Energetsko učinkovita
arhitektura zdaj!
Najboljši koncepti,
vzorčne stavbe in
izkušnje iz prakse

Četrtek, 4. junija in petek, 5. junija 2009
Belo jezero na Koroškem (Avstrija)
Jeziki konference: nemški, italijanski, slovenski

2. Mednarodni simpozij o
energetsko učinkoviti arhitekturi
na Belem jezeru

tri Alpe Adria –
nastanek platforme,
ki presega meje

Znanje, praktični primeri
in … sodelovanje

Simpozij »tri Alpe Adria« je bil prvič organiziran v maju 2008 in je takoj doživel velik
uspeh. Okoli dvesto udeleženk in udeležencev iz Avstrije, severne Italije in Slovenije
se je zbralo na Belem jezeru, kjer so se seznanili z izkušnjami in usmeritvami pri energetsko učinkoviti sanaciji starih stavb.
Kot organizatorje nas je zanimalo, ali bodo
razlike v jezikih, zgodovini ter gradbeni in
transportni zakonodaji treh držav na podrocju energetsko učinkovite gradnje predstavljale resno oviro za udeležence. Vendar pa
je »tri« izpolnil vsa naša pričakovanja: počasi,
toda vztrajno se oblikuje zavest o tej regiji
in o zanimivem trgu, ki obstaja na območju
med Alpami in Jadranom.

Cilj platforme »tri Alpe Adria« je ponuditi
prostor za sodelovanje in redno srečevanje
predstavnikov regije, ki so dejavni na
področju energetsko učinkovite gradnje.
Ponujamo jim tri elemente:
1. Najboljše znanje: izkušeni vrhunski
predavatelji, ki predstavljajo nove in uveljavljene rešitve ter posredujejo svoje znanje
s preverjenimi didaktičnimi metodami.
2. Čas za izmenjavo, pogovor, razvoj
prijateljskih vezi ter vzpostavitev poslovnih
stikov med Bolzanom, Celovcem, Ljubljano,
Vidmom in Milanom.
3. Energetsko učinkovita arhitektura
iz prve roke: vsak simpozij »tri« vključuje
tudi izlet za vse udeležence z obiskom zanimivih vzorčnih stavb v bližini.
Po simpoziju bomo znova pripravili lepo
oblikovano poročilo v angleščini.
Veselimo se dveh zanimivih dni na Belem
jezeru!

Na simpoziju boste srečali
• arhitekte in arhitektke, vodilne delavce in
zaposlene v javnih in zasebnih investicijskih
podjetjih, svetovalce in svetovalke za energetiko ter projektante in projektantke hišne
in sanitarne tehnike iz Avstrije, Italije in
Slovenije.
Na simpoziju boste izvedeli
• kateri ukrepi prinašajo največ možnosti
za varčevanje;
• na kaj je treba biti pozoren pri arhitektonski zasnovi, da bodo strategije učinkovitosti
delovale optimalno;
• kateri so najpogostejši razlogi za napake
in kaj morate pri tem upoštevati.

Lokacija simpozija »tri Alpe Adria« na čudovitem Belem jezeru:
čas za nova znanja, izmenjavo izkušenj in navezovanje pomembnih
novih stikov.

Na simpoziju boste spoznali
• najboljše trenutne rešitve na področju
energetsko zelo učinkovite gradnje, ki jih
bodo predstavili poznavalci iz Avstrije,
Nemčije, Italije in Slovenije;
• odlične objekte na kraju samem v okviru
poldnevne ekskurzije z obiskom vzorčnih
stavb na avstrijskem Koroškem;
• vrhunske storitve in trende ter zasnove in
primere dobrih standardnih rešitev;
• možnosti, pasti in podrobne rešitve;
• najboljše strategije za gospodarne rešitve.

Četrtek, 4. junija 2009

9.00 Pozdrav v imenu organizatorjev
Hans-Joachim Gögl, program in organizacija
Simpozij bo povezoval Helmut Krapmeier
9.15 Pozdravni govor g. Reinharta Rohra,
člana koroške deželne vlade za energetiko
9.30 Ni nafte, ni plina – lahko noč,
Evropa! Hans Kronberger, nekdanji poslanec v Evropskem parlamentu in predsednik
Avstrijskega zveznega združenja za fotovoltaiko
10.30 odmor
11.00 kfdw – Najmanjša tovarna na
svetu Christof Müller, strokovnjak za pasivne
hiše o svoji prvi proizvodnji elementov
za pasivne hiše z industrijsko montažo na
svetu in drugih znanstvenih projektih
12.00 Hans Kronberger in Christof Müller
odgovarjata na vprašanja
12.30–14.00 kosilo

Energetsko učinkovita arhitektura na terenu!
Vsi udeleženci simpozija se odpravijo na
izlet: na sliki je proizvodni obrat, ki izdeluje
elemente za pasivne hiše.

14.00–18.00 Izlet »tri«
Vsi udeleženci simpozija »tri« se odpravijo
na pot: nova energetsko učinkovita
arhitektura. Z avtobusi bomo obiskali tri
objekte, ki jih bodo predstavili arhitekti:

kfdw – proizvodni obrat,
ki izdeluje elemente za pasivne hiše;
(do)živeti svetlobo – manjše stanovanjsko
naselje, zgrajeno po standardih, ki veljajo za
pasivne hiše;
enodružinska hiša Schabus, zgrajena po
standardih, ki veljajo za pasivne hiše.
20.00 Večer »tri« Večer bomo preživeli v
novi proizvodni hali podjetja Weissenseer
Holz System Bau. Prisotne bo zabaval
ansambel Hannes Kawrza (petje, saksofon,
klavir). Kozarček vina, bifejska večerja ter
obilica časa za izmenjavo in prijetno
druženje. Vstopnine ni, vabljeni so vsi!

Petek, 5. junija 2009

9.00 Naključno pasivno, arhitekt Johannes
Kaufmann iz Vorarlberga o energetsko učinkovitih stavbah iz svojega ateljeja
10.00 Vransko – slovenska skupnost gre
naprej: devet enodružinskih hiš, zgrajenih po standardih, ki veljajo za pasivne
hiše, Stojan Habjanič, svetovalec za okolju
prijazno in energetsko učinkovito gradnjo in
arhitekt Ira Zorko
11.00 odmor
11.30 Razmišljanje o pasivni svobodi in
energetskih conah, italijanski arhitekt
Stefan Hitthaler o novih projektih in strategijah za energetsko učinkovito arhitekturo

14.00 Sistematsko načrtovanje in zagotavljanje kakovosti v energetsko
učinkovitih stavbah, Andreas Nordhoff,
strokovnjak za načrtovanje gradnje pasivnih
hiš, vprašanja občinstva
15.30 odmor
16.00 Cenejša gradnja pasivnih hiš –
nadzor stroškov, popolna logistika in
organizacija – izkušnje, nasveti in triki.
Folkmer Rasch, eden izmed vodilnih nemških
strokovnjakov za cenovno ugodno in energetsko zelo učinkovito gradnjo
17.00 zaključek

12.30–14.00 odmor za kosilo

tri Alpe Adria: strokovno znanje o energetsko
učinkoviti gradnji v povezavi z visokokakovostno
sodobno arhitekturo.

Predavatelji na simpoziju »tri«
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Helmut Krapmeier, moderator
bienalnih simpozijev »tri« v Bregenzu in na Belem jezeru. Na energetskem inštitutu v Vorarlbergu je pristojen za
energetsko učinkovito arhitekturo. Spada
med najbolj iskane strokovnjake za energetsko učinkovito arhitekturo v nemško govorečem prostoru in je odličen »prevajalec«
med energetsko tehniko in arhitekturo. Kot
docent predava na univerzi Donau-Universität v Kremsu in Fakulteti za arhitekturo na
Univerzi za umetnost in industrijsko oblikovanje v Linzu. Leta 2000 je prejel Eurosolarjevo evropsko solarno nagrado za arhitekturo in urbanizem.
Hans Kronberger je vodilni avstrijski okoljski strokovnjak in avtor
številnih knjig. Med drugimi je pri
založbi Uranus Verlag izšla njegova knjiga
»Blut für Öl – Der Kampf um die Ressourcen
(Kri za nafto – Boj za vire)«. V letih 1996–
2004 je bil poslanec v Evropskem parlamentu, od leta 1997 naprej podpira podeljevanje
avstrijske nagrade novinarjem za okolje in
dela kot generalni sekretar združenja Eurosolar Austria, podpredsednik združenja Eurosolar International in predsednik Avstrijskega zveznega združenja za fotovoltaiko.
Christof Müller je direktor podjetja
Weissenseer Holz-System-Bau
GmbH, ki trenutno edino na svetu
proizvaja montažne elemente za gradnjo

pasivnih hiš. Od leta 2004 je ustanovitelj in
član upravnega odbora združenj IG-Passivhaus Kärnten in IG-Passivhaus Österreich.
Od leta 2005 do 2008 je bil pobudnik in
nadzornik raziskovalnih projektov »Novi
načini lahke gradnje iz lesa s toplotno izolacijo I in II« in »Lesena plavajoča telesa«. Danes
je eden izmed vodilnih poznavalcev energetsko zelo učinkovitih stavb in lesenih
konstrukcij.
Johannes Kaufmann je potomec
stare tesarske dinastije iz Vorarlberga. Navdih črpa iz bogate zakladnice znanj, ki izvirajo iz tradicionalnega načina obdelave lesa v Vorarlbergu, saj je že od
malih nog v nenehnem stiku z lesom in
pozna možnosti, ki jih ta ponuja. Njegova
inovativnost in ustvarjalnost sta bili nagrajeni
s številnimi avstrijskimi in mednarodnimi
nagradami in odlikovanji. Z združevanjem
funkcionalnosti, pravih materialov in pragmatičnosti njegovi projekti dosegajo poetičnost, ki od najmanjših podrobnosti do celostne podobe jasno odražajo natančnost
zamisli in izvedbe (iz besedila, objavljenega
o Johannesu Kaufmannu na Univerzi v
Lihtenštajnu).
Stojan Habjanič iz Slovenije je študiral biološko gradnjo na inštitutu
IBÖ v Rosenheimu in na različnih
izobraževanjih poučeval arhitekte, strokovne načrtovalce in obrtnike o okolju prijazni
in energetsko učinkoviti gradnji. Od leta
2007 do 2009 je bil vodja projekta gradnje
pasivnih hiš za dva vrtca v Gornji Radgoni.

Od leta 2005 dela kot samostojni svetovalec
za okolju prijazno in energetsko učinkovito
gradnjo.
Ira Zorko iz Slovenije je samostojni
arhitekt. Poleg arhitekturnega dela
s poudarkom na okolju prijazni
gradnji se ukvarja tudi s kritiko arhitekture
in urbanizmom ter je eden izmed ustanoviteljev Društva za permakulturo Slovenije.
Stefan Hitthaler je eden izmed najbolj uveljavljenih italijanskih arhitektov za energetsko učinkovito
gradnjo. Po študiju arhitekture in dodatnem
preučevanju računalniških simulacij v Innsbrucku in Parizu je leta 1996 ustanovil lastno
podjetje za gradbeni menedžment. S svojimi načrti za energetsko učinkovite stavbe je
zmagal na številnih natečajih. Predaval je na
simpozijih o pasivnih hišah v Amsterdamu
in Nürnbergu, dela pa tudi kot pogodbeni
profesor arhitekture na Univerzi v Ferrari.

Andreas Nordhoff je leta 1992 ustanovil inženirsko podjetje za pasivno
tehniko Nordhoff. Mednarodno
uveljavljeno podjetje svetuje domačim in
tujim arhitektom in lastnikom hiš pri načrtovanju večjih gradbenih projektov po standardih, ki veljajo za pasivne hiše. Andreas
Nordhoff je predavatelj na Visoki strokovni
šoli v Dortmundu ter gostujoči docent na
Univerzi za gradbeništvo v Weimarju.
Folkmer Rasch je eden izmed najbolj zanimivih in živahnih predavateljev o naši temi v celotnem
nemško govorečem prostoru. Je direktor
projektantske pisarne »Faktor 10« v Darmstadtu in se že triintrideset let ukvarja izključno z razvojem in izvajanjem vzorčnih in
pilotskih projektov. Njegova področja vključujejo: stroškovno in prostorsko varčno
gradnjo, organizirane projekte s skupinami
za samopomoč, stroškovno ugodna naselja
pasivnih hiš z nizko porabo energije, novogradnje in sanacije po standardih, ki veljajo
za pasivne hiše, ter razvoj stroškovno ugodnih tehnik gradnje pasivnih hiš.

Organizatorji simpozija tri Alpe Adria so
drexel und weiss
vordenker der energiewende

www.drexel-weiss.at
www.passivhaus-technik.com

Simpozij podpirajo

www.sto.com

www.weissenseer.at

Zahvaljujemo se partnerjem

Prijave
Na simpozij se lahko preprosto
prijavite prek spletnega mesta
www.tri-alpe-adria.com.
Ustne prijave in informacije, ki niso
povezane z nočitvami, lahko dobite vsak
dan od 8.30 do 12.30 pri podjetju Gögl –
Strategie und Kommunikation,
Belruptstraße 17, A-6900 Bregenz,
na telefonski številki +43 (0) 55 74/44 7 29,
po faksu 44 7 29-4 ali e-pošti office@triinfo.com. Po prejemu prijave vam bomo
poslali potrditev oziroma račun.
Posebno ugodna prijavnina »tri«!
Dva ali več udeležencev/udeleženk iz istega
podjetja: 299 evrov na osebo ali ob hkratni
prijavi arhitekta in projektanta (brez DDV).
Izkoristite popust za predprijavo do
vključno 10. maja 2009!
Predprijava: 350 evrov (brez DDV),
po 10. maju 2009: 398 evrov (brez DDV)
Štipendija »tri« za mlade arhitekte/arhitektke od letnika 1979: prijavnina samo 199
evrov (brez DDV). Prosimo, pošljite nam
kopijo osebnega dokumenta po faksu.
Dnevnih kart ni mogoče kupiti. Prenočitev
ni všteta v ceno.
Odpoved: če se odjavite do 10. maja 2009,
si pridržujemo pravico do 30-odstotne
prijavnine, po tem datumu pa do celotnega
zneska.

Prijavnina pokriva naslednje: dostop do vseh
predavanj, kakovostno izdelano poročilo o
simpoziju v angleščini, izlet z avtobusom,
odmore s kavo, napitke med seminarjem,
kosilo (na voljo so tudi vegetarijanski
meniji) in brezplačni bife na večeru »tri«.
Simpozij se bo odvijal v prireditvenem in
seminarskem centru Weissensee-Haus,
ki leži v slikoviti pokrajini neposredno ob
obali enega najlepših avstrijskih jezer.
Naselje je del naravovarstvenega območja
in je prejelo nagrado EU za turizem in okolje.
To je kraj za sprejemanje in razmislek,
kraj umika od vsakdanjega vrveža in kraj
za spoznavanje.
Nočitev: hotelsko sobo lahko rezervirate
prek spleta na naslovu
www.tri-alpe-adria.com ali prek informacijske pisarne Weissensee Information,
A-9762 Weissensee, na telefonski številki
0043-(0)4713-2220-13 oziroma po faksu
2220-44, e-pošti info@weissensee.com,
www.weissensee.com
Kako do nas? Vse potrebne informacije
najdete na spletnem mestu
www.weissensee.com. Če želite, lahko tudi
pokličete informacijsko pisarno
Weissensee-Information na telefonsko
številko 0043-(0)4713-22 20-0.
www.tri-alpe-adria.com
Kolofon: Zasnova in organizacija:
Hans-Joachim Gögl – Strategie und
Kommunikation. GmbH, Bregenz.
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