Strokovni forum

TRAJNOSTNA GRADNJA V SLOVENIJI

56. mednarodni sejem DOM
Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana
četrtek, 9. marec 2017, od 9.00 do 14.00 v dvorani 1 - Urška

Okvir dogodka
Ministrstvo za okolje in prostor skupaj z drugimi ministrstvi po sklepu Vlade RS iz leta 2012 oblikuje
okoljske oziroma trajnostne zahteve za projektiranje in gradnjo stavb, na podlagi katerih bo mogoče
upoštevati vpliv stavbe v njeni celotni življenjski dobi. Trajnostna gradnja se kot vrednota sicer že pojavlja
v vrsti nacionalnih strateških dokumentov, vendar konkretnih smernic in meril zanjo še nimamo.
Zastavljena naloga je kompleksna, terja široko strokovno podporo in usklajeno delovanje vseh deležnikov
pri pripravi vsebinskih smernic za trajnostno gradnjo in podrobnejših meril za vrednotenje. Poseben izziv
predstavlja vključitev teh meril v sistem zelenega javnega naročanja (ZeJN) na področju stavb.
Strokovni forum Trajnostna gradnja v Sloveniji je namenjen najširšemu krogu deležnikov, ki s svojimi
odločitvami na področju grajenega okolja soustvarjajo okoljsko, družbeno in ekonomsko kakovosten
stavbni fond. Mnenje deležnikov je pri oblikovanju meril ključno, saj morajo merila za trajnostno gradnjo
odražati potrebe, želje in trajnostne usmeritve celotne družbe.

Tema strokovnega foruma
V teku je priprava strokovnih podlag za kriterije trajnostne gradnje v slovenskem okolju. Študijo po naročilu
Ministrstva za okolje in prostor izdelujeta Gradbeni inštitut ZRMK in Zavod za gradbeništvo Slovenije.
Posvetovanje z deležniki je eden od pomembnih korakov, kjer stroka, gradbena industrija in končni
uporabniki lahko podajo svoje poglede in mnenje.
•

Na strokovnem forumu bomo zato razpravljali o ustreznosti najpogosteje uporabljenih in
mednarodno priznanih meril trajnostne gradnje v slovenskem okolju (npr. certifikacijske
sheme: LEED, BREEAM, DGNB, OPEN HOUSE).

•

Spregovorili bomo o krovnih (makro) ciljih v življenjskem ciklu stavb; tako o okoljskih kot tudi
o ciljih, ki se nanašajo na kakovost, izvedbo in vrednost stavb, saj so ti cilji in njihov pomen v
slovenskem okolju podlaga za določanje kazalnikov za trajnostno vrednotenje stavb (npr. ti
so po evropski študiji JRC: zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, učinkovita raba virov in
surovin, učinkovita raba vodnih virov, zdravo in udobno notranje okolje, prilagodljivost stavbe
na klimatske spremembe, optimiziranje vseživljenjskih stroškov stavbe).

•

Razpravljali bomo o skladnosti Meril EU za ZeJN, ki izhajajo iz ključnih vplivov na okolje (ti
so vplivi povezani z rabo energije med uporabo stavb, vplivi povezani s proizvodnjo gradbenih
proizvodov, vplivi povezani s prevozom agregatov, vidik življenjske dobe stavbe in njenih
elementov, vidik zdravega in privlačnega delovnega okolja).

•

Ovrednotili bomo pripravljenost področja graditve stavb za uvajanje meril trajnostne gradnje
in opredelili potrebne aktivnosti za krepitev sposobnosti ključnih deležnikov.

Predavatelji
Predstavniki ministrstva bodo uvodoma predstavili cilje in izzive države na področju uvajanja trajnostne
gradnje. Strokovnjaki Gradbenega inštituta ZRMK in Zavoda za gradbeništvo Slovenije, ki pripravljajo
strokovne podlage za slovenske smernice za trajnostno gradnjo in merila za vrednotenje le-te, bodo
prikazali stanje in razvoj na tem področju pri nas ter v tujini. Deležniki trajnostne gradnje bodo nato v
moderirani strokovni razpravi izrazili svoje poglede na prioritete trajnostne gradnje v Sloveniji.

Namen in cilj strokovnega foruma
Na dogodku želimo predvsem spodbuditi strokovno razpravo z udeleženci o razumevanju trajnostne
gradnje v Sloveniji. Pogledi strokovne javnosti namreč predstavljajo pomemben vidik oblikovanja
nacionalnih meril trajnostne gradnje.

Vabljeni
Na dogodek vabljenji deležniki različnih področij: predstavniki ministrstev, javni in zasebni investitorji,
inštituti, predstavniki akademske sfere, projektanti, izvajalci, nadzorniki, ponudniki gradbenih materialov
in tehnologij, svetovalna podjetja, stanovske organizacije in združenja, predstavniki lokalnih skupnosti in
energetskih agencij ter ostali zainteresirani.

Prijave
Prijave sprejemamo preko portala http://energetskaizkaznica.si/sejem-dom-2017/ ali
preko povezave z uporabo QR kode ali po e-pošti: usposabljanje@gi-zrmk.si najkasneje
do torka, 7. marca 2017.

Kotizacije ni, vljudno vabljeni.

