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Uvod
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Ali razvijamo dovolj znanj in veščin?

Znanja in veščine za načrtovanje celostnih pre-
nov stavb (in to prenov, ki so tudi kakovostno iz-
vedene) še niso v zadostni meri razširjena po vsej 
Evropi. Podjetja, lastniki stavb, javni naročniki 
ter mnogi drugi morajo za razvoj trga še usvojiti 
mnoga nova znanja ter razviti svoje zmogljivo-
sti. V podporo doseganju teh izzivov se na tem 
področju veliko dogaja, od obsežnih evropskih 
programov za proizvodne delavce do inovativ-
nih delavnic za izpopolnjevanje javnih naročni-
kov. Posebno zanimivo pa je, kako posamezne 
organizacije na poti k tem izzivom sledijo svoje-
mu napredku.

Koliko ljudi mora usvojiti nova znanja ter ali 
se že približujemo potrebnemu številu le-teh? 
Ali se bodo ta znanja v prihodnosti nadalje 
razvijala? In - ali na trgu obstajajo dokazi o 

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.

rasti števila usposobljenih za izvajanje celovi-
tih prenov? 

Za nacionalne strategije prenove ter za vse orga-
nizacije, ki vlagajo svoja sredstva v izgrajevanje 
znanj in veščin, bo odločilno določiti kolektiven 
vpliv, ki ga želijo doseči ter razviti sposobnosti, 
da pri tem izmerijo svoj napredek. 

Ta letak ponuja vpogled v nekaj primerov stavb-
nih pobud s področja izgrajevanja znanj in ve-
ščin iz prenovitvene vikipedije RenoWiki na stra-
ni projekta BUILD UPON ter načinov, kako le-te 
določajo ter komunicirajo svoj vpliv. Ne želimo 
vam govoriti o tem, kako bi naj bilo, ampak bi 
želeli povabiti organizacije, ki sodelujejo pri se-
stavi gradnikov znanj in veščin nacionalnih stra-
tegij prenove, da raziščejo ta vprašanja. 



Pobude za razvijanje znanj in veščin v RenoWikiju

Na zadnji strani letaka je vključenih nekaj gradiv 
za merjenje učinkov, za katera menimo, da so

uporabna za vse, ki delujejo na področju izgraje-
vanja znanj in veščin za prenovitveno revolucijo.





Kako nadalje?

Meritve, ki se uporabljajo za določanje in mer-
jenje učinkov, se razlikujejo glede vrste znanj in 
veščin, ki jih želimo vzpodbuditi ter tega, kako 
učinkovito se s tem ukvarja posamezna organi-
zacija.

V zgornjih primerih predstavljene meritve lahko 
razdelimo na:

1	 Meritve	 obsega:	 se nanašajo na vrednost 
“koliko”, kot na primer koliko posameznikov 
ali združenj je usposobljenih ali izobraženih.

2	 Meritve	kakovosti:	se velikokrat nanašajo na 
povratno informacijo o tem, kako so posa-

To so le nekateri viri, ki jih 
priporočamo za določanje 
in merjenje učinkov, za kate-
re upamo, da bodo v pomoč 
vsem, ki si iščejo poti, kako to 
izvesti. 

Povzetek

mezniki občutili podporo pri pridobivanju 
novih znanj in sposobnosti, ali na število pri-
znanj, prejetih v posameznem programu. 

3	 Meritve	aktivnosti:	se nanašajo na spremlja-
nje podatkov o tem, koliko ljudi ali združenj, 
ki so bili usposobljeni, na podlagi usvojene 
izobrazbe postane dejavnih, oziroma ali le-ti 
izrazijo željo biti dejavni. 

4	 Meritve	 rezultatov:	 se pogosto prikazujejo 
sočasno z meritvami obsega, vendar sledijo 
končnemu rezultatu izgradnje znanj in veščin. 
Primer zajema ceno ali prihranke energije. 

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.


