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 9.30 – 11.00 Okrogla miza: Celovita prenova stavb v kontekstu trajnostne gradnje  

 

S stavbami je povezanih 40 % rabe končne energije, najmanj 35 % izpustov CO2 in znatna 

količina odpadkov, ki nastane med gradnjo in uporabo stavb. Naravni viri, ki se uporabljajo kot 

gradbeni materiali so omejeni in vse dragocenejši. Zato ni nič nenavadnega, da se ko govorimo 

o gradnji  ali prenovi stavb vse večkrat uporablja besedna zveza » trajnostna gradnja«. Na ravni 

države moramo doseči konsenz o razumevanju vseh vidikov takega pristopa. Sprejeti bo treba 

pomembne odločitve o usmeritvah novih gradenj, posebej tistih, ki se financirajo iz javnih 

sredstev. Mnogo večji tehnični in finančni zalogaj je prenova obstoječega stavbnega fonda. 

Prenova stavb se ne sme ustaviti le pri energetski sanaciji, če je potrebna tudi protipotresna, 

požarnovarna, funkcionalna, sanitarna in druga  prenova. Dogovoriti je treba vidike, ki jih bomo 

upoštevali pri trajnostni gradnji in dati vsakemu od njih ustrezno težo. Sprejeti bo treba odločitev, 

ali zadošča mehki pristop ali je treba javne in zasebne investitorje k tovrstni prenovi spodbuditi s 

predpisi. Tak korenit premik pri gradnji in prenovi stavb je izjemna priložnost, tako za proizvajalce 

gradbenih materialov in tehnike kot za izvajalce, zato je potrebno izmenjati dobre prakse in 

izkušnje. 

 

Sodelujoči na okrogli mizi:  

1. Mojca Štepic, KPV - moderator 

2. Robert Smodiš, GBC - moderator 

3. Alenka Burja, Umanotera 



 
       

 

 

4. Saša Galonja, MOP 

5. Marko Umberger, Kubus inženiring d.o.o. 

6. Jože Renar, Gospodarska zbornica Slovenije 

7. doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK  

 
 

 11.30 – 13.00 Okrogla miza: Aktivnosti in deležniki pri gradnji in prenovi  

 

Na državni ravni je v pripravi Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb v prenovo tako 

stanovanjskih kot poslovnih stavb, skladno z zahtevami Direktive o energetski učinkovitosti 

(2012/31/ES), in Akcijski načrt za skoraj nič energijske stavbe, skladno z Direktivo o energetski 

učinkovitosti v stavbah (2010/31EU). Potrjen je Operativni program za izvajanje evropske 

kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki bo omogočal sofinanciranje energetske prenove 

stavb z evropskimi sredstvi. 

Energetska sanacija starejših stavb pomeni večjo energetsko učinkovitost in manjšo potrošnjo 

energentov na ravni gospodinjstev in države, kar bo imelo poleg pozitivnih okoljskih vplivov tudi 

spodbuden vpliv za gradbeništvo in industrijo gradbenih proizvodov. 

Ob tem je treba določiti kriterije za smotrno porabo sredstev, v izogib energetski sanaciji, 

tehnično, socialno, družbeno ali ekonomsko neustreznih objektov, in opredeliti učinkovite 

pristope in politike za spodbujanje le teh prenov. Identificirati je potrebno specifične vrste stavb 

in njihove lokacije (npr. objekti kulturne dediščine imajo pri tem posebno mesto, saj uporaba 

splošnih pravil v njihovem primeru ni ustrezna). 

Država oziroma naročniki javnih stavb morajo biti v prostoru tisti deležnik, ki s svojim vzorom 

spodbuja trajnostni razvoj. Uredba o zelenem javnem naročanju je sprva pomenila pozitiven 

korak v pravo smer, danes pa mnogi ocenjujejo, da je prej ovira kot gonilo okoljsko napredne 

gradnje. Razmisliti je treba o ustreznejši zavezi javnih naročnikov k sprejemljivejši gradnji, ki ne bo 

zgolj okoljsko sprejemljivejša, temveč tudi trajnostno naravnana. 

 

Sodelujoči na okrogli mizi:  

1. Saša Galonja, MOP - moderator 

2. Erik Potočar, MzI 

3. dr. Franc Pohleven, Biotehniška fakulteta 

4. dr. Vito Hazler, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete  

5. Friderik Knez, ZAG  

 

Vabljeni tudi: 

MOP, MzI, MDDSZ, MIZŠ, MJU, MGRT, MF, ZRMK, ZAG, GZS, univerza, gospodarstvo, 

strokovna združenja, ZRMK, Fakulteta za strojništvo, GZS ZGIGM 

 

Predstavitve primerov dobre prakse  

1. prof. Maruša Zorec – Arrea, arhitektura d.o.o.  

2. dr. Bruno Dujič, CBD gradbeno in poslovno projektiranje d.o.o  

 


