
 

 
GBC Slovenija  

6. konferenca trajnostne gradnje 2021 
 

Datum dogodka: 30.9.2021 
 

Lokacija: KNAUF INSULATION EXPERIENCE CENTER Škofja Loka in ZOOM 
 
 

  
Kako v stavbah zagotoviti kakovostno bivanje v novi realnosti? 

 
Epidemija je razkrila številne, doslej manj izstopajoče dejavnike bivanja, ki lahko pomembno 
vplivajo na kakovost bivanja v stavbah: 
 
- Kakovost notranjega zraka (vpliv gradbenih materialov na kakovost notranjega  zraka, 

prezračevanje); 

- Varnostni vidiki (ureditev prostorov, svetloba, požarna varnost, varnost pred  

vremenskimi ekstremi); 

- Temperaturno ugodje (izolacija pred vročino in mrazom); 

- Estetika (urejenost notranjosti, okolice, zunanjosti objekta); 

- Vzdrževanje in stroški. 

   

8.45 - 9.00            Sprejem in registracija 

9.00 – 9.15   
Predstavitev agende, uvodni nagovor   

dr. Iztok Kamenski, GBC Slovenija 

9.15 – 9:40 

Dejavniki kakovosti notranjega zraka (kakovost zraka, toplotno in 

akustično ugodje – novogradnja in prenove) 

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

9:40- 10:05 
Prezračevanje delovnih in bivalnih prostorov 
izr.prof.dr. Matjaž Prek, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani 

10:05-10:30 
Aktivno varovanje zdravih sten v COVID razmerah  

dr. Janez Orehek,  JUB d.o.o. 



 

10:30-10:55 
Strojni nanosi gradbenih izdelkov v funkciji varovanja zdravja 
Primož Lovše, Wagner d.o.o. 

10.55 – 11:20 

Analiza vpliva sestave ovojnice stavbe na parametre bivalnega udobja in 
kvaliteto zraka 
za WIENERBERGER predava doc. dr.sc.Bojan Milovanović, Univerza v 
Zagrebu, Gradbena fakulteta 

11:20-11:35 Odmor  

11:35- 12:00 
Čist zrak je enako pomemben kot voda  

dr. Dušan Keber  

12:00-12:25 
Wellbeing v notranjih prostorih v luči zakonodaje in kako vplivajo barve na 
ugodje bivanja 
Laura Ulčkar in Jelka Slatinšek, Jub d.o.o. 

12:25 – 12:50 
Vpliv zelenih rešitev na kakovost bivanja (zelene strehe in zelene stene – 
bivalni in estetski vidiki) 
Domen Ivanšek, u.d.i.g., Knauf Insulation d.o.o. 

12:50 – 13:15 
Dilema prezračevanja: Varčevanje z energijo ali varovanje zdravja? 
Matjaž Valenčič, neodvisni energetski strokovnjak 

13:15 -14:00 Pogostitev in mreženje 

 

   

Konferenca bo izvedena v živo in prek ZOOM aplikacije (ZOOM odprt od 8:50)  

 

Strokovno srečanje je brezplačno.  

 

Za udeležbo na izobraževanju IZS članom podeli 3 kreditne točke skladno s Pravilnikom o stalnem 

strokovnem izpopolnjevanju.  

ZAPS svojim članom za udeležbo dodeli 3 kreditne točke.  

 

POMEMBNA OBVESTILA 

 

Prijavnica na dogodek je na voljo na spletni strani: https://gbc-slovenia.si/dogodki-in-

izobrazevanja/konferenca-trajnostne-gradnje-2021/ 

 

 

Prijavite se lahko za udeležbo na konferenci v živo ali prek internetne platforme.   

 

Število mest na konferenci v živo je omejeno na 40, prijava je mogoča do zasedbe mest.  
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