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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

Naravni rezervat Škocjanski zatok je 122 ha veliko polslano 
mokrišče v Sloveniji in edinstveno življenjsko okolje za različne 
rastlinske in živalske vrste. Sooblikujeta ga polslana laguna, 
obdana z rastišči slanuš in trstičjem, in sladkovodno močvirje 
z vlažnimi in močvirnimi travniki ter toploljubnimi grmišči na 
Bertoški bonifiki. Škocjanski zatok vsako leto obišče več kot 
200 različnih vrst ptic, med katerimi so najštevilčnejše liske, 
mlakarice, kreheljci, race žličarice, navadne čigre ter rečni in 
rumenonogi galebi. Vsak letni čas prinese v rezervat nekaj 
novega, zato je obisk Škocjanskega zatoka vedno novo 
doživetje.

Poleg velike biotske pestrosti (bogastvo živalskih in rastlinskih 
vrst ter njihovih življenjskih prostorov) ima nastanek 
Škocjanskega zatoka tudi zelo unikatno zgodbo – njegov 
nastanek je povezan z delovanjem človeka na tem prostoru 
in danes predstavlja izvrsten primer dobre prakse kako lahko 
gospodarski razvoj območja in varstvo narave sobivata 
skupaj.

Oktobra 2014 se je začela dolgo pričakovana gradnja 
objektov, katerih zasnova temelji na aktualnih principih 
trajnostne gradnje, ki upošteva ekologijo, ekonomijo in 
družbeno-kulturološka merila. Arhitekturno so objekti 
zasnovani tako, da se vklapljajo v naravno okolje in ne 
povzročajo ovir ali pasti za žive organizme, navdihnil pa jih 
je živi svet zatoka: stebri vidne lesene konstrukcije, ki nosijo 
fasade, so kot podoba gnezd v trstičju.

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 #5

S petim poslovnim dogodkom smo se odločili, da 
posebno pozornost posvetimo stavbam kulturne in 
arhitekturne dediščine, ki predstavljajo dobršen delež 
stavb, ki jih bo treba energijsko obnoviti ter ki zaradi 
svojih historičnih ali estatskih odlik zahtevajo drugačen, 
bolj inovativen in poglobljen pristop. 

Izpostavili smo vprašanja, kako pravilno pristopiti k 
prenovi, da ne uničimo obstoječih vrednot stavb ter 
kakšni so pravilni pristopi k celoviti prenovi, ki ne zajema 
le učinkovite rabe energije, ampak tudi varovanje virov, 
obenem pa izboljša tudi kakovost bivanja ter zdravje in 
dobro počutje uporabnikov.

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: #5

Peti poslovni dogodek je regionalno pokrival 
primorsko regijo, obenem pa se je tematsko 
usmeril v vprašanja ohranjanja kulturne in 
avtorsko zaščitene arhitekturne dediščine. 
Povabljenci so zatorej bili iz istih vrst kot na 
predhodnih dogodkih, torej odločevalci s področij 
lokalne uprave (predsednike občinskih uprav in 
župane), uslužbenci lokalnih uprav s področja 
investicij, lokalne energetske in razvojne agencije 
ter lokalna združenja inženirjev ali arhitektov, 
dodali pa smo jim še strokovnjake iz zavodov 
za varstvo kulturne dediščine ter odločevalce iz 
pristojnega Ministrstva za kulturo. 

Naš cilj je bil po eni strani predstaviti 
udeležencem celovite pristope k trajnostni 
prenovi stavb kulturne dediščine, po drugi 
strani pa z njihove strani zbrati težave in ovire, 
s katerimi se oni kot soudeleženci v procesih 
prenove srečujejo, ter zbrati njihove sugestije za 
reševanje teh težav.

KJE SE TRENUTNO NAHAJAMO



PETI POSLOVNI DOGODEK 
V ŠKOCJANSKEM ZATOKU

O PETEM 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.

Peti poslovni dogodek BUILD UPON je bil, podobno kot 
vsi ostali doogodki do sedaj, vsebinsko razdeljen na tri 
tretjine, Prvo tretjino začnemo tradicionalno s pozdravnim 
nagovorom ekipe GBC Slovenia, sledi pozdravni nagovor 
soorganizatorja dogodka iz vrst lokalnih energetskih 
agencij - tokrat je to bila Goriška lokalna energetska 
agencija GOLEA ter govornik Nejc Božič. Sledila je 
kratka predstavitev projekta BUILD UPON ter njegovih 
izsledkov v pripravljalnem obdobju - ovir trajnostni gradnji 
po mnenju vodilnih soustvarjalcev prenove. Sledilo je 
prvo na temo dogodka vezano predavanje mag. Mihe 
Tomšiča iz Gradbenega inštituta ZRMK, ki je v okviru 
naslova “Stavbe kulturne dediščine znotraj strategije 
energetske prenove stavb” predstavil vsebino smernica za 
energetsko prenovo spomeniško zaščitenih stavb, ki jo je 
ta inštitut pripravil v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo 
ter ki je tik pred izdajo. Sledil je prvi sklop ustvarjalne 
komunikacije med udeleženci, v katerem je moderatorka 
od udeležencev zahtevala, da zbirajo po eni strani cilje 
za prenovo spomeniško zaščitenih stavb, po drugi strani 
pa prednostne kriterije za celovito prenovo le-teh, ki bi 
jih morala upoštevati MK in MZI. Zbrane podatke so v 
nadaljevanju rangirali glede na njihovo (subjektivno) 
relevantnost. Sledil je prvi premor, namenjen osvežilnim 
napitkom ter preprostejšim prigrizkom. 

Drugi sklop poslovnega dogodka je s predavanjem začel 
Stojan Habjanič, ki je predstavil zasnovo projekta Bistra 
hiša Martjanci. Le-ta je sicer bil izveden že pred skoraj 
10 letii, a kljub temu predstavlja vzorčni primer celovitega 
pristopa k prenovi, ki je vsako posamezno nadstropje 
stavbe obravnaval ločeno glede na negove posebnosti. 

Objekt danes, po skoraj 10 letih od zaključka prenove, 
še vedno enako kakovostno zadošča zahtevam po 
energetski učinkovitosti, predvsem pa ponuja kakaovostno 
in zdravo bivalno ugodje svojim uporabnikom. V 
nadaljevanju je Neža Močnik spregovorila še o smernicah 
za izkoriščanje praznih podstrešij. Sledil je drugi sklop 
ustvarjalne komunikacije, v katerem so udeleženci 
iskali odgovore oziroma sugestije na vprašanja kako 
stimulirati investiitorje in javne naročnike za doseganje 
celovite prenove in ne le energetske ter o nujnih ukrepih 
za doeganje energijske učinkovitosti pri spomeniško ali 
arhitekturno zaščitenih  stavbah, Predlogi udeležencev so 
se tokrat zbirali v blokce BUILD UPON, ki jih prejmejo vsi 
udeleženci predavanj, ter na koncu izmed vseh zbranih 
izbralo tiste, ki so jim bili najbolj pomembni. Drugi sklop 
predavanj se je zaključil s kosilom ter nekoliko daljšim 
odmorom v prijetnem ambientu odprte terase s pogledom 
na naravni rezervat.

V zadnjem sklopu predavanj je kot predavatelj nastopil 
dr. Julije Domac iz Regionalne energetske agencije 
severozahodne Hrvaške. Predstavil je nedavno zaključen 
primer celovite energetske prenove spomeniško 
zaščitenega dvorca Bračak, v katerem so poleg 
lastnih prostorov uredili še prostore za nekaj drugih 
organizacij ter tudi izobraževalni center. Po razgovoru s 
predavateljem je sledil tretji sklop ustvarjalne komunikacije 
z vprašanji o tem, kaj je bilo dobro obdelano na dogodku, 
kaj bi bilo zanimivo predelati naslednjič ter kaj ni bilo 
predelano ali izpostavljeno bo sedaj.

Udeleženci petega poslovnega dogodka so bili z 
dogajanjem ter predavanji izjemno zadoovoljni, med njimi 
pa se je spletla vrstta zelo tesnih stikov, za katere so 
izrazili željo, da jih še nadalje krepijo in izgrajujejo. 

Povzetek izpiskov udeležencev petega poslovnega 
dogodka BUILD UPON navajamo v nadaljevanju za 
kompprimiranimi izsledki vseh petih poslovnih dogodkov 
do sedaj: 



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 TRAJNOSTNI GRADNJI 
TER PREDLAGANE REŠITVE: 
IZSLEDKI ČETRTE DELAVNICE

Izpostavljena vprašanja Predlagane rešitve
OZAVEŠČEVALNE AKTIVNOSTI
• Definicija ciljev za prenovo spomeniško zaščitenih 

stavb

• Kako stimulirati investitorje in javne naročnike za 
doseganje celovite prenove in ne le energetske

• Nujni ukrepi za doseganje učinkovite celovite 
sanacije pri spomeniško zaščitenih stavbah, kot 
so stavbna dediščina ter arhitekturna dediščina

• Osebne koristi (za ivestitorja)
• Statusni simbol
• Udobje bivanja
• Biti »in«, v trendu
• Status »si in« v trendu s sodobnimi rešitvami
• Če sem izviren, sem prepoznan
• Povečanje natalitete zaradi višje kvalitete življenja
• Občina pripravi vizualno predstavitev »urejenega« mesta, 

kako bi izgledalo in to promovira
• Zagotoviti dobro promocijo (širjenje posla)
• Vzpodbujanje celovite prenove za vzpodbujanje rasti 

gradbeništva, kar vzposbuja tudi družbeno rast
• Osveščanje investitorjev o možnostih
• Uporabnik je glavna smernica

• Objave v medijih in strokovni literaturi – reality show 
»Gradimo svojo trajnostno hišo«

• Skupinski obiski sejmov v tujini – ECOBUILD London, 
MADE Milano

• Strokovne ekskurzije in sejmi
• Spletna stran in facebook (linki, interaktivna)
a) baza kvalificiranih izvajalcev
b) baza  dobaviteljev naravnih materialov
c) mnenja uporabnikov
• Izdelava spletnega portala (kataloga dobrih praks)
• Vsakodnevna kratka informacija ob vklopu računalnika

• Izkušnje s terena, praksa
• Komentarji strok
• Katalog «standardnih« detajlov 
• Katalog dobrih celostnih rešitev
•  



IZGRADNJA ZNANJ IN VEŠČIN
• Definicija ciljev za prenovo spomeniško zaščitenih 

stavb

• Prednostni kriteriji za celovito prenovo 
spomeniško zaščitenih stavb, ki jih morata 
upođštevati MK (ZVKD) in MZI (energetika)

• Kako stimulirati investitorje in javne naročnike za 
doseganje celovite prenove in ne le energetske

• 
• Nujni ukrepi za doseganje učinkovite celovite 

sanacije pri spomeniško zaščitenih stavbah, kot 
so stavbna dediščina ter arhitekturna dediščina

• Obvezno izobraževanje županov! Ker se preveč vtikajo v  
delo arhitektov ali druge stroke.

• Razpoložljivost znanj ob vsakem trenutku
• Predstavitev izboljšanja bivalnega ugodja

• Izobraževanja / delavnice o sodobnih tehnologijah – GBC 
delavnica

• Primeri dobrih praks doma in v tujini – predstavitve 
rezultatov merjenj in učinkov: kulturni spomeniki, kulturna 
dediščina

• Prikazi dobrih praks v času izvajanja na gradbiščih
• Ogled primerov dobrih praks z zlatim znakom prenove
• ZVKD – območne enote – obnova kot zgled
• Demo / učni centri za tradicionalne gradnje – 

usposabljanje mojstrov
• Izobraževanje, razvoj tehnik:   ZVKD ↔ projektantska 

stroka
a) Restavratorske tehnike
b) Šola prenove (ZVKD, združenje historičnih mest)
• Predstavitev dobrih praks doma in v tujini (potrjenih s 

strani stroke)
• Predstavitev izsledkov, strokovnih raziskav, testi / 

preizkusi
• Mreženje / interdisciplinarni dogodki, delavnice za 

konzervatorje in investitorje / arhitekte
• Izvedba delavnic o uporabi toplotnih črpalk
• Izobraževanje DGNB (nivo Registered Professional)
• Delavnice o problematiki naravne osvetlitve
• Delavnice o ekološki gradnji

• Jedrnato poznavanje vsebine zaščitenih objektov in 
območij

• Usposobljenost nepremičninarjev s statusom stavb / 
območij glede varovanja

• Seznanjanje / izobraževanje občinskih služb s strokovno 
tehničnim znanjem izvedbenih možnosti za namen 
svetovanja zainteresiranim

• Pri »tehnikih« manjkajo znanja o vrednotenju kulturno 
zgodovinskega pomena

• Pri izvajalcih manjkajo znanja o tehnikah izvedbe pri 
prenovi historičnih stavb

• Na splošno je pomanjkanje ekonomskih znanj s presojo 
finančnih učinkov ukrepov     

• Pri uporabnikih manjkajo znanja o vplivu bivalnih navad 
na mikroklimo in rabo energije

• Poznavanje urbanističnih pogojev in zahtev za konkretno 
lokacijo (delavci ZVKDS)

• Konkretne tehnične izvedbe z detajli – baza znanj
• Znanja statike drugih strok
• Znanje o zgodovini objekta (posnetki)

OVIRE TRAJNOSTNI GRADNJI 
TER PREDLAGANE REŠITVE: 
IZSLEDKI ČETRTE DELAVNICE



FINANČNI IN GOSPODARSKI UKREPI

• Definicija ciljev za prenovo spomeniško 
zaščitenih stavb

• Nujni ukrepi za doseganje učinkovite 
celovite sanacije pri spomeniško zaščitenih 
stavbah, kot so stavbna dediščina ter 
arhitekturna dediščina

• Kaznovanje potrošnih stavb – eko taksa
• Finančni vidik
• Finančna obremenitev »nevzdrževanih« objektov 
• Odkup objektov s strani lokalne skupnosti ali države, nato 

obnova iz EU sredstev (javno zasebno partnerstvo), nato v 
najem.

• Davčno sankcioniranje objektov (ali delov le-tega), ki niso v 
uporabi

• Finančna podpora

• Subvencije kot Eko sklad za spomeniške stavbe
• Obračun del obnove, režijska ura kot enota
• Finančna znanja posameznih sklopov

POLITIČNI IN ZAKONODAJNI OKVIRI

• Definicija ciljev za prenovo spomeniško 
zaščitenih stavb

• Prednostni kriteriji za celovito prenovo 
spomeniško zaščitenih stavb, ki jih 
morata upođštevati MK (ZVKD) in MZI 
(energetika)

• Nujni ukrepi za doseganje učinkovite 
celovite sanacije pri spomeniško zaščitenih 
stavbah, kot so stavbna dediščina ter 
arhitekturna dediščinae

• Poenostavitev procesa pridobivanja subvencij
• Manj omejitev s strani ZVKDS, oz. prilagoditev zahtev ZVKDS
• Odvzem lastništva negospodarnim lastnikom

• Zamenjava investitorja ali izvajalca, ki nima posluha do 
objekta kulturne dediščine

• Kvalitetna zakonodaja (pisana le za novogradnjo)



ORGANIZACIJSKI IN ADMINISTRATIVNI UKREPI

• Definicija ciljev za prenovo spomeniško 
zaščitenih stavb

• Kako stimulirati investitorje in javne 
naročnike za doseganje celovite prenove 
in ne le energetske

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Nujni ukrepi za doseganje učinkovite 

celovite sanacije pri spomeniško zaščitenih 
stavbah, kot so stavbna dediščina ter 
arhitekturna dediščina

• Javna pohvala 
Javni objekti lahko s prenovo pridobijo prostor in možnost za 
uvedbo / izvajanje novih programov

• Energetska učinkovitost objektov po večjih območjih (občine, 
naselja)

• Poenostaviti nepotrebne / nepomembne procese (zbiranje 
dokumentacije...)

• Nagrada izvajalcem!
• Da imajo pred seboj seznam ukrepov celovite prenove, ki jih 

seznani s tem, kaj oz. na kaj morajo pomisliti, kot npr. Check 
lista ali opomnik

• Nagrada za projektanta / izvajalca za »naj objekt po merilu 
uporabnika objekta« in obratno sramotilni steber za najslabše!

• Seznam slabih izvajalcev in slabih praks
• Anketa uporabnikov prenovljenih stavb o zadovoljstvu
• Črna lista za slabe izvedbe
• 
• Vključevanje predstavnika ZVKD v začetni fazi projekta
• Analiza trenutnega znanja / vedenja zaposlenih na ZVKD
• Seznanitev s problemi stroke (arhitekti) in ZVKD pri 

medsebojni komunikaciji
• Uporaba in smiselnost analiz osvetlitve
• S smernicami za prenovo
• Ogled gradbišč med izvedbo
• Prikaz primerov slabih praks načrtovanja in izvedbe ter 

posledi le tega
• 
• Poznavanje vseh tehnologij in materialov, ki so vsak trenutek 

na voljo - na enem mestu, neodvisno posredovano
• Poenostavljeno kulturno varstveno vrednotenje, bolj kot 

register
• Usmerjanje proizvajalcev v obnovo (materiali za trajnostno 

obnovo)
• Upoštevanje trajnosti materiala (izbirati tudi na podlagi tega in 

razmišljati o bodočih nerazgradljivih odpadkih)
• Oblikovanje npr. Fasad z novimi materiali v videzu starih
• Razumevanje »statičnosti« starih stavb, tradicionalnih stavb
• Seznanjenost lastnikov s statusom stavbe
• Pravni vidik avtorske zaščite
• Fleksibilnost ZVKDS pri sodelovanju z investitorji in projektanti
• Poznavanje dejanskih potreb (in ne želja) v grajenem okolju
• Prepoznavanje omejitev iz posamezne stroke
• Vključevanje v/ povezovanje v interdisciplinarnosti v 

pravočasni fazi
• Preliminarne raziskave z analizami
• Povezovanje s spomeniškim varstvom (ZVKD)
• Povezovanje z vsemi udeleženci



Vesna Hrvatin

Arhitektka

Ta poslovna 
delavnica je bila 
prava popestritev 
strokovnega dogajanja 
in svetel obet v bolj 
premišljeno in trajno 
gradnjo tudi na 

področju stavbne dediščine. Ustvarjalno vodeno 
sodelovanje med raznovrstnimi udeleženci in 
iskrivo iskanje rešitev je na površje naplavilo 
starodavno spoznanje, da ljudje globoko v sebi 
hrepenimo po gradnjah in prenovah, ki niso zgolj 
tehnično dovršene, temveč tudi – ali pa predvsem 
– topla in prijetna ozadja za bivanje, delo in 
življenje. Celovita energijska gradnja in prenova, 
ki je bila osrednja tema delavnice, tako ne zajema 
le zmanjšane porabe virov energije za delovanje 
in vzdrževanje stavb, temveč tudi zmanjšano 
porabo človeške vitalne in ustvarjalne energije. 
Menim, da je v tem pogledu prispevek te delavnice 
zelo dragocen in omogoča bolj celovit pogled na 
trajnost, katere namen je, da - traja.

Nataša Kolenc

Mestna občina  
Nova Gorica

Sodelovanje na 
dogodku BUILT 
UPON, Soustvarjanje 
slovenske nacionalne 
strategije prenove, je 
bilo resnično zanimivo, 

IZJAVE UDELEŽENCEV

plodno in poživljajoče. 

Najprej zaradi načina sodelovanja samega: metode 
ustvarjalne komunikacije oziroma ustvarjalnega 
sodelovanja (deBono), ki so bile z Nastjo Mulej 
vključene v moderiranje celotnega dogodka, 
so takoj ustvarile drugačno, mnogo bolj odprto 
komunikacijo med udeleženci. Bile so tudi zanimiv 
in učinkovit način zbiranja mnenj ter sugestij 
prisotnih na izbrane teme. 

Teme so bile prave – na pravem mestu in ob 
pravem času, zlasti v povezavi z dolgo pričakovano 
Strategijo energetske prenove dediščinskih stavb, 
ki v Sloveniji s tega vidika še niso bile resno, 
celostno obravnavane. Posebej dragocene so 
vedno tudi praktične izkušnje in osebni kontakti z 
ljudmi, ki izkušnje imajo. 

Prava je bila tudi izbira lokacije – Škocjanski zatok 
kot zgodba o tem, kaj lahko ohranimo (naravna in 
kulturna dediščina) in kaj lahko iz tega naredimo, 
če so zraven pravi ljudje. Vključno s projektanti 
nove, povsem lesene stavbe, ki odlično nadgradi 
celoten prostor in njegovo zgodbo. 



PRIMER DOBRE PRAKSE

BISTRA HIŠA MARTJANCI - UČINKI

Ohranitev kulturne dediščine: stavbo, ki je že bila v precej 
slabem stanju, smo rešili pred propadom. Strokovnjaki Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine so lahko prisostvovali uporabi 
sodobnih gradbenih znanj in tehnologij ter s tem dobili vpogled 
v potenciale celovitih energetskih prenov stavb, ki jih varujejo. 

Prenos sodobnih tehnologij in trening izvajalcev: pri 
prenovi je bilo namenoma uporabljenih več tehnoloških rešitev, 
s katerimi smo želeli prikazati široko paleto znanj, ki jih je moč 
uporabiti pri prenovi starejših, tudi zaščitenih, stavb. Uporabili 
smo številne rešitve in sicer na področju ogrevalne tehnike in 
konceptov ogrevanja ter hlajenja talno gretje, stensko gretje, 
konvekcijsko ogrevanje, sevalno pohlajevanje, konvekcijsko 
pohlajevanje in prezračevanje z rekuperacijo, kakor tudi različne 
tehnologije in pristope za zmanjšanje toplotne potrebe stavbe, to 
je notranje toplotne izolacije iz trstičnih plošč, notranje toplotne 
izolacije iz EPS in lesne volne ter notranje toplotne izolacije iz 
XPS v okenskih špaletah, policah in prekladah, vse skupaj v 
kombinaciji z ilovnatimi ometi, apnenimi ometi, naravnimi in zelo 
paropropustnimi slikarskimi barvami. S teoretičnimi izhodišči 
uporabljenih tehnoloških rešitev in s praktično izvedbo smo 
seznanili tudi izvajalce gradbeno-obrtniških del. 

Zmanjšanje porabe energije za ogrevanje: stavba ima 
skupaj 332,20 m2 v treh etažah in vsaka ima drugačno 
zasnovo za dosego toplotnega ugodja in simetrije. V pritličju je 
tako vgrajeno talno ogrevanje, v nadstropju stensko ogrevanje 
na zunanjih zidovih ter v mansardi stensko ogrevanje 
na čelnih zidovih. Stavba premore tudi prezračevanje z 
vračanjem toplote. Viri energije so toplotna črpalka voda-
voda, biomasa v obliki lesnih sekancev, SSE velikosti 6,0 m2 
in fotonapetostne naprave, ki so hkrati senčila na parkirnih 
mestih. Letna poraba toplotne energije Qk je ca. 35.000 kWh, 
kar znaša ca. 105 kWh/m2 letno. Energetsko število stavbe 
po prenovi v primerjavi pred prenovo predstavlja le še tretjino 
prejšnje porabe.

Več informacij na naslovu: http://www.bistrahisa.si/

BISTRA HIŠA MARTJANCI  

Celovita prenova stavbe pod spomeniškim 
varstvom

Kako pristopiti k celoviti trajnostni in 
hkrati celoviti energetski prenovi stavbe, 
ki je zapuščena že mnoga leta, je tik pred 
razpadom, a je hkrati zavarovana s strani 
nacionalne zakonodaje kot nepremična 
kulturna dediščina? Se sploh da? 

Odgovor je DA; če le ima lastnik odnos do 
stavbe in se investicije loti celovito. V primeru, 
ki je opisan v nadaljevanju, je temu bilo tako. 
Lokalna razvojna agencija je potrebovala 
nove prostore kjer bi si uredili poslovne 
površine za 10 – 15 zaposlenih. Pred tem so 
gostovali v tesnih prostorih občinske stavbe, 
kjer ni bilo nobenih možnosti za dodatno 
povečanje površin. Odločili so, da kupijo 
razpadajočo stavbo stare osnovne šole v 
kraju Martjanci ( občina Moravske Toplice), jo 
prenovijo in uporabijo za te namene. S tem bi 
rešili kulturno dediščino, prišli do poslovnih 
prostorov in hkrati uredili videz vaškega jedra, 
ki ga je kazila zapuščena stavba.

Načrtovanje se je začelo s pogovori 
investitorja s pestro skupino strokovnjakov, 
torej interdisiciplinarno že od samega 
začetka. Arhitektura, gradbeništvo, 
energetika in varovanje kulturne dediščine 
so bila področja, ki so bila zastopana 
v snovanju zasnove prenove stavbe. 
Rezultat je bila tehnična dokumentacija, ki 
je vsebovala izolacijske ukrepe na ovoju 
stavbe (na notranji strani zunanjih zidov), 
uporabo obnovljivih virov energije, uporabo 
čim več naravnih materialov in ugodno 
bivalno okolje (svetloba, toplotno ugodje, 
temperaturna simetrija, akustika,...). 



PRIMER DOBRE PRAKSE

UČINKI CELOVITE PRENOVE 
DVORČA BRAČAK

Projekt ima pozitiven vpliv tako na okolje, kot na 
energijsko učinkovitost. Celotna prenova stavbe je 
omogočila, da je objekt prešel iz razreda energijske 
učinkovitisti E v razred B z 88 odstotnim deležem energije 
iz obnovljivih virov. Energijska prenova bo zmanjšala 
porabo energije za ogrevanje do 70 odstotkov, od začetnih 
213,0 kWh/m2 na 64,0 kWh/m2.  Tekom prenove so bile 
uporabljene najsodobnejše tehnične rešitve, ob tem pa se 
je spoštovala tako izvirna oblika kot videz stavbe. Tako je 
bila inovacija po eni strani odgovor na izziv, po drugi pa  
sredstvo za dvig eneregijske učinkovitosti.  

Prenova in vzdrževanje zelenih površin okrog stavbe 
bosta prispevala k ohranjanju naravnega okolja. Projekt 
bo z vzpostavitvijo novih dejavnosti, kot so izobraževalni 
center, podjetniški inkubator in lokalna restavracija, 
izboljšal kakovost življenja lokalnih prebivalcev ter 
prispeval k dvigu ravni zaposlenosti term k regionalnemu 
razvoju. Pričakuje se, da bo center ustvaril vsaj 40 novih 
zaposlitev na tem področju, okrepil domač gradbeni 
sektor ter izboljšal raven usposobljenosti delavcev in 
profesionalcev. V Centru izvajani izobraževalni programi 
bodo usmerjeni v celotno regijo jugovzhodne Evrope ter 
širše, projekt sam po sebi pa bo dvignil ozaveščenost 
širše javnosti o učinkoviti rabi energije ter pomenu 
nadaljevanega trajnostnega razvoja.

Več o prenovi dvorca Bračak si lahko preberete na 
naslednji povezavi:

http://regea.org/

ENERGETSKI CENTER 
BRAČAK 

Inovativen tehnološko in v zasnovi

Prenova in revitalizacija Dvorca Bračak je 
edinstven primer energijske prenove stavbe, 
zaščitene kot kulturna dediščina. Poudarek je 
bil na dveh vidikih: uporabi naprednih tehničnih 
rešitev ter povrnitvi uporabnosti javne stavbe.

Snozi zgodovino je dvorec Bračak dvakrat 
spremenil svoj namen: nastal je kot 
aristokratska poletna rezidenca koncem 19 
stoletja ter bil po 2. svetovni vojni spremenjen 
v bolnišnico. Ko so bolnišnico leta 2007 
premestili na drugo lokacijo, je stavba ostala 
neuporabljena ter prepuščena propadanju. 
Sodelovanje med lastnikom dvorca – županijo 
Krapina-Zagor je ter agencijo REGEA je 
pripeljalo do zamisli Energetskega centra 
Bračak, regionalnega centra odličnosti in 
znanja o energijski učinkovitosti in obnovljivih 
virih energije, kjer bodo istočasno gostovali 
poslovni inkubator za obetajoča start-up 
podjetja s področja energije, večnamenski 
izobraževalni in demonstracijski center ter 
pisarne regionalne razvojne agencije ZARA 
in regionalne energetske agencije REGEA. Za 
učinkovito promocijo  inovativne zamisli so 
v agenciji REGEA izdelali tudi prepozanvno 
vizualno podobo.

Zamisel o projektu izhaja iz leta 2011, ko 
sta Splošna bolniščnica Zabok in REGEA 
podpisala sporazum o uporabi stavbe. Leta 
2013 je županija Krapina-Zagorjepooblastila 
REGEO, da izvede prenovo in revitalizacijo 
dvorca Bračak. Leta 2015 so bila sredstva za 
financiranje zagotovljena in gradbena dela so se 
lahko začela. Zaključena so bila konec leta 2015.  
Celotno sofinanciranje obnove dvorca v obsegu 
3,2 milijona evrov je bilo omogočeno z vladno 
odločitvijo, s katero so Energetski center Bračak 
proglasili za projekt nacionalnega pomena 
za okolje, naravo, energijsko učinkovitost 
in obnovljive vire energije. Institucija, ki je 
zagotovila sredstva, je bil Hrvaški sklad za 
zaščito okolja in energijsko učinkovitist.
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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



SEKTOR

N
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vendar ...
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Sprem
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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 PETE  
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 #5

Na peti delavnici smo kot izziv udeležencem 
postavili vprašanja, vezana na ohranjanje 
spomeniško ter avtorsko zaščitenih objektov ob 
izvedenih projektih energetske prenove. Njihov 
odziv je bil navdušujoč: zavzeto sodelovanje 
je ustvarilo širok nabor priporočil vladi za 
naslednjo različico slovenske nacionalne 
strategije prenove, predvsem pa je povezalo ter 
spodbudilo k sodelovanju ter povezovanju same 
udeležence delavnice. Naš pristop k delu jim je 
pokazal pot za njihovo bodoče udejstvovanje. 

Zato se že kažejo poti za nadaljevanje 
sodelovanja, vzpostavljenega na naši poslovni 
delavnici v Škocjanskem zatoku, projekt BUILD 
UPON pa je dobil lepo število novih zavzetih 
podpornikov našega dela. 

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.


