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STROKOVNA DELAVNICA 

 

PREDSTAVITEV SKORAJ NIČ-ENERGIJSKIH STAVB V SLOVENIJI  

54. mednarodni sejem DOM 

Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana 

petek, 13. marec 2015, od 10.00 do 12.00 v Avli desno   

 
Zakonodaja EU postavlja nove izzive evropskim državljanom in državnim organom. Prenovljena Direktiva 
2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb določa, da bodo od 31. decembra 2018 dalje morale biti vse nove 
javne stavbe, v lasti ali najemu, skoraj nič-energijske (sNES). Vse druge nove stavbe pa bodo morale biti 
skladne z novimi zahtevami dve leti kasneje. 
 

Definicija sNES bo na nacionalni ravni podana z mejno vrednostjo rabe primarne energije in z deležem OVE 
v skupni dovedeni energiji za delovanje stavbe. V Sloveniji se bodo energijski kriteriji sNES še zaostrili glede 
na trenutno veljavno zakonodajo. Predvideno je dodatno znižanje največje potrebne toplote za ogrevanje 
stavbe na letni ravni in omejitev največje dovoljene vrednosti primarne energije in minimalnega deleža OVE 
glede na kategorijo stavbe. 
 

Pot naprej v skupnem evropskem izzivu pomeni povečati ozaveščenost zasebnih in javnih potencialnih 
investitorjev o tehničnih možnostih novogradenj, obstoječega stavbnega fonda, razpoložljivih prenovitvenih 
rešitvah in prihodnjih zahtevah v zvezi z nacionalnimi standardi in praksami sNES. Zato je že drugo leto 
zapored je v Sloveniji potekala turneja ogledov sNES. Ta turneja je del velike evropske kampanje, ki spodbuja 
standarde visoke energijske učinkovitosti v stavbah. Imenuje se »Skoraj nič-energijske hiše: Že danes 
obiščite hiše prihodnosti«  (angleški naziv: "NZEB 2021: Open Doors Days", okrajšano: "NZEB2021") in jo 
sofinancira Evropska komisija v okviru programa Inteligentna energija Evropa. Cilj kampanje je povečati 
prepoznavnost skoraj nič-energijskih stavb (sNES) in jih približati širši javnosti z omogočanjem pridobivanja 
neposrednih izkušenj. 
 

Strokovna delavnica bo potekala v okviru mednarodnega projekta NZEB2021. V njej bo predstavljena 
evropska in nacionalna zakonodaja povezana s sNES ter projekt NZEB2021. S svojimi referenčnimi deli se 
bodo predstavili tudi strokovnjaki, ki so sodelovali pri graditvi sNES. 
 

Kotizacije za udeležbo ni, prijave sprejemamo do vključno 9. marca 2015 preko e-pošte: mmirtic@gi-zrmk.si.   
 
Vljudno vabljeni. 
 
Gradbeni inštitut ZRMK                                                                     Gospodarsko razstavišče 

Mihael Mirtič,                                                                                        Stane Kavčič,  
Operativni vodja projekta NZEB2021                                                                         Vodja sejma DOM 
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