
                                                  

 

VSE O TRAJNOSTNI GRADNJI, PRENOVI IN 
TRAJNOSTNEM OGREVANJU STAVB 

Gradbeni inštitut ZRMK je tudi letos poskrbel za bogat obsejemski strokovni program, 
namenjen obiskovalcem, graditeljem, lastnikom poslovnih stavb, strokovni javnosti, 
predstavnikom lokalne skupnosti, energetskih agencij, stanovanjskih skladov in državnih 
inštitucij, nepremičninskim posrednikom, upravnikom, energetskim pogodbenikom in 
finančnim inštitucijam.  

Na razstavno-svetovalnem prostoru Gradbenega inštituta ZRMK, v predavalnici v AVLI 
desno v preddverju dvorane Kupola in na Galeriji v 1. nadstropju nad preddverjem dvorane 
Kupola ter v dvorani 1 v Urški, bodo potekala vsak dan od 10. do 18. ure brezplačna in neodvisna 
strokovna predavanja, nasveti, stanovska srečanja, posvet, razprave, delavnice, kino kotiček, 
multimedijske predstavitve, prikazi primerov dobrih praks, prva predstavitev monografije o trajnostni 
zasnovi energijsko učinkovitih enodružinskih hiš ter dva posveta, prvi o celoviti prenovi stavb kulturne 
dediščine in drugi o prenovi stavb v skoraj nič-energijskem standardu.   

Vabljeni vsi, ki jih zanima kar koli o gradnji in prenovi stavb, trajnostnem razvoju, trajnostni gradnji, 
integralnem načrtovanju, okoljskem in trajnostnem vrednotenju stavb, trajnostnem ogrevanju, e – 
mobilnosti, pasivnih in skoraj nič-energijskih hišah, celovitih energijskih prenovah in okoljskem 
vrednotenju stavb,  energetskih pregledih, energetski sanaciji stavb kulturne dediščine, energijski 
učinkovitosti gospodinjskih aparatov, energetski izkaznici stavbe, energetski samooskrbi, 
predinvesticijskem optimiranjem novogradenj in sanacij, zelenem (javnem) naročanju, izboljšanju 
potresne odpornosti obstoječih stavb, odpravljanju posledic naravnih nesreč – poplave, neurja potresi, 
pomočjo lokalnim skupnostim pri pridobivanju finančnih sredstev in pristopov pri gradnji in sanaciji 
stavb, infrastrukturnih in komunalnih objektov.  

Predavanja in nasveti ne bodo samo splošni, ampak tudi konkretni. Koristni za stanovalce v starejši 
stavbi, pri kateri je treba poleg energetske sanacije izvesti še statično utrditev ali zaščititi pred kapilarno 
vlago ali dodatno poskrbeti za potresno odpornost stavbe. Novi pravilnik o toplotni zaščiti zahteva 
boljšo izolacijo, a se pri izvedbi lahko pojavi veliko težav. Upoštevati je treba še pravilnik o požarni 

zaščiti, ki utegne še dodatno vplivati na odločitev. Na sejmu bo 
mogoče izvedeti tudi, na kaj je treba paziti pri izbiri oken in zakaj je 
tudi  nakup »najboljšega okna« lahko stran vržen denar, če ni pravilno 
vgrajeno, zakaj je treba zagotoviti zrakotesnost za manjšo porabo 
energije, kako se s termografijo iščejo toplotni mostovi in napake pri 
izvedbi, kateri so vzrokih za vlago in plesen v stanovanjih, kako 
zagotoviti bivalno ugodje s pravilno razporeditvijo oken, kako se 

uporablja georadar, ki je praktična in neporušna metoda pri iskanju poteka inštalacij v zidovih ali terenu 
ter zakaj ne smemo pozabiti na  dobre temelje. Seznaniti se bo mogoče tudi z novostmi pri samooskrbi 
z energijo, sodobnimi napravami za ogrevanje in hlajenje ter s cenovnimi razmerji med energenti in 
sistemi ogrevanja. Spregledati ne gre niti predavanj v zvezi z načrtovanjem skoraj nič-energijskih stavb 
in predavanj o tem, kako pristopiti h energetski prenovi večstanovanjskih stavb. 

Vzporedno z nasveti in predavanji bodo med torkom in petkom izvedena krajša tematska strokovna 
predavanja in delavnice strokovnjakov Gradbenega inštituta ZRMK z zunanjimi sodelavci. Predvideni 



                                                  

dogodki so namenjene tako laični kot strokovni javnosti. Delavnica in predavanja o sistemu gradnje 
pasivne hiše iz opeke in prikazani detajli so dobrodošla novost za vse tiste, ki načrtujejo gradnjo, pa 
tudi projektante. Nič manj ne bosta zanimivi delavnici s prikazom dobrih praks. Na prvi bo govora o 
desetletnih izkušnjah gradnje pasivnih hiš, sodobnih načinih optimiranja projektov s pomočjo 
numeričnega modeliranja. Na drugi pa o pozitivnih izkušnjah načrtovanja in gradnje trajnostne 
večstanovanjske pasivne in skoraj nič-energijske stavbe, Eko srebrna hiša. Poleg sodobnih orodij za 
načrtovanje bodo predstavljeni tudi vgrajeni materiali, sistemi in tehnologije s poudarkom na okoljski 
prijaznosti in energetski učinkovitosti ob upoštevanju dolgoročnih koristi 
investicije ter rezultati meritev ključnih parametrov v fazi monitoringa.  

Predstavljeni bodo še mednarodni projekti programa Inteligentna energija 
Evrope - IEE: YAECI (kazalnik letnega stroška energije za delovanje gospodinjskih 
aparatov), RePublic (merila za prenovo javnih stavb v skoraj nič-energijskem 
standardu) in Episcope (spremljanje energijskih prenov stanovanjskih stavb),  
programa FP7: EE Highrise (demonstracijski projekt trajnostno načrtovane 
pasivne večstanovanjske stavbe), in program H2020: Moder (razvoj orodij za 
celostno in finančno učinkovito načrtovanje energetske prenove stavb na nivoju 
sosesk, pri katerih bodo na voljo informacije in primeri o novih spoznanjih in 
razvojnih smernicah s področja trajnostne gradnje, okoljskih vidikih, energijski 
učinkovitosti, celovitem načrtovanju pri novogradnjah in prenovah stavb). 

Nikakor ne gre spregledati dveh strokovnih posvetov v dvorani 1 v Urški: 

• Prvi z naslovom »Celovita prenova stavb kulturne dediščine med teorijo 
in prakso« je načrtovan v sredo, 9. marca 2016, od 9.30 do 14. ure. Na posvetu bodo 
predstavljena pravila varstva nepremične kulturne dediščine, konservatorski pogled na 
celovito prenovo stavb, nacionalne strateške usmeritve za prenovo stavb in primeri iz prakse. 

• Strokovni posvet na temo »Prenova stavb, tudi po skoraj nič-energijskih merilih« bo potekal 

v petek, 11. marca 2016, od 9.30 do 14. ure. Namen posveta je pokazati, da je smotrno odločati 

tako, da dobre priložnosti za skoraj nič-energijsko (sNES) prenovo povezujemo z znanjem,  

izkušnjami, naprednimi orodji in tehnologijami, ki so na voljo v našem prostoru. Skoraj nič-

energijska prenova je proces, v katerem je treba upoštevati tako stavbo kot porabnika energije 

kot njeno oskrbo z energijo, v kateri naj bi bil delež obnovljivih virov energije čim večji.   

Na sejmu DOM bo predstavljen tudi projekt Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG), ki letos praznuje 

jubilej, 20-letnico. V torek, 8. marca 2016, bodo v okviru slavnostne otvoritve sejma DOM, 

najboljšim podeljena prva okoljska priznanja v letu 2016 - Znak kakovosti v graditeljstvu, tokratna 

podelitev poteka že dvajsetič. Projekt ZKG bo predstavljen tudi na razstavno–svetovalnem 

prostoru Gradbenega inštituta ZRMK, predavanjih za občane, stroko in ostale deležnike. 

Natančen seznam vseh predavanj, svetovanj, delavnic, razprav in posvetov je v sejemskem gradivu in 
na spletnih 
straneh 
http://www.gi-
zrmk.si/novice/. 
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