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Aktivnosti na sejmu Dom se odvijajo v okviru integralnega  projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007), integralnega projekta, sofinanciranega s sredstvi 

evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu – www.care4climate.si 

 S P R E M L J E V A L N I  D O G O D K I    

Prizidek avle v Preddverju dvorane Kupola, razstavno svetovalni prostor GI ZRMK  
 
datum  
/ 
ura 

INDIVIDUALNA SVETOVANJA 

22. marec 23 23. marec 23 24. marec 23 25. marec 23 26. marec 23 
sreda četrtek petek sobota nedelja 

od 
11.00 
do 
13.00 

Arhitekt svetuje: 
Gradnja in prenova hiše ali 

stanovanja 
 

Arhitekt svetuje: 
Gradnja in prenova hiše ali 

stanovanja 
 

Arhitekt svetuje: 
Gradnja in prenova hiše ali 

stanovanja 

 

Arhitekt svetuje: 
Gradnja in prenova hiše ali 

stanovanja 
 

Arhitekt svetuje: 
Gradnja in prenova hiše ali 

stanovanja 
 

 Kako do gradbenega 
dovoljenja po novi prostorsko 

gradbeni zakonodaji 

Kako do gradbenega 
dovoljenja po novi prostorsko 

gradbeni zakonodaji 

Kako do gradbenega 
dovoljenja po novi prostorsko 

gradbeni zakonodaji 

Kako do gradbenega 
dovoljenja po novi prostorsko 

gradbeni zakonodaji 

Vključevanje kazalnikov trajnostne 
gradnje v pilotne projekte 

 
od 
11.00 
do 
13.00 

Raba energije v stavbah: 
ogrevanje, prezračevanje in 

hlajenje  
Obnovljivi viri energije 

 

Raba energije v stavbah: 
ogrevanje, prezračevanje in 

hlajenje  
Obnovljivi viri energije 

 

Raba energije v stavbah: 
ogrevanje, prezračevanje in 

hlajenje  
Obnovljivi viri energije 

 

Raba energije v stavbah: 
S čim se splača ogrevati 

Kako načrtovati ogrevanje, 
hlajenje in prezračevanje hiš  

 

Primeri vključevanja v RR projekte  
COSME - SMART4NZEB 

LIFE – HEAT LAND 
Interreg Med - PROMINENT PLUS 
ESCP4i - ICBUILD Statik svetuje: 

od 
11.00  
do 
13.00 

Statik svetuje: 
Statična presoja  

Utrditev nosilne konstrukcije  
Potresna varnost - ukrepi 

Statik svetuje: 
Statična presoja  

Utrditev nosilne konstrukcije  
Potresna varnost - ukrepi 

 

Statik svetuje: 
Statična presoja  

Utrditev nosilne konstrukcije  
Potresna varnost - ukrepi 

Statik svetuje: 
Statična presoja  

Utrditev nosilne konstrukcije  
Potresna varnost – ukrepi 

Statik svetuje: 
Statična presoja  

Utrditev nosilne konstrukcije  
Potresna varnost – ukrepi 

od 
11.00  
do 
13.00 

Ukrepi za zmanjšanje 
ogljičnega odtisa stavbe 

 

Temeljenje hiš, 
geomehanske preiskave tal,  
georadar - lociranje hišnih 

inštalacij in podzemnih 
vodov – in ukrepi za 

preprečevanje plazenja tal 

Temeljenje hiš, 
geomehanske preiskave tal,  
georadar - lociranje hišnih 

inštalacij in podzemnih 
vodov – in ukrepi za 

preprečevanje plazenja tal 

Ukrepi za zmanjšanje 
ogljičnega odtisa stavbe 

 

Ukrepi za zmanjšanje ogljičnega 
odtisa stavbe 

od 
11.00  
do 
13.00 

Primeri vključevanja v 
mednarodne RR projekte  

COSME - SMART4NZEB 
LIFE – HEAT LAND 

Interreg Med - PROMINENT 
PLUS 

ESCP4i - ICBUILD 

Celovita prenova stavb: 
Gradbeno svetovanje 

Izbira in izvedba hidro in 
toplotne zaščite, 

Reševanje detajlov 
Načrtovanje gradnje in 

prenove stavb 

Celovita prenova stavb: 
Gradbeno svetovanje 

Izbira in izvedba hidro in 
toplotne zaščite, 

Reševanje detajlov 
Načrtovanje gradnje in 

prenove stavb  

 

Vključevanje kazalnikov 
trajnostne gradnje v pilotne 

projekte 
 

 

Projekt celovite prenove stavb 

od  
15:00 
do 
17:30 

Arhitekt svetuje: 
Gradnja in prenova hiše ali 

stanovanja 
 

Arhitekt svetuje: 
Gradnja in prenova hiše ali 

stanovanja 
 

Arhitekt svetuje: 
Gradnja in prenova hiše ali 

stanovanja 
 

Arhitekt svetuje: 
Gradnja in prenova hiše ali 

stanovanja 

Arhitekt svetuje: 
Gradnja in prenova hiše ali 

stanovanja 

od  
15:00 
do 

17:30 

Kako do gradbenega 
dovoljenja po novi prostorsko 

gradbeni zakonodaji 

Kako do gradbenega 
dovoljenja po novi prostorsko 

gradbeni zakonodaji 

Kako do gradbenega 
dovoljenja po novi prostorsko 

gradbeni zakonodaji 

Kako do gradbenega 
dovoljenja po novi prostorsko 

gradbeni zakonodaji 

Primeri vključevanja v RR projekte  
COSME - SMART4NZEB 

LIFE – HEAT LAND 
Interreg Med - PROMINENT PLUS 

ESCP4i - ICBUILD 

od  
15:00 
do 

17:30 

Statik svetuje: 
Statična presoja  

Utrditev nosilne konstrukcije  
Potresna varnost - ukrepi 

 

Statik svetuje: 
Statična presoja  

Utrditev nosilne konstrukcije  
Potresna varnost - ukrepi 

 

Statik svetuje: 
Statična presoja  

Utrditev nosilne konstrukcije  
Potresna varnost - ukrepi 

 

Statik svetuje: 
Statična presoja  

Utrditev nosilne konstrukcije  
Potresna varnost – ukrepi 

O oknih in vratih: 
Izbira in vgradnja oken in vrat  

od  
15:00 
do 

17:30 

Ukrepi za zmanjšanje 
ogljičnega odtisa stavbe 

 

Vključevanje kazalnikov 
trajnostne gradnje v pilotne 

projekte 
 

Ukrepi za zmanjšanje 
ogljičnega odtisa stavbe 

 

Projekt celovite prenove 
stavb 

 

od  
15:00 
do 

17:30 

Raba energije v stavbah: 
ogrevanje, prezračevanje in 

hlajenje  
Obnovljivi viri energije 

 

Raba energije v stavbah: 
ogrevanje, prezračevanje in 

hlajenje  
Obnovljivi viri energije 

 

Raba energije v stavbah: 
ogrevanje, prezračevanje in 

hlajenje  
Obnovljivi viri energije 

 

O oknih in vratih: 
Izbira in vgradnja oken in 

vrat 
 

 

od  
16:00 
do  
18:00 

Celovita prenova stavb: 
Gradbeno svetovanje 

Izbira in izvedba hidro in 
toplotne zaščite, 

Reševanje detajlov 
Načrtovanje gradnje in 

prenove stavb 

Celovita prenova stavb: 
Gradbeno svetovanje 

Izbira in izvedba hidro in 
toplotne zaščite, 

Reševanje detajlov 
Načrtovanje gradnje in 

prenove stavb 

Celovita prenova stavb: 
Gradbeno svetovanje 

Izbira in izvedba hidro in 
toplotne zaščite, 

Reševanje detajlov 
Načrtovanje gradnje in 

prenove stavb 

Primeri vključevanja v RR 
projekte  

COSME - SMART4NZEB 
LIFE – HEAT LAND 

Interreg Med - PROMINENT 
PLUS 

ESCP4i - ICBUILD 

 

 


