
KAKOVOSTEN ENERGETSKI OVOJ STAVBE  

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo, GBC Slovenija, je s finančno podporo Eko sklada in članov 

združenja pripravil izobraževalni projekt »Kakovosten energetski ovoj stavbe«, s katerim želi dvigniti 

nivo zavedanja, teoretičnega in praktičnega znanja o pravilnem načrtovanji in izvedbi energetskega 

ovoja stavbe.  

O projektu smo spregovorili s predsednikom GBC Slovenija dr. Iztokom Kamenskim. 

Kaj je bil povod, da ste se odločili za ta projekt?  

Člani našega združenja ugotavljajo, da je veliko število reklamacij povezanih z nezadostnim znanjem 

izvajalcev glede materialov in njihove vgradnje. Reševanje reklamacij je drago, sanacija pa je 

največkrat omejeno izvedljiva in učinkovita. Neustrezno izvedeni ovoji stavb imajo krajši rok trajanja, 

manjšo energijsko učinkovitost in težje vzdrževanje. Investitorji se zaradi omejenega znanja pogosto 

odločajo na podlagi trenutne ponudbe in cene, in ne kakovosti in dolgoročnosti. Gradnja, vzdrževanje 

in uporaba stavb potroši veliko energije in napačne odločitve in izvedbe ne prinašajo pričakovanega 

učinka tako z okoljskega kot ekonomskega vidika.  

Država, tudi lastnica velikega števila stavb,  je omenjeno težavo prepoznala, vključila to področje v 

širši koncept politike ravnanja z energijo in okoljem in oblikovala programe za spodbujanje povečanja 

energetske učinkovitosti za javni in zasebni sektor, ki mu je namenila pomemben del sredstev v obliki 

subvencij in ugodnih posojil. S tem se je močno povečalo število projektov sanacij. Težava je nastala 

ker je število izkušenih in kakovostnih izvajalcev omejeno in so na trgu tudi izvajalci, ki nimajo 

ustreznega znanja in izkušenj to prepoznali kot poslovno priložnost. To se kaže v številnih 

reklamacijah, velikih stroških odpravljanja napak in nedoseganju zadanih ciljev.  

Za kakšne vrste projekt gre in komu je namenjen?  

Gre za ozaveščevalno- izobraževalni projekt s katerim naslavljamo večino deležnikov na področju 

gradnje. Za izvajalce in nadzornike projektov smo pripravili krajši teoretični del (predstavitev 

najpogostejših napak in njihovih posledic, strokovne rešitve) in obsežnejši praktični del s prikazom 

pravilne izvedbe in poudarkom na detajlih, kjer so napake in težave najpogostejše. Udeleženci bodo 

dobili povsem praktična znanja in potrdilo. 

Del aktivnosti bo namenjen investitorjem, lastnikom in upravnikom nepremičnin, kjer bodo 

predstavljena zakonodaja na tem področju, predstavljen učinek ustreznega toplotnega ovoja na 

kratkoročno investicijo kot tudi na dolgoročne stroške obratovanja in vzdrževanja stavb, kakovostna 

izvedba kot dolgoročna učinkovitost naložbe, pasti napačnih odločitev in zavajajočih propagand, 

stroški zaradi napačne odločitve ali izvedbe in jim tako olajšati odločitve glede investicije.  

Kakšen je namen projekta?  

Nameni je dvigniti nivo znanja o pomenu izvedbe učinkovitih energetskih ovojev vseh, ki so povezani s 

tem področjem.  

S teoretičnim in praktičnim izobraževanjem izvajalcev, nadzornikov in projektantov želimo dvigniti nivo 

poznavanja lastnosti in kakovosti materialov, ustreznega načrtovanja, pravilne vgradnje in 

vzdrževanja. Razumevanje in znanje na tem področju je ključno za investitorje, ki so glavni odločevalci 

ali se bo določena sanacija izvedla in v kolikšni meri, zato potrebujejo strokovne informacije glede 

vrednosti in trajnosti naložbe. Izobraziti želimo nadzornike za učinkovito delo na terenu, da bodo lažje 

prepoznali napake ter uvajali strokovno ustrezne tehnične rešitve.  



Zmanjšanje porabe energentov za ogrevanja stavb je pomembno za doseganje zadanih ciljev 

energetsko učinkovite družbe. Veliko sredstev temu nameni tudi država v obliki različnih finančnih 

spodbud, zato je nujno, da se sredstva porabljajo dolgoročno učinkovito. Z ustrezno usposobljenimi 

izvajalci bo izvedba bolj kakovostna in učinki dolgoročni, javni denar pa dobro izkoriščen. To je bilo 

prepoznano, saj je naš projekt podprl tudi EKO sklad.  

Kakšna so vaša pričakovanja, kako naj bi se izrazili rezultati projekta?  

Z izobraževanjem izvajalcev bomo dosegli višjo kakovost izvedbe in dolgoročnejši učinek. Nadzorniki 

so ključni, da tekom izvajanja nadzora prepoznajo, opozorijo, usmerjajo in preprečijo napake, ki bi 

imele škodljive posledice tako finančno kot glede učinkovitosti. Projektanti načrtujejo ustrezne rešitve,  

jih s trdnimi argumenti predstavljajo in zagovarjajo pri investitorjih.  Znanje, razumevanje in 

poznavanje učinkov, so ključni dejavniki, da se bodo investitorji in lastniki pravilno odločili, to je na 

temelju kakovosti in dolgoročnih učinkov in ne kratkoročnih »navideznih« prihrankov. Pričakujemo dvig 

kakovost izvedenih del in večjo učinkovitost tako na področju varovanja okolja kot ekonomskem 

področju, gospodarno porabljena javna sredstva in večji dolgoročni učinki na širše cilje družbe.  

Kako boste projekt izvajali?  

Izvedli bomo predstavitvi za investitorje, lastnike, nepremičninske posrednike in upravnike, na katerih 

jih bomo seznanili s potrebo izvajanja energetskih sanacij stavb, oceno dolgoročne učinkovitosti 

investicije, kriterije za odločanje glede investicij, izbora sistemov in izvajalcev ter osnovnimi kazalniki 

trajnostne gradnje.  

Za izvajalce in nadzornike načrtujemo 12 praktičnih delavnic, razdeljenih po temah. Krajšemu 

teoretičnemu delu (zakonodaja, predstavitev različnih sistemov,  najpogostejše napake in težave pri 

izvedbi, možne rešitve, sanacije napak) sledi praktično usposabljanje. Interaktivni pristop in 

neposredni stik med strokovnjaki bo omogočil potrebno izmenjavo mnenj, iskanje ustreznih rešitev. 

Prav praktično usposabljanje je tisto kar našemu projektu daje poseben pomen in vrednost. Vsak bo 

lahko v neposrednem stiku dobil odgovore na svoja vprašanja. 

Ali boste objavili rezultate tega projekta? 

Seveda, naš namen je ponuditi znanje čim širši javnosti. Pridobljene koristne informacije s strani 

izvajalcev, nadzornikov in proizvajalcev o težavah in rešitvah pri posameznih sistemih, bomo  strnili v  

brošuro, ki jo prejmejo vsi udeleženci, na voljo pa bo tudi širši javnosti, saj bo objavljena na spletni 

strani Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo www.gbc-slovenia.si .   

Lahko še nekaj besed od samem združenju?  

GBC Slovenija deluje od leta 2010, glavno področje je trajnostna gradnja stavb in naselij. Cilj je 

povečanj kakovosti bivanjskih, poslovnih in delovnih prostorov in celotnih naselij. Vzpostavljamo 

temelje za komunikacijo med vsemi, ki sodelujejo v gradnji objektov in širšega bivanjskega okolja 

(industrija, izobraževalne institucije, projektanti, investitorji in upravljavci, občine, lokalne skupnosti,…), 

ki jih združuje v svojih vrstah. 

Naše poslanstvo je oblikovati poti in rešitve za spodbujanje gradnje objektov in okolja, usklajeno s 

kriteriji trajnostnega razvoja. Smo osrednja organizacija v Sloveniji, ki spodbuja in omogoča izmenjavo 

znanj med strokovnjaki z dialogom med raziskovalno – izobraževalno in aplikativno sfero, skrbimo za 

informiranje širše javnosti o tem, v prihodnost usmerjenem področju gradbeništva. Trajnostni objekti 

so gospodarni (ekonomsko učinkoviti), prijazni do okolja in izrabe virov, za uporabnike udobni in zdravi 

ter se optimalno vključujejo v socialno-kulturno okolje. Take stavbe in naselja dolgoročno ohranjajo 

visoko vrednost za investitorje, lastnike in uporabnike.  

http://www.gbc-slovenia.si/


Naš cilj je tudi vzpostavitev sistema vrednotenja in certificiranja objektov v skladu z mednarodno 

uveljavljenimi standardi in kriteriji trajnostne gradnje.  

Kdo so lahko vaši člani in kaj jim nudite? 

Član je lahko vsakdo, ki deluje na področju gradbeništva in oblikovanja bivanjskega okolja ali pa če ga 
to področje preprosto samo zanima. Člani so tako podjetja, občine, inštitucije, fizične osebe.  

Našim članom nudimo strokovna izobraževanja, možnost medsebojnega povezovanja in predstavitve 
preko dogodkov, ki jih organiziramo ter posredovanja pobud, ki jih prenesemo ustreznim inštitucijam.  

Deluje GBC Slovenija le v okviru naše države?  

Smo člani Svetovnega združenja za trajnostno gradnjo - WGBC kar nam omogoča izmenjavo in 

prenos znanj in primerov dobrih praks iz številnih držav. Predstavlja bazen znanja v katerega vsi člani 

prispevamo in iz njega črpamo. Močna strokovna podpora članstva omogoča izpeljavo tudi 

pomembnih EU projektov in je vpliven sogovornik pri oblikovanju evropske politike trajnostnega 

razvoja. 

Poleg omenjenega projekta, načrtujete še kakšne dogodke v letošnjem letu?  

 26. septembra organiziramo 4 trajnostno konferenco, ki se bo letos potekala v objektu, ki je pridobil 

platinasti znak za trajnostno gradnjo po certifikacijskem sistemu DGNB, 10. oktobra pa napovedujemo 

čezmejni dogodek z naslovom »Trajnost in finance«, saj bomo v Ormožu, v sodelovanju s kolegi s 

hrvaške, organizirali strokovni posvet na temo financiranja trajnostnih projektov.  

Prijazno vabljeni, da se nam pridružite v čim večjem številu.  

 


