VABILO NA
POSVETOVALNO DELAVNICO S KLJUČNIMI DELEŽNIKI - ARHITEKTI
OB RAZVOJU ALFA VERZIJE KAZALNIKOV TRAJNOSTNE GRADNJE
POD OKRILJEM PROJEKTA LIFE IP CARE4CLIMATE

ki bo potekala v sredo, 6. novembra 2019,
med 10. in 13. uro v dvorani FORUM
na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani na Dunajski cesti 18
Spoštovani,
Z začetkom leta 2019 se je pod okriljem širšega projekta iz programa LIFE IP CARE4CLIMATE pričela
druga faza priprave slovenskega sistema za vrednotenje trajnostne gradnje. Projekt LIFE IP
CARE4CLIMATE je večletni projekt, ki poteka pod koordinacijo Ministrstva za okolje in prostor (MOP),
merila za trajnostno gradnjo stavb v Sloveniji pa v sodelovanju z ministrstvom pripravljata Gradbeni
inštitut ZRMK (GI ZRMK) in Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG).
Pri razvoju meril je ključno načelo participiranja stroke in uporabnikov, zato predvidevamo različne
oblike strokovnega sodelovanja, med njimi tudi uvodne posvetovalne delavnice z arhitekti.
Vsebina:




Pozdravni nagovor koordinatorja projekta LIFE17 IPC/SI/00007 – LIFE IP CARE4CLIMATE –
MOP.
Predstavitev načrta razvoja kazalnikov trajnostne gradnje v Sloveniji in njihova umestitev v
okvir LEVEL(s) - GI ZRMK in ZAG.
Pogovor z arhitekti o priložnostih in ovirah za uporabo sistema za vrednotenje trajnostne
gradnje v našem okolju.

Vabljeni:
Kot predstavnika enega od ključnih deležnikov, kar arhitekti zagotovo ste, v razvoju kazalnikov
trajnostne gradnje za stavbe v slovenskem prostoru vljudno vabljeni na posvetovalno delavnico
ob razvoju alfa verzije kazalnikov trajnostne gradnje.
Na posvetovalno delavnico vabljeni udeleženci, kot je že bilo predhodno telefonsko usklajeno.
Klub temu prosimo, da zaradi organizacije dogodka potrdite svojo udeležbo preko spletne prijave
TUKAJ ali e-pošte usposabljanje@gi-zrmk.si najkasneje do torka, 5. novembra 2019.
Na dogodku prejmete tudi vstopnico za brezplačen ogled sejma Ambient in DOM plus, ki se bosta
odvijala od 6. do 10. novembra 2019 na Gospodarskem razstavišču.
Veselimo se druženja z vami.
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.

