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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

Dežela kozolcev je inovativni projekt Občine Šentrupert na 
Dolenjskem, ki povezuje vsestransko vrednost dediščine 
kozolcev s sodobnimi oblikami turizma in gospodarstva. 
Poudarja skrb za varstvo in ohranjanje naravne in kulturne 
dediščine ter krepi zavest o umni rabi lesa v gospodarske 
namene na področju ponovnega oživljanja kulture lesa. 

Je muzej na prostem s prenesenimi kozolci, ki so bili 
obnovljeni v skladu s konservatorskimi načeli. Deluje s  
centrom za ohranjanje kulturne dediščine za raziskovalno, 
strokovno in izobraževalno dejavnost na področju 
ohranjanja dediščine stavbarstva, s celovito predstavitvijo 
gospodarskega in kulturnega življenja s turistično 
ponudbo. 

V muzeju na prostem, ki se razprostira na 2,5 ha urejenih 
površin je zastopanih šest razvojno dokazanih tipov 
kozolcev na Slovenskem: trije enojni in trije dvojni.

Kozolci so večstoletni dosežek poljedelskih in živinorejskih 
dejavnosti v okolju kmečkih, grajskih in samostanskih 

kmetijskih posesti. Izkazujejo izjemen čut za uporabo 
naravnih gradiv in mojstrstvo tesarske tradicije. Predvsem 
na Slovenskem so se kozolci razvili v več tipov in 
značilnih oblik, ki jim ne najdemo primerjav drugod po 
svetu. Dežela kozolcev skuša njegovo kulturno vrednost 
posebej izpostaviti in predstaviti nam in svetu ter 
spodbuditi zanimanje lastnikov za ohranitev kozolcev.

PARTNERJI NA DELAVNICI

IZVAJALCI PROJEKTA IN LOKACIJA 
TRETJEGA 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 #3

S tretjim poslovnim dogodkom smo zajeli t.i. Dolenjsko 
regijo. Tematsko smo se tokrat usmerili na področje 
obnovljivih virov energije ter v skoraj ničenergijsko 
gradnjo, ki bo v obdobju, ki ga bo pokrivala druga 
različica Slovenske nacionalne strategije prenove stavb, 
že postala zaveza, najprej za novoizgrajene javne 
stavbe ter ob zaključku obdobja, leta 2020, tudi za vse 
novogradnje.

Lokacija Šentrupert je bila izbrana, ker je to občina, ki že 
nekaj let zapored dobiva različna priznanja kot energijsko 
najbolj učinkovita občina, ki je v svoj projekt znala vključiti 
tudi lokalno prebivalstvo.

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: #3

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. 

Tretji poslovni dogodek je bila regionaln 
osredotočen na področje dolenjske regije, ter prav 
tako kot predhodna dva v odločevalce s področij 
lokalne uprave (predsednike občinskih uprav in 
župane), v uslužbence lokalnih uprav s področja 
investicij, lokalne energetske in razvojne agencije 
ter v lokalna združenja inženirjev ali arhitektov. 

Enako kot na obeh prejšnjih poslovnih dogodkih smo 
v uvodu v orisih predstavili Slovensko nacionalno 
strategijo prenove, ki smo ji na tretjem poslovnem 
dogodku kot podtemo dodali obnovljive vire energije in 
upravljanje z energijo. Tematiko sta strokovno podprla 
s primeri dobrih praks šentrupertski župan, arhitekt 
Rupert Gole ter eden izmed snovalcev projekta za 
prehod avstrijske Koroške v brezogljično družbo, dr. 
Štefan Merkač. S tretjim poslovnim dogodkom amo 
zaokrožili osnovni nabor ovir trajnsotni gradnji ter 
priporočil za njihovo reševanje.

KJE SE TRENUTNO NAHAJAMO



TRETJI POSLOVNI DOGODEK 
V ŠENTRUPERTU

O TRETJEM 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 dogodka skupine 
pomešajo. Tako med vsemi udeleženci dogodka pride do 
interakcije v okviru delovnih skupin.

Tudi tretji poslovni dogodek je bil 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 
delu je bila v uvodu delavnice udeležencem ponovno 
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. Aktualno 
različico slovenske nacionalne strategije je predstavila 
ena izmed avtoric, doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, ki je 
tudi sodelavka pri številnih drugih uspešnih spodujevalnih 
ukrepih trajnostne gradnje v Sloveniji. Najpomembenjše 
ovire trajnostni gradnji je predstavilo osebje GBC-ja.

Po prvem odmoru je kot predavateljica ponovno nastopila 
doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, tokrat s tematiko skoraj 
ničenergijskih hiš ter novosti, ki se jih na tem področju 
lahko obetamo v bližnji prihodnosti. Sledil je prvi primer 
dobre prakse in sicer je župan Šentruperta Rupert Gole 
predstavil dejavnosti, s katerimi se je njihova, sicer 
majhna in nepomembna slovenska občina povzpela 
v sam vrh energijsko učinkovitih občin, ki poleg tega, 
da znižujejo stroške za porabljeno energijo ter njen 
obseg, tudi uspešno vključujejo v dogajanja lokalno 
prebivalstvo ter lokalne vire za pridobivanje energije, t.j. 
les. Predavanju je sledil drug del ustvarjalne delavnice, 
v katerem so udeleženci zbirali ukrepe za odpravljanje 
predhodno navedenih ovir. 

Po drugem  odmoru je sledil nastop izvedenca, ki je 
pomembno soustvarjal pobudo za preobrazbo avstrijske 

regije Koroške v brezogljično družbo, sicer predstavnik 
slovenske manjšine dr. Štefan Merkač. S svojo zelo 
dinamično in stimulativno izvedeno predstavitvijo v le 
osmih mesecih zasnovanega procesa akcij in dejavnosti 
pod naslovom Energiemasterplan je požel veliko 
zanimanja udeležencev. V zaključnem delu ustvarjalne 
komunikacije so udeleženci ocenjevali predhodno 
zapisane ukrepe za odpravljanje ovir trajnostni gradnji. Na 
osnovi izidov tega ocenjevanja smo sestavili nabor petih 
najbolj aktualnih priporočil za vlado. Le-ta so sledeča: 

• Učinkovit prikaz prihrankov oz. časovnice povrnitve 
investicije, prikaz in ovrednotenje učinkov prenove 
(izboljšana kakovost bivanja, finančne koristi, 
organizacijski vidik, LCC, ..)

• Izobraževanje uporabnikov o prednostih trajnostne 
gradnje in prenove, doseženih prihrankih ter o tem, 
kaj kakovostna prenova prinese (tudi kakovost 
bivanja, zdravje,...)

• Prikaz dobrih praks, npr. v obliki priročnika ter 
vključitev medijev v prikazovanje dobrih praks (tudi 
za manjše investicije)

• Združevanje strokovnih skupnosti

• Dolgoročno načrtovanje, preprosti, jasni predpisi

Podroben program tretjega 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 tretjega poslovnega dogodka ter sugestije, želje in 
potrebe udeležencev vseh treh dogodkov do sedaj, to je v 
Bohinj Park Eko Hotelu v Bohinjski Bistrici, na Fakulteti za 
kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) Univerze Maribor 
v Pivoli pri Mariboru ter v Deželi kozolcev v Šentrupertu, 
so naslednji: 



Ovire trajnostni gradnji    Predlagane rešitve
OZAVEŠČEVALNE AKTIVNOSTI

-	 Pasivnost lastnikov
-	 Neaktivnost / strah / premalo znanja udeležencev – 

uporabnikov
-	 Neznanje uporabnikov
-	 Volja naročnika

-	 Spodbude, podpora
-	 Izobraževanje, ozaveščanje, aktivno obveščanje 

preko spleta
-	 Vključitev v proces gradnje
-	 Testna 'vožnja' vivanja v PH 
-	 promocija proizvajalca 

-	 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 

-	 Neozaveščenost uporabnika
-	 Premajhna ozaveščenost

-	 Povečanje oglaševanja dobrih praks (dovzetnost za 
novosti)

-	 Izobraževanje uporabnika o uporabi objekta 
-	 Spletna predstavitev dobrih praks
-	 Mediji – medijska predstavitev dobre prakse – tudi 

manjše investicije 
-	 Nadzor, sankcije 

-	 Nepovezanost med stroko in uporabniki (kaj 
pričakujejo)

-	 Informiranje javnosti kako pristopiti, kakšne so 
koristi trajnostne prenove 

-	 Apatičnost projektantov, določenih strokovnjakov 
-	 Pasivno razmišljanje
-	 Motivacija udeležencev prenov, zakonodajalcev 
-	 Pomanjkanje notranje motivacije
-	 Pomanjkanje volje

-	 Več izkušenj ob delu, projektih, manj ob seminarjih
-	 Medijsko osrečimo ali ustrahujemo ljudi (kaj se bo 

zgodilo, če ne bomo razmišljali dolgoročno) 
-	 Zavist

-	 Nepoznavanje materialov
-	 Splošno neznanje (energija, materiali)

-	 Večja aktivnost proizvajalcev materialov
-	 Promocijske svetovalne mreže

-	 Kratkoročno razmišljanje
-	 Pomanjkanje časa

-	 Preverjanje rezultatov 5/10/15 let 
-	 Celovita slika planet/okolje
-	 Dolgoročni pogled in časa je dovolj

-	 Ekonomska upravičenost -	 Osveščanje, izobraževanje v vplivu na bivalno 
ugodje 

-	 Aktivne občinske spodbude za sanacijo starejših 
(enotsanovanjskih) objektov

-	 Stanovalci so zadovoljni z obstoječim stanjem -	 Več komunikacije, stimulacije, prepričevanje s 
konkretnimi pozitivnimi primeri 

-	 Zniževanje davkov v primeru energijske sanacije 
objekta 

-	 Premalo pozitivnega odnosa do okolja
-	 Vrednotenje kvalitete bivanja
-	 Premajhen poudarek na kakovosti bivanja (se 

izplača)

-	 Osveščanje uporabnika z vidika onesnaževanja 
okolja: zrak (kurjenje, prevozi, živinoreja, 
industrija,..), voda (odpadne vode, industrija,...), 
zemlja (odpadki,...) 

-	 Osveščanje na vseh nivojih, določanje kriterijev
-	 Strah pred neznanim (stroški, obseg del, trajanje, 

kakovostna izvedba,..), pomanjkanje informacij
-	 Analiza stanja s predlogi kako naprej 
-	 Zbrane tipske rešitve 
-	 Najti primere dobrih praks – objava zbornika, 

priročnika 
-	 Argumenti za prenovo -	 Učinkovit prikaz prihrankov (povrnitev investicije) 

-	 Prikaz povečanja bivalnega ugodja (z boljšo 
rešitvijo se lahko hvališ pred sosedi) 

OVIRE TRAJNOSTNI GRADNJI 
TER PREDLAGANE REŠITVE: 
IZSLEDKI PRVIH TREH DELAVNIC



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)

-	 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
-	 Počasnost prilagajanja učnih programov -	 Ni res!

-	 Povezovanje s tehničnimi strokami
-	 Multidisciplinarno povezovanje

-	 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

OVIRE TRAJNOSTNI GRADNJI 
TER PREDLAGANE REŠITVE: 
IZSLEDKI PRVIH TREH DELAVNIC



-	 Premalo primerov dobrih praks
-	 Premalo izpostavljeni primeri dobrih praks
-	 Premalo primerov dobrih praks
-	 Boljše poznavanje (več) praktičnih primerov
-	 Pomanjkanje javnosti znanih dobrih praks

-	 Potrebno poiskati in promovirati
-	 Medijsko bolj podprto – TV, radio, ... (cilj predvsem 

starejši, ki so najbolj proti)
-	 Neinstitucionalno združevanje strokovnjakov in 

zainteresirane javnosti
-	 Konkretne akcije bi se stimulirale kot zadruge – 

potrebno dodelati finančno strukturo (združenje)  1
-	 Ovrednotenje učinkov obnove stavbe – finančni 

vidik, ugodje v prostoru, kvaliteta izvedbe, 
organizacijski vidik, vidik LCC uporabe 

-	 Spletna predstavitev dobrih praks
-	 Mediji – medijska predstavitev dobre prakse – tudi 

manjše investicije 
-	 Objava zbornika, priročnika

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

-	 Neznanje investitorjev, projektantov, izvajalcev -	 Promo svetovalne mreže
-	 Premalo izobraževanja v šolskem sisitemu -	 Neformalno izobraževanje  

-	 Izkustveno izobraževanje (vzorčne hiše ali CSOD)
-	 Ekskurzija
-	 Meritev bivalnega ugodja 

-	 Kulturna okoliščina -	 Več primerov dobrih praks
-	 Nepoznavanje posledic - izobraževanje

-	 Nepoznavanje alternativ s strani upravljalcev -	 Usposabljanje (zamenjava upravljalca)
-	 Inertnost -	 Obvezna izobraževanja arhitektov

-	 Poznavanje dobrih praks 
-	 Pomanjkanje dobrega strokovnega kadra -	 Strokovno izobraževanje

-	 Dodeljevanje kompetenc predavateljem na podlagi 
uspešno izvedenih projektov 

-	 Boljša izobraženost izvajalcev, naročnikov, 
uradnikov

-	 Trajnostno izobraževanje –lokalni materiali- dobrine 
– vrtec v naravi 

-	 Stimulacija za boljšo izobraženost – strokovnjaka 
se boljše plača

-	 Obvezna praksa
-	 Pomanjkanje znanja pri projektiranju in izvedbi

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

OVIRE TRAJNOSTNI GRADNJI 
TER PREDLAGANE REŠITVE: 
IZSLEDKI PRVIH TREH DELAVNIC



-	 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)
-	 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
-	 Pomanjkanje financ -	 Zadružna stanovanja

-	 Manj lastništva nepremičnin
-	 Stroškovni optimum
-	 Koriščenje subvencij
-	 Več prenove, manj novogradenj
-	 ESCO (Petrol, Golea) firme investirajo, lastnik plača 

s prihodki 
-	 Pristop k investiciji (strategija) -	 Trajnostnost, vgrajena energija 

-	 Vseživljenjski stroški
-	 Vizija - dolgoročnost

-	 Vplivi na druga področja -	 Interese združiti preko dolgoročnih finančnih 
stimulacij 

-	 Nekonstruktivnost spodbud – sofinanciranje -	 Igra na srečo (kot loto)
-	 Več pozitivne reklame

-	 Ekosklad – papirologija, prenizke subvencije -	 Več različnih subvencij 
-	 Trajnostno – lokalno (slovenski les, lokalni 

izvajalec)
-	 Predpisano zaporedje energijske obnove objekta  

(okna-prezračevanje-fasada-toplotna izolacija) 
-	 Subvencije zamenjati za druge oblike olajšav – 

davčna olajšava, kredit 

OVIRE TRAJNOSTNI GRADNJI 
TER PREDLAGANE REŠITVE: 
IZSLEDKI PRVIH TREH DELAVNIC



-	 Slaba dostopnost financ – previsoke obrestiv 
bankah

-	 Država sofinancira obrestno mero (spodbujamo k 
sanaciji tudi finančno šibkejši) 

-	 Površnost izvedbe -	 Gradbeni nadzor – novi pristopi, motivacija 
-	 Sprememba kriterijev za izbor izvajalcev – Ne 

najnižja cena
-	 Strokovna analiza stanja 

-	 Tehnične ovire (gradbena fizika, strojne instalacije, 
prezračevanje, toplotni mostovi)

-	 Finance omejitve, pridobivanje vzpodbud (jih je 
premalo, kompleksni postopki)

-	 Pregled finančnega stanja stroškov, stanje v 
rezervnem skladu, pregledati možnosti subvencij in 
posojil  

-	 Pregledati finančne možnosti etažnih lastnikov  
-	 Terminski finančni načrt, ki se ga prilagodi finančno 

najšibkejšim lastnikom
POLITIČNI IN ZAKONODAJNI UKREPI

-	 Neurejeno in razpršeno lastništvo 
-	 Problem uskladitve
-	 Pravne podlage niso ustrezne – neopredelitev 

pojmov etažne lastnine
-	 Različni interesi lastnikov 
-	 Razpršenost lastniške strukture
-	 Nerešeno lastništvo
-	

-	 Vzpostavitev evidenc
-	 Analitika podatkov
-	 Vključevanje vseh vpletenih (ustrezna 

komunikacija)
-	 Spreminjanje zakonodaje (ustave – st. zakon)
-	 Sofinanciranje socialno šibkim / sprememba 

zakonodaje
-	 Sprememba stanovanjskega zakona
-	 Preko nepremičninskega davka doseči, da se gre v 

sanacijo 
-	 Mediacija
-	 Ureditev lastniških razmerij... določilo > 50% 

lastništva pri odločanju
-	 100% soglasje vseh lastnikov pri prenovah, kjer je 

potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, pri fasadah 
– manj

-	 Upoštevati določila Stanjovanjskega zakona in 
Stanovanjskega pravilnika 

-	 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
-	 Seznaniti uporabnika pred energetsko prenovo na 

celovito prenovo
-	 Ozaveščenost ljudi o prednostih celovite prenove 

(boljša funkcionalnost, ohranjanje vrednosti, 
kvaliteta bivanja)

-	 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

OVIRE TRAJNOSTNI GRADNJI 
TER PREDLAGANE REŠITVE: 
IZSLEDKI PRVIH TREH DELAVNIC



-	 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
-	 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

OVIRE TRAJNOSTNI GRADNJI 
TER PREDLAGANE REŠITVE: 
IZSLEDKI PRVIH TREH DELAVNIC



-	 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
-	 Zakonodajna nedorečenost -	 Poenostavitev

-	 Portali, dostopnost na netu
-	 Neustrezne uzakonjene prioritete -	 Aktiviranje stroke, da se pritoži

-	 Celostnost zahtevana od npr. Ekosklada
-	 Usklajevanje interesov in različne finančne 

zmožnosti (večstanovanjski objekti)
-	 Izboljšanje zakonodaje  3
-	 Osveščanje lastnikov kaj izboljšave prinesejo – 

kvaliteta bivanja (zdravje,...) 1
-	 Premajhen podatek na ugodju -	 Izdelava smernic v zakonodaji (CO2, vlaga, T, LUX, 

KDS) 1
-	 Odnosi med deležniki (lastniki, naročniki,...) -	 Manj zaščiteni najemniki pri določitvi za prenovo, 

če nasprotujejo sanaciji – energijski prenovi (rešitev 
začasna selitev v drugo najemniško stanovanje)

-	 Birokratske ovire -	 E-vloge hitrost reševanja (Ekosklad!)
-	 Veliko hitreje in ceneje bi bilo, da vsa komunikacija 

poteka po internetu – velja za vse birokratkse 
postopke 3

-	 Premalo aplikativni predpisi, prestrogi kriteriji (npr. 
Rekuperacija – Ekosklad)

-	 Prekomplicirano ovrednotenje investicij
-	 Soglasja – pri večstanovanjskih stavbah (neenoten 

interes lastnikov)
-	 Motivacija Učinkovit prikaz prihrankov (povrnitev 

investicije) 3
-	 Pripraviti učinkovit terminski plan in predstavitev 

predvidenih stroškov vseh lastnikov 3

OVIRE TRAJNOSTNI GRADNJI 
TER PREDLAGANE REŠITVE: 
IZSLEDKI PRVIH TREH DELAVNIC



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
-	 Želje investitorjev glede na robne pogoje
-	 Slaba komunikacija med institucijami, ki odločajo
-	 Slaba komunikacija med ministrstvi, vlado, med 

institucijami

-	 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

OVIRE TRAJNOSTNI GRADNJI 
TER PREDLAGANE REŠITVE: 
IZSLEDKI PRVIH TREH DELAVNIC



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

-	 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
-	 Čas za kvalitetno prijavo projektne dokumentacije 

prekratek (pri javnih naročilih)

-	 Terminski načrt
-	 Dalj časa odprti razpisi 
-	 Dolgoročno planiranje 
-	 Preprosti in jasni predpisi

-	 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
-	 Energijska prenova brez inženirske priprave -	 Dobra praksa – kopiraj 

-	 Slaba praksa – naj se ljudje seznanijo 
-	 Izdaja priročnika, zbornika

-	 Slaba zasnova stavb / gradnja -	 Združevanje strokovnih skupin  
-	 Realnost naročnika, optimalne želje

-	 Institucionalno zaustavljanje v smislu novih 
tehnologij

-	 Premalo uporabe sodobnih tehnologij

-	 Pilotni projekti stavb od ministrstev in posledično 
izobražen uporabnik 

-	 Odgovornost tistega, ki odloča
-	 Uporaba- obvezna sodobne tehnologije pri 

pomembnih javnih objektih (zgled)
-	 Dokazati prednosti sodobne tehnologije 

-	 Zavajujoči podatki ponudnikov materialov -	 Izobrazit uporabnika, da bo informacijo precenil 
-	 Nevtralno ocenjevanje maetrialov 
-	 Inšpekcija

OVIRE TRAJNOSTNI GRADNJI 
TER PREDLAGANE REŠITVE: 
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-	 Premajhne zahteve glede kvalitete ugodja bivanja -	 Izkušnja (vrtec, hotel, šola) – hočeš še doma
-	 Zakonodaja, inšpekcija – preveri 
-	 Dobra praksa na tujem

-	 Končna kvaliteta izvedbe -	 Ocenitev / monitoring kvalitete del 
-	 Sankcije, dober nadzor 

-	 Aktivno sodelovanje vseh akterjev (stroke) pri 
projektiranju

-	 BIM projektiranje
-	 Dobra koordinacija

-	 Poslabšanje svetlobnega ugodja -	 Analiza osvetlitve 
-	 Smernice za optimalno sanacijo -	 Izdelava smernic, ki opozarjajo na potencialne 

negativne posledice 
-	 Nadzor -	 Sankcioniranje slabega nadzora 
-	 Pomanjkljivost smernic kriterijev notranje bivalne 

klime v projektni nalogi
-	 Izdelava smernic v zakonodaji (Co2, vlaga, T, LUX, 

KDS)  
-	 Okno – samo toplotna prehodnost -	 Upoštevanje energijske bilance 1
-	 Premajhen poudarek na preprečevanju toplotnih 

pribitkov (sonce poleti – senčenje)
-	 Premajhno poznavanje energetskega stanja fonda 

stavb
-	 Dobre analize stavb – podatkovne baze vsaka 

občina
-	 Vse stavbe energetsko izkaznico
-	 Lestvica po letnici izgradnje stavbe glede na tip 

gradnje
-	 Določiti tim – dodeliti komptenco skupini ljudi, ki bi 

to počeli
-	 Nezainteresiranost lokalne skupnosti -	 Zamenjati župana in občinski svet 3

-	 Izobraževanje in prikaz dobrih praks 2

-	 Neodzivnost uporabnikov -	 Država mora zmodernizirati navodila, ki jih daje 
vsem svojim birokratom – poudarek naj da na 
služnosti in uporabni – E (birokrtai so nastavljeni 
zaradi ljudi in ne obratno)

-	 Tehnološke rešitve, ekonomska upravičenost pri 
delovanju

-	 Potrebna dobra navodila in dobra praksa

-	 Napačne informacije -	 Dober pregled in načrt
-	 Naredi naj se enotna spletna stran za vsako 

področje posebno naj se prikažejo vsi veljavni 
zakoni, pravilniki uredbe, razpisi, predpisi – in ga 
lahko uporabljajo vsi uporabniki 3

-	 Pomanjkanje tehnoloških rešitev (vetrnice, 
fotovoltaika, ...)

-	 Ohranitev izgleda arhitekturne zasnove -	 Nadomestna gradnja z uporabo novih sisitemov in 
materialov – izgled ohraniš

-	 Notranja izolacija
-	 Kombinacija prezračevanja 1

-	 Izbor tima (projektantov, izvajalcev,..) -	 Pravilna izbira izvajalcev, povezovanje med timi 3
-	 Čas (nastanitev med prenovo) -	 Upoštevanje sezonske komponente (počitnic, 

nastanitev pri znancih, šotor, kontejner,...)

OVIRE TRAJNOSTNI GRADNJI 
TER PREDLAGANE REŠITVE: 
IZSLEDKI PRVIH TREH DELAVNIC



mag. Jože Kaplar, 

Ministrstvo za okolje 
in prostor

Poslovni dogodki GBC 
Slovenia pod naslovom 
Soustvarjanje 
slovenske nacionalne 
strategije prenove so 
organizirani v prijetnem 

okolju, vodeni profesionalno ter so zelo zanimivi 
in koristni za tiste, ki se z racionalno rabo energije 
in trajnostno gradnjo stavb že ukvarjajo, kot tudi 
tiste, ki na novo vstopajo v to področje. Ker je 
udeležba na njih brezplačna, so dostopni vsem, ki 
jih to področje zanima, zato so se jih udeležili tudi 
študentje.

Posebej je treba izpostaviti prikaze primerov dobrih 
praks, ki povečujejo zaupanje v koristi trajnostne 
gradnje tako proizvajalcem, načrtovalcem, 
izvajalcem, kot tudi potencialnim investitorjem. Zelo 
prepričljiv je bil prikaz praktičnih izkušenj Občine 
Šentrupert, ki za ogrevanje stavb, pripravo tople 
sanitarne vode, proizvodnjo električne energije, 
prevoze ter v bodoče tudi v proizvodne namene, 
koristi OVE iz lokalnega okolja. 

Z dogodki in aktivnostmi, ki jih izvaja GBC 
Slovenija, je treba nadaljevati in tako uporabnikom 
stavb olajšati pot do hitrejših odločitev za človeku 
in okolju prijazno gradnjo. Ohranitev sprejemljivega 
okolja za naše potomce je splošnega in ključnega 
pomena za preživetje človeštva. 

mag. Erik Potočar,

Ministrstvo za 
infrastrukturo

Projekt omogoča zelo 
konstruktivno razpravo 
vseh deležnikov iz 
področja prenove 
stavb. Zaradi te širine 
bo dogodek lahko 

podal prave odgovore in širši “konsenz” stroke 
kako naprej. Zaradi tega mi je dogodek zelo všeč. 
Inovativnost in način izpeljave dogodka s strani 
izvajalca pa dodajo svoj čar in prepoznavnost 
projekta.

Rupert Gole

Občina Šentrupert 

Vsaka kriza se začne s 
krizo vrednot

Vse težave izhajajo 
iz nas samih. Bistvo 
vsake krize tiči v 
sistemu vrednot 
posamezne civilizacije. 

To velja za vsa področja, za osebno, družinsko, in 
za vse plasti vseh skupnosti, v katere smo vpeti.

piše: Rupert Gole, arhitekt in župan

IZJAVE UDELEŽENCEV



PRIMER DOBRE PRAKSE

ŠIROK PROCES AKTIVACIJE 
PREBIVALSTVA - EMAP 2025

Na osnovi začetnih dogovor je nastal ter se še nadalje 
dopolnjuje delovni  dokument z nazivom eMAP, ki je 
zavezujoč in ureja področja zakonodaje, vzpodbud, 
svetovanja in izobraževanj. Pokriva naslednja področja: 
gospodinjstva, stanovanjske zadruge, obrt in podjetja, 
industrijo, kmetijstvo in javne ustanove. V okviru procesa 
deluje 11 delovnih skupin: energetska učinkovitost, 
raziskave in razvoj, zeleni poklici, premagovanje 
energetske revščine, prostorsko načrtovanje, mobilnost, 
obnovljivi viri energije, infrastruktura in omrežja, čezmejno 
sodelovanje, ozaveščanje in nazadnje kot nekoliko 
nenavadna, a vsebinsko izredno učinkovita ter plodna, še 
skupina za ustvarjalno razmišljanje.

Značilno za proces aktivacije široke mreže soustvarjalcev 
je poudarjena neposredna participacija ljudi. Zato se 
odvijajo številna srečanja širom dežele na ravni lokalne 
samouprave, ki jih vodi več kot 20 predhodno izšolanih  
moderatorjev. V povprečju se je dogodkov udeležilo po 15 
občanov/občank, v celotni deželi skupaj pa kar 1800.

Več o samem procesu, strukturi, analizi stanja energetike 
v deželi Koroška, o potencialih, ki jih proces prepoznava, 
ipd. si lahko preberete na naslednji povezavi:

http://www.energie.ktn.gv.at/294680_ 
DE-Dateien-eMAPgesamtweb.pdf

ENERGIEMASTERPLAN
Načrt avstrijske zvezne dežele Koroške 
za pot v brezogljično družbo

Odločitev, da izvede preobrat na 
energetskem področju avstrijske zvezne 
dežele Koroške je sprejela iniciativa 
»Koalicija za bodočnost« . Vsi izvoljeni 
politični predstavniki, tako na vladni 
ravni, kakor tudi v deželnem svetu, 
so soglasno potrdili ambiciozni načrt 
preobrazbe energetskega področja, na 
osnovi katerega naj bo dežela Koroška do 
vključno leta 2025 na področjih električne 
in toplotne energije stoodstotno ogljično 
nevtralna in brez atomske energije, do 
vključno leta 2035 pa naj bo ogljično 
nevtralna tudi na sektorju mobilnosti.

Proces poteka na več ravneh ob hkratni 
aktivni udeležbi občanov/občank iz 121 
občin celotne dežele. S strani navedenih 
je bilo do sedaj podanih in vključenih v 
proces preobrazbe vsaj 1800 predlogov 
ukrepov. V tem je tudi zajeto bistvo 
procesa, kot so si ga zamislili njegovi 
snovalci, to je v aktivaciji široke fronte 
pobud občank in občanov, strokovnjakov 
ter gospodarskih in civilnih iniciativ.



ANALIZA UDELEŽENCEV 

Cilj BUILD UPON je doseči veliko število udeležencev 
interesnih skupin, ki so ključni za sodelovanje. Pregled 
povabljenih in udeležencev prve delavnice z pregledom 
ciljnih skupin, ki so bili vabljeni iz različnih naslovov in 
sicer preko spletnih omrežij in baz podatkov različnih 
organizacij (skupno so vabila dosegla blizu 10.000 
nalsovov) je slednji: 

NAŠA SKUPNOST

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

UDELEŽENCI

Pregled udeležencedv druge delavnice celovite 
energetske prenove v sektorju gradbeništva.

Glede na število udeležencev prve delavnice, je najbolj 
zastopano področje javnih podjetij in sektor gradbeništva, v 
kar spadajo proizvajalci in ponudniki gradbenih materialov,  
svetovalna podjetja ter projektanti in arhitekti. 

Povabljeni Udeleženi
WORKSHOP  2   ATTENDEES

Central Government

Local Government

Other Public

Financial Services

Building Users (Non-Domestic)

Construction Business

Energy Sector

Research & Academia

Media

NGOs

Building Users (Domestic)

Unusual Suspects



SEKTOR

N
e pozna

Pozna,  
vendar ...

R
azum

e, 
sprejem
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Sodeluje

Je prepričan, 
predan

Izvaja

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 TRETJE 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 #3

Tudi na tretji delavnici so udeleženci v največji meri 
navajali politične in zakonodajne ter organizacijske 
in administrativne ovire in ukrepe. Vendar pa je bil 
tokrat nezanemarljiv tudi obseg ovir in predlaganih 
ukrepov s področij finančnih in gospodarskih 
ukrepov ter izgradnje znanj in veščin. Skoraj 
zanemarljivo pa je bilo število ovir ter ukrepov s 
področja ozaveščanja. 

Posebno izstopa število predlaganih ukrepov za 
področje financiranja in gopodarstva, ki skoraj 
dvakratno presega število navedenih ovir.   

Največ predlaganih ukrepov je bilo na tretji 
delavnici navedenih za tematiko »Različni modeli 
vrednotenja ter dilemo, za kaj se odločiti«, sledijo 
nezadostno usposobljeni izvajalci ter neinformirani 
in neozaveščeni investitorji. Pomembna težava se 
zdi tudi odsotnost preverjanja učinkovitosti projektov, 
ki so bili subvencionirani, ter prenizkih finančnih 
spodbud, oboje se navezuje na Eko sklad.

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.


