ta fond sestavlja ogromno 
banko virov materialov po vsej celini.  Ocene iz Nemčije na primer kažejo, da je grajeno okolje države skladišče 
približno 50 milijard ton materialov.   

Dokazi iz življenjskega kroga kažejo, da je mogoče z visoko učinkovitostjo in temeljitimi prenovami obstoječih stavb 
okvirno zmanjšati vplive na okolje v življenjskem krogu, povezane z uporabo energije in vode s strani stanovalcev ali 
uporabnikov in gradbenimi izdelki, za 60–80 %.  Po ocenah naj bi se po vsej EU temeljite prenove, s katerimi se 
poraba energije zmanjša za najmanj 60 %, izvedle v samo 0,2 % stavbnega fonda na leto. Ta stopnja se bo morala 
znatno povečati, če želi EU izpolniti svoje cilje glede podnebnih sprememb.   

Podaljšana stroga omejitev gibanja prebivalstva zaradi pandemije COVID-19 je v zadnjem času prinesla tudi nov 
poudarek na zdravje, udobje in prilagodljivost prostorov, v katerih dlje časa živimo in delamo.  Večja prenova lahko 
torej ustvari tudi priložnosti za obravnavo vidikov stavbe, ki lahko škodujejo kakovosti življenja in produktivnosti 
njenih stanovalcev ali uporabnikov. 

Kako se lahko okvir Level(s) uporablja za večje prenove? 

Okvir Level(s) vključuje načela zasnove in korake ocenjevanja, prilagojene temu, da projekti večjih prenov postanejo 
bolj trajnostni.  Prvi korak pri trajnostni prenovi stavbe je celovita raziskava gradnje prvotne stavbe in po možnosti 
izkušenj stanovalcev ali uporabnikov.  Ta prvi korak je ključnega pomena za izboljšanje učinkovitosti, saj je treba 
vsako prenovo prilagoditi obstoječim pogojem in tehničnim značilnostim stavbe, pričakovanim vzorcem zasedenosti 
in njeni lokalni umestitvi.   

Včasih je mogoče nadalje izkoristiti obstoječe lastnosti, na primer svetlobne jaške in terase, za zagotovitev 
prezračevanja, lahko pa se pojavijo tudi težave, ki jih je treba prepoznati in ki prvotno niso bile predvidene, kot so 
toplotni mostovi, vdor vode ali puščanje zraka, ki jih povzročijo nekateri materiali in strukture, kot so npr. balkoni in 
stenske plošče.  Tudi izkušnje stanovalcev ali uporabnikov z uporabo stavbe lahko izpostavijo vidike učinkovitosti, ki 
bi jih bilo mogoče obravnavati. 

Ko so te informacije zbrane, jih je mogoče uporabiti za pripravo natančnih simulacij osnovne učinkovitosti stavbe in 
za razvoj možnosti zasnove.  Okvir Level(s) ponuja prilagojena navodila, kako obravnavati šest makrociljev z vidika 
prenove.  V spodnjem okviru so povzeta nekatera glavna področja priložnosti za izboljšanje učinkovitosti z uporabo 
okvira Level(s). 

Več informacij: 

Obravnavanje makrociljev in kazalnikov z vidika večje prenove 

Makrocilj Ključne priložnosti za izboljšanje učinkovitosti 

Makrocilj 1: 
emisije 
toplogrednih 
plinov in 

 Izboljšanje toplotne učinkovitosti ovoja stavb in obravnava drugih rab energije, kot so 
razsvetljava, ogrevanje in hlajenje, lahko prispevata k izboljšanju splošne kakovosti obstoječe 
stavbe.   
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onesnaževal 
zraka v 
življenjskem 
krogu stavb 

 Prenova stavbnih materialov, razporeditve in tehničnih storitev lahko hkrati zajema vidike, 
zaradi katerih stavbe niso udobne za bivanje, kot so:  

- mraz, vlaga ali pregrevanje in  

- visoki tekoči stroški.  

 Oceniti je mogoče možnosti za lastno proizvodnjo in lastno porabo energije iz obnovljivih virov. 

 Ocena možnosti za prenovo z nizkimi vključenimi emisijami CO2 z oceno možnosti za –med 
drugimi gradbenimi elementi – okna, izolacijo, notranjo opremo, zaključke in opremo za 
energijo iz obnovljivih virov. 

Makrocilj 2: 
učinkovita raba 
virov in 
krožnost v 
življenjskih 
krogih 
materialov 

Preoblikovanje stavb, notranjih prostorov in vzdrževanja lahko ustvari priložnosti za:  

 obravnavo morebitnih pomanjkljivosti pri zadovoljevanju potreb stanovalcev ali uporabnikov 
zdaj in v prihodnosti, kot so potreba po prožnejši porazdelitvi prostora, boljši dostopnosti, 
skupnem prostoru in delu na daljavo;   

 cenovno ugodnejše upravljanje nepremičnin zdaj in v prihodnosti. 

Makrocilj 3: 
učinkovita raba 
vodnih virov 

Nadgradnja in zamenjava sanitarnih napeljav in opreme ter nova zunanja krajinska ureditev bodo 
verjetne ustvarile priložnosti za: 

 izbiro energijsko učinkovitih pip, prh in kadi; 

 uvedbo sistemov za varčevanje z vodo, uporabo sive vode in deževnice; 

 uvedbo merjenja in spremljanja vode; 

 zasnovo novega namakalnega sistema z nizko porabo vode in izbiro rastlin, odpornih proti suši. 

Makrocilj 4: 
zdravi in udobni 
prostori 

Nekateri glavni dejavniki, ki lahko vplivajo na zdravje v zaprtih prostorih – prezračevanje, notranja 
onesnaževala, dnevna svetloba in hrup – so v svetu po COVID-19 dobili nov pomen z novo in 
povečano občutljivostjo glede zdravja in higiene.  Preoblikovanje notranjih prostorov lahko omogoči 
izboljšave in spremembe notranje razporeditve in vzdrževanja, na primer z uvedbo:  

 dnevne svetlobe;  

 naravnega navzkrižnega prezračevanja in  

 novega točkovnega vira mehanskega prezračevanja.   

Makrocilj 5: 
prilagajanje 
podnebnim 
spremembam in 
odpornost proti 
njim 

Odpornost obstoječe stavbe proti okoljskim spremembam bo delno odvisna od značilnosti prvotne 
zasnove, vendar obstajajo tudi priložnosti za izboljšanje:  

 notranje razporeditve;  

 prezračevalnih poti;  

 učinkovitosti stavbnih materialov in  

 sistemov HVAC.  

V stavbi in okoli nje se lahko uvedejo tudi rešitve, ki temeljijo na naravi (zelena infrastruktura). 

Makrocilj 6: 
optimizirani 
stroški in 
vrednost v 
življenjskem 
krogu 

S spodbujanjem dialoga med ekipami za zasnovo, strankami in cenilci nepremičnin je mogoče 
dolgoročno vrednost lastnosti trajnostnosti bolje upoštevati pri tržnem vrednotenju nepremičnin.   

Zmožnost dobro zasnovanih, zdravih in trajnostnih stavb, da ohranjajo in ustvarjajo vrednost, bodisi z 
zmanjšanjem režijskih stroškov, ustvarjanjem privlačnih nepremičnin ali zmanjševanjem prihodnjih 
tveganj, vse bolj postaja dejavnik razlikovanja nepremičnin na trgu.   
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4.4 Upoštevanje trajnostnosti 4: Kako lahko trajnostnost pozitivno vpliva na tržno vrednost 
nepremičnine 

Okvir Level(s) si prizadeva zagotoviti, da se vrednost najbolj trajnostnih stavb zajame in odraža v ekonomskem 
vrednotenju stavbe.  To je namenjeno zagotovitvi, da bodo pričakovane izboljšave v dolgoročni učinkovitosti bolj 

trajnostne stavbe znižale stroške v življenjskem krogu in pozitivno vplivale na tržne vrednosti nepremičnin, pogoje 
posojil in oddajanje. 

Poleg zagotavljanja orodij za dajanje prednosti učinkovitosti in njeno merjenje okvir Level(s) spodbuja gradbene 
strokovnjake, naj razmislijo o tem, kako bi lahko trajnostna stavba pozitivno vplivala na tržna vrednotenja in 

zmanjšala izpostavljenost prihodnjim tveganjem. 

 

Za številne gradbene strokovnjake bo njihov glavni stik s svetom vrednotenja nepremičnin njihova stranka, ki jim bo 
verjetno sporočila, kateri so glavni dejavniki vrednosti projekta.  Metode, ki se uporabljajo za tržno vrednotenje, so 
lahko od zunaj videti kot črna škatla, katere vsebina je znana le stranki, njenim svetovalcem z nepremičninskega trga 
in strokovnjakom za vrednotenje. 

Za člane ekip za zasnovo je torej pomembno, da razumejo, kako je mogoče trajnostnost upoštevati v nekaterih 
vodilnih standardih vrednotenja, ki se uporabljajo v EU.  Omeniti je treba, da so vsi trije glavni izdajatelji standardov 
vrednotenja – Kraljevi inštitut pooblaščenih ocenjevalcev (Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)), Evropska 
skupina združenj cenilcev (European Group of Valuer’s Associations (TEGoVA)) in Odbor za mednarodne standarde 
ocenjevanja (International Valuation Standards Council (IVSC)) – trajnostnost že vključili v svoje standarde 
vrednotenja in merila za oceno tveganja.  To pomeni, da bi se morala trajnostnost načeloma upoštevati že v 
postopku.   

V praksi se bo izhodišče večine projektov za upoštevanje vidikov trajnostnosti nanašalo na energijsko učinkovitost 
nepremičnine na podlagi regulativnih zahtev za zagotavljanje informacij v obliki energijske izkaznice.  Slika 5 
prikazuje, kako je to lahko izhodišče za dialog o številnih značilnostih trajnostnosti, ki imajo lahko tudi gospodarske 
učinke, ki potencialno vključujejo tudi tržno vrednost stavbe. 

 



 

26 
 
 

Slika 5. Znotraj črne škatle tržnega vrednotenja nepremičnin. Prilagojeno po Lutzkendorf in Lorenz (2005)5 

 

Kako se lahko okvir Level(s) uporablja za vrednotenje nepremičnin? 

Standardi vrednotenja nepremičnin in ocenjevanja tveganj imajo velike možnosti, da zajamejo prednosti bolj 
trajnostnih stavb in podprejo dolgoročne naložbene odločitve.  Kazalnik 6.2 okvira Level(s) omogoča uporabnikom, 
da poročajo o možnostih za boljšo učinkovitost v skupnem okviru Level(s), ki bi imele ekonomski vpliv na treh ključnih 
področjih:  

1. znižani režijski stroški (z znižanjem operativnih stroškov); 

2. večji prihodki in bolj stabilne naložbe (s povečanjem privlačnosti nepremičnin); 

3. zmanjšano tveganje (s predvidevanjem morebitne prihodnje izpostavljenosti). 

Slika 6V preglednici 6 je za vsak kazalnik v skupnem okviru Level(s) opredeljeno, kje lahko izboljšana učinkovitost 
vpliva na nekatera ali na vsa tri področja. Na ta način so lahko uporabniki okvira Level(s) bolje obveščeni pri 
sodelovanju s strokovnjaki za vrednotenje, zlasti pri razumevanju in sporočanju, kako lahko odločitve glede zasnove, 
ki izboljšujejo trajnost, ustvarijo vrednost. 

Preglednica 6. Morebitni vpliv posameznih kazalnikov okvira Level(s) na vrednotenje nepremičnine ali oceno tveganja 

Ključni kazalniki okvira Level(s) 

Morebitni vpliv na prihodnje prihodke in izpostavljenost tveganju 

1. Povečani 
prihodki zaradi 

priznanja in 
povpraševanja na 

trgu 

2. Znižani stroški 
obratovanja in 

vzdrževanja 

3. Prihodnja 
izpostavljenost 

tveganju povišanih 
režijskih stroškov ali 

izgube prihodkov 

1.1. Poraba energije v fazi uporabe    

1.2. Potencial globalnega segrevanja v 
življenjskem krogu    

2.1. Popis količin, materialov in življenjskih 
dob    

2.2. Odpadki in materiali pri gradnji in 
rušenju    

2.3. Zasnova za prilagodljivost in prenovo    
2.4. Zasnova za razgradnjo, ponovno 
uporabo in recikliranje    

3.1. Poraba vode v fazi uporabe    

Ocena življenjskega kroga „od zibelke do 
groba“    

4.1. Kakovost notranjega zraka    

4.2. Čas zunaj območja toplotnega udobja    

4.3. Razsvetljava in vizualno udobje    

4.4. Akustika in zaščita pred hrupom    

5.1. Zaščita zdravja in toplotno udobje 
stanovalcev ali uporabnikov    

                                                           
5 Lutzkendorf T., Lorenz D., 2005. Sustainable property investment: valuing sustainable buildings through property performance assessment. 
Building Research & Information, 33(3), str. 212–234. 
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5.2. Povečano tveganje ekstremnih 
vremenskih dogodkov    

5.3. Trajnostna drenaža    

6.1. Stroški v življenjskem krogu    
6.2. Ustvarjanje vrednosti in izpostavljenost 
tveganju     
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