
INFORMACIJE

Zbirno mesto: Landhaus 11, Via Renon 4, Bolzano/I

Ciljne skupine: predstavniki političnega življenja in upravnih 
organov iz Slovenije, Italije in nemškega jezikovnega prostora 
z območja Alp

Delovni jeziki: slovenščina, italijanščina, nemščina

Prijava: Prijava je obvezna. Prosimo vas, da izpolnite spletni 
obrazec na www.cipra.org/sl/climalp/prijavnica . 

Prijava je veljavna po prejemu kotizacije na enega izmed spod-
njih računov: 
Lastnica računa: CIPRA International
Avstrija: Sparkasse der Stadt Feldkirch, Sparkassenplatz 1, 
AT-6800 Feldkirch; Številka računa: 03100-411770, IBAN: 
AT182060403100411770, BIC: SPFKAT2B, BLZ: 20604
Švica/Lihtenštajn: Verwaltungs- und Privatbank AG, Aeulestras-
se 6, FL-9490 Vaduz; Številka ačuna: 220.478.240, IBAN: LI39 
0880 5002 2047 8024 0, BIC: VPBVLI2X 

Stroški: 160 eurov. Kotizacija obsega vse stroške (udeležba 
na ekskurziji in delavnici, kosilo v četrtek in petek, večerja, 
pokušina jedi, nočitev in gradivo). Ob morebitni odjavi po 6. ap-
rilu plačate stroške v višini 80 evrov.

Zadnji rok za prijavo: 9. April 2010, mesta so omejena

Prihod: Za vozni red gl. www.sbb.ch (de, fr, it, en). Iz glavne 
železnišle postaje je Landhaus številka 11 dostopna v nekaj 
minutah hoje. Če želite na ekskurzijo in delavnico Zgradbe za 
prihodnost potovati skupaj z drugimi udeleženci, smo na 
www.roadsharing.com/events za vas pripravili posebno stran, 
kjer lahko navežete stike.

Rezervacija prenočišča: Za rezervacijo v hotelu Stiegl poskrbi 
organizator, stroški so vključeni v kotizacijo. 

Kontakt:   Anita Wyss
  Im Bretscha 22 • Postfach 142 • 
  FL-9494 Schaan 
  tel: +423/2375313 • fax: +423/2375354
  e-Mail: anita.wyss@cipra.org

Organizatorji: CIPRA International in Mestna občina Bolzano v 
sodelovanju z agencijo KlimaHaus iz Bolzana in društvom Alps-
ko mesto leta.

S kančkom pretiravanja lahko rečemo: če si hočemo zagoto-
viti varno prihodnost, je v prihodnosti dopustno graditi zgolj 
zgradbe, ki potrebujejo zelo malo energije ali pa sploh no-
bene. Ker zasebna gospodinjstva v strukturi porabe končne 
energije dosegajo velik delež, je gradbeništvo področje, kjer 
so možnosti za prihranek CO2 izredne, in je s tem eno od 
ključev do rešitve podnebne problematike.

Mesto Bolzano, Mednarodna komisija za varstvo Alp (CI-
PRA), agencija KlimaHaus/CasaCLima ter društvo Alpsko 
mesto leta vabijo predstavnike občin in mest iz Italije, Slove-
nije in nemškega jezikovnega prostora z območja Alp, da se 
v Bolzanu v Italiji udeležijo strokovne ekskurzije in delavnice, 
na kateri se bodo seznanili s tremi vzorčnimi projekti, ki pote-
kajo na področju energijsko učinkovite gradnje, in razpravljali 
o možnostih izvajanja tovrstnih projektov v državah udeležen-
kah.

Na delavnici bodo udeleženci spregovorili o ovirah za energij-
sko učinkovito gradnjo in jih analizirali ter oblikovali ustrezne 
izvedbene strategije. Za udeležence bo to priložnost, da iz-
koristijo izkušnje mesta Bolzano, se učijo drug od drugega, 
uporabijo obstoječe sinergije in vzpostavijo nove.

Bolzano, alpsko mesto leta 2009, je na poti v ogljično nev-
tralnost storilo že veliko. Zaradi številnih tudi z energijskega 
vidika kakovostno prenovljenih zgradb in novozgrajenih ener-
gijsko učinkovitih objektov v mestu kot tudi zaradi pridoblje-
nih izkušenj je Bolzano postal zanimiv kraj za ekskurzije ter 
izmenjavo znanja in izkušenj.

Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) v okviru projekta 
climalp že vrsto let organizira strokovne ekskurzije in delavni-
ce o energijsko učinkoviti gradnji. S projektom cc.alps: Misli-
mo korak vnaprej pa se CIPRA zavzema, da bi bili podnebni 
ukrepi v Alpah v skladu s trajnostnim razvojem. 

Zgradbe prihodnosti
Ekskurzija in izmenjava izkušenj o  
energijsko učinkoviti gradnji za 
alpska mesta in občine

22. – 23. april 2010
Bolzano, Italija

mestno jedro v Bolzanu
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Landhaus 11
© Ludwig Thalheimer



TRGOVINSKA ZBORNICA BOLZANO

Ogled
Josef Rottensteiner, generalni sekretar Trgovske 
zbornice
Ulrich Klammsteiner, tehnični vodja agencije 
KlimaHaus 

Dobre za podnebje in regionalno gospodarstvo: 
energijsko učinkovite stavbe iz regionalnega lesa
Anita Wyss, CIPRA International

prosti čas

Vožnja do kraja Ritten 
večerja 

petek 23. april
delavnica 

PROGRAM

četrtek 22. April 
Ekskurzije

8:15

Prijava udeležencev, dobrodošlica ob kavi

Pozdravni govor  
Klaus Ladinser, član deželne vlade, pristojen za  
promet, okolje in gospodarstvo, Bolzano

STAVBA LANDhAuS šTEVILKA 11

Trajnostna gradnja: možnosti alpskih mest 
Serena Rauzi, društvo Alpsko mesto leta

Podnebni načrt za Južno Tirolsko
Armin Gluderer, sodelavec Avtonomne pokrajine 
Bolzano - Južna Tirolska, Oddelek za urejanje prostora, 
okolje in energijo

Ogled
Michael Tribus, arhitekt
Ulrich Klammsteiner, tehnični vodja agencije 
KlimaHaus 

9:30

10:00

10:15

17:30

urbanistika in sanacija v Bolzanu
Stefano Fattor, arhitekt in strokovnjak za energijske 
prihranke stavb

Plenarna razprava

Odmor za kavo

RAZPRAVE V DELOVNIh SKuPINAh

Energijsko učinkovita gradnja s prihodnostjo: s ka-
terimi ovirami se sooča in kako jih premagati?

Moderatorji: Andreas Riedl, CIPRA Južna Tirolska;  
Serena Rauzi, društvo Alpsko mesto leta

REZuLTATI DELAVNICE

Predstavitev rezultatov in sklepne ugotovitve

Francesco Pastorelli, CIPRA Italija 

Opoldanski prigrizek

Individualni povratek domov

16:15

Zbirno mesto: trg »Rathausplatz«

Pozdravne besede, uvodna predstavitev 
Francesco Pastorelli, CIPRA Italija 

iZhodiščnA prEdAvAnjA

Podnebnega načrta občine Bolzano
Renato Spazzini, Urad za Varstvo okolja in prostora

Da denar ostane doma: ukrepi za novogradnje in 
sanacije
Norbert Lantschner, direktor agencije KlimaHaus

9:00

Kosilo v gostilni Vögele

MESTNA čETRT CASANOVA

Ogled mestne četrti in stanovanj z 
Michele Carlinijem, inženir

13:45

19:00

12:15

18:00

10:30

11:00

12:30

13:00

10:00

10:30

10:50

Terasa na strehi zgradbe Landhaus 11
© Michael Tribus

Trgovska zbornica Bolzano
 © Trgovinska zbornica

Casanova - stavba EA7
 © EURAC

9:30

8:30


