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O trajnostni gradnji v prvem
slovenskem objektu s certifikatom
Active House
Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – GBC Slovenija je na četrto
konferenco trajnostne gradnje, ki je letos potekala v prostorih Knauf Insulation
Experience Centra (KIEXC) v Škofji Loki, privabilo 135 udeležencev iz
dejavnosti gradbeništva s področja urejanja prostora ter drugih strokovnjakov,
ki so upravljavsko, okoljsko in ekonomsko vpeti v trajnostno gradnjo.

Objekt KIEXC je prvi v Sloveniji, ki je pridobil platinasti certifikat DGNB, in prvi objekt
s certifikatom Active House. Fabris Šulin

Osrednja tema konference, izvedene v sklopu svetovnega tedna trajnostne gradnje
(World 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 italijanskega in svetovnega združenja zelene gradnje WGBC so se na
konferenci osredotočili 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 izvajati že danes.
Udeleženci so se seznanili tudi s prednostmi certificiranja stavb po trajnostni shemi
DGNB, saj je konferenca potekala v prvem objektu, ki je bil v Sloveniji zgrajen po
najvišjih možnih standardih trajnostne gradnje. Objekt KIEXC je tudi prvi v Sloveniji,
ki je pridobil platinasti certifikat DGNB, ter prvi objekt s certifikatom Active House,
obenem pa tudi pilotni projekt evropske komisije za pripravo novih smernic trajnostne
gradnje, imenovanih Level(s), ki ga za potrebe nacionalnih kazalnikov trajnostne
gradnje vrednoti tudi ministrstvo za okolje in prostor.
Zadnji del konference je bil namenjen predstavitvi stanja ter postopnemu uveljavljanju
trajnostne gradnje v slovenskem prostoru, ki naj bi potekala v okviru projekta
CARE4CLIMATE z dobro opredeljenimi cilji, ki naslavljajo problematiko varstva
okolja, ohranjanja narave ter podnebnih sprememb. Beseda je tekla še o
energetskem menedžmentu v izjemno uspešni in trajnostno naravnani lokalni
skupnosti, kot je občina Kočevje, svoje praktične izkušnje s trajnostno gradnjo pa je
kot članica GBC Slovenija predstavila tudi družba JUB. Udeleženci so ob zaključku
podpisali še zavezo, s katero izkazujejo podporo trajnostni gradnji in poti v
brezogljično družbo.

