Portorož, 5.-7. junij 2022

Trajnostno zagotavljanje energĳe
za zdravo delovno in bivalno okolje
Sustainable energy supply
for a healthy work and living environment

povečevala raba energije za hlajenje.
Napovedi globalnih kazalcev energetike
kažejo, da se bosta ti dve vrsti energetskih
potreb v naslednjih 30 letih izenačili, kar
pomeni, da moramo torej več pozornosti
nameniti hlajenju zgradb.

Spoštovani,
živimo v času intenzivnih podnebnih
sprememb. Dvig povprečne temperature
ozračja je povzročen predvsem z načinom
našega življenja in težnjo po večjem udobju v
delovnem in bivalnem okolju, saj to povzroča
povečano rabo energije. Ker sta namreč
gradnja in vzdrževanje stavb odgovorna za
skoraj 40 odstotkov izpustov toplogrednih
plinov, je pri doseganju podnebnih ciljev
ključno trajnostno zagotavljanje energije za
zdravo delovno in bivalno okolje. Vendar
željeni cilj brezogljične družbe je časovno še
relativno oddaljen. V tem prehodnem času,
dokler smo še vezani na uporabo fosilnih
goriv, je zato pomembno, da z energijo
ravnamo skrajno varčno, z najmanjšimi
možnimi vplivi na okolje.

Z izzivi podnebnih
sprememb se lahko
spopademo le s
sodelovanjem.
S kakovostjo zraka v našem delovnem in
bivalnem okolju sta močno povezana tudi
delovna učinkovitost in zdravje ljudi, kar pa
bomo dosegli tudi s pravilno zasnovo, izvedbo
in upravljanjem prezračevalnih naprav.
Tega se čedalje bolj zavedamo, zato v našem
podjetju temu področju posvečamo vedno več
pozornosti. Pri tem ugotavljamo, da ima SZE
pri ozaveščanju eno ključnih vlog, saj postavlja
temelje za širši družbeni in strokovni konsenz
trajnostne
energetike.
Povezovanje
in
sodelovanje sta torej ključni besedi prihajajoče
konference SZE. Samo s skupnimi močmi bomo
uspeli doseči zastavljene cilje in presegli
zidove posameznih strok in tudi industrij.

Vabljeni ste, da se udeležite Mednarodne
Raba energije za ogrevanje se bo v prihodnos- konference SZE, da skupaj pretvorimo ambicije
ti nedvomno zmanjševala, vendar se bo
v dejanja.

O podjetju
Bossplast, d.o.o., je dobavitelj izdelkov in
rešitev na področju opreme za strojne inštalacije in umetne klime. Ključni elementi našega
prodajnega programa so distributivni elementi,
klimatske
naprave,
montažni
materiali,
ventilatorji,
hladilno-ogrevalna
tehnika,
izolacija in elementi avtomatike.
Velika izbira kakovostnih materialov in naprav
ter naše izkušnje in strokovna pomoč pri izbiri
optimalne tehnične rešitve omogočajo izvedbo
projektov, s katerimi so naši investitorji in
uporabniki zelo zadovoljni. Izbiramo dobavitelje, ki sledijo naši viziji. Pravilna izbira
sodelavcev, izobraževanja in timsko delo so
ključni elementi našega uspeha. Znanje,
raziskave in razvoj ter inovativnost nam
omogočajo prepoznavnost na globalnem trgu.
Z našim znanjem in s podporo naših dobaviteljev skrbimo za izobraževanje arhitektov,
projektantov in monterjev ter tako dvigujemo
raven tehnične kulture na področju našega
delovanja. Sodelujemo s tujimi in domačimi
podjetji, ki izstopajo z znanjem, tradicijo in
najnaprednejšimi tehnologijami. Pomagamo pri
izbiri
optimalnih
rešitev,
kakovostnih
materialov, pravilni vgradnji in ustreznem
vzdrževanju strojnih inštalacij.

Poziv za oddajo prispevkov
Letošnja tematika je usmerjena v trajnostno zagotavljanje
energije za zdravo delovno in bivalno okolje nas in naših
zanamcev. Tematika je obsežna ter aktualna, zato k
sodelovanju vabimo tudi mlade, ki zrejo v trajnejšo
prihodnost.
Prosimo vas, da pripravite povzetek prispevka v skladu z
razpisanimi temami.
Povzetek prispevka naj obsega do 200 besed.
Rok za oddajo povzetkov je 25. februar 2022.
Prispevke pošljite po elektronski pošti na info@sze.si.
Obvestila o umestitvi prispevka v program konference bo
strokovni odbor pripravil do 21. marca 2022.

Osrednje teme prispevkov
Soproizvodnja na osnovi obnovljivih in alternativnih
virov energije
Povezovanje energetskih sektorjev:
proizvodnja – distribucija – končna raba
Nove generacije daljinskega ogrevanja in hlajenja smeri razvoja
Oskrba s plinom – rešitev na poti v nizkoogljično
družbo
Z digitalizacijo do boljše povezljivosti energetskih
sistemov
Energetska učinkovitost stavb
– implementacija direktive o energetski učinkovitosti
Sistemi upravljanja energije v stavbah / domu
Ogrevanje, hlajenje in klimatizacija v stavbah
Zagotavljanje kvalitete prostorskega zraka
Zračni sistemi
Toplotne črpalke
Energetska učinkovitost gospodinjskih aparatov
Hramba energije
Mobilnost
Teoretična in aplikativna podpora razvoju
energetike
Nove in alternativne tehnologije
Zakonodaja in regulativa
Celostno upravljanje z energijo in prožnost energije

Okvirni program konference
Nedelja, 5. junĳ 2022
16:00-18:00
16:30-17:30
17:30-21:00

Postavitev razstavnih prostorov
Občni zbor SZE
Druženje

Ponedeljek, 6. junĳ 2022
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

11:30-13:30
13:30-14:00

Vzporedna predavanja
Zaključek konference

Torek, 7. junĳ 2022
09:00-11:00
11:00-11:30

Vzporedna predavanja
Odmor za kavo

Organizacĳski odbor

Prĳava in kotizacĳa

Milan Boštjančič, predsednik, Bossplast
Gregor Jeglič, podpredsednik, Bossplast
Žiga Boštjančič, Bossplast
Alja Boštjančič, Bossplast
Andreja Cigale, SZE
Anja Kuhelj, Fakulteta za strojništvo, UL
Simon Nosan, Fakulteta za strojništvo, UL

Kotizacija za udeležbo na konferenci:

Strokovni odbor
Alojz Poredoš, predsednik SZE
Dejan Koletnik, Plinovodi
Franc Žlahtič, SZE
Gregor Jeglič, Bossplast
Tomaž Žagar GEN energija
Amer Karabegovič, Danfoss
Andrej Kitanovski, Fakulteta za strojništvo, UL
Lars Gullev, VEKS
Aleš Žontar, Bossplast

Zgodnja prijava
(do 28.3.2022)

Prijava

Pozna prijava

(do 16.5.2022)

(po 16.5.2022)

Predavatelj

270 €

300 €

Član SZE

315 €

350 €

330 €
385 €

Nečlan SZE

360 €

400 €

440 €

Študent/-ka

90 €

100 €

110 €

(I. in II. stopnja)
Cene ne vključujejo DDV.

Kotizacija vključuje:
• udeležbo na konferenci
• konferenčno darilo in gradivo
• druženje, kosilo, pogostitve med odmori
in slavnostno večerjo
Prenočitve v kotizacijo niso vključene.
Za udeležbo na konferenci izpolnite spletno prijavnico
na www.sze.si/konferenca-sze-2022. Po prijavi
boste prejeli račun za kotizacijo.

Ponudba za sponzorje
Vabimo vas na Mednarodno konferenco SZE 2022, ki bo potekala od 5. do 7. junija 2022 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 info@sze.si.
Zlati sponzor 3.500,00 €

• brezplačni razstavni prostor, ki vključuje prostor za
roll-up pano (2 x 1 m) in mizo (2 x 0,5 m);
• možnost 15-minutne predstavitve dejavnosti podjetja v
plenarnem delu konference;
• objava logotipa podjetja na spletni strani konference,
na pozdravnih panojih na konferenci ter v zborniku
konference;
• objava 1-stranskega oglasa v zborniku konference;
• brezplačna udeležba dveh oseb na konferenci.

Srebrni sponzor 2.000,00 €
• brezplačni razstavni prostor, ki vključuje prostor za
roll-up pano (2 x 1 m) in mizo (2 x 0,5 m);
• možnost krajše predstavitve dejavnosti med
odmorom za kavo;
• objava logotipa podjetja na spletni strani konference, na pozdravnih panojih na konferenci ter v zborniku konference;

• objava 1-stranskega oglasa v zborniku konference;
• brezplačna udeležba ene osebe na konferenci.
Bronasti sponzor 1.500,00 €
• brezplačni razstavni prostor, ki vključuje prostor za
roll-up pano (2 x 1 m) in mizo (2 x 0,5 m);
• objava logotipa podjetja na spletni strani konference,
na pozdravnih panojih na konferenci ter v zborniku
konference;
• brezplačna udeležba ene osebe na konferenci.
Objava reklamnega sporočila
konference:
• 1-stranski oglas 800,00 €
• ½-stranski oglas 500,00 €
Cene ne vključujejo DDV.

v

zborniku

