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D4.1.6 Poročilo o nadgradnji razvoja novih
kategorij v okviru certifikacijske sheme Znak
kakovosti v graditeljstvu
Povzetek
Za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov je na voljo več ukrepov oz. mehanizmov. Za
izboljšanje energijskih in drugih kazalnikov pri prenovi stavb se šteje med ukrepe tudi
zagotavljanje višje kakovosti z uvedenim sistemom kontrole kakovosti v vseh fazah prenove,
tj. od načrtovanja do izvedbe, pa tudi upravljanja in uporabe ter servisiranja in vzdrževanja
stavbe. Sem vsekakor sodijo okoljske certifikacijske sheme, ki poleg zagotavljanja višje
kakovosti vključujejo tudi vidike trajnostne gradnje.
Nujnost spodbujanja in čimprejšnjega izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih
plinov (TGP) ter s tem povezan čim hitrejši prehod v brezogljično družbo do leta 2050 je država
prepoznala v okviru osemletnega (2019–2026) integralnega projekta LIFE IP
CARE4CLIMATE1, ki poteka pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor (MOP) in
sodelovanju še 14 partnerjev.
V okviru akcije C4.1.IV – okoljska certifikacijska shema Znak kakovosti v graditeljstvu2 – so
predvidene razvojne in druge aktivnosti, ki se navezujejo na celovito prenovo stavb z
namenom dviga in zagotavljanja kakovosti ter zapisa dobre prakse na tem področju z
upoštevanjem zadnjega stanja gradbene tehnike3 (v nadaljevanju zadnje stanje stroke oz.
stanje stroke), sodobnih načel poslovanja in vodenja poslovnih sistemov ter družbenega in
ekonomskega vidika.
Gradbeni inštitut ZRMK (GI ZRMK) je ob podpori pristojnih ministrstev in Gospodarske
zbornice Slovenije (GZS) leta 1996 razvil sistem in metodologijo oz. okvir nacionalnega
okoljskega certifikata Znak kakovosti v graditeljstvu ali na kratko ZKG, nacionalnega znaka za
okolje in nadstandardne blagovne znamke.
ZKG je zasnovan kot neobvezen znak za okolje in blagovno-storitvena znamka, ki označuje
proizvode, storitve, naprave in tehnologije v graditeljstvu z dokazano višjo kakovostjo v
primerjavi s konkurenco oz. zadnjim stanjem stroke. Proizvajalec ali izvajalec oz. prijavitelj
mora dokazati višjo kakovost v razvojnem tehnično-tehnološkem procesu in si prizadevati za
poslovno odličnost na vseh procesih. Pridobljeni certifikat tako označuje celovito kakovost,
ki pomeni več kot zgolj izpolnjevanje višjih tehnično-tehnoloških zahtev, saj so upoštevani tudi
okoljski in družbeni vidiki.
V letu 1996 se je začel razvoj elementov kakovosti in podrobnih meril za prvo pilotno kategorijo
ZKG (energijsko učinkovita okna), že naslednje leto so bili podeljeni prvi trije certifikati ZKG.

1

https://www.care4climate.si
https://trajnostnagradnja.si/zkg/
3 Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20), 3. člen:
»44. zadnje stanje gradbene tehnike je stanje, ki v trenutku, ko se projektira ali gradi, pomeni doseženo stopnjo razvoja tehničnih
zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve
objektov, ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov«
2
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V skoraj četrt stoletja je bilo ob sodelovanju zunanjih vidnih strokovnjakov s specialnimi znanji
in izkušnjami z različnih področij razvitih nad 20 kategorij oz. predmetov ZKG. Končni rezultat
je zapis dobre prakse v okviru razpisne dokumentacije, ki je javno dostopen dokument. Na
njegovi podlagi je omogočeno tudi samoocenjevanje. Na različnih odmevnih prireditvah je bilo
doslej podeljenih 180 certifikatov oz. znakov ZKG.
Novi izzivi, potrebe in zahteve v našem okolju in širše so razlogi za umestitev razvoja
nadgradnje novih kategorij ZKG v sklop »Trajnostne stavbe« projekta LIFE IP
CARE4CLIMATE kot podpora celoviti, trajnostni, brezogljični in skoraj ničenergijski prenovi
stavb (sNES). Razvoj nadgradnje novih kategorij ZKG je usmerjen k opredelitvi dopustne
(opredeljene s predpisi in standardi), pričakovane (state of the art) in ciljne oz. želene
kakovosti prenove stavb.
Predviden je nabor vsaj petih novih kategorij ZKG, povezanih s prenovo stavbnega fonda z
zasledovanjem ciljne oz. želene kakovosti, saj bo le tako možno v največji možni meri
spodbuditi, širiti in utrjevati dobro prakso ter tako tudi zmanjšati emisije TPG in doseči
postopno razogljičenje stavb do leta 2050.
Zaradi tega je bilo v letih 2019 in 2020 izvedenih več posvetovanj s ključnimi deležniki, od
predstavnikov ministrstev, občin, javnega sektorja, stanovskih združenj, zbornic, skladov,
finančnih ustanov do proizvajalcev, izvajalcev, odločevalcev in drugih zainteresiranih.
Namen dogodkov in individualnih razgovorov je bil pregledati zdajšnje stanje stroke, pridobiti
mnenja in stališča, ugotoviti potrebe na trgu pri prepoznavanju višje kakovosti in oceniti
pripravljenost ključnih deležnikov za sodelovanje pri razvoju novih kategorij ZKG, da bi v
okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE lahko pripravili izvedljive, obvladljive in aktualne
nove kategorije ZKG, povezane s prenovo stavb.
V poročilu so predstavljene dejavnosti, ki so vodile do opredelitve nabora novih kategorij ZKG,
kar vključuje tudi posvetovanje s ključnimi deležniki, izvedeno v letih 2019 in 2020 z namenom
pridobiti njihova mnenja ter preveriti pripravljenost stroke za sodelovanje pri razvoju novih
kategorij ZKG ter ugotoviti potrebe in zrelost trga za razvoj nadgradnje novih kategorij ZKG.
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D4.1.6 Report on the definition of new quality ZKG
label categories based on the consultation with of
outstandings experts in the domain
Summary
To reduce greenhouse gas emissions in the building sector, several measures and
mechanisms are available, respectively. In addition to improving the energy and other
parameters of the building after the renovation, the measures also include ensuring higher
quality with the introduction of a quality control system in all phases of the renovation, i. e.
from design to execution, as well as the management and use and servicing and maintenance
of the building. This certainly includes environmental certification schemes, which address not
only the provision of higher quality but also the consideration of aspects of sustainable
construction.
The need to promote and implement these measures as soon as possible was also recognized
by the State within the international project LIFE IP CARE4CLIMATE [1], an eight-year project
(2019 - 2026), which takes place under the auspices of the Ministry of Environment and Spatial
Planning, leading the consortium of 14 partners.
Under Action C4.1. IV. - Environmental certification scheme Quality Label in Civil Engineering
and Construction [2] - development and other activities are planned, related to the complete
renovation of buildings in order to raise and ensure quality and record good practice in this
field, taking into account the latest techniques and technology, modern business principles,
management of business systems and the social and economic aspect.
In 1996, the Building and Civil Engineering Institute ZRMK (GI ZRMK) with the support of the
competent Ministries and the Chamber of Commerce of Slovenia (GZS) developed and
implemented a system and methodology (e.g. framework) of the national environmental
certificate named Quality Label in Civil Engineering and Construction (abbr.: ZKG) as an ecolabel and above-standard brand.
ZKG is designed as an optional, voluntary national environmental certification label and a
service label, which marks products, services, devices and technologies in the construction
sector with proven higher quality compared to the competition and the average state-of-theart, respectively. The applicant, either manufacturer or contractor, must prove higher quality
in the development of technical-technological process and strive for business excellence in all
activities. The obtained certificate thus represents a comprehensive quality, which means
more than meeting merely higher technical and technological requirements, but also
considering key environmental and wider social aspects.
The development of quality elements and detailed criteria for the first pilot project started
already in 1996, and the following year the first three ZKG certificates were awarded. In almost
a quarter of a century, more than 20 categories have been developed, i. e. subjects for
evaluation of products, services, devices and technologies. This was done with the
participation of external prominent experts with special knowledge and experience from
various fields. The end result is a record of good practice in the tender documentation, which
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is a publicly available document. Based on the record of good practice, self-assessment is
also possible. At various high-profile events, 180 ZKG certificates were awarded.
New challenges, needs and requirements in our environment and beyond were the reasons
for placing the development of the upgrade of new ZKG categories in the "Sustainable
Buildings" part of the LIFE IP CARE4CLIMATE project to support comprehensive, sustainable,
carbon-free and nearly zero-energy renovation of buildings. The development of the upgrade
is aimed at defining the expected (minimum as defined in regulations), desired (state of the
art) and target quality of building renovation.
It is planned to set at least five new categories related to the renovation of the building stock
by pursuing the target quality, as only in this way it will be possible to encourage, disseminate
and consolidate good practice and thus reduce GHG emissions and achieve gradual
decarbonisation of buildings by 2050.
Therefore, several stakeholders were consulted in 2019 and 2020, from representatives of
ministries, municipalities, the public sector, professional associations, chambers, funds,
financial institutions, to manufacturers, contractors, decision-makers and other stakeholders.
The purpose of the events and individual interviews was to look at the current state of the
profession, obtain opinions and views, identify market needs for higher quality and assess the
willingness to cooperate in developing new categories of ZKG to prepare feasible,
manageable and relevant new categories of ZKG within the LIFE IP CARE4CLIMATE project,
related to the renovation of buildings.
The report presents outcomes of consultations with key stakeholders conducted in 2019 and
2020 in order to obtain opinions, positions and identify market needs for the upgrading of ZKG
categories and to determine the interest of the profession and the economy to participate in
this development and prepare detailed criteria for comparative evaluation and grading.
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Seznam kratic in okrajšav
Kratica/simbol

Beseda ali besedna zveza

Slovenski prevod

ARSO

Agencija Republike Slovenije za
okolje

BIM

Building information model

Celostni informacijski model

BREEAM

Building Research Establishment
Environmental Assessment Method

Metoda za okoljsko ocenjevanje
raziskovalnega inštituta za stavbe
BRE iz Velike Britanije

BPIE

Building Performance Institute Europe

Vodilni neodvisni center znanja na
področju učinkovite rabe energije v
stavbah

CER

Center energetskih rešitev

DG ENV

Directorate-General for Environment

Generalni direktorat za okolje (v
okviru EK)

ECAT

EU Ecolabel Product Catalogue

Katalog proizvodov, označenih z EU
Ecolabel

EFQM

European Foundation for Quality
management

Evropsko združenje (fundacija) za
vodenje kakovosti

ESCO

Energy Service Company

Podjetje za energetske storitve

EK

Evropska komisija

EU

Evropska unija

GR

Gospodarsko razstavišče

GZS

Gospodarska zbornica Slovenije

GZS ZPN

GZS – Zbornica za poslovanje z
nepremičninami

GZS ZGIGM

GZS – Zbornica gradbeništva in
industrije gradbenega materiala
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Francoski znak za okolje (visoka
okoljska kakovost)

HQE

Haute Qualite Environnementale

INKAGRA

Integrirani sistem kakovosti v
graditeljstvu

IZS

Inženirska zbornica Slovenije

JRC

Joint Research Centre

Skupno raziskovalno središče (v
okviru EK)

LEED

Leadership in Energy and
Environmental Design

Vodstvo v energetskem in okoljskem
oblikovanju

LEVEL(s)

LEVEL(s)

Skupni evropski okvir kazalnikov, ki
povezujejo vplive obravnavane stavbe
s trajnostnimi prednostnimi nalogami
na evropski ravni: emisije toplogrednih
plinov v življenjskem ciklu stavbe, z viri
učinkoviti in krožni snovni življenjski
cikli, učinkovita raba vidnih virov,
zdravi in udobni prostori, prilagodljivost
na podnebne spremembe in odpornost
proti njim, stroški življenjskega cikla in
vrednost.

KGZS

Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije

MAO

Muzej za arhitekturo in oblikovanje

MGRT

Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo

MJU

Ministrstvo za javno upravo

MKGP

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

MK

Ministrstvo za kulturo

MOP

Ministrstvo za okolje in prostor

OZS

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

OVE

Obnovljivi viri energije
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PEP

Projekt energetske prenove stavb

PNK

Predlog nove kategorije

PV

Photovoltaics

Fotonapetostne tehnologije oz.
fotovoltaika

RAL

Reichs-Ausschuss für
Lieferbedingungen

Državni odbor za dobavne pogoje

REP

Razširjeni energetski pregled

SGG

Slovenski gradbeni grozd

SiBIM

Slovensko združenje BIM

SSE

Sprejemniki sončne energije

sNES

Skoraj ničenergijske stavbe

SSRS

Stanovanjski sklad Republike
Slovenije

SWAT

Strengths – Weaknesses –
Opportunities – Threats

SZO

Svetovna zdravstvena organizacija

TGP

Toplogredni plini

UO ZKG

Upravni odbor Znaka kakovosti v
graditeljstvu

ZAPS

Zbornica za arhitekturo in prostor
Slovenije

ZeJN

Zeleno javno naročanje

ZKG

Znak kakovosti v graditeljstvu

ZTKS

Združenje turističnih kmetij Slovenije

ZVKDS

Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije

Prednosti – slabosti – priložnosti –
nevarnosti
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1 Uvod
Zagotavljanje kakovosti ni modna muha zadnjih dveh stoletij ali s sodobno gradnjo, to je
proces, star več tisoč let in povezan z nastankom prvih civilizacij. Prvi zapisi izvirajo izpred 2.
tisočletja pred našim štetjem iz Kitajske, kjer so že poznali predpise, izvajali nadzor in
usposabljanje ter uporabljali finančne mehanizme pri gradnji. Vzporednice lahko najdemo tudi
pri drugih zgodnjih civilizacijah, od Mezopotamije, starega Egipta, antične Grčije do Rimskega
cesarstva.
V srednjem veku so bila v veljavi cehovska pravila in požarni oz. gasilni redi, v 19. stoletju pa
so bili v našem prostoru sprejeti prvi predpisi, imenovani stavbni redi, ki so se posredno
nanašali tudi na zagotavljanje kakovosti in bili podlaga za oblikovanje predpisov v 20. stoletju.
V t. i. razvitem svetu se že od 80-ih let prejšnjega stoletja uveljavljajo znaki za okolje oz.
okoljske certifikacijske sheme, s katerimi so označeni predvsem proizvodi in storitve višje in
preverjene kakovosti. So verodostojen in nepogrešljiv instrument v sistemu javnih in drugih
naročil ter pomemben mehanizem zagotavljanja kakovosti blaga in storitev v vseh panogah,
npr. industriji, gostinstvu in turizmu, šolstvu, zdravstvu in tudi v graditeljstvu.
Višja kakovost in njeno zagotavljanje ter stalno notranje in zunanje preverjanje so skupni
imenovalec poznanih in uveljavljenih certifikacijskih shem na območju EU in širše, npr. RAL
Gütezeichen4, EU Ecolabel5, Blauer Engel6, BREEAM7, Nordic Swan Ecolabel8 in HQE9, pa
tudi nacionalni znak za okolje, poimenovan Znak kakovosti v graditeljstvu ali na kratko ZKG10.
V tujini, npr. v Nemčiji in Avstriji, so uveljavljene certifikacijske sheme verodostojen in
nepogrešljiv instrument pri javnem in drugem naročanju, saj so sinonim za višjo in preverjeno
kakovost in zanesljivost blaga ali storitve.
Po vzoru tujih certifikacijskih shem sta bila ob podpori pristojnih ministrstev in GZS kot
predstavnika gospodarstva na državni ravni že v prvi polovici 90-ih let prejšnjega stoletja
razvita sistem in metodologija nacionalnega znaka za okolje, kjer so bili upoštevani vidiki
trajnostne gradnje, sprva za primerjalno vrednotenje oz. ocenjevanje proizvodov in storitev,
pozneje pa tudi naprav in tehnologij v gradbenem sektorju, kar je bila v tistem obdobju
revolucionarna novost v našem okolju.
Podnebne spremembe, ki smo jim priča, terjajo nove usmeritve in ukrepe tudi v stavbnem
sektorju. Zmanjšanje emisij TGP in s tem povezano razogljičenje stavbnega fonda do leta
2050 spada med ključne cilje in zaveze na ravni EU in v našem okolju. Država je v okviru
projekta LIFE IP CARE4CLIMATE prepoznala okoljsko certifikacijsko shemo Znak kakovosti
v graditeljstvu kot eden izmed mehanizmov za hitrejše razogljičenje stavb do leta 2050. V
akciji C4.1.IV so predvidene razvojne in druge aktivnosti, ki se navezujejo na celovito prenovo

4

https://www.ral-guetezeichen.de/
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/the-ecolabel-scheme.html
https://www.blauer-engel.de/de
7 https://www.breeam.com/
8 https://www.nordic-ecolabel.org/
9 https://www.behqe.com/
10 https://gi-zrmk.si/centri_dejavnosti/gradbeni_center/znak_kakovosti_v_graditeljstvu/
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stavb z namenom dviga in izboljšanja zagotavljanje kakovosti ter zapisa dobre prakse na tem
področju z upoštevanjem vidikov trajnostne gradnje.

2 Razvoj okvira
sheme ZKG

nacionalne

certifikacijske

Blago in storitve, označeni z znaki za okolje, so sinonim za višjo kakovost, predvsem pa za
zanesljivost, verodostojnost in tudi varnost za potrošnike in investitorje. Pri tem je ključna
vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti v vseh procesih, saj brez tega ni mogoče
zasledovati ciljev višje ravni kakovosti. Višje kakovosti pa ni mogoče doseči brez stalnih
izboljšav in razvojnih aktivnosti z upoštevanjem stroškovnih vidikov, vzpostavitve
partnerskega odnosa do kupcev in uporabnikov, ki vključuje tudi svetovanje, ter zavedanju o
večji skrbi za okolje in zdravje zaposlenih. Ključni element je tudi stalna podpora države,
pristojnih institucij in drugih deležnikov, vpetih v proces gradnje.

2.1 Oris razvoja sheme ZKG
Pobudo za ustanovitev institucije nacionalnega okoljskega certifikata ZKG je sredi 90-ih let
prejšnjega stoletja sprožilo več partnerjev s področja gospodarstva in negospodarstva ter
pristojnih ministrstev, ki so tudi financirali razvoj in implementacijo nacionalne sheme ZKG.
V okviru razvojno-raziskovalne naloge je GI ZRMK kot osrednja strokovna institucija na
področju graditeljstva med drugim podrobno proučil strategije, usmeritve in cilje v
novoustanovljeni državi ter tudi novosti, trende in primere dobre prakse v razvitejših državah.
Mednje sodijo uveljavljene certifikacijske sheme od najbolj poznanega znaka kakovosti RAL
(RAL Gütezeichen) do Modrega angela (Blauer Engel), evropskega znaka za okolje (EU
Ecolabel), skandinavskega znaka za okolje Labod (Nordic Swan Ecolabel) in nekaterih drugih.
Certifikacijske sheme poudarjajo višjo kakovost, zagotavljanje kakovosti, stalen razvoj in
izboljšave, ekonomičnost vseh procesov, odnos do kupcev in uporabnikov, skrb za okolje in
zdravje ljudi. Ključni element je tudi stalna podpora države, pristojnih institucij in drugih
deležnikov, vpetih v proces gradnje.
Po podrobni proučitvi takratnega stanja stroke, dobre prakse ter družbenega razvoja in
okoljske problematike je na pobudo GI ZRMK razvoj potekal v smeri obravnave celovite
kakovosti ob upoštevanju vidikov trajnostne gradnje. Ključne usmeritve so vodile k razvoju
trajne certifikacijske sheme, pri kateri sistem in metodologija določata enotni okvir. S tem je
omogočeno vrednotenje in primerjanje na istem imenovalcu oz. osnovi. Na podlagi zgoraj
naštetih temeljnih vodil lahko certifikacijska shema postane orodje zaupanja in
verodostojnosti. Strokovnost pri pripravi elementov kakovosti s podrobnimi merili v okviru
razpisne dokumentacije in izpeljavi primerjalnega vrednotenja oz. ocenjevanja za posamezne
kategorije ZKG zagotavljata nepristranskost ter možnost samoocenjevanja in primerjavo s
konkurenco. Ko je govora o graditeljstvu in stavbah, se lahko končni izdelek, tj. razpisna
dokumentacija, označi kot zapis dobre prakse, kjer se upošteva zadnje stanje stroke, kar daje
certifikatu dodatno vrednost, hkrati pa postane primeren za umestitev v javne in druge razpise.
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Ključne usmeritve pri razvoju sheme ZKG so torej vodile k oblikovanju trajnega znaka za
okolje. Zato so bili že v fazi razvoja sistema vgrajeni vidiki trajnostne gradnje, prikazani na sliki
2.1, z upoštevanjem okoljske, družbene in ekonomske komponente.

Slika 2.1: Vidiki trajnostne gradnje (povzeto po Šijanec-Zavrl, M. 2002. Trajnostna graditev stavb. Bioklimatske
zgradbe, ISSN 1580-673)

Ob upoštevanju naštetih usmeritev in modela poslovne odličnosti, poimenovanega integrirani
sistem kakovosti za graditeljstvo oz. na kratko INKAGRA (financerja: leta 1996 Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, št. pogodbe 61-2767, leta 1996 in 1997 GI ZRMK, razvojnoraziskovalna naloga programa LARA, št. 0227/1996), je podobno kot pri znaku kakovosti RAL
potekal razvoj enotne metodologije v smeri celovite kakovosti, sestavljene iz osnovnih
gradnikov oz. elementov kakovosti, ki veljajo za vse kategorije oz. predmete ZKG, bodisi za
gradbene proizvode bodisi storitve.
V modelu INKAGRA so bili razviti elementi kakovosti, ki se nanašajo na poslovno odličnost.
Model INKAGRA povzema elemente poslovne odličnosti evropske nagrade za kakovost
(EFQM Global Award11) in jim dodaja lastna merila, ki so bila preverjena oz. ovrednotena tudi
v praksi. S tem mora proizvajalec ali izvajalec oz. prijavitelj dokazovati višjo kakovost v
razvojnem tehnično-tehnološkem procesu in si prizadevati za poslovno odličnost na vseh
področjih.

2.2 Metodologija
Metodologija za primerjalno vrednotenje oz. ocenjevanje je bila razvita po načelu enakosti in
nepristranskosti. Celotni postopek mora biti sistematičen, skrbno načrtovan in strokovno
voden, kar je opisano v aktih ZKG.
V metodologiji je predvideno, da se najprej preverita potreba in zanimanje za pripravo nove
kategorije oz. predmeta ZKG, kar povzame dokument, ključen za razvoj in pripravo elementov
in podelementov kakovosti s podrobnimi merili. Na podlagi izkazanega interesa se najprej
pripravi projektna naloga za vsako kategorijo oz. predmet ZKG z analizo stanja.
Oblikuje se projektna skupina, ki je sestavljena iz priznanih strokovnjakov z gospodarstva in
negospodarstva. Njena osnovna naloga je oblikovanje elementov in podelementov kakovosti
s podrobnimi merili v okviru sheme ZKG. Določi tudi okvirno število točk razpoložljivo s pogoji

11

https://www.efqm.org/index.php/efqm-recognition/efqm-global-excellence-award/
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točkovanja, ki temeljijo na enotnem modelu znotraj sheme ZKG, a se prilagajajo predmetu
prijave.
Za vsako kategorijo ZKG se posebej oblikuje ocenjevalna komisija, sestavljena iz neodvisnih
strokovnjakov in predstavnika izvajalca sheme ZKG. Ocenjevalna komisija po potrebi dopolni
elemente kakovosti, podrobna merila in razpoložljivo število točk ter s strokovnega vidika
dokončno potrdi razpisno dokumentacijo z zapisom dobre prakse.

2.3 Razvoj elementov kakovosti
Certifikacijska shema ZKG tako vrednoti celovito kakovost, ki pomeni več kot izpolnjevanje
višjih tehnično-tehnoloških zahtev, saj se pri tem upoštevajo še okoljski in ekonomski vidiki ter
vplivi na širše družbeno okolje.
Okvir sheme ZKG sestavlja šestih osnovnih gradnikov oz. elementov kakovosti (slika 2.2), ki
omogočajo neodvisno oblikovanje elementov in podelementov kakovosti ter podrobnih meril
kakovosti.

Slika 2.2: Primerjalno vrednotenje/ocenjevanje celovite kakovosti, ki velja za vse kategorije oz. predmete ZKG (vir:
GI ZRMK)

Osnovni gradniki kakovosti so zasnovani tako, da so elementi in podelementi kakovosti
prilagojeni trenutnemu in predvidenemu oz. bodečemu stanju stroke, pa tudi razvoju družbe
in drugim napredkom v stroki.
1. V prvem gradniku so opredeljeni elementi tehnično-tehnološke kakovosti. Pri tem
se za novo kategorijo oz. predmet ZKG podrobneje opredelijo elementi in podelementi
kakovosti, povzeti iz veljavnih predpisov in standardov na ravni države in širše ter po
potrebi nadgrajeni, dobre prakse ter tudi razvojne in druge aktivnosti, ki so se že
izkazale za učinkovite za doseganje višje kakovosti.
2. Osnovni gradnik učinkovitost in kakovost procesov je ključen za zagotavljanje
kakovosti poslovnih, postopkovnih in delovnih procesov v celotni verigi, tj. od
surovinske baze, nabave, razvojno-raziskovalnih aktivnosti in izboljšav, proizvodnega
in drugih procesov, zagotavljanja kakovosti, prodaje in poprodajnih aktivnostih do
vgradnje, uporabe in končne reciklaže.
3. Strategija in voditeljstvo je gradnik, povzet iz modela poslovne odličnosti, prilagojen
za naše okolje. Smeli načrti, odgovorne odločitve in zaznavanje trendov in novosti na
trgu so pogoj za rast in razvoj dejavnosti ter s tem podjetja. Podpora vodstva je pri tem
ključna, zato je to element kakovosti, ki vpliva na obravnavano celovitost.
4. Zadovoljstvo kupcev/uporabnikov kot četrti gradnik se uveljavlja kot eden od
prednostnih ciljev sodobnega in razvojno usmerjenega poslovnega subjekta. Sem
sodita tudi svetovanje in informiranje kupcev glede odgovorne potrošnje in uporabe
proizvoda, naprave ali tehnologije v celotni življenjski dobi.
5. Peti gradnik obravnava vpliv na družbo in okolje, in kot že samo ime pove, so v tem
delu obravnavani okoljski vplivi v proizvodnji ali pri izvedbi storitve v celotni verigi in
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širši družbeni kontekst, npr. odnos vodstva in lastnikov do zaposlenih (tudi plačilo
davkov in prispevkov) in njihovega delovnega okolja ter sodelovanje, status in vloga
podjetja v lokalni in širši skupnosti ter odnos do kulturnega okolja in okoljske
problematike.
6. Finančni in poslovni uspeh je zadnji gradnik kakovosti, pri katerem se preverja
uspešnost poslovanja prijavitelja.
Dobro gradbeno prakso na določenem tematskem področju, na primer okna (proizvod) ali
vgradnja oken (storitev), sestavljajo elementi in merila kakovosti, ki bodo v nadaljevanju
podrobneje predstavljeni.
Elementi in podelementi kakovosti vsebinsko opisujejo osnovne gradnike in predstavljajo
primer dobre prakse, kamor spadajo lastnosti proizvodov in procesi storitev ter s tem
povezane zahteve za proizvodno-tehnološki in organizacijsko-poslovni sistem ter doseganje
meril poslovne odličnosti.
Elementi kakovosti so urejeni v drevesni strukturi in uteženi s sistemom točk, njihovo število
za posamezno kategorijo oz. predmet ZKG dokončno določi ocenjevalna komisija. Skoraj
polovica točk se nanaša na tehnično-tehnološki vidik proizvoda oz. njegove lastnosti ali na
tehnično kakovost storitve, kadar denimo primerjalno vrednotenje oken in njihova vgradnja
upošteva energijsko učinkovitost. Druga polovica točk je razdeljena med proizvodnotehnološki in organizacijsko-poslovni sistem. Elementi kakovosti s podrobnimi merili opisujejo
dobro prakso, kamor spadajo lastnosti, procesi in druge zahteve, ki pripomorejo k doseganju
višje kakovosti proizvodov in storitev.
V preglednici 2.1 so za gradnik tehnično-tehnološka kakovost prikazani elementi kakovosti, ki
se nanašajo na merila energijske učinkovitosti, in štirje podelementi kakovosti. Za vsak
element kakovosti so prikazani opisi zahtevanih lastnosti in zahteve, ki izhajajo iz predpisov,
standardov ali zahtev iz razpisne dokumentacije za kategorijo ZKG z naslovom »Okna,
vključno z balkonskimi vrati in panoramskimi stenami«, ter pripadajoče število točk.
Elementi
kakovosti

Skupaj točk
Opis osnovnega gradnika, elementa in podelementa

1.

Tehničnotehnološka
kakovost

Primerjalno se vrednotijo tehnične in druge lastnosti proizvoda na podlagi
opravljenih preizkusov, preiskav, meritev ter ugotavljanja skladnosti s
predpisi in standardi ter merili, opredeljenimi v razpisni dokumentaciji

1.1

Merila
energijske
učinkovitosti

Doseganje tehničnih zahtev energijske učinkovitosti, določenih v predpisih in
standardih, ki se ugotavlja na podlagi poročila o preskušanju. Poročila o
preskušanju posameznih sestavnih delov ali podpisan sporazum o uporabi poročil
o preskušanju s strani tretje strani, ki jih je opravil drug proizvajalec ali dobavitelj,
npr. profilov, se ne upošteva

Osn.
grad
.

El.

Podel.

475

175

1.1.1

Toplotna
prehodnost okna
(U)

Dovoljena oz. dopustna največ 0,7 W/m2K, višja zahteva kot v predpisih. Uokna ali
Uw je lahko merjena ali računska

50

1.1.2

Prepustnost zraka
na pripirah

Opredeljen razred 4 – referenčna zrakotesnost pri 100 Pa (m3/(hm2) ALI
m3/(hm), razred 1 (150 Pa) do 4 (nad 600 Pa)

45

Svetlobna
prepustnost

Opredeljeno v predpisih in standardih, vrste zasteklitve ter zahtev v projektni
dokumentaciji in drugih dokumentih

40

Prepustnost
energije sončnega
sevanja (g)

Opredeljeno s predpisi, vrste zasteklitve ter zahtev v projektni dokumentaciji in
drugih dokumentih

40

1.1.3
1.1.4

Preglednica 2.1: Primerjalno vrednotenje/ocenjevanje celovite kakovosti, velja za vse kategorije oz. predmete
ZKG (vir: GI ZRMK)
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Podrobna merila so kvalitativni del, v katerega sodi opis zahtev kakovosti (preglednica 2.2). V
dopustno prakso spadajo dopustne (minimalne) zahteve, določene s predpisi in standardi.
Zahteve za ciljno oz. želeno dobro prakso so opredeljene kot razvojne usmeritve za
posamezni element. Pri razvoju dobre prakse na posameznem tematskem področju je
poseben poudarek prav na teh merilih. Vmes so merila pričakovane ravni kakovosti, ki so
rezultat višjega lastnega standarda kakovosti in izboljšav v vseh procesih, torej so zahteve
višje kot v predpisih in standardih.
Splošne smernice za pripravo meril dobre prakse so prikazane v preglednici 2.2. Podrobno
zasnovo za vrednotenje in ocenjevanje izdela projektna skupina in dopolni ocenjevalna
komisija na tematskem področju oz. za vsako kategorijo oz. predmet ZKG posebej.
Razpoložljive točke za posamezni element so približno linearno razdeljene glede na
uporabljena merila.
Oznaka
merila

M1

M2

Raven
meril

DOPUSTNA

PRIČAKOVANA

M3

CILJNA oz. ŽELENA

Osnovna raven kakovosti –
Srednja raven kakovosti –
Višja raven –
upoštevanje predpisov in standardov in upoštevanje predpisov in standardov in upoštevanje večje performans od tiste iz
lastne ravni kakovosti, ki jo je možno
lastne višje ravni kakovosti ter boljših predpisov in standardov in lastne visoke
doseči z obstoječim znanjem,
izkoristkov tehničnih/tehnoloških in
ravni kakovosti ter premišljenih ciljno
Opis merila sposobnostmi, tehničnim znanjem,
človeških virov z upoštevanjem zahtev
usmerjenih izkoristkov
tehnologijami, brez povečevanja cene.
dobre prakse.
tehničnih/tehnoloških in človeških virov z
upoštevanjem zahtev dobre prakse.
Dvig stroškov in cene je minimalen.
Upoštevane tudi splošne zahteve, ki
izhajajo iz razpisne dokumentacije
Dvig stroškov in cene je opazen, vendar
(pogoji vstopnega praga).
je z vidika vseživljenjskih stroškov
zanemarljiv.
Raven
kakovosti

OSNOVNA

SREDNJA

Obseg
Kakovost za normalne pogoje glede
Kakovost za zahtevnejše pogoje glede
kakovosti zahtev naročnikov in uporabnikov ter za zahtev naročnikov in uporabnikov ter
normalne pogoje konkurenčnosti
konkurenčnosti

VISOKA
Celovita kakovost, pri kateri so
zadovoljni vsi udeleženci v procesu

Preglednica 2.2: Primer podrobnih meril za kategorijo »okna, balkonska vrata in panoramske stene ob
upoštevanju energijske učinkovitosti« (vir: GI ZRMK)

Končni rezultat je razpisna dokumentacija z zapisom dobre prakse, ki je javni dokument,
dostopen ključnim deležnikom. To so predvsem možni prijavitelji, drugi strokovnjaki,
investitorji in uporabniki.
Usklajene in potrjene razpisne dokumentacije za posamezne kategorije oz. predmete ZKG so
podlaga za objavo javnega razpisa v javnih občilih, ki velja za tekoče koledarsko leto. Po
objavi javnega razpisa so vsem zainteresiranim dostopne razpisne dokumentacije,
omogočena prijava na razpis za posamezno kategorijo ZKG in izvedba postopkov
primerjalnega vrednotenja oz. ocenjevanja na tistih področjih, kjer je izkazan interes za
prijave.
Postopek primerjalnega vrednotenja oz. ocenjevanja je natančno določen, s čimer sta
omogočena nepristranskost in strokovnost izvedbe postopka za vse prijavitelje. Prijava za
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pridobitev certifikata ZKG je prostovoljna, razpisni pogoji in elementi kakovosti s podrobnimi
merili za primerjalno vrednotenje oz. ocenjevanje so javni.
Certifikat ZKG je zasnovan kot neobvezni certifikacijski znak za označevanje proizvodov in
storitev v gradbenem sektorju z dokazano višjo kakovostjo v primerjavi s konkurenco in
upoštevanjem zadnjega stanja stroke.
Primerjalno vrednotenje oz. ocenjevanje vodi ocenjevalna komisija v dveh delih oz. krogih. V
prvem krogu preveri, ali prijavljeni proizvod ali storitev izpolnjuje pogoje, v drugem krogu pa
izvede sam postopek primerjalnega vrednotenja oz. ocenjevanja, kjer lahko po potrebi vključi
tudi zunanje poročevalce, ki so neodvisni in nepristranski strokovnjaki.

2.4 Pogoji za pridobitev certifikata ZKG
Ocenjevalna komisija poda tudi utemeljeni pisni predlog za podelitev znaka ZKG proizvodu,
storitvi, napravi ali tehnologiji, ki v postopku primerjalnega vrednotenja oz. ocenjevanja pridobi
največje število točk med vsemi prijavljenimi, in tistim, ki za najboljšim zaostajajo za največ
deset odstotkov. Poleg tega je določeno tudi najnižje število točk, ki ga je treba doseči, kot je
to prikazano v preglednici 2.3.
Pogoja

Oznaka

Legenda

1. Število točk ne sme biti manjše od 571

Št. T > 570

2. Zaostanek oz. število točk za najboljšim
doseženim rezultatom ne sme biti večji od 10 %

Št. T > 90 % MAX

Št. T – število točk -, ki jih je prejel
najbolje ocenjeni proizvod, storitev,
naprava ali tehnologija

Preglednica 2.3: Pogoja za pridobitev certifikata oz. znaka ZKG (vir: GI ZRMK)

Ocenjevalna komisija se lahko odloči, da ne glede na izpolnjena pogoja iz preglednice 2.3 ne
podeli znaka ZKG nobenemu prijavitelju, če



je stanje stroke na predmetnem področju slabo,
je število prijaviteljev premajhno.

Lahko pa se tudi odloči, da ob ustrezni utemeljitvi poda predlog za podelitev znaka ZKG le
enemu prijavitelju.

2.5 Prejemniki certifikata ZKG
Upravni odbor ZKG (UO ZKG), najvišji organ sheme ZKG, na podlagi pisnega predloga z
utemeljitvijo za posamezno kategorijo ZKG, npr. za okna ali za sodobno vgradnjo oken, potrdi
predlog ocenjevalne komisije za podelitev znakov ZKG ali zahteva dodatna pojasnila in
dokazila ali ga zavrne.
Zaradi pomena, ki ga ima shema ZKG v našem prostoru, se podelitev znakov ZKG odvija na
odmevnih prireditvah v dogovoru z vsemi vpletenimi deležniki, to so UO ZKG, predstavniki
pristojnih ministrstev, GI ZRMK, GZS, prijavitelji in organizatorji različnih dogodkov. Doslej so
slavnostne podelitve certifikatov ZKG potekale v okviru odprtja stanovskih srečanj (npr.
Kongres o cestah in prometu, Dnevi evropske kulturne dediščine...) in sejemskih prireditev
(sejem DOM (Slika 2.13), MEGRA, MOS …).
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Slavnostni podeljevalci znakov ZKG so visoki predstavniki države (predsednik države ali prvi
minister, predsednik državnega sveta), predsednik ali generalni direktor oz. vidni predstavnik
GZS, predsedniki stanovskih združenj ali predsednik UO ZKG in direktor ali ugledni
strokovnjak predstavnika izvajalca sheme ZKG, tj. GI ZRMK.

Slika 2.3: Slavnostna podelitev certifikata ZKG za sodobno vgradnjo oken na sejmu DOM v Ljubljani (vir: GI ZRMK)

Zaradi zahtevnih oz. visokih meril za pridobitev certifikata ZKG je bilo v skoraj četrt stoletja
podeljenih 180 certifikatov ZKG, kar je po letih prikazano na spodnjem grafikonu 2.1. Kot je
razvidno iz grafikona, sta gospodarska kriza in propad velikega dela gradbenega sektorja v
zadnjem desetletju prepolovila število pridobljenih certifikatov ZKG, kar je predvsem opazno
na področju infrastrukturnih objektov, npr. betonarne za proizvodnjo transportnega betona,
asfaltni obrati, separacije kamenih agregatov.

Grafikon 2.1: Podeljeni certifikati ZKG od leta 1997 dalje (vir: GI ZRMK)
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2.6 Blagovno-storitvena znamka ZKG in grafična podoba
Vsi prejemniki certifikata ZKG imajo možnost pridobiti pravico do uporabe istoimenske
blagovno-storitvene znamke pod pogoji, ki so vnaprej določeni. Grafična podoba ZKG je
zaščitena kot blagovno-storitvena znamka pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno
lastnino pod oznako akta Z-9770794 (slika 2.4).

Slika 2.4: Grafična podoba certifikata ZKG (vir: GI ZRMK)

Grafično podobo sestavlja stilizirana »dvokapna hiša« s stilizirano zvezdo (znak odličnosti) na
zgornjem paralelogramu. Ploskve so v treh barvnih odtenkih: svetlo oranžna (zgoraj), temno
oranžna (levo) in temno modra (desno). V 3D-različici je znak ZKG upodobljen kot prisekana
štirikotna prizma (kubus) s stilizirano peterokrako zvezdo na zgornji ploskvi.
Grafična podoba je v priznanjih in pri uporabi kot blagovno-storitvena znamka ZKG dopolnjena
z napisom »ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU«, oznako letnice podelitve in kategorijo
oz. predmetom ZKG ter oznako odgovornega izvajalca certifikacijske sheme ZKG, tj. GI
ZRMK. Vsi prejemniki certifikata ZKG morajo uporabljati grafično podobo v skladu z akti ZKG.

2.7 Akti ZKG
V okviru certifikacijske sheme ZKG veljajo različni akti, od statuta do pravil, pravilnikov in
navodil, ki urejajo delovanje, pristojnosti, organiziranost in razmerja. Za širšo javnost sta
pomembna dva dokumenta, ki urejata videz in zaščito grafične podobe ZKG in njeno uporabo
ter pravila za pridobitev certifikata oz. znaka ZKG.
V certifikacijski shemi ZKG je več organov z naslednjimi nalogami:






UO ZKG je najvišji organ odločanja in potrjevanja, sestavljen iz predstavnikov
pristojnih ministrstev, gospodarstva ter stanovskih in interesnih združenj;
vodja ZKG je predstavnik odgovornega izvajalca sheme ZKG, GI ZRMK, ki vodi in
usklajuje dejavnosti v okviru sheme ZKG;
projektne skupine so ustanovljene za vsako kategorijo oz. predmet ZKG posebej ter
so zadolžene za razvoj in pripravo elementov in podelementov kakovosti s podrobnimi
merili v okviru sheme ZKG;
ocenjevalna komisija je ustanovljena za vsako kategorijo oz. predmet ZKG posebej,
dokončno uteži zapis dobre prakse v okviru razpisne dokumentacije in izvede
postopek primerjalnega vrednotenja oz. ocenjevanja s predlogi za podelitev
certifikatov ZKG;
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komisija za nadzor uporabe blagovno-storitvene znamke ZKG izvaja vsakoletni
monitoring oz. preverjanje ključnih elementov certifikacijske sheme in nadzor nad
pravilno uporabo;
arbitražna komisija ZKG se ustanovi po potrebi.

Organi ZKG se sestanejo vsaj enkrat letno oz. po potrebi, njihova sestava pa se z leti
dopolnjuje ali zamenja in po potrebi tudi preoblikuje glede na zadnje stanje stroke in novih
kategorij ZKG. Dajejo pobude in lahko sprejemajo odločitve, povezane z delovanjem in
razvojem sheme ZKG in njihovimi pristojnostmi, določenimi z akti ZKG.

3 Primeri pri nas bolj poznanih mednarodno
uveljavljenih certifikacijskih shem
Mednarodno uveljavljene certifikacijske sheme imajo mnogo skupnih značilnosti, ki se lahko
uporabijo kot zgled in vodilo pri razvoju ali nadgradnji nacionalnih shem. Znak kakovosti v
graditeljstvu je že s svojo prvotno zasnovo postavil ne samo visokih meril v sistemu
ocenjevanja, pač pa tudi visoka merila za svojo lastno strukturo. Ugotovimo lahko, da se prav
zato tudi danes enakovredno uvršča ob bok spodaj navedenim. Za ponazoritev teh dejstev v
nadaljevanju na kratko predstavljamo osnovne značilnosti treh znakov z dolgo tradicijo, ki so
v slovenskem okolju relativno dobro znani.

3.1 Evropski znak za okolje (Ecolabel)
Evropski znak za okolje je v javnosti znan tudi kot okoljska marjetica ali eko roža (slika 3.1).
V pravni red Evropske unije je bil vpeljan že leta 1992. Njegova osnovna struktura ostaja
enaka, vsebinsko pa se postopoma nadgrajuje in dopolnjuje. Zadnja pravna podlaga za ta
znak je Uredba (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009
o znaku EU za okolje.

Slika 3.1: Grafična podoba znaka EU za okolje (vir: Ecolabel)

Evropski znak za okolje označuje okoljsko odličnost proizvodov in storitev, ki dosegajo
visoke okoljske standarde v svoji celotni življenjski dobi, od surovine do odpadka oz.
razgradnje. Splošna vodila znaka so aktualna in odražajo strateške usmeritve Evropske unije
in njenih članic: spodbujanje krožnega gospodarstva, zelenih inovacij in zelenih delovnih mest,
zmanjševanje odpadkov in izpustov CO2 pri proizvodnji ter spodbujanje razvoja proizvodov, ki
imajo dolgo življenjsko dobo in jih je mogoče preprosto popraviti in reciklirati.
Osnovne značilnosti znaka so:


shema je prostovoljna;
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znak je skladen s standardom ISO 14024 (Environmental labels and declarations12 —
Type I environmental labelling — Principles and procedures; »ecolabelling«);
zajema veliko število (neprehranskih in nemedicinskih) kategorij proizvodov in storitev.
doslej je bilo podeljenih več kot 72.000 znakov;
merila so pregledna oz. transparentna. Razvijajo jih priznani strokovnjaki, nevladne
organizacije in različni odločevalci, preverjajo pa neodvisni strokovnjaki;
merila so zasnovana tako, da jih doseže od 10 do 20 % okolju najprijaznejših
proizvodov oz. storitev na trgu;
znak je namenjen potrošnikom kot pomoč pri sprejemanju odgovornih odločitev;
znak nima geografskih omejitev – podeli se lahko za izdelek ali storitev na trgu
Evropskega gospodarskega prostora, ki izvira iz katerega koli kraja na svetu;
za pridobitev znaka lahko kandidira pridelovalec, proizvajalec, uvoznik, ponudnik
storitve, grosist ali trgovec;
imetnik znaka sam registrira ustrezen proizvod ali storitev v spletnem katalogu
proizvodov, imenovanem EU Ecolabel Product Catalogue13 (ECAT).

Ključno vlogo v shemi evropskega znaka za okolje ima nacionalni pristojni organ (National
Competent Body) v posamezni državi. To je bodisi organ v državi, kjer poteka proizvodnja ali
je v njej domicil storitev, bodisi v državi, kjer so izdelki ali storitve dani na trg (Slovenija:
Agencija Republike Slovenije za okolje; ARSO14).
Nacionalni pristojni organ svetuje in sodeluje pri celotnem postopku pridobivanja znaka.
Odgovoren je za ocenjevanje, podelitev znaka, sklenitev pogodbe (o pogojih uporabe
znaka …) po uspešnem preverjanju, je skrbnik in upravitelj vlog in licenc na državni ravni ter
opravlja kontrole skladnosti izdelka ali storitve z merili za podelitev znaka.
Znak trenutno zajema 11 glavnih kategorij (preglednica 3.1), ki so razdeljene v številne
podkategorije:
Osebna nega

Pohištvo

Čistila

Vrtnarjenje

Oblačila in obutev

Papir

»Naredi sam«

Počitniške nastanitve

Elektronska oprema

Maziva

Talne obloge
Preglednica 3.1: Prikaz glavnih kategorij (vir: Ecolabel)

Primer podrobnejše razdelitve za naključno izbrano glavno kategorijo čistil je prikazan na
sliki 3.2, prevodi izrazov pa so zbrani v preglednici 3.2:

12

https://www.iso.org/standard/72458.html
http://ec.europa.eu/ecat/
14 https://www.arso.gov.si/
13
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Slika 3.2: Primer podrobnejše razdelitve (vir: Ecolabel)
Detergenti za
strojno
pomivanje
posode

Detergenti
za ročno
pomivanje
posode

Oblačila in tekstilije
Obloge
Naredi sam

Čistila za trde
površine

Čistila za
notranje
prostore

Elektronska oprema
Pohištvo
Vrt

Industrijski
detergenti za
pomivanje
posode

Industrijski
detergenti za
pranje

Gospodinjski aparati
Maziva
Drugi gospodinjski elementi

Detergenti
za pranje

Izdelki iz papirja
Izdelki za osebno nego

Preglednica 3.2: Prevodi izrazov s slike 3.2 (vir: GI ZRMK)

Celotna dokumentacija je za vsako (pod)kategorijo prosto dostopna na spletu15. Zajema vse
od aktov Evropske komisije (EK) do podrobne predstavitve meril. Nabor meril za vsako
(pod)kategorijo je sprejet s posebnim sklepom EK in objavljen v Uradnem listu Evropske unije.
V okvir nadgradnje in dopolnjevanja sheme sodi tudi razvoj novih kategorij. Trenutno so v
pripravi tri, od katerih se kategorija poslovnih stavb še posebej tesno navezuje na tematiko
projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Delo na merilih (in znaku) za poslovne stavbe je sicer
začasno zaustavljeno. Jedrni kazalniki za oceno okoljske učinkovitosti stavb (Level(s)16), ki jih
oblikuje EK (JRC; Joint Research Centre17), se bodo namreč lahko neposredno vključili v

15

https://www.arso.gov.si/o%20agenciji/okoljski%20znaki/Ecolabel/ecolabel.html
https://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm oz. https://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/factsheet_DEF.pdf
17 https://ec.europa.eu/jrc/en
16
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razvoj meril za podeljevanje znaka. Vzporedno poteka tudi delo na merilih za zeleno javno
naročanje za poslovne stavbe (JRC, prav tako za Directorate-Generale Environment18
(DG ENV), pod katerega sodi Ecolabel).

3.2 Znak kakovosti RAL (RAL Gütezeichen)
Znak RAL (slika 3.3) ima od vseh znakov najdaljšo tradicijo. Skladno s tem ima tudi pestro
zgodovino razvoja in preoblikovanja. Nedvomno pa je to znak, ki je splošno prepoznan kot
verodostojen in mu potrošniki zelo zaupajo.

Slika 3.3: Grafična podoba znaka RAL (vir: RAL)

V Nemčiji so zelo zgodaj ugotovili, da so za dobro delujoče gospodarstvo in pregledne oz.
transparentne tržne pogoje nujne enotne (panožne) zahteve za izdelke in storitve, ki naj jih
oblikuje in je zanje odgovorna posebna institucija. Zato je v letu 1925 oblikovala državni odbor
za dobavne pogoje, nemško: Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen oz. s kratico RAL. Dve
leti pozneje se je z razširitvijo imena odbora (… und Gütesicherung – … in zagotavljanje
kakovosti) neposredno poudarila tudi kakovost izdelkov in storitev. Že v letu 1927 so bili
podeljeni prvi znaki. Med letoma 1952 in 1972 je bil RAL formalno pridružen odboru za
standardizacijo, a ostal samostojno in neodvisno telo. Leta 1978 je zvezna agencija za okolje
podelila RAL-u zaradi izkazanih kompetenc pri podeljevanju znakov kakovosti še pristojnosti
v postopku podeljevanja drugega nacionalnega znaka, Modrega angela. Leta 1980 se je
odbor preimenoval v RAL, nemški inštitut za zagotavljanje kakovosti in označevanje, ter leta
1992 prevzel funkcijo nacionalnega pristojnega organa (National Competent Body) za
evropski znak za okolje.
Osnovne značilnosti znaka so:






shema je prostovoljna; znak za okolje tipa 1;
znak RAL označuje izdelke in storitve, ki jih podjetja proizvajajo ali ponujajo v skladu z
visokimi, natančno določenimi merili kakovosti;
za vsako skupino izdelkov in storitev se opredelijo zahteve za specifično kategorijo
znaka;
shema vključuje proizvajalce in dobavitelje, prodajalce na drobno in potrošnike,
preskuševalne ustanove in organe;
dokumentacija za pridobitev znaka je javno dostopna na spletu.

Znak kakovosti RAL podelijo proizvajalcem in ponudnikom storitev posebej oblikovana
združenja za kakovost, ki jih priznava inštitut RAL. Kandidati morajo dokazati, da izpolnjujejo
predpisane zahteve, nato pa morajo doseženo oz. priznano raven vzdrževati, kar preverjajo
neodvisni organi. Znak je namenjen vsem vrstam potrošnikov oz. naročnikov kot usmeritev za

18

https://ec.europa.eu/info/departments/environment_en
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izbiro zanesljivih, visokokakovostnih izdelkov in storitev. V shemi sodeluje že več kot 9000
podjetij.
Trenutno je na voljo približno 160 različnih znakov RAL, ki jih nosi več tisoč izdelkov in storitev.
Za oblikovanje novih kategorij ni formalnih zadržkov, postopek je natančno določen. Če še ne
obstaja ustrezno združenje za kakovost (in s tem ustrezni znak RAL), ki bi pokrivalo izbrano
vrsto izdelka ali storitve, ga kandidat – v sodelovanju z drugimi sorodnimi interesenti in
inštitutom RAL – lahko oblikuje povsem na novo. V tem postopku, ki traja praviloma od šest
do devet mesecev, se opredelijo vse podrobnosti od same oblikovne zasnove znaka do
specifičnih meril in postopkovnih pravil.
Naključni izsek iz kataloga kategorij znaka RAL je prikazan na spodnji sliki 3.4, prevod izrazov
pa v preglednici 3.3.

Slika 3.4: Prikaz kategorij znaka RAL (vir: RAL)
Rušitvena dela

Zabojniki

Lovilci maščob

Podzemne napeljave

Gradbeno apno

Večslojna izolacijska zasteklitev

Elektrotehnika – meritve in
preizkušanje

Strelovodi

Metalurška žlindra

Trgovanje z energijo

Gradnja iz brun

Kovinske ograje

Utrjevanje in izboljšanje tal

Mobilni bivalni zabojniki

Izvedba (montaža) delovnih,
zaščitnih in nosilnih kovinskih
odrov

Požarno odporna pritrdila za cevi

Ježevke za vezavo lesa

Mozničen les in mozniki

Fazno spremenljivi material

Lesene konstrukcije kot ponor CO2

Reciklirani gradbeni materiali

Strešna konstrukcija

Reciklirani les

Strešna kritina in fasadne obloge

Meteorna kanalizacija
Pritrjevanje cevi
Valjani svinec

Izvajanje in podpora mednarodne
prostovoljne službe

Gradnja telekomunikacij
Sežigalnice
Čiščenje stavb
Čiščenje stavb v zdravstvu
Ročni gasilni aparati
Smernice za vzdrževanje in
strokovno usposabljanje

Gradnja savne
Preglednica 3.3: Prevod izrazov s slike 3.4 (vir: GI ZRMK)
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Za posamezne kategorije so interesentom na voljo osnovni podatki: ime in sedež pristojnega
združenja za kakovost, kontaktni podatki in nabor podkategorij oz. storitev (ali izdelkov), ki jih
zajema kategorija. Naključni primer je prikazan na sliki 3.5, prevod pa v preglednici 3.4.

Slika 3.5: Primera grafične podobe znaka RAL za dve kategoriji – ostrešja in kritine/fasadne obloge (vir: RAL)
RAL-GZ 429 Strešna konstrukcija
Izdelava kritine, neprepustne za vremenske vplive, gradnja ostrešja
in predelava podstrešij, strešne kritine in odvodnjavanje streh,
izdelava strešnih konstrukcij in strešnih elementov, strešne kritine
in odvodnjavanje streh, predelava in razširitev podstrešij

RAL-GZ 533 Strešna kritina in fasadne obloge
Zahteve za izvajanje krovskih del (podkonstrukcije, kritine, fasadne
obloge, tudi obnova, popravila in vzdrževanje)

Preglednica 3.4: Prevod izrazov s slike 3.5 (vir: GI ZRMK)

Znak RAL je sicer nemški znak, vendar ima zelo široko prepoznavnost in veljavo tako v
evropskem kot svetovnem prostoru.

3.3 Modri angel (Blauer Engel)
Modri angel (slika 3.6) štejemo za prvi pravi znak za okolje v svetovnem merilu. V uporabi je
od leta 1978, nastal pa je na pobudo nemške zvezne vlade. Tako kot evropski znak za okolje
in znak RAL je tudi Modri angel znak za okolje tipa 1 in tudi ta shema je prostovoljna.
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Slika 3.6: Grafična podoba znaka Modri angel (vir: Blauer Engel)

Doslej je bilo podeljenih več kot 12.000 znakov. Od začetkov do današnjega časa je
prepoznavnost Modrega angela na nemškem trgu strmo naraščala in dosega že približno
90 odstotkov.
Druge pomembne značilnosti znaka so:




izdelki in storitve, ki nosijo znak Modri angel, so okolju in zdravju prijaznejši kot
primerljivi drugi, »konvencionalni« izdelki in storitve;
Modri angel zagotavlja visoko raven okoljskih in uporabnih lastnosti;
pri ocenjevanju se upošteva celotni življenjski cikel izdelka ali storitve.

Merila so prosto dostopna na spletu, oblikujejo se za vsako produktno kategorijo posebej in
osvežijo na od tri do štiri leta, da sledijo tehničnemu razvoju. Nazadnje so bila dodana tudi
družbeni vidiki (predvsem varnost in zdravje pri delu po konvencijah Mednarodne organizacije
dela19 - ILO).
Pri vodenju sheme sodeluje več institucij. Ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko
varnost je lastnik znaka in imenuje člane komisije, zvezni urad za okolje oblikuje merila,
neodvisna komisija za znak za okolje odloča o področjih oz. kategorijah znaka in potrjuje
merila, RAL preverja izpolnjevanje meril in sklepa pogodbe o pogojih uporabe znaka.
Na prvi pogled shema Modri angel zajema malo osnovnih kategorij oz. področij, vendar so ta
zelo podrobno razdelana, tako da znak pokriva vse od gospodinjskih čistil do električnih
avtobusov (preglednica 3.5):
Vsakdanjik in bivanje

Gradnja in ogrevanje

Papir in tisk

Poslovanje in skupnost

Električni aparati
Preglednica 3.5: Prikaz osnovnih kategorij oz. področij v shemi Modri angel (vir: Blauer Engel)

Za gradnjo in ogrevanje je obseg podkategorij prikazan na sliki 3.7, prevod izrazov pa v
preglednici 3.6. Pri podkategorijah so na voljo podatki o vseh imetnikih znaka in njihovih
konkretnih izdelkih ali storitvah, ki nosijo znak Modri angel.

19

http://www.zeneva.predstavnistvo.si/index.php?id=2487
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Slika 3.7: Prikaz podkategorij za področje gradnje in ogrevanja v shemi Modri angel (vir: Blauer Engel)

Gradbeni proizvodi

Ogrevanje in sanitarna voda

Elastične talne obloge

Ročka za tuš

Tekstilne talne obloge

Pogodbe o zagotavljanju prihranka
energije

Talne obloge, paneli in vrata iz lesa in lesnih
tvoriv

Lesni sekanci, peleti in briketi

Strešni premazi in bitumenska lepila

Sprejemniki sončne energije

Notranji ometi (do 12/2020)

Splakovalni kotlički

Laki, lazure in temeljni premazi (do 12/2020)
Materiali v obliki plošč
Tapete
Podlage
Stenske barve
Stenske barve
Toplotna izolacija (znotraj) in spuščeni stropovi
Kontaktni toplotnoizolacijski fasadni sistem
Preglednica 3.6: Prevod izrazov s slike 3.7 (vir: GI ZRMK)

3.4 Skupne značilnosti znakov, ki jih upošteva tudi Znak
kakovosti v graditeljstvu


Shema je prostovoljna.
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Merila so dostopna javnosti.
Način ocenjevanja je jasen oz. transparenten.
Za razvoj sheme, zasnovo in utežitev meril ter ocenjevanje so zadolženi neodvisni
strokovnjaki.
Kontrola ohranjanja dosežene ravni kakovosti po podelitvi znaka.
Spodbujanje razvoja in inovativnosti na področju proizvodov in storitev.
Merila so zasnovana tako, da zahtevajo lastnosti in proizvodov in storitev, ki presegajo
standardno prakso oz. minimalne tehnične in druge pogoje iz predpisov.
Shema se prilagaja tehničnemu razvoju, sledi nacionalnim in evropskim usmeritvam
na področju trajnostnega razvoja (okolje, gospodarstvo, družba) ter se ob poudarku na
vzdrževanju in nadgrajevanju kakovosti proizvodov in storitev tako umešča tudi v novi
Evropski zeleni dogovor.
Za razvoj in široko uveljavitev sheme so nujni podpora in sodelovanje javnih
odločevalcev ter motiviranost ponudnikov proizvodov in storitev.
Znak je uporaben v sistemu (zelenega) javnega in tudi zasebnega naročanja kot
referenčni okvir ali ekvivalent drugih dokazil o izpolnjevanju zahtev.

4 Razvoj nadgradnje novih kategorij v okviru
sheme ZKG
Stavbe so velik povzročitelj emisij TGP, zato se v zadnjih letih poskušajo obvladovati in
zmanjševati z različnimi poznanimi, pa tudi inovativnimi ukrepi in pristopi ter spremljanjem
učinkov. Politike in ukrepi za dosego želenega cilja so zasnovani v nacionalnih strateških
dokumentih, kjer je ZKG prepoznan kot eden od možnih instrumentov za spodbujanje višje
kakovosti pri gradnji in prenovi stavb.
Novi izzivi, potrebe in zahteve v našem okolju in širše so bili razlogi za umestitev razvoja
nadgradnje novih kategorij ZKG v sklop »Trajnostne stavbe« projekta LIFE IP
CARE4CLIMATE kot podpora celoviti, trajnostni, brezogljični in skoraj ničenergijski prenovi
stavb. Razvoj nadgradnje je usmerjen k opredelitvi najnižje dopustne (opredeljene v
predpisih), pričakovane (state of the art) in ciljne oz. želene kakovosti v procesu prenove
stavb.
Preverjeni so bili različni mehanizmi, pristopi, dobre prakse ter novosti in trendi na
obravnavanem področju.
Umestitev ZKG v projekt LIFE IP CARE4CLIMATE omogoča, da se s pomočjo priznanih
strokovnjakov razvijejo trajnostna merila za nove predmete ZKG na področju trajnostne,
zelene, skoraj ničenergijske in brezogljične gradnje ter izvedejo prva pilotna ocenjevanja.
Predviden je nabor vsaj petih novih kategorij ZKG, povezanih s prenovo stavbnega fonda z
zasledovanjem ciljne oz. želene kakovosti, saj bo le tako možno spodbuditi, širiti in utrjevati
dobro prakso ter s tem zmanjšati emisije TGP in tudi doseči razogljičenje stavb do leta 2050.
V ta namen je bilo predvidenih in izvedenih več posvetovalnih dogodkov (delavnice, seminar,
srečanja, posveti), posvetovanj, sestankov in individualnih razgovorov z več kot 400 osebami
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(strokovnjaki, predstavniki gospodarstva, združenj, lokalnih skupnosti, javnega sektorja,
investitorjev, finančnih ustanov in drugi zainteresirani deležniki). Posvetovanja z rezultati so
podrobneje predstavljena v nadaljevanju.

5 Posvetovanja s ključnimi deležniki
Okoljski certifikati so v t. i. razvitem svetu uveljavljeni kot mehanizem zagotavljanja kakovosti,
predvsem pa je to sinonim za višjo kakovost, zanesljivost, trajnost, okoljsko prijaznost ter
varnost za potrošnike in investitorje. Zaradi tega je eno od meril pri javnih in drugih razpisih,
ki prinese dodatne točke, lahko tudi pridobljen okoljski certifikat. V merilih pa se lahko smiselno
povzamejo tudi posamezna merila iz certifikacijske sheme.
V letih 2019 in 2020 je bilo izvedenih več posvetovanj (delavnice, strokovno srečanje in
nacionalni posvet) s ključnimi deležniki. Odmevnejši dogodki so potekali 7. in 8. novembra
2019 ter 12. februarja, 4. in 6. marca 2020. Dogodki so bili namenjeni različnim ciljnim
skupinam in pridobitvi njihovih mnenj in stališč glede nabora primernih novih kategorij ZKG
za razvoj nadgradnje ZKG in ugotovitev glede potreb na trgu oz. v našem okolju. Ciljne
skupine:




predstavniki ministrstev, stanovskih združenj in člani zavoda Centra energetsko
učinkovitih rešitev (CER),
proizvajalci, izvajalci, stanovska združenja, investitorji, odločevalci in prejemniki
certifikata ZKG ter
projektanti, proizvajalci, izvajalci, stanovska združenja, skladi, investitorji, finančne
ustanove, nepremičninski posredniki, predstavniki javnega sektorja (občine in ožji javni
sektor), ministrstva in drugi zainteresirani deležniki.

Posvetovanja so potekala še individualno ali skupinsko z različnimi ciljnimi skupinami, npr.
projektanti, investitorji in stanovskimi združenji, ki so podali svoja stališča, predlagali ukrepe
in izrazili potrebe, ki jih zaznajo pri svojem delu, s čimer bi v veliki meri pripomoglo k višji
kakovosti blaga in storitev ne le pri prenovi, temveč tudi pri gradnji stavb.
Predstavitve aktivnosti v akciji C4.1.IV so potekale tudi na drugih dogodkih: Gradbeni kažipot,
2. nacionalni seminar Local4Green (Interreg MED), GZS – Zbornica gradbeništva in industrije
gradbenega materiala (ZGIGM) in predstavniki šol v okviru projekta »Vzpostavitev mreže
brezogljičnih šol«.
Namen in vsebina posvetovalnih dejavnosti s ključnimi deležniki:






seznanitev z uveljavljenimi znaki za okolje in njihovim pomenom pri zagotavljanju
kakovosti,
seznanitev z nacionalno shemo ZKG in razvojem nadgradnje novih kategorij ZKG,
povezanih z razogljičenjem stavb pri prenovi,
predstavitev novih kategorij ZKG s preveritvijo zanimanja ključnih deležnikov,
možnosti vključevanja (na podoben način kot v tujini) certifikata ZKG v javne in druge
razpise ter programe nepovratnih finančnih spodbud,
pomen zagotavljanja kakovosti pri celoviti prenovi stavb,
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prepoznavanje in spodbujanje dobre prakse in
pridobiti mnenje deležnikov znotraj ciljnih skupin o njihovi pripravljenosti za
sodelovanje pri oblikovanju novih kategorij ZKG.

Upoštevaje specifične ciljne skupine ključnih deležnikov je bil namen posvetovalnih delavnic
še:




pridobiti informacijo o izkušnjah prejemnikov ZKG glede prednosti in slabosti ter
pridobiti predloge za izboljšave in odpravo pomanjkljivosti dosedanje prakse,
izmenjati mnenja o pripravi novih kategorij oz. predmetov ZKG in
seznaniti se z dosedanjo prakso naročil oz. prodaje.

V nadaljevanju bodo podrobneje predstavljeni trije ključni dogodki, na katerih je bilo skupno
136 udeležencev, ki so v tvorni razpravi izmenjali mnenja glede predlaganih novih kategorij
ZKG ter podali svoja mnenja in stališča.

5.1 Posvetovalna delavnica – 12. februar 2020
V sredo, 12. februarja 2020, je v sejni sobi na Dimičevi ulici 12 v Ljubljani med 11.00 in 14.00
uro potekala delavnica na temo nacionalnega okoljskega certifikata Znak kakovosti v
graditeljstvu.

5.1.1 Naslov posvetovalne delavnice
LIFE IP CARE4CLIMATE – Akcija C4.1.IV – nacionalni okoljski certifikat Znak kakovosti v
graditeljstvu

5.1.2 Namen in cilji
Prehod v nizkoogljično družbo zahteva nov način delovanja, sodobna znanja in veščine,
ustrezno okolje in podporna orodja z mehanizmi za zagotavljanje kakovosti. Med te se štejejo
tudi znaki za okolje, ki so pomemben instrument zagotavljanja kakovosti. S ključnimi, ciljno
vabljenimi deležniki (ministrstva (Ministrstvo za javno upravo (MJU), Ministrstvo za okolje in
prostor (MOP), Ministrstvo za infrastrukturo (MzI), Projektna pisarna za energetsko prenovo
stavb (PP-EPS)), stanovska združenja (GZS, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS),
Inženirska zbornica Slovenije (IZS), Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS)), javni
skladi (Stanovanjski sklad Republike Slovenije (SSRS) in Eko sklad) in člani zavoda CER) je
bila izvedena delavnica, na kateri so bile podrobneje predstavljene v Sloveniji najbolj poznane
in uveljavljene tuje certifikacijske sheme, slovenska shema ZKG in predvidene dejavnosti,
povezane z nadgradnjo nacionalne sheme ZKG v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.
Opisane so bile tudi možnosti pridobitve certifikata ZKG, njegovega prepoznavanja in
vključevanja v javne in druge razpise in finančne mehanizme.

5.1.3 Program srečanja
Na srečanju so s predstavitvami aktivno sodelovali strokovnjaki GI ZRMK in ciljno vabljeni
udeleženci. Prireditev je povezovala Neva Jejčič, GI ZRMK.
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Program:
Pozdravni nagovor

GI ZRMK in CER

Kratek oris uveljavljenih okoljskih certifikacijskih shem, npr.
znak kakovosti RAL, Modri angel, Ecolabel

mag. Miha Tomšič, GI ZRMK

Predstavitev nacionalne okoljske certifikacijske sheme ZKG

Neva Jejčič, GI ZRMK

Razvojne aktivnosti in predvidene vsebine nadgradnje
nacionalne okoljske certifikacijske sheme ZKG v okviru
projekta LIFE IP CARE4CLIMATE - Akcija C4.1.IV

izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,
GI ZRMK

Interaktivna delavnica:

GI ZRMK

a) Ključni deležniki pri zagotavljanju višje kakovosti v
procesu energetske prenove stavb

in

b) Predlogi za nove vsebine v okviru certifikacijske
sheme ZKG

vabljeni deležniki

Razprava:

pristojna ministrstva, investitorji in
javni skladi, pogodbeniki

Možnosti vključitve certifikata ZKG v javne in druge razpise ter
programe nepovratnih finančnih spodbud

5.1.4 Udeleženci
Na posvet so bili vabljeni predstavniki ministrstva (MJU, MOP, MzI, PP-EPS), stanovska
združenja (GZS, OZS, IZS, ZAPS), javni skladi (SSRS in Eko sklad), člani CER in druga
zainteresirana strokovna javnost. Vabljenih je bilo 20 zunanjih udeležencev, od katerih so se
trije opravičili, odzvalo pa se je 17 udeležencev. Na posvetu je bilo prisotnih skupno 20
udeležencev (grafikon 5.1).

Grafikon 5.1: Število prijavljenih, prisotnih in opravičenih udeležencev na posvetovalni delavnici 12. februarja
2020 (vir: GI ZRMK)
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5.1.5 Povzetek srečanja
GI ZRMK je pripravil strokovno delavnico o pomenu znakov za okolje, pomembnem
instrumentu za zagotavljanje kakovosti. Delavnica je potekala 12. februarja 2020.
Udeležencem (slika 5.1) je bil uvodoma predstavljen integralni projekt LIFE IP
CARE4CLIMATE, v nadaljevanju pa pomen nadgradnje novih kategorij ZKG, povezane s
prenovo stavbnega fonda z vidika zasledovanja in upoštevanja ciljev, strategij in zavez na
ravni EU in v Sloveniji. Podrobneje so bili prikazani idejni predlogi šestih novih kategorij ZKG
z elementi kakovosti in morebitni prijavitelji, in sicer certifikat ZKG za:







uspešno celovito energetsko prenovo (več)stanovanjske ali javne stavbe;
uspešnega spodbujevalca celovite energetske prenove (večstanovanjskih stavb);
kakovosten projekt energetske prenove stavbe – PEP;
učinkovito vzpostavljen sistem kakovosti pri izvajanju energetske prenove stavbe;
kakovostnega izdelovalca energetskih pregledov (REP);
kakovostne proizvode (npr. toplotne črpalke, fotonapetostne (PV) elektrarne,
sprejemnike sončne energije (SSE) ...).

Orisan je bil tudi potek priprave elementov kakovosti s podrobnimi merili, ki morajo biti
sodobna in usmerjena v prihodnost, strokovna in transparentna. Slediti morajo ciljem,
povezanim z dvigom kakovosti, dobro prakso in stalnimi izboljšavami za doseganje želene
ravni kakovosti v procesu prenove stavb, pa tudi zahteve investitorjev po višji kakovosti v vseh
procesih (od projekta do izvedbe in vzdrževanja), tako da bodo doseženi učinki energetske
prenove stavb primerljivi z načrtovanimi. Pri pripravi elementov kakovosti s podrobnimi merili
je treba nujno opredeliti oz. določiti obseg primerjalnega vrednotenja oz. ocenjevanja, ki je
povezan tudi z izvedljivostjo, to pa pomeni, da morajo biti elementi kakovosti s podrobnimi
merili obvladljivi, ne prezahtevni in finančno vzdržni (poraba časa za pripravo dokumentacije
in postopek primerjalnega vrednotenja oz. ocenjevanja).

Slika 5.1: Udeleženci posvetovalne delavnice (vir: GI ZRMK)

V razpravi so bila predstavljena mnenja in izkušnje predstavnikov vabljenih ministrstev, Eko
sklada, SSRS in predstavnikov stanovskih združenj ter nekaterih članov zavoda CER, ki so
pridobili certifikat ZKG.
Izpostavljeno je bilo, da bi se kakovost energetskih prenov izboljšala le v primeru sodelovanja
vseh deležnikov (investitorji, projektanti, nadzorniki, pristojna ministrstva, izvajalci) in tudi
sprememb nacionalne zakonodaje oz. predpisov in sistema naročanja (država, stroka,
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naročniki, uporabniki). Večja prepoznavnost certifikata ZKG je odvisna od podpore države,
stroke, investitorjev in uporabnikov, saj morajo vsi sodelujoči v procesu prenove (ali gradnje)
prepoznati višjo kakovost kot pomemben vplivni element tudi pri višini stroškov v predvideni
življenjski dobi.
Prevladovalo je mnenje, da bi morali na najvišji ravni sprejeti odločitev, da je pridobitev
certifikata ZKG (kot zaupanja vrednega znaka za okolje) za prenovo stavbe pomembna. S
tem bodo investitorji (javni in zasebni) zainteresirani za vključitev meril za pridobitev certifikata
ZKG v javne in druge razpise ali celo pridobljen znak ZKG kot neobvezno dodatno merilo..
Zdaj energetske prenove potekajo po načelu zadostitve osnovnim pogojem iz predpisov, ne
pa tudi višje ciljne oz. želene kakovosti.
Predstavnica MJU je pojasnila, da bi bil certifikat ZKG že v tem trenutku dobrodošel instrument
pri izbiri storitvenih kadrov (projektanti, izdelovalci REP, energetski menedžerji) pri javnih
naročilih. Pojasnjeno je bilo, da je treba razlikovati med merilom za izbor ponudnika (to je
lahko še vedno najnižja cena) in vstopnimi oz. izločitvenimi pogoji (selekcija ponudnikov skozi
pogoje za sodelovanje na razpisu, npr. dokaz o ustreznem znanju, veščinah in kompetencah).
Opozorjeno je bilo tudi, da je že zdaj določilo v evropski Direktivi o energetski učinkovitosti, ki
omogoča prenos posameznega okoljskega certifikata v nacionalno zakonodajo posamezne
članice EU, npr. za energetske menedžerje, ponudnike energetskih storitev in druge storitve
v zvezi z energijo.
Na Eko skladu načeloma podpirajo vključitev ZKG v lastne razpise, toda potrebna bosta še
temeljit razmislek o konkretni obliki in proučitev pravnih in drugih podlag. Ena od možnosti bi
lahko bila dodelitev višje spodbude tistim proizvodom ali sistemom, ki imajo pridobljen
certifikat ZKG, ne more pa to biti pogoj za samo dodelitev spodbude. To bi vsekakor pozitivno
vplivalo na diferenciacijo proizvodov in storitev na trgu in dvig kakovosti.
Predstavnica PP-EPS je poudarila, da v razpisih izberejo občino, ki prejme finančna sredstva,
ne pa projektanta ali izvajalca; ta dva imajo občine že izbrana. Edino možnost trenutno vidi v
dodelitvi dodatnih točk prijaviteljem, katerih projektanti ali izvajalci imajo certifikat ZKG.

Slika 5.2: Razprava z udeleženci (vir: GI ZRMK)

Zavod CER je posebej izpostavil vidik financiranja, saj se ocenjuje, da je v bankah in na trgu
dovolj denarnih sredstev ob hkratni opazni želji po vlaganju. Kot primer, Evropska investicijska
banka (European Investments Bank – EIB) želi s prestrukturiranjem prevzeti vlogo evropske
podnebne banke oz. banke za podnebje (European Climate Bank) s ciljem spodbujanja oz.
financiranja t. i. »zelenih projektov«. Ob navezavi na nove finančne mehanizme bi spodbudili
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investitorje k celovitejšim ukrepom z boljšimi rešitvami in k vgradnji proizvodov, sistemov in
tehnologij ter izbiri ponudnikov s certifikatom ZKG. To bi po njihovem mnenju odprlo pot
vključevanju ZKG v vse razpise.
Predstavnik ZAPS je poudaril, da je na podlagi njegovih izkušenj največja težava pri
investitorjih, ker običajno ne opredelijo ciljev energetske prenove ali jih kar naprej spreminjajo.
Nujna bi tudi bila obsežna promocija znaka ZKG, za kar se ponuja možnost v okviru projekta
LIFE IP CARE4CLIMATE, in graditev prepoznavnosti certifikata ZKG ob podpori države,
stroke in uporabnikov, kot je to v Nemčiji pri znaku Modri angel.
Podane so bile še pobude za vključitev sodobnih trendov v elemente kakovosti:







vzpostavljen sistem zagotavljanja kakovosti, kar je že sicer med merili sheme ZKG, a
z dobrimi možnostmi za nadgradnjo;
vzpostavitev podatkovne zbirke proizvodov, da javni in drugi naročniki lahko črpajo
podatke o kakovostnih proizvodih;
orodje BIM za načrtovanje, izvedbo in upravljanje;
upoštevanje izboljšanja notranjega bivalnega okolja (manjša raba energije in raba
obnovljivih virov energije ne moreta biti edini merili);
sistemska uvedba stalnega usposabljanja zaposlenih (npr. v tujini so to paritetni
skladi), kar je že med elementi kakovosti v shemi ZKG;
certifikat ZKG podeliti stavbi, ki je dosegla z energetsko prenovo zastavljene in
načrtovane cilje.

5.1.6 Analiza SWOT
V interaktivnem delu so udeleženci izdelali analizo SWOT (analiza prednosti, slabosti,
priložnosti in nevarnosti) na temo ZKG ter ukrepov energetske prenove in razogljičenja stavb.
Udeleženci so podali svoja stališča in mnenja glede prednosti in slabosti v okviru NOTRANJIH
DEJAVNIKOV ter priložnosti in nevarnosti, povezanih z ZUNANJIMI DEJAVNIKI.
Poudarili so (navedeno je dobesedno):
Prednosti:













daje neko merilo, kaj je nadstandardna kakovost izdelka oz. storitve,
se dviga kakovost,
omogoča se razlikovanje med izdelki in storitvami,
ciljno ZKG za kakovost notranjega okolja,
zdravje in počutje uporabnikov,
ozaveščanje in izobraževanje naročnikov, arhitektov in uporabnikov,
soudeležba uporabnikov,
dodana vrednost ZRMK tudi na tem področju,
podpora v fazi projektiranja, izvedbe in monitoringa,
streznitev stroke,
boljši projekti,
stalno usposabljanje.
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Slabosti:









stroški investicije in ustreznost nadzora nad parametri,
vzpostavitev sistema podatkovne baze,
upravljanje z informacijami,
povezovanje z drugimi strokami – preventivna medicina,
zvišanja cene,
ni dovolj vpliva na TCO (stroškovna učinkovitost v življenjski dobi),
da ne prevzame iniciative dovolj veliko število podjetij, da jim prinaša dovolj koristi,
premalo se zasleduje cilje, da je stavba kot celota kvalitetna in energijsko učinkovita
in ne samo neki del, torej od okna do sistema za celovito upravljanje stavbe
(avtomatike in regulacije).

Priložnosti:














ZKG kot pomemben kazalnik za kakovost zgradbe s stališča energetske učinkovitosti
in udobja in varnosti,
ZKG kot podpora za širitev zavedanja kakovosti pri prenovah,
interes investitorjev – ravnateljev šol in vrtcev,
uporabnost kriterijev ZKG za definiranje kakovosti določenega dela procesa gradnje,
npr. pri javnih naročilih,
zasledovanje kakovosti parametrov notranjega okolja,
načrtovanje ciljnih vrednosti in preverjanje doseženih rezultatov,
spodbujevalec/pospeševalec prenov,
spodbuditi naročnike k zasledovanju vplivov ukrepov energetske prenove z učinkom
na zdravje in ugodjem bivanja,
ZKG kot povezovalec vseh vplivov v procesu prenove stavb,
formiranje strokovnjakov pred prenovo z možnostjo podaje priporočil kot dodatek k
REP-u,
možnost analitičnega pristopa,
ZKG kot merilo za (javne) razpise,
ZKG kot regulator pri procesu gradnje.

Nevarnosti:









nekontinuirana pojavnost ZKG na trgu,
neprepoznavnost in neuveljavljenost na trgu,
pomanjkanje strokovnjakov za oceno kakovosti,
potreba po izobraževanju strokovnjakov ocenjevalcev,
nezrelost naročnikov,
neznanje, neinformiranost investitorjev/izvajalcev/projektantov,
da dobijo znak podjetja, ki si ga ne zaslužijo, ker ga pridobijo le za potrebe razpisov, v
praksi pa delujejo povsem nasprotno,
še vedno uporaba najcenejših materialov in izvedba neprofesionalne storitve, ker
naročniki privijajo izvajalce.
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5.2 Strokovno srečanje – 4. marec 2020
Za proizvajalce gradbenih materialov in proizvodov, izvajalce, stanovska združenja, sklade,
napredne investitorje, odločevalce in prejemnike certifikata ZKG je bilo v sredo,
4. marca 2020, organizirano strokovno srečanje na temo okoljskega certifikata ZKG na
Gospodarskem razstavišču (GR) na Dunajski cesti 18 v Ljubljani. Srečanje je potekalo v okviru
sejma DOM v dvorani Forum med 10.00 in 13.00 uro. Naslov strokovnega srečanja

5.2.1 Naslov strokovnega srečanja
Instrument zagotavljanja kakovosti – nacionalna okoljska certifikacijska shema Znak kakovosti
v graditeljstvu

5.2.2 Namen in cilji
Namen srečanja je bil pridobiti mnenja, stališče in usmeritve za nadaljnji razvoj nadgradnje
novih kategorij ZKG v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Podrobneje so bile
predstavljene že uveljavljene tuje certifikacijske sheme, trenutna shema ZKG in predlogi novih
kategorij, čemur je sledila razprava.
Cilj strokovnega srečanja je bil predvsem spodbuditi sodelujoče k razmišljanju o novih in
celovitejših vsebinah novih kategorij ZKG v okviru sheme ZKG. V ta namen je bilo pripravljenih
tudi nekaj predlogov za delovno razpravo, da bi tako pridobili dragocene informacije za
nadaljnji razvoj novih kategorij.

5.2.3 Program srečanja
Na srečanju so s predstavitvami aktivno sodelovali strokovnjaki GI ZRMK in v razpravi vabljeni
udeleženci. Srečanje je povezovala Neva Jejčič z GI ZRMK.
Pozdravni nagovor

GI ZRMK in MOP

Kratek oris uveljavljenih okoljskih certifikacijskih shem, npr. RAL, Modri
angel, Ecolabel

mag. Miha
ZRMK

Predstavitev nacionalne okoljske certifikacijske sheme ZKG

Neva Jejčič, GI ZRMK

Razvojne aktivnosti in predvidene vsebine nadgradnje nacionalne
okoljske certifikacijske sheme ZKG v projektu LIFE IP
CARE4CLIMATE - Akcija C4.1.IV

izr. prof. dr. Marjana Šijanec
Zavrl, GI ZRMK

Interaktivna delavnica z razpravo:

GI ZRMK

a) Ključni deležniki pri zagotavljanju višje kakovosti v procesu
energetske prenove stavb

in

b) Predlogi za nove vsebine v okviru certifikacijske sheme ZKG

udeleženci

Tomšič,

GI
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5.2.4 Udeleženci
Strokovnega dogodka se je udeležilo 31 od skupno 35 vabljenih udeležencev in 4 predstavniki
organizatorja srečanja (grafikon 5.2).

Grafikon 5.2: Število prisotnih in opravičenih udeležencev na strokovnem srečanju 4. marca 2020 (vir: GI ZRMK)

5.2.5 Povzetek srečanja
Udeležencem je bil predstavljen integralni projekt LIFE IP CARE4CLIMATE in pojasnjen
namen srečanja. Podrobneje so bile predstavljene najbolj uveljavljene in poznane tuje
certifikacijske sheme, nacionalna shema ZKG in načrtovane dejavnosti v zvezi z nadgradnjo
ZKG v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. V interaktivnem delu srečanja so bila
pridobljena mnenja in stališča udeležencev (slika 5.3).

Slika 5.3: Predstavitev uveljavljenih certifikacijskih shem (vir: GI ZRMK)

Predstavljenih je bilo šest predlogov novih kategorij, povezanih s celovito, trajnostno,
brezogljično (sNES) energetsko prenovo in zelenimi tehnologijami, ki so bili predhodno v
posvetovanjih z različnimi deležniki prepoznani kot zanimivi za trg in investitorje, pa tudi
uporabnike. To so kategorije, ki so obvladljive s strokovnega vidika in izvedljive z vidika časa
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in stroškov. Prepoznane in predstavljene so bile kategorije, pri katerih sta ključna
zagotavljanje kakovosti in upoštevanje vseh vidikov trajnostne gradnje:
1. ZKG za »uspešno celovito energetsko prenovo (več)stanovanjske ali javne stavbe«. S
tehničnega vidika je to optimiziran paket ukrepov za doseganje lastnosti prenove na
raven sNES v celotnem procesu, tj. od predhodnih pregledov stavb, načrtovanja z
analizami in optimizacijo do izvedbe, uporabe in spremljanja izvedenih ukrepov.
Morebitni prijavitelji so upravnik, projektant, izvajalec, etažni lastniki ali javni lastnik.
2. ZKG za »storitev uspešnega spodbujanja celovite energetske prenove« (npr.
večstanovanjskih ali javnih stavb). V ospredju je proces ali storitev spodbujevalca
(facilitatorja) energetske prenove za eno ali več stavb. Na našem trgu je kar nekaj takih
primerov prenov, pri katerih so ključni tovrstni spodbujevalci. Prijavitelji so lahko npr.
ESCO (podjetje za energetske storitve), upravnik, izvajalec, banka ali občina.
3. ZKG za »kakovosten projekt energetske prenove stavbe (PEP)«, kjer je lahko
vključena tudi stavbna dediščina. Projekt je ključen za uspešno izvedeno naložbo, zato
je integralno načrtovanje pri tem zelo pomemben element kakovosti, še pomembnejše
pa je vodenje takega projekta od idejne zasnove do izvedbe in spremljanja ukrepov.
Prijavitelji so lahko podjetje za inženiring, projektant ali projektna skupina (arhitekt,
strojni, elektro in komunalni inženir, gradbeni fizik).
4. ZKG za »učinkovito vzpostavljen sistem kakovosti pri izvajanju energetske prenove
stavbe«. V tej kategoriji je poudarek na kakovosti same izvedbe prenove. Prijavitelji so
lahko podjetja za energetske storitve (ESCO), izvajalci, podjetja za inženiring.
5. ZKG za »temeljito20 – energetsko in protipotresno – prenovo stavbe« –
(več)stanovanjske ali javne stavbe, pri katerih so bili poleg energetske prenove
izvedeni ojačitveni in drugi konstrukcijski ukrepi. Ključna je torej kakovost prenove z
načrtovanimi in optimalnimi ukrepi v vseh fazah, tj. od predhodnih analiz in pregledov
ter procesa načrtovanja do izvedbe in spremljanja učinkov izvedenih ukrepov.
Prijavitelji so lahko lastniki stavbe, konzorcij partnerjev (projektant, izvajalec, upravnik,
naročnik oz. lastnik).
6. Med sodobne kategorije spada ZKG za »storitev izvedbe stroškovno učinkovitega (in
ponovljivega) paketa ukrepov za energetsko prenovo stavb ali okrožij«, kjer je
poudarek na stroškovno učinkovitem paketu izvedenih ukrepov za večje število stavb.
Prijavitelj je ponudnik storitve.
Razprava z udeleženci
Poudarki razprave:
1. Poseben vidik je prenova stavb kulturne dediščine, ki jo je GI ZRMK predhodno že
preveril na praktičnem primeru, saj je pri tovrstnih stavbah ključno razumevanje ciljev
prenove, ki se ne meri v »debelini izolacije«.

20

Skladno s terminologijo bomo izraz »temeljita prenova«, ki se nanaša na prihranke primarne energije, zamenjali z izrazom »širša
prenova«. Ta se nanaša na skupek ukrepov prenove na različnih področjih (statika, vlaga, požar, azbest ipd.), ki so lahko smiselna
sprožilna točka za ukrepe energetske prenove (vir: GI ZRMK, prispevek v osnutku DSEPS 2050, vodilni partner IJS, Ljubljana 2020).
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2. Pri energetski prenovi stavb s statusom kulturne dediščine je treba uporabiti celovit
pristop za doseganje višje kakovosti, ki v okviru upoštevanja ukrepov za celostno
ohranjanje kulturne dediščine posebej poudarjajo vidike trajnostne gradnje. Če se
vrednotijo le energijski kazalniki, se ne preseže osnovna raven kakovosti.

Slika 5.4: Udeleženci med razpravo (vir: GI ZRMK)

3. Ključno pri stavbah kulturne dediščine je izpostaviti vsako stavbo kot unikum.
4. Je prednost certifikata ZKG le pri stranki ali tudi na trgu v smislu davčnih olajšav in
kakšne so ugodnosti prejemnikov certifikata ZKG?
5. Pomemben element kakovosti je bivanje v zdravem okolju, kar bi moralo biti osnovno
vodilo v procesu prenove stavbe.
6. Nujno je spremljanje učinkov ukrepov prenove z izvedbo meritev, tudi parametrov
notranjega okolja.
7. Celovita prenova, kar pomeni prenova ovoja in sistemov, je edina pot pri prenovi stavb,
kjer zagotovimo tudi ustrezne delovne in bivalne razmere.
8. Osnovno vodilo nove kategorije ZKG je razvoj elementov in merili kakovosti, ki
predstavljajo dobro prakso, kar je ključno za dvig kakovosti in povečanje interesa za
samoocenjevanje.
9. Vodilo te akcije je tudi zbiranje primerov dobre prakse in njihova promocija.
10. Shema ZKG potrebuje širšo podporo, sicer bo le črka na papirju. ZKG naj bo zakonsko
opredeljen in s tem dvignjen na višjo raven.
11. Za uspešnost certifikacijskih shem, ki so večinoma prostovoljne, mora biti izpolnjenih
kar nekaj pogojev. Eden je vsekakor zakonska podlaga. Ključni element je prilagoditev
okolju in trenutnemu stanju. Kot primer, do leta 2008 so v našem okolju delovali veliki
gradbeni akterji, zato je shema ZKG tudi živela in se razvijala. Primarna kategorija
ZKG je povezana s sNES, ker je to tržna niša in ponuja več poslovnih priložnosti. Pri
celovitih prenovah je veliko kandidatov za prijavo, je pa trg problematičen zaradi
razdrobljenosti.
12. Razvoj novih kategorij naj upošteva tudi zakonitosti trga, da bo na voljo zadosten
bazen prijaviteljev oz. zainteresiranih deležnikov na vseh ravneh (tudi med investitorji,
finančnimi institucijami in uporabniki).
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13. Mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) je, da vključitev ZKG
med razpisne pogoje in oddaja naročila ne najcenejšemu, pač pa celostno
najustreznejšem ponudniku motivira tudi izvajalce, s čimer se dviga kakovost izvedbe
naročenih del.
14. Predsednik UO ZKG meni, da neposredna vključitev ZKG v javne razpise ne bo možna
zaradi pravnih določil, je pa mogoče zahtevati preverjanje kakovosti.
15. GI ZRMK razvija in vodi shemo ZKG ob podpori in sodelovanju zunanjih strokovnjakov,
katerih število je v Sloveniji omejeno, zato naj se tudi to upošteva pri razvoju novih
kategorij ZKG.
16. Nujna je večja promocija sheme ZKG in graditev njene prepoznavnosti, pri čemer sta
ključni podpora in strateška usmerjenost vodstva GI ZRMK. Nujno je sobivanje
gospodarstva in sheme ZKG.
17. Segment kompetenc izvajalcev za sNES je element, ki na našem tržišču »šepa«, zato
GI ZRMK v projekta LIFE IP CARE4CLIMATE načrtuje in izvaja usposabljanja ključnih
deležnikov v akciji C2.2. Potrebuje se več pilotnih projektov in primerov dobre prakse.
18. ZKG je lahko vključen v razpisih kot eden od elementov, ne pa kot edini pogoj. Lahko
se navedejo merila, ki pripadajo posameznemu predmetu oz. kategoriji ZKG. Elementi
kakovosti se morajo vključiti v razpise; vsak nov predlog mora temeljiti na motivaciji
prijavitelja.
19. Za sindrom bolnih stavb je znano, da je posledica nepravilnega vodenja procesov, kjer
rešitve sledijo cilju najnižje cene, ne pa upoštevanju sodobnega načina bivanja in
napredka tehnike.
20. Z meritvami kakovosti notranjega okolja bi izkazovali uspešnost načrtovanih in
izvedenih ukrepov prenove.
21. Kot zadnji predlog za novo kategorijo ZKG je bilo podano energetsko pogodbeništvo.
22. Treba bi bilo znižati ali opustiti nepovratna finančna sredstva (subvencije) za
energente, ki obremenjujejo okolje, npr. drva.
23. Enostavneje je vrednotiti posamezne proizvode ali storitve kot pa stavbo kot celoto.
24. Vsako primerjalno vrednotenje oz. ocenjevanje terja angažiranost oz. pripravljenost
sodelovanja in čas prijaviteljev in ocenjevalcev oz. vseh vpletenih. Zato postopek ne
sme biti prezapleten in prezahteven, saj je v nasprotnem primeru vsaka shema
obsojena na neuspeh.
25. Hrbtenica certifikacijskih shem so ljudje; ključna je pripadnost zaposlenih, delodajalcev
in tudi države, ki to podpirajo. To je pogoj za lastno poslovno rast in rast sheme ZKG.
Certifikat ZKG bi morali deležniki prepoznati kot konkurenčno prednost, prisotnost
znanja in zaupanja.
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5.2.6 Interaktivni del – spletna anketa
Med udeleženci je bila v interaktivnem delu izvedena spletna anketa, razdeljena na tri dele. V
prvem delu so bila zastavljena splošna vprašanja, ki so se navezovala na poznavanje sheme
ZKG, vključenost v sistem primerjalnega vrednotenja oz. ocenjevanja, vprašanja, ali naj se
ocenjujejo le domači ali tudi tuji proizvodi in storitve, kaj pričakujejo prejemniki znaka ZKG in
pripravljenost udeležencev za sodelovanje pri razvoju novih kategorij ZKG, kar je prikazano
na sliki 5.5.

Slika 5.5: Prikaz rezultatov prvega dela spletne ankete (vir: GI ZRMK)

V drugem delu se je preverjala primernost predlaganih novih kategorij ZKG, kot je prikazano
na sliki 5.6.
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Slika 5.6: Prikaz rezultatov drugega dela spletne ankete (vir: GI ZRMK)

V zadnjem delu so se zbirali dodatni predlogi za nove kategorije ZKG, prikazano na sliki 5.7.

Slika 5.7: Prikaz rezultatov tretjega dela spletne ankete (vir: GI ZRMK)

V spletni anketi je sodelovalo od 18 do 19 udeležencev, kar je tri četrtine vseh udeležencev,
brez upoštevanja predstavnikov organizatorja srečanja. Iz rezultatov prvega dela ankete
izhaja, da večina pozna shemo ZKG. Tretjina respondentov oz. tistih, ki so sodelovali v anketi
je že kandidirala za pridobitev certifikata ZKG in ga tudi pridobila, petina je kandidirala celo
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večkrat. Večina podpira označevanje tako domačih kot tujih proizvodov in storitev z znakom
ZKG. Polovica anketirancev je pripravljena sodelovati pri razvoju novih kategorij oz.
predmetov ZKG.
Pomenljivi so odgovori, vezani na pričakovanja, ki jih prinaša ZKG prejemniku. Med njimi
izstopajo davčne ugodnosti in finančne olajšave, prednosti pri razpisih, na trgu in pred
konkurenco, večja splošna prepoznavnost, večje zaupanje kupcev in ugled.
Rezultati sprejemljivosti novih kategorij ZKG, pridobljeni v drugem delu ankete, so zbrani in
prikazani v preglednici 5.1.
SPLETNA ANKETA O PRIMERNOSTI NOVIH KATEGORIJ ZKG
Predlog nove kategorije ZKG

zelo
primeren

primeren

pogojno
primeren

neprimeren

PNK 1: ZKG za »uspešno celovito
energetsko prenovo (več)stanovanjske
ali javne stavbe«

11

3

3

1

PNK 2: ZKG za »storitev uspešnega
spodbujanja celovite energetske
prenove«

6

6

6

0

PNK 3: ZKG za »kakovosten projekt
energetske prenove stavbe – PEP«

14

2

3

0

PNK 4: ZKG za »učinkovito vzpostavljen
sistem kakovosti pri izvajanju energetske
prenove stavbe«

13

3

2

1

PNK 5: ZKG za »temeljito – energetsko
in protipotresno – prenovo stavbe«

6

2

2

0

PNK 6: ZKG za »storitev izvedbe
stroškovno učinkovitega (in ponovljivega)
paketa ukrepov za energetsko prenovo
stavb ali okrožij«

7

3

8

0

Sodelovanje pri razvoju novih kategorij

da

mogoče

ne

ne vem

Ali ste kot strokovnjak pripravljeni
sodelovati pri razvoju in pripravi novih
kategorij, povezanih z energetsko
prenovo stavb?

9

5

1

1

Preglednica 5.1: Prikaz rezultatov spletne ankete o sprejemljivosti novih kategorij (vir: GI ZRMK)

Izmed predlaganih novih kategorij ZKG je po mnenju anketirancev najprimernejši predlog pod
oznako PNK 3 (ZKG za »kakovosten projekt energetske prenove stavbe«). Sledita PNK 4
(ZKG za »temeljito – energetsko in protipotresno – prenovo stavbe«) in PNK 1 (ZKG za
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»uspešno celovito energetsko prenovljeno (več)stanovanjsko ali javno stavbo«), kar je
nazorno razvidno na grafikonu 5.3. Drugi predlogi so prejeli približno tretjinsko podporo.

Grafikon 5.3: Prikaz rezultatov spletne ankete o sprejemljivosti novih kategorij ZKG (vir: GI ZRMK)

Med predlogi udeležencev za nove kategorije, pridobljenimi v tretjem delu, izstopajo: storitve
sNES ter celovita, celostna in trajnostna prenova stavb. Udeleženci so bili pozvani, da tudi
naknadno pošljejo predloge za nove kategorije ZKG.
Udeleženci pozdravljajo načrtovane aktivnosti ob podpori pristojnih institucij, ki bodo
pripomogle k višji in trajnostni kakovosti postopkov in rezultatov javnega in zasebnega
naročanja.

Slika 5.8: Interaktivni del – spletna anketa (VIR: GI ZRMK)

5.3 Nacionalni posvet – 6. marec 2020
V petek, 6. marca 2020, so GI ZRMK, CER in KOC INOVATIS organizirali nacionalni posvet
z vabljenimi deležniki v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Posvet je potekal v okviru
sejma DOM na Dunajski cesti 18 v Ljubljani, v dvorani Urška, med 10.00 do 15.00 uro.
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5.3.1 Naslov nacionalnega posveta
Stavbe in zeleni dogovor: Izzivi in trendi

5.3.2 Namen in cilji
Dogodek je bil namenjen predstavitvi dobre prakse in razpravi z vabljenimi deležniki,
predvsem pa seznanitvi z Evropskim zelenim dogovorom (European Green Deal21), novo
dolgoročno strategijo za rast in razvoj, ki več daje, kot jemlje. Z zelenim dogovorom bo do leta
2050 EU postala prva podnebno nevtralna skupnost. Pomembni so način umeščanja stavb v
to strategijo in možni prispevki posameznih podjetij na tem področju.
Ciljna skupina so bili projektanti, proizvajalci gradbenih materialov in proizvodov, izvajalci,
stanovska združenja, skladi, investitorji, finančne ustanove, nepremičninski posredniki,
pristojna ministrstva, predstavniki lokalnih skupnosti in zainteresirana javnost.
Udeleženci posveta so se seznanili z novostmi in trendi ter primeri dobre prakse pri gradnji in
prenovi stavb ter v hekatonu aktivno izmenjali mnenja.
Obravnavani so bili različni izzivi, npr. razogljičenje stavbnega fonda do leta 2050, gradnja
visoko učinkovitih stavb in intenzivna prenova stavbnega fonda.
Cilji delavnice:




prepoznati spodbude za tehnološki razvoj in inovacije za razogljičenje stavb ter
uporabo novih tehnologij,
krepiti znanje in usposobljenost po celotni verigi gradbenega sektorja in
izpostaviti ključne elemente zagotavljanja kakovosti ter prepoznavanja in spodbujanja
dobre prakse.

5.3.3 Program srečanja
Na srečanju so s predstavitvami aktivno sodelovali strokovnjaki GI ZRMK, zavoda CER,
Buildings Performance Institute Europe (BPIE), Knauf Insulation, Muzeja za arhitekturo in
oblikovanje (MAO), InnoRenew CoE, SiBIM in EU Bim Task Group, IPOP – Inštitut za politiko
prostora in Siemens. Posveta se je udeležil tudi minister Zdravko Počivalšek s pozdravnim
nagovorom. Srečanje sta vodila Ana Struna Bregar iz zavoda CER in mag. Miha Tomšič z
GI ZRMK.
10.00–10.30

Sprejem in registracija gostov
Predstavniki pristojnih ministrstev – MOP in MGRT

10.30–14.00

izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
Marko Lukić, član sveta zavoda CER
Mag. Marjan Velej, vodja projektne pisarne KOC INOVATIS
Zeleni dogovor EU v luči trajnostne gradnje
Katarzyna Wardal, Knauf Insulation

21

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640
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BPIE – Buildings Performance Institute Europe: BPIE
Arhitektura prihodnosti – prihodnost arhitekture
Matevž Čelik, direktor Muzeja za arhitekturo in oblikovanje
Razvoj kazalnikov trajnostne gradnje – LIFE IP CARE4CLIMATE
Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
Nadgradnja okoljskega certifikata ZKG v podporo razogljičenju stavb – LIFE IP
CARE4CLIMATE
Neva Jejčič, GI ZRMK
Interaktivni del z razpravo o nadgradnji certifikata ZKG –- LIFE IP CARE4CLIMATE
Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, Neva Jejčič, GI ZRMK
Povezava raziskovalne sfere in gospodarstva ter krožnost materialov
Prof. dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE
Digitalizacija grajenega okolja
Ksenija Marc, predsednica SiBIM in predstavnica Slovenije pri EU BIM Task Group
Mobilnost in trajnostna gradnja
Marko Peterlin, direktor IPOP – Inštitut za politiko prostora
Pametna omrežja in pametne stavbe
Igor Kulašič, Siemens
Hekaton s strokovnjaki
14.00–15.00

Mreženje s pogostitvijo – sponzor: Energetski center Petrol

Moderatorja: mag. Miha Tomšič, GI ZRMK, in Ana Struna Bregar, CER/KOC INOVATIS

5.3.4 Udeleženci
Na nacionalni posvet so bili osebno, telefonsko in po e-pošti povabljeni številni udeleženci, da
bi tako omogočili široko izmenjavo mnenj in izkušenj v neposrednem razgovoru med različnimi
deležniki.
Prijavilo se je 97 udeležencev, posveta pa se jih je udeležilo 81 (grafikon 5.4).

Grafikon 5.4: Število prijavljenih, prisotnih in opravičenih udeležencev na nacionalnem posvetu 6. marca 2020
(vir: GI ZRMK)
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5.3.5 Povzetek srečanja
Stavbe imajo velik vpliv na rabo energije in s tem na okolje in širši družbeni kontekst. Sprejete
zaveze, strategije in ukrepi so ključni za nadaljnji razvoj v podnebno nevtralno družbo. Na
posvetu so strokovnjaki različnih strok s širokim znanjem in izkušnjami predstavili raznolike
ukrepe in orodja, ključna za napredek pri doseganju zastavljenih ciljev.
V uvodnem nagovoru je minister Zdravko Počivalšek (slika 5.9) še posebej opozoril na pomen
blaženja podnebnih sprememb in izzive, sprejete z Evropskim zelenim dogovorom, ter
poudaril nujnost razogljičenja stavb do leta 2050 za prehod v brezogljično družbo. Poudaril je
tudi pomen uvedbe krožnega gospodarstva in trajnostni razvoj tudi v gradbenem sektorju.

Slika 5.9: Uvodni nagovor ministra Zdravka Počivalška, MGRT (vir: GI ZRMK)

Predstavnica GI ZRMK, izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, je uvodoma opisala ozadje
ukrepov, povezanih z vsebino strokovnega srečanja, in podrobneje razložila instrumente in
ukrepe, ki pripomorejo k zmanjšanju emisij TGP in blaženju podnebnih sprememb. Predstavila
je tudi ključne vsebine projekta LIFE IP CARE4 CLIMATE. Poudarila je pomen gradnje
trajnostnih stavb in prenovo stavb v smeri sNES kot ključnih elementov za prehod v podnebno
nevtralno gospodarstvo.
V nadaljevanju sta uvodničarja (član sveta zavoda Cer in vodja projektne pisarne KOC
INOVATIS) podčrtala pomen prehoda v brezogljično družbo in sprememb dosedanjega načina
delovanja in življenja, predvsem pa naših odločitev o načinu gradnje stavb zaradi njihovega
dolgoročnega vpliva na okolje. Opozorila sta na pomen usposabljanja in pozitivne motivacije
vseh deležnikov v celotni verigi gradbenega sektorja.
V prispevkih so bili predstavljeni:
1. Evropski zeleni dogovor in prenova stavb, ki zavzema posebno mesto v strategiji;
2. politike, ukrepi in mehanizmi (tudi finančni) za povečanje energetske učinkovitosti
stavbnega fonda;
3. arhitektura prihodnosti v luči umestitve stavb v prostor s podrobnejšo predstavitvijo
platforme Future Architecture;
4. razvoj kazalnikov trajnostne gradnje, prilagojenih našemu okolju, ki na temelju
evropske sheme vrednotenja trajnostne gradnje Level(s) poteka v projektu LIFE IP
CARE4CLIMATE;
5. nacionalna certifikacijska shema ZKG kot instrument zagotavljanja kakovosti;
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6. razvoj nadgradnje novih kategorij ZKG, povezanih z razogljičenjem stavb, ki poteka v
okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Pri tem se zasleduje celovit pristop
energetske prenove z določitvijo odločilnih elementov in pripravo podrobnih meril za
vrednotenje oz. ocenjevanje za sklop proizvodov, storitev ali procesov;
7. povezovanje raziskovalne dejavnosti in gospodarstva z upoštevanjem krožnih tokov;
8. razvoj in pomen digitalizacije grajenega okolja;
9. politike mobilnosti in njihovo umeščanje v prostor;
10. pametna omrežja in stavbe.
Hekaton z udeleženci
Za hekaton so bila predhodno pripravljena podrobnejša navodila s po tremi ključnimi vprašanji
za udeležence s ciljem poiskati idejne rešitve, povezane z razogljičenjem stavb.
Udeleženci so v razpravi po skupinah iskali rešitve in odgovore na zastavljena vprašanja, kot
je prikazano v preglednici 5.2.
Hekaton: Iskanje idejnih rešitev za izzive razogljičenja stavb do 2050
PODROČJE 1: spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij za razogljičenje stavb
ter uporabe novih tehnologij
Vprašanja v pomoč:




Kako pospešiti razvoj novih tehnologij za razogljičenje stavb?
Katere tehnologije so najbolj potrebne, da bi bilo razogljičenje stavb hitrejše?
Kje so največje ovire za uporabo novih tehnologij za razogljičenje stavb?

PODROČJE 2: krepitev znanja in usposobljenosti po celotni verigi gradbenega
sektorja
Vprašanja v pomoč:





Katera so manjkajoča znanja in kompetence?
Kako lahko izboljšamo znanje in usposobljenost po celotni verigi gradbenega
sektorja?
Kaj motivira osebe, ki bi se želele dodatno usposabljati?
Kako lahko deležnik (delodajalec, naročnik …) prepozna (boljšo)
usposobljenost oseb?

PODROČJE 3: zagotavljanje kakovosti, prepoznavanje in spodbujanje dobre prakse v
okviru nacionalne certifikacijske sheme ZKG
Vprašanja v pomoč:



Kakšna je lahko po vašem mnenju vloga Znaka kakovosti v graditeljstvu
(ZKG) pri energijski/celoviti/brezogljični/zeleni prenovi stavb?
Predlogi za nove »kategorije oz. predmete« ZKG?

Preglednica 5.2: Prikaz vprašanj z navodili za hekaton (vir: GI ZRMK)
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Udeleženci so pri prvem področju izpostavili te elemente:

















Pospeševanje start-up okolja
Zakonodaja
Promocija dobrih praks (demonstracijski objekti)
Novi poslovni modeli
Finančne spodbude
Dinamične tarife
Davčna politika
Ozaveščanje menedžmenta
Energetsko pogodbeništvo (glavni izvajalec prevzame odgovornost za kakovost)
Pri vseh javnih naročilih naj se po dveh ali treh letih, vsekakor pa pred iztekom
garancije, preverijo bistveni parametri (npr. energijska bilanca, hrup, varnost, kakovost
zraka …)
Okna in prezračevanje
Energetska učinkovitost po desetih letih obratovanja stavbe
Način rabe in kategorije energijske učinkovitosti
Mehanizem stimulacije celovite samokontrole
Mehanizem prikazovanja oz. upravljanja z energijo

Pri drugem področju so izpostavili te elemente:






Celovita prenova
Obnova objektov ali novogradnja na ravni sNES
Preprečevanje sidroma bolnih stavb
Odgovornost arhitektov in inženirjev za zdravje stanovalcev
Upoštevanje protokola Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za zdravje ljudi

Pri tretjem področju so izpostavili te elemente:






Strokovnjaki skupine ZRMK, Eko sklad, IZS, ZAPS in zavoda CER naj preverijo
izvajanje prenov v šolah, vrtcih, bolnišnicah ipd. pred prenovo in po njej
Nujnost visoko usposobljenega kadra
Zbiranje točk, ki pomenijo prednost za projektante in izvajalce
Uvedba sistematizacije usposabljanja
Večja ozaveščenost

Slika 5.10: Razprava z iskanjem odgovorov in rešitev na zastavljena vprašanja v hekatonu (vir: GI ZRMK)
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5.3.6 Interaktivni del – spletna anketa
Med udeleženci je bila v interaktivnem delu izvedena spletna anketa o mnenjih in stališčih
glede predlaganih novih kategorij ZKG. Sodelovalo je od 23 do 30 udeležencev.

Slika 5.11: Interaktivni del s spletno anketo za udeležence (vir: GI ZRMK)

Rezultati spletne ankete so prikazani v preglednici 5.3.
SPLETNA ANKETA O PRIMERNOSTI NOVIH KATEGORIJ ZKG
zelo
primeren

primeren

pogojno
primeren

neprimeren

PNK 1: ZKG za »uspešno celovito
energetsko prenovo (več)stanovanjske
ali javne stavbe«

7

14

4

0

PNK 2: ZKG za »storitev uspešnega
spodbujanja celovite energetske
prenove«

4

8

11

1

PNK 3: ZKG za »kakovosten projekt
energetske prenove stavbe – PEP«

7

13

3

0

PNK 4: ZKG za »učinkovito vzpostavljen
sistem kakovosti pri izvajanju energetske
prenove stavbe«

11

6

9

2

PNK 5: ZKG za »temeljito – energetsko
in protipotresno – prenovo stavbe«

8

4

8

6

PNK 6: ZKG za »storitev izvedbe
stroškovno učinkovitega (in ponovljivega)
paketa ukrepov za energetsko prenovo
stavb ali okrožij«

10

6

4

7

Predlog nove kategorije ZKG
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Sodelovanje pri razvoju novih kategorij

da

mogoče

ne

ne vem

Ali ste kot strokovnjak pripravljeni
sodelovati pri razvoju in pripravi novih
kategorij, povezanih z energetsko
prenovo stavb?

16

6

4

4

Preglednica 5.3: Sprejemljivost predlaganih novih kategorij ZKG v spletni anketi (vir: GI ZRMK)

Iz rezultatov spletne ankete, v kateri je sodelovala približno tretjina udeležencev, je razvidno,
da je več kot polovica respondentov oz. sodelujočih v anketi pripravljena sodelovati pri
nadgradnji novih kategorij ZKG.
Podpora predlaganim novim kategorijam ZKG je strnjeno prikazana še v grafikonu 5.5, iz
katerega se razbere, da sta najbolj sprejemljivi kategoriji z oznako PNK 3 (ZKG za
»kakovosten projekt energetske prenove stavbe – PEP«) in PNK 1 (ZKG za »uspešno celovito
energetsko prenovo (več)stanovanjske ali javne stavbe«), najmanj pa PNK 5 (ZKG za
»temeljito – energetsko in protipotresno – prenovo stavbe«). Preostale tri kategorije se uvrstijo
med pogojno primerne.

Grafikon 5.5: Sprejemljivost predlaganih novih kategorij ZKG v spletni anketi (vir: GI ZRMK)

Videopredstavitve predavateljev (slika 5.12) na nacionalnem posvetu so prosto dostopne na
spletu22.

22

http://videolectures.net/NacionalniPosvet2019/. Predavanje o shemi ZKG in predvideni nadgradnji novih kategorij ZKG v okviru projekta
LIFE IP CARE4CLIMATE na povezavi http://videolectures.net/NacionalniPosvet2019_jejcic_nadgradnja_certifikata/. Interaktivni del z
razpravo o nadgradnji novih kategorij ZKG pa na povezavi http://videolectures.net/NacionalniPosvet2019_sijanec_zavrl_jejcic/.
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Slika 5.12: Prikaz predavateljev na posvetu (vir: zavod CER)

5.4 Druga posvetovanja in individualna srečanja
V letu 2019 je bilo pripravljenih več dogodkov s ključnimi deležniki, npr. oktobra v okviru sejma
Narava-zdravje in novembra na sejmu DOM Plus v Ljubljani. Vzporedno so v novembru
potekali tudi individualni razgovori z deležniki.
Prvo informacijo o razvoju novih kategorij ZKG so pridobili predstavniki lokalnih skupnosti
24. oktobra 2019 v okviru nacionalnega seminarja Local4Green v dvorani Forum
Gospodarskega razstavišča v Ljubljani. Na sejmu Narava-zdravje pa so od 23. do 26. oktobra
2019 potekala individualna posvetovanja o predlogih za nove kategorije ZKG za kmetijski
sektor s predstavniki lokalnih skupnosti in lastnikov kmetij ter organizatorjem kmetijskoživilskega sejma AGRA (Pomurski sejem). Posvetovanja so se odvijala tudi v novembru, in
sicer po telefonu.
Krajši posvetovalni delavnici sta potekali v okviru sejma DOM Plus 7. in 8. novembra 2019 v
preddverju dvorane Kupola.
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Aktivnosti so bile predstavljene tudi na Gradbenem kažipotu oktobra 2019, marca 2020
članom Upravnega odbora ZGIGM na GZS in junija 2020 predstavnikom Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije (KGZS).
Individualni razgovori so potekali še s predstavniki Eko sklada, ZAPS, IZS, GZS in OZS ter s
posameznimi arhitekti, vpetimi v proces prenove stavb, lastniki oz. stanovalci
večstanovanjskih stavb, proizvajalci in dobavitelji.

5.4.1 Namen in cilji
Dogodki so bili zasnovani kot pogovori s ciljno vabljenimi deležniki v manjših skupinah za
učinkovitejšo izmenjavo mnenj in stališč.
Ciljna skupina so bili arhitekti, investitorji in lastniki nepremičnin, skladi, panožne zbornice,
stanovska združenja, proizvajalci in dobavitelji, ponudniki storitev in drugi zainteresirani
deležniki.
Namen dogodkov in razgovorov je bil seznaniti ključne deležnike z:




nacionalno okoljsko certifikacijsko shemo ZKG,
idejami in predlogi za nadgradnjo certifikacijske sheme ZKG v okviru projekta LIFE IP
CARE4CLIMATE in
možnostmi za boljšo prepoznavnost certifikata ZKG in njegovo vključevanje v javne in
druge razpise.

Glavni cilj je bil pridobiti mnenja in predloge za pripravo nabora novih kategorij ZKG.

5.4.2 Programi dogodkov in individualnih srečanj
Na vseh dogodkih in individualnih razgovorih je bil predstavljen integralni projekt LIFE IP
CARE4CLIMATE, podrobneje akcija C4.1.IV, pomen zagotavljanja kakovosti in znaki za
okolje, ki označujejo višjo kakovost, nacionalna certifikacijska shema ZKG ter aktivnosti
znotraj razvoja nadgradnje ZKG v zvezi s prenovo stavb.
Na večjih oz. odmevnejših dogodkih je bila udeležencem in ciljno vabljenim posameznikom
(projektantom, izvajalcem, ponudnikom materialov, izdelkov in sistemov) na ogled še manjša
razstava prejemnikov certifikata ZKG z informacijami o shemi ZKG kot primeru dobre prakse.

5.4.3 Sodelujoči deležniki
Na vseh dogodkih je sodelovalo skupno 257 deležnikov, pri čemer niso upoštevani individualni
razgovori in sestanki s posamezniki (arhitekti, investitorji, proizvajalci, Eko sklad, SSRS, Javni
stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (JSS MOL), KGZS, GZS in drugi). Število vseh
udeležencev na dogodkih, predstavljenih v tem poglavju, je prikazano na grafikonu 5.6.
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Grafikon 5.6: Število vseh udeležencev dogodkov, opisanih v nadaljevanju. Individualni razgovori in sestanki
niso upoštevani (vir: GI ZRMK)

5.4.4 Povzetki dogodkov in razgovorov
5.4.4.1 Gradbeni kažipot
Na GZS je 23. oktobra 2019 v dvorani A potekal Gradbeni kažipot, na katerem je aktivno
sodeloval tudi GI ZRMK s predavanjem in manjšo razstavo eksponatov prejemnikov znaka
ZKG, (sistemi, razvojni dosežki in storitve) v okviru akcije C4.1.IV, ki obravnava vzpostavitev
celovitega sistema kakovosti pri prenovi stavb.
V okviru predstavitve GI ZRMK je bil najprej pojasnjen pomen zagotavljanja kakovosti v
procesu gradnje, ključni element pri gradnji in prenovi stavb, ki se ga deležniki v procesu
graditve premalo zavedajo. V nadaljevanju so bili orisani certifikacijski znaki z vidiki kakovosti,
podrobnosti sheme ZKG in načrti njenega razvoja oz. nadgradnje v okviru projekta LIFE IP
CARE4CLIMATE. Program dogodka je dostopen na spletni strani GZS ZGIGM23.

Slika 5.13: Predavanje o okoljskem certifikatu ZKG in njegovi nadgradnji (vir: GI ZRMK)

23

https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/dogodki?ID=3161
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Predstavitev na dogodku Gradbeni kažipot (Neva Jejčič, 23. 10. 2019 na GZS) je poslušalo
180 udeležencev, ki so prejeli tudi e-gradivo.
Na koncu so bili posneti krajši intervjuji s predavatelji – utrinki z dogodka so dostopni na spletni
strani GZS ZGIGM24.
Vzporedno je v preddverju dvorane A v okviru sklopa »Spremljajoči program dogodka:
Celodnevni panožni kažipot« potekala tudi panožna razstava na temo kakovosti izvedenih
gradbenih del na stavbah oz. prejemnikov certifikata ZKG v zadnjih treh letih z dodatnimi
informacijami o certifikacijski shemi ZKG.

Slika 5.14: Izsek iz spletne objave o Gradbenem kažipotu, ki ga je organizirala GZS 23. oktobra 2019, kjer je GI
ZRMK v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE pripravili tudi panožno razstavo o kakovosti izvedenih
gradbenih del na stavbi (vir: GI ZRMK)

Več informacij o dogodku:
Strokovni gradbeni kažipot: KAKOVOST IZVEDENIH DEL PRI GRADITVI STAVB
Podnaslov: Pogodbeni dogovor, zahteve naročnikov, znanje izvajalcev, nadzor, stanje,
preprečevanje slabih praks, merila in dopustna odstopanja, spori in vpliv na vrednosti stavb,
kakovost in varnost bivanja, stroški upravljanja …
Kraj: GZS, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, dvorana A in C (140 + 40)
Organizator: GZS ZGIGM
Ciljna skupina: predstavnik SIST, predstavnik MOP – Sektor za graditev, predstavnik MzI,
člani IZS, člani ZAPS, vodje del (vpisni pri OZS, IZS, GZS ZGIGM), predstavniki
izobraževalnih organizacij s področja gradbeništva, podjetja izvajalci gradbenih del,

24

https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/Novice/ArticleId/73396/videoreportaza-strokovnigradbeni-kazipot-zgigm
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projektanti, nadzorniki, zasebni in javni naročniki gradbenih investicij, proizvajalci gradbenih
materialov.

Slika 5.15: Intervju za GZS TV o kakovosti v graditeljstvu v okviru LIFE IP CARE4CLIMATE (vir: GI ZRMK)

5.4.4.2 2. nacionalni seminar – LOCAL4GREEN
V okviru 2. nacionalnega seminarja z naslovom »Občine – nosilke zelene prihodnosti« v okviru
projekta Local4Green25 iz programa InterregMed, ki je potekal 24. oktobra 2019 v dvorani
Forum v okviru sejma Narava-zdravje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, je bil
udeležencem na razpravi predstavljen tudi projekt LIFE IP CARE4CLIMATE, konkretno
shema ZKG in aktivnosti razvoja nadgradnje novih kategorij ZKG (slika 5.16). Seminarja so
se udeležili predstavniki občin, ki so pomemben generator lokalnega razvoja in politik, tudi na
področju rabe obnovljivih virov energije v stavbah. Udeleženci so bili povabljeni k aktivnemu
vključevanju v razvojne aktivnosti ZKG in s tem prispevku k hitrejšemu prehodu v brezogljično
družbo do leta 2050.

Slika 5.16: Seznanitev udeležencev seminarja Local4Green z aktivnosti projekta LIFE IP CARE4CLIMATE s
povabilom k sodelovanju v akciji C4.1.IV – ZKG (vir: GI ZRMK)

25

https://local4green.interreg-med.eu/
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Dogovorjeno je bilo, da bodo v prihodnje potekali razgovori in srečanja z župani ter drugimi
predstavniki lokalnih skupnosti, kjer bi podrobneje predstavili shemo ZKG in predvidene
aktivnosti pri razvoju njene nadgradnje. Na seminarju je bilo prisotnih 18 ciljno vabljenih
udeležencev.

5.4.4.3 Aktivnosti na sejmu Narava-zdravje 2019
Na sejmu Narava-zdravje je potekalo več razgovorov z župani (občine Kočevje, Lenart,
Trebnje, Križevci in Grosuplje (slika 5.17)) in predstavniki občin (Križevci, Kamnik, Slovenska
Bistrica, Kočevje, Trebnje, Ivančna Gorica, Ljubljana, Jesenice, Kranj in Grosuplje) o njihovi
pripravljenosti za sodelovanje pri pripravi novih kategorij ZKG.

Slika 5.17: Srečanje z županom Občine Grosuplje na sejmu Narava-zdravje 2019 (vir: Občina Grosuplje)

Občine so naklonjene pobudam in projektom, usmerjenim k sonaravnemu razvoju, zelenim
tehnologijam in odpiranju novih delovnih mest, še posebej tistim, ki so vezani na lokalne vire.
Med predlogi za novo kategorijo ZKG je »energetsko učinkovita prenova stavb na kmetijah«.
Sprejemljivost ideje je bila preverjena med lokalnimi skupnostmi SV Slovenije in na
Pomurskem sejmu, ki je organizator različnih dogodkov, povezanih s kmetijstvom. Po mnenju
sogovornikov bi morali biti vsebinski podporniki Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (MKGP), Eko sklad in Ministrstvo za kulturo (MK). Večje kmetije bi morale biti
zainteresirane za pridobitev certifikata ZKG, saj bi s tem spodbudile prodajo lastnih proizvodov
in večjo prepoznavnost.
Prav zato so na sejmu potekali še razgovori s ponudniki izdelkov in storitev kmetij.
Predstavljen jim je bil okvir razvoja kategorije prenove kmetij. Iz razgovorov izhaja, da so veliko
bolj zainteresirani za kategorijo ZKG, vezano na stavbe s turistično vsebino (nastanitve), in ne
toliko na izboljšave, ki se nanašajo na kmetijo, kot so inovativni pristopi pri ukrepih na ovoju
stavbe ali izrabi obnovljivih virov energije (OVE) kot stranskih produktov procesov na kmetiji.
Na manjši razstavi so bili predstavljeni tudi prejemniki znaka ZKG v zadnjih letih, shema ZKG
in na panoju aktivnosti v občini Križevci, ki se navezujejo na razogljičenje stavb (slika 5.18).
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Slika 5.18: Prikaz projektov, povezanih z razogljičenjem stavb v občini Križevci (vir: GI ZRMK)

Glavni poudarki individualnih srečanj:





občine so zainteresirane za razvoj nove kategorije ZKG, povezane s prenovo stavb in
OVE;
nekatere občine že vlagajo v razogljičenje stavb z različnimi spodbudami, npr. Občina
Križevci;
kmetje oz. lastniki kmetij izkazujejo interes za certifikat ZKG za kmečki turizem;
potrebni so razgovori s KGZS in Združenjem turističnih kmetij Slovenije (ZTKS).

Po razgovorih so bile podrobneje proučene možnosti razvoja novih kategorij, povezanih s
kmetijami, in vzpostavljeni stiki s KGZS in ZTKS ter tudi Pomurskim sejmom, organizatorjem
kmetijsko-živilskega sejma AGRA.

5.4.4.4 Aktivnosti na sejmu DOM Plus 2019
Na sejmu DOM Plus, ki je potekal od 6. do 10. novembra 2019 na GR v Ljubljani, je bilo
izvedenih več aktivnosti za pridobitev stališč in opredelitev potreb morebitnih prijaviteljev,
uporabnikov storitev in drugih deležnikov za nove kategorije ZKG. Dogodki so bili napovedani
v okviru obsejemskega strokovnega programa26.
Izvedeni sta bili dve manjši posvetovalni delavnici, in sicer 7. in 8. novembra 2019 med 12.00
in 13.30, z naslovom »Znak kakovosti v graditeljstvu – zagotavljanje kakovosti pri gradnji in
prenovi stavb v luči investitorjev, projektantov, nadzornikov in izvajalcev« (slika 5.19). Cilj
obeh delavnic je bil zbirati in evidentirati ideje in potrebe deležnikov (investitorjev,
nadzornikov, projektanti in izvajalci) za nove kategorije ZKG, kjer je ključno prepoznavanje
višje kakovosti ter tudi vključevanje v mehanizme javnih in drugih razpisov.

26

https://www.sejemdom.plus/za-obiskovalce/katalog-2019
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Slika 5.19: Izrez iz sejemskega kataloga o delavnicah na temo ZKG (vir: Katalog sejma Ambient & DOM Plus
2019)

Na delavnici so bili deležniki ciljno vabljeni, da bi tako pridobili kar najuporabnejše predloge in
stališča. Na prvi delavnici je sodelovalo osem (8) udeležencev, na drugi pa šest (6).
Udeležencem je bila razložena shema ZKG in idejni predlogi za nove kategorije ZKG, ki se
navezujejo na prenovo stavb.
Udeleženci so bili enotni v mnenju, da se razširijo nove kategorije na vse stavbe in ne le
stanovanjske oz. večstanovanjske ter da se vključijo tudi odločevalci (ministrstva, lokalne
skupnosti, Eko sklad …).
Evidentirane ideje nadgradnje ZKG, ki so izvedljive v praksi:




vzpostavitev kontrole kakovosti pri izvajanju prenov,
celovita prenova stavb (energetska in protipotresna) in
izdelava projekta energetske prenove, ki vključuje tudi okoljske vidike.

Celovita energetska prenova večstanovanjskih stavb je ena od novih predvidenih kategorij
ZKG. Med elemente kakovosti spada tudi vključevanje vseh deležnikov (tudi lastnikov oz.
stanovalcev) v proces prenove, predvsem v podporo prepoznavanju naročnikovih potreb in
zagotavljanju zadovoljstva s prenovo. Zato so bili izvedeni ciljno usmerjeni tematski dogodki,
namenjeni lastnikom oz. stanovalcem večstanovanjskih stavb, z naslovom »Celovita prenova
večstanovanjske stavbe« (7., 9. in 10. november). Namen niza dogodkov torej ni bila le boljša
ozaveščenost in informiranost lastnikov oz. stanovalcev, temveč pridobitev njihovih mnenj in
stališč glede elementov kakovosti pri prenovi stavb, pričakovanj v procesu prenove in
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poslovnega razmerja med njimi in upravniki, kar je pomemben vidik celovite kakovosti prenove
(slika 5.20).

Slika 5.20: Srečanje in razgovori z etažnimi lastniki in stanovalci o vidikih kakovosti procesa pri prenovi VSS (vir:
GI ZRMK)

Ozaveščanje in informiranje je ključno za dosego zastavljenih ciljev, tj. razogljičenje stavbnega
fonda do leta 2050, zato je bila postavljena tudi manjša razstava (slika 5.21) s prikazom
primera dobre prakse, s predstavitvijo prejemnikov certifikata ZKG (slika 5.21). Še posebej je
bil izpostavljen pilotni primer načrtovanja celovite energetske prenove večstanovanjske
stavbe (v Ljubljani), kar je tudi predlagana nova kategorija ZKG.

Slika 5.21: Prikaz primerov dobre prakse ZKG v okviru LIFE IP CARE4CLIMATE na sejmu DOM Plus 2019 (vir:
GI ZRMK)

5.4.4.5 Individualna srečanja in razgovori z ZVKDS
Predstavniki ZVKDS so izrazili pripravljenost za pripravo novih kategorij, vezanih na stavbe s
statusom kulturne dediščine ali elementi kulturne dediščine. Prenova stavb kulturne dediščine,
tudi večstanovanjskih, zahteva posebno obravnavo, orodja in stalno sodelovanje z ZVKDS.
Prvi robni pogoj so dovoljeni oz. dopustni ukrepi na ovoju stavbe v zvezi z energijsko
učinkovitostjo in napravami (npr. klimatske naprave in PV-paneli).
Trdnost in stabilnost tovrstnih stavb je poseben izziv, saj to še ni sistemsko rešeno. Opredeliti
bo treba, ali morajo biti utrditveni in ojačitveni ukrepi skladni z EUROCOD-i ali pa naj velja pri
tovrstnih stavbah poseben režim, kjer se lahko dopustijo le tehnično lažje izvedljivi in finančno
vzdržnejši ukrepi. Pri tem je nujen širši strokovni konsenz, dosežen v dialogu s pristojnimi
ministrstvi.
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Menjava stavbnega pohištva (okna, vhodna in balkonska vrata) ne more biti odločitev vsakega
posameznega investitorja ali lastnika, saj sta likovni izgled in ohranjanje varovanih prvin stavb
kulturne dediščine ključni. Novo, energijsko učinkovito stavbno pohištvo vpliva na nujnost
iskanja ustreznih rešitev prezračevanja posameznih stanovanjskih enot in hiš. S tem
namenom je bil organiziran poseben sestanek o elementih kakovosti za sisteme
prezračevanja (prof. dr. Peter Novak).
Za prikaz občutljivosti ukrepov na stavbah kulturne dediščine sta bili na primeru dveh
večstanovanjskih stavb analizirani potenciali kakovosti in družbena sprejemljivost predlaganih
ukrepov. Izvedena je bila tudi analiza (kakovostnega) procesa celovite energetske prenove
(slika 5.22).

zasnova

pogoji za izvedbo

energetski pregled

projekt za izvedbo
(PZI) s podrobnim
popisom del

stroškovna
učinkovitost ukrepov

možnosti
sofinanciranja

razpis za izbor
ponudb

izvedb z nadzorom in
kontrolo kakovosti

energetska izkaznica
+
korekturni faktorji

Slika 5.22: Prikaz elementov kakovosti pri procesu celovite (energetske) prenove stavb (vir: GI ZRMK)

Dogovorjeno je bilo, da se razvije nova kategorija ZKG s področja stavbne dediščine, ki bo
vključevala tako energetsko kot tudi gradbeno prenovo z upoštevanjem kulturnovarstvenih
usmeritev in pogojev. Med drugimi sta bila predlagana tudi naslova: a) »prenova
večstanovanjske stavbe z elementi dediščine« in b) »gradbena in energetska prenova stavb
kulturne dediščine«, končna odločitev o poimenovanju nove kategorije pa bo sprejeta po
zaključku oblikovanja in priprave razpisne dokumentacije za vrednotenje oz. ocenjevanje.

5.4.4.6 Posvetovanja s stanovskimi in interesnimi združenji
Vzporedno so potekali individualni razgovori in srečanja s predstavniki stanovskih združenj
(IZS in ZAPS) in interesnih združenj (zavod CER in SGG), na katerih so bila pridobljena
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stališča o novih kategorijah ZKG, pa tudi predlogi za organizacijo in izvedbo delavnic ali
srečanj.
Predstavniki ZAPS pozdravljajo aktivnosti projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in akcije C4.1.IV,
ki se nanaša na razvoj nadgradnje novih kategorij ZKG. Menijo pa, da investitorji ne sledijo v
zadostni meri novostim in trendom v gradbenem sektorju pri prenovi stavb. Opozorili so
predvsem na ponovno uporabo materialov in proizvodov pri prenovah ter s tem povezano
spremembo zakonske ureditve.
Z zavodom CER je v začetku leta 2020 potekalo več sestankov v zvezi z nadgradnjo novih
kategorij ZKG, saj so njegovi člani zavezani k izpolnjevanju oz. doseganju okoljskih vidikov
(predpisi, standardi in drugi akti), slediti pa morajo tudi novostim na tem področju in tudi na
področju zagotavljanja kakovosti.
Predstavljena je bila nacionalna certifikacijska shema ZKG in uveljavljeni tuji okoljski certifikati,
aktivnosti nadgradnje sheme ZKG v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE ter razvojne in
poslovne priložnosti za gospodarstvo v prehodu v nizkoogljično družbo, ki jih ponujajo okoljski
certifikati.

Slika 5.23: Delovni sestanek z zavodom CER na temo ZKG (vir: GI ZRMK)

Podrobneje je bil izdelan načrt nadaljnjega sodelovanja ter dogovorjena sta bila obseg in
vsebina nadaljnjih skupnih aktivnosti do marca 2020, vezanih na certifikacijsko shemo ZKG.
Opredeljeni so bili tudi trenutni zakonski okviri, trendi in novosti na področju trajnostne gradnje
in prehoda v nizkoogljično družbo ter trenutnega stanja v stroki in širše. Na podlagi
podrobnejše proučitve vsega naštetega je bil izdelan podrobni načrt izvedbe strokovnih
dogodkov za pridobitev mnenj in stališč o razvoju novih kategorij ZKG.

5.4.4.7 Posvetovanje z GZS
GZS je pomemben člen pri razvoju nadgradnje novih kategorij ZKG. Z vodstvom GZS ZGIGM
in Zbornice za poslovanje z nepremičninami (ZPN) je bilo izvedenih več razgovorov,
namenjenih preveritvi zanimanja oz. pripravljenost njihovih članov za vključitev v razvoj novih
kategorij ZKG in prijavo na razpise za pridobitev certifikata ZKG.
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Na pobudo vodstva GZS ZGIGM je bilo 10. marca 2020 izvedeno predavanje za predstavnike
Upravnega odbora ZGIGM27 (slika 5.24), saj so njihovi člani pomemben deležnik pri prehodu
v nizkoogljično družbo in zmanjšanju emisij TGP.
Predstavljen je bil projekt LIFE IP CARE4CLIMATE, opisan pomen znakov za okolje pri
zagotavljanju kakovosti, razložena nacionalna shema ZKG in nakazan razvoj novih kategorij
ZKG s povabilom za aktivno vključitev v predvidene aktivnosti.
Upravni odbor je pozdravil predstavljene aktivnosti. Menijo, da bi se morali strokovnost in
kakovost upoštevati v javnih in drugih razpisih, saj je zdaj edino merilo najnižja cena, nikakor
pa ne upoštevanje vseh vidikov trajnostne gradnje. Posebej je še poudaril, da bi moral biti
pridobljeni certifikat ZKG vključen kot eno od meril v vse razpise za izbiro izvajalca. Certifikat
ZKG vidi kot eno od meril za izločitev nelojalne konkurence višjo kakovost in prenos novosti v
stroko.

Slika 5.24: Predavanje članom Upravnega odbora ZGIGM na GZS na temo ZKG (vir: GZS ZGIGM)

Predstavljene kategorije so po mnenju Upravnega odbora preveč vezane na večstanovanjske
in javne stavbe, zato predlaga razširitev na celotni stavbni fond. Pozdravlja pa kategorije, ki
obravnavajo višjo kakovost, doseženo s strokovnostjo inženirskega kadra, saj je ta podcenjen.
Primerne bi bile te kategorije:




ZKG za »učinkovito vzpostavljen sistem kakovosti pri izvajanju energetske prenove
stavbe«,
ZKG za »temeljito – energetsko in protipotresno – prenovo vseh stavb« in
ZKG za »kakovosten projekt energetske prenove stavbe – PEP« (inženiring za
konkretno stavbo).

27

https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/Novice/ArticleId/74462/10032020-zasedal-4ic-upravniodbor-gzs-zgigm-2019-2023
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5.4.4.8 Posvetovanje s kmetijskim sektorjem
V letih 2019 in 2020 je potekalo več razgovorov in srečanj s predstavniki kmetijskega sektorja.
Predane so bile informacije o projektu LIFE IP CARE4CLIMATE in pomenu vključitve
podeželja vanj, shemi ZKG in umestitvi certifikata ZKG za stavbe na kmetiji ob hkratnem
povabilu k sodelovanju pri pripravi meril za vrednotenje oz. ocenjevanje.
V prvih dneh junija 2020 je bil izveden delovni sestanek s predsednikom KGZS in vodjem
sektorja za kmetijsko svetovanje.
Podrobneje je bil predstavljen pogled na vključitev kmetijskega sektorja v integralni projekt.
Opisani so bili tudi predlogi za novo kategorijo ZKG. Predstavnika sektorja sta pozdravila
pobudo in pokazala pripravljenost za sodelovanje, tako v akciji C2.2 kot tudi pri razvoju
nadgradnje nove kategorije ZKG. Po njunem mnenju je najbolj sprejemljiva nova kategorija,
vezana na energijsko učinkovitost turističnih kmetij, saj so te zainteresirane za višjo kakovost
prenove in dodatno promocijo.

5.4.4.9 Srečanje z osnovnimi šolami v okviru projekta mreže brezogljičnih šol
»Vzpostavitev mreže brezogljičnih šol« je projekt, ki so ga zasnovali na ravni osnovnih šol.
Cilj projekta je oblikovanje mednarodne mreže brezogljičnih šol, kjer bi sistematično vzgajali
mlade v tem duhu in tako prispevali k zmanjšanju ogljičnega odtisa.
Projekt je podprlo tudi Ministrstvo za okolje in prostor, saj je minister mag. Andrej Vizjak
podpisal pismo o nameri28 kar je izpostavljeno tudi na spletnih straneh projekta LIFE IP
CARE4CLIMATE29.
V okviru »vzpostavitve mreže brezogljičnih šol« je bil konec avgusta 2020 GI ZRMK povabljen
na srečanje s predstavniki mreže šol, ki so vključeni ali bi se želeli vključiti v projekt (slika
5.25). V okviru srečanja je bilo izvedeno predavanje za udeležence. Predstavljen je bil projekt
LIFE IP CARE4CLIMATE, aktivnosti akcije C2.2, certifikat ZKG kot orodje za zagotavljanje
kakovosti in razvoj novih kategorij ZKG s predlogi novosti. Za potrebe šolskega sektorja je bila
predlagana nova kategorija, in sicer ZKG za »procese ali kakovost izvedenih ukrepov za
zmanjšanje ogljičnega odtisa šol«.
Udeleženci, večinoma ravnatelji osnovnih šol, so pozdravili predvidene aktivnosti v okviru
projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, saj se premalo zavedamo, da se ozaveščanje in vzgoja
začne pri otrocih. Predstavili so težave, s katerimi se srečujejo pri vzdrževanju in prenovi
šolskih stavb, ter nemoč pri reševanju nastale problematike. Še posebej so poudarili, da
nimajo funkcije odločevalca pri prenovi šolskih stavb, ne sodelujejo pri projektnih nalogah ali

28

https://www.gov.si/novice/2020-07-01-minister-vizjak-podprl-projekt-vzpostavitve-mreze-brezogljicnih-sol/

29

Med drugim je tudi navedeno, da se »v okviru MOP že izvaja integralni projekt LIFE, ki bo v sklopu svojih aktivnosti lahko pripomogel
k vzpostavitvi in oblikovanju mreže brezogljičnih šol ter kasneje z mreženjem med projektoma tudi prispeval k določenim vsebinskim
sklopom projekta. MOP je vodilni partner projekta LIFE-IP CARE4CLIMATE, v sklopu katerega skupaj s še štirinajstimi drugimi partnerji
spodbuja zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020 s pogledom na 2030. Projekt traja do konca leta 2026 in se ukvarja s
promocijo trajnostne mobilnosti, učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije, zmanjševanja količin odpadne hrane in v blaženje
podnebnih sprememb usmerjeno rabo tal z namenom prehoda v nizkoogljično družbo. Eden izmed pomembnejših ciljev projekta je med
drugim povečati osveščenost splošne javnosti glede podnebnih sprememb, njihovega blaženja in spremembe navad v vsakodnevnem
življenju za učinkovitejši, hitrejši prehod v nizkoogljično družbo«.
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investicijskih načrtih za prenovo, niti pri načrtovanju niti izvedbi. Šolske stavbe so v pristojnosti
občin ali države. So pa predstavniki šol pripravljeni aktivno sodelovati v okviru svojih pooblastil
in zmožnosti.

Slika 5.25: Srečanje predstavnikov mreže šol (vir: GI ZRMK)

Do predlagane nove kategorije ZKG za »procese ali kakovost izvedenih ukrepov za
zmanjšanje ogljičnega odtisa šol« se v tako kratkem času niso mogli dokončno opredeliti, se
jim je pa ideja zdela zelo zanimiva, še posebej če bi se v proces vključila lokalna skupnost.
Po njihovem mnenju sta predloga ZKG za »uspešno celovito energetsko prenovo stavbe« in
ZKG za »temeljito – energetsko in konstrukcijsko (protipotresno) – prenovo stavbe« najbolj
zanimiva za šolnike, drugi predlogi so zanje manj aktualni.

6 Povzetek posvetovanj in srečanj z deležniki
Namen dogodkov in individualnih razgovorov je bil pridobiti vpogled v trenutno stanje stroke,
pridobiti mnenja in stališča, ugotavljati potrebe na trgu pri prepoznavanju višje kakovosti in
oceniti pripravljenost sodelovati pri razvoju novih kategorij ZKG, da bi lahko v okviru projekta
LIFE IP CARE4CLIMATE pripravili izvedljive, obvladljive in aktualne nove kategorije ZKG,
povezane s prenovo stavb.
Dogodki so bili namenjeni širšemu krogu strokovnjakov in odločevalcev:











predstavnikom ministrstev in lokalnih skupnosti,
stanovskim in interesnim združenjem,
javnim skladom,
investitorjem,
projektantom,
nadzornim organom,
razvijalcem in razvojnim inženirjem,
izvajalcem in izvajalskim podjetjem,
proizvajalcem,
dobaviteljem (trgovska mreža) in
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drugim zainteresiranim.

Skupni namen dogodkov in individualnih srečanj je bil:








seznaniti ključne deležnike z uveljavljenimi znaki za okolje in njihovim pomenom pri
zagotavljanju kakovosti,
seznaniti deležnike z nacionalno shemo ZKG in razvojem nadgradnje novih kategorij,
povezanih z razogljičenjem stavb pri prenovi,
predstaviti nove kategorije s preveritvijo zanimanja ključnih deležnikov,
preveriti možnosti vključitve certifikata ZKG v javne in druge razpise ter programe
nepovratnih finančnih spodbud,
preveriti prepoznavanje pomena zagotavljanja kakovosti pri celoviti prenovi stavb,
ugotoviti prepoznavanje in spodbujanje dobre prakse ter
pridobiti mnenje ciljnih skupin o pripravljenosti deležnikov za sodelovanje in spodbuditi
zanimanje za pripravo novih kategorij ZKG.

Upoštevaje specifične ciljne skupine ključnih deležnikov je bil namen posvetovalnih delavnic
tudi:




pridobiti informacijo o izkušnjah prejemnikov ZKG glede prednosti in slabosti ter
pridobiti predloge za izboljšave in odpravo pomanjkljivosti dosedanje prakse,
izmenjati mnenja o pripravi novih kategorij oz. predmetov,
seznaniti se s sedanjo prakso naročil oz. prodaje.

6.1 Glavni poudarki
Vabljeni deležniki so izkazali velik interes za vzpostavitev mehanizma zagotavljanja kakovosti
z nacionalnim znakom za okolje.
Njihova mnenja lahko strnemo takole:
Gradbeni kažipot – Napredni proizvajalci, izvajalci, projektanti in drugi strokovnjaki so zelo
zainteresirani za vzpostavitev višje kakovosti pri gradnji in prenovi, saj je konkurenca na trgu
zelo velika. S certifikatom ZKG bi se vzpostavilo razlikovanje med zelo dobrimi in dobrimi
proizvodi, storitvami ali procesi, kar je ključno za delovanje trga in razvoj stroke.
Župani in predstavniki lokalnih skupnosti – Zavedajo se pomena prehoda v brezogljično
družbo in nujnih ukrepov za zmanjšanje emisij TGP. Podpirajo trajnostne projekte, kamor sodi
tudi certifikat ZKG, nova delovna mesta in krožno gospodarstvo.
Projektanti, izvajalci in proizvajalci – V veliki meri so vezani na sistem javnega naročanja,
ki po njihovem mnenju in izkušnjah ne spodbuja višje kakovosti. Predlagajo spremembe na
tem področju. Prepoznali pa so pomen višje kakovosti, ki se odraža predvsem pri uporabi,
servisiranju in vzdrževanju stavbe.
Javni sektor, skladi in člani CER – Pozdravljajo uvedbo instrumenta ZKG kot mehanizem
za zagotavljanje kakovosti. Pogrešajo pa večjo prepoznavnost ZKG v širši javnosti in
umestitev ZKG v javne in druge razpise.
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Prejemniki certifikata ZKG – Pogrešajo večjo prepoznavnost in umestitev ZKG v javne
razpise. Motivacija za pridobitev certifikata bi morala biti tudi finančne narave, saj višja
kakovost ne more biti poceni.
Skupna ocena vseh udeležencev dogodkov in drugih deležnikov je, da je razvoj novih kategorij
ZKG v stavbnem sektorju nujen in koristen, saj je bilo to področje dolga leta prepuščeno
stihijskemu razvoju in podcenjeno ter premalo nadzorovano. Z višjo kakovostjo bi pripomogli
k ureditvi tega področja.

6.2 Udeležba
Na vseh dogodkih je bilo skupno 393 udeležencev (grafikon 6.1), pri čemer niso upoštevani
individualni razgovori in sestanki. Vabljeni udeleženci so strokovnjaki in odločevalci, ki so na
različne načine vpeti v proces graditve in prenove stavb. Rdeča nit dogodkov je bila spodbuditi
razpravo o možnostih, priložnostih in ovirah za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti
pri prenovi stavb s pomočjo nacionalnega znaka za okolje.

Grafikon 6.1: Prikaz števila vseh udeležencev večjih in odmevnejših posvetovalnih dogodkov (vir: GI ZRMK)

Ob tem je treba poudariti, da so se deležniki večinoma zelo z zanimanjem odzvali na povabilo
k sodelovanju na dogodke. Dogodki in individualni razgovori so bili zaradi aktivnega in
konstruktivnega sodelovanja udeležencev še uspešnejši.
Prav tako je pohvalno, da so udeleženci in drugi deležniki celovito opozorili na strokovne in
sistemske ovire ter tveganja pri uvajanju certifikata ZKG kot instrumenta za zagotavljanje višje
kakovosti, pri čemer so kot največjo oviro izpostavili javna naročila z najnižjo ceno kot edinim
merilom. Hkrati vidijo v tem tudi priložnost za sistemsko ureditev in kakovosten napredek tega
področja.
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7 Nove kategorije ZKG
Na podlagi posvetovanj in individualnih razgovorov z deležniki, razmer na trgu, sprejetih politik
in strateških dokumentov, razvoja stroke in trendov je bilo z analizami in obdelavo pridobljenih
podatkov ugotovljeno, da so prepoznane kot zelo primerne naslednje nove kategorije ZKG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proces načrtovanja celovite energetske prenove stavb.
Gradbena in energetska prenova stavb kulturne dediščine.
Energetska prenova kmetij.
Temeljita - energetska in protipotresna - prenova stavbe.
Učinkovito vzpostavljen sistem kakovosti pri izvajanju energetske prenove stavbe.
Energetska prenova stavb v lasti občin.

V slovenskem okolju so bile prepoznane kot primerne oz. sprejemljive še štiri kategorije:


Storitev pospeševanja celovite energetske prenove stavb.



Kakovosten projekt energetske prenove stavbe.



Dobava in montaža stroškovno učinkovitega (in ponovljivega) paketa ukrepov za
energetsko prenovo stavb ali okrožij.



Procesi in kakovost izvedenih ukrepov za zmanjšanje ogljičnega odtisa v vzgojno
izobraževalnih ustanovah.

1. Proces načrtovanja celovite energetske prenove stavb
Kot najprimernejša kategorija ZKG se je izkazal »proces načrtovanja celovite energetske
prenove stavb«. V začetku je bil to označeno kot »celovita energetska prenova stavbe«, kar
pa se je v poznejših razgovorih in proučitvah razširilo ter naslov preoblikoval.
Ta kategorija je z vidika priprave zapisa dobre prakse, obvladljivosti in izvedljivosti postopka
ocenjevanja ter bazena prijaviteljev zdaleč najprimernejša.
Višja kakovost v vseh procesih, od ideje, energetskih in drugih pregledov stavbe, načrtovanja
do končne izvedbe, je prepoznana kot eden od ključnih elementov za uspešnost naložbe.
Stroka je pripravljena sodelovati pri pripravi meril za ocenjevanje, ki bodo omogočala zapis
dobre prakse in tudi usmeritve za doseganje višje ravni kakovosti, hkrati pa bo vzpostavljen
mehanizem zagotavljanja kakovosti, ki bo v pomoč nadzornikom in tudi investitorjem. Za te
bo zapis dobre prakse tudi vodilo pri naročanju in izbiri ponudnika. Možnosti na trgu je veliko
in pripravljenost za prijave je med vsemi deležniki precejšnja, saj se lahko prijavijo
projektantska skupina, izvajalci ali inženiring, lahko pa tudi vsi skupaj.
2. Gradbena in energetska prenova stavb kulturne dediščine
Na ZVKDS so prepoznali višjo kakovost in ZKG kot pomemben instrument za zagotavljanje
kakovosti, kar je ključno za ohranjanje stavbne dediščine tudi v prihodnje. Po proučitvi potreb
in izvedljivosti se je kategorija »gradbena in energetska prenova stavb kulturne dediščine«
pokazala kot trenutno najaktualnejša. Še vedno pa je odprta možnost, da se v prihodnje razvije
še nova kategorija s tega področja.
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3. Energetska prenova kmetij
Sektor kmetijstva je prvi spoznal posledice segrevanja svetovnega ozračja in sonaravnega
bivanja. Zato so zelo zainteresirani za pripravo zapisa dobre prakse pri prenovi kmetij, bodisi
so to hiše bodisi turistične namestitve. Kmetije imajo tudi velike možnosti samooskrbe, tudi
energetske, in jih treba še posebej skrbno obravnavati. Prenova kmetije je specifična s
tehnično-tehnološkega vidika in tudi kulturnega in socialnega vidika. Pri pripravi zapisa dobre
prakse je prepoznana nujnost vključitve strokovnjakov ZVKDS.
4. Temeljita – energetska in protipotresna – prenova stavbe
Trdnost in stabilnost stavbe ter potresna odpornost so ključne pri načrtovanju prenove. Splošni
interes za to kategorijo je precejšen in število morebitnih prijaviteljev tudi. Nekateri elementi
kakovosti in procesi bodo sovpadali s kategorijo »gradbena in energetska prenova stavb
kulturne dediščine«, toda zaradi specifike tovrstnih stavb je nujna ločitev oz. določitev dveh
kategorij. Procesi prenove so zahtevnejši in specifični pri stavbah kulturne dediščine, saj so
potrebna specialna znanja in veščine.
5. Učinkovito vzpostavljen sistem kakovosti pri izvajanju energetske prenove
stavbe
Nujnost te kategorije in pomen vzpostavitve sistema kakovosti je spoznala predvsem stroka
in investitorji. Ključna pa bo tudi pri gradnji sNES in trajnostnih stavb. Zapis dobre prakse bo
tako dobrodošel mehanizem za dvig kakovosti investicijskih načrtov, projektov in izvedenih
del. Strokovnjakov s tega specifičnega področja ni veliko, kar je še toliko večji izziv, in bo nujen
prevzem dobrih praks v tujini.
6. Energetska prenova stavb v lasti občin
Občine so generator razvoja na celotnem območju Slovenije in zato tudi zgled za občane. S
strani občin je bila kategorija prepoznana za zgled prenove preostalih stavb, pa tudi kot
priložnost za razvoj novih in inovativnih zelenih tehnologij.
Med izvajanjem projektnih aktivnosti so še vedno odprte možnosti za nove kategorije ali
modifikacije kategorij, kar se je pokazalo pri kategoriji »proces načrtovanja celovite energetske
prenove stavb«. V fazi razvoja elementov kakovosti se je pokazalo, da zapis dobre prakse za
ocenjevanje »celovite energetske prenove stavbe« ne zajame vseh elementov, ki so ključni
za celovitost prenove, ker so procesi med seboj povezani in nerazdružljivi.

8 Zaključek
Zaveza za podnebno nevtralno Evropo do 2050 pomeni tudi, da je treba pri gradnji in prenovi
stavb sprejemati trajnostne odločitve ter dajati prednost proizvodom, tehnologijam, procesom
in storitvam z manjšimi vplivi na okolje, prijaznim do uporabnikovega zdravja in dobrega
počutja, skladnim z načeli krožnega gospodarstva in ekonomskimi merili.
Odločitve, ki jih sprejema investitor, projektant, izvajalec, proizvajalec ali dobavitelj, morajo
ustrezati vedno novim in zahtevnejšim merilom. V procesu graditve na okoljski, ekonomski in
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družbeni vidik kakovosti trajnostne stavbe ne vpliva le izbira »zelenih« proizvodov, pač pa tudi
kakovost procesov graditve v najširšem pomenu.
V slovenskem merilu dobre odločitve pri gradnji stavb že skoraj 25 let podpira certifikat Znak
kakovosti v graditeljstvu ali na kratko ZKG, ki je deležnikom v podporo pri prepoznavanju višje
kakovosti blaga ali storitve. Na pragu intenzivnega vala prenove stavbnega fonda in gradnje
trajnostnih, sNES in na presoji življenjskega cikla temelječih stavb poteka nadgradnja novih
predmetov oz. kategorij ZKG z novimi vsebinami, ki bodo pisane na kožo načrtovanemu
razogljičenju stavb.
V integralnem projektu LIFE IP CARE4CLIMATE smo v zadnjem letu in pol opravili vrsto
posvetovanj s ključnimi deležniki, vpetimi v proces gradnje, in obravnavanih je bilo več novih
kategorij ZKG v podporo razogljičenju stavb.
Vsebinsko nadgrajena shema ZKG ne bo le prepoznala najboljše med trajnostnimi proizvodi
ali storitvami, pač pa bo na podlagi strokovnega konsenza tudi podala smernice razvoja,
usmerjala podjetja k stalnim izboljšavam za trajnostno gradnjo in je lahko v podporo pri pripravi
meril za (zeleno) javno naročanje.
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