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K1.1 Skupna raba primarne 
energije v življenjskem ciklu stavbe  

• Ovrednotenje celotne rabe primarne energije stavbe

• Po zgledu JRC, DGNB, OPEN HOUSE; podkazalniki:
• Neobnovljivi del rabe primarne energije v živ. ciklu stavbe (A1-3, B6)

• Celotna raba primarne energije v fazi rabe stavbe (B6)

• Neobnovljivi del rabe primarne energije v fazi rabe stavbe (B6)

• Delež obnovljivih virov v primarni energiji v fazi rabe stavbe (B6)

• Emisije TGP v živ. ciklu stavbe, GWP (A1-3, B6)

• Emisije TGP v fazi rabe stavbe, GWP (B6)

Faze življenjskega 
cikla stavbe po 
CEN/TC 350



K1.1 Skupna raba primarne 
energije v življenjskem ciklu stavbe  

• Cilj kazalnika:
• Spodbuditi zmanjšanje rabe primarne energije in povečanje rabe obnovljivih 

virov energije v vseh fazah živ. cikla stavbe
• Doseči zmanjšanje nastajajočih emisij toplogrednih plinov v življenjskem ciklu 

stavbe

• Podlaga za vrednotenje
• Absolutna – na podlagi razpona vrednosti podkazalnikov v slovenskem prostoru 

(energetska izkaznica stavbe, upravljanje z energijo v javnem sektorju)

• Relativna – na podlagi podkazalnikov določenih za obravnavano stavbo pri referenčnih pogojih 
(ovoj, sistemi, profil uporabe)  - dejanska stavba / referenčni stavbi

Slovenija
• Za fazo A1-3 zagotoviti podatkovne baze za LCA analizo (glej Kazalnik 2.1). 
• Navezava na prenovo PURES in direktivo EPBD in niz EPB-standardov s prenovljeno 

računsko metodologijo
• Vzpostaviti bazo energetskih kazalnikov stavb (za vrednotenje po objektivnem n.)
• Opredeliti referenčne pogoje za vrednotenje po relativnem načelu
• Opredeliti minimalne in ciljne vrednosti 
• Razviti orodje za oceno kazalnika



Sodobni energijski kazalniki stavb

• Temeljijo na dovedeni in oddani energiji (z uvedbo sNES)

• Merjeni  in računski

• Energijski tokovi se izrazijo v primarni energiji (PE) in 
so uravnoteženi glede na učinkovitost 
pridobivanja/pretvorbe/distribucije energenta (fPnren, fPren,  fPtot) 
ter glede na zastopanost obnovljive energije

• Zasledujemo  >> delež OVE / PE =  (RER)

5
Vir: ISO 52000-2



Izbor stroškovno učinkovite sNES zasnove / prenove 
na osnovi LCC

Slika 1. Shema stroškovne učinkovitosti različnih scenarijev energijske prenove obstoječe stavbe. Stroškovno optimalna raven je cilj 

bodočega prenovljenega predpisa PURES. sNES prenova je tista, kjer so vseživljenjski stroški prenovljene stavbe še vedno nižji kot 

pri obstoječem stanju, energijski kazalnih (raba primarne energije) pa se po prenovi znatno izboljša. (Vir: IEE REPUBLIC_ZEB, GI 

ZRMK)



K6.1: Celovita LCC analiza
• Optimizacija vseživljenjskih stroškov in vrednosti stavbe

• Po zgledu JRC, 1 (pod)kazalnik:
• Neto Sedanja Vrednost vseživljenjskih stroškov stavbe (A4-5, B1-7)

NPV (EUR/ m2)

Faze življenjskega 
cikla stavbe po 
CEN/TC 350



K6.1: Celovita LCC analiza
• Cilji kazalnika:

• Obvladovanje vseživljenjskih stroškov stavbe v njeni ekonomski življenjski dobi

• Uravnotežiti višje stroške naložbe povezane z učinkovitejšo in okolju 
prijaznejšo stavbo s pričakovanimi nižjimi obratovalnimi stroški (vključno s 
stroški za vodo in energijo) v fazi uporabe stavbe

 

• Metoda LCC – po CEN/TC 350
ocenjevanje ekonomskih performanc stavbe:

• SIST EN 15643-4:2012 Trajnostnost gradbenih 
objektov - Ocenjevanje stavb - 4. del: Okvir za 
ocenjevanje ekonomskega učinka,

• SIST EN 16627:2015 Trajnostnost gradbenih 
objektov - Ocenjevanje ekonomskih lastnosti 
stavb - Računska metoda.

• Prvi standard podaja strukturo stroškov, ki nastopijo v življenjski dobi 
stavbe. Drugi standard opisuje princip izračuna neto sedanje vrednosti v 
okviru LCC.

http://ecommerce.sist.si/catalog/project.aspx?id=71966107-f8fd-4971-8e8e-a91fe288c5ec
http://ecommerce.sist.si/catalog/project.aspx?id=6bb3a3d6-2acd-4bc3-96a6-0198f981c00e


K6.1: Celovita LCC analiza
Vrednotenje

• (1) glede na statistične podatke o višini NPV podobnih stavb v kategoriji 

• (2) glede na odstopanje NPV izbrane zasnove stavbe od analizirane 
referenčne stavbe 
(zmanjšanje vseživljenjskih stroškov stavbe v procesu načrtovanja )

Slovenija 

• Določiti robne pogoje izračuna
(vključno z nivojem razčlenjenosti obravnave stavbe)

• Vzpostaviti podatkovne baze
vhodnih podatkov za LCC analizo
primerjalnih vrednosti – LCC izvedenih projektov (npr. za javne stavbe)  
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Kako naprej - Akcijski načrt
Posvetovanja z deležniki - ob izbranem konceptu TG (ver. 0)

Razvoj prve, alfa verzije kazalnikov TG

Testiranje alfa verzije kazalnikov TG

Posvetovanja z deležniki

Razvoj naslednje, beta verzije kazalnikov in sistema TG

Posvetovanja z deležniki

Fine tuning kazalnikov in sistema TG - UTEŽEVANJE

Testiranje beta verzije kazalnikov in sistema TG na pilotnih 
projektih 

Analiza odzivov iz pilotne uporabe beta verzije kazalnikov in 
sistema TG

Razvoj končne verzije kazalnikov in potrditev sistema TG 

Usposabljanja za uporabnike po posameznih ciljnih skupinah

Vzpostavitev 
podpornega okolja 
in e-platforme



Za povzetek
• Kaj torej predlog sistema trajnostnih kazalnikov pokriva?

Gradbena zakonodaja/ 
predpisi
Minimalne zahteve

Drugi vidiki gradnje
tržno pomembni
Funkcionalni, tehnični…

Implementacija EU/SLO 
politik

Cilj: bistvene zahteve Cilj: zadovoljiti potrebe 
investitorja, trga, 
developerjev

EU gospodarna z viri
Krožno gospodarstvo
Energijska učinkovitost 
/emisije TGP

Kjer je smiselno opredeliti 

nadstandard za doseganje ciljev 

trajnostne gradnje

Prioriteta države

Prioriteta 

trga



Hvala za pozornost!

dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK

marjana.sijanec@gi-zrmk.si


