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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

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) 
Univerze v Mariboru se je na to lokacijo v Pivoli pri 
Mariboru, ki jo odlikujeta izjemna lega in kulturno 
zgodovinska dominana - grad Hompoš, eden najstarejših 
gradov na Slovenskem, preselila leta 2008.

Večina njenih oddelkov je nameščenih v kompleksu gradu 
Hompoš, le oddelek za vinogradništvo se nahaja na 
Meranovem nad Limbušem, kjer se je pred skoraj dvesto 
leti začela geneza vsega slovenskega kmetijskega šolstva 
in tudi te fakultete.

Grad Hompoš je zapisan kot kulturni spomenik, zato je 
bila prenova gradu pod taktirko strokovnjakov Zavoda za 
varovanje kulturne dedišcine RS. Skozi dolgo zgodovino 
svojega obstoja je urejal okoliško zemljo za namene 
poljedelstva, vinogradništva ter živinoreje ter kot tak s 
svojimi 500 ha kmetijskih površin ter 170 ha gozdov že 
imel predispozicijo za nadaljevanje te dejavnosti. 

Prenova gradu ter izgradnja prizidka, v katerem se 

nahajajo večji prostori predavalnic, knjižnice in laboratoriji, 
ki jih obstoječi prostori gradu niso omogočali, sta stekli 
leta 2006. Prizidek je sodobno oblikovan, s spoštljivim 
odnosom do preteklosti in se lepo umešča v obstoječo 
strukturo gradu, s katero je povezan s pokrito ploščadjo.  
Ozelenjena streha ga vizualno povezuje z zeleno okolico,  
zunanjim amfiteatrom in parkom. Drugih elementov 
trajnostnosti avtorji objekta niso sledili v projektu.

PARTNERJI NA DELAVNICI

IZVAJALCI PROJEKTA IN LOKACIJA 
DRUGEGA 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 #2

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 dnevni izobraževalni tečaj. 

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

Cilji poslovnega dogodka #2

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 o trajnostni gradnji. 

Druga delavnica je bila regionalno osredotočena na 
področje vzhodne Slovenije, to v Štajersko okrog 
Maribora ter v Prlekijo in Prekmurje. Tudi tokrat 
so bili povabljenci iz vrst odločevalcev s področja 
lokalne uprave (predsedniki občinskih uprav in 
župani), uslužbenci lokalnih uprav s področja 
investicij, lokalne energetske in razvojne agencije 
ter združenja inženirjev ali arhitektov. 

Na vsakem poslovnem dogodku uvodoma v orisih 
predstavimo Slovensko nacionalno strategijo 
prenove, na drugem pa smo poleg le-te izpostavili 
tematike zdravja v stavbah ter bivalnega ugodja v 
smislu ozaveščanja o razširjenih kriterijih trajnostne 
gradnje, o katerih na ravni Evropske unije pravkar 
poteka javna razprava. 

Kot praktične primere uspešnih pobud smo izbrali 
primere iz sosednje Avstrije, kjer so že ob prelomu 
tistočletja začeli delati na teh področjih. 

KJE SE TRENUTNO NAHAJAMO



DRUGI POSLOVNI DOGODEK 
V PIVOLI PRI MARIBORU

O DRUGEM POSLOVNEM DOGODKU BUILD UPON  

Tudi na drugem poslovnem dogodku smo kot metodo za 
izvajanje dela na delavnicah uporabilii “Šest klobukov 
razmišljanja” oziroma lateralno razmišljanje. To v izvedbi 
pomeni, da so udeleženci dogodka posedeni v omizja po 
6 do 8 oseb ter da se po vsaki tretjini skupine pomešajo. 
Tako zagotavljamo, da se vsi udeleženci delavnice 
medsebojno spoznajo ter da se med njimi vzpostavi 
proces medsebojne interakcije.

Dogodek je bil tudi tokrat vsebinsko razdeljen na 
tri tretjine, od katerih smo se v prvi tretjini posvetili 
analizi težav oziroma ovir trajnostni gradnji po mnenju 
udeležencev dogodka. Kot teoretična spremljava sta bili 
uvodoma, enako kot pri prejšnjem poslovnem dogodku, 
predstavljeni 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 je 
predstavila 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. Najpomembnejše ovire 
trajnostni gradnji je predstavilo osebje GBC-ja..

Po prvem odmoru je presednik Slovenskega združenja za 
trajnostno gradnjo Stojan Habjanič udeležencem dogodka 
predstavil informacije o tem, kateri so razširjeni kriteriji 
trajnostne gradnje, ki so trenutno v pripravi na ravni 
Evropske unije, Njegovo tematiko je dopolnil in nadgradil 
strokovnjak za področje zdravih gradbenih materialov in 
ugodje v stavbah dr. Thomas Belazzi iz podjetja BauXund, 
Avstrija. Predstavil je osnove zdravega bivalnega ugodja v 
stavbah z vidika gradbenih materialov ter vidike bivalnega 
ugodja v stavbah. V zaključku druge tretjine poslovnega 
dogodka so udeleženci predhodno prepoznanim oviram 
pripisovali predloge rešitev.

Vsebino tretje tretjine je začela Neža Močnik s 
predavanjem o bivalnem ugodju, povezanim z naravno 
svetlobo ter kakovostjo osvetlitve bivalnih prostorov. 
Sledil jii je ponovno dr. Thomas Belazzi, ki je predstavil 
več uspešnih primerov pobud za dosego večje energijske 
učinkovitosti ter izboljšanje bivalnega ugodja v stavbah, 
v katerih je sam sodeloval. Le-te so s področij javnega 
naročanja, javnih subvencij ter stavbnih certiifikatov. Kot 
zelo uspešne predstavljene pobude so bile predstavljene: 
holistični gradbeni program BIG avstrijske državne 
nepremičninske družbe z istim imenom, program “EcoBuy 
Vienna”, ki v mestu Dunaj že od leta 1995 naprej spodbuja 
trajnosten pristop k javnemu naročanju ter uporabo 
okolju prijaznih materialov ter energijsko učinkovitih 
rešitev v stabah, obvezne smernice za javne stavbe na 
Spodjeavstrijskem, stavbna certifikata “Umveltverband” in 
“klima:aktiv”, itd.

V zaključku delavnice smo zbrali še mnenja udeležencev 
o dogodku, temu, kar jim je bilo všeč, kaj jim ni bilo všeč 
ter kaj bi spremenili, naredili drugače, ipd. Ta mnenja so 
nam zelo dragocen vir podatkov pri oblikovanju vsebine 
naslednjih delavnic. 

Podroben program drugega poslovnega dogodka BUILD 
UPON je priložen na povezavi.

Vprašanja, ki smo jih naslovili na udeležence druge 
delavnice BUILD UPON, 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 s poslovnega dogodka ter sugestije, želje in 
potrebe njegovih udeležencev so, skupno z izsledki 
prvega poslovnega dogodka BUILD UPON v Bohinj Park 
Eko Hotelu v Bohinjski Bistriici, naslednji:



Ovire trajnostni gradnji Predlagane rešitve
OZAVEŠČEVALNE AKTIVNOSTI
-	Pasivnost lastnikov
-	Neaktivnost / strah / premalo znanja udeležencev – 

uporabnikov
-	Neznanje uporabnikov

-	Spodbude, podpora
-	Izobraževanje, ozaveščanje, aktivno obveščanje preko 

spleta
-	Vključitev v proces gradnje

-	Ni občutka, kaj pomeni celovita prenova -	Izobraževanje, promocija, zloženke v vsak dom
-	Neinformiran in neozaveščen investitor -	Televizijske oddaje, razpošiljanje letakov

-	Predstavitev dobrih praks iz gradbišč 
-	Svetovanja

-	Pomanjkljivo sodelovanje, informiranje in osveščanje 
uporabnikov

-	Povečanje oglaševanja dobrih praks (dovzetnost za 
novosti)

-	Nepovezanost med stroko in uporabniki (kaj pričakujejo) -	Informiranje javnosti kako pristopiti, kakšne so koristi 
trajnostne prenove

-	Apatičnost projektantov, določenih strokovnjakov -	

-	Pasivno razmišljanje -	Več izkušenj ob delu, projektih, manj ob seminarjih
-	Nepoznavanje materialov -	Večja aktivnost proizvajalcev materialov
-	Motivacija udeležencev prenov, zakonodajalcev -	Seznaniti uporabnika pred energetsko prenovo na 

celovito prenovo
-	Ozaveščenost ljudi o prednostih celovite prenove (boljša 

funkcionalnost, ohranjanje vrednosti, kvaliteta bivanja)
IZGRADNJA ZNANJ IN VEŠČIN
-	Vrednotenje kriterijev ugodja bivanja (mehka področja ...)
-	Dostopnost materialov in znanj (avtohtoni, tradicionalni,..) -	Ustrezno mesto neformalnemu učenju v sodelovanju 

z industrijo in prostovoljnim certifikatom (točkovanje – 
priznavanje)

-	Premalo zavedanja, da je trajnostno bivanje priložnost za 
uporabnika

-	Osveščanje vseh generacij (tudi najmlajših)

-	Neizobraževnost vpletenih -	Stabilen sistem izobraževanja
-	Nezadostno usposobljeni izvajalci

-	Pomanjkanje znanja (izvajalca)

-	Slabi izvajalci

-	Dodatno in certificirano usposabljanje
-	Zakonsko predpisana garancija na stavbe
-	Sankcionirano nekakovostno, malomarno delo izvajalcev
-	Primeri dobrih praks 
-	Obveza stalnega izobraževanja kadra (ZAPS,...) 
-	Praksa na terenu za vpletene 
-	Javna dostopnost predavanj (informacij)
-	Izvajalec naj investitorju pokaže načrtovano, 

pričakovano, plačano prenovo
-	Neznanje / stroka
-	Pomanjkanje ustreznih znanj in kompetenc
-	Premalo informacij, znanja, ozaveščenost
-	Premalo izkušenj udeležencev trajnostne prenove
-	Premalo strokovnosti tudi s strani stroke

-	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
-	Delo na izobraževanju, osveščanju, odgovornosti
-	Obvezno certificirano izobraževanje vseh vpletenih
-	Nenehno pridobivanje izkušenj

-	Vključevanje fakultet (vključevanje trajnostnih vidikov)

OVIRE TRAJNOSTNI GRADNJI 
TER PREDLAGANE REŠITVE: 
IZSLEDKI PRVIH DVEH DELAVNIC



-	Prenos trajnosti v prakso  (teorija-praksa)
-	Čakanje na vzorce dobrih praks

-	Celoviti pristop
-	Izobraževanje – preverjanje znanja 
-	Regionalni natečaji za celostno načrtovanje in izvedbo
-	Za različne tipe stavb, kriteriji za dobro prakso = 

poenotenje, izvedba natečaja?
-	Ni povezovanja rezultatov izvedenih del -	Meritve, monitoring
-	Podhranjenost lokalnih energetskih agencij -	Izobraževanj, ozaveščanje, publikacije, splet
-	Pomanjkanje optimalnih idej -	Objaviti primere dobrih praks

-	Zbrati ustrezen krog strokovnjakov in jih plačati

-	Izobraževanje ljudi – so premalo ozaveščeni, premalo 
informirani, premalo strokovnega pristopa

-	Izobraževanje arhitektov o njihovi vlogi pri svetovanju in 
iskanju novih rešitev, ki pomagajo investitorjem izvajati 
celovite prenove

-	Premalo primerov dobrih praks
-	Premalo izpostavljeni primeri dobrih praks

-	Potrebno poiskati in promovirati

-	Različni modeli vrednotenja, kaj izbrati -	Ustrezno informiranje
-	Dobri predpisi
-	Primer dobre prakse / Dunaj

FINANČNI IN GOSPODARSKI UKREPI
-	Financiranje prenov -	Zagotovitev stabilnosti pogojev financiranja 

-	Davčne olajšave za prenove 
-	Povezovanje partnerjev financiranja

-	Finance / pomanjkanje
-	Pomanjkanje sredstev

-	Davčne olajšave
-	Aktivnost kapitala občanov
-	Ugodni krediti
-	Združevanje sredstev
-	Regionalne obveznice
-	Znižanje davčnih obveznosti – olajšava

-	Nizke finančne spodbude – Ekosklad -	Ustrezni ugodni krediti 
-	Davčne olajšave
-	Prikaz stroškov prenove (klasična / trajnostna)
-	Publikacija primera trajnostne prenove

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

-	Ekonomske ovire
-	Problem financiranja

-	Skrajšati dobo izplačila
-	Manj birokracije
-	Poiskati vire financiranja – nove module

-	Napačno planiranje finančnih sredstev -	ZJN in ZeJN – oblikovanje meril za čimboljšo izbiro 
kvalitetnega izvajalca

-	Več denarja v občini se nameni za izobraževanje
-	Stimulacija zaposlenih za dobro delo na občini
-	Izboljšati strukturo kadra

-	Faze financiranja
-	Energijska učinkovitost – prihranki -	Upoštevati, definirati še ostale kriterije TG

-	Realne zahteve za prihranke
-	Brez vsaj 5-7 letnega zagotovljenega financiranja programa 

osveščanja in prenosa znanj do vseh deležnikov
-	Kratkoročno razmišljanje finančnega ministra
-	Pomanjkanje sredstev med gradnjo za popravke -	Vključiti v načrt 20% »rezerve«

-	Navesti posledice »hitre« gradnje (kakovost)

OVIRE TRAJNOSTNI GRADNJI 
TER PREDLAGANE REŠITVE: 
IZSLEDKI PRVIH DVEH DELAVNIC



-	Potrjevanje investicijskih programov
-	Optimalnost investicije
-	Pomanjkanje spodbud za državljane, prestrogi kriteriji
-	Stimulativno financiranje
-	Ekonomska upravičenost
-	Preveč zanašanja na državno pomoč
-	Financiranje (omejitev, lobij, korupcija)
-	Problem o obveščenosti nepovratnih sredstvih

POLITIČNI IN ZAKONODAJNI UKREPI
-	Neurejeno in razpršeno lastništvo 
-	Problem uskladitve
-	Pravne podlage niso ustrezne – neopredelitev pojmov etažne 

lastnine

-	Vzpostavitev evidenc
-	Analitika podatkov
-	Vključevanje vseh vpletenih (ustrezna komunikacija)
-	Spreminjanje zakonodaje (ustave – st. zakon)
-	Sofinanciranje socialno šibkim / sprememba zakonodaje

-	100% soglasje vseh lastnikov pri prenovah, kjer je potrebno 
pridobiti gradbeno dovoljenje, pri fasadah – manj

-	Upoštevati določila Stanjovanjskega zakona 1 in 
Stanovanjskega pravilnika 3

-	Prepričljiv projekt, svetovalni inštituti kot so svetovalne 
pisarne

-	Slab odnos do lastnine -	Ukinitev lastnine
-	Osredotočenost spodbud na energetski vidik prenov
-	Preveč poudarka le na energetski prenovi, ne pa pri celoviti 

prenovi stavb (npr. potres, požar)
-	Problem celovite prenove

-	Enakovredno energiji dodati bivalno ugodje in zdravje 
-	Višina subvencije naj bo sorazmerna ravni celovite 

trajnostne prenove 
-	Postopnost pri uveljavljanju kriterijev (jasni kriteriji)
-	Uvesti kriterije pri trajnostni prenovi stavb
-	Ne delati napak pri posameznih energetskih ukrepih 

glede na celovito prenovo
-	Fokus na celoto, ne samo na energijo

-	Slabo (težko razumljivi) predpisi -	»Prevod« pravniških formulacij v »normalno« 
slovenščino, obvezno tolmačenje zakonov

-	Nedodelani zakonski okviri -	Odgovornost strok pred odgovornostjo investitorju
-	Premalo veljave stroke, preveč politike pri javnih naročilih -	Politiki naj prisluhnejo strokovnjakom, povezovanje 

stroke z bodočimi uporabniki, z javnostjo kolektivno 
povezovanje

-	Najnižja cena zgodovinska zmota
-	Tehnična izvedba (izbira ustreznega izvajalca)
-	Javna naročanja (kriteriji najnižje cene), problem razumevanja 

najnižje cene pri javnem naročanju
-	Problem pri javnih naročilih  - izbor najcenejšega
-	Neustrezen zakon o javnem naročanju (izbor najcenejšega 

ponudnika ni vedno najboljša rešitev)

-	Prenova Zakona o javnem naročanju, ne najnižje cene
-	Spremeniti merila, izbor izvajalca naj ne bo najnižja cena
-	Ponudba naj bo praktično postavljena
-	Pri javnem naročilu odpade najnižja in najvišja cena 
-	Ni edino merilo, samo del (še reference)
-	JN – opustiti obstoječi sisetem najnižje cene in uvesti 

kriterij, zahtevana kakovost za primerno ceno, upoštevati 
lokalne proizvajalce in izvajalce in trajnostne kriterije

-	Prepoved navedbe blagovnih znamk pri javnih razpisih
-	Kvaliteta izvajalcev, projektantov, nadzor -	Problem najcenejših izvajalcev

-	Sistem osebnih certifikatov o usposobljenosti
-	Sistem javnih objav, kot je Trip Advisor
-	Sprememba zakonodaje, izločitev slabih izvajalcev
-	Preprečevanje možnosti manipulacij izvajalcev

-	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 PRVIH DVEH DELAVNIC



-	Kulturna dediščina
-	Avtorske pravice na obstoječih objektih in dediščina
-	Predpisi pri spomeniško zaščitenih objekti

-	Urejanje državne regulative, sodelovanje z ZVKD ter 
multidisciplinarnost ZVKD

-	Preveč obravnave na osebni ravni, osnovne smernice, 
seznanitev s posledicami

-	Sprejeti smernice
-	Portal z rešitvami

-	Večstanovanjske stavbe – koruptivni upravniki, 100% soglasja, 
finančno stanje populacije

-	Revizija prihodkov upravnikov / sankcije
-	Natančno načrtovanje

-	Nadzor nad izvedbo -	Odškodninska odgovornost nadzornikov (izguba licence)
-	Upoštevanje zakonodaje

-	Problem upoštevanja vseh predpisov -	Kazni, zmanjšanje števila predpisov in zakonov

-	Zakonodaja nas sili v neracionalne projektne rešitve – 
strokovno neoptimalne (predrage)

-	Treba je imeti realna izhodišča ( ne akademska)
-	Implementacija že uveljavljene zakonodaje in standardov 

v prakso
-	Okoljevarstvena zakonodaja
-	dovoljenja  - dolgotrajni postopek

-	Poenostavitev postopkov s strani države, občine v zvezi s 
postopki obnovljivih virov

-	Skrajšanje rokov
-	Pridobitev soglasij
-	Kdo je odgovoren »vodja projekta« energetske sanacije – ali 

je upravnik strokovnjak za energetsko sanacijo? 
-	Kje so strokovnjaki? 
-	Kdo izvaja nadzor?
-	Nadzor
-	Protokoli za javni sektor so določeni, za zasebni pa ne

-	Za investicije najti ustrezen ekonomski interes, ki bi 
omogočal izvedbo

-	Profesionalen strokoven pristop na vseh nivojih – država, 
občina, upravnik

-	Davčne vzpodbude

-	Politični interesi -	Vključiti politika v projektno skupino
-	Jasno postavljen standard za posamezno tipologijo stavb
-	Pravni postopki izvedbe -	Sprememba ZGO
-	Vplivi na okolje -	Ne samo energija kot potreba + vpliv materialo in LCA
-	Stavba kot kapital, namesto človek

ORGANIZACIJSKI IN ADMINISTRATIVNI UKREPI
-	Definicija pojma trajnostne gradnje -	Definiranje enotnih kazalnikov trajnostnosti (ni nujno vsi)
-	Načini izbire izvajalcev prenov -	Preverjanje finančne sposobnosti udeležencev
-	Nedefiniranje ciljev
-	Preštevilne usmeritve

-	Konsolidacija ciljev in usmeritev 
-	Kazalniki uspešnosti
-	Akcijski načrti- izvajanja
-	Realni pristop do oblikovanja ciljev

-	(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
-	Slabo načrtovanje prenove (v kakem obsegu)
-	Slabi projekti -	Revizija projektov
-	Premajhna strokovna trdnost, odločnost vodilnih strokovnjakov -	Odgovornost projektantov in zbornic
-	Projektanti svoje izdelke oddajo pomanjkljivo
-	Premalo gradbenih podjetij za izvajanje -	Izvajalci dvignejo učinkovitost 
-	Premalo povezovanja (lastniki, izvajalci, država)
-	Premalo povezovanja strok
-	Premalo inovativnih, drznih pristopov
-	Kriteriji dobrega gospodarja pri prenovi stavb -	Osebna (finančna) odgovornost
-	Izgled objektov -	Kontrola učinkov

OVIRE TRAJNOSTNI GRADNJI 
TER PREDLAGANE REŠITVE: 
IZSLEDKI PRVIH DVEH DELAVNIC



-	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
-	Slabi primeri vzbujajo odpor in nezaupanje -	Javni prikaz dobrih/ slabih praks

-	Promocija 
-	Povezovanje trajnostne gradnje z visokimi stroški -	Prijava na EU razpise / kohezija
-	Preverjanje stanja po izvedbi, spremljanje rezultatov, počutje 

uporabnikov stavbe
-	Ozaveščanje investitorjev
-	Analiza stanja po prenovi
-	Stalno izvajanje meritev (dodatna stimulacija pri 

zagotavljanju prihrankov)
-	Anketiranje uporabnikov

-	Počasno reagiranje institucij -	Motivacija v delovnem okolju
-	mladi,
-	prestrukturiranje delovnih institucij
-	stimulacija delavcev
-	merljivost ciljev
-	nagrajevanje

-	Počasnost prilagajanja učnih programov -	Ni res!
-	Povezovanje s tehničnimi strokami
-	Multidisciplinarno povezovanje

-	Skrivanje napak -	Nadzor, sankcije
-	Neupoštevanje izkušenj uporabnikov -	Meritve

-	Sledljivost učinkovitosti
-	Uporabnika se ne sme preslišati

-	Nepovezanost vseh akterjev  - od vlade do končnega 
uporabnika

-	Netimsko delo in izgovor pomanjkanje časa / denarja

-	Natančneje opredeliti cilje, slediti izvedbi
-	Povezovanje stroke z bodočimi uporabniki
-	 Kolektivno povezovanje z javnostjo

-	Korupcija
-	Počasen proces sprejemanja odločitev
-	Nesposobnost določenih občinskih uprav
-	Struktura »strokovnega občinskega tima« (družinske vezi, 

prijatesljstvo, usluge, plitične odločitve namesto strokovnih)

-	Za investicije najti ustrezen ekonomski interes, ki bi 
omogočal izvedbo

-	Profesionalen strokoven pristop na vseh nivojih – država, 
občina, upravnik

-	Davčne vzpodbude
-	Časovne omejitve -	Terminski načrt

-	Dalj časa odprti razpisi
-	Odlašanje izvedbe na zadnji trenutek -	Terminski načrt / pokazati s financiranjem
-	Neustrezne priprave projektov -	Razpis za projektne rešitve
-	Pridobivanje podatkov o obstoječem stanju -	Kazni uporabniku, če ni projektne dokumentacije
-	Ni registra učinkovitih, verodostojnih in zaupanja vrednih 

projektantov in nadzornikov
-	Standardiziran popis del
-	Trajnostni prehod na obnovljive vire vprašljiv (prostorsko 

planiranje, umeščanje)
-	Pomanjkljiv sistemski pristop
-	Arhitekturna zasnova -	Več časa za pripravo projektov
-	Organizacija dela -	Organigram s terminskim načrtom (realno)
-	Obsežna administracija

OVIRE TRAJNOSTNI GRADNJI 
TER PREDLAGANE REŠITVE: 
IZSLEDKI PRVIH DVEH DELAVNIC



Goran Perhavec, 
Srednja gradbena 
šola in gimnazija 
Maribor

Prihajam s Srednje 
gradbene šole in 
gimnazije v Mariboru, 
kjer dajemo vedno 
večji poudarek znanju 

s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih 
virov energije. Veseli me, da smo danes dobili 
informacije, da tudi v evropski politiki ugotavljajo, 
da je energija sicer pomembna, vendar da je treba 
v ospredje ponovno postaviti človeka in njegovo 
kakovost bivanja v stavbah. 

Takšna srečanja so delček v mozaiku h končnemu 
cilju spremembe grajenega okolja na načelih 
celovite trajnostne gradnje in prenove stavb. 
Tako se osebno učim in posodabljam znanje 
z namenom posredovati ga dijakom, da bodo 
pripravljeni na izzive s tega področja v prihodnosti. 
Organizatorjem pa želim veliko volje in uspeha pri 
opravljanju njihovega poslanstva. “

Igor Kos, 
Mestna občina 
Maribor 

Dviganje zavesti o 
učinkih trajnostnih 
pristopov k gradnji je 
pomembno tako za 
strokovno javnost, kot 
za končne uporabnike.

Samo dobro informirani – ozaveščeni strokovnjaki 
in uporabniki lahko s pridom izkoristijo ponujene 
rešitve za energetsko in ekonomsko učinkovito 
gradnjo novih objektov in sanacijo obstoječih stavb.

Drago Potočnik, 
Komunala, javno 
podjetje, d.o.o.

V sodobno obnovljeni 
stavbi z lepo okolico 
sem se seznanil z 
zanimivimi temami in 
ljudmi ter inovativnim 
pristopom pri 

vzpodbujanju razmišljanja. Verjamem, da bo 
življenjsko okolje v prihodnosti bolj po meri ljudi.

Tudi v bodoče se bom takih poslovnih dogodkov z 
veseljem udeležil.

IZJAVE UDELEŽENCEV



PRIMER DOBRE PRAKSE 1

UČINKI PROJEKTA ÖKOKAUFWIEN

Avtorji projekta redno sledijo njegovim učinkom ter 
jih vrednotijo po področjih okoljskih, družbenih in 
gospodarskih vplivov. Navajamo le nekaj izbranih 
primerov količinskih vplivov programa “ÖkoKauf Wien”:

• pomemben prispevek k varovanju podnebja z 
zmanjšanjem letne količine izpustov CO2 za približno 
15.000 t,

• prihranki v višini pribl. 1.5 milijona € letno zaradi 
uporabe sodobnih gradbenih tehnologij in energijsko 
učinkovitih naprav,

• zaščita zaposlenih in zmanjševanje škodljivih vplivov 
na človekovo zdravje z uporabo okolju prijaznih 
razkuževalnih in čistilnih sredstev - doseženo je bilo 
40 odstotno znižanje rabe čistilnih sredstev z enkim 
učinkom čiščenja,

 • naročanjem okolju prijaznih gradbenih materialov se 
letno izogne porabi več kot 4.000 kg škodljivih topil,

• na letni ravni se z naročanjem nizkoemisijskih mestnih 
vozil ter z zmanjševanjem prometa do gradbišč 
zmanjšuje onesnaževanje zraka ter količina prašnih 
delcev v njem ob istočasnih gospodarskih koristih v 
znesku 300.000 €.

Zadnje poročilo o učinkih je bilo narejeno 30. aprila 2014. 
Podrobnejše podatke o doseženih učinkih najdete na 
povezavah, in sicer v nemškem jezilku ter v angleškem 
jeziku.

Podrobnejše podatke o projektu in vsebinah posameznih 
skupin najdete na povezavi.

ÖKOKAUFWIEN
Ekološki pristop k javnemu maročanju

V duhu blaženja posledic podnebnih 
sprememb je mesto Dunaj že leta 1998 
vpeljalo program »ÖkokaufWien«. Cilj 
programa je vpeljati ekološki pristop na 
vse ravni in področja, ki jih pokriva mestna 
uprava, velja pa za področja javnih nabav/
nakupov blaga, proizvodov in storitev. 

Na področju gradnje stavb so ekološki oz. 
trajnostni vidiki zajeti v številnih katalogih 
kriterijev, ki so jih izdelale (in jih ves čas 
nadgrajujejo) skupine strokovnjakov. Le-ti so 
oblikovani tako, da jih je mogoče enostavno 
uporabiti tako pri načrtovanju kot npr. pri 
tehničnih popisih del. Pomemben vidik, ki ga 
pokrivajo, je tudi uporaba zdravju izvajalcev 
(ter seveda pozneje uporabnikov stavb) čim 
manj škodljivih materialov in izdelkov, kakor 
tudi sledenje vplivom le-teh na okolje in 
naravo. Obravnavani so v skupnah gradnja 
stavb (toplotne izolacije iz obnovljivih virov, 
fasadne barve, premazi in lužila za les in 
kovino pri zunanji rabi, toplotne izolacije 
iz mineralnih snovi, toplotne izolacije iz 
penjenih umetnih mas, bitumenski premazi 
in nanosi), notranjost stavb (votla tla, 
talne obloge iz laminatov, industrijski lesni 
izdelki, zaključne letve, talne obloge iz lesa 
in lesnih izdelkov, tekstilne talne obloge, 
elastične talne obloge, stenske barve za 
notranje prostore, površinska obdelava 
mineralnih talnih oblog, premazi za estrihe 
in betone, premazi za požarno zaščito, 
ometi in gladilne mase, elastične tesnilne 
mase, plošče za suho vgradnjo,..), hišna 
tehnika in osvetlitev prostorov, zelenih in 
nepozidanih površin (npr. ozelenitve fasad, 
smernice za talne obloge na prostem,..) ter 
okoljska logistika na gradbiščih.



PRIMER DOBRE PRAKSE 2

UČINKI PROJEKTA

Za operacionalizacijo navedenih ciljev so v »knjigi obvez« 
navedene zahteve, kriteriji, ciljne oz. najvišje dovoljene 
vrednosti posameznih parametrov,.. itd., in to tako za 
novogradnje kot tudi za dograditve in prenove stavb.  Pri 
načrtovanju je tako pri tehnični dokumentaciji treba priložiti 
dokument, ki navaja predvidene ukrepe, ki se nanašajo na 
energijsko učinkovitost, gradbeno ekologijo in trajnostnost.

Glavne točke navedene obvezne dokumentacije so:

• določila za javni natečaj in načrtovanje,

• okviri za podrobno načrtovanje in izvedbo izgradnje 
stavbe, vidikov toplotne in električne oskrbe, kakor tudi 
preveritev alternativ,

• vrednotenje ekoloških in trajnostnostnih ukrepov ter

• prikaz stroškov in prihrankov.

Dežela Spodnja Avstrijska je s tem zelo podrobnim in 
uporabnim »zvezkom obvez« vsem načrtovalcem in 
graditeljem, kakor tudi investitorjem in uporabnikom 
bistveno olajšala pot do zastavljenih ciljev. Zadnja 
veljavna različica »zvezka obvez« je oštevilčena kot 3.0 
in velja od septembra 2014 naprej. Najdete jo lahko na 
povezavi.

KNJIGA OBVEZ
Energijska učnkovitost in trajnostnost pri 
stavbah v lasti dežele Sp. Avstrijske

je naslednji primer dobro zastavljene politike 
spodbujanja trajnostne gradnje, ki je bil 
predstavljen na naši delavnici.

Prvi pomemben cilj, ki snovalci projekta 
zasledujejo, je bistveno zmanjšanje porabe 
energije in s tem povezanih izpustov 
CO2, seveda od istočasnem upoštevanju 
stroškovno učinkovitih ukrepov. Pri tem so 
ključni naslednji vidiki:

• Ukrepe je treba načrtovati in izvesti 
tako, da je doseženo optimalno 
razmerje med višino investicije in tekom 
celoživljenjskega cikla stavbe doseženimi  
prihranki.

• Stavbe, ki so v uporabi deželne oblasti 
in javne stavbe morajo biti zgled in v 
tem duhu morajo tudi javnosti na različn 
e javne načine predstavljati dosežene 
rezultate; npr. preko javno vidnih 
energetskih izkaznic ipd..

• Zaradi vedno večje potrebe po hlajenju 
stavb je treba pri stavbah prvenstveno 
zasledovati strategije ukrepov, ki 
izboljšujejo toplotno ugodje bivanja v 
poletnem času.

Drug pomembnen cilj projekta je trajnostna 
gradnja. S tem je mišljeno, da naj bodo 
procesi načrtovanja, izgradnje in uporabe 
stavb taki, da služijo človeku in družbi 
ob hkratnem ohranjanju ekosistemov in 
okolja, ter da se obtem istočasno izvaja tudi 
optimiranje ekonomskih potencialov.
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ANALIZA UDELEŽENCEV 

Cilj projekta BUILD UPON je doseči veliko število 
udeležencev iz vrst interesnih skupin, ki so ključne za 
sodelovanje v procesu prenove stavb. Spodnji kolač 
prikazuje pregled povabljenih na drugo delavnico BUILD 
UPON. Pregled prikazuje pregled povabljencev preko 
programa za masovno pošto, ne pa tudi oseb, ki so 
jih naša vabila dosegla preko socialnih omrežij in baz 

NAŠA SKUPNOST

KUMU-karta soustvarjalcev prenove v Sloveniji skupno z 
udeleženci poslovnega dogodka v Pivoli pri Mariboru.

UDELEŽENCI

Pregled udeležencev druge delavnice:

Povabljeni Udeleženi

podatkov naših partnerskih organizacij (ocenjujemo, da so 
skupno ta vabila dosegla okrog 10.000 naslovov).

Med udeleženci druge delavnice so bili ponovno 
najštevičnejši predstavniki gradbenega sektorja, kamor 
spadajo proizvajalci gradbenih materialov in ponudniki 
storitev  svetovalna podjetja ter projektanti in arhitekti. 



SEKTOR
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Je prepričan, 
predan
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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 DRUGE 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 #2:

Na drugi delavnici je bila večina pozornosti 
usmerjena v politične in zakonodajne ovire in 
pripadajoče predlagane ukrepe ter v organizacijske 
in administrativne ovire in ukrepe. Razlago tega 
lahko morda iščemo v strukturi udeležencev, med 
katerimi je bilo zelo veliko predstavnikov javnega 
sektorja, saj so se v eni od energetskih egancij 
odločili, da se celotna ekipa udeleži našega 
poslovnega dogodka.

Posebnost drugega poslovnega dogodka je bilo 
tudi to, da je veliko ovir ostalo brez predlaganih 
ukrepov, čeprav je bila druga delavnica 2 uri daljša 
od prve prav zato, da bi za komunikacijski del 
ostalo več časa. 

Največ predlaganih ukrepov se je tokrat nabralo 
za oviro počasnega reagiranja inštitucij, sledi 
ji kakovost izvajalcev, projektantov in nadzora. 
Izstopajo še nizke finančne spodbude in 
preverjanje stanja po izvedbi prenove. 

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.


