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5. KONFERENCA TRAJNOSTNE GRADNJE – REŠITVE ZA OMEJITVE  

15. in 16. oktober 2020 

PROGRAM SPLETNE KONFERENCE 

Prvi dan: 15. oktober 2020 

8:50-9:00 vključitev v ZOOM aplikacijo 

9.00 – 9.05              Pozdrav organizatorja GBC Slovenija 
                                dr. Iztok Kamenski, predsednik GBC Slovenija 

9.05 – 9.15              Pozdrav častnega gosta;  
                                minister mag. Andrej Vizjak, MOP 

TRAJNOSTNA GRADNJA  - PRIMERI DOBRIH PRAKS 

9.15 – 9.35            Razvoj  slovenskega sistema za vrednotenje trajnostne gradnje          
                               dr. Sabina Jordan, ZAG 

 

5 minut namenjenih vprašanjem in razpravi. 

9.35-9.55       Drive 0 - dobre prakse pri uporabi trajnostnih gradbenih materialov,              

                             kakovostnih izvedb v gradbeništvu ter recikliranja v gradbeni industriji                          

                             Domen Ivanšek, u.d.i.g., Knauf Insulation d.o.o. 
 

5 minut namenjenih vprašanjem in razpravi. 

9.55 – 10.15        Trajnostna gradnja (predstavitev projekta Pod Pekrsko gorco) in       
                            upravljanje javnih najemnih stanovanj (predstavitev projekta Zeleni gaj F2) 
                                Blaž Češka, mag. Primož Vrenk SSRS 

 

5 minut namenjenih vprašanjem in razpravi. 

10.15-10.25          Priročnik  Krožno gospodarstvo – Prehod v trajnostno gradnjo in        
                             življenjski cikel stavbe 
                              mag. Vanesa Čanji,  Fitmedia d.o.o. 
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KAKOVOSTNA BIVALNA KLIMA 

10.25 – 10.45         Obnova ogrevalnih sistemov 
                               dr. Vlasta Krmelj, Energap 
 

5 minut namenjenih vprašanjem in razpravi. 

10.45 – 10.55         Kako doseči ugodno bivalno klimo z uporabo proizvodov za  interier 
                               Dr. Iztok Kamenski, JUB d.o.o. 

 

10.55 – 11.15         Prezračevanje objekta: Centralno/lokalno 
                               Milan Kuster, Lunos d.o.o. 
 

5 minut namenjenih vprašanjem in razpravi. 

11.15 – 11.35         Zdravi bivalni pogoji 
                               dr. Mateja Dovjak, FGG    
 

5 minut namenjenih vprašanjem in razpravi. 

11.35 – 11.45        Sklepna beseda in vabilo za drugi dan.  
                              dr. Iztok Kamenski, predsednik GBC Slovenija  

Drugi dan: 16. oktober 2020 

8:45-8:55 vključitev v ZOOM aplikacijo 

8.55 – 9.00          Pozdrav organizatorja GBC Slovenija 
                            dr. Iztok Kamenski, predsednik GBC Slovenija 

SANACIJA OBJEKTOV, KI SODIJO POD SPOMENIŠKO VARSTVO 

9.00 – 9.20     Zahteve in omejitve pri sanaciji objektov pod spomeniškim varstvom  
                           Damjana Pečnik, ZVKD   
 

5 minut namenjenih vprašanjem in razpravi 

9.20 – 9.40     Nacionalne smernice kot vodilo in pomoč pri energetski prenovi stavb      
                           kulturne dediščine                            
                           mag. Miha Tomšič, ZRMK        
 

5 minut namenjenih vprašanjem in razpravi 

9.40 – 10.00       Toplotni ovoj v stavbah, kjer zunanji posegi niso dovoljeni 
                Miloš Kmetič, u.d.i.g, Xella porobeton d.o.o.  

 
5 minut namenjenih vprašanjem in razpravi 
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10.00 – 10.10      Študijski primer sanacije fasade stavbe pod spomeniškim varstvom  
                            Aleš Kovač, dipl.ing.gr. , JUB d.o.o. 

 

10.10 – 10.30      Zunanja podoba starih stavb  
                           Irena Hošpel,  Wienerberger d.o.o.  
 

5 minut namenjenih vprašanjem in razpravi 

10.30-  10.50      Celovit investicijski pristop in izkušnje pri energetski prenovi javnih stavb z                        
                            nepovratnimi sredstvi, ki so pod varstvom ZVKD  
                            mag. Primož Praper, Eutrip d.o.o. 
 

5 minut namenjenih vprašanjem in razpravi 

10.50 – 11.10      Obnova starega dvorca Grajska pristava – predstavitev projekta 
                            prof. Maruša Zorec, Fakulteta za arhitekturo 
 

5 minut namenjenih vprašanjem in razpravi 

11.10 – 11.20        Zaključek konference: povzetek in sklepna beseda  
                              dr. Iztok Kamenski, predsednik GBC Slovenije 

 

Več o konferenci in prijava na povezavi:  

https://gbc-slovenia.si/uncategorized-sl/5-konferenca-trajnostne-gradnje-15-in-16-oktobra-2020-

na-spletu/ 

 

IZS pooblaščenim in nadzornim inženirjem za udeležbo na konferenci prizna 4 kreditne točke iz 

izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih 

inženirjev. 

ZAPS pooblaščenim projektantom za udeležbo na konferenci prizna 3 kreditne točke iz izbirnih 

vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju.  

 

POMEMBNO:  

Za pridobitev kreditnih točk izobraževanja, je potrebna prisotnost na konferenci oba 

dneva.   
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