
 

 

NAJAVE BREZPLAČNIH POSVETOV IN ŽIVEGA 

LABORATORIJA 

 

  

STROKOVNI POSVET  

PRIKAZ OKOLJSKIH LASTNOSTI GRADBENIH 

PROIZVODOV ZA KAZALNIKE TRAJNOSTNE GRADNJE 

LIFE – IP CARE4CLIMATE 

GI ZRMK, ZAG, MOP 

dvorana GALERIJA, sreda, 6. marec, med 10.30 in 13.30 

Kako bomo gradili in prenavljali v bodoče oz. že jutri? Uvajanje kazalnikov trajnostne gradnje in v 

sklopu tega transparentnost okoljskih lastnosti gradbenih proizvodov (okoljskih deklaracij - EPD) je 

eden izmed mehanizmov pri okoljskem vrednotenju stavb.  

Prvi koraki so že bili izvedeni, na nacionalni ravni uvajamo kazalnike trajnostne gradnje in vzpostavlja 

se LIFE IP platforma, ki bo vključevala tudi pregled proizvodov z okoljsko deklaracijo. Kako daleč so 

na tem področju proizvajalci in dobavitelji v Sloveniji?  

Posvet je eden izmed več načrtovanih posvetovalnih dogodkov s ključnimi deležniki in bo podlaga za 

pripravo prvega osnutka trajnostnih kazalnikov načrtovanega za testiranje v letu 2020. 

V prvem delu posveta bodo podrobneje predstavljeni zakonski okvirji, predstavitev stanja priprave 

kazalnikov trajnostne gradnje v Sloveniji in projekt LIFE – IP CARE4CLIMATE pod okriljem MOP, v 

okviru katerega se je pričela druga faza priprave slovenskega sistema za vrednotenje trajnostne gradnje.   

V nadaljevanju bo predstavljena okoljska deklaracija EPD, katere osnova je LCA analiza, in je ključni 

dokument pri izbiri gradbenih materialov in proizvodov pri trajnostnem vrednotenju stavb. Predstavljeni 

bodo tudi primeri iz prakse s prikazom konkurenčnih prednosti, ki jih podjetja pri tem imajo na trgu, kar 

velja posebej za tuja tržišča. 

V zadnjem delu pa bo potekala interaktivna razprava, kjer bodo udeleženci podali svoja mnenja in 

stališča in pridobili tudi usmeritve glede novosti, ki jih čakajo v prihodnje, med drugim tudi to, da bo 

vzpostavljena LIFE IP platforma gradbenih proizvodov v prihodnje integrirana v sistem zelenega 

javnega naročanja (ZeJN) in v sistem nacionalnega vrednotenja oz. ocenjevanja stavb. 

Na posvet vabljeni predstavniki proizvajalcev, investitorjev, strokovnjakov, načrtovalcev, ministrstev 

in lokalnih skupnosti ter upravljavci stavb in druga zainteresirana strokovna javnost. Vsi udeleženci 

bodo imeli priložnost sodelovati v razpravi. 

Udeležba na posvetu je brezplačna, kljub temu prosimo, da se zaradi organizacije dogodka 

prijavite preko spletne povezave, ki jo najdete na QR kodi, ali e-pošte: usposabljanje@gi-

zrmk.si najkasneje do torka, 5. marca 2019. 
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ŽIVI LABORATORIJ 

O CELOVITI PRENOVI VEČSTANOVANJSKIH  STAVB IN 

BIVANJU V PRENOVLJENIH STAVBAH  
H2020 HAPPEN 

GI ZRMK   

Preddverje dvorane KUPOLA – levo, četrtek, 7. marec, med 16.30 in 18.30 

Nepremišljene rešitve zasnov, nedorečenost projektov, napačno izbrani in / ali vgrajeni materiali, 

proizvodi, sistemi in naprave ter nepoznavanje sodobnih načinov bivanja v večstanovanjskih stavbah, 

ki bodo ali so že bile celovito prenovljene, privede do t.i. sindroma »bolnih stavb«.    

Kako moramo pristopiti h projektu za izdelavo celovite prenove večstanovanjske stavbe, na katere 

korake moramo biti pozorni, kako odpravimo težave z vlago in plesnijo. Je res dovolj le dodatna izvedba 

toplotne zaščite fasade in stropa ali strehe proti neogrevanemu prostoru, menjava stavnih elementov 

(okna in balkonska vrata) in uravnoteženje hidravličnega sistema ogrevanja? Kako izbiramo sistemske 

rešitve toplotno izolacijskih slojev, morajo res imeti proizvodi okoljske deklaracije in zakaj so tako zelo 

pomembne. 

Seznanili se boste o pomenu globokih oz. celovitih prenov, tehničnih, okoljski in pravnih vidikih in 

možnosti financiranja naložb ob upoštevanju izboljšanju bivalnih pogojev, ki zagotavljajo zdravje in 

dobro počutje stanovalcev oz. uporabnikov.  

Na posvet vabljeni stanovalci oz. investitorji, ki so tik pred celovito prenovo ali so že prenovili 

večstanovanjsko stavbo in druga zainteresirana strokovna javnost. Vsi udeleženci bodo imeli priložnost 

sodelovati v razpravi. 

Udeležba je brezplačna, kljub temu prosimo, da se zaradi organizacije dogodka prijavite 

preko spletne povezave, ki jo najdete na QR kodi, ali e-pošte: usposabljanje@gi-zrmk.si 

najkasneje do srede, 6. marca 2019. 

 

NACIONALNI POSVET  

 

POTENCIALI OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA PROMOCIJO 

OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE 
Local4Green 

GI ZRMK  

dvorana FORUM, petek, 8. marec, med 10.30 in 13.00 

Aktivnosti na področju širjenja rabe obnovljivih virov energije (OVE) in učinkovite rabe energije (URE) 

so na področju energetike ključnega pomena za uspešen prehod v trajnostno družbo. Lokalne skupnosti 

imajo na voljo več posrednih in neposrednih ukrepov za URE in promocijo OVE. Bistveno pri izvajanju 

teh ukrepov je, da občani lahko vidijo vzor v lokalni skupnosti pri doseganju trajnostnih ciljev, tako z 

investicijami kot dejanji, kar je edina trdna in verodostojna podlaga za motivacijske ukrepe za svoje 

občane, da jo posnemajo ali celo presežejo. 

Med manj znanimi in uporabljanimi potenciali so sicer okrnjene, a ne zanemarljive možnosti davčnih 

spodbud občinskega proračuna za promocijo obnovljivih virov energije. Na podlagi skrbne analize 

dejanskega stanja v občini in analize lokalne davčne politike v Sloveniji je mogoče pripraviti nabor 

učinkovitih fiskalnih ukrepov v skladu s strategijo občinskega razvoja. Zaradi nepriljubljenosti davčnih 

ukrepov na splošno in v izogib nasprotnim učinkom ukrepov je bistveno, da se kumulativno davčno 

breme na občane ne spremeni, se pa diskriminira in segregira v korist tistih občanov, ki uporabljajo 

OVE.  
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Posvet bo v prvem delu namenjen podrobnejši seznanitvi z namenom in cilji projekta Lokalne politike 

za zeleno energijo (LOCAL4GREEN) iz programa Interreg Mediteran, predstavitvi metodologije 

pristopa k preoblikovanju fiskalne politike za spodbujanje rabe OVE in konkretnega prikaza nabora 

možnih davčnih ukrepov potencial občinskega proračuna za promocijo OVE, ki smo ga oblikovali na 

osnovi analize stanja v Sloveniji. Strategija davčnega spodbujanja občanov za promocijo in širšo rabo 

OVE v posamezni občini lahko temelji na dveh pristopih:  

 pozitivna davčna diskriminacija izhaja iz naziva spodbud, ki jih je mogoče alocirati iz 

siceršnjih davčnih prihodkov posamezne občine in ne vodijo v dodatno davčno obremenitev 

prebivalcev te iste občine; 

 negativna davčna diskriminacija izhaja iz dodatnega davčnega bremena, ki ga plačujejo tisti, 

ki ne sledijo izvajanja strategije OVE in se iz njihovih prispevkov alocirajo sredstva, ki jih nato 

namenjamo v ukrepe spodbujanja OVE. 

Metodologija izhaja iz dveh predpostavk, ki definirata prožnost pri dodatni davčni obremenitvi bodisi 

fizičnih kot tudi pravnih oseb in se nanašata na koeficient razvitosti posamezne občine. 

Drugi del posveta bo namenjen predstavitvi dejavnosti in načrtov na področju rabe OVE v sodelujočih 

pilotnih občinah, tj. Grosuplju, Ivančni Gorici, Kamniku, Kočevju, Kranju, Križevcih, Lenartu in 

Trebnjem. Sodelujoči bodo opredelili ovire in težave, predvsem pa možnosti in načine, kako v 

posameznem okolju izrabiti identificirane fiskalne potenciale skozi konkretne ukrepe in prilagojene 

mehanizme za spodbujanje rabe OVE v javnem in zasebnem sektorju. 

Udeležba je brezplačna, kljub temu prosimo, da se zaradi organizacije dogodka prijavite 

preko spletne povezave, ki jo najdete na QR kodi, ali e-pošte: usposabljanje@gi-zrmk.si 

najkasneje do četrtka, 7. marca 2019. 
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