
V Evropski komisiji ocenjujejo, daje trajnostna gradnja potencial, s katerim

je mogoče doseči veliko lokalnih, regionalnih in globalnih ciljev. Kot izjemno

orodje zato se kažejo kazalniki trajnostne gradnje Level(s).

V stavbah v Evropi se porabi kar 40

odstotkov energije in nastane 36 odstot-

kov emisij ogljikovega dioksida (CO.j,

stavbe pa proizvedejo tudi do 30 odstot-

kov vseh odpadkov v Evropi. Gradbeni

sektorje s porabo največ virov prepoznan

kot eden najbolj potratnih in se zaradi

odpadkov povezuje tudi z okoljskimi obre-

menitvami. Ob zaključku življenjskega

cikla stavbe v EU ustvarijo 50 odstotkov

vseh pridobljenih materialov, porabijo

50 odstotkov vse energije in ustvarijo 50

odstotkov vseh izpustov C0
2 .V Evropski

komisiji ob vsem tem ocenjujejo, daje

trajnostna gradnja potencial, s katerim je

mogoče doseči veliko lokalnih, regional-

nih in globalnih ciljev. Kot orodje za odlo-

čanje in poročanje na podlagi smernic za

trajnostno gradnjo so zato v kontekstu

akcijskega načrta za krožno gospodarstvo

ter v pomoč evropskim državam razvili

kazalnike trajnostne gradnje Level(s), ki

jih bo na področju trajnostne gradnje v
naslednjih letih privzela tudi Slovenija,

Tudi o teh kazalnikih so veliko govorili na
četrti konferenci trajnostne gradnje GBC

Slovenija. Beseda strokovnjakovje tekla

tudi o novi evropski gradbeni direktivi,
implementaciji omenjenih kazalnikov in

certificiranju zgradb po sistemu DGNB.

Skupaj vemo več

Slovensko združenje za trajnostno

gradnjo - GBC Slovenija je na četrto

konferenco trajnostne gradnje, kije

letos potekala 26. septembra v Knauf

Insulation Experience Centru (KIEXC) v
Škofji Loki, privabilo 135 udeležencev iz

dejavnosti gradbeništva, s področja ure-
janja prostora in druge strokovnjake, ki

so upravljavsko, okoljsko in ekonomsko

vpeti v trajnostno gradnjo. 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 C0

2
,

ki ga ustvarjajo stavbe v svojem življenjskem

ciklu. Predstavniki Evropske komisije ter

italijanskega in svetovnega združenja zelene

gradnje WGBC so se osredotočili na imple-
mentacijo kazalnikov Level(s) v evropskem

prostoru, ki naj bi se začela v drugi polovici

[i] Osrednja tema srečanja sta bila

energijska učinkovitost in zmanjšanje

okoljskega vpliva stavb ob nujnem

zmanjšanju izpustov ogljikovega

dioksida, kijih ustvarjajo stavbe

v svojem življenjskem ciklu.
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prihodnjega leta, ter na nujno zmanjšanje

ogljičnega odtisa stavb, kar bi morali pri gra-

dnji začeti izvajati že danes.

Dogodek na pravem mestu

Udeleženci so se seznanili tudi s prednost-

mi certificiranja stavb po trajnostni shemi

DGNB, saj je konferenca potekala v prvem

objektu, kije bil v Sloveniji zgrajen po naj-

višjih standardih trajnostne gradnje. Objekt

KIEXC je tudi prvi v Sloveniji, kije pridobil

platinasti certifikat DGNB, in prvi s certi-

fikatom Active House, obenem pa pilotni

projekt Evropske komisije za pripravo novih

smernic trajnostne gradnje, imenovanih

Level(s), kijih za potrebe nacionalnih

kazalnikov trajnostne gradnje vrednoti tudi

slovensko ministrstvo za okolje in prostor.
Na konferenci so zato govorili tudi o stanju

in postopnem uveljavljanju trajnostne gra-
dnje v slovenskem prostoru. To naj bi pote-

kalo v okviru projekta CARE4CUMATE z
dobro opredeljenimi cilji za varstvo okolja,

ohranjanje narave in preprečevanje pod-

nebnih sprememb. Na srečanju je beseda

tekla še o energetskem menedžmentu v
izjemno uspešni in trajnostno naravnani

lokalni skupnosti, kot je občina Kočevje,

svoje izkušnje s trajnostno gradnjo pa je

kot član GBC Slovenija predstavilo tudi

podjetje Jub. Udeleženci so ob zaključku

podpisali zavezo, s katero izkazujejo pod-

poro trajnostni gradnji in poti v brezogljič-

no družbo.

O novi gradbeni direktivi in certificiranju

stavb

Vincent Briard, direktor za trajnost in regu-

lativo izdelkov v družbi Knauf Insulation, ki

je odlično povezoval konferenco, je pouda-

ril, da žal le za en odstotek stavb v Evropi
obstaja ocena okoljskih vplivov, zato je cilj

projekta Level(s) postaviti to vprašanje v
središče.

Za doseganje ciljev strateške agende

Evropskega sveta 2019-2024 bo morda treba

sprejeti novo gradbeno direktivo za podporo

trajnostni gradnji, ki bi v naslednjih letih

imela ključno vlogo pri zmanjšanju okoljskih

vplivov stavb v evropskem prostoru.

V okviru raznolikih predavanj so se ude-

leženci četrte konference seznanili tudi s

sistemskim vrednotenjem stavb v skladu

s standardi DGNB. Nemški inštitut za traj-

nostno gradnjo DGNB namreč certificira

različne tipe stavb po vsem svetu, da bi

trajnostna gradnja postala standard v grad-

beništvu. S temi vsebinami, trajnostno certi-

fikacijsko shemo in trajnostno certificiranimi

soseskami, je udeležence seznanil fohannes

Kreissig iz DGNB, ki je izpostavil prav kom-

pleksnost področja gradnje in nujnost njene-

ga uravnoteženja, ko gre za odnos grajenega

okolja do družbe, gospodarstva in narave
(EDO)

Dobra praksa orodja Level(s)

Pri odločanju, kako naj gradbeni sektor

zmanjša vpliv teh emisij, lahko veliko

pripomore orodje Level(s), ki stanovalcem

investitorjem in lastnikom stavb ponuja

prihranke, tudi nižjo porabo energije,

bolj smotrno rabo vode in bolj zdravo

delovno okolje ob zmanjšanju stroškov

ogroženosti zdravja. S tem je udeležence

seznanila predstavnica Evropske komisije

iz Bruslja Josefina Lindblom, ki deluje v
okviru direktorata za okolje. Poročalaje o

evropskih projektih, izvedenih s kazalniki

trajnostne gradnje Level(s), ki jihje kot

orodje za odločanje in poročanje na

podlagi smernic za trajnostno gradnjo in

akcijskega načrta za krožno gospodarstvo

razvila Evropska komisija.

[ 2 j Udeleženci so ob zaključku podpisali

zavezo, s katero izkazujejo podporo
trajnostni gradnji in poti

v brezogljično družbo.

1 J J Za doseganje ciljev strateške
agende Evropskega sveta bodo

morda potrebni dodatni ukrepi,

sta ugotavljala Vincent Briard in

Johannes Kreissig.
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