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Slovensko združenje za trajnostno gradnjo  

GBC Slovenija – Koraki do trajnostne gradnje s toplotnim 
ovojem stavbe   
 
3. marec 2023, strokovno izobraževanje v prostorih JUB Akademije 
JUB, Dol pri Ljubljani 28, Dol pri Ljubljani 
 

 

  

V Ljubljani, 6. marca 2023: Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je 3. marca v 

prostorih JUB Akademije v Dolu pri Ljubljani organiziralo strokovno srečanje, na katerem so 

izpostavili ključne vidike izvedbe toplotnega ovoja stavbe po merilih trajnostne gradnje, se 

posvetili vse bolj aktualnim izzivom pri razogličenju stavb in iz naslova vse večjih potreb po 

proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov tudi kriterijem za vgradnjo sončnih elektrarn na 

strehe in fasade bivalnih, poslovnih in industrijskih objektov. Izobraževanja, ki je potekalo v nabito 

polni mavrični predavalnici, se je udeležilo kar 110 slušateljev s področja gradbeništva in urejanja 

prostora, med njimi projektanti in arhitekti iz vrst IZS in ZAPS, upravniki večstanovanjskih stavb ter 

drugi strokovnjaki, ki so upravljavsko, okoljsko ali ekonomsko vpeti v trajnostno gradnjo. 

Dogodek, ki ga je povezoval dr. Iztok Kamenski, predsednik UO GBC Slovenija, so podprla podjetja 

JUB, JUBHome, Wienerberger Slovenija, Knauf Insulation, F. Leskovec in URSA Slovenija, 

predavanji na temo sončnih elektrarn in aktualnih nepovratnih spodbud pa sta prispevala še 

predstavnika Agencije za prestrukturiranje energetike (ApE) ter Eko sklada. 

Predavatelji so v ospredje postavili veliko odgovornost gradbenega sektorja za trajnostne izboljšave 
pri gradnji stavb, saj te porabijo skoraj polovico vse energije in surovin in so ključne za doseganje cilja 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Fokusirali so se na energijsko učinkovitost stavb in 
pomembnost vgradnje kakovostnih in certificiranih toplotnoizolacijskih sistemov, kjer igrajo ključno 



  

2 

 

vlogo uporabljeni gradbeni materiali. Ti morajo izpolnjevati vse zahteve trajnostne gradnje, vse od 
projektiranja do izvedbe, vključujoč celotni življenjski cikel stavb in vpetost v krožno gospodarstvo. 
Gradnja mora temeljiti na trajnostni rabi virov, ki omogočajo uporabo okoljsko sprejemljivih surovin 
in recikliranje gradbenih materialov.  

        

Ovoj stavbe je zelo pomemben konstrukcijski element trajnostne gradnje, saj mora uporabnikom 
nuditi varnost, udobnost ter trajnost v smislu funkcionalnosti in estetskih lastnosti, kar ima velik vpliv 
na življenjsko dobo in dodano vrednost objekta. Predavatelji so udeležencem predstavili fasadne 
rešitve in karakteristike posameznih materialov ter prednosti trajnostnih izolacijskih materialov za 
kontaktne ETICS in prezračevane fasade. Izpostavili so nujnost izvedbe zrakotesne izvedbe ovoja ter 
rešitve za izboljšanje energetske učinkovitosti ter toplotnega in zvočnega udobja za vse vrste stavb. 
Veliko pozornosti so posvetili tudi požarni zaščiti objektov, ki ima lahko velik vpliv na življenje, 

zdravje in bivalno udobje uporabnikov stavb. Opozorili so na 
standarde, s katerimi proizvajalci dokazujejo lastnosti vgrajenega 
izdelka ali sistema, med njimi je pomemben EAD, evropski 
ocenjevalni dokument, ki natančno navaja vse kriterije, ki jim mora 
zadostiti fasadni sistem. Tako morajo biti kontaktne (ETICS) fasade 
skladne z vsemi zakonskimi zahtevami in standardi ter imeti na 
podlagi EAD izdelano evropsko tehnično oceno ETA, v kateri so 
navedeni tudi vsi profili, ki so primerni in odobreni za uporabo, prav 

tako sidrni sistemi, ki morajo biti testirani v samem fasadnem sistemu. Za fasadne sisteme lahko 
proizvajalec pridobi tudi okoljsko deklaracijo proizvoda EPD, ki predstavlja enotno merljiv vpliv na 
okolje v življenjskem ciklu proizvoda.  

     

Predavatelji so predstavili tudi fasadne rešitve iz opečnih elementov ter podrobnosti gradnje 
sodobnih hiš z ICF sistemom, vključno s sistemom tesnjenja, pa tudi sodobne načine in možnosti 
izvedbe dekorativnih slojev na kontaktnih fasadah. Udeleženci so za vgradnjo fasadnih sistemov 
pridobili še ključne informacije o načinih sidranja vseh vrst izolacij ter se seznanili s prednostmi 
izolacijskih materialov iz kamene in steklene mineralne volne, EPS-a ter z novo generacijo izdelkov za 
izolacijo fasad in podzidkov. Na izobraževanju so pozornost posvetili še zakonodajnim vidikom 
trajnostne gradnje ter predpisanim tehničnim smernicam na področju požarne varnosti, predstavili 
pa tudi nove tehnične zahteve, ki jih pri izvedbi toplotne izolacije fasade od februarja dalje 
predpisuje Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 3) in jih za pridobitev subvencij 
predpisuje tudi Eko sklad. 

Predstavnik Agencije za prestrukturiranje energetike (ApE) je 

udeležence med drugim seznanil z veljavno zakonodajo ter spremembo 

Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije 

iz leta 2022, lani decembra pa je bil sprejet tudi Pravilnik o tehničnih 

zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na 

obnovljive vire energije (SE do 600 W). Prikazal je primere slabih in 
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dobrih praks pri umeščanju sončnih elektrarn na strehe in fasade ter izzive, ki v prihodnje čakajo 

arhitekte in projektante pri snovanju njihove integracije na objekte. Predstavnik Eko sklada je v 

sklepnem delu izobraževanja predstavil še pogoje javnega razpisa za nepovratne finančne spodbude 

za sončne elektrarne za (individualno ali skupnostno) samooskrbo gospodinjstev ali malih poslovnih 

odjemalcev z električno energijo (z ali brez baterijskega hranilnika). Upravičenci, ki so hkrati tudi 

odjemalci električne energije, morajo na Eko sklad oddati popolno vlogo z izpolnjenim obrazcem 

Vloga 104SUB-SO22 ter predpisane priloge, nepovratna finančna spodbuda pa se po izdani dokončni 

odločbi izplača predvidoma v 60 dneh.  

   

 

Fotografije:   arhiv GBC Slovenija 

 

 

       Več informacij:  dr. Iztok Kamenski, predsednik UO GBC Slovenija, M: 041 716 845,  

        E: info@gbc-slovenia.si; W: www.gbc-slovenia.si    
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