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Vabilo na posvet 

»Perspektive energetskega pogodbeništva in 
financiranja prenove stavb v Sloveniji 

v obdobju 2020–2030« 

Ljubljana, Gospodarska zbornica Slovenije,  
torek, 27. februar 2018, ob 9:00 

Danes, jutri in pojutrišnjem: trg storitev učinkovite rabe energije, modeli energetskega 

pogodbeništva, kakovost storitev, pospeševalci in pomoč pri pripravi projektov, 

financiranje v prihodnje, pogodbeništvo v stanovanjskem sektorju in industriji. 

 

Energetsko pogodbeništvo je eden od ukrepov, ki prispeva k doseganju ciljev Pariškega sporazuma. 

Posvet bo z izbranimi domačimi strokovnjaki na področju storitev učinkovite rabe energije (URE) 

ter njihovega financiranja postregel z odgovori na vprašanja oziroma vizijo razvoja teh storitev v 

obdobju 2020–2030.  

 

Dogodek bomo začeli s tematskimi predavanji, ki so izhodišče za diskusijo v okviru okrogle mize. 

Teme moderiranega pogovora bodo usmeritve in aktivnosti za razvoj trga storitev URE in 

perspektive financiranja energetske prenove stavb. Po okrogli mizi bomo nadaljevali z 

organiziranim delom po skupinah.  

 

Posvet je pripravil Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost (IJS CEU), in sicer v 

okviru EU projektov »Energy Performance Contracting Plus, EPC+« in »Slovenska podnebna pot do 

sredine stoletja, LIFE Podnebna pot 2050«. 

 

PROGRAM 

9:00  Tematska predavanja 

mag. Damir Staničić, IJS CEU, razvoj trga: 

»Vizija razvoja energetskega pogodbeništva« 

Rajko Leban, GOLEA, pospeševalci projektov: 

»Predstavitev primerov dobrih praks sanacije stavb skozi energetsko pogodbeništvo in 

možnih skupnih ukrepov energetske sanacije stavb na lokalni ravni, kot rezultat projekta 

ENERJ (Interreg MED Program)« 

Luka Komazec, GGE, ponudniki storitev 

mag. Tilen Smolnikar, Ministrstvo za infrastrukturo, Projektna pisarna za energetsko 

prenovo stavb 

mag. Hinko Šolinc, Eko sklad, financiranje storitev 

 

 

 

https://www.energetika.net/en-dogodki/en-odmev-018#tab_program-3
https://www.energetika.net/novice/elektricna-energija/anze-predovnik-bsp-pred-nami-je-leto-novih-izzivov
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11:00 Kava s prigrizkom 

11:30 Okrogla miza: »Perspektive energetskega pogodbeništva in financiranja prenove 

stavb v Sloveniji v obdobju 2020–2030« 

 Člani omizja: prof. dr. Andreja Cirman, Ekonomska fakulteta, mag. Mojca Vendramin, 

Eko sklad, Rajko Leban, GOLEA, mag. Tilen Smolnikar, Ministrstvo za infrastrukturo, 

mag. Mojca Šteblaj, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 

politiko 

 Okroglo mizo bo moderiral mag. Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo. 

12:30 Delo po skupinah: »Perspektive energetskega pogodbeništva in njihov vpliv na 

potencial energetske prenove stavb« 

14:00 Zaključek dogodka 

 

Udeležba na posvetu je brezplačna. Število udeležencev je omejeno – prosimo vas, da si 

zagotovite mesto pravočasno! Prijave so mogoče do vključno 23. 02. 2018 oziroma do 
zapolnitve prostih mestih. 
 

Prijava na dogodek: goo.gl/d6EMKF 

 

 

Za vse informacije smo vam na voljo na naslovoma: 

katarina.trstenjak@ijs.si in damir.stanicic@ijs.si 

 

 

Sodelujoči partnerji: 
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