POVABILO NA ŽIVI LABORATORIJ - LIFE IP CARE4CLIMATE

USPEŠNA PRENOVA
VEČSTANOVANJSKIH STAVB
sreda, 20. oktober 2021, med 13.30 in 15.00 uro
v živo na odru v dvorani KOCKA
sejem Narava-zdravje, Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana

in v e-obliki preko Zooma
Prenova večstanovanjske stavbe je svojevrsten izziv za lastnike stanovanj/uporabnike, ki se s prenovo običajno
srečajo le enkrat v življenju, pa tudi za upravnika, saj ima vsaka stavba svoje zakonitosti, zahteve in omejitve.
Na dogodku bodo uvodoma podane osnovne smernice prenove tovrstnih stavb s prikazom primerov uspešne
prenove s ključnimi vidiki, ki vplivajo na kakovost prenove in zadovoljstvo vseh vpletenih.
Kakovost prenove je v veliki meri odvisna od upravnika, njegovih organizacijskih ukrepov, dobre
usposobljenosti ter uspešnega soočanja s preprekami/ovirami, izzivi in priložnostmi, ki jih ponuja prenova.
Posebej bo izpostavljen pomen izbire uresničljivih in izvedljivih ukrepov prenove s tehničnimi rešitvami in
možnimi viri financiranja, katerih pomanjkanja je največja prepreka. Spomnili vas bomo tudi na nepovratne
spodbude, kredite in predstavili aktualna nova pilotna projekta Eko sklada, razvita v okviru integralnega
projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.
Po krajših predstavitvah po potekala razprava z upravniki in uporabniki večstanovanjskih stavb z izmenjavo
znanj, izkušenj in mnenj, kjer bo posebej izpostavljeno:
-

kaj mora narediti upravnik, da je prenova stavbe uspešno speljana,
kje so pasti in priložnosti pri pripravi prenove,
kakšne so izkušnje upravnikov z že izvedenimi prenovami ter
katera znanja in veščine pri spodbujanju in spremljanju izvedbe prenove še vedno pogrešajo.

Povabilo je namenjeno udeležencem usposabljanj v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, še posebej
upravnikom večstanovanjskih stavb, pa tudi projektantom, nadzornikom, upraviteljem, energetskim
menedžerjem, energetskim svetovalcem, skladom, finančnim ustanovam, proizvajalcem in ponudnikom
proizvodov, materialov in tehnologij ter investitorjem, lastnikom/uporabnikom oz. stanovalcem in ostalim
zainteresiranim.
Udeležba na dogodku je brezplačna. Kljub temu prosimo, da se zaradi organizacije in izvedbe dogodka (v živo
– največ 30 oseb - in preko Zooma) predhodno prijavite preko spletne prijave na
www.trajnostnagradnja.si/usposabljanje/ (s kurzorjem se premikate po strani do dogodka z naslovom
»Uspešna prenova večstanovanjskih stavb« in zeleno obarvano polje z napisom »PRIJAVITE SE) najkasneje do
torka, 19. oktobra 2021, do 17. ure. V primeru težav s prijavo, prosimo, da nam pišete preko e-pošte
info@trajnostnagradnja.si.
Vljudno vabljeni.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in
partnerjev v projektu – www.care4climate.si

