
Izobraževanje in usposabljanje 
izvajalcev pri trajnostni prenovi 

stavb

Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega 
materiala pri GZS



Vrednost izvedenih del v gradbeništvu

Vir SURS

*, ** - oceni ZGIGM GZS



Vir: SURS in Statistik Austria

Primerjava SLO - AT  



Trg gradnje stavb

•Majhen obseg del na stavbah, še posebno stanovanjskih
•Nepredvidljive  napovedi 
•Ni postavljene nacionalne strategije gradnje stanovanj
•Ocene o bodočem obsegu energetske sanacije stavb so  
nekonistentne
•Velik upad obsega dejavnosti  gradnje stavb
• Veliko zmanjševanje števila zaposlenih 

Vir: SURS in Statistik Austria



Trajnostna prenova stavb

Obsežen, zahteven, nepredvidljiv projekt – proces, 
ki zahteva nova znanja pri:

•Načrtovanju 

•Proizvodnji  materialov, opreme    

•Izvedbi 

•Uporabi in upravljanju stavb



Priložnost z mnogimi vprašanji

•Obseg prenove v Sloveniji
•Celovitost prenove
•Bivalni, okoljski, varnostni, ekonomski  
učinki
•Subvencije 
•Interesi investitorjev in uporabnikov
•Trg katerega razvoj in obseg  je izjemno 
težko načrtovati



Proces trajnostne prenove stavb 

Kompleksni družbeno-ekonomsko-inženirski proces, ki 
zahteva:

•Postavljanje jasnih ciljev

•Multidisciplinarno 
povezovanje

•Kvalitetne kadre

•Mednarodno primerjanje

•Ugotavljanje in merjenje 
učinkov prenov 

•Izdelave smernic, priporočil in standardov



Izzivi za gradbeništvo 

•Strategija panoge 

•Nove rešitve, 
nove tehnologije, 
kadrovske okrepitve

•Zagon investicij

•Pomen javnega naročanja

•Ureditev socialnih tveganj v panogi

•Razvojne dileme podjetij (vlaganje v kadre)



Projekt BUGS -vrzeli v zelenih 
spretnostih v gradbeništvu 

14 partnerjev ITA, AT, HR, SI

Cilj projekta:
•identifikacija vrzeli v zelenih spretnostih podjetij in 
zaposlenih
•krepitev  zelenih prekvalifikacij in dodatnega 
usposabljanja v gradbenem sektorju.
•za nova delovna mesta
•za izboljšanje konkurenčnosti zaposlenih  in SMP,
•za krepitev zelene gospodarske rasti.



Projekt BUGS -vrzeli v zelenih 
spretnostih v gradbeništvu 

Ciljne javnosti 

Vsi, ki delajo za gradbeni sektor, kot so 
projektanti, vodje gradbišč, gradbeni 
tehniki, gradbeni delavci, strokovnjaki za 
poklicno usposabljanje, deležniki ipd. ki 
morajo izboljšati ali zagotoviti zelene 
spretnosti za rast kariere zaposlenih in za 
izboljšanje zaposlitvenih možnosti 
(priložnosti)



BUGS - pri čakovani rezultati

•razvoj orodja za rudarjenje podat-
kov, ki bo identificiral vrzeli v 
zelenih spretnostih, 
•vzpostavitev spletne platforme za podporo 
uporabnikom,
•načrt razvoj programov usposabljanj za 
strokovnjake s področja poklicnega usposabljanja 
in izobraževanja.
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