
3/2008 GRADBENIK 37

EIE SErENADE − Projekt za 
mednarodno izmenjavo izkušenj 
o energetskem svetovanju v EU
dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ. dipl. inž. grad., Gradbeni inštitut ZRMK

nergetsko svetovanje 
je eden izmed naju-
činkovitejših načinov, 

kako lastnikom stavb približati 
nova spoznanja in tehnologije 
za učinkovitejšo rabo energije 
in izkoriščanje obnovljivih vi-
rov. Od svetovalca lahko priča-
kujemo tudi nasvet glede mož-
nosti financiranja projekta in 
pa širitev obzorja glede novih 
smernic učinkovite rabe ener-
gije ter zmanjšanja izpusta CO2 
v stavbah, in to tako pri nas kot 
v EU. Energetsko svetovanje je 
potrebno tako na nacionalni 
kot na občinski ravni. K sveto-
vanju so zavezani dobavitelji 
energije in zanj so zainteresi-
rani ponudniki tehnologij ter 
storitev za učinkovitejšo rabo 
energije. Kredibilnost sveto-
vanju na katerikoli ravni daje 
profesionalnost in neodvisnost 
storitve. 

A kljub lepim dosežkom, ki 
jih tovrstni programi v EU iz-
kazujejo, z omejenimi finanč-
nimi sredstvi in človeškimi viri 
ni lahko zagotoviti temeljnih 
vrednot svetovanja: neodvis-
nosti svetovanja, strokovnosti 
priporočil in dostopnosti sve-
tovanja vsakomur, ne glede 
na njegovo finančno stanje in 
lokacijo.

Mednarodni projekt EIE SE-
rENADE Sharing Expertise in 
Energy Advice across Europe 
(Izmenjava izkušenj o ener-
getskem svetovanju po Evropi) 
podpira učinkovitejše delova-
nje že obstoječih energetskos-
vetovalnih mrež in spodbuja 
nastanek novih, naprednih 
oblik energetskega svetovanja, 
tako da omogoča izmenjavo 
izkušenj pri organizaciji sveto-
vanja in razvoju različnih pod-
pornih orodij za energetsko 
svetovanje in promocijskih 
programov. Mendarodni pro-
jekt poteka v okviru programa 
inteligentna energija – Evropa. 
Slovensko sodelovanje pri pro-
jektu sofinancira tudi Ministr-
stvo za okolje in prostor.

Gradbeni Inštitut ZRMK 
je v obdobju 2006–2008 so-
deloval s partnerji iz Velike 
Britanije, Avstrije, Švedske, 
Francije, Italije in Bolgarije pri 
pregledu različnih oblik sve-
tovanja v državah EU 27, pri 
analizi dobrih in slabih strani 
različnih organizacijskih oblik 
svetovanja v EU, pri oblikova-
nju spletne platforme za pod-
poro organizaciji in delovanju 
energetskega svetovanja. 

Na spletni strani projekta 
EIE SErENADE (http://www.

energy-advice.org) si lahko 
ogledate poročilo o analizi sta-
nja na področju energetskega 
svetovanja v EU, ki zajema:
• kratek pregled stanja uspeš-

nih programov energetskega 
svetovanja (Belgija, Češka, 
Danska, Francija, Nemčija, 
Italija, Nizozemska, Špani-
ja, Slovaška, Švedska, Velika 
Britanija, Zgornja Avstrija) 
in 

• razširjeno poročilo o anali-
zi v EU 27 obstoječih shem 
energetskega svetovanja za 
gospodinjstva, mala in sred-
nje velika podjetja ter lokal-
ne skupnosti v okviru EU in 
ugotavljanje šibkih točk in 
razlogov zanje (http://www.
energy-advice.org/article.
php3?id_article=404).

Kaj ponuja projekt 
SErENADE svetovalcem 
in drugim energetskim 
strokovnjakom

Osrednji izdelek projekta 
je spletna stran, namenjena 
strokovnjakom, ki želijo orga-
nizirati svetovanje oziroma 
svoje storitve izboljšati. Mno-
go informacij je koristnih tudi 
za podjetja, ustanove in večje 
lastnike stavb, ki želijo znotraj 
svoje dejavnosti več pozor-
nosti posvetiti učinkoviti rabi 
energije in izkoriščanju ob-
novljivh virov.

Spletna stran prinaša poleg 
že omenjenega pregleda stanja 
na področju energetskega sve-
tovanja v EU 27 še:
• spletno orodje za pomoč pri 

vzpostavitvi kakovostne obli-
ke energetskega svetovanja,

• forum, namenjen strokovni 
razpravi energetskih sveto-
valcev,

• primere dobre prakse uspeš-
ne organizacije energetskega 
svetovanja,

• novice o projektu z aktual-
nimi temami za energetsko 
svetovanje.
Spletno orodje vsebuje prek 

160 primerov različnih pri-
pomočkov, ki jih svetovalne 
mreže pri svojem delu s pri-
dom uporabljajo (http://www.
energy-advice.org/rubrique.
php3?id_rubrique=16) pri-
pomočki so računalniški pro-
grami za podporo pri delu 
svetovalcu, postopki za za-
gotavljanje kakovosti sveto-
vanja, primeri različih oblik 
nasvetov, vzorci uspešnih 
informacijsko-promocijskih 
gradiv, postopki in pravila 
delovanja svetovalne mreže 
in podobno.

Spletna stran prinaša opise 
pripomočkov v jezikih v pro-
jektu sodelujočih držav ter 
nadaljnje povezave na kon-
kretni pripomoček prek spleta 
ali kontaktne osebe. Iskalnik 
pripomočkov nam omogoča 
večkriterijsko iskanje: po vr-
sti pripomočka, ciljni skupini, 
predstavitvenem jeziku, drža-
vi izvora, tipu (letak, video, 
računalniški program, poro-
čilo, vprašalnik, pravilnik ...) 
in dostopnosti pripomočka za 
nadaljnjo uporabo.

Spletni forum želi energet-
skim svetovalcem omogočiti 
mednarodno izmenjavo izku-
šenj. Skupni evropski trg teh-
nologij in delovne sile pomeni 

E



tudi poenotenje težav in vpra-
šanj, s katerimi se srečujejo 
energetski svetovalci in drugi 
energetski strokovnjaki. Pred-
nost stanovskega foruma SE-
rENADE je ravno v prizadeva-
nju za neodvisnost strokovnih 
informacij.

Prepoznavnost 
EIE SErENADE v 
strokovnem okolju

12. novembra 2007 je v Pa-
rizu potekala zaključna kon-
ferenca projekta SErENADE, 
na kateri je 15 predavateljev 
predstavilo različne nacional-
ne oblike svetovanja (prezen-
tacije so na voljo na: http://
www.energy-advice.org/ar-
ticle.php3?id_article=531). 
Konference se je udeležilo 

Mednarodna konferenca o energetskem svetovanju v EU v 
organizaciji projekta EIE SErENADE, Pariz, 12. november 2007

Poročilo EIE SErENADE o stanju 
na področju energetskega 
svetovanja v EU 27

flOn-line« orodje projekta EIE SErENADE za energetsko svetovanje

skoraj 100 strokovnjakov iz 
različnih držav, med njimi 
vodstvo slovenskega projekta 
ENSVET. S ponosom lahko 
rečemo, da je bil slovenski 
projekt energetskega svetova-
nja ENSVET prepoznan kot 
eden najbolje organiziranih 
programov.

Viri:
[1] Projekt EIE SErENADE http://
www.energy-advice.org, http://www.
gi-zrmk.si/EUPROJEKTI
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Strokovne prireditve Gradbenega 
inštituta ZRMK na sejmu Megra 2008 

v Gornji Radgoni od 1. do 5. aprila

BREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE
Na sejemski prireditvi v 

Gornji Radgoni bo v okviru 
sejma Megra vsak dan od 10. 
do 18. ure v hali B potekalo 
brezplačno energetsko sveto-

vanje za občane. Izvajali ga bodo energetski svetovalci mreže 
Ensvet (naročnik projekta je Ministrstvo za okolje in prostor, iz-
vajalec pa Gradbeni inštitut ZRMK).

Svetovanje bo potekalo na osrednjem prire-
ditvenem, razstavnem in svetovalnem prosto-
ru v hali B, kjer bomo predstavljali tudi ostale 
programe za spodbujanje izvajanja ukrepov 
URE in OVE in različne projekte za učinkovi-
to rabo energije, ki jih izvajata Ministrstvo za 
okolje in prostor, Ekološki sklad in Gradbeni 
inštitut ZRMK.

TEMATSKA PREDAVANJA
Popoldanski čas na sejmu 

je namenjen tematskim pre-
davanjem za občane, ki bodo 
potekala vsak dan od 12. do 
18. ure v odprti osrednji pre-

davalnici v hali B. 
Predavatelji bodo energetski svetovalci mreže Ensvet in 

strokovnjaki Gradbenega inštituta ZRMK d.o.o, ki delujejo 
na področju bivalnega okolja, gradbene fizike in energije v 
zgradbah ter v okviru projekta »Znak kakovosti v graditelj-
stvu«.

Vsak dan ob 17. uri bo Eko-
loški sklad, j. s., predstavljal 
spodbude EKO sklada, j. s., za 
naložbe v energijsko učinko-
vitost stanovanjskih objektov.
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V okviru GI ZRMK - GCS delujejo svetovalne pisarne, ki so namenjene občanom 
(Dimičeva 12, Ljubljana):

PRIDOBIVANJE UPRAVNIH DOVOLJENJ
(ponedeljek od 16. do 18. ure)
Občanom so na voljo nasveti o pridobitvi upravnih dovoljenj pri novogradnji 
in adaptaciji. Cena svetovanja znaša 25 EUR, DDV je vključen v ceno.

GRADBENO SVETOVANJE
• Toplotna in hidro zaščita objektov (ponedeljek od 15. do 18. ure)
Občanom so na voljo nasveti o toplotni in hidro zaščiti objektov, sanaciji vlage, 
izolacijskih materialih in sistemih za gradnjo ravnih in poševnih streh, teras, 
balkonov, fasad, oken ter ostalih obodnih in etažnih konstrukcijskih sklopov, 
tlakov, zaključnih oblog itd. Svetujemo pri zasnovi, gradnji, vzdrževanju, pre-
novi in sanaciji objektov. 
• Statika in nosilne konstrukcije (sreda od 14. do 17. ure)
Občanom so na voljo nasveti v zvezi s statiko, zidanimi, armiranobetonskimi, 
lesenimi in drugimi nosilnimi konstrukcijami, potresno varnostjo objektov, 
vzdrževanjem in sanacijo vidnih betonskih elementov, rekonstrukcijo spome-
niško zaščitenih in drugih starejših objektov itd. Svetujemo pri zasnovi, grad-
nji, vzdrževanju, prenovi in sanaciji objektov. 
Cena svetovalne ure znaša 25 EUR, DDV je vključen v ceno.
Na svetovanje se je potrebno najaviti, prijave sprejemamo vsak ponedeljek, 
tel.: 01/280 8 204.

STROKOVNE DELAVNICE
Poleg krajših tematskih pre-

davanj bodo v času sejem-
skega tedna izvedene tudi tri 
krajše strokovne delavnice, ki 
bodo obravnavale aktualne 

teme s področja novogradenj in prenov stavb v višjem tehno-
loškem standardu. 

najkakovostnejših izdelkov in storitev, dvig kakovosti graditeljstva v 
Sloveniji ter informiranje in varovanje naročnikov / uporabnikov. 

Na razstavno-svetovalnem prostoru Gradbenega inštituta ZRMK 
v hali A1 bomo obširneje predstavili projekt Znak kakovosti in 
dobitnike priznanj. Projekt Znak kakovosti v graditeljstvu bomo 
predstavili tudi na dveh predavanjih: »Merila za izbor kakovostnih 
oken« v sredo, 2. aprila ob 11.30 in »Znak kakovosti v graditeljstvu 
- kakovost izdelkov in storitev« v petek, 4. aprila ob 11.30.

SVETOVANJA ZA OBČANE

Hala A1, št. 206

STATIKA IN NOSILNE KONSTRUKCIJE 
• sreda, 2. april, in četrtek, 3. april, od 11. do 17. ure

Nasveti v zvezi s statiko, zidanimi, armiranobetonskimi, lesenimi 
in drugimi nosilnimi konstrukcijami, potresno varnostjo objektov, 
vzdrževanjem in sanacijo vidnih betonskih elementov, rekonstruk-
cijo spomeniško zaščitenih in drugih starejših objektov, itd. 

GRADBENO SVETOVANJE
• četrtek, 3. april, od 11. do 17. ure

Nasveti o toplotni in hidro zaščiti objektov, izolacijskih ma-
terialih in sistemih za gradnjo ravnih in poševnih streh, teras, 
balkonov, fasad ter ostalih obodnih in etažnih konstrukcij. 

SANACIJE OBJEKTOV
• četrtek, 3. april, in petek, 4. april, od 11. do 17. ure

Nasveti v zvezi s sanacijo objektov - starejših in novejših, upo-
raba sanacijskih materialov ter metod in tehnik. 

Podjetje GRAS d.o.o., ki de-
luje v okviru ZRMK holding 
d.d., bo na sejmu predstavilo 
svojo dejavnost na področju sanacijskih del, izvedbenega inženi-
ringa in proizvodnje specialnih gradbenih materialov.

Časovni razpored in vse-
bine predavanj bodo razvid-
ni v spremljajočih sejemskih 
gradivih (program, spletne 
strani).

Delavnici bosta orientirani v 
prikaz pristopov pri gradnji ali 
sanaciji stanovanjskih in jav-
nih stavb v nizkoenergijskem 
nivoju. 

Izpostavljena bodo strokov-
na izhodišča oziroma investi-
torski vidiki za izbor takšnih 
pristopov, predstavljeni pa 
bodo tudi številni tuji in do-
mači primeri gradbene prakse 
s tega tehnološkega področja. 

Tretja strokovna delavnica 
bo obravnavala preprečevanje 
pregrevanja stavb in učinkovi-
to hlajenje v stavbah.

Izvedba delavnice bo pote-
kala v okviru mednarodnega 
projekta »Coolregion«, v kate-
rem je eden od partnerjev tudi 
Gradbeni inštitut ZRMK. 

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 zelenega (javnega) naro-
čanja (med drugim: projekt »Share«, Učinkovita raba energije v 
neprofitnih stavbah, projekt »GreenLabelsPurchase«, Trajnost-
no naročanje na podlagi znakov za okolje, projekt »LCC-Data«, 
Obvladovanje stroškov v celotni življenjski dobi stavb in projekt 
»SErENADE«, Energetsko svetovanje širom EU). 

Na sejmu Megra bodo v torek, 1. aprila, v 
okviru slavnostne otvoritve sejma najboljšim 
izdelkom in storitvam podeljena priznanja 
Znak kakovosti v graditeljstvu. Tradicional-
no bomo na posebnem razstavnem prostoru 
predstavili tudi projekt Znak kakovosti v gra-
diteljstvu, ki letos praznuje že 11. obletnico. 

Znak kakovosti v graditeljstvu je neobvezen certifikacijski znak 
in blagovno-storitvena znamka, ki označuje najboljše izdelke in 
storitve slovenskega graditeljstva. Glavni cilji projekta so promocija 
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1. april 2. april 3. april 4. april 5. april

 torek sreda četrtek petek sobota

10:00     
Sodobne kurilne naprave na 
fosilna goriva 
(Matjaž Valenčič)

10:30     
Učinkovita raba energije v 
sistemih ogrevanja 
(Matjaž Valenčič)

11:00     
Sodobni kotli na lesno 
biomaso 
(Matjaž Valenčič)

11:30  
Merila za izbor kakovostnih 
oken (Neva Jejčič)

Hidroizolacija; Ravne strehe 
(Tomaž Škerlep) 

Znak kakovosti v 
graditeljstvu - kakovost 
izdelkov in storitev 
(Neva Jejčič)

Sodobni načini 
prezračevanja bivalnih 
prostorov 
(Matjaž Valenčič)

12:00
Energetska izkaznica stavbe; 
Nove zahteve na področju 
učinkovite rabe energije v 
stavbah 
(dr. Marjana Šijanec Zavrl)

Uporaba solarnih sistemov, 
Samogradnja sprejemnikov 
sončne energije 
(mag. Miha Praznik)

Uporaba solarnih sistemov, 
Samogradnja sprejemnikov 
sončne energije 
(mag. Miha Praznik)

DELAVNICA v okviru 
projekta “PEP-NET” 
- ogrevanje in hlajenje z 
obnovljivimi viri energije, 
eko stavbne tehnologije

DELAVNICA Nizkoenergijske 
in pasivne hiše - arhitektura, 
toplotna zaščita, energetski 
sistemi, dobra gradbena 
praksa 
(mag. Silvija Kovič in 
mag. Miha Praznik)

12:30

13:00
Termografija stavb 
(mag. Miha Praznik)

Uporaba toplotnih črpalk v 
stavbah (mag. Miha Praznik)

Uporaba toplotnih črpalk v 
stavbah (mag. Miha Praznik)

13:30
Energetski pregledi stavb 
ter učinkovita raba energije 
(mag. Miha Praznik)

14:00

Toplotna zaščita stavb 
- fasade, okna, strehe
 (Janko Rozman)

Računska preveritev 
pasivnih in nizkoenergijskih 
hiš; celovito okoljsko 
vrednotenje stavb 
(mag. Silvija Kovič, 
mag. Miha Praznik)

Primeri načrtovanja za 
inovativno uporabo 
toplotnih črpalk: NEH 
novogradnja, sanacija 
javne stavbe, posodobitev 
energetskega sistema  
(mag. Miha Praznik)14:30

15:00
Praksa načrtovanja in 
izvajanja sistemov za 
prezračevanje stavb, 
sistemov na lesno biomaso..: 
pogoste rešitve, tipične 
težave, kako se izogniti 
težavam … 
(Bojan Grobovšek)

Praksa načrtovanja in 
izvajanja sistemov za 
prezračevanje stavb, 
sistemov na lesno biomaso..: 
pogoste rešitve, tipične 
težave, kako se izogniti 
težavam …
(Bojan Grobovšek)

Projekta “Share” in 
“Green Labels Purchase” 
- Okna: Med energetsko 
učinkovitostjo in bivalnim 
okoljem 
(mag. Miha Tomšič)

Projekta “Share” in 
“Green Labels Purchase” 
- Okna: Med energetsko 
učinkovitostjo in bivalnim 
okoljem 
(mag. Miha Tomšič)15:30

Termografija stavb (mag. 
Miha Praznik)

16:00 Praksa načrtovanja in 
izvajanja sistemov s 
toplotnimi črpalkami pri 
nas: pogoste rešitve, tipične 
težave, kako se izogniti 
težavam … 
(Bojan Grobovšek)

Energetski pregledi stavb 
ter učinkovita raba energije 
(mag. Miha Praznik)

Praksa načrtovanja in 
izvajanja sistemov s 
toplotnimi črpalkami 
pri nas: pogoste rešitve, 
tipične težave, kako se 
izogniti težavam … (Bojan 
Grobovšek)

Projekta “Share” in “Green 
Labels Purchase” - Toplotna 
zaščita stavb - napake in 
posledice - vlaga in plesen 
v stanovanjih ter alge na 
fasadi 
(mag. Miha Tomšič)

Projekta “Share” in “Green 
Labels Purchase” - Toplotna 
zaščita stavb - napake in 
posledice - vlaga in plesen 
v stanovanjih ter alge na 
fasadi 
(mag. Miha Tomšič)16:30

Cene in stroškovna razmerja 
med energenti (mag. Miha 
Praznik)

17:00

Spodbude Ekosklada, j.s., 
za naložbe v energetsko 
učinkovitost stanovanjskih 
objektov

Spodbude Ekosklada, j.s., 
za naložbe v energetsko 
učinkovitost stanovanjskih 
objektov

Spodbude Ekosklada, j.s., 
za naložbe v energetsko 
učinkovitost stanovanjskih 
objektov

Spodbude Ekosklada, j.s., 
za naložbe v energetsko 
učinkovitost stanovanjskih 
objektov

Spodbude Ekosklada, j.s., 
za naložbe v energetsko 
učinkovitost stanovanjskih 
objektov

URNIK PREDAVANJ NA SEJMU MEGRA:


