
 

I Z P L A Č I L O  A V T O R S K I H  H O N O R A R J E V  Z U N A N J I M  
S O D E L A V C E M  Z A  O B D O B J E  1 – 6 - 22 

   
Vrsta posla:  Priprava meril za ZKG 
   
Datum sklenitve:   22.04.2022   

  
Pogodbeni partner:  

 
Matej KOREN     

Pogodbena vrednost:  
 

580,50 EUR    

Trajanje pogodbe:    30.04.2022    

Vrsta posla: 
 

Priprava in prva izvedba predavanja, ki vključuje učno gradivo v obliki kratkega 
povzetka predavanja na 2 straneh in prezentacijo-izročke za udeležence, 
izpitna vprašanja z odgovori, prvo izvedbo predavanja z video posnetkom ter 
objavo posnetka in gradiva v spletni učilnici  -  z naslovom »Vplivi OVE na 
podobo naselij in krajine: pomen celovitega načrtovanja«, v okviru projekta 
LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), akcija C.2.2 – Usposabljanje 
»Sistemi gretja, zračenja in klimatizacije s poudarkom na obnovljivih virih 
energije pri energetski prenovi stavb (U5-2) (29.-31.marec 2022)«.    

Datum sklenitve:  
 

29.03.2022   
  

Pogodbeni partner:  
 

Tadej BEVK     

Pogodbena vrednost:  
 

300,00 EUR    

Trajanje pogodbe:    do 31.3.2022    

Vrsta posla: 
 

Priprava in prva izvedba predavanja, ki vključuje učno gradivo v obliki kratkega 
povzetka predavanja na 2 straneh in prezentacijo-izročke za udeležence, 
izpitna vprašanja z odgovori, prvo izvedbo predavanja z video posnetkom ter 
objavo posnetka in gradiva v spletni učilnici  -  z naslovom »Vodik - možnosti 
shranjevanja energije in zelenitve plinovodov«, v okviru projekta LIFE IP 
CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), akcija C.2.2 – Usposabljanje »Sistemi 
gretja, zračenja in klimatizacije s poudarkom na obnovljivih virih energije pri 
energetski prenovi stavb (U5-2) (29.-31.marec 2022)«.    

Datum sklenitve:  
 

29.03.2022   
  

Pogodbeni partner:  
 

Iztok GOLOBIČ     

Pogodbena vrednost:  
 

300,00 EUR    

Trajanje pogodbe:    do 31.3.2022    



 

Vrsta posla: 
 

Priprava in prva izvedba predavanja, ki vključuje učno gradivo v obliki kratkega 
povzetka predavanja na 2 straneh in prezentacijo-izročke za udeležence, 
izpitna vprašanja z odgovori, prvo izvedbo predavanja z video posnetkom ter 
objavo posnetka in gradiva v spletni učilnici  -  z naslovom »Požarna varnost pri 
menjavi energenta in fotonapetostnih sistemih«, v okviru projekta LIFE IP 
CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), akcija C.2.2 – Usposabljanje »Sistemi 
gretja, zračenja in klimatizacije s poudarkom na obnovljivih virih energije pri 
energetski prenovi stavb (U5-2) (29.-31.marec 2022)«.    

Datum sklenitve:  
 

29.03.2022   
  

Pogodbeni partner:  
 

Gregor KUŠAR    

Pogodbena vrednost:  
 

300,00 EUR    

Trajanje pogodbe:    do 31.3.2022    

Vrsta posla: 
 

Priprava in prva izvedba predavanja, ki vključuje učno gradivo v obliki kratkega 
povzetka predavanja na 2 straneh in prezentacijo-izročke za udeležence, 
izpitna vprašanja z odgovori, prvo izvedbo predavanja z video posnetkom ter 
objavo posnetka in gradiva v spletni učilnici  -  z naslovom »Sistem urejanja 
prostora in umeščanje proizvodnih naprav za izkoriščanje OVE v prostor«, v 
okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), akcija C.2.2 – 
Usposabljanje »Sistemi gretja, zračenja in klimatizacije s poudarkom na 
obnovljivih virih energije pri energetski prenovi stavb (U5-2) (29.-31.marec 
2022)«.    

Datum sklenitve:  
 

29.03.2022   
  

Pogodbeni partner:  
 

Barbara RADOVAN     

Pogodbena vrednost:  
 

300,00 EUR    

Trajanje pogodbe:    do 31.3.2022    

Vrsta posla: 
 

Priprava in prva izvedba predavanja, ki vključuje učno gradivo v obliki kratkega 
povzetka predavanja na 2 straneh in prezentacijo-izročke za udeležence, 
izpitna vprašanja z odgovori, prvo izvedbo predavanja z video posnetkom ter 
objavo posnetka in gradiva v spletni učilnici  -  z naslovom »Povečanje deleža 
OVE za oskrbo stavb – primeri «, v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE 
(LIFE17 IPC/SI/000007), akcija C.2.2 – Usposabljanje »Sistemi gretja, zračenja in 
klimatizacije s poudarkom na obnovljivih virih energije pri energetski prenovi 
stavb (U5-2) (29.-31.marec 2022)«.    

Datum sklenitve:  
 

29.03.2022   
  

Pogodbeni partner:  
 

Jure VETRŠEK     

Pogodbena vrednost:  
 

300,00 EUR    



 

Trajanje pogodbe:    do 31.3.2022    

Vrsta posla: 
 

Priprava in ponovna izvedba predavanja, ki vključuje učno gradivo v obliki 
kratkega povzetka predavanja na 2 straneh in prezentacijo-izročke za 
udeležence, izpitna vprašanja z odgovori, ponovno izvedbo predavanja z video 
posnetkom ter objavo posnetka in gradiva v spletni učilnici -  z naslovom 
»Sistem urejanja prostora in umeščanje proizvodnih naprav za izkoriščanje 
OVE v prostor«, v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 
IPC/SI/000007), akcija C.2.2 – Usposabljanje »Sistemi gretja, zračenja in 
klimatizacije s poudarkom na obnovljivih virih energije  pri energetski prenovi 
stavb (U5-3) (5.-7. april 2022)«.    

Datum sklenitve:  
 

29.03.2022   
  

Pogodbeni partner:  
 

Barbara RADOVAN    

Pogodbena vrednost:  
 

225,00 EUR    

Trajanje pogodbe:    do 7.4.2022    

Vrsta posla: 
 

Priprava in ponovna izvedba predavanja, ki vključuje učno gradivo v obliki 
kratkega povzetka predavanja na 2 straneh in prezentacijo-izročke za 
udeležence, izpitna vprašanja z odgovori, ponovno izvedbo predavanja z video 
posnetkom ter objavo posnetka in gradiva v spletni učilnici  -  z naslovom 
»Požarna varnost pri menjavi energenta in fotonapetostnih sistemih«, v okviru 
projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), akcija C.2.2 – 
Usposabljanje »Sistemi gretja, zračenja in klimatizacije s poudarkom na 
obnovljivih virih energije  pri energetski prenovi stavb (U5-3) (5.-7. april 
2022)«.    

Datum sklenitve:  
 

29.03.2022   
  

Pogodbeni partner:  
 

Gregor KUŠAR    

Pogodbena vrednost:  
 

225,00 EUR    

Trajanje pogodbe:    do 7.4.2022    

Vrsta posla: 
 

Priprava in ponovna izvedba predavanja, ki vključuje učno gradivo v obliki 
kratkega povzetka predavanja na 2 straneh in prezentacijo-izročke za 
udeležence, izpitna vprašanja z odgovori, ponovno izvedbo predavanja z video 
posnetkom ter objavo posnetka in gradiva v spletni učilnici  -  z naslovom 
»Povečanje deleža OVE za oskrbo stavb – primeri«, v okviru projekta LIFE IP 
CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), akcija C.2.2 – Usposabljanje »Sistemi 
gretja, zračenja in klimatizacije s poudarkom na obnovljivih virih energije  pri 
energetski prenovi stavb (U5-3) (5.-7. april 2022)«.    

Datum sklenitve:  
 

29.03.2022   
  

Pogodbeni partner:  
 

Jure VETRŠEK  



 

   

Pogodbena vrednost:  
 

225,00 EUR    

Trajanje pogodbe:    do 7.4.2022    

Vrsta posla: 
 

Priprava in ponovna izvedba predavanja, ki vključuje učno gradivo v obliki 
kratkega povzetka predavanja na 2 straneh in prezentacijo-izročke za 
udeležence, izpitna vprašanja z odgovori, ponovno izvedbo predavanja z video 
posnetkom ter objavo posnetka in gradiva v spletni učilnici  -  z naslovom 
»Vplivi OVE na podobo naselij in krajine: pomen celovitega načrtovanja«, v 
okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), akcija C.2.2 – 
Usposabljanje »Sistemi gretja, zračenja in klimatizacije s poudarkom na 
obnovljivih virih energije  pri energetski prenovi stavb (U5-3) (5.-7. april 
2022)«.    

Datum sklenitve:  
 

29.03.2022   
  

Pogodbeni partner:  
 

Tadej BEVK    

Pogodbena vrednost:  
 

225,00 EUR    

Trajanje pogodbe:    do 7.4.2022    

Vrsta posla: 
 

Priprava in ponovna izvedba predavanja, ki vključuje učno gradivo v obliki 
kratkega povzetka predavanja na 2 straneh in prezentacijo-izročke za 
udeležence, izpitna vprašanja z odgovori, ponovno izvedbo predavanja z video 
posnetkom ter objavo posnetka in gradiva v spletni učilnici  -  z naslovom 
»Vodik - možnosti shranjevanja energije in zelenitve plinovodov«, v okviru 
projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), akcija C.2.2 – 
Usposabljanje »Sistemi gretja, zračenja in klimatizacije s poudarkom na 
obnovljivih virih energije  pri energetski prenovi stavb (U5-3) (5.-7. april 
2022)«.    

Datum sklenitve:  
 

29.03.2022   
  

Pogodbeni partner:  
 

Iztok GOLOBIČ    

Pogodbena vrednost:  
 

225,00 EUR    

Trajanje pogodbe:    do 7.4.2022    

Vrsta posla: 
 

Priprava in izvedba dveh predavanj, ki vključuje ppt prezentaciji s posnetkom 
predavanj ter objavo posnetkov na spletni platformi kazalniki trajnostne 
gradnje, z naslovoma »Podnebne spremembe in njihovi vpliv na toplotni odziv 
stavb« in "Energijsko modeliranje stavb – izzivi in pasti", na strokovni delavnici 
o kTG - Kazalniki: 1.1, 4.2 in 5.1 – Energija, toplotno ugodje & pregrevanje - v 
okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), akcija C.4.4 – 
razvoj kazalnikov trajnostne gradnje«.    

Datum sklenitve:  
 

10.06.2022 



 

  
  

Pogodbeni partner:  
 

Mitja KOŠIR    

Pogodbena vrednost:  
 

300,00 EUR    

Trajanje pogodbe:    10.06.2022    

Vrsta posla: 
 

Priprava in izvedba dveh predavanj, ki vključuje  ppt prezentaciji s posnetkom 
predavanj ter objavo posnetkov na spletni platformi kazalniki trajnostne 
gradnje, z naslovoma »Ranljivost za pregrevanje stavb zaradi podnebnih 
sprememb « in "Določitev vpliva podnebnih sprememb na pregrevanje in čas 
izven toplotnega ugodja", na strokovni delavnici o kTG - Kazalniki: 1.1, 4.2 in 
5.1 – Energija, toplotno ugodje & pregrevanje - v okviru projekta LIFE IP 
CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), akcija C.4.4 – razvoj kazalnikov 
trajnostne gradnje«.    

Datum sklenitve:  
 

10.06.2022   
  

Pogodbeni partner:  
 

Luka PAJEK     

Pogodbena vrednost:  
 

300,00 EUR    

Trajanje pogodbe:    10.06.2022    

Vrsta posla: 
 

Priprava in izvedba predavanja, ki vključuje ppt prezentacijo s posnetkom 
predavanja ter objavo posnetka na spletni platformi kazalniki trajnostne 
gradnje, z naslovom »Ocena življenjskega cikla trajnostnih stavb: izkušnje in 
izzivi«, na strokovni delavnici o kTG - Kazalnik 1.2 GWP - Uporaba ogljičnega 
odtisa stavbe v praksi - v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 
IPC/SI/000007), akcija C.4.4 – razvoj kazalnikov trajnostne gradnje«.    

Datum sklenitve:  
 

30.05.2022   
  

Pogodbeni partner:  
 

Iva LUKIĆ    

Pogodbena vrednost:  
 

300,00 EUR    

Trajanje pogodbe:    30.05.2022 

 


