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O SLOVENSKEM ZDRUŽENJU ZA TRAJNOSTNO GRADNJO

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – Green 
Building Council Slovenia želi s svojimi prizadevanji in 
delom prispevati k razvoju na področjih trajnostne gradnje, 
trajnostnega razvoja ter upravljanja nepremičnin. S ciljem 
povečanja kakovosti bivanjskih, poslovnih in delovnih 
prostorov vzpostavlja na celotnem slovenskem trgu 
podnožje za interdisciplinarno komunikacijo med vsemi, 
ki sodelujejo v gradnji objektov, med industrijo, razvojem, 

izobraževanjem, projektanti, investitorji in upravljavci 
objektov oz. nepremičnin. 

O LOKACIJI POSLOVNEGA SREČANJA

V osrčju Julijcev in bohinjske ledeniške doline leži 
vrhunski alpiski ekološki kompleks - Bohinj Park EKO 
Hotel - ECO Resort & Spa, katerega idejno in gradbeno 
zasnovo zaznamujeta trajnostni razvoj in skrb za naravo, 
poleg bogate kulturno-zgodovinske dediščine v okolici 
Bohinja pa promovira tudi udobno življenje človeka v 
sožitju z naravo. 

Z okolico hramonično zlit hotel je eden najnaprednejših 
energijsko varčnih hotelov v tem delu Evrope. Kot prvi 
ekološki kompleks v Sloveniji se Bohinj Park EKO 
Hotel ponaša tudi s prestižnim svetovnim certifikatom 
Green Globe in je zapisan delovanju na ravni svetovnih 
okoljevarstvenih standardov.

Poslanstvo Bohinj Park EKO Hotela kot prvega 
ekološkega hotela v Sloveniji je spreminjati načela 
trajnostnega razvoja v način preživljanja prostega časa. 
Spodbuja splošno kulturo zdravega načina življenja v 
osrčju narave in hkrati teži k stalnemu zmanjševanju 
škodljivih vplivov njihovih storitev na okolje. 

Bohinj Park EKO hotel bo prevzel vodilno vlogo na 
področju zmanjševanja vplivov na okolje, ki izhajajo 
iz turistične dejavnosti tako, da bo širil poznavanje 
okoljske problematike v zvezi z delovanjem organizacij 
in spodbujal prepoznavanje priložnosti za pozitivne 
prispevke k reševanju okoljskih vprašanj trajnostnega 
turizma.

PARTNERJI NA DELAVNICI

IZVAJALCI PROJEKTA IN LOKACIJA 
PRVEGA POSLOVNEGA DOGODKA



Tipičen razpored

INFORMIRANJE POSLUŠANJE RAZPRAVA VKLJUČEVANJE SODELOVANJE

Cilj

NAŠ IZZIV

PREPRIČANI SMO,  
DA SO LAHKO NAŠE STAVBE VELIKO BOLJŠE, KOT SO TRENUTNO

BUILD UPON je v svetovnem obsegu največji sodelovalni 
projekt na področju prenove stavb, saj v letu 2016-2017 
na 80-tih dogodkih združuje preko 1.000 organizacij iz 
13-tih držav..

Njegov cilj je, da pomaga vladam, da do roka oddaje 
30. aprila 2017 vzpostavijo učinkovite strategije prenove 

obstoječih stavb ter da tako sproži prenovitveno revolucijo 
po vsej Evropi.

Takšne strategije so ključni dejavniki za zmanjšanje 
porabe energije v Evropi, zmanjšanje vplivov podnebnih 
sprememb ter ustvarjanje stavb, ki prav vsem nudijo 
visoko kakovost bivanja.

NAMEN POSLOVNEGA DOGODKA #1

Z našim prvim poslovnim dogodkom smo se usmerili 
v lokalno področje gorenjske regije, iz katerega smo 
želeli pritegniti največje možno število odločevalcev iz 
vrst predstavnikov lokalne vlade ter vseh ostalih, ki so 
profesionalno aktivni v gradnji objektov. 

Podtema in vzporedna usmeritev dogodka je bila 
usmerjena v gradbene materiale ter znotraj njih v les kot 
gradbeni material, ki v Sloveniji količinsko prevladuje 
ter ga lahko kot takega vidimo kot strateško posebno 
pomembnega. 

UDELEŽENCI DOGODKA

VPLETENOST SOUSTVARJALCEV PRENOVE V OBLIKOVANJE POLITIK



DOLGOROČNA STRATEGIJA  
ZA SPODBUJANJE NALOŽB ENERGETSKE PRENOVE STAVB

Obstoječi stavbni fond je sektor z največjim potencialom 
za doseganje prihrankov energije, saj se v stavbah 
porabi dobra tretjina vse energije. Poleg tega so stavbe 
ključne za doseganje cilja zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov za 80–95 odstotkov do leta 2050. Zato direktiva o 
energetski učinkovitosti določa, da morajo države članice 
pripraviti dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb 
v prenovo nacionalnega fonda stavb, s katero bodo 
povečale stopnjo prenove stavb.

Strateški cilj tega dokumenta je pri stavbah do leta 2050 

doseči brezogljično rabo energije. To bomo dosegli 
z znatnim izboljšanjem energetske učinkovitosti in 
povečanjem izkoriščanja obnovljivih virov energije v 
stavbah. S tem se bodo bistveno zmanjšale tudi emisije 
drugih škodljivih snovi v zrak. Poleg tega je cilj tudi, da 
Slovenija postane prepoznavna na področju trajnostne 
gradnje.

http://buildupon.eu/wp-content/ 
uploads/2015/09/Slovenian-National- 
Renovation-Strategy.pdf

O PROJEKTU BUILD UPON

EU zahteva od vsake države članice, da vzpostavi 
„nacionalno strategijo prenove“, dolgoročno strategijo za 
prenovo svojih domov in komercialnih stavb na visoko 
raven energijske učinkovitosti.

Nacionalna strategija prenove je morala biti prvič narejena 
do 30. aprila 2014, ojačane strategije pa morajo biti od 
tedaj dalje vsaka tri leta posodabljane, prva do 30. aprila 

2017. Zatorej poglejmo, kako nam gre?

Trenutno še veliko posameznikov ali organizacij, ki se jih 
ta izziv tiče, ni aktivno vključenih v razprave o nacionalni 
strategiji prenove. Odsotnost široko strukturiranega 
sodelovanja med soustvarjalci prenove in pobudami 
pomeni, da države še niso vzpostavile prenovitvene 
revolucije, ki jo Evropa potrebuje.

NAŠ IZZIV

Prenos projektnih zasnov 
v finančno inovacijo, 
inovacijo poslovnega 
modela, inovacijo javnega 
sektorja ter inovacijo 
obnašanja za uvedbo  
v skupnost BUILD UPON.

Posnetek obstoječe-
ga stanja (ključni so-
ustvarjalci prenove,  
spodbude, raziska-
ve).

I. FAZA
Oblikovanje skupinskega 
sodelovalnega procesa za 
strateško nadgradnjo in 
izboljšanje obstoječega 
stanja

II. FAZA
Izvedba skupinskega 
sodelovalnega procesa, 
vnos v drugo različico 
(v2.0) nacionalnih 
strategij prenove ter 
preobrazba “kupca v 

III. FAZA INOVACIJSKI 
INKUBATOR

2015 2016 2017

I. FAZA II. FAZA III. FAZA

INOVACIJSKI INKUBATOR



POPOTOVANJE SKOZI DIALOG

OVIRE TRAJNOSTNI GRADNJI -  
IZSLEDKI DELAVNICE OSREDNJE SKUPINE SOUSTVARJALCEV PRENOVE

V prvem letu dela v projektu BUILD UPON smo najprej 
definirali organizacije, ki imajo največ vpliva na potek 
prenove. Vse te organizacije so javno dostopne na 
svetovnem spletu v okviru aplikacije KUMU. 

V nadaljevanje dela smo večino teh organizacij tudi 
osebno obiskali, njihovim predstavnikom predstavili 
projekt BUILD UPON, njegove cilje ter skozi razgovor 
raziskali, katere so po njihovem mnenju največje ovire 
trajnostni gradnji. Izsledke teh obiskov smo strnili na 
“Delavnici osrednje skupine soustvarjalcev prenove” in so 
sledeči,

Na področju trajnostne gradnje se mora delati v 2 smereh: 
izobraževanju vseh struktur o TG ter na primerih dobrih 
praks. Skupni predlog prisotnih je bil:

• da bi bilo dobro pripraviti “abecedo”, “čitanko”,.. ipd. 
trajnostne gradnje kot pripomoček. 

• sistemsko vse uradnike v nekaj letih poslati skozi 1 - 
2 dnevne izobraževalne tečaje. 

Tako bi bistveno dvignili raven ozaveščenosti in znanja, 
kar bi nato omogočilo konstruktivno sodelovanje pri 
snovanju nadaljnjih korakov pri strategiji, odločanju, ...

Cilji poslovnega dogodka #1

Kot pravilna pot za reševanje težav, ki smo jih 
tekom procesa dialoga s soustvarjalci prenove 
prepoznali in strnili, se je pokazalo ponuditi čimveč 
znanja in relevantnih informacij. 

Prva delavnica je bila regionalno osredotočena 
na področje gorenjske regije, to je predvsem v 
odločevalce s področja lokalne uprave (predsednike 
občinskih uprav in župane), v uslužbence lokalnih 
uprav s področja investicij, lokalne energetske 
in razvojne agencije ter združenja inženirjev in 
arhitektov. 

Na vsakem poslovnem dogodku v orisih predstavimo 
Slovensko nacionalno strategijo prenove, ki smo 
ji na prvem poslovnem dogodku kot podtemo 
dodali trajnostne gradbene materiale, njihovo 
prepoznavanje in vrednotenje ter primer dobre prakse 
podjetja CBD, d.o.o., ki z inovativnimi in strokovnimi 
rešitvami trajnostnih prenov v izvedbi križno lepljenih 
lesenih plošč uspešno prodira na tuje trge ter ob 
tem uporablja les kot material, ki je v Sloveniji zelo 
perspektiven, saj se lahko pohvalimo z bogatimi 
zalogami le-tega. Lahko bi ga celo poimenovali 
»strateški trajnostni gradbeni material«.

KJE SE TRENUTNO NAHAJAMO



PRVI POSLOVNI DOGODEK 
V BOHINJSKI BISTRICI

O PRVEM POSLOVNEM DOGODKU BUILD UPON  

Kot metodo za izvajanje dela na delavnicah smo si 
že pred njihovim začetkom izbrali “Šest klobukov 
razmišljanja” oziroma lateralno razmišljanje. To v izvedbi 
pomeni, da so udeleženci dogodka posedeni za omizja po 
6 do 8 oseb ter da se po vsaki tretjini skupine pomešajo, 
da med vsemi udeleženci dogodka pride do interakcije v 
okviru delovnih skupin

Celoten dogodek je vsebinsko razdeljen na tri tretjine, od 
katerih se v prvi tretjini posvetimo analizi težav oziroma 
ovir trajnostni gradnji po mnenju udeležencev dogodka. 
Kot teoretična spremljava delu je v uvodu delavnice 
vedno predstavljena aktualno veljavna prva različica 
slovenske nacionalne strategije prenove stavb ter ovire 
trajnostni gradnji, ki smo jih izvajalci projekta ugotovili 
tekom obiskov pri ključnih soustvarjalcih prenove. Prvo 
predstavlja ena izmed avtoric prve slovenske nacionalne 
strategije doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, ki je tudi 
sodelavka pri številnih uspešnih spodujevalnih ukrepih 
trajnostne gradnje v Sloveniji. Najpomembenjše ovire 
trajnostni gradnji predstavi osebje GBC-ja..

Drugo tretjino začnemo ponovno s teoretičnim 
prispevkom - predavanjem. Na prvem dogodku sta 
to bila dva in sicer prvo, ki je bilo posvečeno razlagi 
pojma, kaj so to trajnostni gradbeni materiali ter kako jih 
vrednotimo in predstavitvi vzpodbud, ki jih za pospešitev 
trajnostne gradnje trenutno ponuja eden najpomebnejših 
spodujevalcev trajnostne gradnje, Eko sklad, javni sklad. 
Strokovnjaka, ki sta to predstavila, sta bila Friderik Knez 
iz javnega podjetja Zavod za gradbeništvo (ZAG) in  Maja 
Vrezovnik iz Eko sklada. V delavnici, ki je sledila, so 
udeleženci skupinsko iskali rešitve težav, navedih v prvi 
tretjini delavnice.

Tudi zadnja tretjina poslovnega dogodka se je začela s 
predavanjem, tokrat dr. Bruna Dujiča iz podjetja CBD, ki je 
predstavil praktične primere, kako se lahko z inovativnim 
in strokovnim pristopom zviša dodana vrednost, v 
Sloveniji zaradi njegove razprostranjenosti, strateško 

pomembnemu gradbenemu materialu - lesu. Strokovne 
predstavitve smo  zaključili s prikazom razširjenih meril za 
trajnostno gradnjo, katerih sprejem se v kratkem obeta na 
evropski ravni, v izvedbi osebja Slovenskega združenja 
za trajnostno gradnjo. V zaključku tretjega dela delavnice 
smo analizirali dogajanja ter raziskali zadovoljnost 
udeležencev z dogodkom, vse to z namenom izboljšanja 
dela ob naslednjem poslovnem dogodku.BUILD UPON. 

Podroben program prvega poslovnega dogodka je 
priložen na povezavi.

Vprašanja, ki smo jih naslovili na udeležence delavnice, 
so se navezovala na predstavljena teoretična izhodišča 
ter predvsem na iskanje dodatnih ovir trajnostni gradnji na 
lokalni ravni občin in pri lokalnih energetskih agencijah.

Izsledki prve delavnice ter sugestije, želje in potrebe 
udeležencev prvega poslovnega dogodka BUILD UPON v 
Bohinj Park Eko Hotelu v Bohinjski Bistriici so naslednji:



Ovire trajnostni gradnji Predlagane rešitve
OZAVEŠČEVALNE AKTIVNOSTI
Pasivnost lastnikov • Spodbude
Nepovezanost med stroko in uporabniki (kaj pričakujejo) • Informiranje javnosti kako pristopiti, kakšne so 

koristi trajnostne prenove
Ni občutka, kaj pomeni celovita prenova • Izobraževanje, promocija, zloženke v vsak dom
Nepoznavanje materialov • Večja aktivnost proizvajalcev materialov
Apatičnost projektantov, določenih strokovnjakov
Pomanjkljivo sodelovanje, pomanjkljivo informiranje in 
osveščanje uporabnikov

• Povečanje oglaševanja dobrih praks (dovzetnost 
za novosti)

IZGRADNJA ZNANJ IN VEŠČIN
Neizobraževnost vpletenih • Stabilen sistem izobraževanja
Neznanje / stroka • Pridobiti potrdilo o izobraževanju

• usposobljenost za celovito prenovo, dobre prakse
• vrednotenje in spremljanje 
• aktivne brezplačne delavnice 
• sistemsko izobraževanje vseh in hkrati 
• obveščanje preko medijev
• horizontalno komuniciranje preko institucij 
• preverjanje znanja

Prenos trajnosti v prakso  (teorija-praksa) • Celoviti pristop
• izobraževanje – preverjanje znanja 
• regionalni natečaji za celostno načrtovanje in 

izvedbo
Premalo informacij, znanja, ozaveščenost • Obvezno certificirano izobraževanje vseh vpletenih
Pomanjkanje ustreznih znanj in kompetenc • Delo na izobraževanju, osveščanju, odgovornosti
Pasivno razmišljanje • Več izkušenj ob delu, projektih, manj ob seminarjih
Pomanjkanje znanja (izvajalca) • Primeri dobrih praks 

• obveza stalnega izobraževanja kadra (ZAPS,...) 
• praksa na terenu za vpletene 
• javna dostopnost predavanj (informacij)

Dostopnost materialov in znanj (avtohtoni, tradicionalni,..) • Ustrezno mesto neformalnemu učenju v 
sodelovanju z industrijo in prostovoljnim 
certifikatom (točkovanje – priznavanje)

OVIRE TRAJNOSTNI GRADNJI 
TER PREDLAGANE REŠITVE: 
IZSLEDKI PRVE DELAVNICE



Ovire trajnostni gradnji Predlagane rešitve
FINANČNI IN GOSPODARSKI UKREPI
Financiranje prenov • Zagotovitev stabilnosti pogojev financiranja 

• Davčne olajšave za prenove 
• Povezovanje partnerjev financiranja

Finance / pomanjkanje • Davčne olajšave
• Aktivnost kapitala občanov
• Ugodni krediti
• Združevanje sredstev
• Regionalne obveznice

Financiranje (nestrokovni pristopi) • Razpisi se po objavi ne spreminjajo, zamenja se 
pripravljavca

Motivacija udeležencev prenov, zakonodajalcev
Pomanjkanje sredstev • Znižanje davčnih obveznosti – olajšava
Brez vsaj 5-7 letnega zagotovljenega financiranja programa 
osveščanja in prenosa znanj do vseh deležnikov
Kratkoročno razmišljanje finančnega ministra
POLITIČNI IN ZAKONODAJNI UKREPI
Neurejeno in razpršeno lastništvo • Vzpostavitev evidenc, analitika podatkov 

• Vključevanje vseh vpletenih (ustrezna 
komunikacija)

Razdrobljeno lastništvo • Spreminjanje zakonodaje (ustave – st. zakon)
Osredotočenost spodbud na energetski vidik prenov • Enakovredno energiji dodati bivalno ugodje in 

zdravje 
• Višina subvencije naj bo sorazmerna ravni celovite 

trajnostne prenove 
• postopnost pri uveljavljanju kriterijev (jasni kriteriji)

Slab odnos do lastnine • Ukinitev lastnine
Nedodelani zakonski okviri • Odgovornost strok pred odgovornostjo investitorju
Načini izbire izvajalcev prenov • Preverjanje finančne sposobnosti udeležencev
Kompleksnost birokratskih postopkov
Kratkoročno razmišljanje odločevalcev • Krajši mandati odločevalcev in odgovornost
Zakonodaja ni v sorazmerju s trendi in potrebami

OVIRE TRAJNOSTNI GRADNJI 
TER PREDLAGANE REŠITVE: 
IZSLEDKI PRVE DELAVNICE



Ovire trajnostni gradnji Predlagane rešitve

ORGANIZACIJSKI IN ADMINISTRATIVNI UKREPI
Nedefiniranje ciljev, Preštevilne usmeritve • Konsolidacija ciljev in usmeritev; kazalniki 

uspešnosti
• Akcijski načrti- izvajanja; kazalniki uspešnosti

(Ne)ustreznost stavbnega fonda • Radilkalno presojanje uspešnosti
Slaba evidenca stanja • Izvesti popis stanja – nadgrajevanje obstoječega 

popisa
Meje za določanje LCC (orodja?) • Razvoj – raba orodij
Pomanjkanje integriranega načrtovanja • Subvencioniranje projektov

• Izobraževanje kadrov

Nepovezanost strategij • Konsolidacija ciljev in usmeritev; kazalniki 
uspešnosti

• Akcijski načrti- izvajanja; kazalniki uspešnosti
Definicija pojma trajnostne gradnje • Definiranje enotnih kazalnikov trajnostnosti (ni 

nujno vsi)
Vrednotenje kriterijev ugodja bivanja (mehka področja ...), 
doslej se niso delale celovite prenove
Slabi projekti • Revizija projektov
Premalo gradbenih podjetij za izvajanje • Izvajalci dvignejo učinkovitost 
Premalo povezovanja (lastniki, izvajalci, država)
Premalo inovativnih, drznih pristopov
Načini izbire izvajalcev prenov • Preverjanje finančne sposobnosti udeležencev
Javna naročanja (kriteriji najnižje cene), problem razumevanja 
najnižje cene pri javnem naročanju

• Pri javnem naročilu odpade najnižja in najvišja 
cena 

Kriteriji dobrega gospodarja pri prenovi stavb • Osebna (finančna) odgovornost
Premajhna strokovna trdnost, odločnost vodilnih 
strokovnjakov

• Odgovornost projektantov in zbornic

Izgled objektov • Kontrola učinkov
Želje investitorjev glede na robne pogoje
Slaba komunikacija med institucijami, ki odločajo • Določanje hierarhije glede institucij
Neupoštevanje projektov (in stroke) • Javnost dela – transparentnost
Pomanjkanje razumevanja pomena obstoječega stavbnega 
fonda
Problem prevzemanja odgovornosti (prelaganje odgovornosti) • Natančno opredeljeni elementi v pogodbi
Nesprejemanje uspešnih praks

OVIRE TRAJNOSTNI GRADNJI 
TER PREDLAGANE REŠITVE: 
IZSLEDKI PRVE DELAVNICE



Andro Goblon 
Slovenski gradbeni 
grozd –GIZ 

Slovenski gradbeni 
grozd spodbuja 
tovrstne oblike 
skupnega delovanja 
in povezovanja. Kot 
partner z izkušnjami 

v številnih EU projektih se zavedamo pomena 
sodelovanja in prenosa znanj. Kot nacionalni 
partner iniciative Renovate Europe smo v zvezi 
s celovito energetsko prenovo stavb pridobili 
politično podporo štirih slovenskih evroposlancev 
(g.Alojz Peterle, g.Igor Šoltes, ga. Tanja Fajon in 
g. Ivo Vajgl), ki so podpisali manifest »Renovate 
Europe«. 

Delavnica je bila odlično organizirana in je 
generirala veliko uporabnih idej, predvsem pa je 
omogočala možnost spoznavanja udeležencev, 
kar se nam zdi ključnega pomena v zvezi z gradno 
zaupanja v sektorju gradbeništva, ki je po našem 
mnenju še vedno preveč obremenjen z miselnostjo 
»konkurence«. Menimo, da je mnogo smiselnejše 
od tega gradnja zaupanja, ki se lahko zgodi prav 
na takšnih dogodkih, kjer udeleženci skupaj iščejo 
rešitve. 

Organizatorjem želimo, da v bodoče privabijo 
še več udeležencev, tudi iz javnega sektorja, 
kot lastnika stavb, ki jih je potrebno prenoviti in 
investitorja v nove stavbe, ki bodo v kratkem 
v skladu z določili EU morale biti skoraj nič-
energijske.

http://www.sgg.si/ 
https://www.linkedin.com/in/androgoblon

Neža Močnik 
VELUX Slovenija, 
d.o.o.

Prva od šestih 
delavnic, ki jo je izvedlo 
Slovensko združenje 
za trajnostno gradnjo 
14.aprila v okviru 
projekta Build Upon, 

je bila nad mojimi pričakovanji. Vsebinski del in 
aktivno, a obenem nevsiljivo vodenje sodelujočih, 
je vsakega od nas vzpodbudil k razmišljanju in 
formiranju ugotovitev, katerih namen je pomagati 
soustvarjati nacionalno strategijo prenove. Pri tem 
sem pogrešala prisotnost lokalne sfere, podjetij, 
predstavnikov občin in drugih organizacij. Osebno 
bi jim priporočila, da se odzovejo na naslednje 
delavnice. Imajo namreč možnost deliti svoje 
izkušnje in s tem aktivno sodelovati pri pripravi 
strategiji. 

Janez Urbanc, 
u.d.i.a., Inštitut za 
športne gradnje 

Prostorninsko ¾ 
športnih gradenj 
predstavljajo 
šolske telovadnice. 
Zasnovane so bile na 
izhodiščih (razponi, 

statika, funkcionalnost, energetska potratnost, ...), 
ki gospodarne trajnostnostne prenove ne prenese.  
Delavnica na temo Soustvarjanje slovenske 
nacionalne strategije prenove stavb v Bohinjski 
Bistrici je bila kakovostna in koristna, saj gornje 
zaključke iz prakse še bolj učvrščuje.

IZJAVE UDELEŽENCEV



PRIMER DOBRE PRAKSE

UČINKI PROGRAMA EPD ZAG

Z okoljsko deklaracijo proizvoda (Environmental 
product declaration: v nadaljevanju EPD) po SIST EN 
ISO 14025 se dokazuje trajnostno rabo naravnih virov. 
EPD podaja opis proizvoda in emisije, povezane s 
proizvodom v celotnem življenjskem ciklu, ki temelji na 
rezultatih ocenjevanja življenjskega cikla (LCA – life cycle 
assessment) in predstavlja kompleksno, a potrebno in 
zanesljivo podlago trajnostnemu gradbeništvu. EPD 
za proizvode je prostovoljna okoljska deklaracija, ki 
predstavlja enotno merljiv vpliv na okolje v življenjskem 
ciklu proizvoda in kot tak omogoča primerjavo med 
proizvodi z enako funkcijo.

Pobuda

Osnova za vse aktivnosti se tesno navezuje na platformo 
ECO. Le-ta združuje širok ter nenehno rastoč krog 
interesnih skupin, med katere sodijo tudi izvajalci 
programa EPD. Glavni cilj programa platforma ECO je 
dosega harmonizacije programov ter s tem omogočitev 
izmenljivosti podanih podatkov. Le tako bo namreč nabor 
preverjenih gradbenih materialov na trgu EU temeljil na 
enotnem tržnem pristopu. 

Ponovljivost v lokalnem okolju

Program EPD ZAG pokriva predvsem slovenski del 
skupnega evropskega trga ter ponuja tako enake storitve 
kot druge programe na primerljivi ravni. Prav tako 
zagotavlja podatke, ki niso uporabni le na slovenskem 
trgu, ampak po vsej EU.

EPD ZAG
Slovenski program za okoljske deklaracije 
EPD za gradbene proizvode

ZAG EPD program je sistem za 
izdajanje deklaracij o okoljski 
učinkovitosti (enviromnmental 
product declaration - EPD) v skladu s 
standardom EN 15804. 

Program je član platforme ECO, primera 
vseevropske pobude, ki stremi k dvigu 
ozaveščenosti in rabi trajnostnih 
gradbenih materialov. Izvajalec 
sistema, Zavod za gradbeništvo 
republike Slovenije (ZAG) je prav 
tako zelo aktiven v okviru evropske 
organizacije za tehnično vrednotenje 
EOTA (European Organization forr 
Technical Assessments), posebej 
na področju trajnostnih gradbenih 
proizvodov. 

Organizacija koordinira delo skupine, 
ki se ukvarja z vidiki trajnostnostii 
gradbenih proizvodov. S svojimi 
aktivnostmi ponuja industriji okoljsko 
optimizacijo njenih proizvodov in tako 
znatno prispeva k razvoju trajnostnih 
proizvodov v slovenski gradbeni 
industriji.

Cilj programa ZAG EPD je zagotoviti 
nepristranske in zanesljive informacije 
o okoljski učinkovitosti gradbenih 
proizvodov. Le-te so namenjene tako 
arhitektom, projektantom drugih 
usmeritev, naložbenikom, javnim 
uslužbencem, kot tudi širši javnosti.
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ANALIZA UDELEŽENCEV 

Cilj projekta BUILD UPON je doseči veliko število 
udeležencev iz vrst ključnih skupin soustvarjalcev 
prenove. Spodnji kolač prikazuje razrez povabljenih preko 
programa za masovno pošto organizatorja dogodka, 
niso pa vanj zajeti vsi, ki so bili vabljeni preko novičnikov 
partnerskih organizacij, oglasnikov na spletnih straneh 
partnerjev, socialnih medijev, ipd. 

Na prvem poslovnem dogodku so med udeleženci 
prevladovali predstavniki gradbenega sektorja ter 
javnih podjetij. Dobro je bila zastopana osrednja vlada, 
popolnoma pa so izostali predstavniki lokalnih vlad - občin. 

NAŠA SKUPNOST

KUMU-karta soustvarjalcev prenove v Sloveniji skupno z 
udeleženci poslovnega dogodka v Bohinjski Bistrici.

UDELEŽENCI 

Pregled udeležencev prvega poslovnega dogodka BUILD 
UPON v aplikaciji KUMU.

Povabljeni Udeleženi
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1 Osrednja vlada

2 Lokalna vlada (občina)

3 Javno podjetje

4 Finančni sektor

5 Uporabniki in lastniki stavb - 
stanovanjske stavbe

6 Uporabniki in lastniki stavb - 
nestanovanjske stavbe

7 Projektant / arhitekt

8 Gradbeno podjetje

9 Razvojnik

10 Ponudnik gradbenih storitev

11 Svetovalno podjetje

12 Proizvajalec  
gradbenih materialov

13 Energijski sektor

14 Raziskovalna organizacija

15 Izobraževalna institucija

16 Medij

17 Nevladna organizacija

18 Neobičajni aktivist

TERMOMETER BUILD UPON
IZID OVREDNOTENJA SISTEMA



IZSLEDKI PRVE POSLOVNE 
DELAVNICE BUILD UPON

Stopnje strinjanja

Za merjenje stopnje strinjanja s priporočili delavnice 
smo uporabili osemstopenjsko lestvico, ki jo je za 
takšne meritve razvil Sam Kaner. Stopnje strinjanja 
so naslednje:

• popolnoma se strinjam

• v glavnem se strinjam

• toleriram

• imam svoje mnenje

• se ne strinjam, a ne želim 
ovirati dela skupine

• podpiram mnenje skupine, 
a želim izraziti svoje nestrinjanje

• ne žeim zavirati, a tudi ne podpreti

• predloga ne morem podpreti

Končni povzetki delavnice #1

Na prvi delavnici smo se osredinili na vprašanja 
obestoječe strategije, trajnostnih gradbenih 
materialov in njihovega vrednotenja ter lesa 
kot trajnostnega gradbenega materiala, ki ima 
za Slovenijo zaradi svoje razširjenosti poseben 
pomen.

Povzetki delavnice to pokazali izrazito nadvlado 
organizacijsko - admnistrativnih ovir, katerim so z 
nekaj nižjo stopnjo sledili predlagani ukrepi. 

Posebej izrazito je bilo razmerje med ovirami in 
predlaganimi ukrepi na področju izgradnje znanj in 
veščin, kjer so udeleženci za relativno ozek nabor 
ovir navedli veliko število možnih ukrepov, kar se 
da razlagati z že prej ugotovljenim pomanjkanjem 
znanja o trajnostni gradnji na vseh ravneh.

Izstopa tudi presežek števila predlaganih ukrepov 
nad ovirami na področju finančnih in gospodarskih 
pobud, kar je najverjetneje povezano s slabo 
podprtim področjem financiranja prenov v Sloveniji.

navdušena  
podpora

mlačna  
podpora

skromna  
podpora

nestrinjanje



KAKO LAHKO SODELUJETE?

Ključna področja, na katerih se lahko soustvarjalci 
prenove vključijo ter vplivajo na proces BUILD UPON-a, 
so : 

• Sistemske karte soustvarjalcev prenove: Pri vseh 
projektnih partnerskih državah je bil zabeleženih preko 
1,000 individualnih ključnih organizacij soustvarjalcev 
prenove.   
Ob uporabi programskega orodja KUMU so bile 
izdelane vizualizirane karte soustvarjalcev prenove. 
V naslednji fazi projekta bomo le-te odprli za vnos 
Vaših mnenj, da bodo za gotovo reprezentativen 
odraz ključnih organizacij - soustvarjalcev, ki bi morali 
sodelovati pri zasnovi nacionalne strategije prenove.  

• Prispevanje k RenoWiki-ju: Narejen je bil pregled 
dokumentov o ovirah pri prenovi in sedaj se 
dogovarjamo še glede številnih kategorij ovir na 
visoki ravni, da bi lahko kljub temu mapirali obstoječe 
stanje. Cilj RenoWikija je celosten povzetek vseh 
visokovplivnih prenovitvenih pobud v vseh 13 
projektnih državah, da bi razjasnili, kako lahko 
nacionalne strategije prenove strateško nadgradijo 
trenutno situacijo in kako so lahko prepoznane rešitve 
uporabne tudi v drugih državah.

• Sodelovanje na delavnicah in dogodkih: Tekom 
projekta bomo ciljne skupine zbrali na preko 80 
delavnicah in dogodkih. Iščemo sodelavce, ki bi nam 
pomagali izpeljati dialog o tem, kaj bi naj bila vsebina 
nacionalne strategije prenove leta 2017. 

• Obiskovanje delavnic in dogodkov: Večina dogodkov 
se bo odvijala na lokalni ravni, v večjih občinah ter v 
prestolnici, in le manjše število med njimi bodo posebni 
evropski dogodki, ki bodo dvigovali strukturiran dialog 
na nacionalnih ravneh na strukturiran meddržavni 
dialog. To bo obveza za vse, ki si želijo zagotoviti, da 
bodo njihov glas in pogledi zajeti v nacionalni startegiji 
prenove.  

Pošljite nam e-pošto

Tweetajte #BUILDUPON pridružite se naši skupini na LinkedIn Group

pridružite se naši skupnosti na C21 Community



PROJEKTNI PARTNERJI

Projekt je sofinanciran s strani Evropske skupnosti v okviru raziskovalnega in inovacij-
skega 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.


