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Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani

Evropske unije (EU) na področju izobraževanja in 
usposabljanja za obdobje 2014-2020. Projekti 
povezujejo visokošolsko okolje in poslovni svet v 
okviru različnih sektorjev ter strokovnih in 
znanstvenoraziskovalnih disciplin. Bistvo delovanja 
zavezništev znanja predstavljajo skupni cilji in 
uravnotežen, dvosmerni proces izmenjave, kjer ima 
vsak soudeleženi partner jasen motiv in interes ter 
posledično tudi korist, ki izhaja iz tovrstnega 
sodelovanja. Primer zavezništva znanja, ki ga je 
oblikoval IRI UL, je predstavljen v nadaljevanju.    

Energetska obnova javnih stavb je pomembno 
strateško področje v okviru energetsko-podnebnega 
paketa EU (strategija 3x20). Pri obnovi pa se soočamo 
s prenekaterimi izzivi, kot so visoka poraba energije in 
s tem povezani stroški; spomeniška zaščita stavbne 
dediščine, ki narekuje nekatere omejitve pri posegih; 
dotrajani in neučinkoviti  stavbni sistemi; 
pomanjkanje lastnih sredstev za izvedbo obnove in 
podobno.

Zaradi kompleksnosti področja prenove stavb in 
različnih pristopov smo oblikovali zavezništvo 
znanja, kjer med seboj povezujemo različne 
znanstvenoraziskovalne discipline (arhitektura, 
gradbeništvo, strojništvo, ekonomija, elektrotehnika,

Celovita energetska obnova javnih stavb

Zavezništvo znanja
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i Zavezništvo znanja za celovito energetsko 

obnovo javnih stavb

V strategiji Univerze v Ljubljani je pomemben poudarek na prenosu 
znanja iz univerzitetnega v zunanje okolje (gospodarstvo, javne službe 
in drugi uporabniki), ukrepi pa so usmerjeni tudi v izboljšanje 
učinkovitosti obstoječih mehanizmov za prenos znanja s ciljem razvoja 
novih tehnoloških jeder, novih podjetij in novih delovnih mest. 
Pomemben del podpornega okolja ljubljanske univerze je tudi 
Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (IRI UL).

Osnovno poslanstvo IRI UL je prenos znanja po 
tržnih mehanizmih oziroma projektih. Inštitut deluje 
kot kompetenčni center, ki je sposoben glede na jasno 
izražene potrebe (od podjetij, države, univerze) 
oblikovati interdisciplinarne projekte in projektne 
skupine (sestavljene iz raziskovalcev univerze  ali 
drugih strokovnjakov) ter jih profesionalno voditi. V tej 
vlogi IRI UL deluje kot posrednik (identifikacija in 
komercializacija ekspertnih znanj univerze) ter 
organizator (oblikovanje in vodenje potencialnih 
projektov). Pomemben mehanizem za prenos znanja so 
tudi različna oblikovana zavezništva znanja.

Temeljni cilj zavezništva znanja je razvoj 
inovacijske sposobnosti ter pospeševaje inovativnosti v 
okviru visokošolskega okolja, poslovnega sveta in 
industrije ter širšega družbeno-ekonomskega okolja. Z 
zavezništvom znanja želimo:
�razvijati nove, inovativne in multidisciplinarne 
metode učenja in poučevanja;
�spodbujati podjetništvo in razvijati podjetniške 
veščine različnih ciljnih skupin;
�pospeševati soustvarjanje, izmenjavo in prenos 
znanja.      

Oblikovanje zavezništev znanja je ena ključnih 
strateških usmeritev Erasmus+, to je programa

Kaj je zavezništvo znanja?
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Zavezništvo znanja

antropologija itd.) s ciljem reševanja kompleksnih 
interdisciplinarnih problemov na področju celovite 
energetske obnove javnih stavb (slika 1). V zavezništvu 
znanja povezujemo študente in raziskovalce fakultet 
UL s slovensko industrijo, v okviru katere se preverja 
praktična uporabnost in izvedljivost različnih 
predlaganih akademskih rešitev. Zavezništvo znanja je 
bilo oblikovano s podporo evropskega projekta 
EURL3A (www.eurl3a.eu) v shemi vseživljenjskega 
učenja, program »Zavezništva znanja« (angl. 
»Knowledge Alliances«).                        

�Pravno-formalni okvirji in poslovni modeli 
(energetske storitve, javno-zasebna partnerstva, 
zakonodaja in regulatorni okvir, evropski strukturni 
skladi, subvencije itd.)
�Tehnično-tehnološke rešitve stavbnih sistemov 
(HVAC, varnostni sistemi, uporaba lokalno 
razpoložljivih obnovljivih virov in koriščenje odpadne 
toplote itd.)
�Vedenje uporabnikov in racionalna raba virov in 
energije (raziskovanje in vplivanje na vedenje,

Ključna razvojna področja v zavezništvu znanja

obstoječe prakse in rutine uporabnikov stavb v smeri 
večje energetske učinkovitosti ter izboljšanja kakovosti 
notranjega okolja)
�Sistemi za avtomatizacijo stavb (energetski 
informacijski sistemi, celoviti CNS-ji, napredne 
funkcionalnosti, ki vključujejo zdravstvene in 
bivanjske vidike, spremljanje in ravnanje z energijo itd.)
�Gradbeno-arhitekturne rešitve (statika, požarna 
varnost, varstvo kulturne dediščine, napredne rešitve 
itd.)

Končni cilj interdisciplinarnih ekip, sestavljenih iz 
univerzitetnih raziskovalcev in strokovnjakov iz 
podjetij, je oblikovati nabor konkretnih in v praksi 
preverjenih rešitev in ukrepov, takšnih, ki lahko 
prispevajo k zmanjševanju porabe energije in k 
zagotavljanju bolj kakovostnega in zdravega notranjega 
okolja. Kot primer rezultata v sklopu gradbeno-
arhitekturnih rešitev lahko navedemo razviti model za 
celovito sanacijo ovoja zaščitenih stavb, ki upošteva 
kulturno-varstvene pogoje, notranje bivalno okolje in 
energetsko varčnost. Model je bil razvit na primeru 
pilotnega projekta stavbe rektorata Univerze v 
Ljubljani.

Slika 1: Infogram zavezništva znanja
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