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TRAJNOSTNA GRADNJA

V okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE v koordinaciji 
Ministrstva za okolje in prostor se je leta 2019 začela druga faza 

razvoja slovenskega sistema za vrednotenje trajnostne gradnje, ki 
temelji na evropskem okviru Level(s). Gradbeni inštitut ZRMK (GI ZRMK) 
in Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) v sodelovanju z Ministrstvom 
za okolje in prostor pripravljata merila za trajnostno gradnjo stavb v 
Sloveniji. Pri razvoju meril je ključno načelo participacije s stroko in 
drugimi deležniki, zato so bile v zadnjih treh mesecih izvedene strokovne 
delavnice, namenjene srečanju s strokovnjaki in posvetovanju z 
deležniki o uporabi slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (SLO kTG) v 
praksi.

Strokovne delavnice

TESTIRANJE ALFA VERZIJE
IN UPORABA KAZALNIKOV 
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UVOD 
---------

Podnebne spremembe kot posledica iz-
pustov toplogrednih plinov, med katerimi 
pri stavbah prevladuje CO2 zaradi uporabe 
fosilnih goriv, se med drugim kažejo kot dvig 
globalne temperature ozračja, pogostejših 
vročinskih valovih in drugih ekstremnih 
vremenskih pojavih.

Zaradi napredovanja dviga globalne tem-
perature ozračja lahko do leta 2050 priča-
kujemo bolj neugodne klimatske razmere 
in nanje se morajo danes načrtovane novo-
gradnje ustrezno pripraviti, tako z vidika 

obvladovanja poletnega pregrevanja kot z vi-
dika večje robustnosti stavb v primeru more-
bitnih poplav, požarov, suš in drugih posledic 
klimatskih sprememb. 

Že danes si prizadevamo za snovanje t. i. 
bioklimatskih stavb, ki v kar največji meri z 
zasnovo in pasivnimi ukrepi omogočajo do-
seganje toplotnega ugodja. Tehnični stavbni 
sistemi morajo nato le še z uravnavanjem 
pogojev v notranjem okolju zagotoviti želeno 
raven toplotnega ugodja. Bolje kot je zasno-
vana sama stavba, manj bo potrebne energije 
na strani sistemov za zagotavljanje kakovo-
stnega notranjega okolja. 

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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EVROPSKI OKVIR LEVEL(S) 
---------

Evropska komisija je za poenotenje raz-
pršenih pristopov k vrednotenju trajnostne 
gradnje pripravila okvir Level(s), več na 
www.ec.europa.eu/environment/levels_en, 
ki postaja osrednji instrument podpore izva-
janju evropske politike na področju krožne-
ga gospodarstva v graditeljstvu, graditve z 
mislijo na celotni življenjski cikel stavbe in 
razogljičenje stavb. 

Level(s) v svoji metriki trajnostne grad-
nje podaja kazalnike, ki obravnavajo ključne 
elemente pri gradnji in prenovi stavb v celot-
nem življenjskem ciklu, kot so: zmanjšanje 
ogljičnega odtisa, raba operativne energije in 
vodnih virov, ravnanje z viri in krožen snov-
ni življenjski cikel, toplotno ugodje danes in 
v prihodnjih desetletjih, stroški življenjske-
ga cikla in drugi vidiki trajnostne gradnje.

RAZVOJ KAZALNIKOV TRAJNOSTNE 
GRADNJE V OKVIRU PROJEKTA LIFE IP 
CARE4CLIMATE 
---------

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE je večlet-
ni projekt (2019 do 2026), ki poteka v koor-
dinaciji Ministrstva za okolje in prostor in 
sodelovanju 15 partnerjev, več na www.ca-
re4climate.si. S svojimi aktivnostmi prispe-
vajo k učinkovitejšemu izvajanju ukrepov za 
blaženje podnebnih sprememb, zmanjšanju 
emisij toplogrednih plinov in s tem hitrejše-
mu prehodu v brezogljično družbo.

V letu 2019 se je v okviru projekta LIFE 
IP CARE4CLIMATE začela druga faza razvoja 
slovenskega sistema za vrednotenje trajno-
stne gradnje, ki temelji na Level(s). GI ZRMK 
in ZAG v sodelovanju z Ministrstvom za oko-
lje in prostor razvijata in pripravljata merila 
za trajnostno gradnjo stavb v Sloveniji. 

Pripravljena je bila prva oz. alfa verzija 
SLO kTG, ki je od novembra 2021 dostopna 
na spletni platformi www.kazalnikitrajno-
stnegradnje.si ter bila do konca junija 2022 
namenjena za testno uporabo. Še vedno pa 
vabimo vse zainteresirane, da se registrirate 
na spletni platformi (www.kazalnikitrajno-
stnegradnje.si), ki vas bo nato vodila pri sez-
nanjanju s kazalniki. 

SODELOVANJE S STROKO IN DELEŽNIKI – 
STROKOVNE DELAVNICE 
---------

V zadnjih letih močno izpostavljen po-
men krožnega gospodarstva in spodbuja-

nje trajnostne gradnje in prenove 
predstavljata spodbudno okolje za 
prenos metrike trajnostne gradnje v 
konkretne projekte. Pri razvoju me-
ril trajnostne gradnje je pomembno 
sodelovanja stroke in prihodnjih 
uporabnikov, zato so načrtovane 
različne oblike sodelovanja z delež-
niki graditve. Izkušnje in povratne 
informacije bodo vgrajene v sistem 
vrednotenja trajnostne gradnje za 
slovensko okolje, ki bo v prihodnosti 
kot dodatno merilo podpiral trajno-
stno gradnjo in tudi prenovo stavb.

V ta namen je bilo v zadnjih treh 
mesecih izvedenih šest delavnic, na 
katerih so bili SLO kTG in posame-
zni kazalniki približani strokovni javnosti 
in ostalim deležnikom v procesu graditve, 
na primerih pa prikazana njihova uporaba v 
praksi. Z delavnicami naj bi pritegnili k testi-
ranju tudi nove uporabnike alfa verzije SLO 
kTG, razvitih po EU Level(s) v praksi.

Na prvih dveh delavnicah, izvedenih hi-
bridno (v živo in v e-obliki), aprila 2022 na 
sejmih DOM v Ljubljani in MEGRA v Gornji 
Radgoni, je bil poudarek na ključnih vidikih 
trajnostne gradnje, opredeljenih v strukturi 
sistema Level(s) in upoštevanih tudi pri ra-
zvoju prilagoditve SLO kTG.  Struktura Le-
vel(s) je razdeljena na tri tematska področja 
(okolje, človek in gospodarnost), šest makro 
ciljev in 16 kazalnikov (slika 1). 

SLO kTG

▾ Slika 1
Napaka! V dokumentu 

ni besedila z navedenim 
slogom..1: Pregled 

SLO kTG na podlagi 
evropskega okvira 

Level(s)

OKOLJE - PORABA VIROV IN OKOLJSKE LASTNOSTI V ŽIVLJENJSKEM CIKLU STAVBE

MAKRO CILJ 1
Emisije toplogrednih plinov 
v življenjskem ciklu stavb

MAKRO CILJ 2
Z viri učinkovit in krožen 
snovni življenjski cikel

MAKRO CILJ 3
 Učinkovita raba 
vodnih virov

Kazalnik 1.1 Raba energije v fazi uporabe stavbe
Kazalnik 1.2 Potencial za globalno segrevanje v življenjskem ciklu (GWP)

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

Kazalnik 3.1 Raba vode v fazi uporabe stavbe

GOSPODARNOST - STROŠKI, VREDNOST IN TVEGANJE

MAKRO CILJ 6
Optimizacija stroškov 
življenjskega cikla in vrednost

*kazalnik v razvoju

Kazalnik 6.1 Stroški življenjskega cikla
Kazalnik 6.2 Oblikovanje vrednosti in dejavniki tveganja*

ČLOVEK - ZDRAVJE IN UGODJE

MAKRO CILJ 4
Zdravje in ugodje v 
bivalnih prostorih

MAKRO CILJ 5
Prilagajanje in odpornost 
na klimatske spremembe

Kazalnik 4.1 Kakovost notranjega zraka
Kazalnik 4.2 Čas zunaj območja toplotnega ugodja.
Kazalnik 4.3 Svetloba in vidno ugodje*
Kazalnik 4.4 Akustika in zaščita pred hrupom*

*kazalnik v razvoju

Kazalnik 5.1 Zaščita uporabnikovega zdravja in toplotno ugodje
Kazalnik 5.2 Povečano tveganje ekstremnih vremenskih pojavov*
Kazalnik 5.3 Trajnostno odvodnjavanje*
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▾ Slika 2
Primer BIM načrtovanja s prikazom modela za izračun ogljičnega odtisa 
na primeru večstanovanjske stavbe K1

Element Obravnavano (da/ne) Kratek opis obravnave in ugotovitev

Določitev relevantnih 
ciljev in ustreznih 

kazalnikov
(odgovor)

Npr. cilji:
– največ 10 % odlaganja
– vsaj 40 % recikliranja

Obravnava vpliva tipa 
projekta na količino 

odpadkov
(odgovor)

Npr.: novogradnja, »greenfield«, izkop 
bo uporabljen za zasip, …

Pregled pred rušenjem (odgovor)
Npr.: Stavba bo novogradnja, rušenja 

ne bo.

Izvajanje dobre prakse 
pri procesu gradnje 

stavbe
(odgovor)

Npr.: Merilo za kakovost bo tudi 
količina preveč naročenega materiala in 
količina napačno naročenega materiala 

ter količina dostavljenega materiala 
neustrezne kakovosti.

Priprava načrta 
ravnanja z odpadki

(odgovor)

Npr.: poleg priprave obvezne 
dokumentacije bomo k sodelovanju 

povabili specialista za ravnanje z 
odpadki.

Uporaba bank podatkov 
BAMB

(odgovor)
Npr.: obravnava je pokazala, da 

realizacija še ni mogoča.

▾ Tabela 1
Primer določitve kazalnika 2.2 – Odpadki in materiali pri gradnji in rušenju – IDZ 
(koncept) 

Na spletnih delavnicah v maju in juniju 
so bili posebej obravnavani izzivi, stanje in 
razvojne usmeritve na obravnavanih pod-
ročjih, ki so pogosto spregledani pri urejanju 
prostora, načrtovanju gradnje in prenove 
stavb in v fazah njihove uporabe, vzdrževa-
nja in razgradnje. Predavatelji so na prime-
rih prikazali pomen analiz, s katerimi lahko 
načrtujemo boljše, predvsem pa trajnostne 
stavbe. 

KAZALNIK 1.2 - UPORABA OGLJIČNEGA 
ODTISA STAVBE V PRAKSI 
---------

Na tretji delavnici je bil poudarek na 
ogljičnem odtisu stavb oz. kazalniku 1.2, ki 
podrobneje obravnava potencial globalnega 

segrevanja v celotnem življenjskem ciklu 
stavb (GWP). Obvladovanje ogljičnega odti-
sa stavbe v celotnem življenjskem ciklu  je 
namreč pomemben element na poti k bre-
zogljični družbi. Kot merilo se postopoma 
vključuje v evropsko zakonodajo paketa 
»Pripravljeni na 55 oz. Fit for 55« (www.consi-
lium.europa.eu/sl/policies/green-deal/fit-
-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/) 
in v taksonomijo evropskega trajnostnega 
financiranja, zato ga s kazalniki vpeljujemo 
tudi pri nas.

Strokovnjaki in raziskovalci s področ-
ja analiz življenjskega cikla (Life Cycle As-
sessment – LCA) oz. LCA analiz stavb so 
predstavili stanje, izzive in razvojne usmeri-
tve na področju presoje vpliva stavb na oko-
lje ter na primerih prikazali uporabo metode 
LCA in nastajajoča orodja za določanje ogljič-
nega odtisa stavbe, ki jih prvi deležniki v slo-
venskem okolju že uporabljajo (slika 2). 

KAZALNIKI MAKRO CILJA 2 - UČINKOVITO 
RAVNANJE Z VIRI IN KROŽNI ŽIVLJENJSKI 
CIKEL MATERIALOV V PRAKSI 
---------

Četrta delavnica je bila posvečena kazal-
nikom Makro cilja 2, ki naslavljajo učinkovi-
to ravnanje z viri in krožen snovni življenj-
ski cikel gradbenih materialov. Tovrstna 
obravnava stavb je zelo pomembna, saj v 
Evropski uniji stavbe v življenjskem ciklu 
potrošijo približno polovico vseh surovin, 
gradbeni odpadki pa obsegajo tretjino vseh 

odpadkov. Zato se tudi v procese gradnje vse 
bolj vključuje učinkovito ravnanje z viri in 
krožni življenjski cikel materialov. Vidik rav-
nanja z odpadki je osredotočen na obvlado-
vanje masnih tokov materialov, povezanih s 
procesom gradnje, s ciljem zagotovitve kro-
žne rabe materialov (tabela 1).

Predstavljen je bil okvir štirih kazalni-
kov Makro cilja 2 s poudarkom na kazalnikih 
seznama količin, materialov in življenjskih 
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Vir: www.archdaily.com

▾ Graf 1
Prikaz izdelav dveh dinamičnih simulacij za kazalnik 4.2 – Čas zunaj območja 
toplotnega ovoja Makro cilja 4

dob in kazalniku, ki meri tok gradbenih od-
padkov. Strokovnjaki s področja recikliranja 
gradbenih materialov so opisali primere 
raziskovalno-razvojnih projektov zapiranja 
snovnih tokov, predstavljen pa je bil tudi 
španski primer pristopa k obravnavi mate-
rialov s podporo najnovejših informacijskih 
tehnologij – BIM. Ključna poudarka sta bila, 
da bi bilo smiselno posvetiti poseben dogo-
dek praktičnemu vzpostavljanju seznamov 
količin, materialov in življenjskih dob, in da 
bi bilo kazalnike Makro cilja 2 smiselno pove-
zati s prizadevanji v projektih, ki obravnava-
jo komplementarno tematiko snovnih tokov.

KAZALNIKI 1.1, 4.2 IN 5.1 – ENERGIJA, 
TOPLOTNO UGODJE IN PREGREVANJE 
---------

Na peti delavnici so bili podrobneje 
obravnavani trije kazalniki in sicer 1.1 – Raba 
energije v fazi uporabe stavbe iz Makro cilja 
1, 4.2 – Čas zunaj območja toplotnega ovoja iz 
Makro cilja 4 (Graf 1) in 5.1, ki naslavlja zašči-
to uporabnikovega zdravja in toplotno ugod-
je in spada v Makro cilj 5. 

načrtovalske izzive z vidika performančnega 
delovanja stavb obvladujemo, pri naprednih 
stavbah prehajamo s stacionarne mesečne 
metode izračuna na nestacionarno energij-
sko modeliranje, ki omogoča tudi analizo 
toplotnega ugodja v prostorih. To je za upo-
rabnika bivalnih in delovnih prostorov zelo 
pomembno, saj je predpogoj za kakovostno 
in zdravo bivanje in delo. 

Prikazan je bil primer dinamičnega ener-
gijskega modeliranja stavbe, v katerem sta 
podrobno obdelana dva parametra in si-
cer ogrevanja stavbe in vpliv senčenja na 
pregrevanje oz. porabo toplote za ogrevanje. 
Prikazana je bila primerjava med izračunano 
toploto za ogrevanje po PHPP 2017 po me-
sečni metodi in pa simulacijo objekta s pro-
gramskim paketom TRNSYS 17 po urni meto-
di (slika 3). 

Gledano na celoten življenjski cikel 
stavb je s stavbami povezana tretjina vse 
rabe energije. Pri starejših stavbah močno 
prevladuje raba energije v fazi obratovanja, 
medtem ko se pri sodobnih energijsko visoko 
učinkovitih stavbah razmerje med operativ-
no energijo in energijo povezano s proizvo-
dnjo materialov in gradnjo stavb že izenaču-
je, kar  je rezultat boljše energijske zasnove 
stavb, energijsko učinkovitega ovoja in vrste 
drugih, t. i. pasivnih ukrepov na stavbi, ki pri-
spevajo k zmanjševanju potreb po energiji v 
zimskem in poletnem obdobju.  

Veliko vlogo pri naprednih energijsko 
učinkovitih stavbah igrajo časovno spre-
menljivi pojavi, tako glede klimatskih raz-
mer, dinamike uporabe stavbe in še posebej 
oskrbe stavb z (obnovljivo) energijo. Da te 
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▾ Slika 3
Digitalizacija v 3D za 

izračun s pomočjo 
programskega 

paketa TRNSYS 17 na 
konkretni stavbi

Ugotovljeno je bilo, da nastajajo razlike 
toplote za ogrevanje med izračuni s PHPP in 
TRNSYS  za stavbe oziroma dele stavb, kjer je 
delež zasteklitve velik, kar predstavljajo so-
larni dobitki preko prosojnih elementov na 
ovoju stavbe. 

Jordan
Označ. opomba
Sliko 3 in komentar k sliki 3 se odstranita

Jordan
Označ. opomba
Navedba Slika 3 se odstrani.

Jordan
Označ. opomba
Tekst namesto Slike 3:Analiza rezultatov simulacij s TRNSYS in izračunov s PHPP je pokazala, da so potrebe po energiji za ogrevanje celotne stavbe izračunane s PHPP v primerjavi s TRNSYS na modelu stavbe s senčenjem steklenih površin znatno nižje

Jordan
Označ. opomba
Ta odstavek se cel popravi takole:Ugotovljeno je bilo, da nastopajo razlike v energiji potrebni za ogrevanje med izračuni s PHPP in simuacijami na modelu TRNSYS za stavbo oziroma za dele stavbe, kjer je delež zasteklitve velik zaradi prevelikega upoštevanja solarnih dobitkov preko prosojnih elementov na ovoju stavbe v PHPP.
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KAZALNIK 4.1 – KAKOVOST NOTRANJEGA 
ZRAKA 
---------

Na šesti delavnici je bil podrobneje obrav-
navan kazalnik 4.1 - Kakovost notranjega zra-
ka, ki spada v Makro cilj 4. Kazalnik naslavlja 
dejavnike v stavbah in izven nje, ki vplivajo 
na zdravje in ugodje uporabnikov z vidika ka-
kovosti zraka. 

Kakovost zraka v stavbah postaja vse bolj 
pomemben vidik, saj v sodobnih družbah v 
notranjosti stavb preživimo že preko 90 % 
svojega časa. Zato so bili predstavljeni, izzi-
vi, razvojne usmeritve, stanje in dejavniki, ki 
so v procesu načrtovanja gradnje in prenov 
stavb pogosto prezrti. Ti dejavniki se odraža-
jo v kakovosti notranjega zraka in med upo-
rabo stavbe lahko privedejo do nezdravih bi-
valnih pogojev in prepogosto do zelo resnih 
zdravstvenih težav. Podrobneje so bili orisani 
ključni parametri kakovosti notranjega zra-
ka in viri onesnaževanja z metodo ocenjeva-
nja (tabela 2). 

Predstavljeni so bili še primeri dobre pra-
kse numeričnega modeliranja z analizami, 
izračuni in simulacijami, posebej prilagoje-
nimi za načrtovanje kakovosti notranjega 
zraka. 

Zainteresirani strokovni javnosti in os-
talim deležnikom pa so na spletni platfor-
mi www.kazalnikitrajnostnegradnje.si ali 
www.kazalnikitrajnostnegradnje.si/novi-

ce-in-dogodki/ na voljo posnetki predavanj, 
dostopni po predhodni registraciji.

Za september sta načrtovani še dve delav-
nici, ki bosta obravnavali kazalnik 3.1 – Raba 
vode v fazi uporabe stavbe iz Makro cilja 3 
in kazalnik 6.1 - Stroški življenjskega cikla 
(LCC) iz Makro cilja 6. 

AHP ANALIZA MAKRO CILJEV TRAJNOSTNE 
GRADNJE 
---------

Level(s) je okvir, znotraj katerega posa-
mezne članice prilagodijo sistem trajnostne 
gradnje stavb glede na njihovo okolje. Od 
posamezne države pa je odvisno, kako po-
teka prilagoditev ter kateri Makro cilj je po-
membnejši. Pri tem razvrščanju pa je ključ-
no sodelovanje stroke. 

Vse zainteresirane vabimo k izpolnitvi 
enostavnega vprašalnika, s katerim z metodo 
medsebojne parne primerjave (analitično hi-
erarhični proces; AHP) Makro ciljev razisku-
jemo njihov relativni pomen oz. hierarhijo v 
slovenskem okolju. To nam bo v nadaljevanju 
pomagalo razviti našim razmeram in rob-
nim pogojem ustrezen, uporaben in praktič-
no obvladljiv sistem SLO kTG.

Pred pričetkom izpolnjevanja vprašal-
nika imate možnost ogleda videoposnetka, 
ki ga najdete na spletni platformi www.ka-
zalnikitrajnostnegradnje.si ali na povezavi 
www.youtube.com/watch?v=HZ782WM-
PuA0 s podrobnejšo razlago AHP analize 
Makro ciljev trajnostne gradnje in pojasnil 
glede izpolnjevanja vprašalnika. 

ZAKLJUČEK 
--------- 

Delavnic se je skupaj udeležilo nad 170 
udeležencev. Pri tem je treba upoštevati, da 
so se mnogi izmed njih udeležili več delav-
nic, kar je razveseljivo, saj kaže na željo po 
širši informiranosti o kazalnikih trajnostne 
gradnje in po celovitejšem poznavanju aktu-
alnih tematik.

V zadnjih letih močno izpostavljen po-
men krožnega gospodarstva in spodbujanje 
trajnostne gradnje in prenove oblikujeta pri-
merno okolje za prenos metrike trajnostne 
gradnje v konkretne projekte. Pri razvoju 
meril trajnostne gradnje je ključno sodelova-
nje stroke in prihodnjih uporabnikov. Izku-
šnje in povratne informacije iz strokovnega 
dialoga bodo vgrajene v sistem vrednotenja 
trajnostne gradnje in prenove stavb v sloven-
skem okolju.  ■

4.1.1 Kakovost notranjega 
zraka

4.1.2 Ciljna onesnaževala

Pretežno notranji viri Pretežno zunanji viri

Parameter Enota Parameter Enota Parameter Enota

Stopnja 
prezrečevanja

I/s/m2 Skupne HOS μg/m3 Benzen μg/m3

CO2 ppm CMR HOS μg/m3 Radon Bq/m3

Relativna vlaga % R vrednost Razmerje
Trdni delci  
< 2,5 μm

μg/m3

Anketa za 
uporabnike

- Formaldehid μg/m3 Trdni delci  
< 10 μm

μg/m3

▾ Tabela 2
Parametri kakovosti 
notranjega zraka in viri 
ciljnih onesnaževal

Vprašalnik je dostopen na spletni platformi  
www.kazalnikitrajnostnegradnje.si

s klikom na »POVEZAVA DO VPRAŠALNIKA«, 
na povezavi https://rb.gy/oz3rrq

ali s klikom na QR kodo. 




