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Okna − strošek in  
vir težav ali kaj več?
mag. Miha Tomšič, univ. dipl. inž. grad., Center za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo, Gradbeni inštitut ZRMK

Kako se lotiti nakupa 
oken?

Najprej se je treba vpraša-
ti, za kakšen namen kupuje-
mo okna, in izbrati primerna 
merila, na podlagi katerih se 
bomo odločili. Gre za novo-
gradnjo ali morda za zame-
njavo oken v stavbi kulturne 
dediščine, v obstoječi enodru-
žinski hiši ali v stanovanju v 
večstanovanjski stavbi? Se pri 
novogradnji ravnamo zgolj po 
minimalnih zahtevah predpi-
sov ali pa se morda odločamo 
za nizkoenergijsko ali pasiv-
no raven? Obnavljamo hišo 
ali stanovanje in so obstoječa 
okna povsem dotrajana, ali 
pa smo presodili, da bi z me-
njavo funkcionalno sicer še 
ustreznih starih oken dosegli 
pomembne prihranke stro-
škov za ogrevanje, s čimer bi 
v razumnem roku pokrili na-
ložbo tudi na račun znižanja 
vzdrževalnih stroškov?

Če so ta vprašanja zadovo-
ljivo pojasnjena, nam ostane 
iskanje najustreznejšega iz-
delka. Kateri je tisti res pra-
vi, saj vsi ponudniki navajajo 
podobne prednosti za svoje 
izdelke? Konkurenca na trgu 
je velika, informacije se hi-
tro širijo in slabi proizvajalci 
ne ostanejo dolgo neopaženi. 
Seveda je težko kar pavšalno 
dati prednost enemu ponud-
niku pred drugim. Za okna na 
trgu lahko brez večjega strahu 
rečemo, da so – tudi zaradi 
razmeroma stroge tehnične 
zakonodaje in s tem visokega 
vstopnega praga – na dovolj 
primerni izhodiščni ravni. 
Razlike so v podrobnostih, 
ki pa so lahko pogosto stvar 
dogovora med kupcem in po-

nudnikom (tip in debelina 
okenskih profilov, materiali in 
izvedba tesnjenja, tip zasteklit-
ve, vrsta okovja ipd.). Pri tem 
je treba še omeniti, da mnogi 
proizvajalci, predvsem oken 
iz umetnih mas, uporabljajo 
podobne ali enake osnovne 
elemente, tj. okenske profile, 
tesnila in okovje ter celo isti 
tip in znamko zasteklitve.

Oken ne kupujemo na 
kilogram

Zelo pomembno merilo pri 
izboru je gotovo cena, vendar 
ne bi bilo primerno izbirati le 
na tej podlagi, posebej če smo 
si pri prvi vgradnji ali menjavi 
oken postavili vsaj nekoliko 
višje cilje. Ne nazadnje tudi 
zakonodaja predvideva raz-
lične možnosti za oblikova-
nje končne odločitve. Zakon 
o javnem naročanju (ZJN-2) 
resda velja za področje javnih 
naročil, a je načela zelenega 
oziroma trajnostnega naro-
čanja, kot so v njem zapisana, 
mogoče učinkovito uporabiti 
tudi v zasebni sferi. Okna so 
eden tistih sestavnih delov 
stavbe, za katere želimo, da 
ohranijo svojo funkcionalnost 

vse do konca svoje tehnolo-
ške življenjske dobe. Za vsa-
ko enodružinsko hišo analiza 
življenjskih stroškov (LCC) 
morda res ni najnujnejša, go-
tovo pa je nadvse smiselna pri 
poslovnih, javnih, večstano-
vanjskih in sorodnih stavbah.

Dovolj zoprna je že misel na 
to, da bi po nekaj letih bivanja 
ali dela v stavbi ali stanovanju 
stavbno pohištvo menjali npr. 
zaradi nesorazmerno visokih 
toplotnih izgub, nizke ravni 
ugodja v prostoru ali banalnih 
tehničnih pomanjkljivosti in 
s tem prostore spreminjali v 
- po nepotrebnem in predčas-
no - gradbišče. Že na začetku 
je tako pametno povprašati 
glede dobavnih in garancij-
skih rokov ter servisne mreže 
in preveriti, ali bo vgradnjo 
opravila usposobljena ekipa. 
Določeno prednost bomo ver-
jetno dali ponudniku, ki po-
leg oken ponuja v paketu tudi 
okenske police, senčila in dru-
ge izdelke. Ne nazadnje bomo 
presojali tudi na podlagi tra-
dicije in referenc ponudnika, 
morebitnih nam znanih tujih 
izkušenj z njim, prejetih po-
trdil o kakovosti izdelkov ter 

storitev (na primer: znak ka-
kovosti v graditeljstvu) in po-
dobno. Nepošteno pa bi bilo 
trditi, da morebiten novejši in 
ta hip manj znan proizvajalec 
ne more ponuditi primernih 
izdelkov, zato je vedno umest-
no od ponudnika zahtevati 
pisna dokazila o preskušanju 
tehničnih lastnosti oken.

Dobre toplotne 
lastnosti ne 
izključujejo drugih 
kakovostnih 
značilnosti oken

Pravilnik o toplotni zaščiti 
in učinkoviti rabi energije v 
stavbah iz leta 2002 predpisu-
je naslednje največje dopustne 
vrednosti toplotne prehodno-
sti: za zasteklitev 1,4 W/m2K, 
za zasteklitev s povečano to-
plotno zaščito 1,8 W/m2K. 
Skupna toplotna prehodnost 
okna (steklo in okvir) mora 
biti manjša od 1,6 W/m2K 
(les, PVC, kombinacije ma-
terialov) oziroma 1,8 W/m2K 
pri oknih s kovinskimi ali be-
tonskimi okvirji. Novi pravil-
nik o učinkoviti rabi energije 
v stavbah (sprejet bo predvi-
doma v marcu 2008) namera-
va zaostriti merila za toplotne 
lastnosti zasteklitve in oken. 
Že zgoraj omenjene vredno-
sti so med strožjimi v EU in 
pomenijo kakovostno raven 
glede energijske učinkovito-
sti. Vsekakor nam oken ali 
zasteklitve slabših lastnosti za 
vgradnjo v ogrevane prostore 
proizvajalci niti ne smejo pro-
dati. 

Nekatera neobvezna interna 
oziroma panožna merila po-
stavljajo dodatne oziroma za-
ostrene vrednosti, tako da je 



na primer za okna za pasivno 
hišo, kot jo definira nemški 
Passivhaus Institut, toplotna 
prehodnost omejena na 0,8 
W/m2K (npr. trislojna zaste-
klitev, dva nizkoemisijska na-
nosa, izolacijski distančnik, 
žlahtni plin).

V želji po energijski učin-
kovitosti stavbe ne smemo 
pozabiti, da okna po svoji 
osnovni funkciji niso sistem 
za varčevanje z energijo. Nji-
hova naloga je zagotavljanje 
zadostne naravne osvetljeno-
sti in osončenosti prostorov, 
prezračevanje prostorov (ne 
glede na morebitne sisteme 
za mehansko prezračevanje z 
rekuperacijo) in stik z zuna-
njim okoljem. Zelo pazljivo 
je treba zato obravnavati mo-
rebitne ideje in želje po sonč-
nozaščitnih steklih, saj lahko 
nekritične odločitve ali izbira 
neprimernih izdelkov povzro-
čijo izrazito slabo svetlobno 
ugodje v prostorih, kar se ne-
gativno odraža tudi na psiho-
fizičnem počutju in storilno-
sti uporabnikov, ne nazadnje 

pa lahko poveča rabo energije 
za umetno razsvetljavo.

Prava kombinacija toplotnih 
in svetlobnih lastnosti zaste-
klitve je zato ključ do pametne 
izbire oken, ko bosta toplotno 
in svetlobno ugodje v prostoru 
enakopravna dejavnika.

Tudi zvočna zaščita je 
lahko pomembna

Pri oknih moramo poskrbeti 
za zvočno izolativnost na treh 
ravneh: na stiku okna s konstruk-
cijo (tesnjenje oboda okenskega 
okvirja), na pripirah (namestitev 
tesnil) in prek same zasteklitve. 
Zvočne lastnosti zasteklitve lah-
ko izboljšamo na različne na-
čine, na primer z uporabo šip 
različnih debelin, z vgradnjo 
lepljenih (laminiranih) šip ali 
s posebnimi plini v medstekel-
nem prostoru. Pri uporabi takih 
plinov se lahko v odvisnosti od 
vrste plina nekoliko poslabšajo 
toplotne lastnosti zasteklitve, 
vendar predpisi to upoštevajo in 
dovoljujejo. Najpogostejši je bil 
včasih žveplov heksafluorid, ki 
pa je bil s Kjotskim protokolom 
uvrščen med toplogredne pline 
(podobno kot ogljikov dioksid, 
metan in še trije drugi plini oz. 
skupine plinov.

Kakšno stopnjo zvočne za-
ščite in s tem tip okna oziroma 

zasteklitve potrebujemo, je mo-
goče določiti računsko glede na 
razmere na dejanski lokaciji (na 
primer bližina prometnic). Pri 
tem lahko s svojimi predlogi 
odigra pomembno vlogo teh-
nična služba proizvajalca. Stan-
dardna dvojna zasteklitev na-
vadno zagotavlja dovolj dobro 
temeljno zvočno zaščito, če ne 
gre za vire izrazitejšega hrupa. 
Vsekakor pa okno pri še tako 
dobri zasteklitvi ne bo ponujalo 
primerne zvočne zaščite, če je 
tesnjenje pripir pomanjkljivo.

Tega ni še nihče 
vprašal

Ali so boljša lesena ali PVC-
okna? To je verjetno najpogo-
stejše vprašanje, ko pogovor 
nanese na okna. Sem lahko 
ne nazadnje vključimo vsaj še 
kovinska okna. Kot je bilo že 
mnogokrat napisano in izreče-
no - na to vprašanje ni mogoče 
odgovoriti enopomensko. Te-
meljna predpostavka je, da so 
vsa okna na trgu primerna za 
nameravano uporabo in da iz-
polnjujejo predpisane tehnične 
zahteve.

Tehnično gledano je danes 
mogoče doseči enakovredne 
toplotne, svetlobne in zvočne 
lastnosti ne glede na uporab-
ljeni material. Pri dokončni 
odločitvi bomo poleg subjek-
tivnih meril (recimo osebna 
preferenca določenega mate-
riala) upoštevali še denimo 
lego in orientacijo oken ozi-
roma izpostavljenost vremen-
skim vplivom, možnost čiš-
čenja in vzdrževanja (varnost 
in dostopnost tudi z zunanje 
strani) ter druge dejavnike.

Navadno pravimo, da so 
PVC-okna (in kovinska) dol-
goročno odpornejša proti vre-
menskim vplivom brez poseb-
nega vzdrževanja, pri lesenih 
pa je obnavljanje zaključnih 
nanosov obvezno vsakih nekaj 
let, na bolj izpostavljenih lo-
kacijah pa še pogosteje. Pri le-
senih oknih je po drugi strani 
popravilo poškodb in raz pre-
cej bolj preprosto kot pri PVC.

Ali so za plesen, astmo 
in sindrom bolne 
stavbe kriva PVC-okna 
ali predpisi?

Pogosto laično pojasnilo za 
nastanek plesni tako v novo-
gradnji kot pri menjavi oken 
v obstoječih stavbah je: vgra-
dili so plastična okna. Zadeva 
seveda ni tako enostavna. Naj-
prej glede krivde plastičnih 
oken: najbrž gre za nekoliko 
podzavestno enačenje učinka 
PVC-okvirjev in mikroklime v 
plastični vrečki. Nekaj tekočih 
metrov PVC-okenskih profi-
lov seveda nikakor ne poslabša 
razmer v prostoru; tu mislimo 
predvsem na relativno vlažnost 
notranjega zraka. Ta material 
je zato povsem po krivem ob-
dolžen za morebitno škodo, ki 
nastane po njegovi vgradnji. 
Prostori prav nič bolj ne »di-
hajo« prek lesenih okvirov (kot 
tudi npr. stene sicer ne »diha-
jo«, da bi tako uravnavale mi-
kroklimo v prostorih in nado-
mestile prezračevanje, kar pa je 
tema za samostojen članek).

Res pa je, da so sodobna 
okna veliko bolj zrakotesna 
kot nekoč. To je tudi njihov 
namen, saj se s tem zmanjšajo 
nekontrolirane izgube toplote 
iz prostora skozi rege in pri-
pire. Medtem ko smo se ne-
koč lahko zanašali na tovrsten 
prepih kot dodatno varovalko 
proti previsoki vlažnosti no-
tranjega zraka, ob čemer so 
bila v pomoč tudi lokalna ku-
rišča s svojim naravnim vle-
kom, je pri vgradnji sodobnih 
oken praviloma treba prostore 
dodatno oz. temeljiteje prezra-
čevati z odpiranjem oken. 

Seveda je v praksi včasih to 
težko zagotoviti, odvisno tudi 
od bivalnih navad in vzorca 
uporabe prostorov. Zelo smisel-
no je zato poskrbeti za dodatno 
kontrolirano mehansko prezra-
čevanje z rekuperacijo (vrača-
njem odpadne toplote) povsod 
tam, kjer je to tehnično izvedlji-
vo in ekonomsko upravičeno ob 
upoštevanju morebitnih posle-
dic opustitve takega sistema na 
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zdravje uporabnikov, vzdrže-
valne stroške in podobno. Tipi-
čen primer so večstanovanjske 
stavbe z neprofitnimi oziroma 
socialnimi stanovanji. Tudi po-
jem »nizkoenergijska gradnja« 
naj bi označeval izključno stav-
be oz. stanovanja, kjer je – poleg 
vseh drugih ukrepov za učinko-
vito rabo energije – poskrbljeno 
za tovrstno prezračevanje.

Kje so meje energijske 
učinkovitosti oken?

Pri energijskih oziroma to-
plotnih lastnostih oken je meja 
učinkovitosti pogojena skoraj-
da le s praktičnimi možnostmi 
(in smiselnostjo – ekonom-
ska upravičenost na podlagi 
analiz LCC) uporabe, ne pa s 
tehničnimi oziroma tehnolo-
škimi okviri. Kot merilo upo-
rabljamo toplotno prehodnost 
(U; W/m2K), ki je sestavljena 
iz toplotne prehodnosti pro-
zornega (zasteklitev) in nepro-
zornega (krilo, okvir, prečke) 
dela okna. Pri zasteklitvi je ta 
lastnost odvisna od števila šip 
in nizkoemisijskih nanosov, 
plina v medstekelnem prostoru 

in materiala zasteklitvenega di-
stančnika.

S predpisom je skladna dvoj-
na zasteklitev z enim nizkoemi-
sijskim nanosom in plinskim 
polnjenjem (navadno argon). 
Tehnologije, ki se uporablja-
jo v gradnji nizkoenergijskih 
in pasivnih hiš, obsegajo na 
primer trislojno zasteklitev z 
dvema nizkoemisijskima na-
nosoma, žlahtnim plinom in 
izolacijskim distančnikom. 
Pri okvirjih in krilih iz PVC 
se toplotne lastnosti v osnovi 
izboljšujejo s številom komor, 
pri lesenih pa z debelino. S 
kombinacijami materialov, kot 
sta PVC s PU-polnili, les s PU-
sredico ali dodanim PU-slo-
jem, dosežemo lastnosti, pri-
merne za tehnologijo pasivnih 
hiš. Pomembno vlogo igrajo 
seveda tudi tesnila (položaj oz. 
število), ki preprečujejo ne-
kontrolirano izmenjavo zraka 
skozi pripire.

Vsako okno je v izhodišču 
dobro in energijsko učinko-
vito zgolj toliko, kolikor je 
kakovostna njegova vgradnja. 
Vgradnja s tesnjenjem v treh 

valo na svetlobne razmere v 
prostoru in težo okna, širitve 
okenskega okvirja in krila pa 
za marsikoga tudi iz estetskih 
razlogov niso več smiselne. 
Umestno pa je pričakovati, 
da bodo tako kot že do zdaj 
tehnologije, ki jih danes ozna-
čujemo še za nadstandardne, 
jutri ali pojutrišnjem postale 
običajna praksa, seveda ob 
dostopnih cenah. Več rezerve 
imajo najbrž tudi še proizva-
jalci strešnih oken, ki se sicer 
že vključujejo v pasivne tehno-
logije, in pa proizvajalci senčil 
ter različnih nadzornih in kr-
milnih sistemov kot sestavnih 
elementov okenskega sistema.

Verjetno je bil bistveni pre-
mik tako na trgu kot v mišljenju 
proizvajalcev in kupcev oprav-
ljen že skoraj pred desetletjem. 
Program državnih subvencij za 
vgradnjo energijsko učinkovite 
zasteklitve in oken je pomagal 
prečistiti tržišče in ozavestiti 
kupce, ki so začeli postavlja-
ti višje zahteve, utemeljene ne 
zgolj na nekaj tisoč tolarjih 
prejete subvencije, ampak tudi 
na opazno nižjih obratovalnih 
stroških in boljšem bivalnem 
ugodju. Toplotne lastnosti 
oken, za katera so se takrat deli-
le subvencije, so že čez nekaj let 
s predpisom za področje toplo-
tne zaščite postale minimalni 
kriterij za uporabo v ogrevanih 
prostorih. S predvidenim zaos-
trovanjem zahtev in predpisov 
v naslednjih letih, skladno z 
direktivo EU o energijski učin-
kovitosti stavb, je pričakovati, 
da bodo okna in zasteklitev, ki 
se sedaj označuje kot primerna 
za nizkoenergijske ali celo pa-
sivne stavbe, postala osnovni 
standard.

Tudi v zgoraj navedenem 
se kaže smotrnost premišlje-
nega načrtovanja odločitev 
in izvedbe različnih analiz za 
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ravninah (t. i. vgradnja po 
smernicah RAL) naj bi bila 
danes standard vgradnje. Tu 
gre poenostavljeno zapisano 
za zrakotesno paroneprepust-
no zaporo na notranjem stiku 
okvirja in konstrukcije, toplo-
tno zaščitno plast oz. zaporo 
na osrednjem delu in paro-
prepustno ter vodotesno za-
poro na zunanjem stiku.

Okna zahtevajo 
pozornost tudi po 
vgradnji

Za dolgotrajno pravilno de-
lovanje in učinkovitost okna je 
seveda potrebno redno vzdr-
ževanje vseh njegovih delov 
skladno z navodili proizvajalca 
oz. dobavitelja. Končno lahko 
to vpliva tudi na morebitno 
uveljavljanje garancijskih za-
htevkov. K izdaji garancije je 
ponudnik zakonsko zavezan. 
Navadno so garancijski po-
goji (oziroma vsaj garancijska 
doba) navedeni že v ponudbi. 
Podobna načela veljajo tako za 
dobavo kot za vgradnjo. Med 
proizvajalci oziroma ponud-
niki bistvenih razlik glede tega 
niti ni. Ponudnik navadno na-
vede garancijsko dobo za izde-
lek oziroma del izdelka lastne 
proizvodnje, za komponen-
te, ki jih posredujejo zunanji 
proizvajalci (npr. zasteklitev, 
okovje, tesnila), pa praviloma 
veljajo garancijski pogoji, kot 
jih predpisujejo ti proizvajal-
ci. Včasih je na primer prav 
podaljšana garancija brez po-
trebnega doplačila tisti tržni 
dejavnik, ki kupca prepriča o 
nakupu.

Bodo današnja okna 
jutri že zastarela?

Okno je res eden od stavbnih 
elementov z najintenzivnejšim 
razvojem – vsaj v zadnjih dveh 
desetletjih. Težko pa je priča-
kovati, da bi se trend razvoja 
ali izboljšav, tudi na podro-
čju učinkovite rabe energije, 
še nadaljeval s tako hitrostjo. 
Večanje števila šip v sistemu 
zasteklitve bi negativno vpli-
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primerjavo stroškov in pri-
hrankov oziroma za učinke v 
celotni življenjski dobi izdelka 
oz. stavbe.

Povsem kratek sklep
Tudi pri izbiri oken velja: 

cenejši izdelek ni nujno cenen 

in cenen izdelek ni nujno po-
ceni, še posebej gledano sko-
zi njegovo življenjsko dobo. 
Nikakor ni pametno zaradi 
doseganja nižje cene sklepati 
kompromisov v škodo kako-
vosti okna. Dolgoročno se 
to lahko maščuje, npr. s po-
gostejšim vzdrževanjem in 
obnovo, slabšimi tehničnimi 
lastnostmi, neprimernim bi-
valnim ugodjem ali celo krajšo 
življenjsko dobo (vzdrževalni 
in obratovalni stroški). Dober 

gospodar bo to vsekakor znal 
ceniti.

S področjem zelenega naročanja 
se ukvarja projekt EIE Green-
LabelsPurchase (www.green-
labelspurchase.net), z ener gijsko 
učinkovitostjo in bivalnimi 
razmerami v večstanovanjskem 
sektorju pa projekt EIE SHARE 
(www.socialhousingaction.com), 
v katerih kot slovenski partner 
sodeluje GI ZRMK. Projekta sofi-
nancira MOP RS.

Prireditve Gradbenega inštituta ZRMK na sejmu DOM −
Gospodarsko razstavišče v Ljubljani, od 4. do 9. marca 2008

Na Gospodarskem razsta-
višču v Ljubljani bo v okviru 
sejma DOM vsak dan od 10. 
do 18. ure brezplačno ener-
getsko svetovanje za občane. 
Svetovanje bo potekalo na raz-
stavno-svetovalnem prostoru 
(v prvem nadstropju hale A), 
ki bo namenjen programom 
in projektom učinkovite rabe 
ter obnovljivih virov energije, 
za sejemske obiskovalce pa ga 
bodo izvajali energetski sve-
tovalci mreže ENSVET, kate-
re naročnik je Ministrstvo za 
okolje in prostor, izvajalec pa 
Gradbeni inštitut ZRMK. 

Predstavljene bodo tudi osta-
le aktivnosti MOP, še posebej s 
področja finančnih spodbud za 
izvajanje ukrepov URE in OVE, 
ter aktivnosti Ekološkega skla-
da RS za kreditiranje naložb s 
področja varstva okolja s kredi-
ti z ugodno obrestno mero.

svetovalci mreže ENSVET in 
strokovnjaki Gradbenega inšti-
tuta ZRMK, ki delujejo na po-
dročju bivalnega okolja, grad-
bene fizike in energije v zgrad-
bah ter v okviru projekta »Znak 
kakovosti v graditeljstvu«.

Poleg krajših tematskih pre-
davanj bodo v času sejemskega 
tedna izvedene tudi brezplačne 
strokovne delavnice, ki bodo 
obravnavale še posebej aktu-
alne teme s področja novogra-
denj in prenove stavb v višjem 
tehnološkem standardu. Časo-
vni razpored in vsebine preda-
vanj bodo razvidni v spremlja-
jočih sejemskih gradivih (pro-
gram, spletne strani).

Prvi dve delavnici bosta ori-
entirani v prikaz pristopov pri 
gradnji ali sanaciji stanovanj-
skih in javnih stavb v nizko-
energijskem nivoju. Izpostavlje-
na bodo strokovna izhodišča ozi-
roma investitorski vidiki za izbor 
takšnih pristopov, predstavljeni 
pa bodo tudi številni tuji in do-
mači primeri gradbene prakse s 
tega tehnološkega področja. 

javnosti. Izvedba delavnice po-
teka v okviru mednarodnega 
projekta »COOLREGION«, v 
katerem je eden od partnerjev 
tudi Gradbeni inštitut ZRMK. 

Na sejmu 
DOM bomo 
predstavili tudi 
projekt Znak 
kakovosti v gra-
diteljstvu, ki je 
lani praznoval 10. jubilejno 
obletnico. Znak kakovosti v 
graditeljstvu predstavlja ne-
obvezen certifikacijski znak in 
blagovno storitveno znamko, 
ki označuje najboljše izdelke 
in storitve slovenskega gradi-
teljstva. Glavni cilji projekta 
so promocija najkakovostnej-
ših izdelkov in storitev, dvig 
kakovosti graditeljstva v RS 
ter informiranje in varovanje 
naročnikov/uporabnikov. Na 
razstavno-svetovalnem pros-
toru bo obširneje predstavljen 
projekt Znak kakovosti in do-
bitniki priznanj. Projekt bomo 
predstavili tudi na dveh preda-
vanjih »Znak kakovosti v gra-
diteljstvu - kakovost izdelkov 
in storitev« in »Merila za izbor 
kakovostnih oken«.

Podjetje GRAS d.o.o., ki de-
luje v okviru ZRMK Holding 
d.d., bo na sejmu (v hali D) 
predstavilo svojo dejavnost na 
področju sanacijskih del, iz-
vedbenega inženiringa in pro-
izvodnje specialnih gradbenih 
materialov.

Popoldanski čas na sejmu je 
namenjen tematskim strokov-
nim predavanjem za občane, ki 
bodo vsak dan v odprti preda-
valnici, locirani ob samem raz-
stavno-svetovalnem prostoru 
Gradbenega inštituta ZRMK. 
Predavatelji bodo energetski 

Tretja brezplačna strokovna 
delavnica z naslovom »Prepre-
čimo pregrevanje stavb in jih 
učinkovito hladimo« je prav 
tako namenjena stroki in širši 

Na sejemskem prostoru 
bodo predstavljeni tudi drugi 
aktualni mednarodni projekti 
Gradbenega inštituta ZRMK 
iz programa Intelligent Energy 
Europe (IEE), ki se nanašajo 
na učinkovito rabo energije v 
stavbah in na področje zelene-
ga (javnega) naročanja (med 
drugim: projekt »SHARE«, 
Učinkovita raba energije v ne-
profitnih stavbah, projekt »Gre-
enLabelsPurchase«, Trajnostno 
naročanje na podlagi znakov za 
okolje, projekt »LCC-DATA«, 
Obvladovanje stroškov v celot-
ni življenjski dobi stavb in pro-
jekt »SErENADE«, Energetsko 
svetovanje širom EU). 
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