STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ARHITEKTOV
PASIVNA HIŠA
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO,
Plečnikova predavalnica
15. junij 2007
PREDVIDENI PROGRAM
8.30 –9.00

Registracija

9.00-9.15

Otvoritev in pozdrav
prof.dr. Peter Gabrijelčič, u.d.i.a., dekan Fakultete za arhitekturo
Uvod
prof.dr. Janez Kresal, u.d.i.a., Fakulteta za arhitekturo

9.15 – 12.00

Kaj je pasivna hiša - definicija, principi načrtovanja in izvedbe,
doc.dr. Martina Zbašnik-Senegačnik, u.d.i.a, Fakulteta za arhitekturo
Zagotavljanje zrakotesnosti pri pasivnih hišah,
Eric Mangematin, Saint Gobain Isover, Isover v Sloveniji d.o.o.
Krajši odmor
Prezračevanje in ogrevanje pasivnih hiš,
Josef Seidl, Drexel und Weiss, IMS ECOTECH d.o.o.
Pasivna hiša - primeren in nujen način gradnje,
prof. Ljubomir Miščević, u.d.i.a., Univerza v Zagrebu, Fakulteta za arhitekturo

12.00-12.45

Otvoritev razstave proizvajalcev in odmor s pogostitvijo

12.45-14.00

Predstavitev programa PHPP 04,
mag.Silvija Kovič, u.d.i.a., mag. Miha Praznik, u.d.i.s., ZRMK
Viri toplote za ogrevanje pasivnih hiš,
Bojan Grobovšek, u.d.i.s., projekt ENSVET
Ekonomska upravičenost gradnje pasivne hiše in predvideni projekti v Sloveniji,
doc.dr. Martina Zbašnik Senegačnik, u.d.i.a, Fakulteta za arhitekturo

14.00-15.00

Razprava - izkušnje udeležencev

15.00

Zaključek

PRIJAVNICA
za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju arhitektov PASIVNA HIŠA
15. junij 2007 od 8.30 do 15.00
Fakulteta za arhitekturo, Zoisova 12, 1000 Ljubljana
Točni podatki za izstavitev računa:
Ime in priimek ________________________________________________
Podjetje ali ustanova:
____________________________________________________________
Naslov:
____________________________________________________________
Davčni zavezanec: DA

NE

ID DDV:
________________________
Tel:
_________________ Fax.:___________________
E-pošta: ___________________________
KOTIZACIJA
75.- € za posameznike, 70.- € ob prijavi treh ali več udeležencev na skupnem računu.
POSEBNA PONUDBA:
Ugodna cena monografije Pasivna hiša (25.- €) ob prijavi na strokovno izpopolnjevanje in plačilu skupaj s
kotizacijo (osebni prevzem knjige na strokovnem izpopolnjevanju).
Kotizacijo (75.- €) ali kotizacijo skupaj z monografijo Pasivna hiša (100.- €) (DDV je vključen v ceno)
se nakaže na transakcijski račun št. 01100-6030707895 UJP s pripisom »pasivna hiša«,
Fakulteta za arhitekturo, Zoisova 12, 1000 Ljubljana.
Račun o plačani kotizaciji (in knjigi) bodo udeleženci prejeli ob registraciji.
Prosimo, da izpolnjeno prijavnico pošljete najkasneje do 11. junija 2007 na naslov: Fakulteta za arhitekturo,
Zoisova 12, 1000 Ljubljana ali po faksu: 01/425 74 14.
Kotizacija mora biti poravnana od 1. do 13. junija 2007.

