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Nizkoogljične stavbe prihodnosti  

Okoljska konferenca na sejmu Narava – zdravje 2010 
8.  oktober 2010, 10-14h, na Gospodarskem razstavišču 

Vabilo 

Služba Vlade RS za podnebne spremembe v sodelovanju z Gospodarskim razstaviščem in Slovensko 
gozdno-lesno tehnološko platformo organizira na sejmu Narava–zdravje 2010 Okoljsko konferenco z 

okroglo mizo - Trajnostni razvoj vrednostne verige lesa. Konferenca je zastavljena kot posvet 
relevantnih predstavnikov vlade s strokovno javnostjo, predstavniki poslovnega sektorja in drugimi 
deležniki, kako preko državnih politik, ukrepov in spodbud celovito uresničiti vizijo vrednostne verige 
lesa, s poudarkom na nizkoogljičnih stavbah prihodnosti.  
Med prioritetnimi temami in izzivi, ki jih bomo obravnavali na posvetu, so energetska sanacija stavb v 
naslednjih 40 letih v celoti, gradnja in prenova javnih stavb (tako zaradi velikega deleža v celotnem 
stavbnem fondu kot pomembne usmerjevalne vloge za zasebni sektor), ogljični odtis in ogljični 
proračun, davek na nepremičnine in CO2 dajatve, učinkovita raba energije v stavbah, energetska 
izkaznica in zelena javna naročila.  
Program:  

A) Plenarni del (75 min) 
1. Prehod na okoljsko prijazne stavbe v Sloveniji (mag. Sabina Jordan, Zavod za gradbeništvo 

Slovenije) 
2. Predstavitev relevantnih predlogov v osnutku podnebnega zakona in izhodiščih podnebne 

strategije (Jernej Stritih, direktor, Služba Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe) 
3. Rešitve za področje energije in gradbeništva – podzakonski akti  

(mag. Miha Tomšič, Gradbeni inštitut ZRMK) 
4. Predstavitve dobrih praks v Sloveniji: vrtec v Šentrupertu (Rupert Gole, župan občine 

Šentrupert) in RIKO hiše (Janez Škrabec, direktor podjetja Riko)  
 

B) Okrogla miza »Trajnostni razvoj vrednostne verige lesa« (moderatorka: mag. Violeta Bulc) 
(90 min) 
UVOD: Pričakovani prispevki gozdno-lesne proizvodne verige za blaženje podnebnih 
sprememb in doseganje višje dodane vrednosti v celotni lesno predelovalni verigi (Bojan 
Pogorevc, Služba Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe) 
Razprava s predstavniki posameznih dejavnosti – členov v vrednosti verigi lesa, različnih strok 
in poslovnega sektorja.  
 

C) Večnamenska raba lesa s poudarkom na inovativnih proizvodih in storitvah  (60 min) 
Dušan Radoš (Silvaprodukt), prof.dr. Vito Hazler (FF, Oddelek etnologije), prof.dr. Franc 
Pohleven (BF, Oddelek lesarstva), prof.dr. Miha Humar (BF, Oddelek lesarstva), Grega Rep 
(BF, Oddelek lesarstva). 

Jernej STRITIH 

DIREKTOR Službe Vlade RS za podnebne spremembe 


