Program
8.30 - 9.00
9.00 - 10.15

10.15 - 10.20
10.20 - 10.30

10.30 - 10.45

10.45 - 10.55

10.55 - 11.10

11.10 - 11.30
11.30 - 12.00

Registracija
Poslovni zajtrk in omizje ‘Financiranje energetskih sanacij javnih
stavb v Sloveniji’: energetsko pogodbeništvo kot ena izmed rešitev,
kje so ovire in kje priložnosti - za občine, podjetja, banke, idr.
(moderatorka: Andreja Šalamun, Energetika.NET)
10-min uvodna predstavitev projekta NEW FINANCE
(Interreg Mediterranean):
Nejc Jurko, (KSSENA, Zavod energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in
Koroško),
Tilen Smolnikar (Direktorat za energijo, Ministrstvo za infrastrukturo),
Boštjan Krajnc (KSSENA),
Anton Pogačnik (Lokalna energetska agencija Gorenjska - LEAG),
Matjaž Ribaš (SID banka),
Jana Habjan Piletič (JHP),
Robert Ostrelič (Petrol),
Luka Komazec (GGE)
Uvodni pozdrav:
Klemen Potisek, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo
Vabljeno predavanje s primerom dobre prakse: Konkretizacija
energetskega managementa na ravni regije,
Projekt PEACE Alps, Interreg Alpine Space,
Bojan Vogrinčič, Lokalna energetska agencija za Pomurje
Vabljeno predavanje s primerom dobre prakse:
Projekt GeoPLASMA–CE in potencial plitve geotermije na območju
Mestne občine Ljubljana,
Alenka Loose, energetska upravljavka MOL
Špela Gregorin, strokovna sodelavka na projektu GeoPLASMA-CE
10-min vabljena predstavitev BUILD 2LC (financiranje evropskih
projektov po 2020 in energetska revščina):
Črtomir Kurnik, LEAG
Vabljeno predavanje: Kako uradna danska »zelena znamka«
spodbuja prehod v zeleno gospodarstvo na državni ravni
Finn Mortensen, izvršni direktor State of Green
Odmor za kavo
Omizje 1: Pametne in energetsko učinkovite občine & industrija +
alternativna mobilnost
(moderatorka: Ana Vučina Vršnak, Energetika.NET)
10-min uvodna predstavitev projekta CitiEnGov (projekt se izvaja v okviru
programa Interreg Srednja Evropa):
Rajko Leban (Goriška lokalna energatska agencija - GOLEA),
Hinko Šolinc (Eko sklad),
Anže Kunovar (Odvetniška pisarna Kunovar),
Mojca Kert (Petrol energetika)

12.00 - 12.35

12.35 - 13.00

13.00 - 14.00
14.00 - 16.00

16:00 - 17.00
9.00 - 16.00

9.00 - 16.00

Omizje 2: Pametne in energetsko učinkovite občine & industrija +
alternativna mobilnost
(moderatorka: Ana Vučina Vršnak, Energetika.NET)
Aleksander Zalaznik (Danfoss Trata),
Vojko Golmajer (Velux Slovenija),
Marjan Hribljan (Grundfos Ljubljana),
Mehdi Ossor (Rockwool Adriatic),
Christina Mose (Rambøll),
Anders Hjørnholm (Danstoker)
Vabljeno predavanje s primerom dobre prakse:
Steen Christiansen, župan občine Albertslund, prve danske občine
z okoljskim certifikatom in občine z nazivom ‘Nordic Energy
Municipality 2011’,
Kim Brostrøm, vodja najpomembnejšega danskega ‘živega laboratorija’
(Living Lab) Gate21
Kosilo in podelitev nagrad En.občina 017 za energetsko najbolj
učinkovite slovenske občine
SEKCIJA s predstavitvami danskih podjetij
Miha Bobič, Danfoss Trata: Danfossov pogled na mesta in energetsko
učinkovitost
Anders Hjørnholm, Danstoker: Visoko učinkovite toplotne rešitve
za plin in biogoriva
Marjan Hribljan, Grundfos Ljubljana: Grundfos in daljinsko ogrevanje
Christina Mose, Rambøll: Pametni transport - brez ogrožanja
mobilnosti
Mehdi Ossor, Rockwool Adriatic: Primer dobre prakse - energetska
učinkovitost
Vojko Golmajer, Velux Slovenija: Kako je zdravje človeka povezano
z objektom
B2B srečanja slovenskih in danskih predstavnikov - zaključek
dogodka ob žlahtni kapljici
Ob robu dogodka: Alternativna mobilnost za slovenske župane
Poligon z alternativnimi vozili in vozili na alternativna goriva
(v sodelovanju s Petrolom in Eko skladom)
Vzporedna dogodka: Predstavitev EU projektov Goriške lokalne
energetske agencije na stojnicah pred dvorano:
Projekt ENERJ – program Interreg MED, projekt NEKTEO – program
Interreg V-A Slovenija – Avstrija
Dogodek delno poteka pod okriljem projekta NEW FINANCE,
ki je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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Nordmarks Allé
2620 Albertslund, Danska
+45 43 68-68-68
albertslund@albertslund.dk
www.albertslund.dk

Prva 100-odstotno ekološko certificirana občina
na Danskem
Albertslund se resno ukvarja z ekološkimi težavami in jih z ustreznimi ukrepi tudi
rešuje. Njihov cilj je razmišljati na globalni, delovati pa na lokalni ravni. Določen imajo
tudi cilj, in sicer si želijo najti nove načine za zmanjševanje skupnih emisij CO2 v lokalni
samoupravi ter zmanjšati onesnaženje voda, tal in zraka. Vse veje lokalnih oblasti in
lokalnih institucij so ekološko certificirane v skladu z evropskim standardom EMAS.
Leta 2008 je Albertslund postal prva 100-odstotno ekološko certificirana občina
na Danskem, leta 2011 pa so ga razglasili za Nordijsko energetsko občino. Okoli
28.000 prebivalcev pomaga pri ustvarjanju pozitivne energije, ki je značilna za to
mesto. Zaradi vsega navedenega in še marsičesa drugega je Albertslund trajnostno
predmestje Kopenhagna in prijetno mesto za življenje.

Jožeta Jame 16
1210 Ljubljana Šentvid, Slovenija
+386 1 582-02-00
danfoss.si@danfoss.com
www.trata.danfoss.si

Danfoss – Prihodnost iz sanj gradimo danes
Danfoss je vodilni svetovni dobavitelj tehnologij za različna industrijska področja.
Imamo 25.000 zaposlenih in oskrbujemo kupce v več kot 100 državah. Danfoss
ustvarja tehnologije, ki omogočajo svetu jutrišnjega dne z manj doseči več. Igramo
pomembno vlogo na glavnih področjih rasti v svetu, ki se bliskovito spreminja: v
središču našega poslovanja so infrastruktura, hrana, energija in klima. Milijonska
mesta, ki segajo v nebo. Obilnejša žetev, ki bo nahranila naraščajoče število ljudi.
Sveža hrana in toplo bivalno okolje za otroke v svetu, ki z manj doseže več. Tako je
naše načrtovanje za jutri - Engineering Tomorrow. Naše poslanstvo se je začelo leta
1933, ko je Mads Clausen v Nordborgu na Danskem ustanovil Danfoss. Iz podjetja
enega posameznika je zrasel vodilni svetovni dobavitelj energetsko učinkovitih in
inovativnih rešitev.
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Industrivej Nord 13
7400 Herning, Danska
+45 99 28-71-00
info@danstoker.com
www.danstoker.com

DANSTOKER – eden od vodilnih igralcev na trgu kotlov
Od leta 1935 in vse do danes je podjetje DANSTOKER sinonim za visoko učinkovite kotle,
ki so namenjeni mednarodnemu energetskemu sektorju. Politika tega danskega podjetja
je bila kontinuirano sodelovanje pri intenzivnem razvoju izdelkov in konstruktivnem
dialogu z igralci na trgu, in sicer s skupnimi močmi, ki so pripeljali do tehničnih inovacij
in bogatih izkušenj. Cilj podjetja DANSTOKER je nadaljevati z rastjo in razvojem s
tesnim sodelovanjem s profesionalnimi strankami podjetja, med katere se uvrščajo
najpomembnejši danski in mednarodni dobavitelji sistema daljinskega ogrevanja in
industrijske ter javne oskrbe z energijo. 28 let izkušenj v proizvodnji kotlov je garancija
vrednosti in kakovosti podjetja, pomembna dejavnika pa sta tudi vprašanje varovanja
okolja in poslovna ekonomija.

Pod javorji 4
1218 Komenda, Slovenija
+386 1 830-34-70
info@enerkon.si
www.enerkon.si

ENERKON: strokovnjak na področju merjenja porabe
vode in toplotne ter hladilne energije
Enerkon je že več kot 20 let strokoven in zaupanja vreden poslovni partner s ponudbo
celostnih rešitev na področju merjenja porabe vode in toplotne ter hladilne energije.
Svojim strankam poleg prodaje širokega programa vrhunske merilne opreme
zagotovimo tudi montažo, servisiranje, izobraževanje, odčitavanje, delitev stroškov
za toploto ter integracijo MDM, AMR, AMI in IoT sistemov. Naša celostna rešitev
omogoča stranki, da kar najbolje izkoristi vse prednosti, ki jih nudi najnaprednejša
merilna tehnologija.
Motivirajo nas zadovoljni kupci in poslovni partnerji, pa tudi zavest, da s
svojo ponudbo, podporo in storitvami svojim strankam pomagamo zagotavljati
učinkovitost meritev, optimizirati porabo vodnih in toplotnih virov, ter tako s svojim
delovanjem doprinesemo k čistejšemu okolju in lepši prihodnosti za vse.
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Vognporten 2
2620 Albertslund, Danska
+45 43 68-34-00
gate21@gate21.dk
www.gate21.dk
THE GATEWAY TO GREEN GROWTH

Partnerstvo med regijami, občinami, podjetji in institucijami
znanja
Vizija podjetja Gate 21 je, da bi regija Greater Copenhagen postala vodilna na svetu
pri državah v tranziciji glede zelene ekonomije in rasti. Naša strategija temelji na
uporabi regionalnih in lokalnih potreb po razvoju, predstavitvi in implementaciji novih
energetskih politik ter politike učinkovitih rešitev glede gospodarne rabe virov na
področju podnebja in energije.
Regije in občine, ki so del Greater Copenhagen, so sprejele ambiciozne cilje za prehod
na družbo brez fosilnih goriv. Te ambicije so osnova, na kateri bi Greater Copenhagen
postala vodilna regija na svetu pri državah v tranziciji glede zelene ekonomije in rasti.
Od leta 2009 je podjetje Gate 21 doseglo pomembne rezultate in predstavilo nove
konkretne poti v smeri zelene tranzicije. Zato lahko ponudijo dokazano in stabilno
platformo za javno-zasebne inovacije in sodelovanje ter tako prispevajo k uresničevanju
ambicioznih ciljev za Greater Copenhagen.

Leskoškova 9e
1122 Ljubljana, Slovenija
+386 1 568-06-10
tehnika-si@grundfos.com
www.grundfos.com

Grundfos – Vaš partner v področju naprednih rešitev črpalk.
Grundfos je vodilno podjetje na področju naprednih rešitev črpalk in postavljalec
trendov v tehnologiji voda. Prispevamo h globalni trajnosti s pionirskimi tehnologijami,
ki izboljšujejo kakovost življenja ljudi in skrbijo za planet.
Letna proizvodnja več kot 16 milijonov črpalnih enot, uvršča Grundfos med vodilne
proizvajalce črpalk v svetu.
Obtočne črpalke za ogrevanje in klimatizacijo in druge centrifugalne črpalke za
industrijo, oskrbo z vodo, kanalizacijo in doziranje so naši glavni izdelki.
Danes je Grundfos največji svetovni proizvajalec obtočnih črpalk in pokriva približno
50 odstotkov svetovnega trga za te črpalke. Poleg črpalk Grundfos proizvaja
standardne in potopne motorje ter najsodobnejšo elektroniko za spremljanje in
nadzor črpalk.
Skupino Grundfos zastopa z več kot 80 podjetij v več kot 55 državah.
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Hannemanns Allé 53
2300 Copenhagen S, Danska
+45 51 61-10-00
info@ramboll.com
www.ramboll.com

Vodilno svetovalno podjetje, ki ponuja integrirane in trajnostne rešitve, ki oblikujejo našo sedanjost in prihodnost
Ramboll je vodilno podjetje za inženiring, projektiranje in svetovanje, ki je bilo
ustanovljeno na Danskem leta 1945. Zaposlujejo 13.000 strokovnjakov in so navzoči
v nordijskih državah, Severni Ameriki, Angliji, kontinentalni Evropi, na Bližnjem vzhodu
in Indiji, navzoči so tudi v Aziji, Avstraliji, Južni Ameriki in podsaharski Afriki.
Imajo 300 pisarn v 35 državah in najpomembnejša jim je lokalna izkušnja v
kombinaciji z globalno bazo znanja. Neprestano se trudijo, da ostajajo vodilni na
področju nudenja inovativnih, navdihnjenih in trajnostnih rešitev, ki postavljajo
nove standarde in maksimizirajo vrednost našim strankam ter družbi kot celoti.
Podjetje Ramboll posluje na različnih tržiščih, in sicer na področju gradbeništva,
transporta, načrtovanja in urbanizma, vode, okolja in zdravja, energije, nafte ter plina
in upravljavske svetovalne dejavnosti.

Radnička cesta 80
10000 Zagreb, Hrvaška
+385 1 6197-600
info@rockwool.si
www.rockwool.si

Energetsko učinkoviti objekti nudijo udobje ter sodobne
življenjske pogoje
ROCKWOOL se zavzema za obogatitev življenja vsakega, ki pride v stik z našimi
rešitvami. Naša strokovnost je popolnoma prilagojena reševanju nekaterih od
največjih sodobnih izzivov na področju trajnosti in razvoja, od porabe energije in
zvočnega onesnaževanja do protipožarne zaščite, pomanjkanja vode ter poplav. Naš
asortima izdelkov odraža raznolikost svetovnih potreb in podpira naše deležnike pri
zmanjševanju lastnega ogljičnega odtisa.
Kamena volna je vsestranski material in je osnova našega poslovanja. Skupaj z več
kot 10.500 sodelavci, ki delijo našo strast v več kot 38 državah sveta, nudimo najboljše
rešitve na področju kamene volne – od izolacije in akustičnih stropov, sestave
zunanjih oblog, hortikulturnih rešitev, specialnih vlaken za industrijsko uporabo do
izolacije za procesno industrijo, pomorske in priobalne dejavnosti.
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Trg Nikole Šubića Zrinskog 10
10000 Zagreb, Hrvaška
+385 1 4924-530
zagamb@um.dk
kroatien.um.dk

Veleposlaništvo Kraljevine Danske v Zagrebu – Trgovinska
zbornica
Trgovinska zbornica je vladna organizacija za spodbujanje izvoza in vlaganj, ki je
del Ministrstva za zunanje zadeve na Danskem. Organizacija obsega vse vladne
aktivnosti, ki so usmerjene za spodbujanje danskega izvoza ter tujih vlaganj v Dansko.
Zaposluje okoli 100 ljudi na Danskem in 300 jih je zaposlenih v tujini na več kot 100
veleposlaništvih, generalnih konzulatih ter trgovinskih komisijah.
Organizacija svetuje danskim podjetjem glede vseh vprašanj, ki so pomembna za
njihove mednarodne aktivnosti. Cilj te profesionalne in inovativne organizacije
je zagotavljati najboljše možne pogoje za dansko industrijo in ji tako omogočiti
sodelovanje v rastoči globalizaciji.

Vesterbrogade 1E
620 Copenhagen, Danska
+45 72 10-01-79
info@stateofgreen.com
www.stateofgreen.com

State of Green – Odkrijte dansko rešitev
za zeleno prihodnost
State of Green je organizacija, ki stoji za uradno zeleno blagovno znamko Danske.
Konzorcij je javno-zasebno partnerstvo, ki so ga ustanovili danska vlada, Konfederacija
danske industrije, Dansko energetsko združenje, Danski svet za hrano in poljedelstvo
ter Dansko združenje energije vetra.
Stateofgreen.com je spletno mesto, kjer se boste lahko seznanili z danskimi zelenimi
rešitvami. Tukaj lahko prebrskate med 1.400 rešitvami in se povežete s 600 podjetji,
organizacijami, institucijami ter mesti.
Na čelu tranzicije v družbo zelene rasti s pametnejšimi in energetsko učinkovitejšimi
mesti, želi State of Green izboljšati odnose z mednarodnimi deležniki, ki so
zainteresirani za učenje iz danskih izkušenj.
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Ljubljanska 51 a
1236 Trzin, Slovenija
+386 1 724-68-68
velux@velux.si
www.velux.si

S svetlobo in svežim zrakom, ki vstopata skozi streho
ustvarjamo boljše delovne in bivalne pogoje.
Več kot 75 let inovacij in predanega dela z enim poudarkom: naravna svetloba in
svež zrak skozi strešna okna, smo ustvarjali zgodovino. Danes ponujamo široko
paleto izdelkov in rešitev za prijetno mansardo – zdrav dom. Leta 1941 je Villum Kann
Rasmussen prišel z briljantno idejo za preoblikovanje temnih podstrešij in izdelal prvo
strešno okno. Kar se je začelo kot prenova šole na Danskem, je zraslo v mednarodno
skupino podjetij v več kot 40 državah. Še danes ustvarjamo za vse tiste, ki veste kaj
je zdrav dom, kaj je dobro učno okolje in kaj je navdihujoče delovno mesto. Ideja o
naravni svetlobi in svežem zraku živi in je še bolj pomembna kot kdaj koli prej.
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www.urbandanish.solutions

