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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

Pod zvezdami mogočnih celjskih grofov, ki jih je leta 1436 
nemški cesar Sigismund povzdignil v državne kneze, je 
Celje zaživelo v stari slavi. Postalo je upravno središče 
velikanskega dinastičnega ozemlja, ki so ga Celjski skušali 
državno zaokrožiti. V njihovem času je prej trška naselbina 
dobila mestne pravice in se - kot knežje mesto - gradbeno, 
gospodarsko in kulturno močno razvila. Za časa zadnjih 
celjskih knezov je Celje bilo edino pravo središče humanizma 
in renesanse na Slovenskem. Celjani so bili poslednja 
pomembna srednjeveška dinastija, ki se je s slovenskih tal 
povzpela v kroge evropskega visokega plemstva.

Knežji dvor Celje je spomenik državnega pomena, ki ga 
je v začetku osemdesetih let pričela obnavljati MO Celje. 
Vzporedno s sanacijo so raziskave stavbe pokazale, da 
gre za spomenik profane arhitekture 15. stoletja izrednih 
kvalitet, prav tako pa so  bile z arheološkimi raziskavami 
na dvorišču gradu odkrite izjemne ostaline rimske 
civilizacije (obzidje in arx). Rezultat vseh teh raziskav je 
bila korektura prvotnega cilja prenove, izpostavljena je bila 
pojavnost stavbe kot take, njen historični in kulturni pomen 

in iskanje bodoče funkcije stavbe, ki bi bila v sozvočju z 
njeno kulturno zgodovinsko »težo«.

Na podlagi natečaja »Celjski včeraj in jutri« je bila pridobljena 
projektna dokumentacija za arheološko klet, zahodni trakt 
in komunikacijski stolp. V letu 2008 je bilo pridobljeno novo 
gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo Knežjega dvora 
Celje, s pomočjo evropskih sredstev pa  je bila do leta 2012 
uspešno izvedena III. faza projekta.

Danes je Knežji dvor eden najlepših galerijsko muzejskih 
kompleksov na 
Slovenskem, ki pa 
še vedno čaka, 
da se MO Celje 
loti zadnje in tudi 
najtežje faze 
obnove, da bo 
dediščina Celjskih 
zasijala v polni 
luči.

PARTNERJI NA DELAVNICI

IZVAJALCI PROJEKTA IN LOKACIJA 
ČETRTEGA 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 #4

S četrtim poslovnim dogodkom BUILD UPON smo 
obiskali Savinjsko-Šaleško regijo, tema pa je bila tokrat 
usmerjena v eno od najbolj izpostavljenih ovir trajnostni 
gradnji, to je v področje financiranja tako novogradenj ter 
še posebno prenov. Zaradi številnih afer v gradbenem 
sektorju so se banke za določeno obdobje iz njega 
popolnoma umaknile. Sedaj se po eni strani krepi 
finančna moč bank ter se iščejo priložnosti za kreditiranje 
naložb, po drugi strani pa so vse glasnejše zahteve EU 
za pospešitev procesov zvišanja energetske učinkovitosti 
stavb. Zato je trenutek za pogovor o možnostih za 
zvišanje finančnih podpor gradbenemu sektorju na tem 
področju ravno pravi. 

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: #4

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. 

Četrti poslovni dogodek BUILD UPON je v okviru 
ekonomsko močne ter razvite Savinjsko-Šaleške 
regije izpostavil vprašanja financiranja prenov. 
Med temi smo želeli posebno pozornost posvetiti 
naslednjim vprašanjem: 

• Kje bi lahko iskali vire financiranja?

• Večstanovanjske stavbe: kaj narediti z ljudmi, 
ki niso sposobni finacirati obnove?

• Kako ugotoviti ekonomsko upravičenost 
prenove?

• Pogled na investicijo skozi oči večjih izvajalcev

• Kako v sodelovanju gradbenega in finančnega 
sektorja razviti poslovni model?

• Kako vključiti spodbude oz. obveznosti glede 
na dosežene prihranke?

KJE SE TRENUTNO NAHAJAMO



ČETRTII POSLOVNI DOGODEK 
V CELJU

O ČETRTEM POSLOVNEM DOGODKU BUILD UPON  

Četrti poslovni dogodek BUILD UPON je bil tematsko 
zožen na področje financiranja, ki je kjučna postavka, brez 
katere ne moremo računati, da se bo proces energijske 
prenove izvedel v dovolj širokem obsegu, takšnem kot 
ga zahtevajo v svojih uredbah organi EU. Tudi tokrat 
je bila uporabljena kot metoda za izvajanje dela na 
delavnicah “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.

Četrti poslovni dogodek BUILD UPON je poleg aktualne 
naslovne teme ponudil niz zanimivih in kakovostnih 
sogovornikov. Uvodni nagovor je imel, kot je to bilo tudi 
do sedaj v navadi, predsednik GBC Slovenia Stojan 
Habjanič. Sledil mu je uvodni pozdrav soorganizatorja 
dogodka, regionalne energijske agencije Savinsjko-
Šaleške regije KSEENA, ki ga je zaradi bolezenske 
odsotnosti direktorja Boštjana Krajnca izvedla njegova 
namestnica Lidija Stvarnik. Prvi sklop se je zaključil s 
predstavitvijo do sedaj prepoznanih ovir ter priporočil za 
njihovo preseganje s predhodnih poslovnih dogodkov v 
izvedbi GBC Slovenia.

Sledilo je predavanje dr. Andreje Cirman, strokovnjakinje 
z Ekonomske fakultete v Ljubljani, ki je sodelovala tudi pri 
zasnovi prve različice strategije prenove. Dr. Cirmanova 
je predstavila finančna izhodišča strategije prenove stavb. 
Za njo se je zvrstil niz krajših predavanj in sicer Stanislava 
Berleca iz SID Banke, ki je predstavil spodbude, ki jih 
ponujajo, mag. Neve Žibrik, sekretarke z Ministrstva 
za finance, ki je razložila stališča njihove ustanove do 
davčnih olajšav kot spodbud prenovi stavb ter Gregorja 
Rometa iz Ekosklada, ki je prav tako predstavljal 
spodbude svoje organizacije. 

Po ustvarjalnem delavniškem prvem delu je sledil odmor 
za čaj, kavo in prigrizke.

V drugem sklopu predavanj je najprej Primož Praper 
iz podjetja E-utrip razložil pomen rednega spremljanja 
učinkov energetskih prenov, t.i. energetskega monitoringa, 
za njim pa je prvi mednarodni izvedenec, Adrian 
Balaci, direktor organizacie GESB, na primeru dveh 
zelo učinkovitih pobud, nemške s strani banke KfM ter 
madžarske, ki jo je pod vostvom Svetovne banke (World 
bank) ter s sredstvi Global Environmental Facility izvajala 
International Finance Corporation. Posebno zanimiv del 
njegovega predavanja je bila analiza obsega spodbud, ki 
so trenutno ponujene v Sloveniji v primerjavi z sredstvi, 
ki jih je za obnovo stavb zagotovila nemška KfW. Ob 
upoštevanju števila prebivalcev ter vrednosti spodbid na 
osebo se je namreč izkazalo, da so spodbude za prenovo 
stavb v Sloveniji ponujene v obsegu le 10 odstotkov 
enakih obsega spodbud, ponujenih na nemškem trgu, ter 
po besedah predavatelja na “ravni nevladne organizacije”. 

Po ustvarjalni komunikaciji namenjenemu delu je sledil 
topel obrok - lokaciji primerna srednjeveška malica v avli 
muzeja. 

Zadnji sklop predavanj je v celoti pokril predavatelj Steven 
Borncamp, ki je najprej predstavil davčne olajšave, ki so 
jih za pospešitev trajnostne gradnje sprejeli v Romuniji, ter 
v nadaljevanju projekt Zelenih hipotek (Green Mortgages), 
ki ga prav tako uvajajo v Romuniji ter ki ga podpira tudi 
evropsko hipotekarno združenje. Sledil je zaključni sklop 
delavnice ter na koncu dogodka še brezplačen voden 
ogled nedavno, na osnovi projekta arhitekta, ki je bil tudi 
med udeleženci delavnice prenovljenega muzeja.

Podroben program četrtega poslovnega dogodka je 
priložen na povezavi.

Izsledki četrtega poslovnega dogodka ter sugestije, želje 
in potrebe udeležencev vseh štirih dogodkov do sedaj so 
v nadaljevanju predstavljeni ločeno - najprej agregirani 
izsledki prvih treh delavnive ter v nadaljevanju izsledki 
četrte delavnice, vezani na izpostavljena vprašanja: 



OVIRE TRAJNOSTNI GRADNJI 
TER PREDLAGANE REŠITVE: 
AGREGIRANI IZSLEDKI  
PRVIH TREH DELAVNIC

Ovire trajnostni gradnji Predlagane rešitve
OZAVEŠČEVALNE AKTIVNOSTI
• Pasivnost, neznanje, neozaveščenost in 

nemotiviranost udeležencev – uporabnikov, 
investitorjev, projektantov, zakonodajalcev, itd.

• Nepovezanost med stroko in uporabniki 
• Kratkoročno razmišljanje
• Pomanjkanje pozitivnega odnosa do okolja
• Nezavedanje o tem, kaj pomeni celovita prenova

• Oglaševanje, informiranje
• televizijske oddaje
• zloženka v vsak dom
• predstavljanje primerov dobre prakse
• spletni portal z rešitvami

• Svetovalna mreža po Sloveniji
• Aktivnosti proizvajalcev gradbenih materialov
• Prikaz amortizacijskih časov investicije, doseženih 

prihrankov, izboljšanega bivalnega ugodja
• Vključevanje vseh vpletenih (ustrezna komunikacija s 

širšo javnostjo)
• Ozaveščanje o posledicah nekakovostnih izvedb in »hitre 

gradnje«

IZGRADNJA ZNANJ IN VEŠČIN
• Neizobraževnost vseh vpletenih; od vlade do 

stroke, vzrževalcev, izvajalcev, ... pa vse do 
uporabnikov

• Pomanjkanje znanja, informacij, kompetenc

• Vzpostaviti stalen in stabilen sistem izobraževanja
• V sodelovanju z industrijo – Združenjem za trajnostno 

gradnjo
• Dopolnilni sistem izobraževanja, vključno s 

preverjanjem znanja in izdanim spričevalom
• Obvezno stalno izobraževanje članov ZAPS in IZS 

vključno s kreditnimi točkami
• Aktivne brezplačne delavnice
• Multidisciplinarno povezovanje različnih strok 
• Obvezna praksa za izvajalce, naročnike in uradnike

• Vzpostavitev sistema informiranja o primerih dobrih praks
• Za različne vrste stavb
• Po regijah
• Definirana struktura kazalnikov
• Navajanje avtorjev/strokovnjakov/izvajalcev, ki so 

sodelovali
• Transparentnost vodenja investicij do investitorja
• Objava zbornika / priročnika - publikacija primerov TG

• Vzvodi spodbujanja
• Regionalni natečaji za celostno trajnostno prenovo 

stavb
• Objave rezultatov monitoringa
• Letna nagrada za najboljši projekt
• Zakonsko predpisana garancija na stavbe
• Neinstitucionalno združevanje strokovnjakov in 

zainteresirane javnosti
• Izkustveno izobraževanje (Vzorčne hiše, 

demonstracijski centri ali CSOD)
• Celoviti pristopi 



AGREGIRANI IZSLEDKI  
PRVIH TREH DELAVNIC

FINANČNI IN GOSPODARSKI UKREPI
• Finance: 

• pomanjkanje, 
• previsoke obresti, 
• nestrokovni pristopi, 
• napačno planiranje sredstev, 
• lobiji, 
• korupcija, 
• kompleksni postopki

• Ekosklad: 
• nizke finančne spodbude, 
• premalo spodbud, 
• prestrogi kriteriji, 
• preveč papirologije.

• Sistemi spodbud
• Stabilen sistem finančnih spodbud
• Davčne (dohodninske) olajšave
• Stimulacija zaposlenih na občinah za dobro delo 
• Vzpostavitev novih oblik stanovanj (zadružna 

stanovanja)
• Novi viri financiranja 

• Aktiviranje sredstev občanov
• Združevanje sredstev
• Občinske ali regionalne obveznice
• Dolgoročne finančne stimulacije
• Financiranje ESCO podjetij 

• Učinkovitost financiranj
• Manj birokracije
• Krajša doba odplačila
• Za pomanjkanje sredstev med gradnjo vključiti v načrt 

20% »rezerve«
• Predpisano zaporedje energijske obnove objekta 
• Subvencije zamenjati za druge oblike olajšav – davčna 

olajšava, kredit
• Novi pristopi za gradbeni nadzor 
• Po izvedbi strokovna analiza stanja
• Terminski finančni načrt, ki se ga prilagodi finančno 

najšibkejšim lastnikom

POLITIČNI IN ZAKONODAJNI OKVIRI
• Lastništvo: 

• 100% soglasje vseh lastnikov pri prenovah, 
• preveč razpršeno lastništvo, 
• neustrezne pravne podlage, 
• različni interesi lastnikov.

• Predpisi: 
• nedodelani, 
• težko razumljivi, 
• kratkoročno razmišljanje odločevalcev, 
• neustrezne uzakonjene prioritete, 
• niso v sorazmerju s trendi in potrebami, 
• zapleteni birokratski postopki, 
• zakonodaja nas sili v neracionalne, strokovno 

neoptimalne projektne rešitve
• ZeJN: 

• premalo veljave stroke, preveč politike, 
• kriterij najnižje cene (zgodovinska zmota), 
• kakovost izvajalcev, projektantov, nadzora, ...

• Stavbe:
• avtorske pravice na obstoječih objektih, 
• predpisi pri spomeniško zaščitenih objektih,
• dolgotrajni postopki za okoljevarstvena 

dovoljenja,
• večstanovanjske stavbe – koruptivni upravniki,
• preveč poudarka le na energetski prenovi.

• ZJN in ZEJN naj vključujeta konkretna merila za izbiro 
dobrega izvajalca trajnostne prenove (tudi:izločitev slabih 
izvajalcev)
• Izključiti kriterij najnižje cene
• Vzpostaviti evidenco strokovnjakov z referencami
• Uvesti kriterij zahtevane kakovosti za primerno 

ceno, upoštevati lokalne proizvajalce in izvajalce ter 
trajnostne kriterije

• Prepoved navedbe blagovnih znamk pri javnih razpisih
• Vzpostaviti Smernice za trajnostno prenovo/novogradnjo 

in minimalne/obvezne kriterije
• Uvesti davek na nepremičnine in z njim vzpodbujati 

prenovo stavb
• Zakonske novitete uvajati postopno
• Prilagoditi Stanovanjski zakon
• O vseh spremembah komunicirati z javnostjo
• Urediti lastniška razmerja
• Enakovredno energiji dodati bivalno ugodje in zdravje – 

celovita prenova
• »Prevod« pravniškega jezika v »razumljivo« slovenščino, 

obvezno tolmačenje zakonov
• Krajši mandati odločevalcev in dolgoročna odgovornost, 

dolgoročno planiranje
• Zmanjšanje števila predpisov in zakonov



AGREGIRANI IZSLEDKI  
PRVIH TREH DELAVNIC

ORGANIZACIJSKI IN ADMINISTRATIVNI UKREPI
• Terminologija: smernice (sanacija, notranja klima, 

ipd..)
• Projekti: slaba kakovost, ni integriranega 

načrtovanja, neupoštevanje projektov, prekratek 
čas za projekte, ni standardiziranih popisov del, 
premalo inovativnih pristopov

• Projektanti: premajhna strokovnost, odločnost, ni 
registra kakovostnih projektantov in nadzornikov, 
nevključenost v energijske prenove, skrivanje 
napak

• Izvajalci: premalo, neustrezen izbor, slaba 
kakovost, zavlačevanje z izvedbo, slab nadzor

• Komunikacija: premalo povezovanja: lastniki, 
izvajalci, država, stroka, končni uporabniki, 
nezainteresiranost lokalne skupnosti, prelaganje 
odgovornosti

• Organizacija: netimsko delo, nedefiniranje 
ciljev, preštevilne usmeritve, (ne)ustreznost in 
pomanjkanje razumevanja pomena stavbnega 
fonda, nepoznavanje energetskega stanja fonda 
stavb

• Institucije: počasen odziv, korupcija, 
administriranje, počasni procesi sprejemanja 
odločitev, neupoštevanje izkušenj uporabnikov, 
nesprejemanje uspešnih praks

• Izvedba: povezovanje trajnostne gradnje z 
visokimi stroški, premalo uporabe sodobnih 
tehnologij (vetrnice, fotovoltaika, …), zavajajoči 
podatki ponudnikov materialov, pomanjkanje 
tehnoloških rešitev 

• Uporabniki: nastanitev med prenovo, poslabšanje 
svetlobnega ugodja, ohranitev izgleda arhitekturne 
zasnove, prenizke zahteve glede bivalnega 
ugodja, preverjanje stanja po izvedbi, spremljanje 
rezultatov, počutje uporabnikov stavbe

• Definiranje enotnih kazalnikov za trajnostnost
• Izvesti evidenco stavb/stalno nadgrajevanje
• Razvoj orodij za LCA in LCC
• Revidiranje zahtevnih projektov, več časa za pripravo 

projektov
• Uvesti osebno oz. finančno odgovornost vpletenih 

(nadzornikov)
• Stalni monitoring kot spremljava učinkov finančnih 

vzpodbud
• Integralno načrtovanje kot obveza
• Določanje hierarhije glede institucij in horizontalnega 

komuniciranja
• Transparentnost dela
• Analiza stanja in spremljanje dolgoročnega razvoja na 

5/10/15 let
• Anketiranje uporabnikov
• Motivacija v delovnem okolju



Ovire in vprašanja v trajnostni gradnji Predlagane rešitve
FINANČNI IN GOSPODARSKI UKREPI

Kje bi lahko iskali vire financiranja? • razvojne banke (finančni instrumenti – U+EIB+TRG) – 6
• prijava na razpise na EU ravni – 6
• združevanje – npr. zadruge – 6
• uspešna podjetja, ki želijo zmanjšati DDPO, del dobička vložijo 

v /za namen energetske učinkovitosti – 4
• pozitiven odnos celotne družbe – 3
• ESCO (revolving - EU+EIB+TRG)  – 1
• cerkev (biomasa, evri) – 1
• nepremičninska podjetja
• pravična banka
• Ekosklad
• podjetja (start up/loterija) revolving
• posamezniki/poslovni angeli

Večstanovanjske stavbe: Kaj narediti z ljudmi, 
ki niso sposobni financirati obnove?

• prodaja morebitnih neizkoriščenih površin stavbe – 9
• poplačilo s prihranki (zavarovanje države, kreditiranje preko 

ekosklada) – 4
• prodaja dela stanovanja z možnostjo kasnejšega odkupa – 4
• vključenost z delom pri pripravi obnove – 3
• solidarnost – 2
• dolgoročno planiranje (povečanje rezervnega sklada pred 

pričetkom investicije) – 1
• iskati »sponzorja« med sorodniki
• trnek – finančna spodbude
• delna oddaja stanovanja v najem

Kako ugotoviti ekonomsko upravičenost 
prenove?

• pazi na načelo: »poceni ukrep - draga rešitev« – 6
• dobro poznavanje tehničnega dela prenove – 4
• glede na predhodne izkušnje in podobne primere – 4
• riba »brodet« je interdisciplinarni pristop za ekonomsko 

upravičenost – 2
• kakšne so izkušnje in znanje pripravljalcev projekta? – 2
• vprašaj strokovnjaka
• ni meja za prihranek (oblak)
• vprašaj ženo

OVIRE TRAJNOSTNI GRADNJI 
TER PREDLAGANE REŠITVE: 
IZSLEDKI ČETRTE DELAVNICE



Ovire in vprašanja v trajnostni gradnji Predlagane rešitve
FINANČNI IN GOSPODARSKI UKREPI

Vprašanje pogleda na investicijo skozi oči 
večjih izvajalcev

• odprava birokratskih ovir in vzpostavitev medsebojnega 
zaupanja - 9

• skupno načrtovanje kakovostnih prenov in usklajeno iskanje 
virov financiranja – 7

• redna komunikacija med finančniki in gradbenimi podjetji z 
osredotočenjem na realne probleme – 2

• prenos dobrih praks in njihova implementacija – 1
• medsebojno zaupanje, da pridemo do višje dodane vrednosti 

za vse
• dosledno izvedena dela v smislu kvakitete – višji standard, 

zadovoljstvo, nove delovne priložnosti
• poenostavitev postopkov
• sodelovanje pri oblikovanju podzakonskih aktov

Kako v sodelovanju gradbenega in finančnega 
sektorja razviti poslovni model?

• večji privarčevani delež – več subvencije Ekosklada, dodatne 
subvencije občin, popusti izvajalcev, nižje obrestne mere v 
bankah – 7

• spodbude večje za uporabo naravnih virov in materialov – 6
• spodbujati optimalno uporabo – 5
• večje spodbude za manjše onesnaževanje – 4
• stavba, ki aktivira lokalne vlagatelje (podjetnike, fizične osebe) 

k javnim spodbudam in doseže višje prihranke, višjo stopnjo 
donosa vložka v investicijo – 4

• za neodločne ni vzpodbude – 2
• bančni produkt (kredit), ki bi omogočal zdravo gradnjo, socialno 

noto, podporo lokalnim izvajalcem, slovenskim materialom – 
ki bi vsi pomenili visoke vzpodbude – bi bil za banko odlična 
marketinška poteza – 1

• progresivno spodbujanje
• manjši stroški, višji izkoristki
• za polovico prihranka se poveča rezervni sklad
• »socialno prijazni« prihranki (regionalni, lokalni, načrtovalci, 

delovna mesta, ...) – večje vzpodbude

OVIRE TRAJNOSTNI GRADNJI 
TER PREDLAGANE REŠITVE: 
IZSLEDKI ČETRTE DELAVNICE



Miloš Kmetič

Xella porobeton SI, 
d.o.o

Poslovna delavnica 
v Celju je poleg 
energetskega 
monitoringa 
obravnavala eno izmed 
najbolj perečih tem 

trajnostne prenove stavbnega fonda - financiranje! 
Nabor udeležencev je omogočal delitev mnenj in 
zbiranje informacij različnih partnerjev pri prenovah, 
od načrtovalcev, preko investitorjev in uporabnikov 
stavb do proizvajalcev. Še enkrat več je bilo 
prikazano in dokazano, da ima stroka zadosti 
znanja, da zadeve speljemo do začrtanih ciljev. 
Mogoče sem na delavnici pogrešal predstavnike 
potencialnih promotorjev pri javno-zasebnem 
partnerstvu.

Gregor Košorok

KošorokGartner 
Arhitekti d.o.o

Dogodki, kot je bil 
današnji v Celju so za 
stroko vsekakor zelo 
pomembni. Večina 
arhitekturne stroke 
se še vedno premalo 

zaveda, da upravljanje in vzdrževanje objektov, 
predstavlja kar 80% vseh stroškov v življenjski dobi 
posameznega objekta. Pravilna zasnova je tako 
ključna pri doseganju trajnostnih in ekonomskih 
ciljev. Izmenjava mnenj s predstavniki različnih 
strok in predstavnikov ministrstev je zato izjemno 
dobrodošla in predvsem koristna pri našem 
nadaljnjem delu. Iskrene čestitke organizatorju za 
prizadevanja na tem področju.

dr. Andreja Cirman

Ekonomska Fakulteta 
Ljubljana 

Dogodek Build 
Upon je bil izjemno 
zanimiv. Odlikovali 
so ga raznolikost 
profilov in področij 
delovanja udeležencev, 

predstavitve, ki so osvetljevale trajnostno gradnjo 
iz različnih vidikov in priložnost interaktivnega dela.

mag. Branka Bugarin

Ministrstvo za 
infrastrukturo

Delavnica 
»Soustvarjanje 
slovenske nacionalne 
strategije prenove« je 
podala sistematičen 
pregled stanja izvajanja 

nacionalne strategije energetske prenove z 
vidika različnih deležnikov. Primere dobre prakse 
so predstavili zanimivi tuji predavatelji, celotno 
dogajanje pa je bilo obogateno z metodami 
kreativnega razmišljanja, ki so udeležence 
spodbudile k aktivnemu sodelovanju in iskanju 
idejnih rešitev na dejansko zaznane probleme.

IZJAVE UDELEŽENCEV



PRIMER DOBRE PRAKSE

PRIMERA DOBRIH PRAKS IZ 
NEMČIJE IN MADŽARSKE - UČINKI

Nemški primer dobre prakse: KfW

• Program energijske učinkovitosti se je kot odziv na 
naftno  krizo začel izvajati v 70-tih letih,

• Danes: preko 40 let izkušenj, po združitvi obeh 
Nemčij velik vlagatelj v stanovanjski sklad 
nekdanje NDR (več kot 50% stavb obnovljenih),

• Preko 10 milljonov bivalnih enot prenovljenih, 
na stotisoče energijsko visoko učinkovitih novih 
stavb.

Več o pobudi si lahko preberete na naslednji povezavi:

https://www.kfw.de/

Madžarski primer dobre prakse: HEECP

• Program energijske učinkovitosti so kot odgovor 
na spremembo režima v srediini 90-tih let sprožili 
Svetovna banka (WB), Mednarodni denarni sklad 
(IMF) in Globalni sklad za okolje ((GEF),

• Do sedaj prenovljenih pribl. 30 odstotkov stavb,

• Glavna spodbuda Energetska revščina, 

• Preko 20 let bogatih izkušenj, katerih gonilna sila 
so komercialne banke.

 
Več o pobudi si lahko preberete na naslednjih povezavah:

http://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/hungary/
name-22065-en.php

http://www.locsee.eu/best_practice.php?id=187

http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/0/852568B10055
270D852575BD005BFB9D?OpenDocument

TRAJNOSTNA GRADNJA 
ZAHTEVA INOVATIVNO 
FINANCIRANJE, DA POSTANE 
PREVLADUJOČI TREND 

KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)

KfW je razvojna banka v lasti nemške države, 
ustvarjena v luči 2WW. Že od 70-tih let dalje je 
začela, najpogosteje preko komercialnih bank,  
vlagati v energetsko učinkovitost. Eden njihovih 
glavnih instrumentov je subvencioniranje 
obrestne mere, zasnovano za dvig 
dobičkonosnosti in iz tega sledeče gospodarske 
atraktivnosti naložb v EE. Danes omogočajo 
tudi subvencioniranje določenega odstotka 
celotne vrednosti naložbe, ki je odvisna od ravni 
prenove – višja kot je le-ta, večji je odstotek 
subvencioniranja.  KfW na tem področju nima 
tekmecev, njihova uspešnost je navdušujoča in 
njihovi programi se izvajajo še danes, oziroma se 
je proračun za EE tekom let celo opazno zvišal. 
Edina slabost the programov je, da se ne širijo 
izven meja Nemčije, vsaj ne v večjem obsegu. 

HEECP (Svetovna banka, IFC)

Program za sofinanciranje energetske učinkovitosti 
HEECP je na Madžarskem uvedla International 
Finance Corporation (World Bank) s sredstvi, ki 
jih je leta 1996 zagotovil Global Environmental 
Facility (GEF). Njegov glavni cilj je bil priskrbeti 
komercialnim bankam spodbude za naložbe v 
energetsko učinkovitost. Ena od prvih je bil prvi 
Lossov garancijski sklad, katerega namen je bil, 
da krije resnična in zaznana tveganja, ki so del 
naložb v EE. Vsak kredit, ki ga je izdala komercialna 
banka, ki je bila vključena v program, bi bil v 
primeru neplačil pokrit iz tega sklada, kar je imelo 
za posledico padec obrestnih mer, ki bremenijo 
uporabnike. Sčasoma se je program spremenil ter 
razširil tudi na druge države, od Ruseije do Mehike. 
Čeprav se je ta program na Madžarskem zaključil 
že leta 2008, so izkušnje, ki so si jih tekom njega 
nabrale komercialne banke, omogočile sodelujočim 
bankam, da še danes posojajo temu sektorju. Do 
danes so te banke že poročale o dosegi skoraj 
ničelnih prihrankov na teh stavbah.



PRIMER DOBRE PRAKSE

CENE IN PRIHRANKI OB UKREPIH 
ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI

 

 

Več o zelenih hipotekah si lahko preberete na naslednji 
povezavi:

http://www.greenhousemortgage.com/

ZELENE HIPOTEKE
Zasebne, s strani bank financirane 
pobude za podporo gospodinjstvom pri 
energijsko učinkoviti prenovi njihovih 
domov

Pobuda Evropske hipotekarne zveze 
(EMF - glas evropske hipotekarne 
industrije, ki zastopa interese 
hipotekarnih posojilodajalcev in pokriva 
izdajatelje obveznic na evropski ravni) 
ter Evropskega združenja kritih obveznic 
(ECBC) temelji na transparentni verigi 
pobud, ki v smislu ohranjanja premoženja 
in zmanjšanja tveganj zagotavlja 
mikroekonomske prednosti vsem ciljnim 
skupinam, vključno z posojilojemalci, 
posojilodajalci in investitorji. 

Posojilodajalci bi tako po določenem 
časovnem obdobju ter v skladu z 
izboljšanjem energijske učinkovitosti 
nepremičnine posojilojemalcem ponudili 
znižanje obrestnih mer ali pa bi jim 
ponudili dodatna sredstva že v začetku. 
Meritve izboljšav energijske učinkovitosti 
bi temeljile na treh stebrih: (1) energetski 
izkaznici (EI), (2) kazalcih porabe ter (3) 
kazalcih povpraševanja. Ta pobuda bi 
tako naslavljala tri področja potencialnih 
tveganj: kreditna tveganja, premoženjska 
tveganja in tveganja pri delovanju. 

V ta namen bi EMF in ECBC vzpostavila 
pregledno vladno strukturo za vzpostavitev 
in upravljanje definicij  energijsko 
učinkovite hipoteke, podatkovnega 
skladišča ter energijske potne listine. Obe 
organizaciji bi tudi skupno vzpostavili 
strokovni svet za prijave za sofinanciranja 
iz sklada Obzorje 2020. 

CENE IN PRIHRANKI
OB UKREPIH ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI

EI 
“B”

EI “A” Zeleni 
dom

Gradbeni parametri
Dvig cene zaradi „zelenih ukrepov“ (%) 0% 5% 15%

Stroški gradnje (€/m2) 600 630 690

Dodatni gradbeni stroški zaradi „zelenih ukrepov“ (€/m2) 0 30 90
Celotni gradbeni stroški zaradi „zelenih ukrepov“ 0 2,100                  6,300

Poraba energije (kWh/m2/leto)
Poraba energije za ogrevanje 117 70 50 

Poraba energije za toplo vodo 35 15 15
Poraba energije za klimatizacijo 35 20 10
Poraba energije za prezraćevanje 10 5 5
Poraba energije za osvetlitev 49 40 10

Skupn poraba energije za stanovanje 246 150 90

CENE IN PRIHRANKI
OB UKREPIH ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI

EI “B” EI “A” Zeleni 
dom

Cene energije
Povprečna cena elektrike (€/kWh vklj. DDV) 0.12 0.12 0.12

Povprečna cena plina (€/kWh vklj. DDV) 0.04 0.04 0.04

Celoletni izdatki za ogrevanje (€/m2/leto) 4.89 2.93 2.09
Celoletni izdatki za toplo vodo (€/m2/leto) 1.46 0.63 0.63
Celoletni izdatki za klimatizacijo (€/m2/leto) 4.11 2.35 1.17 
Celoletni izdatki za prezračevanje (€/m2/leto) 1.17 0.59 0.59
Celoletni izdatki za osvetlitev (€/m2/leto) 5.75 4.70 1.17
Skupni celoletni izdatki za energijo (€/m2/leto) 17.40 11.19 5.65
Skupni celoletni izdatki za energijo za 70 m2 stanovanje (€) 1,217.72 783.18 395.79
Povpr. mesečni izdatki za energijo za 70 m2 stanovanje (€) 101.48 65.27 32.98
Znižanje izdatkov za energijo
Povpr. mesečni prihranki energije za stanovanje “B” 0.00 36.21 68.49

IZRAČUN HIPOTEKARNEGA OBROKA EIC “B” EI “A” Zeleni 
dom

Velikost stanovanja (m2) 70 70 70
Cena stanovanja 98,000 100,100 104,300
Odstotek soudeležbe 15% 15% 15%
Soudeležba v € 14,700 15,015 15,645
Obresti (€) 5.5% 5.5% 4.7% 
Odplačilna doba (v letih) 20 20 20
Vrednost kredita 83,300 85,085 88,655
Letno plačilo 6,965 7,120 6,934
Mesečno plačilo 580 593 578
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ANALIZA UDELEŽENCEV 

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

NAŠA SKUPNOST

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

UDELEŽENCI

Pregled udeležencedv četrte delavnice celovite 
energetske prenove v sektorju gradbeništva.

Glede na število udeležencev četrte delavnice sta bila  
najbolj številčno zastopana področja javnih podjetij in 
sektor gradbeništva, v kar spadajo proizvajalci in ponudniki 
gradbenih materialov, sledili so jim predstavniki osrednje 
vlade, takoj nato pa finačniki (katerim je bila delavnica tudi 
namenjena) energetski sektor ter projektanti in arhitekti. 

Povabljeni Udeleženi
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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 ČETRTE 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 #4

Na četrti, v področje finaciranja prenove usmerjeni 
delavnici smo od splošnih vprašanj prešli k 
specifičnim. Iz vsebine dosedanjih delavnic smo 
izluščili nekaj ključnih vprašanj, na katera smo 
iskali odgovore, s podanimi predavanji pa smo pred 
udeležence postavili še nekaj dodatnih izzivov. 
Posebno izpostavljen je bil podatek, ki ga je podal 
predavatelj Adrian Balaci, da so sredstva, ki jih v 
Sloveniji namenjamo za financiranje prenove stavb, 
na ravni 10 odstotkov sredstev, ki so jih za isti 
namen zagotovili v Nemčiji. 

V luči tega podatka moramo zato gledati vse ostale 
izsledke delavnice, posebno tiste, ki se nanašajo 
na iskanje dodatnih virov financiranja prenove. 
Očitno je na tem področju največji razporak med 
ponujenim in potrebnim, zato bo treba v naslednji 
različici Nacionalne strategije prenove stavb 
dodatno pozornost posvetiti virom financiranja ter 
stimulativnim ukrepom za investitorje.

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.


