
Ali izboljšujemo upravne in organizacijske prakse za revolucijo celovite 
prenove?

Nacionalni scenariji na splošno gledano kaže-
jo na pomanjkanje usklajenosti med različnimi 
merili in postopki, ki vključujejo prenovitvena 
gradbena dela. Na lokalni ravni, na primer, vse 
zavezujoče občinske uredbe za stavbe ne vse-
bujejo obveznih predpisov za vključevanje meril 
za energijsko prenovo in obnovljive vire energije 
v obstoječe stavbe. V mnogih državah otežuje-
jo prepoznavanje, na koga se je treba obrniti za 
vključitev prenovitvenih ukrepov na ravni stavbe, 
razdeljena lastništva znotraj stavb ter nesoglasja 
v odnosu najemodajalec/najemnik. Poleg tega pa 
se kot ovira pri organizaciji ustreznih prenovitve-
nih programov izkazuje pomanjkanje povezanosti 
in usklajenosti med finančnimi shemami in dol-
goročnimi načrti za prenovitvena dela v stavbah.

Kot naslednji primer bi lahko navedli nacionalne 
predpise za zelena javna naročila, ki v zadnjem 
času vsebujejo tudi strožje energijske in okoljske 
zahteve za posege na področju javnih stavb, kot 
tudi okoljske zahteve za izbiro gradbenih materia-
lov ter njihovega odstranjevanja (odlaganja) v smi-
slu življenjskega cikla. Vse te zahteve je dokaj težko 
izpolniti, ovrednotiti ter preverjati v gradbenih in 
obratovalnih fazah. Kadar se namreč predpisi za 
potrebe preverjanja uporabe teh meril prepustijo 
v samovoljno ocenjevanje in sankcioniranje lokal-
nim oblastem, sistem ne dosega pričakovanih ci-
ljev. Za vzpostavitev ugodnega sistemskega okolja 
za pospešitev celovite prenove je ključno reševanje 
vseh “mejnih” ovir.

USTVARJANJE ADMINISTRATIVNIH IN ORGANIZACIJSKIH  
POGOJEV ZA PRENOVITVENO REVOLUCIJO

Soustvarjanje slovenske 
nacionalne strategije prenove

Uvod

www.buildupon.eu

BUILD UPON je največji svetovni sodelovalni 
projekt s področja prenove stavb – združuje pre-
ko 1.000 organizacij iz 13. držav, ki bodo v letu 
2016/17 izvedle več kot 80 dogodkov. Njegov na-
men je, da s pomočjo državam, da do roka 30. 
aprila 2017 naredijo strategije za prenovo ob-

stoječih stavb v celotni Evropi, spodbudi preno-
vitveno revolucijo. Omenjene strategije so ključ-
ne za zmanjšanje porabe energije v Evropi in šir-
še, zmanjšanje vpliva podnebnih sprememb ter 
ustvarjanje stavb, ki prav vsakomur zagotavljajo 
visoko kakovost življenja.



Pametni upravni in organizacijski postopki mo-
rajo podpirati izvajanje skupnega cilja celovite 
energetske prenove na različnih ravneh ter isto-
časno usklajevati izvajanje meril od področne 
do lokalne ravni. V nadaljevanju kot osnovo za

V letaku navajamo primere nekaterih admini-
strativnih pobud, ki vsebujejo tudi podatke o 
njihovih učinkih. 

nadaljnjo razpravo navajamo nekaj najbolj re-
levantnih pobud, ki veljajo za pomembne pri 
premagovanju glavnih administrativnih in orga-
nizacijskih ovir.

Dodatne informacije prosimo poiščite na sple-
tni strani BUILD UPON, v rubriki RenoWiki, ka-
tegorija “Administrative and Organizational”.

Upravne in organizacijske pobude v RenoWikiju





Meritve, ki se uporabljajo za določanje in mer-
jenje vplivov, se med seboj razlikujejo glede na 
vrsto administrativnih ovir, ki jih odpravljamo 
ter tega, kako učinkovito se s tem ukvarja posa-
mezna organizacija.

Meritve, ki so predstavljene v zgornjih primerih 
lahko razdelimo na:  

1	 Meritve	obsega: se nanašajo na vrednost ‘ko-
liko’. Koliko energetskih menedžerjev je uspo-
sobljenih, koliko stavb je certificiranih, ipd.

2	 Meritve	 rezultatov: Se pogosto prikazujejo 
sočasno z meritvami obsega, vendar sledijo 
končnemu rezultatu pobud z vidika skupnih 
prihrankov.

Povzetek

Projekt je sofinanciran s strani Evropske skupnosti v okviru raziskovalnega in inovacijskega programa Obzorje 2020 s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 649727.

Izjava: Odgovornost za vsebino tega gradiva nosijo njegovi avtorji. Gradivo ne predstavlja nujno stališč Evropske komisije ter ne EASME, ne Evropska komisija nista 
odgovorni za kakršno koli uporabo le-tega.


