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KAKOVOSTNO BIVANJE V VEČSTANOVANJSKIH ZGRADBAH  

 
Termin izvedbe: 18. december  2020 

ON LINE STROKOVNO SREČANJE 
 

Program strokovnega srečanja 

8.55 - 9.00            Vključitev in vzpostavitev povezave 

9.00 – 9.05   

Pozdrav predsednika GBC Slovenije dr. Iztok Kamenski in direktorja ZPN 

Boštjan Udovič 

Predstavitev programa 

9.05 – 9.15   Nagovor častnega gosta:  Robert Rožac, državni sekretar   

9.15 – 9.35 
Bivanjska klima  

Prof. Mateja Dovjak, FGG 

 

9.35 – 9.45 

Sanacija plesni nastale zaradi toplotnih mostov.  
Kako pričnemo in na kaj moramo biti pazljivi  
dr. Iztok Kamenski, JUB d.o.o. 

9.45 – 10.00 
Izboljšanje bivalnega udobja z notranjo izolacijo,  
Miloš Kmetič, u.d.i.g Xella porobeton d.o.o. 

10.00– 10.15 
Izboljšanje klime v večstanovanjskih stavbah  -prezračevanje  

Milan Kunster, u.d.i.g, Lunos 

10.15 – 10.30 
Ugodje v prostoru in energetska učinkovitost pri hlajenju 

dr. Janko Remec, Bureau Veritas, d.o.o. 

10.30 – 10.45 
Mineralna izolacija – ugodje, zdravje in varnost 

Tomaž Dolenc, u.d.i.g, tehnična podpora, Knaufinsulation d.o.o.  

10.45 – 11.05 
Problematika vgradnje okenskih polic in drugih elementov na fasadi, ki 
lahko vplivajo na estetiko in funkcionalnost  
Aleš Kovač, d.i.g, JUB d.o.o 
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11.05 – 11.20 
Obnovljivi trajnostni gradbeni materiali na bazi lesa 
doc. dr. Igor Gavrić, UP FAMNIT & InnoRenew CoE 

11.20 – 11.35 
Trajnost betona 
Branko Krašovec, Greening 

11.35 – 11.50 
Dobre prakse: Predstavitev gradnje največje lesene stavbe v Sloveniji: 
vsebina, zasnova, monitoring 
doc. dr. Iztok Šušteršič, UP FAMNIT & InnoRenew CoE 

11.50  - 12.05 

Nepovratne finančne spodbude Eko sklada, Slovenskega okoljskega 

sklada 

mag. Maja Vrezovnik , Eko sklad 

12.05  - 12.15 
Povzetek in zaključek dogodka 

dr. Iztok Kamenski, GBC Slovenija   

 

 

Prijava na dogodek preko spodnje povezave:  
https://gbc-slovenia.si/prijavnica-kakovostno-bivanje-v-vecstanovanjskih-zgradbah/ 
  
 
Sponzorji dogodka 

                                                    
 
 

                           
 
 
Opombi:  
 
Po prijavi boste prejeli opomnik in povezavo na spletni dogodek 7, dni, dan in uro pred začetkom 
predavanj na elektronski naslov naveden na prijavnici.  
 
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 2 kreditni točki iz 
izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih 
inženirjev. Pooblaščeni arhitekti za udeležbo na izobraževanju prejmejo 3 kreditne točke.     

https://gbc-slovenia.si/prijavnica-kakovostno-bivanje-v-vecstanovanjskih-zgradbah/
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