MEDNARODNA STROKOVNA EKSKURZIJA:
OGLED SKORAJ NIČENERGIJSKIH HIŠ V LINZU IN GORNJI AVSTRIJI

Gradbeni inštitut ZRMK, slovenski koordinator projekta »Skoraj ničenergijske hiše: Že danes
obiščite hiše prihodnosti« (angleški naziv: NZEB2021: »Doors Open Days«, spletna stran:
http://www.0energijskehise.si, okrajšano: NZEB2021), poziva državne, regionalne in lokalne
odločevalce, predstavnike medijev, strokovnjake na področju graditve skoraj ničenergijskih hiš in
ostale zainteresirane k prijavi na mednarodno strokovno ekskurzijo: »Ogled skoraj ničenergijskih
hiš v Gornji Avstriji«. Dogodek bo gostil in vodil OÖ Energiesparverband, avstrijski partner v
projektu NZEB2021 (spletna stran energetske agencije v Gornji Avstriji: http://www.esv.or.at/).
Kratek opis projekta NZEB2021: Kampanja "Skoraj ničenergijske hiše: Že danes obiščite hiše
prihodnosti" poteka v Sloveniji, Belgiji, Nemčiji, Madžarski, Švedski, Franciji, Avstriji, ter na Poljskem,
Malti in Irskem. S projektom želimo seznaniti širšo javnost s sodobnimi tehnologijami gradnje skoraj
ničenergijskih hiš. Skoraj ničenergijska stavba je visoko energijsko učinkovita. Majhnim potrebam po
energiji za delovanje stavbe zadosti energija iz obnovljivih virov (npr. toplotne črpalke, sončni
zbiralniki, fotonapetostni paneli, uporaba biomase, soproizvodnja toplote in električne energije itd.).

Termin ekskurzije:
 Odhod iz Ljubljane: sreda, 9.4.2014, zgodaj popoldan.
 Povratek v Ljubljano: petek, 11.4.2014, pozno popoldan.
Rok za prijavo: Sreda, 26.3.2014, oziroma do zapolnitve prostih mest.
Največje število udeležencev: 30.
Kotizacija: Prevoz, nastanitev v hotelu in strokovno vodenje so v okviru mednarodne ekskurzije za
podpornike projekta NZEB2021 brezplačni.
Dodaten informacije o ekskurziji in postopku prijave dobite na telefonski številki: 01/ 280 84 01 ali
pa pišite na elektronski naslov: miha.mirtic@gi-zrmk.si.

Mednarodna strokovna ekskurzija sovpada v okvir aktivnosti projekta »Skoraj ničenergijske hiše: Že
danes obiščite hiše prihodnosti«, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Inteligentna
energija Evropa.

VODENI OGLEDI SKORAJ NIČENERGIJSKIH HIŠ V GORNJI AVSTRIJI
Zaradi dosledne politike že danes najdemo v avstrijski zvezni deželi Gornji Avstriji več kot tisoč stavb
izvedenih skladno s pasivnimi standardi in tudi nekaj tisoč hiš, ki gredo s tehnologijami v smer proti
skoraj ničenergijskim.
Mednarodna strokovna ekskurzija bo obsegala dva dni vodenih ogledov stavb v Gornji Avstriji.
Vsebina bo osredotočena na nove in prenovljene stavbe po skoraj ničenergijskih standardih,
skladnimi z Gornjeavstrijsko gradbeno zakonodajo, ki zagotavlja doseganje zahtev Evropske direktive
o energetski učinkovitosti stavb (EPBD).
Obiskovalci bodo tako dobili informacije iz prve roke. Ogledali si bomo izbrane rešitve, skladne z
današnjim stanjem tehnike, in sicer tako na področju stavbnega ovoja in instalacij kot tudi
energetskih sistemov.
Predvideni program (delovna verzija):
Sreda, 9. april 2014


Prihod v pozno popoldanskih urah.

Četrtek, 10. april 2014





Pozdrav in uvodni seminar OÖ Energiesparverband.
2-3 strokovno vodeni ogledi:
- Večstanovanjska stavba: novogradnja in/ali prenova.
- Javna stavba: novogradnja in/ali prenova (npr. novogradnja ali prenova šole, vrtca, itn.).
Večerja.

Petek, 11. april 2014




2-3 strokovno vodeni ogledi:
- Javna stavba: novogradnja in/ali prenova.
- Daljinsko ogrevanje na biomaso in/ali sistem soproizvodnje toplote in električne energije.
Odhod, predvidoma ob 14.00 uri.

Jezik: Vodeni ogledi hiš bodo potekali v angleškem jeziku.

Dokončen program in s tem tudi točno uro prihoda in odhoda vam bomo sporočili najkasneje dva
tedna pred ekskurzijo. Prijave sprejemamo do srede, 26. marca 2014.
Vljudno vabljeni.
Kontakt:
Vodja projekta NZEB2021: dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ. dipl. inž. grad.
marjana.sijanec@gi-zrmk.si
Operativni vodja projekta NZEB2021: Mihael Mirtič, univ. dipl. inž. grad.
miha.mirtic@gi-zrmk.si

