
 

 

 

 

 

 
VABILO 

 
PRVA KONFERENCA STIČIŠČA ZA TRAJNOSTNO PRENOVO IN GRADNJO STAVB, 

KAKŠNA JE PERSPEKTIVA TRAJNOSTNE PRENOVE IN 
GRADNJE STAVB V SLOVENIJI?, 

 
v ponedeljek, 3. aprila 2023, od 9.00 do 17.15. 

Velika Dvorana FDV, (Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana) 

 
Novoustanovljeno Stičišče za trajnostno prenovo in gradnjo stavb 

organizira svojo Prvo konferenco z naslovom Kakšna je perspektiva 
trajnostne prenove in gradnje stavb v Sloveniji? Povezujemo poglede 
strokovnjakov iz različnih sfer družbe: akademske, javne uprave, gospodarstva 

in civilne družbe. 

»Za trajnostne stavbe velja, da v svojem celotnem življenjskem ciklu 

uravnoteženo sledijo načelu skrbnega ravnanja z okoljem, naravo in prostorom, 
ter da je njihova gradnja uporabna in ekonomična. Omogočajo kakovost bivanja, 
zdravo življenjsko okolje ter prispevajo k izgrajevanju trajnostnih družbenih in 

kulturnih vrednot.« 

Konferenca je namenjena sooblikovanju vizije, kako izboljšati pogoje za 

trajnostno prenovo in gradnjo stavb v Sloveniji. V bogatem celodnevnem 
programu bodo udeleženci prisluhnili izkušenim strokovnjakom in sodelovali v 
razpravah o izzivih in rešitvah na področju. Izpostavljamo:  

- uvodno predavanje dr. Janeza Potočnika o pomenu skrbne rabe 
naravnih virov za prihodnost in perspektivi trajnostne prenove in gradnje; 

- predavanja in razprave predstavnikov občin, ministrstev, civilne 
družbe, gospodarstva, raziskovalcev in drugih o pomenu, dosedanjih 
dosežkih in izkušnjah ter vrzelih in vizijah na področju trajnostne prenove 

in gradnje stavb; 
- popoldanski del o financiranju, v celoti namenjen vprašanju: Kakšen 

sistem financiranja potrebujemo v Sloveniji, da bo bolje podpiral 
trajnostne in celovite prenove stavb?  

Preliminarni program si oglejte spodaj, o končnem programu konference boste 
obveščeni v drugi polovici februarja. Udeležba je brezplačna. Več informacij 

andreja.urbancic@ijs.si. 

PRIJAVE na konferenco na tej POVEZAVI. 

Vljudno vabljeni! 
  

https://www.care4climate.si/sl/novice/vse-novice/ustanovljeno-sticisce-za-trajnostno-prenovo-in-gradnjo-stavb
mailto:andreja.urbancic@ijs.si
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAXp81bzB8MAsE5ACqBSwCHmq0PVYTu6Gt_V-5OMv-OILVSQ/viewform?usp=sf_link


 

 

 

 

 

 
PRVA KONFERENCA  

STIČIŠČA ZA TRAJNOSTNO PRENOVO IN GRADNJO STAVB, 
KAKŠNA JE PERSPEKTIVA TRAJNOSTNE PRENOVE IN GRADNJE STAVB V SLOVENIJI?, 

 
v ponedeljek, 3. aprila 2023, od 9.00 do 17.15. 

Velika Dvorana FDV, (Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana) 
 

Preliminarni program 

 

I. Izzivi trajnostne prenove in gradnje stavb 

9.00 Uvod dr. Sabina Jordan, ZAG 

dr. Andrej A. Lukšič, IE 

9.20 Uvodno predavanje  
Perspektiva trajnostne prenove in gradnje 
stavb v Sloveniji - Pomen skrbne rabe 
naravnih virov za trajnostno prihodnost 

dr. Janez Potočnik  
 
 

10.20 Pomen trajnostne prenove in gradnje 
stavb, dosežki, vrzeli in vizija  

 

Vabljeni predstavniki občin, 
ministrstev, civilne družbe, 

gospodarstva idr. 

11.45 Odmor  

12.15 Omizje: Kako oblikovati politiko 
trajnostne prenove in gradnje stavb?  

Vabljeni predstavniki različnih 
ministrstev in predhodni govorci 

13.15 Odmor za kosilo  

II. Stanje sistema financiranja 

14.00 Pregled stanja dr. Gašper Stegnar, IJS  

14.20 Financiranje v praksi Vabljeni predstavniki občin, 
ministrstev, financerjev, 
stanovanjskih skladov idr. 

15.55 Odmor za kavo   

16.15 Omizje: Ali je sedanji sistem 
financiranja ustrezen za trajnostno 
prenovo in gradnjo stavb v Sloveniji?  

Vabljeni predstavniki ministrstev in 
predhodni govorci 

17.15 Zaključek  

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa. 

Cilji konference. Na konferenci povezujemo poglede strokovnjakov iz različnih sfer družbe: 
akademske, javne uprave, gospodarstva in civilne družbe. Posvečamo se različnim vidikom 
trajnostne prenove in gradnje (energetski, statični, okoljski, finančni, sociološki, funkcionalni in 

drugi vidiki) za različne vrste stavb (javne v lasti občin ali države, večstanovanjske stavbe in druge 
stavbe) in tudi različnim elementom podpornega okolja oz. spodbujanja prenov (finančne 
spodbude, pravni okvir, demonstracijski projekti idr.). Z delom na konferenci želimo podpreti 
pristojne odločevalce, da bodo pravni, finančni in drugi pogoji za prenove stavb bolje podpirali 
trajnostne in celovite prenove.  



 

 

 

 

 

Programski odbor konference: Sabina Jordan, Zavod za gradbeništvo, Gašper Stegnar, Institut 
»Jožef Stefan«, Andrej A. Lukšič, Inštitut za ekologijo in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 
družbene vede, Rajko Leban, Goriška lokalna energetska agencija, Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni 

inštitut ZRMK, Mojca Šteblaj, SVRK, Marjana Lutman, Zavod za gradbeništvo, Andreja Kutnar, 
InnoRenew, Brane Širok, STRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo, Damir Staničić, Institut 
»Jožef Stefan«, Andraž Legat, Zavod za gradbeništvo, Damir Josipovič, Inštitut za narodnostna 
vprašanja, Andreja Urbančič, Institut »Jožef Stefan«. 

Organizacijski odbor konference: Andreja Urbančič, Institut »Jožef Stefan«, Sabina Jordan, 
Zavod za gradbeništvo, Andrej A. Lukšič, Inštitut za ekologijo, Gašper Stegnar, Marija Kavčič, Ana 
Marija Udovič in Igor Ribič, vsi Institut »Jožef Stefan«. 

Organizator: Konferenco organizira Stičišče za trajnostno prenovo in gradnjo stavb. Izvedba 

konference je financirana v okviru projekta LIFE IP Care4Climate, v aktivnosti C6.6, namenjeni 
posvetovalnemu procesu za program financiranja trajnostne prenove stavb. Aktivnosti izvaja 
Institut »Jožef Stefan« - Center za energetsko učinkovitost v sodelovanju z Inštitutom za ekologijo. 
LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi 
evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev 
projekta. 

 

https://www.care4climate.si/sl/novice/vse-novice/ustanovljeno-sticisce-za-trajnostno-prenovo-in-gradnjo-stavb

