DELAVNICA
PRIPRAVA DOLGOROČNE STRATEGIJE ZA SPODBUJANJE
NALOŽB V PRENOVE STAVB
54. mednarodni sejem DOM
Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana
sreda, 11. marec 2015, od 10.00 do 13.30 v dvorani 1 - Urška
Obstoječi stavbni fond predstavlja sektor z največjim potencialom za doseganje prihrankov energije. Stavbe
so ključne za doseganje ciljev EU v zvezi z zmanjšanjem rabe energije za ogrevanje in hlajenje, doseganjem
zastavljenega deleža obnovljivih virov ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.
Obveznosti, ki izhajajo iz evropskih direktiv, so prenesene v Energetski zakon (EZ-1). Trenutno so v skladu z
EZ-1 v pripravi strokovne podlage za dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb v prenove stavb. Strategija
bo opredelila potencial stavb za prenovo, stroškovno učinkovite pristope k prenovi, politike in ukrepe za
spodbujanje energijsko učinkovitih prenov ter opredelila cilje pričakovanega prihranka energije in širših koristi.
Dolgoročna strategija bo s sodelovanjem različnih deležnikov (banke, finančne institucije, energetski
pogodbeniki, gradbena industrija in izvajalci, projektanti, nadzorniki, lastniki stavb, upravniki, stroka, občine
in država) podala usmeritve glede tega, kako naj država pristopi k celoviti prenovi stavb in zagotovi pogoje,
da se bo energijska sanacija tako javnih kot zasebnih stavb v prihodnjih letih postopoma in nemoteno
nadaljevala, vključno z vodilno vlogo države pri skoraj nič-energijski gradnji.
Ob pripravi strokovnih podlag, ki jih za potrebe Ministrstva za infrastrukturo pripravlja konzorcij GI ZRMK, IJS,
CPOEF, želimo v kar največji meri upoštevati poglede in mnenja ključnih deležnikov celovite energijske
prenove stavb. Zato bo zainteresiranim razpravljavcem v drugem delu delavnice omogočena tudi predstavitev
krajših prispevkov, na podlagi vnaprejšnje napovedi teme pri organizatorju dogodka.
Vabljeni k aktivni udeležbi na razpravi!
Kotizacije za udeležbo ni, prijave sprejemamo do vključno 9. marca 2015 preko spletne prijavnice tukaj ali
preko spodnje prijavnice. Vprašanja za razpravo pošljete preko spletne prijavnice ali preko e-pošte. Več
informacij: Neva Jejčič, neva@gi-zrmk.si, 01 280 83 07.
Vljudno vabljeni.
Gradbeni inštitut ZRMK

Gospodarsko razstavišče

Doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

Stane Kavčič,

Vodja centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo
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URA

NASLOV PREDAVANJA

PREDAVATELJ

10.00 – 10.10

Pozdravni nagovor

Doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl,
Gradbeni inštitut ZRMK

10.10 – 10.25

Energetska prenova stavb, stanje
in načrti

Mag. Erik Potočar,
Ministrstvo za infrastrukturo

10.25 – 10.40

Kako do večjih učinkov politik in
ukrepov za spodbujanje
energetske prenove stavb?

10.40 – 10. 55

Stroškovno optimalni ukrepi
energijske prenove in načrti
glede skoraj nič-energijskih stavb

Doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl,
Gradbeni inštitut ZRMK

10.55 – 11.10

Izzivi energijske prenove stavb
osrednje vlade

Lucija Remec,
Ministrstvo za pravosodje

11.10 – 11. 25

Kulturna dediščina in energetska
prenova

Marija Režek Kambič,
ZVKDS OE Ljubljana

11.25 – 11.45

Mag. Stane Merše,
Inštitut Jožef Štefan

ODMOR

11.45 – 12.00

Energetsko pogodbeništvo v
Sloveniji

12.00 – 12.15

Primeri prenove s kombiniranimi
viri financiranja

12.15 – 12.30

Trajnostni vidiki prenove stavb

12.30 – 13.30

RAZPRAVA

Mag. Damir Staničić,
Inštitut Jožef Štefan
Mag. Miha Tomšič,
Gradbeni inštitut ZRMK
Saša Galonja,
Ministrstvo za okolje in
prostor
Predhodno prijavljeni

Informacije in prijave: Neva Jejčič, Gradbeni inštitut ZRMK, tel.: 01/ 280 8 307, fax: 01/280 8 451, e-pošta: neva @gizrmk.si ali preko spletne prijavnice tukaj.
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Prijavitelj
Naslov
Telefon
E - naslov
Za razpravo prijavljamo naslednje udeležence (ime in priimek, funkcija):

Vprašanja za razpravo

Kotizacije za udeležbo ni.
Datum:

Podpis:

Informacije in prijave:
Neva Jejčič, Gradbeni inštitut ZRMK, tel.: 01/ 280 8 307, fax: 01/280 8 451, e-pošta: neva @gi-zrmk.si ali preko spletne
prijavnice tukaj.
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