
Kako vplivajo ovire na vrsto stavb ter njihove lastnike?

Ovire lahko povežemo s petimi glavnimi katego-
rijami: ozaveščenost, znanja in veščine, finance 
in gospodarstvo, administracija in politike. Za-
znali smo devetnajst večjih ovir (oziroma skupin 
ovir), ki so skupne več državam EU, natančneje 
državam konzorcija. Stavbni skladi se med dr-
žavami razlikujejo glede na tipe stavb ter lastni-
štvo. Skladno s podatkovno bazo BPIE (Buildin-
gs Performance Institute Europe) smo opredelili 
štiri glavne tipe stavb in sicer: javne stavbe, ko-
mercialne stavbe, enodružinske stavbe ter več-
stanovanjske stavbe.

Ovire so bile vrednotene po presoji njihovega 
pomena za razmah celovite prenove in to glede 
na to, kako učinkujejo na vsak segment stavbne-
ga sklada ter na njegovo velikost. 

Vsaka država ima svojo zgodbo ter seveda pred-
nostne naloge. Spodaj najdete tri primere, ki 
se nanašajo na Italijo, Finsko in Bolgarijo ter 
predstavljajo tri različne primere. Višji kot je od-
stotek, močnejša je ovira. Odstotki upoštevajo 
tako “višino” ovire kot zajet delež stavbnega 
sklada. Vsaka država potrebuje svojo lastno dol-
goročno strategijo, to je splošno ogrodje pobud 
za gradnjo sistema.

Dinamična platforma RenoWiki portala BUILD 
UPON je oblikovana v podporo različnim sou-
stvarjalcem prenove pri vrednotenju ter razisko-
vanju ponovitev najbolj uspešnih pobud, ki se 
spopadajo z najmočnješimi ovirami v posame-
znih državah (http://buildupon.eu/initiatives/).

KLJUČNE OVIRE PRI MNOŽIČNI CELOVITI ENERGIJSKI PRENOVI 
IN PRI STAVBNEM SKLADU

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.



Ozaveščevalne pobude v RenoWikiju
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Podatki o izvajanju ukrepov pri stavbnem skla-
du (npr. koliko stavb je zainteresiranih, koliko 
sredstev je odobrenih, katera je vrsta posega, ali 
se uporablja na posamezno enoto ali za celotno 
stavno ter glede na vrsto lastništva) so bistveni 
za razumevanje učinka določene pobude. Po-
polnost in zanesljivost podatkov sta odvisna od 
natančnosti analiz.

Podatki o učinkih predstavljajo osnovo za od-
ločitev, ali je določena pobuda bolj ali manj 
učinkovita ter ali predstavlja bolj ali manj uspe-
šno prakso. Nudijo tudi podatke za vrednotenje 
pogojev, pod katerimi se pobuda lahko posne-
ma. Kajti tako investitorji kot  oblikovalci politik 
ali soustvarjalci prenove - vsi bi bili bolj samo-
zavestni pri posnemanju izkušenj drugih ude-

ležencev v procesu, če bi se lahko zanesli na z 
dokazi podprta vrednotenja uspešnosti pobud.

Zato je pomembno zagotoviti podatke o dejan-
skih učinkih pobud / programov. RenoWiki bi 
bil veliko bolj učinkovit, če bi se vsaka pobuda 
začela na osnovi na spletnih straneh javno ob-
javljenih podatkov o njenih učinkih. Na žalost 
je na tej stopnji le malo pobud opredeljenih z 
zanesljivimi meritvami za vrednotenje učinkov. 
A RenoWiki se bo skozi celoten proces BUILD 
UPON posodabljal in izpopolnjeval v smeri iz-
menjave meritev učinkov in podatkov. Za maksi-
miranje učinkovitosti ponovitev najboljših praks 
je  bistven skupni nabor meritev, ki bi se naj upo-
rabljal za ocenjevanje učinkov podobnih pobud.

Pomen merjenja učinkov pobud za določanje možnosti posnemanja pobud  
s podobno ali različno vsebino

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.


