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USPEŠNA TRAJNOSTNA KONFERENCA

"Zgradbe v Evropi porabijo kar 50 odstot-
kov vse energije, ki jo potrebujemo kot 
družba, in hkrati generirajo kar tretjino 
vseh odpadkov. Stavbe tako danes kori-
stijo precejšnjo mero virov, kar se odraža 
z negativnimi posledicami za okolje. To 
želimo spremeniti, zato v Evropski komisiji 
dajemo pobude, kaj narediti in kako se 
tega lotiti. Orodju, ki bi nam to omogočilo, 
pravimo Level’s. Želimo si, da bi to orodje 
začele uporabljati vse države, da bi začele 
upoštevati nekatere kriterije in jih morda 
implementirati tudi v svojo zakonodajo 
ali v javna naročila. Kot je videti, obstaja 
podpora ministrstev in industrije, zato 
upam, da bo tem trajnostnim smernicam 
sledila tudi Slovenija," je na tretji letni traj-
nostni konferenci GBC Slovenija povedala 
Josefina Lindblom iz Direktorata za okolje 
pri Evropski komisiji v Bruslju. Konferenca 
Slovenskega združenja za trajnostno gra-
dnjo - GBC Slovenija je bila 27. septembra, 
ob svetovnem tednu trajnostne gradnje, v 
prostorih Zavoda za gradbeništvo Slovenije 
in je gostila več kot 120 udeležencev.

Level(s) v testiranje prihodnje leto
Zbrane strokovnjake s področja gradbe-
ništva so poleg gostiteljev GBC Slovenija 

in ZAG uvodoma nagovorili predstavniki 
Evropske komisije in ministrstva za okolje 
in prostor, po predstavitvi Eko sklada, ki kot 
okoljski javni sklad ponuja različne oblike 
podpore tako za novogradnje kot za ener-
getsko prenovo stavb, pa so zanimiva preda-
vanja na temo trajnostne gradnje prispevali 
tudi predstavniki uglednih raziskovalnih in 
znanstvenih institucij ter podjetij, včlanjenih 
v združenje. Rdeča nit konference so bili tudi 
kazalniki trajnostne gradnje Level(s), ki jih je 
kot orodje na podlagi smernic za trajnostno 
gradnjo razvila Evropska komisija. Aktivno 
njihovo zasnovo, strukturo in postopno uve-
ljavitev do leta 2021 spremlja tudi evropska 
mreža svetovnega združenja GBC, v doma-
čem prostoru pa GBC Slovenija.

"Naša prioriteta je projekt Level’s, ki ga 
bomo pri nas testno začeli izvajati v letu 
2019, implementacija v zeleno javno 
naročanje naj bi stekla v letu 2021," pravi 
predsednik združenja GBC mag. Iztok 
Kamenski. "V Sloveniji se bodo ti procesi 
odvijali v treh fazah, v prvi so že pripravlje-
ne kakovostne študije, ki nam podajajo 
odgovore, kako se trajnostnih kazalnikov 
tudi lotiti. Po zaslugi naših eminentnih 
raziskovalnih institutov, ki so prav tako 

ZEDINJENI NA POTI  
K TRAJNOSTNI GRADNJI

GBC Slovenija v sodelovanju z evropsko mrežo GBC 
deluje na področju okolja, družbe in ekonomije; 
brez slednje ne bo mogoče izpeljati nobenega  
projekta, je prepričan predsednik združenja  
mag. Iztok Kamenski. 

S podporo države

Podporo delovanju GBC Slovenija je v 
imenu ministrstva za okolje in prostor 
izrekel tudi državni sekretar Aleš Prijon, 
ki je ocenil, da je na področju grajenega 
okolja prav GBC ena od vodilnih sil. 
Po njegovem mnenju je pričakovanje, 
da bodo državne gradnje izvedene po 
trajnostnih kriterijih, upravičeno, in še 
pričakujejo, da bo država oblikovala tudi 
kriterije, ki bodo trajnostne pristope 
vpeli v ustrezne okvire.
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A člani GBC Slovenija, smo na dobri poti, da 
ob zaostrovanju energetske učinkovitosti 
in trajnostnih kriterijev na eni strani in na 
drugi še uveljavitvi novih standardov ISO 
52000, ki nam bodo omogočili oceniti 
celotno energetsko učinkovitost stavb, tudi 
pri nas v okviru prostorskega načrtovanja 
uveljavimo trajnostno gradnjo, gradnjo, ki 
bo uporabljala lastne vire energije."

Na pot celovite prilagoditve
Na konferenci obravnavane teme bodo 
opredeljevale našo trajnostno prihodnost. 
Od racionalne rabe energije, zmanjševanja 
emisij toplogrednih plinov, učinkovite rabe 
virov in surovin ter učinkovite rabe vode do 
zdravega in udobnega notranjega okolja in 
prilagajanja na klimatske spremembe, pa 
tudi analize stroškov in vrednostih stavb v 
njihovem celotnem življenjskem ciklu. Vire 
naj bi uporabljali trajnostno v okviru kro-
žnega gospodarstva, pri tem pa spodbujali 
rabo obnovljivih virov energije in uveljavljali 
materiale z nižjimi emisijami, ki pomembno 
vplivajo na življenjsko dobo objektov. Ti 
poleg porabe vode vključujejo tudi kriterij 
vgrajene energije, ki je pri gradbenem 
materialu potrebna za njihov nastanek in 
uporabo. Ne gre pozabiti na učinkovito rabo 
surovin, ustrezno razgradnjo materialov ter 
potresno in požarno varnost, saj gradnja 
brez upoštevanja teh meril ni trajnostna. 
Za spodbujanje energetske učinkovitosti 
po merilih trajnostne gradnje bo tako treba 
ustrezno prilagoditi tudi nekatere predpise 
in zakone, ki jih pri dodeljevanju spodbud 
po besedah direktorja mag. Hinka Šolinca 
naslavlja Eko sklad. V zvezi s temi vsebinami 
so zanimiva predavanja na konferenci sou-
stvarjali še predstavniki GI ZRMK in ZAG, 
Instituta Jožef Stefan, neprofitnega zavoda 
Circular Change in podjetij JUB, Knauf 
Insulation, Xella, Wienerberger AG, Velux in 
aFRONT, vsi člani GBC Slovenija. 
(AJD)


