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Slovenski kazalniki trajnostne gradnje predstavljajo nacionalno 
prilagoditev evropskega okvira Level(s)2 za vrednotenje trajnostne 

gradnje. Njihov razvoj poteka v okviru večletnega projekta LIFE IP 
CARE4CLIMATE1 (2019-2026), kjer pod koordinacijo Ministrstva za okolje 
in prostor 15 partnerjev deluje na različnih področjih pomembnih za 
zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Merila za trajnostno gradnjo 
stavb v Sloveniji v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor 
pripravljamo na Gradbenem inštitutu ZRMK (GI ZRMK) in Zavodu za 
gradbeništvo Slovenije (ZAG). 

Slovenski kazalniki trajnostne gradnje

POVABILO
K TESTNI UPORABI
dr.   

Marjana Šijanec 
Zavrl
mag.   

Miha Tomšič

Neva Jejčič

Pripravljena je bila prva alfa verzija slo-
venskih kazalnikov trajnostne gradnje (SLO 
kTG), ki je od novembra 2021 dostopna na 
spletni platformi (www.kazalnikitrajnostne-
gradnje.si) ter namenjena za testno uporabo. 
Konec leta 2021 se je preko 80 strokovnjakov 
udeležilo usposabljanja za testno uporabo 
SLO kTG. Prvi zainteresirani so k testni upo-
rabi izbranih kazalnikov že pristopili.

Pri razvoju meril je ključno načelo parti-
cipiranja stroke in uporabnikov, zato načrtu-
jemo v fazi testne uporabe SLO kTG različne 
oblike sodelovanja z deležniki v procesu gra-
ditve. Izkušnje in povratne informacije bodo 
vgrajene v sistem vrednotenja trajnostne 
gradnje za slovensko okolje, ki bo v priho-
dnosti kot dodatno merilo podpiral trajnost 
gradnjo in prenovo stavb. 

ALFA VERZIJA SLO KTG 
---------

Pri gradnji trajnostnih stavb se srečuje-
mo s tržnimi pobudami trajnostnega certifi-
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ciranja stavb po mednarodnih prostovoljnih 
shemah in spodbujevalnimi programi za 
uresničevanje državnih politik ter tudi z za-
konskimi zahtevami na področju graditve in 
v okviru zelenega javnega naročanja (ZeJN). 
Evropa je za poenotenje razpršenih pristopov 
pripravila evropski okvir Level(s) za vredno-
tenje trajnostne gradnje, ki postaja osrednji 
instrument podpore izvajanju evropske po-
litike na področju krožnega gospodarstva v 
graditeljstvu, graditve z mislijo na celotni ži-
vljenjski cikel stavbe in razogljičenja stavb. 

Sistem kazalnikov Level(s) je vključen 
v dostop do evropskega trajnostnega finan-
ciranja (EU Taxonomy3), posamezni kazal-
niki se že postopoma umeščajo v nacional-
ne gradbene zakonodaje (Francija, Danska, 
Finska). V osnutku (dec. 2021) prenovitve Di-
rektive EPBD je od leta 2030 dalje (za javne 
stavbe že od leta 2027) predlagana gradnja le 
nič-emisijskih stavb z vidika rabe energije 
in izračun ogljičnega odtisa skladno z meto-
dologijo Level(s), ki naj zajema informacijo 

▴ 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
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o emisijah celotnega življenjskega cikla, kar 
je pomembno zlasti za velike nove stavbe in 
zanje se ta obveznost predvideva že od leta 
2027 dalje. Prav tako predlog prenovitve Di-
rektive EPBD navaja, da naj države pri novih 
stavbah poleg energetske učinkovitosti na-
slovijo tudi druge vidike, kot so zdravo not-
ranje okolje, prilagodljivost na podnebne 
spremembe, varnost pri požaru, tveganja po-
vezana s potresno aktivnostjo in univerzalno 
dostopnost stavb ter nenazadnje tudi odstra-
njevanje ogljika, povezano s shranjevanjem 
ogljika v stavbah ali na njih. 

Za udejanjenje naštetega tudi pri nas pot-
rebujemo celovit sistem trajnostnih meril 
na podlagi okvira Level(s), ki bo v načrtova-
nje in gradnjo stavb vpeljal načelo upošteva-
nja življenjskega cikla in ga bomo lahko pri 
graditvi stavb množično uporabljali. Večino 
naštetih vidikov obravnavajo slovenski ka-
zalniki trajnostne gradnje (slika 1), ki izha-
jajo iz evropskega okvira Level(s). V okviru 
testne uporabe se strokovnjaki lahko z njimi 
seznanijo in jih tudi poskusno uporabijo na 
primeru stavbe.

Pri razvoju kazalnikov za slovensko oko-
lje je velik poudarek na poenotenju izhodišč, 
podatkovnih virov in postopkov za določi-
tev vrednosti posameznih kazalnikov, ki ga 
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 
načrtovanja (kasneje tudi gradnje). Zato je 
povratna informacija o uporabnosti kazal-
nikov v našem okolju pomembna za spreje-
mljivo končno obliko kazalnikov.

V KATERI FAZI LAHKO UPORABLJAMO 
KAZALNIKE TRAJNOSTNE GRADNJE 
---------

Uporaba kazalnikov trajnostne gradnje je 
prilagojena fazam gradbenega projekta in se 
s podrobnostjo analize prilagaja dorečenosti 
faze projekta in podatkom, ki so v posame-
zni fazi na voljo. Investitorji in strokovnjaki 
bodo tako lahko sprejemali odločitve tekom 
celotnega procesa 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 na način, da bodo sledili 
vsebinskim opomnikom za načrtovanje. Ra-
ven 2 predstavlja fazo podrobnega načrtova-
nja in gradnje, zato bodo izračunavali vred-

▾ Slika 2
 Tri ravni uporabe 

kazalnikov trajnostne 
gradnje; skladno z 

razvojem gradbenega 
projekta postaja tudi 

obravnava posameznega 
kazalnika bolj 

kompleksna in od prvotne 
kvalitativne ocene prehaja 

preko kvantitativnih 
izračunov k spremljanju 

doseganja trajnostnih 
parametrov v praksi.

▾ Slika 1
Kazalniki trajnostne gradnje na podlagi evropskega okvira Level(s) 
(www.kazalnikitrajnostnegradnje.si) 

nost kazalnikov z vedno bolj natančnimi in 
dorečenimi vhodnimi podatki in tako sledili 
zastavljenim ciljem. Na ravni 3, ki predstavlja 
fazo po zaključku gradnje in predaji stavbe 
naročniku, bodo lahko spremljali doseganje 
kazalnikov trajnostne gradnje na podlagi iz-
računov za dejansko izvedeno stanje oziro-
ma na podlagi meritev, kjer je to izvedljivo. 

Pristop omogoča večjo prožnost okvira 
za vrednotenje trajnostne gradnje (TG), kajti 
uporabniki lahko začnejo z uporabo kazalni-
kov po Level(s) na osnovi uporabe standar-
dnih ali generičnih podatkov in kasneje, ko 
se bolje spoznajo z metodo in se sam projekt 
tudi vsebinsko razvija, uporabijo natančnej-
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še/specifične oz. podatke, vezane na konkre-
ten projekt oz. stavbo. 

KAJ ZAJEMA TESTNA UPORABA ALFA 
VERZIJE SLO KTG? 
---------

Testna uporaba alfa verzije SLO kTG je 
predvidena od novembra 2021 do maja 2022 
in zajema:
• Uvodno usposabljanje strokovnjaka o ka-

zalnikih trajnostne gradnje (udeležba na 
on-line usposabljanju 22.11.2021 ali ogled 
video usposabljanja na e-platformi). 

• “Krovni pristop”: pregled podlag in navodil 
za uporabo SLO kTG v fazi podrobnega na-
črtovanja stavbe.

• “Podrobni pristop”: kvantitativna določi-
tev vrednosti izbranih kazalnikov na pri-
meru stavbe: 
- izbor kazalnika (ali več kazalnikov), ki ga 

bo strokovnjak testno uporabil na prime-
ru stavbe,

- izbor stavbe, na kateri bo potekala upo-
raba kTG, in kratka predstavitev stavbe 
(predvidoma projekt, ki ga ima strokov-
njak »v delu« ali drug študijski projekt po 
izboru strokovnjaka),

- določitev vrednosti izbranih kazalnikov 
na primeru stavbe, 

- poročilo o določitvi kazalnikov v poroče-
valski tabeli.

• Posredovanje mnenja o alfa verziji SLO kTG 
(vprašalnik).

PRI ODZIVI 
---------

Usposabljanja strokovnjakov za prvo te-
stiranje alfa-verzije slovenskih kazalnikov 
trajnostne gradnje (kTG)  (22. novembra 2021) 
se je udeležilo nad 80 udeležencev, med njimi 
je bilo največ arhitektov, sledili so inženirji, 
raziskovalci, proizvajalci in dobavitelji, inve-
stitorji, ponudniki rešitev BIM, predstavniki 
stanovskih združenj, ministrstev in članov 
Usmerjevalnega odbora kTG. 

Po predstavitvi kazalnikov je sledil kraj-
ši prikaz njihove uporabe. Izvedena je bila 
tudi spletna anketa, sestavljena iz treh blo-
kov vprašanj, kjer smo želeli tudi preveriti 
pripravljenost za nadaljnje sodelovanje pri 
razvoju kazalnikov in njihovi testni uporabi. 
V spodnjih dveh grafih so prikazani rezultati 
ključnih deležnikov (arhitekti in inženirji) 
glede pripravljenosti sodelovanja (Graf 1) in 
(Graf 2) pri testiranju alfa-verzije kTG.

Med udeleženci je bila izkazana dobra 
pripravljenost za nadaljnje sodelovanje pri 
razvoju sistema slovenskih kTG, vendar je ta 
hip težko oceniti, ali to velja enakomerno za 
vsa področja oziroma vse kazalnike. Iz anke-
te izhaja, da je 36 odstotkov udeležencev izra-
zilo interes za nadaljnje sodelovanje z razvoj-

▾ Slika 3
Protokol testne uporabe alfa verzije SLO kTG na podlagi EU okvira Level(s) (LIFE IP CARE4CLIMATE)
(www.kazalnikitrajnostnegradnje.si)
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▴ Graf 1
Segmentacija odgovorov – profil udeležencev »arhitekti« in njihova 
pripravljenost za nadaljnje sodelovanje pri razvoju slovenskih kTG (N=25)

▴ Graf 2
Segmentacija odgovorov – profil udeležencev 
»inženirji« in njihova pripravljenost za nadaljnje 
sodelovanje pri razvoju slovenskih kTG (N=10)

▴ Slika 4
Izrez iz predstavitve kazalnika 3.1 Raba vode 

v fazi rabe stavbe
vir: ZAG

no skupino na način, da so pripravljeni tudi 
konkretno uporabiti kTG na primeru stavbe 
(Raven 2 uporabe), 8 odstotkov udeležencev 
zanima preverjanje uporabnosti meril traj-
nostne gradnje pri naročanju gradenj (Raven 
1 uporabe), nadaljnjih 36 odstotkov udeležen-
cev dopušča možnost nadaljnjega sodelova-
nja glede na obseg potrebnega dela. ■

Zainteresirana javnost se lahko s potrebnimi informacijami o kTG seznani preko 
e-platforme, dostopne na povezavi www.kazalnikitrajnostnegradnje.si ali preko QR 
kode.

Več informacij o testni uporabi alfa verzije SLO kTG tudi po e-pošti: 
 info@kazalnikitrajnostnegradnje.si. 

Vabljeni k sodelovanju.  


