POVABILO NA ŽIVI LABORATORIJ - LIFE IP CARE4CLIMATE

USPEŠNA PRENOVA STAVB
petek, 22. oktober 2021, med 11.30 in 13.00 uro
v živo na odru v dvorani KOCKA
na sejmu Narava-zdravje na Gospodarsko razstavišču v Ljubljani, Dunajska cesta 18

in v e-obliki preko Zooma

Uspešnost prenove stavb temelji tudi na izbiri projektanta, ki je vezni člen med investitorjem,
upravnikom/upravljalcem in izvajalcem, njegovem razumevanju potreb, želja in finančne zmožnosti
investitorja ter okoljskih in družbenih izzivov, povezanih z blaženjem podnebnih sprememb, kar botruje izbiri
ukrepov in rešitev ob upoštevanju pravil stroke. Ključno je, da se v stavbi po prenovi izboljša tudi bivalno in
delovno okolje in dvigne kakovost grajenega okolja z upoštevanjem zadovoljstva in zdravja uporabnikov.
Rdeča nit krajših predstavitev bodo inovativne in napredne rešitve, ki lahko služijo kot zgled oz. predstavljajo
dobro prakso pri prenovah stavb. Omenjene bodo tudi prostorske, tehnične, kulturnovarstvene, finančne in
druge omejitve, ki vplivajo na izbiro ukrepov z rešitvami, rabo energije, stroške upravljanja in vzdrževanja,
zadovoljstvo in počutje uporabnikov in končni izgled. Dotaknili se bomo nepovratnih spodbud in kreditov in
predstavili aktualna nova pilotna projekta Eko sklada, razvita v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.
Po krajših predstavitvah po potekala razprava z udeleženci z izmenjavo znanj, izkušenj in mnenj, kjer bo tekla
razprava o:
-

pomenu in vlogi projektantov pri prenovi stavb,
izzivih, priložnostih in preprekah/ovirah s katerimi se srečujejo pri prenovah,
zakonodajnih in administrativnih ovirah pri prenovah,
izkušnjah z že izvedenimi prenovami ter
znanjih in veščinah, ki jih pri svojem delu pogrešajo.

Povabilo je namenjeno udeležencem usposabljanj v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, še posebej
projektantom, pa tudi nadzornikom, upravnikom in upraviteljem stavb, energetskim menedžerjem,
energetskim svetovalcem, skladom, finančnim ustanovam, proizvajalcem in ponudniki proizvodov, materialov
in tehnologij ter investitorjem, lastnikom/uporabnikom stavb 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 stavb« (drugi po vrsti) in zeleno obarvano polje z napisom »PRIJAVITE SE) najkasneje do
četrtka, 21. 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

