
 

 
Goriška lokalna energetska agencija GOLEA in občina Brda 

 
vabita na konferenco 

 

»PRILOŽNOSTI ZA DVIG ENERGETSKE UČINKOVITOSTI JAVNIH STAVB« 
 

dne 28.  junija 2012 v Gradu Dobrovo v Goriških Brdih, viteška dvorana  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
PROGRAM  

 
1. del 

 
09:45 Registracija udeležencev 

10:00 Uvodni pozdravi in izhodišča 

- Uvodni nagovor - FRANC MUŽIČ, župan občine Brda  

- Predstavitev vsebin konference – moderator RAJKO LEBAN, direktor agencije GOLEA 

10:15 Strategije Slovenije na področju učinkovite rabe energije – predstavnik Ministrstva za 
infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo  

10:30 Potenciali trajnostnega razvoja lokalnih skupnosti– doc. dr. HENRIK GJERKEŠ, Gradbeni 
inštitut ZRMK d.o.o 

10:50 Sistem upravljanja z energijo in javne stavbe – mag. BOGOMIL KANDUS, Enekom, Inštitut 
za energetsko svetovanje d.o.o, direktor 

11:10 Predstavitev pilotnega primera uvajanja ciljnega spremljanja rabe energije v občini 
Tolmin – NEJC BOŽIČ, agencija GOLEA 

11:30  Odmor 

 

2.del 

  

11:45 Strateški projekt MARIE  

- Predstavitev projekta MARIE, dr. VANJA CENCIČ, vodja projekta, agencija GOLEA  

- Od kod do blizu nič energijske hiše (nZEB) - prof. dr. ALEŠ KRAINER, nosilec projekta 
MARIE  na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 

-  Kako do blizu nič energijske hiše (nZEB) - asist. dr. MITJA KOŠIR, sodelavec na 
projektu MARIE, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 

12:35 Energetska prenova zgradb v javni lasti – model energetskega pogodbeništva (ESCO) –  
primer zgradb Univerze v Ljubljani – prof. dr. SLAVKO DOLINŠEK, Inovacijsko-razvojni 
inštitut Univerze v Ljubljani, direktor  

12:55 Predstavitev možnosti pridobitev nepovratnih sredstev za ukrepe učinkovite rabe 
energije za javne stavbe - RAJKO LEBAN, direktor agencije GOLEA 

13:15 Razprava 
13:30 Samopostrežni buffet 

 

 
Konferenca je organizirana v sklopu projekta MARIE 

 



Ob programu konference pripravljamo za Vas tudi »Energo stojnice«, kjer bodo, 

poleg agencije GOLEA, sodelovale tudi lokalne energetske agencije iz drugih slovenskih 

regij, ki bodo obiskovalcem predstavile uspešne projekte za lokalne skupnosti na 

področju OVE in URE. 
 

 

Vljudno vabljeni! 
 
 
 

Za udeležbo je potrebna predhodna prijava, najkasneje do petka 26. junija 2012. 
Prijavnico lahko pošljite na agencijo GOLEA, Mejni prehod 6, 5290 Šempeter pri 
Gorici, na fax št. 00386 5 393 24 63 ali na e-mail naslov info@golea.si. Za vse 
dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 00386 5 393 24 80 (dr. 
Vanja Cencič).  
 

Konferenca je brezplačna za vse udeležence. 

 

�  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PRIJAVNICA 

Ime:  ________________________________________________________________ 

Priimek: ________________________________________________________________ 

Podjetje:  ________________________________________________________________ 

Naslov:  ________________________________________________________________ 

Kraj:   ________________________________________________________________ 

Telefon:   ________________________________________________________________ 

Fax:   ________________________________________________________________ 

E-mail:   ________________________________________________________________ 

Podpis:   ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


