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VABLJENI NA 

Osnovni tečaj  

„Pasivna gradnja za arhitekte in izvajalce gradbenih del“ 

- 28. november 2011 v Hotelu Draš, Pohorska ulica 57, Maribor 

in na strokovno ekskurzijo 9.11. 2011 

Podroben program eksukrizije vam pošljemo naknadno! 

 

Trend novogradenj in sanacij se intenzivno povečuje. Iz dneva v dan se zvišujejo standardi 

(nizkoenergetski, pasivni, plus energetski). Vse to zahteva širše in poglobljeno znanje vseh 

udeleženih, tako arhitektov kot tudi samih izvajalcev. Pripravljenost na stalno izobraževanje, 

izpopolnjevanje in spoznavanje tehnologije za pasivno gradnjo postaja nujnost. .  

Zato vas vabimo na tečaj, ki ga  organiziramo  v sklopu slovensko-avstrijskega projekta MOVE 

towards Energy Sustainability (www.move.si) 

Udeležba na tečaju in ekskurziji je brezplačna, vendar se je potrebno obvezno predhodno prijaviti na 

elektronski naslov: klemenak@holzcluster-steiermark.at. Število mest je omejeno. 

Predavanja bodo v v nemškem jeziku (zagotovljeno bo simultano prevajanje v slovenski jezik). 

 

Program tečaja 28.11.2011: 

8:30 – 9:00 Prijava 

9:00 – 9:10 pro:Holz Steiermark in Holzcluster Steirmark   (J. Reitbauer) 

9:10 – 9:20 Sekcija slovenskih proizvajalcev lesenih montažnih stavb  (M. Bračič)  

9:15 – 10:45 Modul 1: Osnove pasivne gradnje     (E. Kaltenegger) 

                            Modul 2: Transparentni ovoj zgradbe                 (E. Kaltenegger) 

10:45 – 11:00 Odmor za kavo in prigrizke 

11:00 – 12:30 Modul 3: Brez toplotnih mostov     (E. Kaltenegger) 

                            Modul 4: Zračna in vetrna zaščita                  (E. Kaltenegger) 

12:30 – 13:30 Kosilo  

13:30 – 15:00 Modul 5: Hišna tehnika v pasivni gradnji    (E. Kaltenegger) 

                            Modul 6: Celovito izvajanje del in zagotovitev kvalitete   (E. Kaltenegger) 

15:00 – 15:15 Odmor za kavo in prigrizke 

15:15 – 16:45 Modul 7: Obravnavanje ekonomičnosti gradnje   (E. Kaltenegger) 

                             Modul 8: Prikaz ekonomične gradnje    (E. Kaltenegger) 

16:45 – 17:15 Diskusija in zaključek 

 

Podatki o predavatelju:Erwin Kaltenegger uni.dipl.ing.arh. je pionir v pasivni arhitekturi. Za svoje projekte je prejel že številne 

nagrade, med drugim dvakrat avstrijsko in enkrat evropsko nagrado Solarpreis. Za projekt Tanno meets Gemini je prejel 

nagrado za inovativnost za regijo ter nagrado za leseno gradnjo. Je aktivni član združenja IG Passivhaus in koordinator za 

optimizacijo energetske gradnje v vzhodni Štajerski.   
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