
Predavatelji predstavitev - primer 

 

Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ. dipl. inž. grad., Gradbeni inštitut ZRMK 

Dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ. dipl. inž. grad., je diplomirala leta 1984 na 

Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, na oddelku za 

gradbeništvo – konstrukcijska smer. V letih od 1984 do 1993 je bila na UL 

FGG zaposlena kot mlada raziskovalka in asistentka na predmetnem 

področju stavbarstvo. Na isti fakulteti je leta 1993 doktorirala na področju 

toplotnega odziva stavb.  

Od leta 1994 naprej je zaposlena na Gradbenem inštitutu ZRMK, zdaj kot 

vodja Centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo, njeno ožje 

razvojno področje je trajnostna gradnja.  

V letih 1997 - 2012 je bila znanstvena sodelavka na UL FGG.  Od leta 2013 dalje kot docentka, od leta 

2019 kot izr. prof. za predmetno področje upravljanje nepremičnin tudi predava na Evropski pravni 

fakulteti v Novi Gorici. Je vodja programa usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdajanje 

energetskih izkaznic, po javnem pooblastilu pristojnega ministrstva za obdobje (2011 - 2014 in 2014 - 

2019).  

Deluje na področju URE in OVE pri novogradnjah in prenovah, skoraj nič-energijskih stavb in trajnostne 

gradnje. V zadnjih letih je na omenjenih področjih vodila vrsto domačih in mednarodnih raziskovalno 

razvojnih projektov (v okviru H2020, 7. OP, Inteligentna Energija Evropa, Interreg, COST, EUREKA).  Je 

članica Strokovnega sveta za učinkovito rabo energije pri MZI (2014) in Komisije za preverjanje 

izpolnjevanja pogojev za priznavanje poklicne kvalifikacije reguliranega poklica izdelovalca energetske 

izkaznice (od 2015) pri MZI,   sodelovala je v strateškem svetu za učinkovito rabo energije (2009) in 

strateškem svetu za stanovanjsko gradnjo (2010), oboje pri MOP. Je tudi članica IZS, članica UO GBC 

Slovenija, članica tehničnega odbora TC Toplota in TC Trajnostna gradnja pri SIST, društev SLOSE, 

Slovenski E-foruma in ICOMOS. 

 

Neva Jejčič, univ. dipl. inž. arh., Gradbeni inštitut ZRMK 

Že med študijem na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani je po končanem drugem letniku za tri mesece 
odšla na izpopolnjevanje v Veliko Britanijo, v četrtem letniku pa zaradi 
raziskovalnega projekta o Maksu Fabianiju in mestni palači na Dunaj in Trst. Z 
diplomsko nalogo z naslovom »Raziskava možnega razvoja stanovanjske 
soseske« pod mentorstvom prof. dr. Vladimirja Brezarja je uspešno zaključila 
univerzitetni študij.  

Delovne izkušnje si je najprej tri leta nabirala v projektivnem biroju 
gradbenega podjetja Primorje. Nadaljnji dve leti se je ukvarjala s celovitim 
urejanjem prenov, od zasnove, načrtovanja, izvedbenih načrtov, izbire in 
nadzor izvajalcev do končne izvedbe, lokalov, stanovanj fizičnih oseb in 
poslovalnic banke Vipa in podjetja Avrigo.  

Na Uradu za prostorsko planiranje je dve leti vodila pripravo državnih lokacijskih načrtov za HE Doblar 
in Plave, avtocestni odsek Krška vas – Obrežje in plato mednarodnega mejnega prehoda Obrežje. Od 
leta 1998 je zaposlena na Gradbenem inštitutu ZRMK – Gradbenem centru Slovenije, kjer se ukvarja z 



raznolikim in širokim področjem delovanja: raziskovalno delo, priprava razstav na različnih prireditvah 
na temo graditeljstva, svetovanje občanom v zvezi z gradnjo in prenovo, ozaveščanje, informiranje, 
usposabljanje in predavanja za širšo javnost (strokovna in laična) o novostih v graditeljstvu, trajnostno 
gradnjo, energijo v stavbah, razvoj meril v okviru nacionalne certifikacijske sheme Znak kakovosti v 
graditeljstvu ter projekti, povezani z ohranjanjem kulturne dediščine.  

Bogate izkušnje prenaša tudi s strokovnimi, poljudnimi in znanstvenimi članki v različnih strokovnih in 

poljudnih medijih ter predavanjih za strokovno in laično javnost, še posebej na temo stavbnega 

pohištva, njegove vgradnje in zagotavljanja kakovosti pri gradnji in prenovi stavb. 

 

 


