
 

 

Strokovni Urbani forum 2021 
 

Zelene in varne stavbe naših mest 

Energijska učinkovitost – Potresna varnost – Celovita prenova stavb 
 

14. 5. 2021, 10.00 / Maribor, Lutkovno gledališče / digitalno 

 

O urbanem forumu: 

MOP od 2015 vsako leto organizira Urbani forum v sodelovanju z Združenjem mestnih občin 

Slovenije in GFS Inštitutom. S forumi krepimo sodelovanje med ključnimi akterji urbanega razvoja 

(MOP in drugi resorji, mesta, občine, stroka, gospodarstvo in javnost). Urbani forum osvetljuje 

potrebe slovenskih mest, njihov pomen za trajnostni razvoj države, ponuja rešitve za izzive mest in 

podpira mreženje ter sklepanje partnerstev za uspešnejše izvajanje projektov v občinah. En od 

letnih dogodkov obravnava aktualne teme na strokovni ravni, drugi na politični ravni. 

 

Vsebina strokovnega foruma 2021: 

Osrednja tema letošnjega strokovnega foruma bo, kako z novogradnjami in celovitimi prenovami 

do okolju prijaznih, udobnih in varnih stanovanjskih in drugih stavb. Zahteve EU in države po 

razogljičenju se nanašajo tudi na stavbni fond. Zahteve za gradnjo in prenovo stavb glede 

energijske učinkovitosti se bodo zato v prihodnje predvidoma zaostrile. Država je že sprejela in 

pripravlja tudi nove predpise na tem področju. Ti bodo vplivali na izvajanje in financiranje prenov 

obstoječih stavb ter gradnjo novih. To bo predstavljalo izziv tudi za občine, npr. pri obnovi javnih 

stavb, zagotavljanju javnih najemnih stanovanj itd. Slovenija leži na območju, ki je potresno precej 

ogroženo, kar je pomemben izziv za pripravo usmeritev in prihodnjih aktivnosti, saj je del 

obstoječega stavbnega fonda potreben tudi statične prenove. Da bomo ustvarili kakovostno bivalno 

okolje, poskrbeli za okolje in zmanjšali naš vpliv na podnebne spremembe, je pri prenovi stavb 

smiselno delovati celovito. Eden od poudarkov foruma bo zato tudi izvajanje celovitih prenov, ki 

povezujejo statično, energetsko, funkcionalni in arhitekturno ureditev stavb. 

 

Ključni poudarki o katerih bomo razpravljali na forumu: 

- Energijska učinkovitost stavb: nacionalne in EU zahteve za energijsko učinkovitost stavb; 

načrtovane in sprejete novosti pri nas; praksa pri novogradnji ali pri prenovi, obveznosti občin 

pri gradnji in celoviti energetski prenovi javnih in stanovanjskih stavb. 

- Potresna varnost: stanje stavbnega fonda v mestih, protipotresna sanacija stavb, možne 

rešitve. 

- Povezovanje funkcionalne, energetske, statične idr. prenove stavb. 

- Možnosti financiranja: mehanizmi za financiranje prenov in gradenj energijsko varčnih in 

potresno varnih stavb. 

 

Vljudno vabljeni!   
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Predvideni program  

14. 5. 2021 / 10.00 – 14.00 

 Maribor, Lutkovno gledališče (govorci) / digitalno (prenos za ostale udeležence) 

 

I. Uvodni pozdravi  

- Gostitelj MO Maribor / Aleksander Saša Arsenovič, župan  

- Združenje mestnih občin Slovenije / Matjaž Rakovec, predsednik ZMOS in župan MO Kranj  

- Ministrstvo za okolje in prostor / mag. Aša Rogelj, namestnica generalnega direktorja DzPGS 

- GFS Inštitut / Blaž Golob 

 

II.a Pregled teme in strokovna izhodišča  

- Ofis arhitekti / Špela Videčnik: Celovita gradnja in prenova stavb  

- ZMOS / mag. Saša Heath-Drugovič, Izidor Jerala: Rešitve in izzivi mestnih občin pri 

zagotavljanju energetske učinkovitosti stavb in potresne varnosti stavb 

- Ministrstvo za okolje in prostor / Saša Galonja, Marta Skubic, Direktorat za prostor, 

graditev in stanovanja: Energetska učinkovitost pri gradnji in prenovi, potresna varnost in 

celovita prenova stavb 

- Ministrstvo za infrastrukturo / mag. Erik Potočar, Direktorat za Energetiko: Energetska 

sanacija stavb v povezavi z drugimi tipi prenov 

- Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo / dr. Matjaž Dolšek: Predstavitev strokovne naloge 
za pripravo programa za krepitev potresne odpornosti 

 

II.b Možnosti financiranja  

- Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko / (še v potrjevanju)  

- SID Banka / Matjaž Stritih: Produkti za prenove in energetsko učinkovito gradnjo za občine  

- Ekosklad / Tadeja Kovačič: Možnosti financiranja energetske in drugih vrst prenov stavb za 

zasebne, pravne in javne subjekte  

- Predstavnik gospodarstva / (še v potrjevanju) 

 

III. Primeri rešitev in slovenskih dobrih praks  

- MO Ljubljana / mag. Miran Gajšek: EU Načrt za okrevanje in odpornost ter možnosti 

protipotresne prenove na primeru Ljubljane 

- MO Maribor / Alenka Iskra, podžupanja: Revitalizacija Vojašniškega trga z objekti v Mariboru  

- Prostorož / Alenka Korenjak: Kranj - Projekt 2° Zelene strehe 

- MO Celje z ZAG / dr. Sabina Jordan: Projekt Energetske rešitve prihodnosti 

- Državna tehnična pisarna Bovec - Kobarid / dr. Blaž Dolinšek: Delovanja pisarne za 

potresno obnovo  

- MO Velenje z Zavodom KSSENA/ Boštjan Krajnc, Niko Natek: Energetska prenova stavb z 

inovativnimi tehnologijami za razogljičenje in energetsko samooskrbo – projekt procuRE 

 

IV. Vodena razprava in zaključki  


