PROgRAM
08.00 >

Registracija udeležencev

12.15 >

09.00 >

ENERgIJSKA PRENOVA STAVB – TRŽNA NIŠA ZA PROJEKTANTE
IN IZVAJALCE
Marko Umberger, Slovensko društvo za sončno energijo

ENERgIJSKA PRENOVA STAVB V SRBIJI
M.A.sc. Tanja Petrović, Energoprojekt Entel, Beograd

12.45 >

PRVA NIZKOENERgIJSKA VEčSTANOVANJSKA STAVBA
V SLOVENIJI S PODPORO EU
Marjan Strnad, Marko Kramar, Akropola d.o.o.

13.15 >

Odmor

09.15 >

UčINKI ENERgIJSKE PRENOVE STAVB
prof. dr. Peter Novak, Evropska okoljska agencija

ENERgIJSKA PRENOVA STAVB V LASTI
LOKALNIH SKUPNOSTI
09.45 >

SPODBUJANJE ENERgIJSKE PRENOVE STAVB V LASTI LOKALNIH
SKUPNOSTI
Jožef Pogačnik, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,
Direktorat za energijo

10.15 >

NAčRTOVANJE IN SPREMLJANJE KAZALCEV
PO ENERgIJSKI SANACIJI
Primož Praper, EUTRIP d.o.o.

10.45 >

VLOgA ARHITEKTA PRI ENERgIJSKI PRENOVI STAVB
mag. Peter gabrijelčič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo

11.15 >

Odmor

POSLOVNI IZZIVI
11.45 >
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ENERgIJSKA PRENOVA STAVB NA HRVAŠKEM
Ljubomir Miščević, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Zagrebu

PRIMERI DOBRE PRAKSE
14.30 >

ARHITEKTURA IN ENERgIJSKA PRENOVA STAVB –
PRAKTIčNE IZKUŠNJE
Kristijan čuk, Fin Ars d.o.o.

15.00 >

ENERgIJSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE PODčETRTEK
Polona Žilnik, Domen Barovič, Jernej Jevševar, IBT SPI d.o.o.

15.30 >

ENERgIJSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE LJUBA ŠERCARJA,
KOčEVJE
Nejc Zemljak, Občina Kočevje

16.00 >

BREZ PREZRAčEVANJA NI PRAVE ENERgIJSKE PRENOVE
Matej Kramar, RE ing

16.30 >

Odmor

17.00 >

18.00 >

četrtek, 10. oktober 2013,
Narodni muzej Slovenije,
Maistrova 1

VABILO S
PROGRAMOM

FORUM

KAKŠNI BODO UČINKI RAZPISA ZA ENERGIJSKO PRENOVO STAVB
V LASTI LOKALNIH SKUPNOSTI

Slovensko društvo za sončno energijo
& KUBUS Inženiring d. o. o ., Ljubljana

Zaključek seminarja

Strokovni posvet soﬁnancira Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad

*Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa.

Eko sklad
Slovenski okoljski javni sklad
Eco Fund
Slovenian Environmental Public Fund
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Kotizacija

Ob lanskoletnem seminarju Zgradbe, energija in okolje
sem zapisal: Slovenski projektanti in izvajalci so brez
dela. Kako preživeti? Velikih projektov in radodarnih
investitorjev še nekaj časa ne bo. Ali so sploh še kje
tržne niše? Priložnosti so pri projektih učinkovite rabe
energije in obnovljivih virov energije v zgradbah.
Država, ki jo vsi tako radi neusmiljeno kritiziramo, je v lanskem in letošnjem
letu izvedla razpis za energijsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti
in za to namenila kar 100 miljonov evrov. Odziv je bil izreden. Na projekt,
ki bo realiziran do 2015, se je prijavilo veliko občin, izbranih je bilo preko
50 projektov, ponekod so dela že končana ali se izvajajo, ponekod so
še v fazi projektiranja. Delo je dobilo veliko slovenskih projektantov in
izvajalcev. Na letošnjem seminarju bomo prikazali prve rezultate oziroma
zanimive primere dobre prakse.
Največkrat pomeni energijska sanacija stavb zamenjavo oken, vgradnjo
dodatne toplotne izolacije sten in strehe, nov ogrevalni sistem, redkeje
mehansko prezračevanje. Na seminarju bomo skušali odgovoriti na
vprašanje kakšna je vloga arhitekta – oblikovalca pri tem.
Kakšni so energijski učinki teh sanacij, ali so kriteriji za izbor pravilni, ali
so potrebne celovite prenove ali pa zadostujejo zgolj posamične rešitve,
o vsem tem pa bomo govorili na okrogli mizi.
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Tržišča se odpirajo tudi na področju bivše Jugoslavije, prikazali bomo kako
napreduje energijska sanacija stavb v Srbiji in na Hrvaškem. Torej dodatne
priložnosti za slovenske projektante, izvajalce in dobavitelje opreme.
Sredstva so tudi v EU, potrebno pa je imeti dober projekt. Enega izmed njih
bomo prikazali na letošnjem seminarju.

PRIJAVLJAMO Naslednje udeležence

Kotizacija zajema: udeležbo na
strokovnem posvetu, osvežilno pijačo
in kavo med odmori.

Na strokovni posvet Zgradbe, energija in okolje 2013,
ki bo v četrtek 10. oktobra 2013, v NARODNEM MUZEJU
SLOVENIJE V LJUBLJANI PRIJAVLJAMO:

Študentje

V EU se v prihodnjih letih napovedujejo velika sredstva za energijske
prenove stavb. Na vseh teh projektih bodo lahko sodelovali tudi slovenski
projektanti in izvajalci. Zato bodo zelo dragocene izkušnje, pridobljene pri
energijski sanaciji stavb v lasti lokalnih skupnosti. Pomembno pa je, da se
iz izkušenj, pa tudi napak nekaj naučimo.

Kotizacija za študente z veljavnim
potrdilom o šolanju znaša 20 € + DDV.

ime in priimek udeleženca
ime in priimek udeleženca
ime in priimek udeleženca
ime in priimek udeleženca
ime in priimek udeleženca

Pred 10 leti smo na našem seminarju prvi predstavili koncept pasivne hiše.
Nismo poželi navdušenja, veliko je bilo dvomov, tudi med našimi vodilnimi
strokovnjaki. Potrebno je bilo še kar nekaj seminarjev, pripeljati smo morali
dr. Wolfganga Faista, izumitelja pasivne hiše in druge tuje projektante,
da smo začeli projektirati in graditi pasivne hiše tudi pri nas. Danes je to
standard, katerega poznajo ne samo projektanti ampak vsak graditelj
enodružinske hiše.
Tudi energijska sanacija stavb mora postati sestavni del razmišljanja
vsakega projektanta in lastnika nepremičnine. Zaenkrat temu še ni
tako. Zamenjava oken in toplotna izolacija fasade da, celovita prenova s
prezračevanjem z vračanjem toplote odpadnega zraka ne. Tako jih razmišlja
večina, tudi država. Prepričan sem, da se bo tudi tovrstno razmišljanje
spremenilo. In to prej kot v 10 letih.

Marko Umberger, strokovni vodja posveta ZEO 2013
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podatki o plačniku kotizacije

ime podjetja ali posameznika
naslov

e-naslov

poŠtna Številka
identifikacijska Številka za DDV	
telefon

PODPIS

zavezanec za DDV (ustrezno obkroŽite)
gsm

PRIJAVA NA STROKOVNI POSVET info@kubus.si

TRŽNA NIŠA ZA PROJEKTANTE IN IZVAJALCE:
EnergIJSKA PRENOVA STAVB

Za strokovni posvet Zgradbe, energija in
okolje 2013, v četrtek 10. oktobra 2013
znaša kotizacija 100 € + DDV.

UGODNOSTI

Posebni popusti za 2 ali več udeležencev
iz istega podjetja. Prvi plača 100%, vsi
ostali pa imajo 50% popust.
Odpovedi

Skrajni rok za pisno odpoved udeležbe
je dva dni pred začetkom strokovnega
posveta. Če se boste odjavili en dan
pred začetkom dogodka vam bomo
zaračunali administrativne stroške v
višini 30 % kotizacije. Pri poznejši odjavi
vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.
Odjavo lahko pošljete na e-naslov
info@kubus.si.
Stroške kotizacije poravnate pred
začetkom posveta, in sicer po prejetju
računa, na poslovni račun podjetja
Kubus Inženiring d.o.o., Ljubljana 330000001252164, pri tem se sklicujte na
številko računa.
Za vse dodatne informacije o
strokovnem posvetu, organizaciji in
trženju smo vam na voljo na telefonski
številki 041 840 144 in e-naslovu
info@kubus.si.
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