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D7-1 Razvijajoče se letno poročilo o razvoju
podpornega okolja in platforme za trajnostno
gradnjo
Povzetek
Z začetkom leta 2019 se je v okviru širšega projekta iz programa LIFE IP CARE4CLIMATE
začela druga faza priprave slovenskega sistema za vrednotenje trajnostne gradnje. Projekt
LIFE IP CARE4CLIMATE je večletni (2019–2026), vodi ga Ministrstvo za okolje in prostor.
Merila za trajnostno gradnjo stavb v Sloveniji v sodelovanju z ministrstvom pripravljajo
Gradbeni inštitut ZRMK in Zavod za gradbeništvo Slovenije. Pri razvoju meril je ključno
načelo sodelovanja stroke in uporabnikov, zato predvidevamo različne oblike strokovnega
sodelovanja z zunanjimi deležniki v procesu graditve.
Slovenski kazalniki trajnostne gradnje so rezultat slovenske prilagoditve evropskega okvira
Level(s) za vrednotenje trajnostne gradnje. V okviru LIFE IP CARE4CLIMATE poteka
priprava poenotenja izhodišč, podatkovnih virov in postopkov za določitev vrednosti
posameznih kazalnikov, ki jo želimo kar najbolj navezati na notranjo zakonodajo s področja
graditve, na obstoječe in razvijajoče se računske metode in programska orodja v našem
prostoru ter na uveljavljene postopke načrtovanja (pozneje tudi gradnje).
Nujni del izvajanja navedenih dejavnosti je funkcionalno podporno okolje in znotraj njega
posebna, namensko zasnovana in upravljana informacijska platforma. Podporno okolje
oziroma podporni okvir trajnostne gradnje bo sestavljen iz niza tehničnih protokolov,
metodologij, orodij, podatkovnih zbirk, primerjalnih vrednosti in zakonodajnih podlag, nujnih
za oblikovanje vsakega posameznega kazalnika trajnostne gradnje tako, da bo uporaben v
slovenskem gradbenem sektorju in sistemu zelenega javnega naročanja.
Podporna informacijska platforma za trajnostno gradnjo bo povezovala razvijalce sistema
kazalnikov trajnostne gradnje, njegove uporabnike in druge deležnike. Namenjena bo
izmenjavi informacij, znanja, orodij in podatkov za razvoj, izvajanje in vzdrževanje sistema
kazalnikov trajnostne gradnje v različnih delovnih fazah, s poudarkom na javnih stavbah:
razvoj sistema, njegova pilotna uporaba, usposabljanje uporabnikov, uvedba v sistem
zelenega javnega naročanja in zgodnje faze redne praktične uporabe.
To poročilo je prvo v seriji letnih poročil o razvijajočem se podpornem okolju za vzpostavitev
in delovanje kazalnikov ter sistema za vrednotenje trajnostne gradnje stavb. Skozi
predstavitev idejne rešitve e-platforme kazalnikov trajnostne gradnje (»e-platforma TG«)
povzema rezultate ključnih dejavnosti za oblikovanje strokovnega podpornega okolja in
informacijske platforme v prvem letu trajanja projekta.
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D7-1 Annual evolving report on development of
SB support framework and SB platform
Summary
At the beginning of 2019, under the auspices of a broader project under the LIFE IP
CARE4CLIMATE programme, the second phase of preparation of the Slovenian sustainable
building evaluation system has begun. The LIFE IP CARE4CLIMATE project is a multi-year
project (2019-2026) and is under the coordination of the Ministry of the Environment and
Spatial Planning. In cooperation with the Ministry, criteria for the sustainable construction of
buildings in Slovenia are being prepared by the Building and Civil Engineering Institute
ZRMK, and the Slovenian National Building and Civil Engineering Institute (ZAG). The key
principle in the development of criteria is the participation of specialists and end-users, which
is why we envisage different forms of expert cooperation with external stakeholders engaged
in the construction process.
Slovenian sustainable building indicators represent a national adaptation of the European
Level(s) framework for the evaluation of sustainable buildings. LIFE IP CARE4CLIMATE is
preparing the harmonization of baselines, data sources and procedures for determining the
value of individual indicators, which we want to link as much as possible to national
legislation in the field of construction, to existing and developing computational methods and
software tools in our national area and to established planning procedures (later also to
construction practice).
A necessary element for the implementation of these activities is a functional support
environment and a specific, purpose-designed and managed information platform within it.
This supportive environment/framework will consist of a set of technical protocols,
methodologies, tools, databases, benchmarks and legislative backgrounds necessary to
design each sustainable building indicator so that it can be applied in the Slovenian
construction sector and within the green public procurement system.
The sustainable building information and support platform will connect developers of the
sustainable building indicators' system, its users and other stakeholders. It will be aimed at
exchanging information, knowledge, tools and data for the development, implementation and
maintenance of a system of sustainable building indicators in different work phases, with an
emphasis on public buildings: system development, its pilot use, end-user training,
introduction to the green procurement system and early stages of regular practical use.
This report is the first in a series of annual reports on the evolving support environment for
the establishment and operation of sustainable building indicators and the system for
evaluating the sustainable construction of buildings. Through the presentation of the
conceptual design of the e-platform for sustainable building indicators ("SB e-platform"), it
summarizes the results of key activities for creating a professional support environment and
information platform during the first year of the project.
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Seznam kratic in okrajšav
Kratica/simbol

Beseda ali besedna zveza

Slovenski prevod/razlaga

CMS

Content Management System Orodje za urejanje spletnih vsebin

CRM

Customer
Management

Relationship Orodje za upravljanje strank

e-platforma TG
(ali platforma)

IKT

informacijsko-komunikacijska
tehnologija

kTG

kazalnik(i) trajnostne gradnje

Level(s)

Level(s)

IT komunikacijska spletna platforma, ki
povezuje razvijalce, uporabnike in druge
pomembne deležnike ter omogoča
učinkovito delovanje »podpornega okolja
TG« z izmenjavo znanja, orodij in
podatkov, potrebnih za uporabo in
vzdrževanje sistema vrednotenja TG v
različnih fazah uvajanja trajnostnih
kazalnikov (kot so razvoj kazalnikov,
pilotna
uporaba,
usposabljanje
deležnikov, ZeJN, zgodnja faza uporabe
– s posebnim poudarkom na javnih
stavbah). Elektronska platforma za
podporo
razvoju
in
vzpostavljanju
kazalnikov trajnostne gradnje v Sloveniji.

Level(s)
je
prostovoljni
evropski
poročevalski
okvir
za
izboljšanje
trajnostnih lastnosti stavb.
Okvir Level(s) prikazuje skupno delovanje
EU za pridobitev ocene okoljskih lastnosti
stavb na podlagi veljavnih standardov.
Vsak od kazalnikov okvira Level(s)
povezuje vplive obravnavane stavbe s
trajnostnimi prednostnimi nalogami na
evropski ravni: emisije toplogrednih plinov
v življenjskem ciklu stavbe, z viri
učinkoviti in krožni snovni življenjski cikli,
učinkovita raba vidnih virov, zdravi in
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udobni
prostori,
prilagodljivost
na
podnebne spremembe in odpornost proti
njim, stroški življenjskega cikla in
vrednost.
Skupni okvir jedrnih kazalnikov Level(s)
je namenjen a) povečanju ozaveščenosti
o
boljših
stavbah
in
večjemu
povpraševanju po njih med splošno
javnostjo, nosilci projektov in izvajalci
javnih naročil na področju stavb ter b)
izboljšanju znanja o učinkovitem ravnanju
z viri v grajenem okolju, da bi tako podprli
boljše odločanje načrtovalcev, arhitektov,
zasebnih investitorjev, gradbenih podjetij,
proizvajalcev
gradbenih
proizvodov,
nosilcev projektov in lastnikov stavb.
(Več:
https://ec.europa.eu/environment/eussd/p
df/factsheet_DEF.pdf)

SEO

TG

podporno okolje TG

Skupek informacij, znanja, podatkov,
testnih in pilotnih primerov uporabe
vrednotenja TG bo v času trajanja
projekta omogočil »usposobitev ključnih
deležnikov za uporabo kazalnikov TG in
sistema vrednotenja trajnostne gradnje
na državni ravni«.

projektni tim

Razvijalci v okviru Akcije C4.4.

Search Engine Optimization

Optimizacija spletnih strani za iskalnike

strokovnjak

Deležnik, ki sodeluje pri oblikovanju
slovenske sheme kTG.

trajnostna gradnja
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1 Uvod
Za trajnostni razvoj družbe je ključna vzpostavitev trajnostne prenove in gradnje stavb.
Ta v prvi fazi poteka skozi prepoznavanje celovitega pogleda na stavbo, ki poleg okoljskega,
finančnega in sociološkega vidika vključuje tudi celotni tehnični in funkcionalni vidik.
Trajnostno stavbo tako odlikujejo materiali z nizkimi vgrajenimi emisijami in energijo, čisti
procesi gradnje, možnost recikliranja odpadkov, učinkovita razgradnja ali ponovna uporaba
posameznih delov, energijska učinkovitost in ekonomičnost. Trajnostna stavba je tudi
uporabniku prijazna, prispeva k človekovemu dobremu počutju in ne škoduje njegovemu
zdravju, je funkcionalna ter prispeva k ohranjanju družbenih in kulturnih vrednot.
Za doseganje trajnostnih načel je v stavbarstvu v proces gradnje in prenove pomembno
vključiti optimizacijo stavb po več merilih. Optimizacija lahko poteka z vzpostavitvijo
sistema vrednotenja trajnostne gradnje stavb, ki mora temeljiti na naboru kazalnikov,
povezanih v delujoč sistem, in na merilih za njihovo vrednotenje.
V Evropi in svetu taki sistemi znanja na področju oblikovanja meril trajnostne gradnje
oziroma vrednotenja in certificiranja stavb že obstajajo. Nekaj praktičnih izkušenj z njimi
imamo tudi v Sloveniji. Med njimi najbolj razširjeni in prepoznavni so LEED,1 BREEAM2 in
DGNB.3 Vendar so to sistemi, ki so zelo zapleteni za uporabo, poleg tega so tržne narave –
pri vseh treh gre za intelektualno lastnino in blagovno znamko, certificiranje pa je v rokah
lastnika sistema.
Po drugi strani so se tudi v okviru različnih evropskih programov izvajali projekti, s katerimi
so se skušala poenotiti prizadevanja za postavitev meril za trajnostno gradnjo, bodisi v obliki
smernic bodisi v obliki meril za certificiranje trajnostne gradnje (na primer CEC5 oziroma
metoda CESBA,4 OPEN HOUSE,5 SuPerBuildings6). Njihova ciljna skupina je predvsem
javni sektor in rezultati so javni, vendar se zaključujejo na raziskovalni ravni in niso
prilagojeni praktični aplikaciji, uporaba pa ni preverjena na primerih.
Ker v Sloveniji svojega sistema vrednotenja trajnostne gradnje stavb še nimamo, je bila ta
naloga zastavljena v okviru raziskovalnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Glavna opora
v razvoju slovenskega sistema je okvir jedrnih kazalnikov okoljskih lastnosti stavbe, ki jih je
zaradi potrebe po skupnem delovanju EU pri ocenjevanju okoljskih vplivov stavb Evropska
komisija v letih od 2015 do 2017 naročila pri JRC. Študija »Development of a framework of
core indicators for the assessment of environmental performance of buildings«7 je bila
podlaga za razvoj sistema Level(s), ki pa ni samostojna shema za certificiranje stavb niti
nima oblikovanih performančnih meja. Izdelana je kot podlaga za prostovoljno poročanje o
lastnostih, kot okvir za postavitev posameznega sistema, ki kot tak nudi veliko možnosti
strokovnjakom na področju stavb v EU.

1

https://new.usgbc.org/leed
https://www.breeam.com/
https://www.dgnb-system.de/en/
4
http://wiki.cesba.eu/wiki/Main_Page
5
http://www.openhouse-fp7.eu/
6
http://cic.vtt.fi/superbuildings/
7
http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm; http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Efficient_Buildings/
2
3
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Razvoj slovenskega sistema za vrednotenje trajnostne gradnje stavb v okviru projekta LIFE
IP CARE4CLIMATE poteka v sodelovanju z raziskovalci in zunanjimi strokovnjaki ter ob
aktivni podpori pomembnih deležnikov iz javnega sektorja, načrtovalcev, predstavnikov
industrije, zbornic, zakonodajnih teles ter vseh drugih ključnih ustanov in organizacij.
Razvoj nacionalne različice kazalnikov trajnostne gradnje, od zgodnjih idejnih rešitev do
uspešne uvedbe v prakso, je vsebinsko odvisen od širšega strokovnega okvira, ki ga
opredeljuje več dejavnikov. Na kratko jih lahko povzamemo tako:





ključni deležniki, njihova pripravljenost in usposobljenost za uporabo kazalnikov TG,
znanje, izkušnje, pilotni primeri in primeri dobre prakse,
programska orodja, nacionalno prilagojeni vhodni podatki in primerjalne vrednosti,
notranja zakonodaja – gradbena zakonodaja in zakonodaja na področju zelenega
javnega naročanja.

Sistem vrednotenja trajnostne gradnje in v okviru tega posamezni kazalniki TG pokrivajo
celotni življenjski cikel stavbe:

Slika 1.1: Faze življenjskega cikla stavbe po CEN/TC 350

Zato je za uspešno izpeljavo zastavljene naloge razvoja sistema za vrednotenje trajnostnih
stavb in vzpostavitve delovanja sistema treba oblikovati skupno informacijsko okolje. Okolje
mora biti premišljeno in sodobno, torej takšno, ki bo omogočalo hitro in preprosto izmenjavo
informacij, postopno gradnjo sistema in vpeljevanje posameznih delov naloge za razvoj
slovenskega sistema za vrednotenje trajnostnih stavb. Delovati mora kot digitalna platforma
v sodobni digitalizirani družbi za prenos znanja in za zbiranje podatkov, kot odlagališče
publikacij, z možnostjo informacijskih povezav do drugih spletnih informacij.
Informacijska platforma mora nuditi tudi podporo pri oblikovanju sistema po teh predvidenih
korakih:
–
–

razvoj posameznih kazalnikov, sprva še nepovezanih med sabo, združenih v alfa
verzijo kazalnikov trajnostne gradnje,
določiti uteži za kazalnike,
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–
–
–
–

–
–
–

razvoj verzije kazalnikov, povezanih v sistem vrednotenja trajnostnih stavb z utežmi,
tako imenovana beta verzija kazalnikov,
uravnotežiti kazalnike in sistem vrednotenja trajnostnih stavb s prilagajanjem uteži,
razvoj končne verzije kazalnikov in sistema vrednotenja trajnostnih stavb,
vzpostaviti strokovni okvir za vrednotenje trajnostne gradnje v Sloveniji, ki bo
različnim deležnikom omogočil nivojski dostop do potrebnih informacij za uporabo
kazalnikov TG,
vzpostaviti okolje za izmenjavo in dostop do ključnih podatkov za vrednotenje TG,
omogočiti prikaz izkušenj iz testne uporabe kazalnikov in pozneje sistema
vrednotenja TG,
omogočiti povezovanje in komunikacijo med razvijalci sistema in ključnimi deležniki
ob strokovnih vprašanjih (vodeno).

Za uspešno oblikovanje sistema mora podporno okolje TG delovati kot e-platforma za
izmenjavo informacij z različnih področij, na primer za posvetovanja s sodelujočimi deležniki
pri razvoju sistema, za usposabljanja za uporabnike po posameznih ciljnih skupinah, za
testiranja posameznih kazalnikov, beta verzije kazalnikov in sistema na pilotnih projektih, za
izmenjavo strokovnih informacij in za neposredno podporo uporabnikom v smislu reševanja
konkretnih vprašanj. Prek vzpostavljenega digitalnega okolja bo potekal prenos orodij,
metodologij in sistema, hkrati bo omogočen dostop do podatkovnih zbirk. Zagotovljeno bo
informiranje širše družbe, vzpostavljena bosta povezava do raziskovalnega projekta LIFE IP
CARE4CLIMATE in dostop do javnih poročil o pilotnih primerih.
E-platforma je nujna za uspešno uvedbo metodologije v slovensko okolje, zato mora
vsebovati več funkcionalnih elementov za pomoč pri izvedbi razvoja sistema kazalnikov za
trajnostno vrednotenje stavb.
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2 Proizvod in ključne funkcionalnosti
2.1 Opredelitev izrazov
V sklopu razvoja podpornega okolja za razvoj in uvajanje vrednotenja trajnostne gradnje v
Slovenji je treba različnim deležnikom zagotoviti potrebne informacije za razumevanje in
uporabo kazalnikov trajnostne gradnje (kTG). Podporno okolje TG predstavlja strokovne
vsebine in »know-how«, podporna e-platforma TG pa IT komunikacijsko platformo za
informiranje in povezovanje deležnikov za uspešno postopno uvedbo kazalnikov trajnostne
gradnje najmanj v osmih letih trajanja projekta. Z vsebinami podpornega okolja TG se polni
IT sestava e-platforme.
Podporno okolje TG (SB-framework) je skupek tehničnih protokolov, metod, orodij, mejnih
vrednosti, zakonodajnih podlag in predlogov, ki se oblikuje od začetka do konca projekta z
namenom zagotavljanja učinkovitega okolja za testiranje metode na pilotnih projektih ter bo
nudil potreben strokovni okvir za uvedbo kazalnikov trajnostne gradnje (kTG) tudi po izteku
tega projekta. Podporno okolje se bo razvijalo v tesnem sodelovanju z deležniki, da bi bila
tako omogočena ocena kazalnikov na stavbnih projektih. V ta namen se je oblikoval tudi
usmerjevalni odbor zainteresiranih deležnikov. Podporno okolje sestavljajo: vhodni podatki,
podatkovne zbirke, metode, orodja in primerjalne vrednosti, potrebne za oceno kTG.
E-platforma TG (SB support platform) – je IT komunikacijska spletna platforma, ki
povezuje razvijalce, uporabnike in druge pomembne deležnike ter omogoča učinkovito
delovanje »podpornega okolja TG« z izmenjavo znanja, orodij in podatkov, potrebnih za
uporabo in vzdrževanje sistema vrednotenja TG v različnih fazah uvajanja trajnostnih
kazalnikov (kot so razvoj kazalnikov, pilotna uporaba, usposabljanje deležnikov, ZeJN,
zgodnja faza uporabe – s posebnim poudarkom na javnih stavbah).
Podporno okolje in e-platforma TG sta neločljivo povezani »strokovna vsebina in IT
funkcionalnost«, ki se razvijata usklajeno in ves čas trajanja projekta, skladno s potrebami
deležnikov razvoja kTG in (sprva pilotnih) uporabnikov metode vrednotenja TG.
Razvoj podpornega okolja TG sledi razvoju kazalnikov trajnostne gradnje (kTG) in ga
smiselno vsebinsko tudi podpira. Podpira ga tako, da zainteresirani uporabniki lahko
spremljajo razvoj področja kTG, pridobivajo prek e-platforme potrebne informacije in znanje
ter pri (sprva poskusni) uporabi posameznih kazalnikov TG dobijo potrebne napotke za
svoje delo. Ker gre za razvojno naravnano podporno okolje, bodo njegove vsebine nastajale
sproti in se dograjevale v e-platformo vseh osem let trajanja projekta.
Ta izroček D7-1 povzema uvodne aktivnosti nastajanja podpornega okolja TG in e-platforme
v letu 2019 z največjim poudarkom na zasnovi osnovnih funkcionalnosti e-platforme TG. V
nadaljevanju se bo sočasno z nastajanjem alfa verzije kazalnikov TG in njihove testne
uporabe (predvideno večinoma v letu 2020/2021 in naprej) e-platforma krepila z nastalimi
vsebinami podpornega okolja.
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Slika 2.1: Procesi znotraj podpornega okolja in e-platforme TG
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2.2 Podporno okolje TG
V skladu s podano opredelitvijo izraza podporno okolje TG so v okviru razvoja podpornega
okolja za vnos v e-platformo predvidene okvirne vsebine, ki se bodo v naslednjih letih
prilagajale in dograjevale skladno z razvojem posameznih kazalnikov TG in razvojnimi
potrebami v okviru teh faz projekta:


namen in cilj razvoja in uvajanja kazalnikov TG oziroma vrednotenja TG pri nas;



splošne informacije o trajnostni gradnji, umestitvi TG v zeleno javno naročanje na
področju stavb, informacije o EU Level(s) – evropskem poenotenem sistemu
kazalnikov trajnostne gradnje, smernice razvoja področja;



pregled makro ciljev EU in razvijajočih se kazalnikov TG skladno s sistemom Level(s)
in slovenskim okoljem; osnovne informacije o razvijajočih se kazalnikih TG in sistemu
TG.

V času trajanja projekta (2019–2026) se bodo v okviru podpornega okolja TG pripravljale,
razvijale in dograjevale še druge vsebine za vključitev v e-platformo, potrebne za izvedbo
zastavljene naloge, na primer:


alfa verzija kazalnikov TG, beta verzija sistema TG,



metrika8 kazalnika oziroma podkazalnika, strokovne podlage, povezava s standardi,
zakonodaja EU in domača zakonodaja, kjer bo z metodološkega vidika to ustrezno,



metode za določitev kazalnika, informacije o primerni programski opremi za izračun
(pod)kazalnikov, podatki ali povezave do virov podatkov, mejne vrednosti, kjer je to
ustrezno, po potrebi zgledi,



dodatni viri in literatura, zanimive spletne povezave,



vprašanja in odgovori v okviru interakcije z zainteresirano strokovno javnostjo,



vodeni testni in pilotni primeri uporabe vrednotenja TG,



gradiva za usposobitev ključnih deležnikov za uporabo kazalnikov TG in sistema
vrednotenja trajnostne gradnje na državni ravni,



drugi elementi in vsebine skladno z nadaljnjim razvojem projekta.

Podporno okolje TG bo tako sestavljal skupek tehničnih protokolov, metod, orodij, mejnih
vrednosti, zakonodajnih podlag in predlogov; oblikovalo se bo od začetka do konca projekta
z namenom zagotavljanja učinkovitega okolja za testiranje metode na pilotnih projektih in bo
nudilo potreben strokovni okvir za uvedbo kazalnikov trajnostne gradnje (kTG) tudi za čas po
izteku tega projekta. Podporno okolje se bo razvijalo v tesnem sodelovanju z deležniki
(navedeni so v nadaljevanju), da bi bila tako omogočena ocena kazalnikov na stavbnih
projektih.
Podporno okolje sestavljajo: vhodni podatki, podatkovne zbirke, metode, orodja in
primerjalne vrednosti, potrebne za oceno kTG (podana bo primerna sestava podatkovne
zbirke EPD in podatkovna zbirka stroškovnih skupin v življenjskem ciklu stavbe, sproženo bo

8

Merilni sistem za določitev vrednosti (pod)kazalnika.
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zbiranje podatkov o stroških življenjskega cikla stavbe, mapirana bodo orodja in znanje za
končne uporabnike sistema vrednotenja trajnostne gradnje, predlagane bodo primerjalne
vrednosti na podlagi izbranih projektov (s specifikami: prenova, visoka energijska
učinkovitost, javna stavba itd.), ob tem bo upoštevana dobra praksa v EU (na področju
podatkovnih zbirk in podatkov o stavbah) in druge podatkovne zbirke).
Podporno okolje TG, ki se bo razvijalo sočasno s kazalniki TG (najprej alfa verzija kTG, nato
beta verzija sistema TG), bo vključeno v e-platformo in v obliki strokovnih vsebin, pregleda
znanja in metod, z dostopom do podatkov ali do povezav s podatki (kot ustrezno), do
informacij o primernih programskih orodjih in drugi podpori dostopno deležnikom TG.

2.3 Razvoj vsebin podpornega okolja TG
2.3.1 Makro cilji in kazalniki ter metode in orodja za analizo
Makro cilj 1: emisija toplogrednih plinov v življenjskem ciklu stavb
Namen makro cilja
Osnovni namen makro cilja 1 je zagotoviti gradnjo stavb z obvladljivo majhnimi emisijami
toplogrednih plinov v njihovem življenjskem ciklu. Makro cilj 1 obravnava najpomembnejša
vplivna področja graditve stavbe, ki prispevajo k nastanku izpustov toplogrednih plinov:
1. raba energije stavbe v fazi uporabe in
2. izpusti toplogrednih plinov, povezani z uporabljenimi gradbenimi materiali.
Vidik rabe energije stavbe v fazi uporabe je posledica dejstva, da stavbe povzročajo več kot
tretjino vseh izpustov CO2 zaradi rabe energije, ki je potrebna za zagotavljanje ustreznih
razmer v notranjem okolju, to je zaradi ogrevanja, hlajenja, klimatizacije, prezračevanja,
priprave tople vode, razsvetljave in drugih potreb. Energijska učinkovitost stavbe, njenih
elementov in tehničnih sistemov, uporabljenih v stavbi, je prvi mehanizem za obvladovanje
izpustov CO2. Poleg tega je za zmanjšanje emisij CO2 potreben prehod na obnovljive vire
energije oziroma razpršena proizvodnja energije iz obnovljivih virov na stavbah.
Makro cilj 1 se pri določanju energijskih kazalnikov navezuje na zakonodajo, ki temelji na
Direktivi 2010/31/EU in Direktivi 2018/844/EU. Pri določanju kazalnika potencial za globalno
segrevanje se navezuje na analizo življenjskega cikla (LCA) stavbe.
Kazalniki makro cilja 1
Kazalnik 1.1
1.1 Raba energije v fazi uporabe
1.1.1 Potrebna primarna energija (kWh/(m2 x leto)
1.1.2 Dovedena energija (kWh/(m2 x leto)
Kazalnik 1.2
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1.2 Potencial za globalno segrevanje v življenjskem ciklu stavbe (kg CO2 eq)
Kazalniki pod 1.1 in 1.2 so primerni za uporabo v slovenskem okolju, pri čemer pri kazalnikih
s področja rabe energije v fazi uporabe ne pričakujemo večjih težav, saj so postopki za
določitev rabe energije v stavbi metodološko podprti (notranja zakonodaja s področja
učinkovite rabe energije v stavbi in družina standardov EN EPB), medtem ko pri določanju
potenciala za globalno segrevanje (GWP) v življenjskem ciklu stavbe pričakujemo postopno
usvojitev kazalnika v praksi zaradi v tej fazi še nezadostnega poznavanja LCA v praksi. LCA
od zibelke do zibelke skladno s SIST EN 15978 je predvidena kot metoda za dokumentiranje
vplivov gradbenih elementov, proizvodov oziroma materialov, potrebnih v življenjski dobi, z
njimi povezanih procesov vzdrževanja, zamenjav in procesov ob koncu življenjske dobe
(ponovne uporabe, recikliranja in ponovnega pridobivanja energije), določanja rabe energije
in vode med uporabo stavbe. Vrzel nastaja v pomanjkanju ali dostopnosti podatkov, kot je
podrobneje obrazloženo pri makro cilju 2. Zato so predvidene (v okviru Level(s)) določene
poenostavitve, ki temeljijo na obravnavi nepopolnega življenjskega cikla (na primer »A1-3,
B4, B5, B6« ali »A1-3, B6, C3-4, D«), kjer so prednostno obravnavane faze, ki izkazujejo
okoljski vpliv uporabljenih materialov in uporabe stavbe. Poenostavljena analiza GWP v
življenjskem ciklu stavbe mora biti zato ustrezno dokumentirana, da je zagotovljena
preglednost obravnave.
Orodja in metode
Raba energije v fazi uporabe
Orodja za izračun rabe energije stavb so zapletena in terjajo veliko vhodnih podatkov in
določitev številnih robnih pogojev računa. Metodologijo izračuna skladno z evropsko in
notranjo zakonodajo podajajo standardi EN EPB (med njimi izhodiščni za določanje potreb
po energiji SIST EN ISO 13790, ki ga s posodobitvijo domačih predpisov postopoma
nadomešča novejši SIST EN ISO 52016-1). Pri nas se kot orodje za določanje potreb po
energiji po poenostavljeni, kvazistacionarni metodi po načelu mesečnega izračuna
uporabljajo komercialna orodja, na primer KI energija, URSA, Archimaid (temeljijo na
metodologiji predpisa PURES 2010), uveljavljena je tudi uporaba orodja PHPP (mesečna
računska metoda). Za urno dinamično simulacijo so v uporabi računalniški programi
(večinoma plačljivi, z nekaterimi izjemami, ki so na voljo za brezplačno uporabo), na primer:
IDA ICE, TRNSYS, EnergyPlus, eQuest (DOE-2), ESP, Ecotect (Archicad), EcoDesigner
(Graphisoft, ArchiCAD) in drugi.
Potencial za globalno segrevanje v življenjskem ciklu stavbe
Potencial za globalno segrevanje v življenjskem ciklu stavbe oziroma ogljični odtis je najbolj
prepoznavna in najpogosteje uporabljena vplivna kategorija LCA. V svetu jo podpirajo
različna programska orodja in pripadajoče podatkovne zbirke za določitev ogljičnega odtisa,
na primer Carbon Footprint in CarbonScopeData (njihove podatkovne zbirke so mednarodno
zasnovane in dosledne pokritosti s podatki o emisijah iz proizvodov v življenjskem ciklu za
slovenski trg ne moremo pričakovati). Ogljični odtis stavbe lahko določamo tudi v sklopu
celovite LCA stavbe (makro cilj 2 in makro cilj 6); za to so na voljo profesionalna orodja, na
primer GaBI, SimaPro in (odprtokodni) OpenLCA ter SB Tool (specializirano za stavbe) in
One Click LCA ipd., a je postopek celovite LCA stavbe zahteven, zamuden in terja
strokovnjaka specialista. Pri stavbah LCA pogosto temeljimo na EPD-jih za gradbene
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proizvode (ti so izdelani na podlagi LCA za specifične proizvode in verificirani s strani
neodvisnih zunanjih strokovnjakov), analiza življenjskega cikla stavbe je tako lahko manj
zapletena in natančnejša. Podatkovne zbirke EPD so tako pomemben vir podatkov za
določanje kazalnikov, na primer za stavbe ÖKOBAUDAT (zbirka z EPD) in Bauteilkatalog.
Izdani EPD so dostopni tudi v okviru različnih certifikacijskih shem EPD (IBU, Environdec,
Ecoplatform in druge).

Makro cilj 2: učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel materialov
Namen makro cilja
Osnovni namen makro cilja 2 je zagotoviti gradnjo stavb in z njo povezanih del tako, da se
bo skrbno ravnalo z rabo naravnih virov v celotnem življenjskem ciklu stavbe. Pri tem
posebej obravnavamo dva vidika:
1.
2.

vidik ravnanja z odpadki v procesu gradnje,
vidik rabe okolju prijaznih materialov.

Vidik ravnanja z odpadki se obravnava skozi sledenje masnim tokovom odpadkov v vseh
fazah gradnje od rušitvenih del predhodne stavbe do rušitvenih del obravnavane stavbe.
Obravnavamo masne tokove odpadkov.
Vidik učinkovite rabe naravnih virov pa se obravnava skozi ocenjevanje okoljskega odtisa
vgrajenih materialov v stavbo. Osredotočen je na rabo okolju prijaznih materialov, pri čemer
se prijaznost do okolja meri z več kazalniki kot rezultat celovite analize stavbe. Glavni cilj
tega vidika je zagotoviti najmanjši možni okoljski odtis stavbe.
Kazalniki makro cilja 2
Oba kazalnika v nadaljevanju sta primerna za uporabo in metodološko dovolj podprta. Vrzel
nastaja v pomanjkanju ali dostopnosti podatkov (in ne v sami sestavi ali metodologiji
kazalnika).
Kazalnik 2.1
Odpadki in materiali pri gradnji in rušenju
Enota mere: kg odpadkov in materialov na m2 uporabne površine
Kazalnik 2.2
Raba okolju prijaznih materialov
Kazalnik se izraža z vrsto indikatorjev (posamičnih numeričnih vrednosti z lastnimi enotami
merjenja), ki izhajajo iz celovite presoje življenjskega cikla stavbe (glej orodja). Ti indikatorji
so:
– GWP (potencial prispevka h globalnemu segrevanju),
– AP (potencial prispevka k zakisovanju),
– EP (evtrofikacijski potencial),
– ODP (potencial prispevka k razgradnji stratosfernega ozona),
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– POCP (potencial prispevka k tvorjenju pritlehnega ozona),
– ADPf (potencial izrabe fosilnih surovin),
– ADPe (potencial izrabe elementarnih (mineralnih) surovin).
Metodologija izvedbe LCA za stavbe je opisana v SIST EN 15978. S spremembo
standarda, ki se pripravlja, se bodo spremenili modeli učinka posameznih opazovanih
pojavov.
Orodja in metode
Orodje: pregled materialov
Predlagano orodje temelji na sistematičnem popisu posameznih materialov, ki so vgrajeni v
(predhodno) obstoječo stavbo, materialov, ki so predvideni za vgradnjo v stavbo, in
materialov, ki bodo predvidoma na voljo ob rušenju obravnavane stavbe.
Pregled materialov poteka po korakih:
– pregled sestavnih delov (deloma podobno podatkom iz popisa del),
– pregled materialov, ki so v sestavnih delih.
Na tej podlagi dobimo »Bill-of-Materials«, podatke o vrsti in količini materialov, ki se
vgrajujejo v stavbo. Z organizacijo, skladno z opisom procesov nastanka teh materialov,
tako dobimo komponente LCI (inventarja življenjskega cikla) za fazo A1-A3 (cradle-to-gate)
po SIST EN 15978 in Level(s).
Za polno uvedbo kazalnikov 1 in 2, ki ju podpira orodje, bi potrebovali poenoteno
metodologijo izdelave popisov gradbenih del.
Orodje: scenariji
Posebna vrsta orodja pri obravnavi makro cilja 2 so vidiki življenjskega cikla (opomba: v
Level(s) »scenarios«). Bistvo vidika je, da stavbo obravnavamo osredotočeni na en del
vpliva na življenjski cikel. Primer: vidik življenjske dobe pomeni obravnavo stavbe, kjer
spreminjamo izbor proizvodov in stavbo, tako, da dosegamo različno življenjsko dobo stavbe
ali njenih delov, kar posledično vpliva na primer na število potrebnih vzdrževanj stavbe v
celotni življenjski dobi. Rezultat uporabe teh orodij je opredelitev pogledov in parametrov, ki
vplivajo na izračun življenjskega cikla stavbe.
Trije vidiki, ki jih obravnavamo v danem trenutku, so:
Vidik 1: obravnava življenjske dobe stavbe in njenih delov. Največji poudarek je na
izbiri rešitev z usklajeno in čim daljšo življenjsko dobo.
Vidik 2: prilagodljivost in prenova stavbe. Največji poudarek je na zasnovi in izvedbi
stavbe, ki omogoča preprosto spremembo namembnosti ali drugo rekonfiguracijo
rabe stavbe.
Vidik 3: načrtovanje za razgradnjo in recikliranje je namenjen pospeševanju
krožnega gospodarstva. Največji poudarek je na koncu življenjskega cikla, LCA, kar
se odraža v modulih C1 (rušenja in razgradnja), C3 (procesiranje odpadkov) in D
(potencial za ponovno rabo ali kot sekundarni material) LCA stavbe.
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Rezultat vidikov je informacija o stavbi s posameznega vidika obravnave stavbe. Vidik se
odrazi tudi pri izračunu analize življenjskega cikla stavbe.
Vidiki so v trenutni fazi razvoja usmerjeni v tri fokuse, možno je vpeljati dodatne vidike in
povezane scenarije rabe stavbe. Ti morajo biti usklajeni na državni ravni in dobljeni na
podlagi merjenih podatkov (na primer število ur rabe prostorov, nastavljena temperatura,
število odpiranj vrat v prostorih, število in trajanje uporabe sanitarij). Poenoteni scenariji EU
še ne obstajajo.
Orodje: analiza življenjskega cikla
Analiza življenjskega cikla stavbe je formaliziran postopek pretvorbe opisne oblike stavbe in
predvidenega dogajanja v življenjski dobi v merljive, numerične vrednosti, pri čemer
uporabljamo formalno zaprte in definirane metode, tako na ravni zbiranja podatkov (BoM,
LCI), ravni izračuna (izračun sledi SIST EN ISO 14040/44 ter SIST EN 15978) ter na ravni
vrednotenja vpliva (LCIA, SIST EN 15978).
Rezultat so zgoraj navedeni podkazalniki. V primeru spremembe metodologije vrednotenja
vpliva (LCIA) je treba (z načeloma nespremenjenimi modeli) izračun ponoviti. V primeru
spremenjene metodologije določitve sistemskih meja obravnave je treba spremeniti model in
ponoviti izračune; enako velja v primeru redefinicije zahtev za opis procesov, ki jih
uporabimo pri modeliranju (na primer odtis 1 m3 opeke).
Izvedba zahteva uporabo specializiranega orodja in predvsem dostop do širokega nabora
podatkovnih zbirk. Na voljo je znatno število generičnih podatkov (na primer oekobau.dat),
vendar za fino optimizacijo na ravni 3 potrebujemo bolj specifične podatke o posameznih
proizvodih in materialih (iz LCI oziroma BoM).
Orodja, ki ustrezajo zahtevam za izvedbo analize življenjskega cikla, se v Sloveniji
uporabljajo in so na voljo. Zaradi relativno visoke kompleksnosti in zahtevanega znanja pa
uporaba teh orodij zahteva primerno usposobljenega uporabnika.

Makro cilj 3: učinkovita raba vodnih virov
Namen makro cilja
Osnovni namen makro cilja 3 je zmanjšati rabo pitne vode v stavbi in razbremeniti celotni
vodni sistem za zagotavljanje pitne vode na lokaciji stavbe in širše. Osredotoča se na rabo
pitne vode le v tisti fazi življenjskega cikla stavbe, ko je ta v uporabi. Ocenjuje torej vodo,
vezano na uporabnika in delovanje stavbe, ter pri obravnavi ločuje rabo pitne in nepitne
vode.
Makro cilj 3 za določitev kazalnikov vpeljuje razmeroma preprosto računsko metodo in
orodje, ki se lahko uporabita za ocenjevanje učinkovitosti rabe vode v stavbi in rezultate na
letni ravni tvorita na podlagi količine uporabljene pitne vode na uporabnika na dnevni ravni.
Kazalnik makro cilja 3
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Kazalnik tega makro cilja je samo en. Nanaša se na rabo vode v fazi rabe stavbe. Primeren
je za uporabo in metodološko dovolj podprt. Za slovenski prostor manjkajo realni podatki za
faktor uporabe vode na uporabnika in za mikroklimatske faktorje, a v prvem koraku je te
vrednosti mogoče privzeti iz sistema Level(s).
Kazalnik 3.1
Kazalnik rabe vode v fazi rabe stavbe
Enota mere: m3 vode na osebo na leto, ki se razdeli na pitno in nepitno vodo.
Orodja in metode
Metodologija izvedbe je podana z izračuni, ki vključujejo vrednosti za specifično rabo vode
sanitarnih naprav in gospodinjskih aparatov, zalivalnega sistema, koeficient potreb po vodi
za zalivanje za posamezne vrste rastja, mikroklimatske faktorje, sistem za čiščenje sive
vode.
Ocenjevanje se izvaja na ravni načrtovanja objekta. Rabo pitne vode v obravnavanem
objektu je treba z uporabo indeksa izkoriščanja voda, WEI+, umestiti v kontekst
pomembnosti učinkovite rabe vode. Merjenje dejanske rabe pitne vode se tudi lahko izvaja,
in sicer v fazi, ko je objekt v polni uporabi, postopek pa izbirni. Namenjen je zlasti primerjavi
med načrtovano in dejansko rabo ter za ugotavljanje možnih virov za performančne vrzeli
posameznih elementov, povezanih z rabo vode v stavbi.
Za sistem Level(s) je bilo za oceno rabe vode v fazi rabe stavbe pripravljeno orodje v obliki
Excelovih tabel, ki se uporablja kot pripomoček za izračun rabe vode v stavbi. Poleg
vgrajene zbirke povprečnih poletnih indeksov izkoriščanja vode WEI+ za države oziroma
posamezna povodja orodje za primer pomanjkanja specifičnih podatkov ponuja tudi privzete
vrednosti oziroma predloge za na primer rabo vode sanitarne opreme, za naprave in
aparate, za uporabniške faktorje.
Slabost kazalnika: ker izbira gospodinjskih aparatov v slovenskem prostoru ni del
načrtovanja stavbe, na dejansko rabo pitne vode v stavbi v tem delu vpliva predvsem
uporabnik.

Makro cilj 4: zdravi in za prebivanje ugodni prostori
Namen makro cilja
Osnovni namen makro cilja 4 je zagotoviti zdrave in za prebivanje ugodne razmere za
uporabnike stavb s poudarkom na kakovosti zraka in toplotnem ugodju. Temu primerno se
na stavbi osredotoča na dva vidika:
1.
2.

kakovost stavbnega ovoja ter finalnih gradbenih materialov in proizvodov za
stavbo,
dimenzioniranje stavbnih sistemov za prezračevanje, hlajenje in ogrevanje.

Pri ocenjevanju kakovosti zraka se obravnavajo parametri, ki vplivajo na notranji zrak, pri
čemer se zajamejo: delovanje prezračevalnega sistema, učinkovitost strategij načrtovanja
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glede nadzora relativne vlažnosti zraka, skupni prispevek emisij iz gradbenih proizvodov in
uporabnikov, emisij iz pohištva in materialov opreme prostorov.
Pri ocenjevanju toplotnega ugodja se obravnavajo parametri, ki vplivajo na uporabnikovo
toplotno ugodje (temperatura zraka, srednja sevalna temperatura, relativna hitrost zraka in
vlažnost zraka).
Makro cilj 4 za določitev kazalnikov ne vpeljuje posebnih orodij. Za delo se lahko uporabi
eno od dostopnih računskih orodij za simuliranje toplotnih tokov na stavbi (detajlih) in
performančnega odziva stavb glede prezračevanja. Uporabljena je lahko dinamična ali
stacionarna metoda.
Kazalniki makro cilja 4
V tej fazi je ocenjeno, da sta oba kazalnika makro cilja 4, navedena v nadaljevanju, primerna
za uporabo in metodološko dovolj podprta.
Kazalnik 4.1
Kazalnik kakovost notranjega zraka
Kazalnik se izraža s podkazalniki:
–

pretok zraka za prezračevanje, koncentracija CO2, relativna zračna vlaga, plesen,
kancerogeni VOC, formaldehid, benzen, trdi delci (PM 2,5/10,0), radon.

Kazalnik 4.2
Kazalnik čas izven območja toplotnega udobja
Kazalnik se izraža s podkazalniki:
–

operativna temperatura, indeks PMV in PPD, merila za lokalno toplotno udobje.

Metodologija izvedbe ocenjevanja za stavbe je podana s privzetimi slovenskimi standardi,
ocenjevanje pa se izvaja za različne faze življenjskega cikla stavbe: v fazi načrtovanja
stavbe, faza, ko je stavba zgrajena, faza uporabe stavbe.
Orodja in metode
Kakovost notranjega zraka
Za ocenjevanje v fazi načrtovanja se uporabi eno od orodij za simulacijo prezračevanja
stavbe, pri čemer je treba v izračun zajeti celotno stavbo. Volumski pretok zraka
prezračevanja se klasificira po standardu SIST EN 16978-1, prav tako koncentracija CO2 in
relativna zračna vlaga. Benzen se klasificira skladno s SIST EN 13779, trdi delci (PM
2,5/10,0) pa skladno s SIST EN ISO 16890-1. Strokovno, skladno z računskimi metodami iz
SIST EN ISO 6946, SIST EN ISO 10211 in SIST EN ISO 13788 ali poenostavljeno (SIST EN
ISO 14683), se oceni prisotnost plesni.
V tej fazi metoda temelji tudi na sistematičnem popisu vseh materialov, ki bodo vgrajeni v
stavbo, oziroma rezultatov njihovega standardnega testiranja, ki kažejo količine sproščanja
emisij po 28 dneh, z vidika nadzora nad emisijami škodljivih snovi v prostor.
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Ocenjevanje na podlagi meritev se izvaja po končani gradnji. Obvezno se testira delovanje
prezračevalnega sistema po metodah, opisanih v aneksu D standarda SIST EN 12599.
Izbirno se lahko merijo emisije ciljnih onesnaževal zraka, radona.
Dodatne izbirne meritve emisij ciljnih onesnaževal zraka, za nadzor nad relativno vlažnostjo
in koncentracijo plina radona, se izvedejo v času polne zasedenosti stavbe. Takrat se izvede
tudi pregled stavbe glede prisotnosti plesni.
Čas zunaj območja toplotnega ugodja
Ocenjevanje se izvede v času načrtovanja stavbe z uporabo simulacij toplotnega odziva
stavbe z vključenim ogrevanjem in hlajenjem ter brez. Stavba se oceni v skladu z merili,
določenimi v standardu SIST EN 16798-1.
Za simulacije se lahko uporabi poljubno izbrano računsko orodje (na primer PHPP,
EnergyPlus, TRNSYS), pri čemer metoda ne predpisuje uporabe dinamičnih simulacij, jim
pa daje prednost. Za določitev kazalnika se lahko izvede tudi le ocena pregrevanja, za kar ni
potrebna dinamična simulacija.
Skladno s standardom SIST EN 7730 se za fazo polne uporabe stavbe določi skupina
toplotnega okolja glede na indeks PMV oziroma vrednost PPD. Upošteva se vpliv vseh
šestih pomembnih parametrov (zaščita, aktivnost, temperatura zraka, srednja sevalna
temperatura, relativna hitrost zraka in vlažnost zraka). Za načrtovanje in dimenzioniranje se
upoštevajo tudi dodatna merila toplotnega okolja (prepih, vertikalni temperaturni gradient
zraka, temperatura tal, asimetrija toplotnega sevanja).

Makro cilj 5: prilagajanje na podnebne spremembe in odpornost proti njim
Namen makro cilja
Osnovni namen makro cilja 5 je zagotoviti gradnjo stavb, prilagodljivih na pričakovane
podnebne spremembe, zlasti na ekstremne temperature, in odpornih proti njim, da bi tako
zaščitili uporabnikovo zdravje in zagotovili ugodje v stavbah. Poročanje zajema kvantitativno
in kvalitativno poročanje o tem, kako se stavba prilagaja podnebnim spremembam in kako je
odporna proti njim.
Makro cilj 5 za presojo uvaja na življenjskem ciklu stavbe temelječe scenarijsko orodje.
Kazalnik makro cilja 5
Kazalnik 5.1
Čas zunaj območja toplotnega ugodja (%)
Kazalnik makro cilja je čas, ko je toplotno ugodje v stavbi zunaj želenega območja, izraža se
odstotkih in se določa za stavbo brez mehanskega hlajenja in z mehanskim hlajenjem, in
sicer za scenarij podnebnih razmer v letu 2030 in letu 2050.
Orodja in metode
Scenarijsko orodje: zaščita uporabnikovega zdravja in toplotnega ugodja
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Analiziramo možne srednjeročne in dolgoročne vplive podnebnih sprememb na
uporabnikovo zdravje in toplotno ugodje v stavbi, pri čemer se poleg izhodiščne zasnove
stavbe lahko predvidijo učinkovitejše zasnove (z drugačnimi materiali, pasivnimi in aktivnimi
ukrepi za zmanjševanje posledic ekstremnih poletnih temperatur, ki jih prinašajo podnebne
spremembe).
Za analizo toplotnega ugodja je potrebna simulacija toplotnega odziva stavbe (tako, kot je
predvideno za kazalnik 4.2). Za to se uporabljajo računalniški programi, ki temeljijo na
standardih SIST EN ISO 13790 (mesečna ali poenostavljena urna metoda oziroma
dinamična simulacija) in omogočajo določitev parametrov toplotnega ugodja po standardu
SIST EN 15251. Poletno obdobje in prihodnje podnebne podatke je treba določiti na državni
ravni (za leti 2030 in 2050). Rezultat preverjanja je čas, ko je toplotno ugodje v stavbi zunaj
želenega območja toplotnega ugodja, in se izraža v odstotkih od analiziranega obdobja.
Kazalnik se navezuje na nekatere druge kazalnike makro ciljev 1 in 2: kazalnik 1.1 raba
energij za hlajenje in kazalnik 1.2 in 2.1 potencial za globalno segrevanje (GWP) in/ali LCA.
Tako je za variantne zasnove stavbe, namenjene reševanju problematike v okviru makro
cilja 5, treba določiti tudi kazalnike rabe energije za hlajenje in GWP/LCA v življenjskem ciklu
stavbe ter zasnovo (raven 3) tudi okoljsko optimizirati.

Makro cilj 6: optimizacija stroškov in vrednosti v življenjskem ciklu stavbe
Namen makro cilja
Osnovni namen makro cilja 6 je obvladovanje stroškov življenjskega cikla. Na prvi ravni
stroške življenjskega cikla določamo, na drugi ravni presoje jih primerjamo in na tretji ravni
optimiziramo. Stroški življenjskega cikla vplivajo tudi na določitev vrednosti nepremičnine.
Kazalnik makro cilja 6
Kazalnik 6.1
Vseživljenjski stroški – NPV (EUR/m2/leto)
Kazalnik 6.2
Ustvarjanje vrednosti in dejavniki tveganja
Orodja in metode
Orodje: analiza stroškov življenjskega cikla (LCC)
Postopek določitve stroškov življenjskega cikla (Life Cycle Costing – LCC) stavbe je podan v
standardu ISO 15686-5 in nato SIST EN 16627. Stroški zajemajo začetne stroške gradnje
stavbe in prihodnje obratovalne stroške (vključno z energijo in vodo) ter vzdrževanje,
popravila in/ali zamenjavo stavbnih delov in komponent. Stroški zemljišča in stroški
dejavnosti v stavbi v presojo niso vključeni. Z metodo LCC v predvideni življenjski dobi
stavbe določimo neto sedanjo vrednost (NSV) skupnih diskontiranih stroškov, ki zajemajo
naložbo v gradnjo ali prenovo, obratovalne stroške in stroške za energijo, stroške
vzdrževanja, popravil in zamenjav delov stavbe in naprav ter stroške ob koncu življenjskega
cikla. Uporaba posebnih računalniških programov za ta namen ni ne nujna ne pogosta v
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praksi. Večji izziv je zagotavljanje vhodnih podatkov. Na začetku uvajanja metode se zato
lahko uporablja tudi poenostavljena analiza LCC, kjer zajamemo le izbrane faze
življenjskega cikla (na primer fazo proizvodov (A1-3) in fazo uporabe – energija in voda (B67) ali na primer fazo proizvodov (A1-3) in fazo uporabe – vzdrževanje, zamenjava, popravila,
energija (B2-4, B6)), kar zmanjša zahtevnost analize. Po metodologiji Level(s)9 (za
primerjavo na drugi ravni) obravnavamo stavbo v 50-letni življenjski dobi, upoštevamo 4odstotno diskontno stopnjo in referenčne cene gradnje za leto 2015; sicer so ti robni pogoji
lahko tudi drugače določeni na državni ravni ali prilagojeni uporabniku, a morajo biti
pregledni.
Zagotavljanje podatkov o začetnih in prihodnjih stroških posameznih delov stavbe in
sistemov je za naše okolje izziv. V tujini obstajajo (nacionalne, plačljive) podatkovne zbirke
(na primer http://constructioncosts.eu/), kamor pa slovenski trg ni vključen. PEG Gradbeni
portal podaja zbirko Projektantske ocene investicij (POI), ki vsebuje več kot 480 cenovno
ovrednotenih in že zgrajenih objektov, katerih končna cena je s pokalkulacijo v % razdeljena
na gradbena in obrtniška dela (stroškovna skupina 300) ter instalacije (stroškovna skupina
400) oziroma znotraj obeh skupin v stroškovne podskupine 310–390 oziroma 410–490.
Zbirka se deli v devet podskupin objektov: individualni stanovanjski, industrijski, javni,
kombinirani, poslovni, športni, večstanovanjski, vzgojni in izobraževalni, zdravstveni in
negovalni (več: http://www.peg-online.net/ocene-investicij).
Pri nas se izvaja analiza trga gradbenih del v okviru Statističnega urada Republike Slovenije
(SURS) (podatki o realnih indeksih gradbenih stroškov za nova stanovanja v gradbeništvu).
Indeks povišanja cen v gradbeništvu neodvisno spremlja tudi Gospodarska zbornica
Slovenije (GZS ZGIGM) na podlagi stroškov pri gradnji objektov. Indeksi so sestavljeni iz 50
vrst različnih gradbenih del (zidarska dela, inštalacijska dela, zaključna dela, tako v stavbah
kot tudi v gradbenih inženirskih objektih), po metodologiji, skladni s tujino.
Pri določanju stroškov vzdrževanja, popravil in zamenjav delov in sistemov ter določitvi
njihove življenjske dobe se lahko opremo na prilogo 1 Pravilnika o standardih vzdrževanja
stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04 in 18/11), na prilogo A k
standardu SIST EN 15459 (za tehnične sisteme), na podane življenjske dobe ukrepov v
Pravilniku o metodah za določanje prihrankov energije (priloga II: Življenjska doba ukrepov
za izboljšanje energetske učinkovitosti) oziroma na podatke proizvajalcev in dobaviteljev.
Stroške za energijo določimo na podlagi porabe energije (kazalnik 1.1) in podatkov o cenah
energije (SURS); trendi rasti cene energije so dostopni v poročilu »EU Reference Scenario
201610«.
Za analizo LCC lahko uporabimo generične podatke o stroških in življenjskih dobah delov
stavb oziroma tehničnih sistemov iz mednarodnih zbirk, državne zbirke (če obstaja) ali
podatke v zvezi s konkretno stavbo. Priporoča se vzpostavitev zbiranja podatkov glede na
standard ISO 15686-5 oziroma SIST EN 16627. Podrobnejšo metodologijo za napoved
stroškov oskrbe z energijo podaja Uredba 244/2012/EU in pripadajoče smernice (smernice
EU, 2012).

9

Dodd, N., et al., 2017. Level(s) – A common EU framework of core sustainability indicators for office and residential buildings - Part3
(slovensko: Level(s) – Skupni evropski okvir jedrnih kazalnikov trajnostne gradnje za poslovne in stanovanjske stavbe – 3. del).
10
https://ec.europa.eu/energy/data-analysis/energy-modelling/eu-reference-scenario-2016_en
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Orodje: informiranje za vrednotenje nepremičnin
Ugotovitve iz določanja kazalnika 6.1 vseživljenjski stroški vplivajo na določitev vrednosti
nepremičnine, zato Level(s) predvideva orodje za pripravo podatkov, pomembnih za oceno
vrednosti stavbe. Orodje je dejansko pregledni seznam predvidoma pozitivnih vplivov na
vrednost in tveganj ter razvrščanje te ocene na podlagi podlag za oceno, strokovnosti
ocenjevalca in neodvisne verifikacije.

2.3.2 Sestava podatkovne zbirke EPD
V sklopu priprave vsebin za podporno okolje trajnostne gradnje je bila analizirana sestava
podatkovne zbirke EPD posebej za gradbene proizvode.
Sestava podatkov temelji na:
1. hierarhičnem urejanju zapisov (dataset tree),
2. hierarhično, enoznačno urejenem zapisu posamezne podatkovne enote (dataset).
Kot zglede lahko uporabimo več ureditev posameznih podatkovnih zapisov. Na primer
Oekobau.dat, ECO Platform, IBU. Pri organizaciji podatkov so velike razlike. Tako pozna:
–
–
–

OEKOBAU.DAT 10 osnovnih skupin + skupino End-of-life,
IBU 41 skupin, v katere razvršča proizvode,
ECO PLATFORM 30 skupin, v katere razvršča proizvode (seznam se sproti
povečuje).

Hierarhično urejanje podatkovnega drevesa je pomembno za lažjo uporabo podatkovne
zbirke, sicer pa ni ključno. V sistemu kazalnikov trajnostne gradnje in razvrstitve gradbenih
proizvodov v družine proizvodov predvidevamo sestavo, kot jo podaja Uredba o gradbenih
proizvodih (305/2011) v prilogi IV. Tako dosežemo:
–
–

združljivost z razvrstitvijo evropskih ocenjevalnih dokumentov,
poenotenost s pravnim redom EU.
PODROČJE PROIZVODOV

PODROČNA
KODA
1

MONTAŽNI PROIZVODI IZ CELIČASTEGA BETONA
–
–
–

NAVADNI
LAHKI
AVTOKLAVNI

2

–
–
–
–

VRATA, OKNA
NAOKNICE
VHODNA VRATA IN
USTREZNO STAVBNO OKOVJE

3

–

MEMBRANE, VKLJUČNO S TISTIMI, KI SE NANAŠAJO V TEKOČEM
STANJU, IN
SKLOPI ZA NEPROPUSTNOST VODE IN/ALI PARE

–
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4

–

–

PROIZVODI ZA TOPLOTNO IZOLACIJO
o MINERALNA VLAKNA
o MINERALNI EKSPANDIRANI MATERIALI
o ORGANSKE PENE
o DRUGE PENE
o BIOGENI MATERIALI
SESTAVLJENI SKLOPI/SISTEMI ZA IZOLACIJO (ETICS)
o NA OSNOVI MINERALNIH VLAKNATIH MATERIALOV
o NA OSNOVI POLSTIRENA
o NA OSNOVI DRUGIH PNEJENIH ORGANSKIH MATERIALOV
o NA OSNOVI BIOGENIH MATERIALOV
o NA OSNOVI DRUGIH MATERIALOV

5

–
–

KONSTRUKCIJSKA LEŽIŠČA
ZATIČI ZA STIKE NOSILNIH KONSTRUKCIJ

6

–

DIMNIKI, ZRAČNIKI IN POSEBNI PROIZVODI

7

–

MAVČNI PROIZVODI

8

–

GEOTEKSTIL, GEOMEMBRANE IN SORODNI PROIZVODI

9

–
–
–

PREDELNE STENE
OBLOGE
STRUKTURNA TESNJENA ZASTEKLITEV

10

FIKSNE PROTIPOŽARNE NAPRAVE
–
–
–
–

11

PROIZVODI ZA POŽARNI ALARM/ODKRIVANJE POŽARA
FIKSNE PROTIPOŽARNE NAPRAVE
SISTEMI ZA NADZOR NAD POŽAROM IN DIMOM
PROIZVODI ZA PREPREČEVANJE EKSPLOZIJ

SANITARNE NAPRAVE

12

PROIZVODI ZA PROMETNO UREDITEV – CESTNA OPREMA

13

LESENI NOSILNI IN VEZNI KONSTRUKCIJSKI PROIZVODI/ELEMENTI

14

LESENE PLOŠČE IN ELEMENTI

15

CEMENT, GRADBENO APNO IN DRUGA HIDRAVLIČNA VEZIVA

16

JEKLO ZA ARMIRANJE IN PREDNAPENJANJE BETONA (IN POMOŽNI
PROIZVODI) IN
SKLOPI PROIZVODOV ZA NAKNADNO NAPENJANJE

17

ZIDARSKI IN SORODNI PROIZVODI
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(ZIDARSKI PROIZVODI, MALTA, POMOŽNI PROIZVODI)

18

PROIZVODI ZA PROJEKTIRANJE KANALIZACIJSKIH SISTEMOV

19

TALNE OBLOGE

20

KONSTRUKCIJSKI KOVINSKI ELEMENTI IN POMOŽNI PROIZVODI

21

NOTRANJE IN ZUNANJE STENSKE IN STROPNE OBLOGE, SKLOPI ZA
PREDELNE STENE

22

STREŠNI PROIZVODI
–
–
–

STREŠNE KRITINE
SVETLOBNIKI, STREŠNA OKNA IN POMOŽNI PROIZVODI
SKLOPI ZA STREHE

23

PROIZVODI ZA GRADNJO CEST

24

AGREGATI

25

GRADBENA LEPILA

26

PROIZVODI V ZVEZI Z BETONOM, MALTO IN INJEKCIJSKO MASO

27

NAPRAVE ZA OGREVANJE PROSTOROV

28

CEVI, REZERVOARJI IN POMOŽNI PROIZVODI, KI NISO V STIKU Z VODO ZA
PREHRANO LJUDI

29

GRADBENI PROIZVODI, KI SO V STIKU Z VODO ZA PREHRANO LJUDI

30

PROIZVODI IZ RAVNEGA STEKLA, PROFILIRANEGA STEKLA IN STEKLENIH
ZIDAKOV

31

ELEKTRIČNI, KRMILNI IN KOMUNIKACIJSKI KABLI

32

TESNILA ZA STIKE

33

PRITRDILNI MATERIALI

34

SKLOPI PROIZVODOV ZA MONTAŽNE HIŠE, ENOTE, MONTAŽNI ELEMENTI

35

PROIZVODI ZA GAŠENJE IN DUŠENJE POŽARA TER PROTIPOŽARNO
ZAŠČITO IN ZAŠČITNO SREDSTVO PROTI GORENJU

Znotraj vsake skupine lahko določimo podskupine glede na značilnosti skupine (področja).
Na tako sestavljeno podatkovno drevo pripnemo strukturirane, štirinivojsko organizirane
podatke o posamezni podatkovni enoti (dataset).
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–

Splošne informacije
o Številka vpisa (koda + specifični del vpisa, na primer 4.1.1.0012)
o Ime vpisa
o Fizični opis (deklarirana enota)

o

–



Vrednost (na primer 1)



Enota (na primer kg)

Pretvorbeni faktor na


1 kg



1 m3



1 m2



1 kos

o

Razvrstitev vpisa (na primer 4.1.1. (proizvodi za toplotno izolacijo in
sestavljeni sistemi/toplotne izolacije/mineralna vlakna))

o

Vrsta podatka (generični/specifični)

o

Geografska opredelitev (na primer SLO, DE, ITA idr., EU28, EU15 idr., RER
»neevropski«, GLO – globalni)

o

Časovna opredelitev (leto izračuna)

o

Tehnološka opredelitev (ocena reprezentančnosti)

o

Ocena kakovosti podatka (po Level(s) ali SIST EN 15804)

o

Opis obravnavanega sistema

o

Opis upoštevanih modulov po EN 15804 (A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4,
B5, B6, B7, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4)

Podatki o modeliranju
o

Standard za izračun podatka

o

Uporabljeni generični dataseti


o

Uporabljene podatkovne zbirke


Tip (na primer Ecoinvent; Gabi)



Verzija (na primer 3.3.; 9.2.12 idr.)

Uporabljeni specifični dataseti





Vpisani v sistem? Da/ne


Da: Koda vpisa (na primer 4.1.1.0003)



Ime



Referenca (povezava)

Vir

Ne: Razpredelnica rezultatov (opomba: enako kot za obravnavani
vnos)

o

Izdelovalec izračuna

o

Verifikator
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–

Administrativni podatki
o

–

Formati


ILCD



EPD (kazalniki)



UUID

o

Izdajatelj EPD

o

Uporabljeni PCR

Okoljski kazalniki
o

Kazalnik – dogovorjena okrajšava po EN 15804

o

Modul veljavnosti A1, A2, A3 idr. – D4

o

Vrednost

o

Enota

2.4 E-platforma TG
Spletna e-platforma z različnimi funkcionalnostmi in moduli podpira razvoj in uvedbo
kazalnikov trajnostne gradnje (kTG). Uporabniki, od naključnih gostov do strokovnjakov in
projektnega tima, bodo lahko na povezan in nadzorovan način sodelovali pri testiranju
kazalnikov in njihovi uporabi oziroma se seznanjali z razvojem področja TG.
Naključni gostje dobijo osnovne in napredne informacije o kTG. Zato deluje spletna stran in
so na voljo odgovori na pametna pogosta vprašanja.
Strokovnjaki imajo na voljo predvidoma strokovni forum za izmenjavo mnenj, preprosto
orodje za izračun kazalnikov (kjer je to ustrezno) in portal za predstavitev izračunanih kTG.
Znotraj platforme je vgrajeno vodenje uporabnikov z namenom organizacije dogodkov in
obveščanja. E-platforma z informacijami in viri podpira tudi sam izračun kazalnikov. Na voljo
sta napredni iskalnik podatkov v lastnih in tujih zbirkah ter vgrajeno orodje za prikaz kTG,
Posamezne funkcionalnosti so predstavljene v nadaljevanju.
Nekatere funkcionalnosti so na voljo vsem uporabnikom, druge samo internim uporabnikom
in tretje samo administratorjem.

2.5 Deležniki podpornega okolja TG in uporabniki eplatforme TG
2.5.1 Deležniki e-platforme TG
E-platforma se bo uporabljala kot orodje za dostop do podpornega okolja TG tem
opredeljenim deležnikom:
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investitorji iz javnega sektorja (na primer MJU, osebe ožjega in širšega javnega
sektorja),
javni skladi (na primer stanovanjski skladi, Eko sklad),
naročniki zasebnega sektorja,
arhitekti, inženirji, projektanti – strokovnjaki s področja projektiranja stavb, ki so
možni uporabniki kazalnikov TG,
stanovske organizacije (na primer zbornice IZS, ZAPS, OZS, GZS, ZGIGM ipd.),
konzultanti, energetski svetovalci, inženiring, izvajalci energetskih pregledov,
neodvisni strokovnjaki, izvajalci energetskih storitev,
strokovnjaki, zainteresirani za testno uporabo kTG,
gradbena podjetja, izvajalci,
proizvajalci in dobavitelji gradbenih proizvodov in tehnične opreme, naprav in
sistemov,
razvijalci in zastopniki proizvajalcev programske opreme,
zakonodajalec, ministrstva (na primer MOP, MzI, MGRT),
raziskovalci in visokošolski učitelji,
študenti,
strokovna javnost,
končni uporabniki stavb,
razvijalci kTG,
vodilni partner in projektni partnerji projekta LIFE IP CARE4CLIMATE,
usmerjevalni odbor,
drugi uporabniki.

Interes, motivi in poznavanje področja TG se pri opredeljenih deležnikih razlikujejo. Zato za
možne uporabnike e-platforme predvidevamo nivojski dostop do vsebin podpornega okolja
TG v skladu z njihovimi potrebami in željami.
Deležniki bodo na e-platformi TG iskali predvidoma splošne informacije o kazalnikih
trajnostne gradnje, stanju razvoja na področju v EU, o razvoju kTG v slovenskem okolju, o
področjih, ki jih TG zadeva, o metriki (kazalnikih, podkazalnikih, scenarijskih orodjih), ki
opredeljuje trajnostnost stavbe in proces načrtovanja trajnostne stavbe, o možnostih
uporabe za vključitev v postopke naročanja stavb oziroma gradenj, o metodologiji za
določitev vrednost kazalnikov, o primernih programskih orodjih, pripravi podatkov za analize,
o podatkovnih zbirkah, kjer je to ustrezno, o načinu predstavitve kTG, primerih presoje
trajnostnih vidikov, testni uporabi alfa verzije kTG, razvoju sistema TG, pilotni uporabi meril,
o izkušnjah drugih uporabnikov, prispevali bodo lahko svoj pogled, vprašanja, ovire, izkušnje
iz testne in/ali pilotne uporabe kazalnikov, podajali predloge za izboljšave kTG in dodatne
vsebine v okviru podpornega okolja TG ter drugo.
Nivojski dostop je predviden predvsem z namenom zagotovitve primerne oblike sporočanja
informacij in lažje orientacije deležnikov po vsebinah, odločitev glede želenega dostopa do
ravni je na strani deležnika. Možno je prehajanje med ravnmi v skladu z interesi in potrebami
deležnikov. Želja projektne skupine je ustvariti ustrezne razmere za oblikovanje tako
imenovane skupnosti deležnikov TG in s tem kritične mase možnih uporabnikov kTG.

2.5.2 Skupine uporabnikov e-platforme
Na e-platformi je predvidenih več različnih skupin uporabnikov (lahko se nadgrajujejo),
vsaka s svojo ravnjo dostopa:
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gost,



udeleženec,



strokovnjak,



vodja,



administrator.

Sistem platforme kTG mora omogočati nivojski dostop do storitev in funkcionalnosti za
različne uporabnike. Vsak uporabnik dostopa do svojega profila, kjer lahko ureja svoje
podatke in spremlja obvestila, povezana s svojimi aktivnostmi.
Gost
Gost je najnižja stopnja uporabnika. To je lahko kdor koli, ki dostopa do spletne strani
platforme. Platforma ne zadrži oziroma shrani nobenega njegovega podatka.
Udeleženec
Udeleženec e-platforme je druga stopnja uporabnika. V zameno za svoje podatke (primer:
elektronska pošta, ki jo je oddal pri postavljanju vprašanja) dobi dostop do dodatnih
funkcionalnosti. Pri tem je treba upoštevati Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o
prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o
varstvu podatkov).
Strokovnjak
Strokovnjak je uporabnik, ki je šel skozi postopek registracije na spletni strani. Ima dodeljeno
svojo enolično številko platforme, »kTG številka«, in geslo. Z geslom in številko lahko
dostopa do dodatnih funkcionalnosti platforme.
Vodja
Vodja platforme je član projektnega tima. Vodja ima dostop do vseh funkcionalnosti razen
možnosti urejanja podatkov uporabnikov.
Administrator
Administrator platforme je najvišja stopnja uporabnika in ima dostop do funkcionalnosti, s
katerimi ureja podatke drugih uporabnikov.
Administrator skrbi za delovanje informacijske infrastrukture, za fizično nastavitev
(instalacijo) posameznih komponent sistema, za administracijo in vzdrževanje zbirke
podatkov na ravni zbirke ipd.
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2.6 Spletna stran
Spletna stran s prepoznavnim naslovom (domeno) vsebuje ključne informacije o kTG.
Uporablja se zaradi potreb SEO (optimizacija spletne strani) in je izhodišče do preostalih
funkcionalnostih.
Uporabniška izkušnja spletne strani je prilagojena uporabnikoma gost in udeleženec.

2.6.1 Informacije o kTG
Na spletni strani bodo na začetku podane osnovne informacije o kTG. Z osnovnimi
informacijami pritegnemo obiskovalca k raziskovanju drugih informacij o kTG.

2.6.2 Novice
Na spletni strani so vse novice, povezane s kTG. Novice pripravlja projektni tim. Novice so
kratke.

2.6.3 Zunanji vir
Vzpostavljene bodo povezave na zunanje vire, povezane s kTG.

2.6.4 Instagram #
Na spletni strani se prikazujejo objave z Instagrama glede na določene ključnike, povezane
s kTG.

2.6.5 Strokovni del
Določenim uporabnikom bo omogočen dostop do strokovnega dela platforme. Vstopni portal
bo dostopen prek spletne strani.

2.6.6 Pogosta vprašanja
Na vhodni spletni strani bodo pogosta vprašanja.

2.6.7 SEO
Spletna stran je glavni vir informacij o kTG. V ta namen mora biti poskrbljeno za SEO.
Projektni tim pripravi ustrezno vsebino glede na ključne besede; stran je optimizirana za
SEO.
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2.7 CRM
Za urejanje strank/uporabnikov ima platforma CRM (customer relations management). S
tem modulom lahko vodje in administrator urejajo podatke o uporabnikih, vzpostavijo stik z
uporabniki, spremljajo prijave uporabnikov na dogodke ipd. CRM e-platforme TG ima te
funkcionalnosti:


vodenje strank/uporabnikov: vodenje njihovih podatkov;



vodenje prijav uporabnikov na dogodke o kTG: posamezne prijave uporabnikov;



obveščanje uporabnikov, pošiljanje elektronskih sporočil.

Slika 2.2: Vzorec CRM za vodenje stranke (vir: portal energetska izkaznica.si)

2.8 Prijavni obrazec/postopek
Na spletni strani platforme je prijavni obrazec. Prek prijavnega obrazca se uporabnik prijavi
na dogodek organiziran v okviru projekta.
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2.9 Vodenje dogodkov
Med trajanjem projekta je organizacija dogodkov, povezanih s C4.4, podprta z e-platformo
TG.

2.10 Strokovni forum
Vzpostavljen bo strokovni forum za izmenjavo mnenj. Forum moderira projektni tim. Forum
vsebuje te funkcionalnosti:


možnost razporejanja pogovorov po temah,



možnost dodajanja oznak (»tagov«),



izvoz pogovorov ali tematike,



statistiko,



iskalnik tem,



samodejno obveščanje uporabnikov o pogovoru.

2.11 Portal za predstavitev primerov testiranja kTG
Predstavitev izkušenj uporabnikov in primerov testiranih kTG (alfa) se izvaja prek spletne
aplikacije.
Predstavitve testiranja kTG so namenjene strokovnjakom, da si lahko ogledajo izdelke
kolegov in na forumu razpravljajo o strokovnih temah, vezanih na posamezni postopek
določitve vrednosti kTG ali sam kTG.
Strokovnjak najprej predstavi posamezni postopek določitve vrednosti kTG po vnaprej
pripravljeni predlogi za predstavitev. Sestava in vsebina predloge bosta določeni skladno z
razvojem protokola za testiranje alfa verzije kTG. V tej fazi je predvideno, da se strukturirano
predstavitveno poročilo iz testne uporabe kTG odda na portal za predstavitev izkušenj iz
testiranja alfa verzije kTG. Funkcionalnost se lahko smiselno nadgrajuje s prilagoditvijo
vsebine in sestave v fazi testiranja beta verzije sistema TG oziroma v zadnji fazi poskusne
uporabe sistema.

2.12 Iskalnik podatkov za izračun kTG
V svetu so že vzpostavljene zbirke podatkov oziroma je predvideno tudi oblikovanje
nacionalnih zbirk.11 Znotraj e-platforme TG obstaja zmogljiv iskalnik, s katerim bi uporabnik
lahko na enem mestu dostopal do podatkov tujih zbirk, če bo taka možnost dovoljena. V ta
namen se, v okviru možnosti, lahko predvidi povezljivost zbirk.

11

Na primer zbirka EPD, ki je predvidena v LIFE IP Care4Climat, Akcija 4.5 ZeJN.
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2.13 Zbirka podatkov
Postopoma bo vzpostavljena lastna zbirka podatkov (predvsem je tu mišljena zbirka
nekaterih vhodnih podatkov za določitev vrednosti kTG in primerjalnih vrednosti, kjer bo to
ustrezno). Polnili jo bodo uporabniki neposredno in posredno, prek iskalnika podatkov. V
zbirko se bodo zapisovali podatki, ki jih bodo uporabniki iskali ali vnašali v okviru določanja
vrednosti kTG.
Poleg podatkov, potrebnih za izračun kTG, bo platforma zbirala tudi podatke o stroških
(obratovalnih, vzdrževalnih ipd.) stavb. Uporabniki bodo motivirani za pošiljanje podatkov z
možnostjo uporabe dodatnih orodij platforme.
Metapodatki bodo izbrani tako, da bosta omogočeni čim večja povezljivost in dostopnost
podatkov.

2.14 Pametna pogosta vprašanja FAQ
Platforma podpira pametna pogosta vprašanja – smart FAQ. Nekaj pogostih vprašanj in
odgovorov nanje bo pripravil projektni tim. Uporabnik bo imel možnost postaviti dodatno
vprašanje.
Sistem glede na ključne besede v zbirki poišče podobna vprašanja s podobnimi odgovori.
Če odgovor ni pravi, uporabnik postavi novo vprašanje, ki ga po elektronski pošti prejme
projektni tim. Član tima odgovori na vprašanje in uporabnik dobi odgovor po elektronski
pošti.
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Slika 2.3: Vzorec obrazca za postavljanje vprašanj in prvi ponujeni možni odgovori. Z rumeno so označene
ključne besede, prepoznane iz vprašanja. Spodaj desno je gumb za možnost dodatnega vprašanja (vir: portal
energetskaizkaznica.si).

Slika 2.4: Vzorec obrazca za postavljanje dodatnega vprašanja. Člani projektnega tima bodo po elektronski pošti
prejeli vprašanje (vir: portal energetskaizkaznica.si).

Vprašanje in odgovor se hkrati zapišeta v zbirko FAQ. S tem se bogati zbirka FAQ in
posledično manjša obremenitev projektnega tima.
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2.15 Orodje za določitev vrednosti in prikaz kTG
Na platformi bo razvito orodje za prikaz izračunanih vrednosti kTG (predvideva se večinoma
izračun z zunanjimi programskimi orodji, razen izjemoma). Celotni postopek vnosa in prikaza
kTG bo shranjen v zbirki, vključno z vsemi vhodnimi podatki in rezultati.
Podrobnosti bodo dorečene sočasno z razvojem alfa verzija kazalnikov TG in nadgrajene z
ugotovitvami na podlagi testiranja kTG.
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3 Tehnični opis
E-platforma TG temelji na modularno zasnovanem sistemu spletnih aplikacij. Posledica tega
so manjši, varnejši in obvladljivi moduli, ki so v skaldu z modernimi smernicami za razvoj
aplikacij. Ključne tehnične značilnosti:


moderna arhitektura posameznih modulov: HTML5, PHP, NodeJS;



predlagani CMS je Wordpress. Njegova uporaba je brezplačna. Vgrajeno je
zapisovanje uporabe in obnašanja uporabnikov z Google Analytics;



podatki platforme se hranijo v podatkovni zbirki MySQL;



posamezni moduli komunicirajo med sabo prek spletnih storitev REST. Moduli
omogočajo tudi izmenjavo podatkov z drugimi informacijskimi okolji za nadaljnjo
analitično in BIM-obdelavo ali vključitev v poslovne procese.

3.1 Arhitekturna shema

Slika 3.1: Arhitekturna shema e-platforme TG

Opomba: Povezovanje z zunanjimi podatkovnimi okolji je izbirno, skladno z morebitnimi
ugotovljenimi potrebami v nadaljnjih fazah razvoja projekta in z možnostmi obstoječih
podatkovnih okolij. O morebitnih korakih v to smer se je treba predhodno posvetovati z
lastniki teh podatkovnih okolij.
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3.2 Varnost platforme in varovanje podatkov
Platforma bo zgrajena po načelu »security by design«, ki narekuje upoštevanje varnostnih
vidikov kakovosti sistema že v fazi načrtovanja. Platforma omogoča vodenje in prijavo
uporabnikov z različnimi dostopnimi pravicami z uporabniškim imenom in geslom. Vsi
dostopi in urejanja občutljivih podatkov se zapisujejo v revizijsko sled skladno z določili
GDPR.

3.3 Način dostopa do zunanjih virov podatkov in
povezovanje z drugimi sistemi
Rešitev e-platforma TG je zasnovana na modernih praksah razvoja spletnih informacijskih
sistemov in se lahko preprosto poveže z drugimi informacijskimi sistemi prek baznih (SQL)
pogledov ali spletnih storitev. Rešitev želene podatke replicira v svojo podatkovno zbirko,
nad katero potem izvaja nadaljnje operacije – te operacije nimajo negativnih performančnih
vplivov na izvorno podatkovno zbirko. Tako lahko podatke pretočimo v podatkovno sestavo,
ki je prilagojena aplikaciji kTG.
V skladu – z morda pozneje v procesu razvoja kTG izkazanimi potrebami – se lahko
analizira možnost dostopa e-platforme do na primer podatkovne zbirke MJU (energetska
izkaznica) in povezljivost s sistemi MOP.

3.4 Sistemske zahteve
Rešitev e-platforma TG bo nameščena na strežnikih, ki morajo zadostiti tem osnovnim
zahtevam:


virtualni strežnik s popolnim upravljanjem,



4 logična jedra CPU, 8 GB spomina in 128 GB trdega diska,



strežnik MySQL za shranjevanje podatkov aplikacije. Pričakovana velikost shranjenih
podatkov je do 10 GB na leto. Natančne tehnične zahteve strežnika MySQL se
opredelijo na začetku projekta,



certifikat SSL za vzpostavitev varne komunikacije med uporabniki in aplikacijo,



dostop VPN do virtualnega strežnika za namene namestitve rešitve in tehnično
podporo.

3.5 Splošna uredba EU o varstvu podatkov (angl. GDPR)
Platforma je skladna z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku
takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).
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