Pridružite se nam na prvem licenčnem
LEED usposabljanju v Sloveniji

v izvedbi avtoriziranega izobraževalnega partnerja

Pridružite se nam
Vljudno Vas vabimo, da se pridružite Slovenskemu združenju za trajnostno gradnjo - GBC Slovenija na intenzivnem enodnevnem usposabljanju, ki bo podalo poglobljen vpogled v novo, 4.
različico ocenjevalnega sistema za vrednotenje
projektov in izvedenih objektov (BD+C) LEED, s
posebnim poudarkom na novogradnjah.
Licenčna in vsestransko izkušena mednarodna
predavateljica bo udeležence popeljala skozi
namene in zahteve vseh okoljskih kategorij, ki jih
vrednoti ocenjevalni sistem, vključno s strategijami skladnosti ter vsem ostalim, kar je potrebnega
za uspešno pripravljeno dokumentacijo.
Nova različica LEED-a vpeljuje povišano raven
strogosti, z novimi kreditnimi kategorijami in
zasnovami. Udeleženci morajo na usposabljanju pridobiti samozaupanje, da bodo v svojih
bodočih projektih uspešno izvedli ocenjevanje
po sistemu LEED.
Namen celodnevnega usposabljanja LEED
je, da industrijske profesionalce pripravi na
konkretno delo na projektu, svetovanje o
prednostih certificiranja LEED, kot tudi da jih
seznani s spremembami v najnovejši različici
sistema v4. Poudarek bo tudi na pridobitvi
ključnih informacij za vse, ki želijo opraviti izpita za naziva LEED Green Associate in LEED
AP BD+C.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) je mednarodno prepoznan sistem vrednotenja trajnostnih stavb,
ki tretjim osebam zagotavlja, da je bila
stavba ali skupnost projektirana in izvedena
ob uporabi strategij, potrebnih za izboljšanje delovanja po vseh najbolj pomembnih
meritvah: varčevanju z energijo, učinkoviti
rabi vode, zmanjšanju izpustov CO2, izboljšanju okoljske kakovosti notranjih prostorov
ter skrbjo za vire in občutljivostjo za njihove
vplive.
S strani Združenja za trajnostno gradnjo
ZDA (USGBC) razviti sistem LEED ponuja
tako lastnikom stavb, kot njihovim upravnikom jedrnato ogrodje za prepoznavo
in vpeljavo praktičnih in merljivih rešitev
projektov, izvedb, upravljanja in vzdrževanja trajnostnih stavb.
LEED je dovolj prožen, da se ga lahko uporabi za vse tipe stavb - tako komercialne kot
tudi za stanovanjske. Deluje skozi celotno
življenjsko dobo stavb, od projektiranja
preko izvedbe, upravljanja in vzdrževanja,
oddaje najemnikom do obsežnejših prenov.
Prvo na to temo izvedeno usposabljanje bo
usmerjeno v najbolj vsestransko družino
sistema vrednotenja LEED, to je v Načrtovanje in izvedbo objektov, ki pokriva področje
novogradenj za različne tipe stavb.

Opis usposabljanja
Usposabljanje bo predstavilo namen, ključne elemente, glavne zahteve ter edinstvene vidike procesa in sistema ocenjevanja LEED v modulu Načrtovanje in izvedba trajnostnih stavb (BD+C). Udeleženci bodo pridobili dobro razumevanje ključnih zasnov in strategij iz ozadja uspešnega projekta trajnostne gradnje. Ne bomo
pa se posvečali tehničnemu pregledu posameznih kreditnih točk. Le-te bodo sicer
predstavljene, vendar je namen usposabljanja, da se udeležence skozi razumevanje predpogojev, ključnih kreditnih točk in sinergij seznani z zasnovami in cilji tega sistema vrednotenja.

Uposabljanje bo pokrilo tudi praktične vidike dela v projektu LEED, vključno s procesom vrednotenja, prispevki, stroški, svetovalnimi zahtevami in dobrimi praksami. Glede na bogate
praktične izkušnje, ki jih ima predavateljica na mednarodnih projektih, bodo predstavljeni
primeri dobrih praks iz resničnih projektov.
Dodatno bo usposabljanje predstavilo tudi nadaljnje korake za vse, ki bi jih zanimala
pridobitev profesionalnih nazivov. Tako bo predstavljena razlika med nazivoma LEED GA
in LEED AP ter kaj je potrebno za pripravo na izpita LEED.

Učni cilji
1 Pridobiti poglobljeno razumevanje sistema vrednotenja LEED za različne projekte
novogradenj;
2 Spoznati sistem LEED v razmerju do strukture projektnega vodenja, ki je skupen veliki
večini projektov, ter kako povezovalni pristop k projektiranju in izvedbi preusmeri
običajne poti skupinskega dela članov ekipe;
3 Prepoznati namene, zahteve in strategije za uspeh s kreditnimi točkami sistema vrednostenja LEED v4 pri projektiranju in izvedbi stavb;
4 Prepoznati strategije med kreditnimi točkami tako znotraj kot med kreditnimi kategorijami;
5 Načrtovati ključne smernice in zahteve za dokumentacijo LEED ;
6 Razumeti strukturo strokovnih nazivov in zahteve za pridobitev nazivov LEED Green
Associate in LEED Accredited Professional.

Kaj dobimo?
•
•
•
•
•

celodnevno usposabljanje,
licenčno predavateljico iz partnerskega izobraževalnega podjetja USGBC,
predavatelja z bogatimi praktičnimi izkušnjami pri projektih LEED,
učne materiale, predstavitve in pripravljalne korake za izpit LEED GA,
potrdilo o opravljenem usposabljanju, ki velja kot učna enota za pridobitev strokovnega naziva,
• interaktivne prekinitvene sekcije,
• udeleženci lahko pridobijo 8 ur GBCI CE.*
• kosilo in osvežilne napitke.

O predavateljici
Vessela Valtcheva-Mcgee| LEED Fellow, LEED AP BD+C,
BREEAM International Assessor, DGNB Auditor, EDGE Auditor
Vessela Valtcheva-McGee ima bogate izkušnje s trajnostnostjo
tako v izobraževanju kot v praksi. Kot ustanovna članica ter
presednica sekcije v US Green Building Councilu v ZDA ter
kot nosilka naziva LEED že več kot 10 let je imela Vessela
priložnost za tesno sodelovanje z US Green Building Councilom na različnih pobudah. Kot svetovalec za trajnostno
gradnjo je sodelovala pri številnih projektih certificiranja
trajnostnih stavb nacionalnega ali mednrodnega pomena ter
opravljala certificiranje projektov stavb v najpomembnejših
sistemih certificiranja v ZDA, Evropi in Aziji.
Leta 2008 je Vessela združila partnerje ter ustanovila Triple Green Building Group, LLC podjetje, ki nudi celovite trajnostne rešitve, od svetovanja do izobraževanja. Leta 2010 je U.S.
Green Building Council dodelil Triple Green Building Group naziv Avtoriziran izobraževalni
partner ter licenco za izvajanje usposabljanj za kurikulum LEED USGBC-ja na mednarodnih
trgih. Triple Green Building Group sodeluje s številnimi pomembnimi strokovnimi organizacijami za razvoj izobraževanja v ZDA in Evropi pri izvajanju usposabljanj s področja trajnostnosti ter ponuja tako osebna izobraževanja kot izobraževalne progranme na svetovnem
spletu, podobno kot številna druga mednarodna združenja za trajnostno gradnjo.
Kot ustanovna članica uprave Bolgarskega združenja za trajnostno gradnjo (BGBC) Vessela trenutno opravlja fukcijo predsednice združenja. Sodeluje tudi s prostovoljnimi certifikacijskimi pobudami in predstavlja BGBC v Evropski regionalni mreži World Green Building Council, koaliciji združenj za trajnostno gradnjo, ki sodelujejo za olajšanje vodstvene
funkcije industrije ter izpeljavo prehoda na trajnostno gospodarstvo.
Vessela je upravni partner evropske veje Triple Green Group s sedežem v Sofiji v Bolgariji.
Mednarodni projekti, na katerih trenutno izvaja certificiranje, vključujejo številne zahtevne
projekte novogradenj po sistemu LEED v Bolgariji, najobsežnejši trgovski projekt BREEAM v
Bolgariji, kot tudi projekte v Rusiji, Kuvajtu, Kazahstanu, Turčiji, Vietnamu, Mehiki in ZDA.
Vessela Valtcheva-McGee je zaključila magistrski študij arhitekture na Savannah College of Art
and Design, kjer še vedno dela kot honorarna predavateljca. Prav tako občasno predava kot
gostujoča predavateljica na Harvardu, Berkeleyu različnih univerzah v Vzhodni Evropi. Ima
nazive LEED AP BD+C AP, BREEAM International Assessor, DGNB auditor in Interim EDGE
Auditor. Leta 2015 je dobila najvišjo strokovno pohvalo v industriji - naziv LEED Fellow.

Kdaj

Prijavite se že danes!
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Kje
UNISTAR, d.o.o. (PRO.academy)
Litostrojska Cesta 56
Ljubljana

Urnik usposabljanja
8:00 – 8:30
8:30 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 11:30
11:30 – 12:30
12:30 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 16:00

Registracija in prijava
Začetek usposabljanja
Odmor za kavo
Usposabljanje
Odmor za kosilo
Usposabljanje
Odmor za kavo
Usposabljanje

Cene
Cena za “rane ptice” do vključno 21. aprila 2017
Člani GBC Slovenia............................320 €
Drugi (nečlani)..................................390 €
Redna cena od 22. aprila 2017
Člani GBC Slovenia............................ 370 €
Drugi (nečlani).................................. 440 €

Več informacij
Slovensko združenje za trajnostno gradnjo - GBC Slovenia
Proletarska cesta 4
1000 Ljubljana
tel.: + 386 (0)1 52 00 720
mobile: + 386 (0)40 26 44 33
izobrazevanja@gbc-slovenia.si
www.gbc-slovenia.si
www.konferencatrajnostne gradnje.si
www.buildupon.eu
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