
Slovensko združenje za trajnostno grad-

njo GBC Slovenija je v svetovnem tednu

trajnostne gradnje v prostorih Knauf Insu-

lation Experience Centra (KI EXC) v Škofji
Loki 26. septembra organiziralo 4. konfe-

renco trajnostne gradnje. Z aktualno te-
matiko so privabili kar 135 udeležencev iz

dejavnosti gradbeništva, s področja ureja-

nja prostora ter drugih strokovnjakov, ki so

upravljavsko, okoljsko in ekonomsko vpeti

v trajnostno gradnjo.

Zmanjšanje okoljskega
vpliva stavb

Osrednja tema konference, izvedene

v sklopu svetovnega tedna trajnostne

gradnje (VVorld Green Building Week), je

bila namenjena energijski učinkovitosti
in zmanjšanju okoljskega vpliva stavb ter
nujnemu zmanjšanju izpustov ogljikovega

dioksida, ki ga ustvarjajo stavbe skozi ves
življenjski cikel.

Predstavniki Evropske komisije ter itali-

janskega in svetovnega združenja zelene

gradnje VVGBC so se na konferenci osre-
dotočili na implementacijo kazalnikov

Level(s) v evropskem prostoru, ki naj bi se
začela v drugi polovici prihodnjega leta,

ter na nujno zmanjšanje ogljičnega odtisa

stavb, kar bi morali pri gradnji začeti izva-

jati že danes.

Udeleženci so se seznanili tudi s pred-

nostmi certificiranja stavb po trajnostni

shemi DGNB, saj je konferenca potekala

v prvem objektu, ki je bil v Sloveniji zgra-
jen po najvišjih možnih standardih traj-

nostne gradnje. Objekt KIEXC je tudi prvi

v Sloveniji, ki je pridobil Platinasti DGNB

certifikat, ter prvi objekt s certifikatom

Active House, obenem pa tudi pilotni pro-

jekt Evropske komisije za pripravo novih

smernic trajnostne gradnje, imenovanih

Level(s), ki ga za potrebe nacionalnih ka-

zalnikov trajnostne gradnje vrednoti tudi

Ministrstvo za okolje in prostor.
Zadnji del konference je bil namenjen

predstavitvi stanja ter postopnem uvelja-

vljanju trajnostne gradnje v slovenskem

prostoru, ki naj bi potekala v okviru pro-

jekta CARE4CLIMATE z dobro opredeljeni-

mi cilji, ki naslavljajo problematiko varstva
okolja, ohranjanja narave ter podnebnih

sprememb. Beseda je tekla še o energet-
skem menedžmentu v izjemno uspešni in

trajnostno naravnani lokalni skupnosti,

kot je občina Kočevje, svoje praktične iz-

kušnje s trajnostno gradnjo pa je kot člani-
ca GBC Slovenija predstavila tudi družba

JUB.

Za trajnostno gradnjo in
brezogljično družbo

Dr. Iztok Kamenski, predsednik GBC

Slovenija, je ob zaključku konference ude-

ležence pozval k podpisu zaveze, s katero

izkazujejo podporo trajnostni gradnji in

poti v brezogljično družbo. Zaveza se glasi:

• Presegamo omejen okvir delovanja in

razmišljamo ter delujemo celostno na
področju zmanjševanja ogljičnega odtisa.

• Sprejemamo Level(s) kot temeljni okvir

evropskih kazalnikov za merjenje traj-

nosti stavb skozi celoten življenjski

cikel. Osredotočamo se na vseh šest

okoljskih indikatorjev za doseganje sku-

pnih evropskih ciljev: zmanjšanje emisi-

je toplogrednih plinov, učinkovita raba

virov, uporaba vode, zdravje in udobje

uporabnikov, odpornost na podnebne

spremembe, zmanjšanje stroškov in po-
večanje vrednosti.

• Delovali bomo v kampanjah za poveča-

nje ozaveščenosti o prednostih trajnost-

nih zgradb in naselij.

• Podpiramo uskladitev smernic Level(s)

in vseh certifikacijskih shem in razvoj

celostnih smernic za operativno delova-

nje vseh deležnikov.
• Naša zaveza je graditi bolj trajnostno

družbo z uvajanjem trajnostnih smernic

v poslovni proces in podpirati študente
in mlade znanstvenike v učenju o traj-

nostnih zgradbah.

• Spremljali bomo napredek in komu-

nicirali principe trajnostne gradnje na

nacionalnem nivoju.

• Obljubljamo storiti vse, kar je v naši
moči, da zgradimo boljši svet za bodoče
generacije.

Na 4. konferenci trajnostne gradnje GBC Slovenija je bilo največ

govora o novi evropski gradbeni direktivi, implementaciji kazalnikov
Level(s) in certificiranju zgradb po mednarodno uveljavljenem
sistemu certificiranja trajnostnih stavb DGNB.

TRAJNOSTNA GRADNJA
EVROPSKA STVARNOST?
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