Projekt CEC5
Mednarodna konferenca

Kako doseči energijsko učinkovitost v javnih stavbah
Zeleno javno naročanje in vključitev v trajnostne kriterije vrednotenja stavb
13. marec 2014, od 9h do 16h, dvorani 3 in 4 - Urška,
53. mednarodni sejem DOM, Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana
Nizkoenergijska gradnja in obnova (energijska sanacija) stavb v javnem sektorju ob sočasnem upoštevanju načel trajnostne gradnje znatno prispevajo k doseganju cilja 20 % energijske učinkovitosti
do leta 2020. Zainteresirani strokovni javnosti bomo na mednarodni konferenci predstavili številne
konkretne ideje in že izpeljane rešitve, s katerimi bi lahko javne stavbe postavili za zgled na področju
energijske sanacije, predvsem z opredelitvijo metod in sistemov trajnostnega vrednotenja stavb.
Udeležba na delavnici z vključenim kosilom je brezplačna. Delavnica bo potekala v angleškem
jeziku, predavanja ne bodo prevajana.
Za dodatne informacije glede programa in lokacije dogodka je na voljo ga. Iva Gruden,
iva@umanotera.org, +386 (0)1/43-97-100.
program konference*
Ura
9. – 9.15

Predavanje
Pozdravni nagovor, predstavitev projekta CEC5

9.15 – 10.00

Orodje CESBA in njegova uporaba v avstrijski regiji
Predarlska / Vorarlberg
Odmor
Metode trajnostnega vrednotenja stavb s primeri aplikacije
OPEN HOUSE in CESBA ocenjevanja v Sloveniji ter ID
Green Building nagrada za integralno (energijsko)
načrtovanje stavb
Predstavitev študije uporabe orodja CESBA, primerjava
sistema certificiranja Protocollo Itaca in uporabe v Italiji
Kosilo
Nov pristop k okoljskim zahtevam za poslovne stavbe –
ključni rezultati analize LCA
Prenova objekta s statusom stavbne dediščine za
namene poslovne stavbe v Martjancih v Prekmurju
po načelih OVE in URE

10.00 – 10.30
10.30 – 11.30

11.30 – 12.15
12.15 – 13.15
13.15 – 14.00
14.00 – 15.00

15.00-15.15

Uvajanje sistema upravljanja z energijo v javnih objektih
v Občini Škofja Loka

15.15-16.00

Priporočila za prenovo temeljnih okoljskih zahtev za
stavbe (Uredba o ZeJN, Priloga 7) – predstavitev
rezultatov strokovnih delavnic v okviru projekta CEC5

Po 16.00

Predavatelj
Uroš Vajgl, vodja Sektorja za
okolje in podnebne spremembe,
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
Slovenija
Markus Berchtold, direktor, NENA Network Enterprise Alps, Avstrija
Marjana Šijanec Zavrl, vodja
Centra za bivalno okolje,
gradbeno fiziko in energijo,
GI ZRMK, Slovenija
Luca Degiorgis, član odbora,
iiSBE, Italija
Alenka Burja, okoljska svetovalka,
Slovenija
Robert Smodiš, predsednik, in
Stojan Habjanič, član, Slovensko
združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenia, Slovenija
Tatjana Bernik, vodja oddelka za
okolje in prostor, Občina Škofja
Loka, Slovenija
Vida Ogorelec, direktorica,
Umanotera, Slovenija

Razprava
Obisk sejma Dom

*organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe program

Konferenca poteka v okviru projekta CEC5, ki se izvaja preko programa Srednja Evropa s pomočjo sredstev ESRR. http://www.projectcec5.eu/

