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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

Turistična kmetija Ježek je izjemen primer ohranjanja ter 
ožiljanja tradicije kmetije v popolnoma mestnem okolju. 
Navkljub lokaciji, ki jo vse bolj preraščajo naseljja blokov in 
enostanovanjskih hiš se trudijo ostajati avtentični ter ponuditi 
mestu drobec naravnosti ter življenja, ki tukja izginja.

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

Zadnji poslovni dogodek BUILD UPON smo 
namenili izdelavi povzetka vseh delavnic ter izbiri 
najpomembnejših priporočil vladi. 

Zato smo kot material za zadnjo delavnico pripravili izbor 
ovir in priporočil za njihovo odpravo, ki so se na prejšnjih 
delavnicah izpostavili kot ključni. Na osnovi izbora, ki so 
ga naredili udeleženci zaključnega dogodka, smo v okviru 
ožje delovne skupine sodelavcev projekta BUILD UPON 
izluščili nabor ključnih priporočil vladi za nmaslednjo, 
drugo zapovrstno različico nacionalne strategije prenove 
stavb, katere rok za oddajo na sedež EU je 30. april 
2017.

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: #6

Zadnji, šesti poslovni dogodek BUILD UPON 
se je odvijal v prestolnici Ljubljani ter ni imel 
regionalne obeležbe. Tudi tematsko se nismo 
omejevali le na eno skupino ukrepov, ampak smo 
zajeli ter skupno ovrednotili vseh pet sklopov.

Ob vabljenju udeležencev zadnjega dogodka 
smo se posebej potrudili, da so bili na delavnici 
prisotni nekateri ključni soustvarjalci prenove, ki 
bodo pomembno vplivali na potek oblikovanja 
2. slovenske startegije prenove stavb. Tako 
so bili prisotni nekateri ključni udeleženci iz 
pristojnih ministrstev, javnih podjetij (ZVKD) 
ter raziskovalnih inštirucij, ki so najpogosteje 
vključene v nastajanje ključnih strokovnih 
dokumentov za potrebe vlade.

Cilj zadnjega, sklepnega poslovnega dogodka 
BUILD UPON je bil, da izberemo ključna 
priporočila, ki jih bomo predstavili kot tista, brez 
katerih naslednja različica strategije prenove 
stavb ne bo dokument, ki bo ustrezno podprl 
gospodarstvo, predvsem pa ne bo uporabnikov 
stavb podprl na hitrejši poti v brezogljično družbo.

KJE SE TRENUTNO NAHAJAMO



ŠESTI POSLOVNI DOGODEK 
V LJUBLJANI

O ŠESTEM 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 na zadnjem dogodku smo uporabljali 
orodja in tehnike dela, ki jih ta metoda uporablja. 

Tudi zadnji, šesti poslovni dogodek BUILD UPON je bil, 
enako kot vsi ostali dogodki do sedaj, vsebinsko razdeljen 
na tri tretjine, Pozdravni nagovor udeležencem dogodka 
je imel tokrat v imenu organizatorja v.d. predsednika 
Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo Vojko 
Golmajer. Sledil mu je pozdravni nagovor direktorja 
soorganizatorja - energetske agencije KSSENA Boštjana 
Krajnca, za njim pa še uradna predstavitev nosilne teme 
zadnjega dogodka, njenega poeka, organizatorja in 
projekta BUILD UPON ter izhodišč za pripravo priporočil 
vladi v izvedbi Irene Hlede iz GBC Slovenia.

Sledil je sklop treh predavanj predstavnikov slovenskih 
energetskih agencij, ki s svojim delom prav tako posegajo 
na področje prenove stavbe ter istočasno izvajajo 
evropske projekte sheme Obzorje 2020. Najprej je 
predstavnik energetske agencije KSSENA Niko Natek 
predstavil izobraževalne vsebine na temo energetskega 
pogodbeništva, ki jo jih v njihovi agenciji pripravili in izvedli 
v okviru projekta EnPC-INTRANS. Sledil mu je direktor 
iste energetske agencije Boštjan Krajnc, ki je namesto 
manjkajočega direktorja energetske agencije GOLEA iz 
Nove Gorice predstavil uspešne primere dobrih praks 
energetskega pogodbeništva, ki jih izvajajo v občini Brda. 
Sklop je zaključil Jure Eržen iz gorenjske energetske 
agencije LEAD s predstavitvijo projekta Moder, v okviru 
katerega vpeljujejo inovativna oblikovalska orodja za 
obnovo stavb na ravni okrožij. Projekt je, v nasprotju s 
predhodno predstavljenima, še v fazi izvajanja, tako da so 
lahko predstavljena orodja uporabna tudi na konkretnih 
primerih izvedb prenov. 

Prvemu sklopu predavanj je sledil prvi del delavnice, 
na katerem so udeleženci izmed prejetih naborov 
predlaganih ukrepov označili tiste, ki so jih prepoznali kot 
ključne ter ki lahko pomembno prispevajo k pospešitvi 
procesa prenove stavb. Po delavnici je sledil prvi premor s 
prigrizkom ter osvežilnimi pijačami za udeležence.

Drugo tretjino poslovnega dogodka je začel naš prvi 
mednarodni strokovnjak, belgijski strokovnjak za ESCO-
financiranja Jean-François Marchand, ki je predstavil 
svoj pogled na financiranje energetskih novogradenj 
in prenov ter nekaj uspešnih dobrih praks. Naslov 
njegovega predavanja je bil “Zvečanje zmogljivosti občin 
za inoviranje financiranja v energijsko učinkovitost”. Po 
predavanju se je razvila živahna razprava, v kateri so 
se tako udeleženci, kot tudi oba predavatelja dotaknili 
nekaterih žgočih tem glede prenov in njihovega 
financiranja. V drugem delu delavnice, ki je sledil, so 
udeleženci iskali možne ovire po njihovem najbolj 
izpostavljenim ukrepom. Odmor za topel obrok, ki je sledil, 
je bil tudi priložnost za dodatno mreženje udeležencev.

V zadnji tretjini delavnice je sledilo predavanje druge 
mednarodne izvedenke, francoske znanstvenice dr. Yamine 
Saheb, ki je pred nedavnim izdala svojo analizo energijskega 
prehoda evropskega stavbnega sklada, v kateri predstavlja 
podlage za sprostitev 4. industrijske revolucije, s posebnim 
poudarkom na delu le-te, vezanim na gradbeni sektor. V 
predavanju pod naslovom “Kako lahko gradbeni sektor 
sprosti 4. industrijsko revolucijo?”. Provokativna tematika 
je seveda znova spodbudila vprašanja udeležencev, ob 
zaključku katerih je ostalo le še malo časa za zadnji sklop 
delavnice, na katerem so udeleženci napisali le še svoje 
vtise o dogodku ter izpostavili, kaj jim je bilo všeč ter kaj bi si 
želeli v prihodnosti. 

Zadnji, šesti poslovni dogodek BUILD UPON je izmed 
ukrepov izluščil tiste, katerih realizaciji moramo ob 
ustvarjanju 2. različice strategije prenove stavb nameniti 
največ pozrnosti.



SPLOŠNA UGOTOVITEV  

 
Pomanjkanje primerov dobrih praks se kaže 
kot eden močnejših zaviralcev trajnostne 
gradnje. Težava je dvoplastna: po eni strani 
primanjkuje primerov dobrih praks, po drugi 
strani pa imamo preveč primerov slabih 
oziroma premalo učinkovitih (uspešnih) praks, 
predvsem s področja energijske prenove 
stavb. VSAJ 5 DO 10 ZGLEDNIH PRIMEROV 
DOBRIH PRAKS BI BILO NUJNO IZVESTI 
TER JIH TUDI USTREZNO PREDSTAVILTI ČIM 
ŠIRŠI JAVNOSTI, S POSEBNIM POUDARKOM 
NA JAVNIH STAVBAH, KI NAJ BODO ZGLED.

AGREGIRANI IZSLEDKI  
DELAVNIC BUILD UPON: 
PRIPOROČILA VLADI ZA 2. RAZLIČICO 
STRATEGIJE PRENOVE STAVB

OZAVEŠČEVALNE AKTIVNOSTI

• Dobri pilotni primeri trajnostne gradnje (vsaj 5 - 10 
primerov);

 o Preverjanje rezultatov 5/10/15 let;
• Vzpostavitev sistema informiranja o primerih dobrih 

praks (spletni portal);
 o za različne vrste stavb,
 o po regijah,
 o definirana struktura kazalnikov,
 o baza kvalificiranih projektantov,
 o baza kvalificiranih izvajalcev,
 o baza dobaviteljev naravnih gradbenih materialov,
 o izkušnje s terena, praksa,
 o povečanje obsega medijskega predstavljanja 

dobrih praks (novosti, tudi za manjše investicije),
 o učinkoviti prikazi prihrankov (povrnitev investicije),
 o prikazi bonitet zvišanja bivalnega ugodja,
 o komentarji strok,
 o katalog «standardnih« detajlov,
 o katalog dobrih celostnih rešitev,
 o mnenja uporabnikov,
 o transparentni prikazi vodenja investicij,
 o ....
• Skupinski obiski sejmov v tujini, strokovne ekskurzije;
• Vključevanje vseh vpletenih (ustrezna komunikacija s 

širšo javnostjo);
 o televizijske oddaje (reality show »Gradimo svojo 

trajnostno hišo«),
 o zloženka v vsak dom, 
 o objava zbornika / priročnika primerov dobrih praks,
 o spletni portal z rešitvami,
 o ozaveščanje o posledicah nekakovostnih izvedb in 

»hitre gradnje«.
• Ozaveščanje vseh generacij (tudi najmlajših);
• Vzvodi spodbujanja;
 o natečaji, nagrade za celostno trajnostno prenovo 

stavb,
 o objave rezultatov monitoringov.
• Neinstitucionalno združevanje strokovnjakov in 

zainteresirane javnosti.



ZNANJA IN VEŠČINE

• Zvišati raven znanja vseh soudeležencev v 
trajnostni gradnji ter posebno investitorjev in 
uporabnikov stavb;

• Vzpostaviti stalen in stabilen sistem izobraževanja:
 o v sodelovanju z industrijo – Združenjem za 

trajnostno gradnjo,
 o dopolnilni sistem izobraževanja, vključno s 

preverjanjem znanja in izdanim potrdilom o znanju,
 o obvezno stalno izobraževanje članov ZAPS in IZS 

vključno s kreditnimi točkami,
 o aktivne brezplačne delavnice (npr. proizvajalci 

gradbenih materialov),
 o demo /učni centri za tradicionalno gradnjo – 

usposabljanje mojstrov,
 o razvoj tehnik:   ZVKD ↔ projektantska stroka:
  - restavratorske tehnike,
  - šola prenove (ZVKD, združenje historičnih 

  mest), 
 o Multidisciplinarno povezovanje različnih strok;
 o Obvezna praksa za izvajalce, naročnike in uradnike;

• Vzpostaviti sistem strokovnega preverjanja ravni znanj o 
trajnostni gradnji;

• Izkustveno izobraževanje (vzorčne hiše, demonstracijski 
centri ali centri odličnosti);

• Razpoložljivost znanj ob vsakem trenutku;
• Izobraževati uporabnike o uporabi objektov.

SPLOŠNA UGOTOVITEV  

 
Pomanjkljivo znanje o trajnostni gradnji je 
priosotno na vseh ravneh, od zaposlenhi na 
ministrstvih, preko pristojnih javnih službe 
(upravne enote), javnih naročnikov, ostalih 
investitorjev, upravnikov stanovanjskih stavb, 
lastnikov stanovanj ter drugih nepremičnin 
(posebno pomembni so lastniki večjega 
števila le-teh – šole, zdravstvo, ipd.)

AGREGIRANI IZSLEDKI  
DELAVNIC BUILD UPON 



SPLOŠNA UGOTOVITEV  

 
Glede na analizo strokovnega eksperta – 
predavatelja na delavnici BUILD UPON je 
obseg sredstev, ki jih v Sloveniji trenutno 
zagotavljamo in namenjamo za zvišanje 
energijske učinkovitosti stavb, v obsegu 
(procentualno glede na število prebivalcev) 
le približno 10 odstotkov sredstev, ki so jih, 
na primer, za te potrebe zagotovili v Nemčiji. 
Tako da bi morala biti naša prednostna naloga 
ter istočasno pogoj, da dovolj hitro sledimo 
zahtevam po zmanjšanju toplogrednih vplivov 
stavb, ZAGOTOVITEV OBČUTNO VIŠJEGA 
OBSEGA SPODBUD ALI DRUGIH FINANČNIH 
MEHANIZMOV. 

FINANČNI  
IN GOSPODARSKI UKREPI

• Poleg javno-zasebnih partnerstev razmišljati tudi o 
drugih virih financiranj, kot npr.:

 o aktiviranje sredstev občanov,
 o združevanje sredstev,
 o občinske ali regionalne obveznice,
 o dolgoročne finančne stimulacije,
 o financiranje ESCO podjetij,
 o nova (finančna orodja, kot so zelene hipoteke, 

zelene obveznice ..,
 o »kaznovanje« potrošnih stavb – eko taksa,
 o finančna obremenitev »nevzdrževanih« objektov;
• Obseg finančnih vzpodbud in dinamiko povečati ter 

uskladiti tako, da bo:
 o sistem stabilen na daljše obdobje (možno 

načrtovanje s strani gospodarstva in uporabnikov),
 o uvesti davčne (dohodninske) olajšave za investicije 

v trajnostno gradnjo,
 o uvesti stimulacijo zaposlenih na občinah za dobro 

delo,
 o uvesti nagrade in drugačne bonuse v primeru 

investicije v trajnostno gradnjo/prenovo;
• Zvišati učinkovitost financiranj:
 o manj birokracije,
 o krajša doba odplačila,
 o za pomanjkanje sredstev med gradnjo vključiti v 

načrt 20% »rezerve«,
 o vvesti predpisano zaporedje energijske obnove 

objekta,
 o subvencije zamenjati za druge oblike olajšav – 

davčna olajšava, kredit,
 o novi pristopi za gradbeni nadzor, 
 o po izvedbi strokovna analiza stanja;
• Ekosklad:
 o načrtovati spodbude za več let vnaprej,
 o načrte pravočasno predstavljati javnosti ter 

gospodarstvu,
 o subvencije vezati na učinek,
 o meriti in preverjati učinke,
 o subvencije za spomeniško zaščitene stavbe,
 o poenostavitev procesa pridobivanja subvencij;

• Vzpostaviti mehanizem komunikacije med bankami in 
kreditojemalci, ki bo podpiral trajnostno prenovo stavb 
ter omogočal večji vstop finančnega kapitala;

• Pri prenovi stanovanjskega sklada:
 o vzpostavitev novih oblik stanovanj (zadružna 

stanovanja), 
 o narediti terminski finančni načrt, ki se ga prilagodi 

finančno najšibkejšim lastnikom,
 o definirati pojem skupinske odgovornosti 

(večstanovanjske stavbe, kreditiranje);
• Kulturna dediščina:
 o v EZ vnesti finančne spodbude pri prenovi 

kulturne dediščine za vse stavbe, tako spomenike kot 
registrirano dediščino,

 o razbremeneniti plačevanja davka za nepremičnine 
lastnike kulturnih spomenikov,

 o uvesti davčne razbremenitve pri nabavi gradbenih 
materialov za lastnike kulturnih spomenikov.

AGREGIRANI IZSLEDKI  
DELAVNIC BUILD UPON



POLITIČNI IN ZAKONODAJNI UKREPI

• Izboljšati Zakon o zelenem javnem naročanju (ZEJN) ter 
Zakon o javnem naročanju za področje stavb, tako da:

 o vključujeta konkretna merila za izbiro dobrega 
izvajalca trajnostne prenove (tudi:izločitev slabih 
izvajalcev),

 o izključujeta kriterij najnižje cene,
 o vzpostaviti evidenco strokovnjakov z referencami,
 o uvajata kriterij zahtevane kakovosti za primerno 

ceno, 
 o upoštevata lokalne proizvajalce in izvajalce ter 

trajnostne kriterije,
 o prepovedujeta navedbe blagovnih znamk pri javnih 

razpisih;
• Zmanjševati število predpisov in zakonov;
• Vključevati trajnostnost na ravni prostorskih aktov;

• Manj omejitev s strani ZVKDS, oz. prilagoditev zahtev 
ZVKDS;

• Odvzem lastništva negospodarnim lastnikom;
• Enakovredno energiji dodati bivalno ugodje in zdravje – 

celovite prenove;
• Uvesti dolgoročno odgovornost in dolgoročno planiranje;
• Pri prenovi stanovanjskega sklada:
 o prilagoditi stanovanjski zakon,
 o urediti lastniška razmerja;
• Kulturna dediščina:
 o Olajšava pri doseganju energetske učinkovitosti 

stavb (nižji energijski standardi za skoraj ničenergijske, 
ničenergijske stavbe) za vse stavbe kulturne dediščine, 
tako spomenike kot registrirano dediščino.

AGREGIRANI IZSLEDKI  
DELAVNIC BUILD UPON 



ORGANIZACIJSKI  
IN ADMINISTRATIVNI UKREPI

• Pripraviti »abecedo«, »čitanko«,.. ipd. trajnostne 
gradnje - enotne smernice za trajnostno gradnjo za vsa 
ministrstva;

• Definirati ter poenotiti izrazoslovje o trajnostni gradnji;
• Raven razmišljanja od ukvarjanja z energijsko 

učinkovitostjo razširiti tudi na bivalno ugodje in zdravje;
• Poenostaviti nepotrebne / nepomembne procese 

(zbiranje dokumentacije...);
• Razviti orodja za LCA in LCC;
• Revidiranje zahtevnih projektov, več časa za pripravo 

projektov;
• Integralno načrtovanje kot obveza;
• Vzpostaviti seznam ukrepov celovite prenove (check-

lista ali opomnik) za projektante;
• Vključevati IT za pametne stavbe, inovativnost, ....;
• Fleksibilnost ZVKDS pri sodelovanju z investitorji in 

projektanti;
• Vzpostaviti sistem odgovornosti in celovitega nadzora v 

vseh fazah investicije;
• Vzpostaviti okolje, ki bo omogočalo izdelavo tehnične 

dokumentacije na zalogo;
• Neinstitucionalno združevanje strokovnjakov in 

zainteresirane javnosti;
• Pri prenovi stanovanjskega sklada:
 o vzpostavitev novih oblik stanovanj (zadružna 

stanovanja)
 o narediti terminski finančni načrt, ki se ga prilagodi 

finančno najšibkejšim lastnikom,
 o definirati pojem skupinske odgovornosti 

(večstanovanjske stavbe, kreditiranje),
 o odgovornin inštitucijam dati vzvode za vzpodbudo/

prisilo lastnikov za energijsko prenovo stanovanj,

 o Ločiti zakonodajne okvire za neprofitna stanovanja 
od profitnih;

• Kulturna dediščina:
 o prenova se lahko izvede le za celoten objekt 

kulturne dediščine v celoti, prenove posameznih delov 
niso sprejemljive,

SPLOŠNA UGOTOVITEV  

 
Področja trajnostne gradnje vsaj v tej začetni 
fazi ne tlačiti v zakonodajne okvire, ampak naj 
se najprej dela na ravni usmeritev oz. smernic 
- preveč je zakonov in uredb, manjkajo pa 
jasne opredelitve ter definicije pojmov. 

AGREGIRANI IZSLEDKI  
DELAVNIC BUILD UPON



doc.dr. Ljubo Lah, 
univ.dipl.inž.arh.

Fakulteta za 
arhitekturo, UL

Soustvarjanje 
slovenske nacionalne 
strategije prenove 
je lahko za vse 
nas sodelujoče 

izjemna priložnost, da prizadevanja, ki se sedaj 
omejujejo na oblikovanje “Dolgoročne strategije 
za spodbujanje naložb ENERGETSKE PRENOVE 
STAVB”, razširimo oziroma preusmerimo v bolj 
smiselno in upravičeno pripravo “Dolgoročne 
strategijo za spodbujanje naložb INTEGRALNE 
(celovite) PRENOVE STAVB”. Energetski vidik 
je lahko le eden izmed pomembnih vidikov 
prenove, ki ga lahko sedaj uporabimo kot vzvod, 
da vlak pričakovanih investicij premaknemo z 
mesta. Ob tem pa v Sloveniji ne smemo zamuditi 
priložnosti, da vlak preusmerimo iz slepega 
tira zgolj energijskih prenov, na tir trajnostne 
gradnje in celovitih prenov. Delavnice so koristna 
in organizirana oblika pomoči prek nevladne 
organizacije, ki bi jo morali pripravljalci strategije 
resno upoštevati. Zaključki delavnic so jim lahko 
kažipot.

IZJAVE UDELEŽENCEV

Boštjan Krajnc, 

Zavod Energetska 
agencija za 
Savinjsko, Šaleško  
in Koroško

Z namenom 
soustvarjanja se 
je Zavod KSSENA 
pri organizaciji 
današnjega dogodka 

že drugič povezal z GBC Slovenija, saj je izredno 
pomembno, da se vsebinsko podobni evropski 
projekti, kot sta BuildUpon in EmBuild, združujejo. 
Na takšen način bo naša pot do uresničitve 
zastavljenih ciljev krajša, rezultati pa kvalitetnejši.

dr. Marija Drev,

CBS Inštitut, Trimo 
group

Projekt Build Upon 
na področju prenove 
stavb odlično povezuje 
različne strokovnjake 
pri  problematiki 
energetsko učinkovite 
prenove stavb. S 

sodelovanjem smo izpostavili glavna vprašanja oz. 
pomanjkljivosti in skupaj postavili smernice vladi, 
da bi vzpostavila učinkovito nacionalno strategijo 
za prenovo obstoječih stavb in realizacijo zadanih 
ciljev.



PRIMER DOBRE PRAKSE

POLITIČNI KONTEKST

Sveženj ukrepov “Čista energija za vse Evropejce”, 
ki ga je 30. novembra lani  izdala Evropska Komisija, 
potrjuje osrednjo vlogo obstoječih stavb pri razogljičenju 
energijskega sistema EU.

S strani Evropske komisije je prav gradbeni sektor 
predviden, da vodi proces umirjanja povpraševanja po 
energiji, kot je to prikazano na spodnjem diagramu. A 
kljub temu so stopnje prenov, ki jih je Evropska komisija 
upoštevala kot najboljšo možnost za dosego zavezujočih 
30 odstotnih energijskih ciljev, na ravni izpod 2 odstotkov, 
če uporabimo model od spodaj-navzgor (BEAM²), 
oziroma le malenkost iznad 2 odstotkov, če uporabimo 
model od zgoraj-navzdol (PRIMES). Tako nizke stopnje 
prenov so enake stopnjam, ki jih je poročalo več 
Držav članic. Vse to vzpostavlja dvom o aktivni vlogi 
predlaganih okvirov 2030 pri prenovitvenih projektih 
večjih razsežnosti.

KAKO LAHKO GRADBENI 
SEKTOR SPROŽI 
ČETRTO INDUSTRIJSKO 
REVOLUCIJO V EVROPI?  

Povzetki

• Obstoječa financiranja v javnem sektorju 
(na ravni EU ali države) v glavnem 
zagotavljajo le dokaj plitve ravni prenov, 
ki ne potrebujejo inovativnosti.

• Zakonodaja EU bi morala temeljiti na 
holističnem pristopu, to je preseči zgolj 
porabo energije v fazi rabe stavb ter 
vključiti tudi druge kriterije  trajnostnosti, 
kot so zdravje, bivalno ugodje, 
učinkovita raba virov in reciklabilnost 
(preokrožljivost).

• Energijska prenova  je edinstvena 
priložnost za sprožitev 4. industrijske 
revolucije v Evropi. Prenovitveni 
projekti večjega obsega bodo 
zahtevali tehnologije kot so 3D-tisk ali 
snemanje stavb z brezpilotnimi letali 
za vzpostavitev baz podatkov, ki so 
potrebne za ustvarjanje inovativnih 
rešitev ter trajnostnih (energijsko 
prenovitvenih) sklopov, ki bodo 
omogočali doseganje ravni ničenergijskih 
oziroma brezogljičnih stavb.

• Za posredovanje in organiziranje trga 
energijske prenove je potrebna tretji, 
neodvisen partner, ki bi vnaprej delal 
na ugotavljanju in zmanjševanju vseh 
tveganj.



PRIMER DOBRE PRAKSE

OBSTOJEČE POLITIČNO OGRODJE EU

Politično ogrodje EU, katerega cilj je zmanjševanje 
porabe energije v obdobju rabe stavb, je eno izmed 
najcelovitejših na svetu. A to celovito ogrodje kljub 
temu trpi zaradi svoje razdrobljenosti. Dejansko prav 
vsak instrument ter zelo pogosto tudi vsak ukrep ali niz 
ukrepov naslavljajo skrbi posameznega kroga ciljnih 
skupin oziroma industrije. Manjka holističen pristop, zato 
obstoječa financiranja v javnem sektorju (na ravni EU 
ali države) v glavnem zagotavljajo le dokaj plitve ravni 
prenov, ki ne potrebujejo inovativnosti.

Slika: Razdrobljenost politike povpraševanja EU

V SMERI ČETRTE  
INDUSTRIJSKE REVOLUCIJE

Nujen prispevek EU k implementaciji Pariškega podnebnega 
dogovora od Evrope zahteva posodobitev njenega 
prenovitvenega koncepta. Trenutni model v glavnem temelji 
na nepovratnih sredstvih, ki omogočajo implementacijo 
rešitev “nizko visečega sadja” s strani ESCO-podjetij. 

Najprej pa je treba doumeti, da je pogosto gonilna sila 
izza del na energijski prenovi, da se zagotovi več oziroma 
boljše ugodje uporabnikov ter zviša tržno vrednost 
nepremičnin. Zato je pomembno v zakonodaji EU preseči 
zgolj porabo energije v fazi rabe stavb ter vključiti tudi 
druge kriterije  trajnostnosti, kot so na primer različne 
ravni ugodja (svetlobno, akustično, vohalno, …). To bi 
namreč pospešilo inovativnost pri trajnostnih gradbenih 
materialih. 

Naslednji korak je, da ima vsaka Država članica jasne, 
preprosto nadzorljive in merljive cilje. Trenutni skoraj 
ničenergijski cilji ter cilji celovitih prenov  so namreč 
povzročili zmedo med ciljnimi skupinami v različnih 
državah članicah. Ta zmeda najpogosteje vodi v “status 
quo” na področju inovativnosti. Rešitve, ki se izvajajo 
danes, uporabljajo spoznanja, ki so bila izumljena 
vrsto let nazaj, medtem ko se svet pomika k uporabi 
brezpilotnih letal, 3D-tiska ter popolne avtomatizacije 
stavb. Prva trirazsežnostno natisnjena stavba je bila v 
Dubaju izvedena že maja lani, medtem ko se Evropa še 
nadalje bori z zbiranjem podatkov o porabi energije v 
svojih stavbah.Slika: Romb razdrobljenosti politike EU



Združevanje 3D-tiska, snemanja stavb z brezpilotnimi 
letali za vzpostavitev baz podatkov, ki so potrebne za 
ustvarjanje inovativnih rešitev, ter trajnostnih (energijsko 
prenovitvenih) sklopov glede na obdobje izgradnje in 
stavbne tipe, predstavlja enkratno priložnost za Evropo, 
da sproži 4. industrijsko revolucijo. 

A sprožitev te industrijske revolucije bi zahtevala tudi 
spremembe poslovnih  modelov. Obstoječi ESCO-modeli 
namreč ne omogočajo izvedb skoraj ničenergijskih 
stavb. Zato je tretji korak organiziranje povpraševanja 
in ponudbe energijske prenove. Danes v vseh državah 
članicah narašča število akterjev, ki so vpleteni v 
energijske prenove, a ob tem ni enega samega, ki bi 
bil odgovoren za izvedbo ničenergijskih stavb. Tretji, 
neodvisen partner pa je potreben za posredovanje in 
organiziranje trga energijske prenove. Dober primer 
takšnega posrednika je posrednik, ki je bil nedavno 
ustanovljen na Nizozemskem (Eneriessprong). Razširitev 
tega modela na vse tipe stavb lahko sproži prenovitvene 
projekte velikega obsega ter posledično privede do 
obsežne gospodarske rasti.

PRIPOROČILA BUILD UPONU

• V primeru da strategije, vzpostavljene s strani vlade, 
ne bi bile dovolj ambiciozne, predlagati ciljnim 
skupinam prenovitvene strategije, ki bodo v Evropi 
sprožile 4. industrijsko revolucijo,. Za zagotovitev 
pogoja, da bi bile nacionalne strategije usklajene na 
področjih dolgoročnih in kratkoročnih ciljev, bi bilo 
idealno izdelati skupne evropske smernice. 

• Izgrajevati nova partnerstva s finančnimi inštitucijami, 
gradbeno industrijo, inovatorji in javnimi organi, da bi 
se ustvarili novi poslovni modeli in tehnologije, ki so 
potrebne za prenovo Evrope na raven ničenergijske 
ravni porabe energije. 

• Izbrati najbolj napredne/ambiciozne občine  za 
oblikovanje in izvedbo ambicioznih prenovitvenih 
strategij. Pri izbiri najbolj ambicioznih občin bi bila 
lahko v pomoč, na primer, pobuda Konvencija 
županov.

• Obdobje, ki je pred nami, je ključnega pomena 
za oblikovanje oz. izvajanje ambicioznih strategij 
prenove. In partnerji projekta BUILD UPON bi morali 
ostati vanj vpleteni!

Več informacij na naslovu: htta.si/



PRIMER DOBRE PRAKSE

LOKALNE OBLASTI – POBUDNIKI 
ALTERNATIVNIH REŠITEV

Po vsej EU so zato razvili inovativne modele financiranja, 
kot so finančne sheme tretjih strani, katerih del je tudi 
energetsko pogodbeništvo, revolving sklade, mehke 
posojilne sheme in kooperativne modele. Vsi ti modeli 
so se izkazali za učinkovite pri zagotavljanju financiranja 
obsežnih in celovitih energisjkih prenov v stavbah. Vendar 
pa so bili ti modeli najpogosteje razviti ločeno ter zato niso 
bili širše vpeljani v vsej Evropi. Zelo pomembno vlogo pri 
sprožanju teh modelov ter zbiranju ključnih ciljnih skupin 
igrajo lokalne oblasti. Zato je pomembno višati njihovo 
znanje in zmogljivosti, da lahko razvijejo svoje lastne 
modele financiranja energijske prenove.

CITYNVEST - PODPORA ENERGIJSKO 
UČINKOVITIM PRENOVAM 

Projekt CITYnvest pomaga pri vpeljevanju inovativnih 
modelov financiranja v treh pilotnih regijah v Belgiji 
(Liège), Bolgariji (Rhodope) in Španiji (Murcia). Izvajalci 
projekta vodijo diskusijo o konkretnih finančnih rešitvah ter 
izpeljejo vrsto investicij z namenom doseganja občutnih 
prihrankov energije. Sočasno se z lokalnimi oblastmi in 
investitorji v desetih ciljnih državah izvajajo tudi obsezžni 
programi izgradnje zmogljivosti. Ob tem jim izvajalci 
pomagajo prepoznati primerne finančne rešitve ter začeti 
izvajati svoje lastne projekte. V roku 36 mesecev bo tako 
usposobljenih 650 lokalnih uradnikov in 300 drugih ciljnih 
skupin. 

Nenehno se tudi nadzirajo in podpirajo konkretne akcije 
znotraj pilotnih regij in desetih ciljnih držav na področju 
dolgoročne vpletenosti ciljnih skupin. Preverijo se tudi 
potrebe, ključne priložnosti in finančne priložnosti za 
energijsko učinkovite prenove, saj se želijo izvajalci 

projekta prepričati, da bodo imele akcije, izvedene v 
projektu CITYnvest, dolgoročne učinke. Zato se tudi 
spodbuja ključne odločevalce na lokalni, nacionalni 
in evropski ravni, da vključijo v dolgoročne strategije 
financiranje energsijske učinkovitosti. 

KAJ JE TOREJ PRAVA ODLOČITEV ZA 
PREDSTAVNIKA LOKALNIH OBLASTI?  

Projekt CITYnvest predstavnikom lokalnih oblasti 
pomaga razumeti inovativne modele financiranja. Iz 
svoje zbirke smernic in orodij jim pomaga najti in vpeljati 
najprimernejše rešitve:

• Z naborom vprašanj in odgovorov pomaga predstaviti 
predstavnikom lokalnih oblasti temelje energetskega 
pogodbeništva, financiranja tretje strani, revolving 
sklade, idr.

• Z ocenjevalno matriko jim pomaga razumeti prednosti 
in slabosti vsakega izmed modelov in izbrati za njih 
najprimernejšega,

• S širokim naborom materialov v svoji knjižnici virov 
jim pomaga izbrati in zagnati inovativne modele 
financiranja. Pri tem so lokalnim oblastem v pomoč 
izkušnje iz treh pilotnih regij ter od kolegov iz drugih 
držav EU,

• Zahvaljujoč sekciji dogodkov so lahko predstavniki 
lokalnih oblasti ves čas na tekočem z najbolj 
primernimi konferencami in delavnicami o alternativnih 
modelih financiranja energijsko učinkovitih prenov.



O CITYNVEST  
NA  KRATKO

Projekt CITYnvest podpira lokalne 
vlade pri uvajanju inovativnih modelov 
financiranja energijsko učinkovitih prenov 
v javnih stavbah.  In zakaj je pomembno 
iskati inovativne modele financiranja?

Energijska učinkovitost igra ključno 
vlogo pri zniževanju izpustov CO2, 
izboljšuje energijsko varnost ter ima 
velik potencial za razmah lokalnih 
gospodarstev in ustvarjanje novih 
delovnih mest. Energijska učinkovitost je 
trenutno prednostna naloga na ravni EU. 
Kljub temu pa številne obstoječe ovire  
še vedno zavirajo obsežnejše izvajanje 
projektov energisjke učinkovitosti. 
Stavbe so odgovorne za 40 odstotkov 
porabe primarne energije v EU ter 36 
odstotkov izpustov CO2. Evropski cilji 
za leto 2050 pa zahtevajo prihranke 
energije v stavbnem sektorju v višini do 
80 odstotkov. Zato je samoumevno, da so 
razvoj, izboljšave in uvajanje inovativnih 
modelov financiranja v stavbnem sektorju 
potrebni. Vendar to ni dovolj – potrebna 
so prav tako spodbude iz zasebnega 
financiranja in boljša zakonodaja. Vse 
navedeno so bili razlogi za predstavitev 
projekta CITYInvest. 

Projekt CITYnvest je usmerjen v podporo 
in množrnje uspešnih inovativnih 
finančnih modelov za energijsko 
učinkovite prenove javnih stavb. Ti modeli 
vsebujejo energetsko pogodbeništvo, 
financiranje tretjih strani, revolving 
sklade, kooperative in drugo. Izvajalec 

zagotavlja praktično vodenje po principu 
korak-opo-korak za financiranje energijsko 
učinkovitih prenov, predstavlja inovativne 
modele financiranja v treh pilotnih regijah v 
Belgiji, Bolgariji in Španiji ter izvaja obširne 
programe izgradnje zmogljivosti v 10 
evropskih držvah članicah.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 projekta BUILD UPON je doseči veliko število 
udeležencev, predvsem iz interesnih skupin, ki so ključne. 
Spodnji diagram nam prikazuje povabljene udeležence 
šeste delavnice glede na njihovo pripadnost ciljnim 
skupinam. Udeleženci so bili vabljeni preko množičnih 
e-pisem, preko spletnih omrežij ter preko e-pisem in 
spletnih strani naših partnerskih organizacij (skupno blizu 
10.000 naslovov). Razpored po ciljnih skupinah je slednji: 

NAŠA SKUPNOST

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

UDELEŽENCI

Pregled udeležencedv šestega poslovnega dogodka 
BUILD UPON v Ljubljani.

Glede na število udeležencev šeste delavnice so bila  
tokrat ponovno najbolj številčno zastopana javna podjetija 
in sektor gradbeništva, v katerega spadajo proizvajalci 
in ponudniki gradbenih materialov, sledili so predstavniki 
energetskega sektorja, izobraževanja in raziskav ter 
neobičajnih aktivistov. V diagramu je to prikazano takole:  

Povabljeni Udeleženi
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1 Osrednja vlada

2 Lokalna vlada (občina)

3 Javno podjetje

4 Finančni sektor

5 Uporabniki in lastniki stavb - 
stanovanjske stavbe

6 Uporabniki in lastniki stavb - 
nestanovanjske stavbe

7 Projektant / arhitekt

8 Gradbeno podjetje

9 Razvojnik

10 Ponudnik gradbenih storitev

11 Svetovalno podjetje

12 Proizvajalec  
gradbenih materialov

13 Energijski sektor

14 Raziskovalna organizacija

15 Izobraževalna institucija

16 Medij

17 Nevladna organizacija

18 Neobičajni aktivist

  

TERMOMETER BUILD UPON 
IZID OVREDNOTENJA SISTEMA



IZSLEDKI ŠESTE  
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 #6

Šesta delavnica je bila namenjena s svojimi 
predavanji iskati poti za reševanje težav v 
prihodnosti ter izčiščenju nabora priporočil vladi 
za 2. različico Strategije prenove stavb, ki so se 
nabrale na prejšnjih delavnicah. 

S predavanji smo tako na eni strani posegli 
na najbolj »kritično« področje financiranja z 
željo spodbuditi inovativno razmišljanje, po 
drugi strani pa predstavili slovenski javnosti 
perspektivo 4. industrijske revolucije za področje 
gradbeništva.

Na področju priporočil vladi so udeleženci 
pregledali nabore priporčil po posameznih 
področjih ter izbrali tiste med njimi, ki bi po 
njihovem mnenju dosegali največje učinke. Na 
osnovi izborov smo tudi oblikovali dokument 
z 10 priporočili vladi, ki ga bomo predstavljali 
medijem.

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.




