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Trajnostna in čista oskrba z energijo za ogrevanje in hlajenje
Portorož, 31. marec – 2. april 2019

Giordano Riello

ustanovitelj Aermec SpA
z otroki
Alessandro inRaffaell

Spoštovani,
smo v obdobju korenitih sprememb, ko
moramo zagotoviti učinkovitejše ogrevanje,
hlajenje in prezračevanje stavb. Poraba
energije za ogrevanje in hlajenje v stavbah in
industriji predstavlja skoraj polovico energije,
ki je proizvedena in uporabljena v Evropski
uniji. Razviti in izdelati moramo pametnejše
rešitve in inovativne produkte, ki bodo
stavbam in industriji pomagali doseči cilj EU
o 20 % zmanjšanju primarne porabe energije
do leta 2020. Velik problem predstavlja tudi
neizkoriščena toplota. Približno 75 %
energije za ogrevanje in hlajenje je proizvedenih s fosilnimi gorivi, kjer se uporablja
kombinirane sisteme soproizvodnje toplotne
in električne energije (SPTE), le majhen del
presežne toplote pa je ponovno uporabljen.
Ta toplota ima velik potencial in prek
sodelovanja ter strateškega načrtovanja se
jo lahko uporabi za cenovno dostopno
daljinsko ogrevanje in hlajenje za končne
uporabnike.
Z znanjem in sodelovanjem razvijajmo najbolj
zahtevne sisteme ogrevanja, prezračevanja
in klimatizacije ter tako zagotavljajmo trajnostno in čisto oskrbo z energijo.

Vabljeni, da se udeležite Mednarodne
konference SZE ter se tako aktivno vključite v
izboljševanje življenja prihodnjih generacij.
Tako kot Evropska unija spodbuja sodelovanje in si prizadeva za izboljšanje človekovih
pravic ter okolja, bomo tudi mi s sodelovanjem na mednarodni konferenci stremeli k
izboljševanju trajnostnih rešitev.
Luigi Rossettini
International Sales Director
Aermec, Italija
Aermec je družinsko podjetje, ki ga je leta
1961 ustanovil Giordano Riello. Podjetje
temelji na vrednotah, kot so spoštovanje
okolja, ohranjanje zdravja, zagotavljanje
dobrega počutja ljudi, kakovost in skrb za
svoje stranke. Delovanje podjetja je osnovano
na prepričanju ustanovitelja, da s tesnim
sodelovanjem in zaupanjem do partnerjev
lahko ponudijo tehnično napredne rešitve, ki
povečajo energetsko učinkovitost in zmanjšajo emisije. Z uporabo najnovejših tehnologij
se osredotočajo na majhne, a pomembne
detajle, ki pripomorejo k varovanju okolja.
Verjamejo, da lahko na tak način pozitivno
izkoristijo tehnologijo ter prispevajo k boljšemu
svetu.
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Poziv za oddajo prispevkov

Osrednje teme prispevkov

Pozivamo vse, ki delujejo na področju daljinske energetike,
ter upravljalce pametnih mest in tovarn, da skladno z
razpisanimi temami pripravijo povzetek svojega predlaganega prispevka.

Soproizvodnja na osnovi obnovljivih in alternativnih
virov energije
Energija iz odpadkov
Shranjevanje energije

Povzetek prispevka naj obsega do 200 besed.

Daljinsko ogrevanje in hlajenje - smeri razvoja
Oskrba s plinom – rešitev na poti v nizkoogljično
družbo
Povezovanje sektorjev: plin - električna energija –
toplota

Rok za oddajo povzetkov:
7. januar 2019
Obvestila o umestitvi prispevka v program konference bo
strokovni odbor pripravil do 15. januarja 2019.
Prispevke pošljite po elektronski pošti na:
konferenca@sze.si.

Energetska učinkovitost stavb – implementacija
direktive o energetski učinkovitosti
Ogrevanje, hlajenje in klimatizacija v stavbah
Raba energije v industriji in prometu
Teoretična in aplikativna podpora razvoju energetike
Nove in alternativne tehnologije
Digitalizacija za povezovanje energetskih sistemov
Zakonodaja in regulativa

Program konference
Nedelja, 31. marec 2019
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16.00-18.00
17.00-18.00
18.00-21.00

Postavitev razstavnih prostorov
Občni zbor SZE
Druženje

Ponedeljek, 1. april 2019
09.00-10.00
10.00-10.30
10.30-11.30
11.30-13:00

Prijava udeležencev konference
Uvodni pozdravi
Plenarno predavanje
Osrednje omizje

13:00-14.00
14.00-15.30
15.30-16.00
16.00-18.00
20.00-24.00

Kosilo
Vzporedna predavanja
Odmor za kavo
Vzporedna predavanja
Gala večerja

Vzporedna predavanja
Odmor za kavo

11.30-13.30
13.30-14.00

Vzporedna predavanja
Zaključek konference

Torek, 2. april 2019
09.00-11.00
11.00-11.30

*Za vsa predavanja je zagotovljeno simultano tolmačenje.
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Organizacijski odbor
Alessandro Riello, Aermec
Luigi Rossettini, Aermec
Federico Fontana, Aermec
Gregor Jeglič, Bossplast
Milan Boštjančič, Bossplast
Alja Boštjančič, Bossplast
Primož Poredoš, SZE
Nada Petelin, SZE

Strokovni odbor
Alojz Poredoš, Slovenija, predsednik SZE
Tomaž Žagar, Slovenija, GEN energija
Jože Torkar, Slovenija, Petrol
Dejan Koletnik, Slovenija, Plinovodi
Gregor Jeglič, Slovenija, Bossplast
Alberto Cavallini, Italija, Fakulteta za strojništvo Padova
Alessio Gattone, Italija, AERMEC
Lars Gullev, Danska, VEKS
Andrej Kitanovski, Slovenija, Fakulteta za strojništvo
Matjaž Hriberšek, Slovenija, Fakulteta za strojništvo

Prijava in kotizacija
Kotizacija za udeležbo na konferenci:
Člani SZE
Nečlani SZE
Predavatelji
Cene ne vključujejo DDV.

350 €
400 €
300 €

Kotizacija vključuje
• udeležbo na konferenci
• konferenčno darilo in gradivo
• druženje, pogostitve med odmori in slavnostno večerjo
Prenočitve v kotizacijo niso vključene.
Prijavite se lahko z izpolnjenim obrazcem, ki je na voljo na
spletni povezavi: www.sze.si/konferenca-sze-2019. Po
prijavi vam bomo poslali predračun in vse potrebne
informacije.

Ponudba za sponzorje
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Vabimo vas, da se udeležite Mednarodne konference SZE 2019, ki bo od 31. marca do 2. aprila 2019 v Grand hotelu
Bernardin v Portorožu. Izkoristite to priložnost za promocijo svoje dejavnosti. Obliko sodelovanja lahko izberete med
možnostmi, navedenimi v nadaljevanju. Za dodatne informacije nam pišite na konferenca@sze.si.

Pokrovitelj kosila / odmora 3.500,00 €

• možnost 5-minutnega nagovora pred odmorom oz. kosilom;
• možnost do 15-minutne predstavitve dejavnosti podjetja po
koncu izbrane sekcije;
• objava logotipa podjetja na spletni strani konference, na
pozdravnih panojih na konferenci ter v zborniku konference;
• objava 1-stranskega oglasa v zborniku konference;
brezplačni razstavni prostor, ki vključuje roll-up pano (2 x 1 m)
in mizo (2 x 0,5 m);
• brezplačna udeležba dveh oseb na konferenci.

Klasično pokroviteljstvo 2.000,00 €

• možnost do 15-minutne predstavitve dejavnosti podjetja po
koncu izbrane sekcije;
• objava logotipa podjetja na spletni strani konference, na
pozdravnih panojih na konferenci ter v zborniku konference;

• objava 1-stranskega oglasa v zborniku konference;
• brezplačni razstavni prostor, ki vključuje roll-up pano (2 x 1
m) in mizo (2 x 0,5 m);
• brezplačna udeležba ene osebe na konferenci.

Predstavitev dejavnosti 1.300,00 €

• objava logotipa podjetja na spletni strani konference, na
pozdravnih panojih na konferenci ter v zborniku konference;
• brezplačni razstavni prostor, ki vključuje roll-up pano (2 x 1
m) in mizo (2 x 0,5 m);
• brezplačna udeležba ene osebe na konferenci.

Objava reklamnega sporočila v zborniku konference:
• 1 stranski oglas 700,00 €
• ½ stranski oglas 400,00 €

Cene ne vključujejo DDV.

