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Poročilo o strukturi kvalifikacijske platforme 
veščin na področju prenove stavb  
Povzetek 

V okviru aktivnosti C2 Usposabljanje in krepitev sposobnosti za prehod v nizkoogljično družbo, 

ki poteka v okviru širšega projekta iz programa LIFE IP CARE4CLIMATE, je bila začrtana 

vrsta usposabljanj na področju stavb z namenom krepitve sposobnosti deležnikov, ki lahko s 

svojimi dejanji učinkovito posežejo v spodbujanje priprave celovitih projektov energetske 

prenove stavb. V uvodu so bili pripravljeni učni načrti, predstavljeni v skupnem izročku 

partnerjev, Instituta Jožef Stefan in Gradbenega inštituta ZRMK. Temu je sledila priprava 

kvalifikacijske platforme na področju prenove stavb, specifična za vsakega od obeh nosilcev 

usposabljanj, in ciljne skupine strokovne javnosti, vključene v usposabljanja.  

Ta izroček podaja predstavitev vloge, namena in strukture kvalifikacijske platforme veščin na 

področju prenove stavb, ki jo je razvil Gradbeni inštitut ZRMK za potrebe priprave, izvajanja 

in spremljanja usposabljanj in poznejšega delovanja deležnikov s področja gradbeništva in 

stavb, ki so se že oziroma se bodo v proces krepitve sposobnosti vključili v obdobju trajanja 

projekta LIFE IP CARE4CLIMATE 2019–2026. Kvalifikacijska platforma povezuje deležnike 

vrednostne verige prenove stavb, strokovnjake, ki se z novimi znanji, veščinami in 

kompetencami usposabljajo za pospeševanje celovite prenove stavb, lastnike oz. investitorje 

javnega in zasebnega sektorja, ki prenovo naročajo, gradbeno industrijo in dobavitelje 

trajnostnih materialov in zelenih tehnologij, pristojna ministrstva, nosilce finančnih 

instrumentov, stanovske organizacije in centre znanja oz. predavatelje. Kvalifikacijska 

platforma je podprta z odprtokodnim orodjem Moodle, ki dopolnjuje izvedbo tridnevnih 

usposabljanj, izvedbo izpitov in postaktivnosti ter zagotavljanje kakovosti ne glede na to, ali 

gre za izvedbo v živo ali (kot v zadnjem času) na daljavo. 

V okviru akcije C2.2 Priprava, izvedba in spremljanje ciljnih usposabljanj na področju URE in 

OVE ter zelenih tehnologij ter prepoznavanje pridobljenih znanj in spretnosti je Gradbeni 

inštitut ZRMK  pristojen za organizacijo in izvedbo šestih vodilnih tem usposabljanja na temo 

prenove stavb. V času trajanja projekta bo izvedenih 36 usposabljanj in usposobljenih vsaj 

720 deležnikov. Ob podpori kvalifikacijske platforme bodo dodatna »znanja, spretnosti in 

kompetence deležnikov« na področju stavb lahko učinkoviteje pospešila: pripravo projektov 

celovite energetske in širše prenove stavb (vidik energije, okolja, potresne odpornosti, požara, 

trajnostne gradnje), prodor zelenih tehnologij (URE, OVE, sNES za »razogljičenje stavb do 

leta 2050« in uporabo virov financiranja prenove (Kohezijski sklad, Eko sklad, Sklad za 

podnebne spremembe, novi finančni mehanizmi). 

 

  



 
 

 
 

Report on the structure of “building renovation 
skills platform” 
Summary 

As part of activity C2 Training and capacity building for the transition to a low-carbon society, 

which is taking place within a broader project from the LIFE IP CARE4CLIMATE program, a 

series of trainings in the field of buildings was outlined in order to strengthen stakeholder 

capacity. energy renovation projects of buildings. Initially, curricula were prepared and 

presented in a joint deliverable by Jožef Stefan Institute and Building and Civil Engineering 

Institute ZRMK. This was followed by the preparation of a qualification platform in the field of 

building renovation, specific to each of the two training providers and the target group of the 

professional public involved in the trainings. 

This deliverable presents the role, purpose and structure of the building renovation skills 

qualification platform, developed by Building and Civil Engineering Institute ZRMK for the 

needs of preparation, implementation and monitoring of training and subsequent activities of 

stakeholders in construction and buildings that have been or will be in included the capacity 

building process for the duration of the LIFE IP CARE4CLIMATE 2019-2026 project. The 

qualification platform connects stakeholders in the value chain of building renovation, 

professionals who are trained with new knowledge, skills and competencies to promote the 

complete renovation of buildings, owners or investors in the public and private sector who 

purchase renovation, the construction industry and suppliers of sustainable materials and 

green technologies, relevant ministries, holders of financial instruments, professional 

organizations and knowledge centres and lecturers, respectively. The qualification platform is 

supported by the open source Moodle tool, which complements the implementation of 3-day 

trainings, the implementation of exams and post-activities, and quality assurance; either held 

as  a live or (as recently) on-line events. 

As part of Action C2.2 Preparation, implementation and monitoring of targeted training in the 

field of energy efficiency and renewable energy and green technologies and identification of 

acquired knowledge and skills, Building and Civil Engineering Institute ZRMK is responsible 

for organizing and implementing six leading training topics on building renovation. During the 

project, 36 trainings will be carried out and at least 720 stakeholders will be trained. With the 

support of the qualification platform, additional “knowledge, skills and competencies of 

stakeholders” in the field of buildings will be able to accelerate more effectively: preparation 

of projects for comprehensive energy and wider renovation of buildings (energy, environment, 

earthquake resistance, fire, sustainable construction), up-take of green technologies. RES, 

sNES for “decarbonisation of buildings by 2050” and use of financial resources for renovation 

(Cohesion Fund, Eco Fund, Climate Change Fund, new financial mechanisms). 
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Seznam kratic in okrajšav 

Kratica/simbol Beseda ali besedna zveza Slovenski prevod/razlaga 

CMS Content Management 

System  

Orodje za urejanje spletnih vsebin 

CRM Customer Relationship 

Management  

Orodje za upravljanje strank 

DSEPS  Dolgoročna strategija energetske 

prenove stavb 
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IJS  Institut Jožef Stefan 
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NEPN  Nacionalni energetski in podnebni načrt 
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SDO  Sistem daljinskega ogrevanja 

sNES  Skoraj ničenergijska stavba 
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URE   Učinkovita raba energije 



 
 

 
 

Ux-y  Oznaka usposabljanja 

x: 1 do 6 – vsebina usposabljanja 

y: 1 do 6 – (ciljni publiki prilagojena) 

                 ponovitev usposabljanja 

ZAPS  Zbornica za arhitekturo in prostor 

Slovenije 

 



 
 

 
 

1 Uvod 

Prenova stavb je zadnja leta postala stalnica v slovenskem prostoru. Na eni strani finančne 

spodbude in evropska sredstva na drugi strani pa novi organizacijski pristopi, sodoben 

zakonski okvir in vedno bolj utečene tehnične rešitve prispevajo k živahnejši, predvsem 

energetski, prenovi stavbnega fonda. Ambiciozni načrti države kažejo, da bo prenovo stavb v 

prihodnje treba pospešiti in ob tem zagotoviti celovitost in kakovost izvedenih ukrepov, seveda 

z za to usposobljenimi strokovnjaki. 

Kot družba se vedno bolj zavedamo, da se moramo prenove lotiti širše, upoštevaje tudi druge 

bistvene lastnosti stavb, še posebej zaradi precejšnje potresne ogroženosti Slovenije. 

Zahtevnost širše prenove stavb terja ne le poglobljeno znanje na posameznih strokovnih 

področjih, pač pa tudi veščine medsebojnega sodelovanja pri pripravi in izvedbi celovitih, 

dolgoročno gospodarnih, zdravih, okolju prijaznih in varnih projektov prenove z mislijo na 

celotni življenjski cikel.  

 

Zelene zaveze in stavbe 

Evropski zeleni dogovor s ciljem, da bo Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna 

celina, je namreč botroval številnim novostim tudi v gradbenem sektorju. Skupaj s Strategijo 

za val prenove je namreč odločno pozval k vsaj podvojeni stopnji prenove javnih in zasebnih 

stavb, snovanju visoko energijsko učinkovitih, zelenih stavb v skladu z načeli krožnega 

gospodarstva, podnebno bolj vzdržnim in odpornim stavbam, digitalizaciji in razvoju 

inovativnih oblik financiranja za podporo razogljičenju na področju stavb in skoraj 

ničenergijskih skupnosti. Za usmerjanje procesa graditve novih stavb in prenove obstoječega 

fonda EU razvija okvir za vrednotenje trajnostne gradnje Level(s), s katerim želi v prihodnosti 

tudi zagotoviti večjo transparentnost pri doseganju omenjenih ciljev pri javnih naročilih gradenj 

in evropskem trajnostnem financiranju. Obeta se torej veliko novosti tako pri razvoju projektov 

in postopkih načrtovanja (novogradenj in prenove) kot pri vključevanju trajnostnih gradbenih 

proizvodov in zelenih tehnologij.  

 

Nove naloge in krepitev sposobnosti deležnikov 

Tako v EU kot v slovenskem okolju na podlagi že vpeljanih ukrepov podnebno energetske 

politike poteka intenzivna prenova stavb. Pomembna ugotovitev v našem prostoru je, da kljub 

živahni (energetski) prenovi stavb in že izkazanem znatnem prispevku sektorja stavb k 

zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov, dinamika prenov še ni zadostna, da priprava 

projektov prenove traja predolgo in da izvedena prenova ni dovolj celovita. Ker se ob tem 

zavedamo, da je treba stavbe prenavljati usklajeno, tako da bodo ves čas svoje ekonomske 

življenjske dobe izpolnjevale predpisane bistvene zahteve, je razumljivo, da poleg dostopnih 

oblik financiranja potrebujemo tudi usposobljene deležnike, ki bodo projekte pripravili in 

izvajali.  

Potrebe po usposobljenih strokovnjakih, ki bodo pospešili ne le (energijsko) celovito, temveč 

tudi širšo prenovo stavb (to je tako, ki zajema tudi potresno in požarno odpornost ter vidike 



 
 

 
 

trajnostne gradnje), so prepoznale že državne strategije na področju energetske učinkovitosti, 

obnovljivih virov in zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov. Pomen krepitve sposobnosti 

deležnikov v celotni vrednostni verigi na področju stavb poudarjata tudi Nacionalni energetski 

in podnebni načrt (NEPN, 2020) in osnutek Dolgoročne strategije energetske prenove stavbe 

(DSEPS 2050).  

Dodatna »znanja, spretnosti in kompetence deležnikov« na področju stavb bodo lahko: 

• pospešila pripravo projektov celovite energetske in širše prenove stavb (vidik energije, 

okolja, potresne odpornosti, požara, trajnostne gradnje), 

• omogočila hitrejši prodor zelenih tehnologij (URE, OVE, sNES) za »razogljičenje stavb 

do leta 2050«, 

• pospešila uporabo virov financiranja prenove (Kohezijski sklad, Eko sklad, Sklad za 

podnebne spremembe, novi finančni mehanizmi). 

 

Kvalifikacijska platforma za izboljšanje in evidentiranje veščin na področju prenove 

stavb 

V okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE je velik sklop aktivnosti namenjen 

krepitvi zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo. Predvideno je med drugim tudi 

usposabljanje različnih ciljnih skupin strokovnjakov, spodbujevalcev celovite energetske 

prenove stavb. Gradbeni inštitut ZRMK vsebinsko pokriva usposabljanje na področju 

kakovostne priprave in izvedbe prenove stavb s poudarkom na vidikih, pomembnih za 

učinkovito in obsežno celovito energetsko prenovo stavbnega fonda in s tem zmanjševanje 

izpustov toplogrednih plinov. Področje obsega šest vodilnih tem usposabljanja, ki se 

vsebinsko prilagajajo aktualni problematiki in vprašanjem v stroki kot tudi vsakokratni ciljni 

skupini in potrebam potencialnih uporabnikov aktualnih znanj in veščin. 

Za uspešno umestitev omenjenega usposabljanja deležnikov na področju stavb v vrednostno 

verigo slovenskega gradbenega sektorja ob samem izvajanju usposabljanj vzpostavljamo tudi 

kvalifikacijsko platformo. Ta predstavlja skupek aktivnosti in orodij v podporo izvedbi 

kakovostnega, ciljno usmerjenega usposabljanja posameznih ciljnih skupin, katerega učni 

izidi bodo podpirali potrebe končnih uporabnikov in pripomogli k doseganju strateških ciljev na 

področju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov.  

V okviru kvalifikacijske platforme se izvajajo različne horizontalne aktivnosti, ki so pomembne 

za uspešno pripravo usposabljanj, samo izvedbo usposabljanj in poznejše aktivnosti v 

povezavi z vodenjem in spremljanjem udeležencev usposabljanj, evidentiranjem in promocijo 

pridobljenih znanj in veščin ter njihovo umestitvijo v procese na strani potencialnih 

uporabnikov, kot so na primer javni in zasebni naročniki, investitorji, odločevalci, ponudniki 

storitev na področju stavb (upravljanje, energetske storitve), ministrstva, občine in Eko sklad.  

 

Kvalifikacijska platforma veščin na področju prenove stavb kot logistična podpora 

krepitve sposobnosti deležnikov 

Kot država smo se zavezali k ambicioznim podnebnim in energetskim ciljem, govorimo celo o 

razogljičenju stavbnega fonda do leta 2050. A večina današnjih stavb bo predvidoma do leta 



 
 

 
 

2050 še vedno v uporabi. Zato moramo naš stavbni fond postopoma energetsko prenoviti, 

prenova mora biti intenzivna po obsegu in učinkih, ob sočasnem posodabljanju funkcionalnosti 

stavbe in ob ohranjanju značilnosti stavbne dediščine. Do leta 2050 bo energetsko 

prenovljenih 74 % enostanovanjskih in 91 % večstanovanjskih stavb (osnutek DSEPS do leta 

2050). Vsako leto moramo po evropski zakonodaji prenoviti vsaj 3 % stavb ožjega javnega 

sektorja, kar terja tudi pospešeno uvajanje novih finančnih mehanizmov. Konec leta 2020 je 

gradnja skoraj ničenergijskih stavb postala obvezna za vse. Slovenija je v zadnjih letih sprejela 

še odločnejše zaveze za prehod na trajnostno gradnjo stavb, razogljičenje stavbnega fonda 

in gospodarno ravnanje z viri in energijo v stavbah. Zastavljeni okvir kliče po uspešnem 

prenosu tehnološko inovativnih in hkrati gospodarnih rešitev za gradnjo in bivanje v visoko 

energetsko učinkovitih stavbah v konkretne projekte novogradenj in prenov.  

V okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE poteka usposabljanje na naslednjih 

področjih šestih vodilnih tem usposabljanja, ki jih vsebinsko prilagajmo aktualni problematiki 

in vprašanjem v stroki kot tudi vsakokratni ciljni skupini. 

U1 Usposabljanje za celovito prenovo – za večstanovanjske in druge vrste stavb 

U2 Usposabljanje o zrakotesnosti in rekuperaciji toplote pri prezračevanju – za projektante in 

izvajalce energetske prenove stavb 

U3 Usposabljanje o energijsko učinkovitih oknih in kakovosti pri vgradnji oken 

U4 Usposabljanje o toplotni zaščiti stavbnega ovoja s poudarkom na zelenih rešitvah in 

stavbni dediščini 

U5 Usposabljanje o tehnologijah za ogrevanje, prezračevanje, hlajenje in klimatizacijo v 

povezavi z obnovljivimi viri pri prenovi stanovanjskih stavb  

U6 Usposabljanje o širši, energijski in protipotresni prenovi stavb  

Za predstavljene teme bomo v prihodnjih letih organizirali skupno najmanj 36 usposabljanj in 

se osredotočili na več skupin deležnikov (in več kot 700 posameznikov), katerih 

usposobljenost je ključna za usklajeno in usmerjeno pripravo in izvedbo prenove stavbnega 

fonda, to so lastniki stavb v zasebnem in javnem ter storitvenem sektorju, arhitekti, inženirji, 

načrtovalci, nadzorniki, inšpektorji, izvajalci, energetski svetovalci, konzultanti, pregledniki, 

pogodbeniki, upravljavci stavb javnega sektorja, upravniki, finančne institucije in odločevalci, 

torej vsi, ki v procesu prenove vplivajo na kakovostne tehnične rešitve in trajnostni vidik 

prenove.  

Posebna pozornost je v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE namenjena večji prepoznavnosti 

usposobljenosti strokovnjakov in vplivu tega dejavnika na trgu. Zato je po zaključku 

usposabljanja predvideno tudi preverjanje znanja s podporo spletne učilnice. Udeleženci, ki 

uspešno zaključijo usposabljanje, prejmejo potrdilo, ki ga lahko vključijo v svoj portfelj znanj 

in veščin, pridobljenih v neformalnem izobraževanju. Prizadevamo pa si tudi za možnost 

vključitve novih znanj, veščin in kompetenc v javne in druge razpise ter programe finančnih 

instrumentov za kakovostno prenovo stavb in za priznavanje pridobljenega znanja, veščin in 

kompetenc oseb, usposobljenih v neformalnem izobraževanju in ravni katere od možnih oblik 

(dodatnih) kvalifikacij. 



 
 

 
 

Vrsta usposabljanj za podporo celoviti prenovi stavbnega fonda se je čela v letu 2019 in se bo 

nadaljevala v okviru osemletnega integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki poteka 

pod koordinacijo Ministrstva za okolje in prostor (MOP) (2019-2026) in je sofinanciran s 

sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu 

(www.care4climate.si).  

Zastavljene aktivnosti potekajo v sodelovanju z ministrstvi (MOP in MZI) ter Institutom Jožef 

Stefan in vključujejo posvetovanja s ključnimi deležniki (strokovnjaki projektanti, izvajalci, 

konzultanti in stanovskimi organizacijami – IZS, ZAPS; GZS, OZS, Eko skladom, predstavniki 

gospodarstva in gradbene industrije), ugotavljanje potreb po znanjih in veščinah, pripravo 

učnih načrtov ter samo pripravo in izvedbo usposabljanj za deležnike procesa prenove stavb 

oziroma »spodbujevalce projektov celovite prenove«.  

Kvalifikacijska platforma, ki je predstavljena v nadaljevanju tega izročka, predstavlja logistično 

podporo izvajanju zastavljenih aktivnosti. 

 

http://www.care4climate.si/


 
 

 
 

2 Kvalifikacijska platforma veščin na področju 
prenove stavb 

Kvalifikacijsko platformo veščin sestavljata dva med seboj interaktivna elementa: 

• platforma za izboljšanje veščin na področju prenove stavb 

• platforma za evidentiranje veščin in strokovnjakov s pridobljenimi kompetencami na 

področju prenove stavb 

Izboljšanje veščin na področju prenove stavb temelji na vsebinah, ki smo jih na Gradbenem 

inštitutu ZRMK razvili v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in jih skupaj z 

zunanjimi kompetentnimi strokovnjaki s posameznih področij podajamo na tridnevnih 

usposabljanjih. Usposabljanja so namenjena ključnim deležnikom/strokovnjakom v procesu 

prenove stavbnega fonda in so zasnovana tako, da s pridobljenimi kompetencami pospešujejo 

energijsko prenovo stavb ob hkratnem upoštevanju trajnostnih vidikov, ki so pri tovrstnih 

projektih ključnega pomena. Posebno pozornost namenjamo večji prepoznavnosti 

usposobljenih strokovnjakov na področju energijske prenove in možnosti vključitve novih 

znanj, veščin in kompetenc v javne in druge razpise ter programe finančnih instrumentov za 

kakovostno prenovo stavb. 

2.1 Razvoj vsebin usposabljanj 

V okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE poteka usposabljanje na naslednjih 

področjih šestih vodilnih tem usposabljanja: 

U1 Usposabljanje za celovito prenovo – za večstanovanjske in druge vrste stavb 

U2 Usposabljanje o zrakotesnosti in rekuperaciji toplote pri prezračevanju – za projektante in 

izvajalce energetske prenove stavb 

U3 Usposabljanje o energijsko učinkovitih oknih in kakovosti pri vgradnji oken 

U4 Usposabljanje o toplotni zaščiti stavbnega ovoja s poudarkom na zelenih rešitvah in 

stavbni dediščini 

U5 Usposabljanje o tehnologijah za ogrevanje, prezračevanje, hlajenje in klimatizacijo v 

povezavi z obnovljivimi viri pri prenovi stanovanjskih stavb  

U6 Usposabljanje o širši, energijski in protipotresni prenovi stavb  

Vsako tematsko usposabljanje v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE bo izvedeno 

šestkrat in ga vsebinsko prilagodimo vsakokratni ciljni skupini ter aktualni problematiki in 

vprašanjem v stroki. 



 
 

 
 

2.1.1 Celovita energijska prenova večstanovanjskih stavb (U1) 

Predstavniki ciljnih skupin imajo pomembno vlogo pri uspešni pripravi in izvedbi projektov, kar 

je prepoznano tudi v državnih strateških dokumentih. Bolj ali manj neposredno vplivajo na 

izbor izvajalca, obseg izvedenih ukrepov, kakovost izvedenih del in na doseženo energijsko 

učinkovitost po izvedeni prenovi (optimizacija delovanja ukrepov). Konkretne izkušnje iz 

izvedenih projektov so pri nekaterih bogate, izmenjave le-teh pa ni veliko, saj gre za 

konkurenčno oviro, ki sega tudi na področje izmenjave informacij o ekonomiki prenove. 

Vsebina usposabljanja U1 je namenjena predstavnikom ciljnih skupin, ki lahko delujejo kot 

spodbujevalci projektov celovite energijske prenove večstanovanjskih stavb. Vsebina 

usposabljanja omogoča krepitev kompetenc strokovnjakov na področju oskrbe stavb z 

energijo, poznavanja trenda in tehnologij, področju izvajanja predpisov s področja graditve 

objektov, področju zagotavljanja ustreznih notranjih klimatskih pogojev v stavbah in za 

promocijo pridobljenega dodatnega znanja. Usposabljanje glede na ciljno skupino 

uravnoteženo zajema naslednje teme:  

• aktualne smernice energijske prenove stavbnega fonda  

• novosti na področju gradbene in stanovanjske zakonodaje v povezavi s celovito 

energijsko prenovo stavb in doseganjem drugih bistvenih zahtev  

• spodbujanje in motiviranje etažnih lastnikov za celovito prenovo večstanovanjskih 

stavb 

• ključni elementi projekta celovite energijske prenove VSS (postopki, dokumentacija, 

izkušnje) s primeri iz prakse  

• obravnava ukrepov za prenovo (stavba, ovoj, tehnologije) s področja energijske 

učinkovitosti, rabe obnovljivih virov, trajnostne gradnje, njihova povezljivost in 

povezanost za namen celovite energijske prenove, ocena energijskih in okoljskih 

parametrov ter učinkov  

• protipotresna gradnja in prenova ob upoštevanju zakonodaje 

• statična in seizmična analiza večstanovanjskih stavb pri prenovah 

• projektiranje in predpisi s področja požarne varnosti, ki jih je treba upoštevati pri 

prenovi 

• poškodbe na konstrukcijah s primeri iz prakse 

• opredelitev pojmov o vzdrževanju stavb, nalog upravnika in namena investicijskega 

načrta 

• prikaz postopka izdelave investicijskega načrta za vzdrževanje večstanovanjske 

stavbe in opis po korakih 

• trendi pri načrtovanju večjih vzdrževalnih del (oz. prenov) stavb 

• dejavniki zadovoljstva etažnih lastnikov 

• sistemski ovir in makro okoliščine ter vpliv na deležnike v primeru večstanovanjskih 

stavb 

• sodobni pristopi k vključevanju deležnikov v proces (so)odločanja 

• predstavitev izsledkov raziskave o dejavnikih uspešnosti pri obnovi večstanovanjskih 

stavb 

• zagotavljanje kakovosti celovite energetske prenove večstanovanjskih stavb 

• financiranje celovite energetske prenove večstanovanjskih stavb 



 
 

 
 

Seznanitev s konceptom celovite energijske prenove, kot ga predvidevajo dolgoročna 

strategija energijske prenove stavb ter aktualna zakonodaja, strateški dokumenti in nacionalni 

podnebno-energetski cilji. Usposobitev ključnih deležnikov za sistematično načrtovanje in 

spremljanje izvedbe celovite energijske prenove VSS, za zagotavljanje gospodarnosti naložb 

v prenovo v povezavi z njeno kakovostjo, in prikaz stanja na terenu in pri nadzoru. 

Pretežne ciljne skupine so: 

• upravniki   

• predstavniki skupnosti oz. nadzornih ali gradbenih odborov etažnih lastnikov 

• projektanti in nadzorniki, inšpektorji 

• drugi strokovnjaki s področja energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb (VSS) – 

spodbujevalci prenove, kot na primer: javni in zasebni investitorji s področja VSS, 

ponudniki energetskih storitev, energetski svetovalci, konzultanti, izdelovalci 

energetskih izkaznic in energetskih pregledov, lokalne energetske agencije, ponudniki 

tehnologij za URE in OVE 

• drugi zainteresirani deležniki 

Cilj usposabljanja je podati okvir in smernice strokovnjakom, da bodo lahko primerno in v 

skladu s slovenskimi strateškimi in izvedbenimi dokumenti svetovali in ravnali.  

2.1.2 Zagotavljanje zrakotesnosti in mehansko prezračevanje z 

rekuperacijo pri prenovi stavb (U2) 

Usposabljanje U2 obravnava pomen zrakotesnosti ovoja stavbe, ki je ključna za učinkovito in 

pravilno delovanje sistemov prezračevanja in klimatizacije, ter sisteme za energijsko 

učinkovito prezračevanje z rekuperacijo, ki so ključni za doseganje kakovostnih bivalnih 

pogojev in zmanjšanje rabe energije v stavbah ter doseganje ravni sNES pri novogradnjah in 

prenovah. Udeleženci med drugim spoznajo tehnične lastnosti posameznih vrst sistemov, 

problematiko in merila za kakovost notranjega zraka ter sodobna načela načrtovanja in 

izvedbe za hkratno izboljšanje energijske učinkovitosti in bivalnega ugodja. Usposabljanje U2 

zajema aktualne smernice energijske prenove stavbnega fonda in glede na ciljno skupino 

uravnoteženo zajema naslednje teme: 

• novosti na področju energetske, gradbene in stanovanjske zakonodaje 

• aktualne smernice energijske prenove stavbnega fonda  

• obvladovanje toplotnih izgub zaradi prezračevanja in vpliv tega področja na doseganja 

sNES lastnosti stavbe 

• kakovost mikroklimatskih parametrov in zdravje uporabnikov, 

• higiensko-tehnične lastnosti stavbe  

• pogoji toplotnega ugodja in kakovosti notranjega zraka 

• tehnologije za zrakotesnost ovoja in zagotavljanje kakovosti na tem področju 

• merilna tehnika  

• tehnologije za lokalno, decentralno in centralno prezračevanje z rekuperacijo  

• merila za kakovost naprav in sistemov 



 
 

 
 

• načela dobrega načrtovanja in izvedbe zrakotesnega ovoja in sistemov za 

prezračevanje s primeri 

Pretežne ciljne skupine so: 

• projektanti  

• tehnični strokovnjaki 

• izvajalci  

• nadzorniki 

• energetski konzultanti in pregledniki 

• javni in zasebni investitorji  

• drugi strokovnjaki s področja energijske učinkovitosti stavb – spodbujevalci 

prenove, kot na primer: energetski svetovalci, konzultanti, izdelovalci energetskih 

izkaznic in energetskih pregledov, lokalne energetske agencije, ponudniki 

tehnologij za URE in OVE, zainteresirani naročniki, inšpektorji 

Nepoznavanje zakonitosti zrakotesnega ovoja in energijsko učinkovitih sistemov za 

prezračevanje z rekuperacijo ima lahko dvoplastne negativne učinke – tako na kakovost 

bivalnega okolja kot na energijske kazalnike. Ob načrtovanem povečanju celovite energijske 

prenove stavbnega fonda je razumevanje tega področja ključno, če želimo gospodarno preiti 

k stavbnemu fondu z nizkimi izpusti ogljika. Vsebina usposabljanja na omenjenem ključnem 

segmentu opozori na v praksi še vedno pogosto prezrto potrebo po celovitem načrtovanju, ki 

zajema širok spekter kazalnikov, od tehničnih, okoljskih oz. energijskih do gospodarskih in 

družbenih. 

2.1.3 Energijska učinkovitost stavbnih elementov (vertikalna in strešna 

okna in vhodna vrata) in njihova vgradnja (U3) 

Usposabljanje U3 je potrebno zaradi pomanjkljivega znanja in spretnosti na tem področju in 

bo pomagalo izboljšati delovanje v celotni vrednosti verigi in pomembno prispevalo k 

doseganju pričakovanih energijskih prihrankov, boljši kakovosti bivalnega ugodja, 

gospodarnejši trajnostni prenovi stavbnega fonda in zmanjševanju s tem povezanih izpustov 

toplogrednih plinov. 

Vsebina usposabljanja U3 glede na ciljno skupino uravnoteženo zajema naslednje teme:  

• aktualne smernice energijske prenove stavbnega fonda  

• surovinska baza oken 

• tehnične in tehnološke karakteristike v celotnem življenjskem ciklu  

• usposobljenost kadra (proizvodnja, vgradnja, vzdrževanje)  

• usposobljenost za načrtovanje skladno s podnebno-energijskimi cilji na področju stavb 

• zagotavljanje in preverjanje kakovosti  

• vidiki naročanja in načrtovanje možnih meril za morebitne spodbujevalne instrumente 

na tem področju  

• prikaz praktičnih primerov 

Pretežne ciljne skupine so: 



 
 

 
 

• proizvajalci   

• projektanti 

• tehnični strokovnjaki 

• izvajalci 

• drugi strokovnjaki s področja energijske učinkovitosti stavb, kot na primer: 

energetski svetovalci, konzultanti, izdelovalci energetskih izkaznic in energetskih 

pregledov, lokalne energetske agencije, ponudniki tehnologij za URE in OVE, 

zainteresirani naročniki, inšpektorji 

Vsebina usposabljanja strokovnjake seznani z bistvenimi lastnostmi stavbnih elementov, 

vidikom kakovosti proizvoda in procesa proizvodnje, vpeljavo sistema kakovosti v proces 

proizvodnje, vgradnje in vzdrževanja, kar ima velik vpliv na energijsko učinkovitost stavbe in 

dosežene energijske prihranke pri prenovi. 

2.1.4 Toplotna zaščita stavbnega ovoja z upoštevanjem okoljskega in 

kulturnovarstvenega vidika (U4) 

Usposabljanje različne strokovnjake in odločevalce seznani s pomembnimi in 

mnogostranskimi učinki toplotne zaščite stavbnega ovoja pri celoviti energijski prenovi stavb, 

pri čemer je poudarek na aktualnih temah v povezavi z okoljskim in kulturnovarstvenim 

vidikom. Ključne ciljne skupine strokovnjakov in odločevalcev potrebujejo aktualna tehnična 

znanja za približevanje trendom uporabe zelenih tehnologij pri prenovi stavbnih ovojev, pri 

stavbah različnih tipologij in kulturnovarstvenih režimov. 

Vsebina usposabljanja U4 glede na ciljno skupino uravnoteženo zajema naslednje teme:  

• aktualne smernice energijske prenove stavbnega fonda 

• različni sistemi toplotne zaščite stavbnega ovoja in njihove gradbeno-fizikalne 

posebnosti 

• elementi tehnične kakovosti, okoljski in drugi trajnostni parametri  

• vpliv na bivalno ugodje in energijsko učinkovitost, ekonomiko ter izpuste 

toplogrednih plinov prenovljenega stavbnega fonda 

• posebnosti tega tematskega področja pri stavbah kulturne dediščine z 

upoštevanjem varovanih zgodovinskih vrednot 

• prenova stavb kulturne dediščine kot element trajnostnega razvoja 

• pravila stroke v sodelovanju z industrijo pri načrtovanju in izvedbi  

• prikaz primerov slabe in dobre prakse 

Pretežne ciljne skupine so: 

• projektanti 

• strokovnjaki ZVKDS 

• izvajalci 

• energetski konzultanti in pregledniki 

• javni in zasebni investitorji 

• drugi strokovnjaki s področja energijske učinkovitosti stavb, kot na primer: 

energetski svetovalci, izdelovalci energetskih izkaznic in energetskih pregledov, 



 
 

 
 

lokalne energetske agencije, ponudniki tehnologij za URE in OVE, zainteresirani 

naročniki, inšpektorji   

Ključni deležniki bodo usposobljeni za sistematično načrtovanje in spremljanje izvedbe 

energijske prenove ovoja znotraj celovite energijske prenove stavb ter zagotavljanje 

gospodarnosti naložb. Pridobili bodo nova znanja s področja varstva stavb kulturne dediščine 

in možnih omejitev, ki jih pri prenovi postavljajo režimi varstva, kar jim bo omogočilo bolje 

razumeti, pripraviti in voditi proces energijske prenove tovrstnih stavb. 

2.1.5 Sistemi gretja, zračenja in klimatizacije s poudarkom na OVE pri 

energijski prenovi stavb (U5) 

Usposabljanje U5 poudarja od stavbe neločljivo vlogo sistemov ogrevanja, prezračevanja in 

klimatizacije pri doseganju zdajšnjih in prihajajočih standardov. Ciljni strokovni publiki 

predstavlja robne pogoje za optimalno interakcijo ovoja in sistemov za doseganje celovitih 

učinkov z vključitvijo OVE pri energijski prenovi stavb brez negativnih vplivov na kakovost 

bivanja v prostorih. Tematika usposabljanja obravnava prednosti in pomanjkljivosti 

posameznih sistemov in virov, predstavi priporočljive tehnologije ter dobre in slabe strani še 

vedno premalo uporabljanih prezračevalnih in hladilnih sistemov v stavbah.  

Vsebina usposabljanja U5 glede na ciljno skupino uravnoteženo zajema naslednje teme:  

• struktura in trendi na področju oskrbe stanovanjskih stavb s trajnostno energijo 

• področni strateški in izvedbeni dokumenti Republike Slovenije in EU, vpliv sistemov 

na sNES 

• vpliv oskrbe z energijo stanovanjskega sektorja na okolje in podnebne spremembe, 

ekonomski in družbeno-socialni učinki 

• trenutne tehnologije in trendi v razvoju sistemov za ogrevanje, prezračevanje in 

klimatizacijo stanovanjskih stavb s poudarkom na OVE (TČ, SDO, kotli na LB itd.) 

• vpliv sistemov na kakovost bivanja v prostorih in na zdravje ljudi 

• prezračevanje in klimatizacija v sedanjih in prihodnjih zakonodajnih in klimatskih 

pogojih 

• primeri dobrih in slabih praks na področju sistemov ogrevanja, prezračevanja in 

klimatizacije 

• predstavitev finančnih mehanizmov za podporo vključitve sistemov z učinkovito rabo 

energije, visokim deležem OVE in nizkimi izpusti toplogrednih plinov pri gradnji/prenovi 

stanovanjskih stavb  

• načini in motivi vključevanja nadstandardno usposobljenih strokovnjakov v zgodnje 

faze načrtovanja gradnje/prenove stanovanjskih stavb 

Pretežne ciljne skupine so: 

• projektanti 

• tehnični strokovnjaki 

• upravniki   

• predstavniki skupnosti oz. nadzornih ali gradbenih odborov etažnih lastnikov 

• izvajalci 

• energetski konzultanti in pregledniki 



 
 

 
 

• javni in zasebni investitorji 

• drugi strokovnjaki s področja energijske učinkovitosti stavb, kot na primer: energetski 

svetovalci, izdelovalci energetskih izkaznic in energetskih pregledov, lokalne 

energetske agencije, ponudniki tehnologij za URE in OVE, zainteresirani naročniki, 

inšpektorji 

Cilj usposabljanja je podati okvir in smernice strokovnjakom, da bodo lahko primerno svetovali 

v procesu energijske prenove stavb v skladu s trajnostnimi smernicami in področnimi cilji 

Republike Slovenije na področju učinkovite rabe energije, dviga deleža rabe OVE in 

zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov. Pomemben cilj usposabljanja je tudi krepitev 

kompetenc ciljne strokovne publike na področju promocije pridobljenega dodatnega 

(neformalnega) znanja, ki ga po eni strani na trgu primanjkuje, po drugi strani pa ni ustrezno 

prepoznan in cenjen. Promocija pridobljenega znanja bo omogočila, da bodo uporabniki stavb 

bolj množično deležni pravočasne vključitve nadstandardno izobraženih strokovnjakov in 

dobrih rešitev že pri načrtovanju gradnje/prenove, ne pa šele pri popravljanju slabih projektnih 

rešitev. 

2.1.6 Širša energijska in protipotresna prenova stavb (U6) 

Niz usposabljanj U6 obravnava izzive širše prenove stavb. Dandanes je poudarek predvsem 

na energijski prenovi, saj je zaradi mednarodnih podnebno-energetskih zavez najbolj 

izpostavljena in tudi finančno podprta. Posledično se v praksi izvajajo le določeni ukrepi, 

prenova je neusklajena, nekatere bistvene zahteve ostajajo prezrte. V našem skupnem 

interesu je, da so stavbe v svoji celotni življenjski dobi tudi varne, učinkovite, uporabne in 

kakovostne. Gradbeni zakon določa te bistvene zahteve: mehanska odpornost in stabilnost, 

varnost pred požarom, higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja, varnost pri uporabi, 

zaščita pred hrupom, varčevanje z energijo in ohranjanje toplote, univerzalna graditev in raba 

objektov ter trajnostna raba naravnih virov.  

Vsebina usposabljanja zajema aktualna znanja za strokovnjake, ki se srečujejo z energijsko 

prenovo stavb in si ob tem v duhu dobrega gospodarja prizadevajo, da bi stavba v celi 

življenjski dobi izpolnjevala bistvene zahteve. Usposabljanje U6 glede na ciljno skupino 

uravnoteženo zajema naslednje teme: 

• umeščenost statične in protipotresne prenove v evropskih dokumentih na področju 

energetske učinkovitosti stavb 

• novosti na področju energetske, gradbene in stanovanjske zakonodaje in strateških 

dokumentov v povezavi s celovito energijsko prenovo stavb in doseganjem drugih 

bistvenih zahtev  

• aktualne smernice prenove stavbnega fonda, kjer se prednostne zahteve določajo na 

podlagi dobrega gospodarjenja s stavbami in stroškovne učinkovitosti prenove ter z 

zadostitvijo vseh bistvenih zahtev za gradbene objekte, vključno z načeli varovanja 

kulturne dediščine (kot na primer DSEPS in Resolucija o protipotresni sanaciji)  

• identifikacija pomanjkljivosti stavb, stopnje dotrajanosti, propadanje materialov zaradi 

neustrezne zaščite, nepravilni detajli izvedbe, primeri poddimenzioniranosti stavb  

• ključni elementi projekta celovite gradbene in energijske prenove stavb (postopki, 

dokumentacija, izkušnje) s primeri iz prakse 



 
 

 
 

• projektiranje in predpisi s področja energetsko učinkovite protipotresne gradnje in 

požarne varnosti, ki jih je treba upoštevati pri prenovi 

• poškodbe konstrukcij in možnosti sanacijskih ukrepov ob celoviti prenovi (s primeri iz 

prakse) 

• zagotavljanje kakovosti celovite energetske in konstrukcijske prenove stavb 

• sodobni pristopi k vključevanju deležnikov v proces (so)odločanja 

• priložnosti in možnosti za prenovo (sprožilci prenove, spodbujevalci) 

• posamični primeri in sistemske rešitve doma in v tujini (organizacija popotresne 

obnove ali preventivnih ukrepov)   

• zasnova gospodarne in tehnično korektne celostne prenove (pregled študij in njihove 

vsebine) 

• financiranje in ekonomika celovite gradbene in energetske prenove stavb (javni, 

zasebni sektor) 

Pretežne ciljne skupine so: 

• projektanti (arhitekti, inženirji) 

• tehnični strokovnjaki 

• gradbeni in stanovanjski inšpektorji 

• nadzorniki 

• izvajalci 

• upravniki 

• predstavniki skupnosti oz. nadzornih ali gradbenih odborov etažnih lastnikov 

• energetski konzultanti in pregledniki  

• javni in zasebni investitorji oz. lastniki 

• drugi strokovnjaki s področja energijske učinkovitosti stavb – spodbujevalci prenove, 

kot na primer: energetski svetovalci, izdelovalci energetskih izkaznic, lokalne 

energetske agencije, ponudniki tehnologij za URE in OVE, inšpektorji 

Udeleženci se bodo seznanili z aktualno zakonodajo, politiko in strategijami ter novostmi in 

izzivi na področju širše prenove stavb. Spoznali bodo usmeritve za prenovo, kjer se 

prednostne zahteve določajo na podlagi dobrega gospodarjenja s stavbami in stroškovne 

učinkovitosti ter z zadostitvijo vseh bistvenih zahtev za gradbene objekte, vključno z načeli 

varovanja kulturne dediščine. Pridobili bodo znanje o pomanjkljivosti stavb, problemih zaradi 

dotrajanosti, propadanja, nepravilnih detajlov izvedbe, poddimenzioniranosti stavb ter na drugi 

strani o dobri praksi širše prenove stavb, sistemskih rešitvah, sprožilcih in spodbujevalcih 

prenove pri nas in v sosednjih državah. 

2.2 Struktura kvalifikacijske platforme veščin na področju 

prenove stavb 

Platforma za izboljšanje veščin na področju prenove stavb vsebuje naslednje sklope, slika 1: 

1. Obveščanje in prijava na usposabljanje 

2. Spletna učilnica 

3. Predavanja v okviru usposabljanja 



 
 

 
 

4. Preverjanje kakovosti usposabljanja 

5. Zaključno preverjanje znanja 

 

Slika 1: Shema kvalifikacijske platforme veščin na področju prenove stavb 



 
 

 
 

2.3 Obveščanje in prijava na usposabljanje 

Portal trajnostnagradnja.si je vstop v okolje kvalifikacijske platforme veščin na področju 

prenove stavb. Na sliki 2 je prikazan portal trajnostne gradnje, vzpostavljen v okviru projekta 

LIFE IP CARE4CLIMATE, in poleg platforme za izboljšanje veščin na področju prenove stavb 

z usposabljanjem ključnih deležnikov vsebuje tudi platformo za kazalnike trajnostne gradnje 

in platformo znaka kakovosti v graditeljstvu. 

 

Slika 2: Portal Trajnostna gradnja (https://trajnostnagradnja.si) 

 

S klikom na gumb ali sliko USPOSABLJANJE vstopimo v portal kvalifikacijske platforme 

veščin na področju prenove stavb. Obiskovalec dobi informacije o usposabljanju deležnikov 

stavbnega sektorja na področju učinkovite rabe energije, obnovljivih virov in zelenih tehnologij 

ter o aktualnem usposabljanju. Na sliki 3 je prikazan primer za usposabljanje na temo širša 

energijska in protipotresna prenova stavb (U6-1), ki je potekalo od 16. do 18. decembra 2020. 



 
 

 
 

 

 

 

Slika 3: Primer informiranja o aktualnem usposabljanju na portalu Trajnostna gradnja 
(https://trajnostnagradnja.si/usposabljanje) 

 

S klikom na gumb VEČ se prikaže vabilo na aktualno usposabljanje, dodatne informacije in 

program usposabljanja, kot je prikazano na sliki 4. 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Slika 4: Celovita informacija o aktualnem usposabljanju za primer U6-1 (https://trajnostnagradnja.si/sirsa-
energijska-in-protipotresna-prenova-stavb-u6-1/) 

 

S klikom na gumb PRIJAVA se odpre pogovorno okno PRIJAVA NA AKTUALNO 

USPOSABLJANJE, prikazano na sliki 5, v katerega bodoči udeleženec vnese ime in priimek, 

kontaktne podatke, podatke za prijavo v spletno učilnico, izobrazbo, zaposlitev in podatke o 

morebitnem članstvu v katerem od strokovnih združenj. Vnos slednjih je pogoj za pridobitev 

kreditnih točk v skladu s pogoji, ki jih določijo posamezna strokovna združenja. 

Po potrditvi vnesenih podatkov in uspešni prijavi udeleženec na zaslon in v elektronski poštni 

nabiralnik prejme pozdravno sporočilo in podatke za prijavo v spletno učilnico. V primeru težav 

pri prijavi je organizirana pomoč uporabnikom na naslovu info@trajnostnagradnja.si. 

 

mailto:info@trajnostnagradnja.si


 
 

 
 

 

Slika 5: Spletni obrazec za prijavo na usposabljanje 

 

S pomikom miške na naslovni strani portala Trajnostna gradnja na gumb USPOSABLJANJE 

se prikažeta gumba NAVODILA ZA VPIS V SPLETNO UČILNICO in POGOJI 

USPOSABLJANJA, ki sta dostopna tudi brez pošiljanja prijavnih podatkov, slika 6. 

S klikom na gumb NAVODILA ZA VPIS V SPLETNO UČILNICO se prikažejo podrobna 

navodila za vpis v spletno učilnico, slika 7. 



 
 

 
 

 

Slika 6: Navodila za vpis in pogoji usposabljanja na naslovni strani portala Trajnostna gradnja 

 

  



 
 

 
 

 

 

Slika 7: Navodila za vpis v spletno učilnico 

 

Slika 8: Splošni pogoji na usposabljanjih v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE 



 
 

 
 

2.3.1 Splošni pogoji usposabljanja 

Prijava 

Kandidat se na usposabljanje prijavi v skladu z navodili v najavi usposabljanja. Usposabljanja 

so tematska in so glede na temo označena z oznakami od U1 do U6. 

Udeležba na usposabljanju je za kandidate brezplačna. Usposabljanja potekajo v okviru 

projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007), ki je sofinanciran s sredstvi 

evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu. 

Ob prijavi kandidat posreduje podatke, ki jih vnese v spletni prijavni obrazec, organizatorju 

usposabljanja GI ZRMK. GI ZRMK podatke o udeležencih usposabljanj, udeležbi na dogodkih 

in izpitih hrani za evidenco v zvezi z usposabljanjem in poročanjem sofinancerjem v okviru 

projekta LIFE IP CARE4CLIMATE do zaključka projekta oz. zaključka sofinancerjevih 

pristojnosti. 

Ob prijavi kandidat v spletnem prijavnem obrazcu lahko potrdi uporabo svojega e- poštnega 

naslova za prejemanje obvestil organizatorja o nadaljnjih dogodkih v okviru projekta LIFE IP 

CARE4CLIMATE. 

S prejetimi podatki mora GI ZRMK ravnati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 

(Uradni list RS, št. 94/07) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju »GDPR«) in 

jih ne sme posredovali tretjim osebam zunaj projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, razen tistim, 

ki za GI ZRMK opravljajo storitve v zvezi z organizacijo usposabljanja. 

Če se kandidat ne more udeležiti usposabljanja, na katerega se je prijavil, prosimo, da o tem 

pisno obvesti organizatorja po e-pošti na naslov info@trajnostnagradnja.si vsaj dva (2) 

delovna dneva pred začetkom usposabljanja, saj je število mest omejeno. 

Evidenca prisotnosti na usposabljanju in predavanjih 

Organizator bo vse kandidate pred začetkom usposabljanja obvestil, v kakšni obliki se bodo 

izvajala predavanja. 

Predavanja v živo: udeleženec dokazuje svojo prisotnost s podpisom na podpisnem listu, ki 

ga pripravi organizator usposabljanja. 

Predavanja na daljavo (e-usposabljanje): udeleženec dokazuje svojo prisotnost s prijavo v 

spletno aplikacijo (npr. Zoom). Organizator usposabljanja vodi evidenco prisotnosti na podlagi 

seznama prijavljenih, zato se morajo udeleženci v spletno aplikacijo (npr. Zoom) prijaviti z 

imenom, priimkom in elektronskim naslovom. 

Kandidati, ki bodo evidentirani na podpisnem listu (predavanja v živo) oziroma prijavljeni v 

spletni aplikaciji v skladu s prejšnjim odstavkom (e-usposabljanje), bodo lahko pridobili: 

• potrdilo o udeležbi na usposabljanju v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in/ali 

• potrdilo o uspešno zaključenem tridnevnem usposabljanju v okviru projekta LIFE IP 

CARE4CLIMATE in/ali 

• potrdilo za namen pridobitve kreditnih točk stanovskih združenj. 



 
 

 
 

Sestavni deli usposabljanja v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE so prisotnost na 

predavanjih, prisotnost v spletni učilnici in zaključno preverjanje znanja. 

Resničnost podatkov 

Vsak udeleženec je odgovoren za pravilnost podatkov v prijavi. Če se pozneje ugotovi, da so 

bili podatki neresnični ali nepravilni, organizator GI ZRMK za morebitne zaplete ali nastale 

stroške ne odgovarja. 

Izdaja potrdila o udeležbi na usposabljanju LIFE IP CARE4CLIMATE 

Potrdilo o udeležbi na usposabljanju LIFE IP CARE4CLIMATE dobi tisti, ki: 

• se prijavi na usposabljanje in 

• se prijavi v spletno učilnico (navodila dobi ob prijavi na usposabljanje) in 

• je prisoten na predavanjih. 

Izdaja potrdila o uspešno zaključenem usposabljanju LIFE IP CARE4CLIMATE 

Potrdilo o uspešno zaključenem tridnevnem usposabljanju pridobijo udeleženci, ki so: 

• vse tri dni prisotni na predavanjih in 

• uspešno opravijo zaključno preverjanje znanja. 

S tem izkažejo usvojena znanja, veščine in kompetence na tematskem področju 

usposabljanja. 

Zaključno preverjanje znanja 

Zaključno preverjanje znanja je pisno in je objavljeno v spletni učilnici. 

Udeleženci usposabljanja lahko pristopijo k zaključnemu preverjanju znanja trikrat (3-krat) v 

obdobju, ki ga vsakokrat opredeli organizator GI ZRMK. O odprtju izpita so udeleženci 

obveščeni po e-pošti. Izpit je uspešno opravljen, če udeleženec doseže 60 ali več odstotkov 

pravilnih odgovorov. 

Pridobitev kreditnih točk IZS ali ZAPS 

Pogoje za pridobitev kreditnih točk stanovskih združenj organizator GI ZRMK objavi v 

posebnih pogojih vsakokratnega usposabljanja na podlagi predhodne odločitve stanovskega 

združenja za vsakokratno usposabljanje. 

Organizator GI ZRMK za potrebe dodeljevanja kreditnih točk stanovski organizaciji IZS in/ali 

ZAPS obvesti o udeležencih vsakokratnega usposabljanja (ob upoštevanju pogojev 

stanovskih organizacij). 

Udeleženci usposabljanja za lastno evidenco prav tako prejmejo potrdilo o udeležbi na 

usposabljanju za potrebe pridobitve kreditnih točk na IZS ali ZAPS. 

Splošna pravila so veljavna od 1. januarja 2021 za usposabljanja v okviru projekta LIFE IP 

CARE4CLIMATE. 

Posebni pogoji 

Posebni pogoji bodo objavljeni za vsako usposabljanje posebej. 



 
 

 
 

2.4 Spletna učilnica 

Spletna učilnica v okviru projekta LIF IP CARE4CLIMATE za usposabljanja U1-U6 je 

oblikovana v okolju Moodle. Pri oblikovanju spletne učilnice smo upoštevali naslednje zahteve: 

• nadzor nad dostopnostjo 

• pregledno nalaganje in dostop do gradiva 

• izvajanje on-line preizkusov znanja 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) je odprtokodna 

programska oprema, namenjena oblikovanju platforme za e-učenje. Moodle je bil razvit za 

pomoč učiteljem pri ustvarjanju spletnih tečajev s poudarkom na interakciji in skupni gradnji 

vsebin. 

Moodle omogoča, da so vsi na tečaju uporabljeni dokumenti na enem mestu. Lahko se 

vključujejo zunanji viri, kot so spletne strani, videi in podobno. Platforma omogoča on-line 

oddajo nalog, izvedbo testov, forumov, blogov, vodenje projektov, redovalnic, preverjanje 

prisotnosti ipd.    

Za dostop do platforme je potreben le računalnik z dostopom do interneta in pregledovalnik 

spletnih strani (Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Netscape, Opera, Safari ipd.).  

Brez prijave in vstopnega gesla obiskovalec dobi podatke o izvedenih usposabljanjih, vendar 

ne more dostopati do gradiva in drugih informacija o posameznem usposabljanju, slika 9. 

 

 Slika 9: Ogled spletne učilnice brez prijave in vpisa 

 

Dostop do vsebin spletne učilnice je omogočen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop je 

mogoč prek oblikovanja različnih skupin uporabnikov, ki imajo različne pristojnosti in možnosti 

urejanja spletne učilnice. Po prijavi vsak uporabnik vidi samo tiste vsebine, do katerih ima 

dostop.  

 



 
 

 
 

V prijavno okno, slika 10, vnesemo podatke za vpis v spletno učilnico, kar omogoči dostop do 

profila uporabnika, ocen, sporočil in nastavitev. V meniju Navigacija je mogoče pregledati, do 

katerih predmetov ima uporabnik dostop, katere vsebine in gradiva so na voljo, v koledarju 

preveri pomembne termine, dostopa do testov in jih rešuje, postavlja vprašanja v forumu ipd. 

 

Slika 10: Prijava v spletno učilnico 

 

Z vstopom v spletno učilnico dobimo možnost izbire vpogleda v usposabljanje, slika 11, za 

katero imamo ključ, ki ga dobimo v že opisanem postopku prijave na posamezno 

usposabljanje na portalu Trajnostna gradnja.  

 

Slika 11: Vsebine spletne učilnice po prijavi in izbira ustreznega usposabljanja 

Z vpisom ključa za posamezno usposabljanje dobimo dostop do gradiva usposabljanja, 

programa usposabljanja, povezave do virtualne učilnice v primeru e-usposabljanja in anket, s 

katerimi udeleženci izrazijo mnenje o zadovoljstvu s posameznimi predavatelji in 



 
 

 
 

usposabljanjem v celoti. Gradivo v spletni učilnici je v obliki predstavitev predavateljev v 

formatu pdf. Gradivo je razporejeno kronološko, kot se predava, in razdeljeno na tri dele, ki 

ustrezajo trem dnem usposabljanja. Na sliki 12 je prikazan primer spletne učilnice za 

usposabljanje U6-1 Širša energijska in protipotresna prenova stavb. 

 

 

  

(Nadaljevanje slike na naslednji strani) 



 
 

 
 

 

 

Slika 12: Primer spletne učilnice za usposabljanje U6-1 Širša energijska in protipotresna prenova stavb  

2.5 Preverjanje kakovosti usposabljanja 

Zagotavljanje kakovosti usposabljanj temelji na sprotnem spremljanju in ocenjevanju 

posameznih izvedenih tem in predavateljev ter celotnega usposabljanja kot tudi na možnosti 

dajanja predlogov za izboljšave. Povratne informacije udeležencev, pridobljene ob zaključku 

vsakokratnega usposabljanja, skupaj z možnostjo preverjanja znanja udeležencev po 

zaključku usposabljanja s podporo spletne učilnice pomenijo izhodišče za načrtovanje 

izboljšav v prihodnjih usposabljanjih.  

Ob koncu usposabljanja imajo udeleženci možnost oceniti usposabljanje. S klikom na 

SPLOŠNA OCENA USPOSABLJANJA se odpre spletni obrazec, prikazan na sliki 13. 

Udeleženci lahko z oceno od 1 do 5 ocenijo celovitost obravnavane tematike, vsebinsko 

kakovost programa, časovni obseg, izpolnitev svojih pričakovanj in podajo skupno oceno 



 
 

 
 

usposabljanja, dodatno imajo možnost dati pripombe in predloge za izboljšanje vsebine in 

oblike usposabljanja.  

Primer rezultata ankete za skupno oceno, na katero je odgovorilo 39 udeležencev 

usposabljanja U6-1 Širša energijska in protipotresna prenova stavb, je prikazan na sliki 14. 

 

 

 

Slika 13: Anketni obrazec za splošno oceno usposabljanja 

 

 

Slika 14: Primer rezultata ankete za skupno oceno usposabljanja U6-1 Širša energijska in protipotresna prenova 

stavb, n = 39 (5 = 28, 4 = 9, 3 = 2)  

 



 
 

 
 

Ob koncu vsakega predavanja imajo udeleženci možnost oceniti predavatelja. S klikom na 

OCENI PREDAVATELJA/-ICO XY se odpre spletni obrazec, prikazan na sliki 15. Udeleženci 

lahko z oceno od 1 do 5 ocenijo strokovnost, podajanje in razumljivost predavanja, povezanost 

tematike predavanja s prakso, zahtevnost predavanja in dajo skupno oceno predavatelja/-ice, 

dodatno imajo možnost dati še pisne pripombe in komentarje k predavanju. Primer rezultata 

ankete za skupno oceno predavatelja, na katero je odgovorilo 31 udeležencev usposabljanja 

U6-1 Širša energijska in protipotresna prenova stavb, je prikazan na sliki 16. 

 

Slika 15: Anketni obrazec za oceno predavatelja/ice 

 

 

Slika 16: Primer rezultata ankete za skupno oceno predavatelja na usposabljanju U6-1 Širša energijska in 
protipotresna prenova stavb, n = 31 (5 = 19, 4 = 9, 3 = 3) 

 



 
 

 
 

2.6 Zaključno preverjanje znanja 

V spletni učilnici so udeleženci lahko opravili zaključno preverjanje znanja, ki je bilo objavljeno 

nekaj dni po končanem usposabljanju, skupaj z navodili in vnaprej znanimi pravili. Zaključno 

preverjanje znanja je sestavljeno iz desetih vprašanj, ki so naključno izbrana iz nabora 

vprašanj posameznih predavateljev. Vprašanja so tipa ABCD. Časa za posamezen poskus 

opravljanja izpita je 60 minut. Za pozitiven uspeh je treba pravilno odgovoriti na vsaj 60 % 

vprašanj. V primeru neuspeha se lahko kandidat ponovno prijavi k izpitu. Med posameznimi 

poskusi mora preteči vsaj 24 ur. Skupaj s prvim izpitom lahko kandidat opravi tri poskuse.  

Primer zaključnega izpita za usposabljanje U5-1 Sistemi gretja, zračenja in klimatizacije s 

poudarkom na OVE pri energijski prenovi stavb je prikazan na sliki 17. 

 

 

Slika 17: Navodila in pristop k zaključnemu preverjanju znanja v spletni učilnici usposabljanja U5-1 

 

Zaključno preverjanje znanja je bilo mogoče opraviti do 4. decembra 2020. Vsi udeleženci, ki 

so izpolnili pogoje prisotnosti in zaključnega izpita iz splošnih pravil, so dobili potrdilo o 

uspešno zaključenem usposabljanju z opravljenim izpitom v okviru projekta LIFE IP 

CARE4CLIMATE. Pojasnjujemo, da vsi strokovnjaki, ki se usposabljanja udeležijo, nimajo 

interesa opravljati izpita, saj ga pri svojem delu ne potrebujejo. Primer potrdila za 

usposabljanje U5-1, ki so ga dobili udeleženci z izpolnjenimi pogoji, je na sliki 19. 

Primer analize zaključnega preverjanja znanja in dosežene ocene na usposabljanju U6-1 

Širša energijska in protipotresna prenova stavb je prikazan na sliki 18. Za zaključno 

preverjanje znanja je bilo 82 prijav. 

 



 
 

 
 

 

Slika 18: Analiza zaključnega preverjanja znanja na usposabljanju U6-1 Širša energijska in protipotresna prenova 
stavb, n = 82 

 

2.7 Potrdila o udeležbi na usposabljanjih 

Udeleženci, prisotni na tridnevnem usposabljanju, prejmejo potrdilo o udeležbi na 

usposabljanju v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Če ob tem izpolnjujejo še pogoje, 

ki jih za svoje člane predpišeta strokovni združenji IZS in ZAPS, prejmejo potrdilo o udeležbi 

na usposabljanju skupaj z navedbo pripadajočega števila kreditnih točk IZS in/ali ZAPS. 

Vsi udeleženci, ki so izpolnili pogoje prisotnosti in zaključnega izpita iz splošnih pravil, 

prejmejo potrdilo o uspešno zaključenem usposabljanju z opravljenim izpitom v okviru projekta 

LIFE IP CARE4CLIMATE. 

Osebe, ki so bile samo prijavljene na usposabljanje, pa se iz katerega koli razloga niso 

udeležile usposabljanja, potrdil ne prejmejo. 

Primeri potrdil so prikazani v nadaljevanju (Slika 18, Slika 19).  



 
 

 
 

 

Slika 19: Primer potrdila o uspešno zaključenemu usposabljanju U5-1 z uspešno opravljenim zaključnim izpitom 

  



 
 

 
 

 

 

  

Slika 20: Primer potrdila o uspešno zaključenemu usposabljanju U5-1 z uspešno opravljenim zaključnim izpitom 



 
 

 
 

3 Platforma za evidentiranje veščin in 
strokovnjakov s pridobljenimi kompetencami 
na področju prenove stavb in mreženje 

3.1 Podatkovna zbirka o usposobljenih strokovnjakih 

Platforma za evidentiranje veščin in strokovnjakov s pridobljenimi kompetencami na področju 

prenove stavb temelji na orodju za upravljanje strank (CRM) v okviru orodja za urejanje 

spletnih vsebin (slika 1) na spletnem portalu Trajnostna gradnja (https://trajnostnagradnja.si/). 

Ključni nameni platforme za evidentiranje veščin in strokovnjakov s pridobljenimi 

kompetencami na področju prenove stavb so:  

• izboljšati družbeno prepoznavnost ključnih znanj in veščin za Val prenove 

• ustvariti potrebo po bolje usposobljenih strokovnjakih pri prenovi/razogljičenju 

stavb 

• zagotoviti preglednost na trgu dela nad pridobljenimi veščinami (sistem za 

evidentiranje znanja/veščin/kompetenc, pridobljenih v neformalnem učenju) 

Podatkovno zbirko na platformi za evidentiranje veščin in strokovnjakov s pridobljenimi 

kompetencami na področju prenove stavb bodo tvorili strokovnjaki/udeleženci usposabljanj v 

okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki bodo želeli in dovolili objavo njihovih podatkov, 

splošne in specifične ekspertize ter pridobljenih veščin in kompetenc. S prejetimi podatki mora 

GI ZRMK ravnati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) 

in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju »GDPR«) in jih ne sme posredovali 

tretjim osebam zunaj projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Predvideva se, da se hramba 

podatkov o udeležencih usposabljanj, udeležbi na dogodkih in izpitih za namen evidenc v 

povezavi z usposabljanjem in poročanj sofinancerjem v okviru projekta LIFE IP 

CARE4CLIMATE, do zaključka projekta oz. zaključka sofinancerjevih pristojnosti. Uporaba 

podatkov za namen povezovanja med uporabniki in usposobljenimi strokovnjaki bo mogoča 

izključno na podlagi privolitve usposobljenih strokovnjakov, v skladu z določili zakonodaje o 

varstvu osebnih podatkov in uredbe GDPR. 

Boljše prepoznavanje in družbeno priznavanje ključnih veščin na področju prenove stavb bo 

tako glede povpraševanja in ponudbe postalo bolj konsistentno. Naročniki bodo z višjo 

verjetnostjo lahko našli kompetentnega strokovnjaka za področje, ki ga potrebujejo. Na drugi 

strani bodo bolje usposobljeni strokovnjaki bolj prepoznavni in javno prepoznani s svojimi 

veščinami in kompetencami, kar jim bo omogočilo prednost pred drugimi. Načrtovana je tudi 

dodatna predstavitev strokovnjaka z drugimi podatki, pomembnimi za morebitnega iskalca, 

kot so na primer druge javno veljavne kvalifikacije (izobrazba, akademski naziv, poklicne 

licence) in reference, strokovna specializacija ter podobno. 

Platforma za evidentiranje veščin in strokovnjakov s pridobljenimi kompetencami na področju 

prenove stavb bo vsebovala iskalnik, ki bo naročnikom omogočal iskanje primernega in 



 
 

 
 

najboljšega strokovnjaka z višjo gotovostjo na podlagi indeksiranja poleg formalne ekspertize 

tudi na neformalnih usposabljanjih pridobljenega znanja, veščin in kompetenc. 

Predlagamo, da je platforma za evidentiranje veščin in strokovnjakov javno dostopna in 

navzkrižno povezana z vstopnimi informacijskimi točkami za energetsko prenovo stavb, kot 

so na primer portal Eko sklada, portal Energetika ali portal Trajnostna energija in drugi. 

Predvideno število dodatno usposobljenih strokovnjakov v okviru projekta LIFE IP 

CARE4CLIMATE na tridnevnih usposabljanjih U1 do U6 znaša 720 strokovnjakov na 36 

usposabljanjih do leta 2026. Gradbeni inštitut ZRMK se je prvega usposabljanja lotil leta 2019 

in jih je do konca leta 2020 izvedel pet, tabela 1. 

Število udeležencev – usposobljenih strokovnjakov na usposabljanjih tvorijo tisti udeleženci, 

ki so v skladu s splošnimi pogoji usposabljanj v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE 

izpolnili merila za pridobitev potrdila o udeležbi na usposabljanju (tabela 1). 

Udeleženci usposabljanja so bili ob zaključku usposabljanja povabljeni k opravljanju izpita. 

Število udeležencev, ki so uspešno opravili tudi izpit, je navedeno v zadnjem stolpcu tabele 1. 

Udeleženci, ki so opravili izpit, so v skladu s splošnimi pogoji usposabljanj v okviru projekta 

LIFE IP CARE4CLIMATE s tem izpolnili merila za pridobitev potrdila o uspešno zaključenem 

usposabljanju vključno z zaključnim preverjanjem znanja. 

Tabela 1: Izvedena usposabljanja v okviru programa Gradbenega inštituta ZRMK v obdobju 2019–2020 

Zap. 

št 

akcije 

Ime partnerja 

(organizator 

izobraževanja) 

Termin 

Naslov iz katerega je 

razvidna vsebina 

izobraževanja 

Lokacija 

Število 

udeležencev – 

usposobljenih 

strokovnjakov 

Število 

udeležencev, 

ki so opravili 

tudi izpit 

1 GI ZRMK 

november 

2019 in 

marec 2020 

Celovita energijska prenova 

večstanovanjskih stavb (U1-1) 
Ljubljana 69  

2 GI ZRMK junij 2020 
Celovita energijska prenova 

večstanovanjskih stavb (U1-2) 
Ljubljana 50 26 

3 GI ZRMK 
oktober 

2020 

Sistemi gretja, zračenja in 

klimatizacije s poudarkom na 

OVE pri energijski prenovi 

stavb (U5-1) 

Ljubljana 42 23 

4 GI ZRMK 
november 

2020 

Energijsko učinkovito zunanje 

stavbno pohištvo in njegova 

vgradnja (U3-1) 

Ljubljana 64 30 

5 GI ZRMK 
december 

2020 

Širša energijska in 

protipotresna prenova stavb 

(U6-1) 

Ljubljana 121 52 

SKUPAJ 346 128 



 
 

 
 

 

Iz podatkov v tabeli 1 je razvidno, da je projektni partner GI ZRMK od predvidenih 36 do konca 

leta 2020 izvedel 5 usposabljanj in mora v preostalih šestih letih trajanja projekta organizirati 

še 31 usposabljanj ali v povprečju nekaj več kot 5 na leto (Slika 22), poleg tega bodo enkrat 

letno organizirana tudi pripadajoča tematska srečanja z usposobljenimi strokovnjaki (oz. 

»follow-up« dogodki.) 

Do konca leta 2020 smo na tematikah U1, U3, U5 in U6 skupaj usposobili 346 strokovnjakov, 

med njimi je 128 strokovnjakov tudi uspešno opravilo izpit,, slika 20. V preostalih šestih letih 

usposabljanja moramo skupno usposobiti vsaj 720 strokovnjakov. Glede na sedanji trend 

ocenjujemo, da bi s prirastom vsaj 100 usposobljenih strokovnjakov letno na tematikah U1–

U6 dosegli (in presegli) zastavljeni cilj. 

Število usposobljenih strokovnjakov je kvantitativni kazalnik, ki poleg skrbi za vsebinsko 

kakovost izvajanja programa kaže na napredek pri izboljšanju veščin na področju prenove 

stavb. Z višanjem števila usposobljenih strokovnjakov v okviru projekta LIFE IP 

CARE4CLIMATE bo tudi platforma za evidentiranje veščin in strokovnjakov s pridobljenimi 

kompetencami na področju prenove stavb pridobila tako na kvantiteti kot kvaliteti in bo s tem 

izpolnila svoje poslanstvo pri družbeni prepoznavnosti, poizvedovanju in preglednosti 

strokovnjakov s ključnim znanjem in veščinami, potrebnimi za trajnostno prenovo stavb. 

 

Slika 21: Primerjava števila usposobljenih strokovnjakov na vsebinah U1-U6 v letu 2020, za katere je pristojen GI 

ZRMK, z linearnim kumulativnim načrtom projekta LIFE IP CARE4CLIMATE 

 



 
 

 
 

V komentar k napredku pri usposabljanju strokovnjakov naj omenimo, da po podatkih statistike 

epidemija covida-19 dinamike del v gradbeništvu v letu 2020 ni tako zelo prizadela, kot je bilo 

sprva pričakovano. Poleg tega, da lahko zaznamo živahne aktivnosti za pripravo projektov 

prenove in da sama energetska prenova poteka – seveda prilagojeno novim okoliščinam, pa 

je čas ob ukrepih zaradi epidemije covida-19 marsikateri inženir tudi izkoristil za dodatno 

usposabljanje, saj bodo številne novosti v gradbenem sektorju, ki so posledica zavez v 

evropskem zelenem dogovoru, namreč v prihodnje terjale dodatna znanja in veščine, da bomo 

lahko izpolnili zaobljube. Te okoliščine štejemo kot pozitivni dejavnik za izvajanje načrtovanih 

usposabljanj v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE. 

 

 

 

Slika 22: Primerjava števila izvedenih usposabljanj na vsebinah U1-U6 v letu 2020, za katere je pristojen GI 

ZRMK, z linearnim kumulativnim načrtom usposabljanj GI ZRMK v akciji C2.2 projekta LIFE IP CARE4CLIMATE 

 

3.2 Tematska srečanja usposobljenih strokovnjakov  

Osrednji namen tematskih srečanj v okviru akcije krepitve sposobnosti strokovnjakov za 

prehod v nizkoogljično družbo je vzpostavitev mreženja med usposobljenimi strokovnjaki na 

področju celovite energetske prenove stavb, njihovega povezovanja z drugimi deležniki v 

vrednostni verigi prenove stavb (proizvajalci, dobavitelji, strokovnjaki z drugih 

komplementarnih področij ipd.) in mreženje s potencialnimi naročniki, v sodelovanju s katerimi 

bi lahko usposobljeni strokovnjaki pospešili projekte celovite energetske prenove stavb. 



 
 

 
 

V projektu so predvidena tudi tematska srečanja usposobljenih strokovnjakov, ki po načrtu 

potekajo letno in bodo nanje prek kvalifikacijske platforme usposabljanja vabljeni na 

usposabljanjih U1–U6 usposobljeni strokovnjaki.  

V okviru tematskih srečanj načrtujemo vzpostavitev strokovnega foruma za izmenjavo 

izkušenj in dobrih praks med strokovnjaki, spodbujevalci celovite energetske prenove stavb. 

Pričakujemo tudi povratne informacije o primernosti in uporabnosti pridobljenih znanj in veščin 

ter izmenjavo informacij glede morebitnih potreb po dodatnih znanjih. Dobrodošli so tudi 

predlogi za metodološke izboljšave usposabljanj in morebitne modifikacije pri preverjanju 

znanj. Že pri dosedanjih usposabljanjih so ankete pokazale načelno pripravljenost nekaterih 

udeležencev za aktivno vključitev v usposabljanja s primeri dobre prakse. Vse te ugotovitve 

in spoznanja želimo upoštevati pri posodobitvi učnih načrtov, izvedbe usposabljanj oziroma 

pri njihovem prilagajanju posameznim ciljnim skupinam.  

Velik poudarek tematskega srečanja je predviden na mreženju strokovnjakov in uporabnikov 

njihovih znanj, veščin in kompetenc za celovito energijsko prenovo in razogljičenje stavbnega 

fonda. 

Na tematsko srečanje bodo vabljeni tudi drugi ključni deležniki prenove stavbnega fonda pri 

nas: ministrstvo za okolje in prostor ter ministrstvo za infrastrukturo, Eko sklad, veliki lastniki 

stavb v javnem sektorju (ministrstvo za javno upravo, občine), upravniki večstanovanjskih 

stavb, stanovske organizacije ter deležniki na področju trga dela (Gospodarska zbornica 

Slovenije in Center za poklicno izobraževanje), da bi v dialogu z njimi preverili možnost za 

priznavanje v neformalnih oblikah usposabljanja pridobljenih veščin in da bi usposobljenosti 

strokovnjakov tudi naročniki (lahko) priznali ustrezno veljavo v razpisih.  

In ne nazadnje bo tematsko srečanje tudi priložnost za promocijo aktivnosti LIFE IP 

CARE4CLIMATE glede krepitve sposobnosti strokovne javnosti za prehod v brezogljično 

družbo. 

Gradbeni inštitut ZRMK tradicionalno sodeluje na večjih strokovnih prireditvah v slovenskem 

prostoru, kjer se srečujejo ponudniki, strokovnjaki in lastniki stavb, ki lahko predstavljajo 

kritično maso deležnikov za uspešno oblikovanje projektov celovite energetske prenove. Tako 

v letu 2021 načrtujemo enodnevno tematsko srečanje predvidoma na sejmu DOM v Ljubljani, 

ki je osrednji slovenski dogodek na področju energetsko učinkovite gradnje in prenove pri nas 

(predvideno v živo junija 2021, letošnji termin je izredni zaradi posledic epidemije COVID-19). 

Pri organizaciji tematskih srečanj bomo tudi v prihodnje sledili cilju, da se ta organizirajo ob 

dogodkih, kjer je prisotna strokovna javnost s področja upravljanja, gradnje in prenove stavb, 

s čimer bi tako dosegli boljše učinke mreženja in multiplicirali učinke usposabljanja. 

 



 
 

 
 

4 Dinamika usposabljanj v naslednjih letih 

V Tabela 2 je prikazan načrt šestih usposabljanj v letu 2021 in tematsko srečanje 

usposobljenih strokovnjakov, načrtovano junija 2021. 

Tabela 2: Načrtovana usposabljanja in tematski dogodek v letu 2021 v okviru programa Gradbenega inštituta 
ZRMK 

Zap. št 

akcije 

Ime partnerja 

(organizator 

izobraževanja) 

Čas (mesec, leto) 
Naslov, iz katerega je razvidna 

vsebina izobraževanja 
Lokacija 

6 GI ZRMK marec 2021 
Širša energijska in protipotresna prenova 

stavb (U6-2) 
Ljubljana 

7 GI ZRMK marec 2021 

Sistemi gretja, zračenja in klimatizacije s 

poudarkom na OVE pri energijski prenovi 

stavb (U5-2) 

Ljubljana 

8 GI ZRMK april 2021 

Zagotavljanje zrakotesnosti in mehansko 

prezračevanje z rekuperacijo pri prenovi 

stavb (U2-1) 

Ljubljana  

9 GI ZRMK maj 2021 
Celovita energijska prenova 

večstanovanjskih stavb (U1-3) 
Ljubljana  

 GI ZRMK junij 2021 Tematska srečanja Ljubljana 

10 GI ZRMK oktober 2021 

Toplotna zaščita stavbnega ovoja z 

upoštevanjem okoljskega in 

kulturnovarstvenega vidika (U4-1) 

Ljubljana  

11 GI ZRMK november 2021 
Energijsko učinkovito zunanje stavbno 

pohištvo in njegova vgradnja (U3-2) 
Ljubljana 

 

V letih od 2022 do 2026 bo Gradbeni inštitut ZRMK izvedel še skupno 26 usposabljanj in 5 

tematskih dogodkov, z dinamiko 5 do 6 dogodkov letno in 1 tematski dogodek letno. 

Skupni načrt usposabljanj in tematskih dogodkov v obdobju od leta 2021 do 2026 povzema 

Tabela 3. 

  



 
 

 
 

 

Tabela 3: Okvirni načrt usposabljanja in tematskih dogodkov v letih 2022–2026 v okviru programa Gradbenega 
inštituta ZRMK 

2026        
2025        
2024        
2023        
2022        
2021        
2020        
2019        
 U1 U2 U3 U4 U5 U6 Tematski 

 

Podrobni časovni načrt se bo vsako leto prilagajal robnim pogojem, ki jih predstavljajo potrebe 

ciljnih skupin, tehnološke novosti, posodobitve strateških ciljev, politik in ukrepov, nove oblike 

(so) financiranja prenove in podobno. 

Usposabljanja se bodo promovirala prek kvalifikacijske platforme usposabljanja na portalu 

http://www.trajnostnagradnja.si/usposabljanje, pa tudi prek lastnih informacijskih poti in 

informacijskih kanalov stanovskih združenj (IZS, ZAPS, GZS) ob podpori MOP, Eko sklada in 

MZI (portal energetika), portala Trajnostna energija, vodje akcije IJS in drugo, kot na primer 

tiskani mediji, tematske priloge, strokovne revije, katalogi – skladno s potrebami glede 

uravnavanja interesa kandidatov. 

http://www.trajnostnagradnja.si/usposabljanje


 
 

 
 

5 Zaključek 

Poročilo o strukturi kvalifikacijske platforme veščin na področju prenove stavb podaja 

vsebinsko strukturo platforme za usposabljanje strokovne javnosti za lažji prehod v 

brezogljično družbo na področju energetske prenove stavb in predstavlja digitalno podporo za 

njeno delovanje. Opisane so tudi priložnosti za širitev in nadgradnjo vloge kvalifikacijske 

platforme za prepoznavanje in priznavanje pridobljenih veščin, ki jih želimo v prihodnje 

umestiti v nacionalni okvir kvalifikacij. 

Kvalifikacijska platforma je virtualni prostor za usposabljanje strokovnjakov, pa tudi za njihovo 

povezovanje in mreženje med seboj, s potencialnimi javnimi in zasebnimi uporabniki njihovih 

znanj, z odločevalci in drugimi ključnimi deležnimi, ki usmerjajo obseg, kakovost, financiranje 

in dinamiko energetske prenove za razogljičenje stavbnega fonda do leta 2050. Teme, ki jih 

usposabljanja v organizaciji GI ZRMK obravnavajo, obsegajo energetsko prenovo, obnovljive 

vire energije in zelene tehnologije za razogljičenje stavbe, a hkrati posegajo tudi na področje 

drugih bistvenih zahtev, ki jih mora stavba izpolnjevati v celotni življenjski dobi in so predmet 

gradbene zakonodaje. Velik pomen je posvečen tudi obravnavi vidika varovanja stavb kulturne 

dediščine pri valu prenove.  

Zagotavljanje kakovosti usposabljanj temelji na sprotnem spremljanju in ocenjevanju 

posameznih izvedenih tem in predavateljev ter celotnega usposabljanja kot tudi na možnosti 

podajanja predlogov za izboljšave. H kakovosti usposabljanja prispeva tudi možnost 

preverjanja znanja udeležencev po zaključku usposabljanja s podporo spletne učilnice.  

Kvalifikacijska platforma torej povezuje kritično maso strokovnjakov in njihovega znanja z 

različnih področij z udeleženci usposabljanja, katerih usposobljenost je ključna za usklajeno 

in usmerjeno pripravo in izvedbo prenove stavbnega fonda. Udeleženci usposabljanj so 

arhitekti, inženirji, načrtovalci, nadzorniki, inšpektorji, izvajalci, energetski svetovalci, 

konzultanti, pregledniki, lastniki stavb v zasebnem in javnem ter storitvenem sektorju, 

pogodbeniki, upravljavci stavb javnega sektorja, upravniki, finančne institucije in odločevalci, 

torej vsi, ki v procesu prenove vplivajo na kakovostne tehnične rešitve in trajnostni vidik 

prenove.  

Kvalifikacijska platforma bo evidentirala pridobljena znanja, veščine in kompetence 

udeležencev neformalnih usposabljanj in tematskih srečanj in glede na interes uporabnikov in 

strokovnjakov ta znanja tudi navzven prikazala. V okviru kvalifikacijske platforme se tako 

vzpostavlja podatkovna zbirka o pridobljenih kompetencah udeležencev na podlagi potrdil o 

uspešno zaključenih usposabljanjih, ki postopoma gradijo vsebine portfeljev dodatnih veščin 

strokovnjakov, pridobljenih v neformalnem izobraževanju. Tako sledimo evropskim in 

slovenskim usmeritvam na področju vseživljenjskega učenja odraslih, ki je v današnjih 

spremenljivih okoliščinah nujnost. 

S kvalifikacijsko platformo želimo prispevati k večji kakovosti in obsegu celovite energetske 

prenove in skladno z opredelitvami v strateških dokumentih (NEPN, DSEPS) spodbuditi 

delovanje strokovnjakov za širšo in trajnostno prenovo stavb. S promocijskimi aktivnostmi v 

projektu LIFE IP CARE4CLIMATE namenjamo pozornost tudi večji prepoznavnosti 

usposobljenosti strokovnjakov in vplivu tega dejavnika na trgu. Prizadevamo pa si tudi za 



 
 

 
 

možnost vključitve novih znanj, veščin in kompetenc v javne in druge razpise ter programe 

finančnih instrumentov za kakovostno prenovo stavb in priznavanje pridobljenega znanja, 

veščin in kompetenc oseb, usposobljenih v neformalnem izobraževanju in ravni katere od 

možnih oblik (dodatnih) kvalifikacij. 

 


