
                
 
 

1 
Aktivnosti se odvijajo v okviru projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007), integralnega projekta, sofinanciran s sredstvi evropskega 

programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu – www.care4climate.si 
 

 

51. SEJEM NARAVA – ZDRAVJE 2021 
 

URNIK OBSEJEMSKEGA STROKOVNA PROGRAMA 
SAMODEJNE PREDSTAVITVE – SVETOVANJA – ŽIVI LABORATORIJ  

razstavno svetovalni prostor GI ZRMK v dvorani Kocka (A2) - razstavno svetovalni prostor št. 17 -   
in oder v dvorani Kocka 

 
datum  
/ 
ura 

SAMODEJNE PREDSTAVITVE – dvorana Kocka (A2), razstavno svetovalni prostor št. 17 

21. okt. 21 21. okt. 21 22. okt. 21 23. okt. 21 

sreda četrtek petek sobota 
 
 
 
od  
 
 
9:00 
 
  
do 
 
 
11:00  

KAKO ZAGOTOVITI ZDRAVE 
BIVALNE POGOJE  

IN DOBRO POČUTJE V 
STAVBAH  

 

Kaj vpliva na zdrave bivalne 
razmere pri prenovah stavb 

 
Kakovost zraka v bivalnih prostorih 

 
Naravna osvetlitev in osvetljenost 

notranjih prostorov 
 

Zakonitosti prezračevanja, hlajenja 
in ogrevanja stavb 

 

Gradnja in prenova skoraj nič-
energijskih stavb  

 

Nedestruktivne metode preskušanja 
– termografija, test zrakotesnosti in 

georadar  
 

GI ZRMK 

KAKO ZAGOTOVITI ZDRAVE 
BIVALNE POGOJE  

IN DOBRO POČUTJE V 
STAVBAH  

 

Kaj vpliva na zdrave bivalne 
razmere pri prenovah stavb 

 
Kakovost zraka v bivalnih prostorih 

 
Naravna osvetlitev in osvetljenost 

notranjih prostorov 
 

Zakonitosti prezračevanja, hlajenja 
in ogrevanja stavb 

 

Gradnja in prenova skoraj 
ničenergijskih stavb  

 

Nedestruktivne metode preskušanja 
– termografija, test zrakotesnosti in 

georadar  
 

GI ZRMK 

KAKO ZAGOTOVITI ZDRAVE 
BIVALNE POGOJE  

IN DOBRO POČUTJE V 
STAVBAH  

 

Kaj vpliva na zdrave bivalne 
razmere pri prenovah stavb 

 
Kakovost zraka v bivalnih prostorih 

 
Naravna osvetlitev in osvetljenost 

notranjih prostorov 
 

Zakonitosti prezračevanja, hlajenja 
in ogrevanja stavb 

 

Gradnja in prenova skoraj 
ničenergijskih stavb  

 

Nedestruktivne metode preskušanja 
– termografija, test zrakotesnosti in 

georadar  
 

GI ZRMK 

KAKO ZAGOTOVITI ZDRAVE 
BIVALNE POGOJE  

IN DOBRO POČUTJE V 
STAVBAH  

 

Kaj vpliva na zdrave bivalne 
razmere pri prenovah stavb 

 
Kakovost zraka v bivalnih prostorih 

 
Naravna osvetlitev in osvetljenost 

notranjih prostorov 
 

Zakonitosti prezračevanja, hlajenja 
in ogrevanja stavb 

 

Gradnja in prenova skoraj 
ničenergijskih stavb  

 

Nedestruktivne metode preskušanja 
– termografija, test zrakotesnosti in 

georadar  
 

GI ZRMK 

 
od  
 
11:00 
 
 do 
 
12:00 

PRENOVA STAVB –  

izsledki iz mednarodnih 
projektov: 

 

H2121 HAPPEN 
 

LIFE IP CARE4CLIMATE 
 

GI ZRMK 

PRENOVA STAVB – 

izsledki iz mednarodnih 
projektov: 

 

H2121 HAPPEN 
 

LIFE IP CARE4CLIMATE 
 

GI ZRMK 

PRENOVA STAVB – 

izsledki iz mednarodnih 
projektov: 

 

H2121 HAPPEN 
 

LIFE IP CARE4CLIMATE 
 

GI ZRMK 

PRENOVA STAVB –  

izsledki iz mednarodnih 
projektov: 

 

H2121 HAPPEN 
 

LIFE IP CARE4CLIMATE 
 

GI ZRMK 

od  
 
12:00 
 
 do 
 
13:00 

ZKG PLATFORMA 
 

Zagotavljanje kakovosti v okviru 
certifikacijske sheme Znak 
kakovosti v graditeljstvu  

LIFE IP CARE4CLIMATE  
 

GI ZRMK 

ZKG PLATFORMA 
 

Zagotavljanje kakovosti v okviru 
certifikacijske sheme Znak 
kakovosti v graditeljstvu  

LIFE IP CARE4CLIMATE  
 

GI ZRMK 

ZKG PLATFORMA 
 

Zagotavljanje kakovosti v okviru 
certifikacijske sheme Znak 
kakovosti v graditeljstvu  

LIFE IP CARE4CLIMATE  
 

GI ZRMK 

ZKG PLATFORMA 
 

Zagotavljanje kakovosti v okviru 
certifikacijske sheme Znak 
kakovosti v graditeljstvu  

LIFE IP CARE4CLIMATE  
 

GI ZRMK 

 

https://www.narava-zdravje.si/arhiv/2360


                
 
 

2 
Aktivnosti se odvijajo v okviru projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007), integralnega projekta, sofinanciran s sredstvi evropskega 

programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu – www.care4climate.si 
 

 
datum  
/ 
ura 

SAMODEJNE PREDSTAVITVE – dvorana Kocka (A2), razstavno svetovalni prostor št. 17 

20. okt. 21 21. okt. 21 22. okt. 21 23. okt. 21 

sreda četrtek petek sobota 

 
 
 
od  
 
 
13:00 
 
  
do 
 
 
14:00 

KAKO ZAGOTOVITI ZDRAVE 
BIVALNE POGOJE  

IN DOBRO POČUTJE V 
STAVBAH  

 

Kaj vpliva na zdrave bivalne 
razmere pri prenovah stavb 

 

Kakovost zraka v bivalnih prostorih 
 

Naravna osvetlitev in osvetljenost 
notranjih prostorov 

 

Zakonitosti prezračevanja, hlajenja 
in ogrevanja stavb 

 

Gradnja in prenova skoraj 
ničenergijskih stavb  

 

Nedestruktivne metode preskušanja 
– termografija, test zrakotesnosti in 

georadar  
 

GI ZRMK 

KAKO ZAGOTOVITI ZDRAVE 
BIVALNE POGOJE  

IN DOBRO POČUTJE V 
STAVBAH  

 

Kaj vpliva na zdrave bivalne 
razmere pri prenovah stavb 

 

Kakovost zraka v bivalnih prostorih 
 

Naravna osvetlitev in osvetljenost 
notranjih prostorov 

 

Zakonitosti prezračevanja, hlajenja 
in ogrevanja stavb 

 

Gradnja in prenova skoraj 
ničenergijskih stavb  

 

Nedestruktivne metode preskušanja 
– termografija, test zrakotesnosti in 

georadar  
 

GI ZRMK 

KAKO ZAGOTOVITI ZDRAVE 
BIVALNE POGOJE  

IN DOBRO POČUTJE V 
STAVBAH  

 

Kaj vpliva na zdrave bivalne 
razmere pri prenovah stavb 

 

Kakovost zraka v bivalnih prostorih 
 

Naravna osvetlitev in osvetljenost 
notranjih prostorov 

 

Zakonitosti prezračevanja, hlajenja 
in ogrevanja stavb 

 

Gradnja in prenova skoraj 
ničenergijskih stavb  

 

Nedestruktivne metode preskušanja 
– termografija, test zrakotesnosti in 

georadar  
 

GI ZRMK 

KAKO ZAGOTOVITI ZDRAVE 
BIVALNE POGOJE  

IN DOBRO POČUTJE V 
STAVBAH  

 

Kaj vpliva na zdrave bivalne 
razmere pri prenovah stavb 

 

Kakovost zraka v bivalnih prostorih 
 

Naravna osvetlitev in osvetljenost 
notranjih prostorov 

 

Zakonitosti prezračevanja, hlajenja 
in ogrevanja stavb 

 

Gradnja in prenova skoraj 
ničenergijskih stavb  

 

Nedestruktivne metode preskušanja 
– termografija, test zrakotesnosti in 

georadar  
 

GI ZRMK 
 

od  
 
 
14:00 
 
  
do 
 
 
15:00 

ZKG PLATFORMA 
 

Zagotavljanje kakovosti v okviru 
certifikacijske sheme Znak 
kakovosti v graditeljstvu  

LIFE IP CARE4CLIMATE  
 

GI ZRMK 

ZKG PLATFORMA 
 

Zagotavljanje kakovosti v okviru 
certifikacijske sheme Znak 
kakovosti v graditeljstvu  

LIFE IP CARE4CLIMATE  
 

GI ZRMK 

ZKG PLATFORMA 
 

Zagotavljanje kakovosti v okviru 
certifikacijske sheme Znak 
kakovosti v graditeljstvu  

LIFE IP CARE4CLIMATE  
 

GI ZRMK 

ZKG PLATFORMA 
 

Zagotavljanje kakovosti v okviru 
certifikacijske sheme Znak 
kakovosti v graditeljstvu  

LIFE IP CARE4CLIMATE  
 

GI ZRMK 

   
 
datum  
/ 
ura 

SAMODEJNE PREDSTAVITVE – dvorana Kocka (A2), razstavno svetovalni prostor št. 17 

20. okt. 21 21. okt. 21 22. okt. 21 23. okt. 21 

sreda četrtek petek sobota 
 
od  
 
 
17:00 
 
 
do 
 
 
19:00 
 
oz. v 
soboto  
 
do 
 
18:00 

KAKO ZAGOTOVITI ZDRAVE 
BIVALNE POGOJE  

IN DOBRO POČUTJE V 
STAVBAH  

 

Kaj vpliva na zdrave bivalne 
razmere pri prenovah stavb 

 

Kakovost zraka v bivalnih prostorih 
 

Naravna osvetlitev in osvetljenost 
notranjih prostorov 

 

Zakonitosti prezračevanja, hlajenja 
in ogrevanja stavb 

 

Gradnja in prenova skoraj 
ničenergijskih stavb  

 

Nedestruktivne metode preskušanja 
– termografija, test zrakotesnosti in 

georadar  
 

GI ZRMK 

KAKO ZAGOTOVITI ZDRAVE 
BIVALNE POGOJE  

IN DOBRO POČUTJE V 
STAVBAH  

 

Kaj vpliva na zdrave bivalne 
razmere pri prenovah stavb 

 

Kakovost zraka v bivalnih prostorih 
 

Naravna osvetlitev in osvetljenost 
notranjih prostorov 

 

Zakonitosti prezračevanja, hlajenja 
in ogrevanja stavb 

 

Gradnja in prenova skoraj 
ničenergijskih stavb  

 

Nedestruktivne metode preskušanja 
– termografija, test zrakotesnosti in 

georadar  
 

GI ZRMK 

KAKO ZAGOTOVITI ZDRAVE 
BIVALNE POGOJE  

IN DOBRO POČUTJE V 
STAVBAH  

 

Kaj vpliva na zdrave bivalne 
razmere pri prenovah stavb 

 

Kakovost zraka v bivalnih prostorih 
 

Naravna osvetlitev in osvetljenost 
notranjih prostorov 

 

Zakonitosti prezračevanja, hlajenja 
in ogrevanja stavb 

 

Gradnja in prenova skoraj 
ničenergijskih stavb  

 

Nedestruktivne metode preskušanja 
– termografija, test zrakotesnosti in 

georadar  
 

GI ZRMK 

KAKO ZAGOTOVITI ZDRAVE 
BIVALNE POGOJE  

IN DOBRO POČUTJE V 
STAVBAH  

 

Kaj vpliva na zdrave bivalne 
razmere pri prenovah stavb 

 

Kakovost zraka v bivalnih prostorih 
 

Naravna osvetlitev in osvetljenost 
notranjih prostorov 

 

Zakonitosti prezračevanja, hlajenja 
in ogrevanja stavb 

 

Gradnja in prenova skoraj 
ničenergijskih stavb  

 

Nedestruktivne metode preskušanja 
– termografija, test zrakotesnosti in 

georadar  
 

GI ZRMK 



                
 
 

3 
Aktivnosti se odvijajo v okviru projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007), integralnega projekta, sofinanciran s sredstvi evropskega 

programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu – www.care4climate.si 
 

 
datum  
/ 
ura 

INDIVIDUALNA SVETOVANJA – dvorana Kocka (A2), razstavno svetovalni prostor št. 17 

20. okt. 21 21. okt. 21 22. okt. 21 23. okt. 21 

sreda četrtek  petek sobota 

 
od  
10:00 
do 

13:00 

Arhitekt svetuje: 
Gradnja in prenova stavb z 

upoštevanjem vpliva na okolje in 
zdravje ljudi  

Arhitekt svetuje: 
Gradnja in prenova stavb z 

upoštevanjem vpliva na okolje in 
zdravje ljudi 

Arhitekt svetuje: 
Gradnja in prenova stavb z 

upoštevanjem vpliva na okolje in 
zdravje ljudi 

Arhitekt svetuje: 
Gradnja in prenova stavb z 

upoštevanjem vpliva na okolje in 
zdravje ljudi 

od  
11:00 
do 
13:00 

Cenovno ugodno in do okolja 
prijazno ogrevanje  

Obnovljivi viri energije  

Cenovno ugodno in do okolja 
prijazno ogrevanje  

Obnovljivi viri energije  

 Cenovno ugodno in do okolja 
prijazno ogrevanje  

Obnovljivi viri energije  

od  
15:00 
do  
18:00 
 

Arhitekt svetuje: 
Gradnja in prenova stavb z 

upoštevanjem vpliva na okolja in 
zdravje ljudi 

Arhitekt svetuje: 
Gradnja in prenova stavb z 

upoštevanjem vpliva na okolje in 
zdravje ljudi 

Arhitekt svetuje: 
Gradnja in prenova stavb z 

upoštevanjem vpliva na okolje in 
zdravje ljudi 

Arhitekt svetuje: 
Gradnja in prenova stavb z 

upoštevanjem vpliva na okolje in 
zdravje ljudi 

od  
16:00 
do  
18:00 

Cenovno ugodno in do okolja 
prijazno ogrevanje  

Obnovljivi viri energije 

Cenovno ugodno in do okolja 
prijazno ogrevanje  

Obnovljivi viri energije 

 Cenovno ugodno in do okolja 
prijazno ogrevanje  

Obnovljivi viri energije 

 

Dva dogodka v okviru ŽIVEGA LABORATORIJA O PRENOVI STAVB - oder v dvorani Kocka 

datum 
/ ura 

20. okt. 21 22. okt. 21 
sreda, od 13:30 do 15:00 petek, od 11:30 do 13:00 

  
 

USPEŠNA PRENOVA VEČSTANOVANJSKIH STAVB 

Izkušnje pri prenovah večstanovanjskih stavb v luči  

stroke, upravnikov in lastnikov/stanovalcev ter možnosti sofinanciranja  

Vabljeni predvsem upravniki in lastniki/stanovalci večstanovanjskih stavb 

www.trajnostnagradnja.si 

GI ZRMK  

 
 

USPEŠNA PRENOVA STAVB 

Vloga in izkušnje projektantov pri prenovah stavb  

Vabljeni predvsem projektanti in lastniki/stanovalci stavb 
www.trajnostnagradnja.si 

 

GI ZRMK 

 

http://www.trajnostnagradnja.si/
http://www.trajnostnagradnja.si/

