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PREDLOGI ZA POGRAM PORABE SREDSTEV SKLADA ZA PODNEBNE SPREMEMBE 2020 

 

Spoštovani,  

V Slovenskem združenju za trajnostno gradnjo GBC Slovenija vestno spremljamo dogajanje na področju 
trajnostne gradnje in aktivno izobražujemo in spodbujamo vse na področju gradnje (proizvajalci gradbenih 
materialov, načrtovalci gradenj, izvajalci posameznih del, upravljavci, investitorji in ostali), da bi trajnostna 

gradnja postala splošno sprejet standard v Sloveniji. Ob tem spremljamo tudi dodeljevanje spodbud za 

posamezne ukrepe, ki so pogosto zelo pomemben dejavnik, da se investitorji in lastniki nepremičnin 
odločajo za izvedbo posameznih ukrepov oziroma investicije.  

V letih od 2019 do 2021 smo oblikovali tudi projekt z naslovom Energetsko učinkoviti ovoji stavb, s katerim 
želimo dvigniti nivo znanja vseh vključenih od načrtovanja do izvedbe, ozavestiti o pomenu učinkovitega 
ovoja stavbe in ob tem poudariti, da energijski ovoj stavbe ni samo fasadni ovoj in da moramo k temu 

vprašanju pristopiti celostno. Projekt je podprl tudi Eko sklad RS.  

Vezano na predlog programa porabe sredstev Podnebnega sklada za 2020 v združenju ugotavljamo: 

- Da se v okviru obstoječih subvencij Eko sklada zmanjšujejo aktivnosti s področja zagotavljanja 
energetske učinkovitosti na ovoju stavbe (fasade, strehe, tla); 
 

- Da je pomemben razlog za to, da se investitorji manj odločajo za ta ukrep tudi v višjih stopnjah 
subvencije za druge ukrepe URE in OVE; 

 

- Da zgoraj omenjeno stanje vodi do strokovno neustreznega in nelogičnega vrstnega reda ukrepov, 
kjer stroka vedno predvideva v prvem koraku energetsko sanacijo ovoja stavbe. 

 

- Da se zaradi tega javna sredstva porabljajo manj učinkovito, kot bi se lahko; 
 



    

- Da trenutna višina subvencije Eko sklada generira sivo ekonomijo, s tem pa tudi nestrokovno 
izvedbo manjših, strokovno neusposobljenih izvajalcev, ki so pripravljeni delati “brez računa” in jim 

tako tudi ni potrebno garantirati za kakovost izvedbe; 

 

- Da gradbeništvo prihaja v fazo investicijskega ohlajanja, zato je spodbujanje prenov pomemben 

generator investicijskega cikla, ki pomembno vpliva na ta del branže. 
 

Zato vas pozivamo in predlagamo, da Podnebni sklad že v letu 2020 sofinancira zvišanje subvencij za 
doseganje energetske učinkovitosti ovoja stavb ( za izolacijo zunanjih sten, streh in tal), ki se dodeljujejo 

v programu Eko sklada, s čimer bomo ponovno spodbudili lastnike in investitorje k odločitvi za izvedbo 
tega ukrepa, ki kot vemo ima velik in dolgoročen vpliv na porabo energije in s tem povezanimi emisijami 
CO2 v okolje. 

 

Prepričani smo, da so zgoraj navedeni argumenti strokovni in utemeljeni ter narekujejo sprejetje 

predlaganega ukrepa. 

 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.  

 

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo,  

GBC Slovenija,  

Dr. Iztok Kamenski, predsednik;  

 

 

Ljubljana, 29.11.2020 

 


