Soustvarjanje slovenske
nacionalne strategije prenove
USTVARJANJE POLITIČNIH IN ZAKONODAJNIH POGOJEV
ZA PRENOVITVENO REVOLUCIJO
Uvod
BUILD UPON je največji svetovni sodelovalni
projekt s področja prenove stavb – združuje preko 1.000 organizacij iz 13. držav, ki bodo v letu
2016/17 izvedle več kot 80 dogodkov. Njegov namen je, da s pomočjo državam, da do roka 30.
aprila 2017 naredijo strategije za prenovo ob-

stoječih stavb v celotni Evropi, spodbudi prenovitveno revolucijo. Omenjene strategije so ključne za zmanjšanje porabe energije v Evropi in širše, zmanjšanje vpliva podnebnih sprememb ter
ustvarjanje stavb, ki prav vsakomur zagotavljajo
visoko kakovost življenja.

www.buildupon.eu
Kako prispevati k bolj učinkoviti nacionalni politiki in zakonodaji
Učinkovitost politike programov za celovito
energijsko prenovo obstoječih stavb se opira na
možnosti oblikovanja jasnega povezovanja med
zakoni, upravnimi postopki, tehničnimi zmogljivostmi, finančnimi načrti ter javnim in zasebnim povpraševanjem za prenovo stavb. Celovita
politika bi morala določati splošne predpise,
zagotoviti instrumente za izvajanje, prikazati
koristi, ki spodbujajo njihovo uporabo (glede
na povpraševanje) ter preverjati, ali so izvedeni
ukrepi v skladu s predpisanimi zahtevami.
Evropske energijske uredbe so sprejete (s prenosom) v nacionalno zakonodajo, a izvedbeni ukrepi in postopki so v nekaterih državah razviti na regionalni ravni. To je privedlo do večjih razkorakov
pri dosežkih s področja energijske učinkovitosti
na nacionalnem ozemlju.

Finančne sheme, temeljni elementi za izvajanje
politik, so pogosto neučinkovite, saj podprti
ukrepi niso ustrezno celostni, ker sledijo namenu učinkovitega doseganja nacionalnih ciljev.
Nacionalni cilji in izvedbeni ukrepi niso v celoti usklajeni in so z dolgoročnega vidika znotraj
javne uprave in regionalnih/lokalnih oblasti na
splošno pomanjkljivi.
Danes postaja ključnega pomena oblikovati časovni načrt za doseganje ciljev celovite
energijske prenove ter prepoznati ključne zahteve in kazalnike delovanja za povezovanje
prizadevanj s potrebami udeleženih soustvarjalcev prenove za spodbujanje povpraševanja. V nadaljevanju kot osnovo za nadaljnjo
razpravo navajamo nekaj najpomembnejših pobud v Sloveniji, ki jih je treba obrav-

navati kot pomembne s ciljem premagovanja glavnih političnih in zakonodajnih ovir v
Sloveniji.

Dodatne informacije poiščite na spletni strani BUILD UPON, v rubriki RenoWiki, kategorija
“Policy and Regulation”.

Politične in zakonodajne pobude v RenoWikiju

Povzetek
Meritve, ki se uporabljajo za določanje in merjenje vplivov, se med seboj razlikujejo glede vrsto zadevnega političnega ukrepa ter tega, kako
učinkovito se s tem ukvarja posamezna organizacija.
Meritve, ki so predstavljene v zgornjih primerih
lahko razdelimo na:
1 Meritve obsega: se nanašajo na vrednost "koliko", kot na primer koliko domov / stavb je

Okviri vpliva projekta BUILD UPON
EU ima z vidika izpustov CO2 postavljene svoje končne cilje in številne pobude že merijo svoj
napredek glede na kratkoročne cilje (število
ljudi, ki se udeležujejo dogodkov, snemanje spletnih virov, ipd. ). Kljub temu pa so meritve za
določitev in merjenje naših vmesnih ciljev manj
pogosto uporabljane, čeprav so ključne za bolj
strateško uporabo virov in razvrščanje pobud, ki
nas vodijo bližje končnemu cilju.

prenovljenih, koliko ocenjevalcev je usposobljenih, ipd..
2 Meritve rezultatov: to so v primeru politik najbolj pogoste meritve, ki so podobne meritvam
obsega, vendar sledijo končnim rezultatom
politik. Primeri vključujejo skupne prihranke
z vidika energije, odstotek zajetega stavbnega
sklada, ipd..

Teorije spremembe
Končen cilj

Vmesni cilji / mejniki, ki prikazujejo koliko smo se
približali končnemu cilju

soodvisnost

soodvisnost

Dejavnosti s ciljem napredovanja proti
vmesnim / h končnemu cilju

Projekt je sofinanciran s strani Evropske skupnosti v okviru raziskovalnega in inovacijskega programa Obzorje 2020 s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 649727.
Izjava: Odgovornost za vsebino tega gradiva nosijo njegovi avtorji. Gradivo ne predstavlja nujno stališč Evropske komisije ter ne EASME, ne Evropska komisija nista
odgovorni za kakršno koli uporabo le-tega.

