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Predstavitev tematike 

Uporaba in vzdrževanje stavb kulturne dediščine je lahko zaradi posebnih zahtev varstvenega režima velika odgovornost, 

pa tudi breme za njihove javne ali zasebne lastnike. Zaradi varovanih značilnosti so pri prenovi teh stavb pogosta in nujna 

odstopanja od splošnih ciljnih gradbenotehničnih in energijskih parametrov. Varstveni režim je lahko glede na konkretni 

primer bolj ali manj strog, saj se ne varuje le zunanji videz stavbe, ampak tudi gabariti, razmerja in izvirna gradiva.  

Omejen je tudi dostop do virov financiranja, še zlasti v razpisih za denarne spodbude in kredite za energetsko prenovo, 

kjer so merila praviloma vezana na čim boljše energijske kazalnike in na čim višje razmerje med učinki ukrepov in njihovo 

investicijsko vrednostjo. 

Pri prenovi stavb, ki ne sodijo v varovani režim, upoštevamo zadnje stanje tehnike in sledimo usmeritvam k skoraj nič-

energijskim stavbam. Pri stavbah kulturne dediščine je tehnološki razvoj enako pomemben, vendar mora vsaka, tako 

delna kot celovita prenova teh stavb spoštovati robne pogoje varstva kulturne dediščine. 

Celovita prenova stavb kulturne dediščine je multidisciplinarna dejavnost, v kateri sodelujejo  strokovnjaki s področja 

prostorskih ved, arhitekture, gradbeništva, strojništva in drugih tehničnih ved, konservatorji - restavratorji in ekonomisti. 

Pred prenovo je treba opraviti predhodne raziskave, med katerimi se med drugim seznanimo s konstrukcijskim stanjem 

stavbe in njenih varovanih elementov ter z gradbenofizikalnimi značilnostmi. 

Stavbe kulturne dediščine so veliko kulturnozgodovinsko premoženje in hkrati nezanemarljiv potencial za učinkovitejšo 

rabo energije, ki pa ni uresničljiv brez ustreznih enotnih smernic. 

V začetku leta 2016 je bila zato zaključena naloga po projektni zasnovi, pri kateri je Ministrstvo za infrastrukturo ob 

sodelovanju Ministrstva za kulturo in Zavoda za varstvo kulturne dediščine izhajalo iz dveh praktičnih problemov, tj. 

energetskih prenov brez upoštevanja zahtev varstva kulturne dediščine in slabšega položaja objektov z dodano kulturno 

vrednostjo na javnih razpisih za sofinanciranje operacij za energetsko prenovo. 

Vsebina posveta 

Na posvetu bodo predstavljena pravila varstva nepremične kulturne dediščine, konservatorski pogled na celovito prenovo 

stavb, nacionalne strateške usmeritve za prenovo stavb in primeri iz prakse. Opisani bodo načrti za boljšo dostopnost 

virov financiranja prenove stavb kulturne dediščine in problematika statične in potresne odpornosti kot enega ključnih 

elementov presoje dejanskega stanja. Posebna pozornost bo posvečena osnutku nacionalnih smernic za energetsko 

prenovo stavb kulturne dediščine in prikazu praktičnega primera njihove uporabe. 



                               

Predavatelji 

S prispevki bodo sodelovali predstavniki pristojnih ministrstev Vlade republike Slovenije, strokovnjaki s področja varstva 

kulturne dediščine, tehnični strokovnjaki in pripravljavci nacionalnih strateških dokumentov in smernic. 

Namen in cilj posveta 

Namen posveta je opisati sistem varovanja stavb kulturne dediščine, posebej v kontekstu nacionalnih strateških 

usmeritev za prenovo stavb, opozoriti na kompleksnost pristopa in prikazati dobre zglede delne ali celovite prenove, 

predstaviti osnutek smernic za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine in primer njihove praktične uporabe. 

Cilj posveta je seznaniti udeležence s sodobnimi pristopi varovanja stavb kulturne dediščine, s predvidenimi mehanizmi 

za financiranje njihove prenove ter s strukturo in vsebino smernic za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine. 

Vabljeni 

Posvet je namenjen javnim in zasebnim lastnikom stavb, strokovnjakom s področja varstva kulturne dediščine, 

projektantom in izvajalcem, upravnikom, stanovanjskim skladom, stanovskim zbornicam in vsem drugim zainteresiranim 

ali neposredno vključenim v prenovo stavb kulturne dediščine. 

Program posveta 

URA PREDAVANJE PREDAVATELJ 

9:30 – 10:00 Prihod in registracija 

10:00 – 10:10 Pozdravni nagovor s predstavitvijo vsebine in namena 
posveta 

organizator 

10:10 – 10:35 Varstvo nepremične kulturne dediščine v Sloveniji Mag. Barbara Žižič, 
Ministrstvo za kulturo RS 

10:35 – 11:00 Konservatorski pogled na celovito prenovo stavb 
kulturne dediščine 

Predstavnik Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije 

11:00 – 11:20 Nacionalne strateške usmeritve za prenovo stavb in 
položaj stavb kulturne dediščine v njih 

Dr. Marjana Šijanec Zavrl, 
Gradbeni inštitut ZRMK 

11:20 – 11:50 Odmor 

11:50 – 12:15 Prenova stavb kulturne dediščine – dobri in slabi zgledi v 
razmislek 

Predstavnik Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije 

12:15 – 12:40 Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne 
dediščine 

Dr. Damjana Gantar, Mag. 
Sabina Mujkić,  

Urbanistični inštitut RS 

12:40 – 13:00 Praktičen pristop k energetski prenovi stavb kulturne 
dediščine 

Mihael Mirtič,  

Gradbeni inštitut ZRMK 

13:00 – 13:20 Statična in potresna odpornost stavb kulturne dediščine Dr. Samo Gostič,  

Gradbeni inštitut ZRMK 

13:20 – 14:00 Razprava 

Organizator si pridružuje pravico do manjših posodobitev predvidenega programa 

Prijava na posvet 

Prijave sporočite preko spletne povezave TUKAJ ali preko povezave z uporabo QR kode ali po e-pošti: 

neva@gi-zrmk.si najkasneje do torka, 8. marca 2016. 

Kotizacije ni!   

http://goo.gl/forms/KOy8Zgj0LU
mailto:neva@gi-zrmk.si

