SPOROČILO ZA JAVNOST

Trajnostna gradnja javnih objektov mora postati standard, podkrepljen z
ustrezno zakonodajo
Ljubljana, 7. 2. 2014 - Na tridnevnem strokovnem srečanju v City hotelu v Ljubljani so pomembna
imena gradbene stroke aktivno sodelovala pri preoblikovanju okoljskih zahtev za stavbe (priloga 7
Uredbe o zelenem javnem naročanju), njihove predloge pa bodo prejeli pristojni odločevalci.
"Srečanje je bilo koristno, ker so javni uslužbenci izkazali velik interes za poskusno uporabo
trajnostnih meril pri gradnji javnih objektov," je povedala ena od predavateljic Marjana Šijanec
Zavrl, vodja centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo na Gradbenem inštitutu ZRMK.
Srečanje je pripravila Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj, potekal pa je ob podpori
Ministrstva za kmetijstvo in okolje v okviru projekta CEC5.
Od 4. do 6. februarja so tako številni arhitekti, projektanti in inženirji, izvajalci gradbenih del in
gradbeni nadzorniki, predstavniki industrije gradbenega materiala in proizvodov ter naročniki
(predstavniki ministrstev, občin) obravnavali problematiko trajnostne gradnje, energijske prenove
(javnih) stavb in zelenega javnega naročanja. Nekaj ugotovitev srečanja:
- posamični kriteriji v Uredbi ne zagotavljajo nujno, da bo rezultat gradnje trajnostna stavba
- potrebujemo nadzor nad izvajanjem Uredbe, ki ga ta trenutno ne predvideva
- pred kakršno koli spremembo Uredbe potrebujemo predhodno izkušnjo z merili na pilotnem
projektu
Srečanje je povezalo javni in zasebni sektor, kar je prineslo konstruktivno debato in dobre obete za
spremembo ustrezne zakonodaje. Ob tem so nekateri udeleženci povedali:
- Edvard Plut, Armstrong: „Sem predstavnik industrije, ki ima sisteme in rešitve za "zelene
projekte", kar pa vidimo kot dobro poslovno priložnost, samo ustvariti je treba prave razmere.”
- Nataša Štrukelj, Eleia iC: “Resnično si želim, da bi uredbe, odloki, pravilniki nekoč dobili jedrnato,
bistveno in razumljivo obliko, k čemur naj bi težili tudi pri pripravi spremembe priloge 7.”
- Vladimir Krajcar, Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije: „Okoljske zahteve za stavbe morajo
biti sestavni del celovite rešitve sistema gradnje in javnega naročanja, pri čemer bi morali
predvsem slediti kakovosti (za ustrezno ceno), smotrnosti (v postopku dovoljevanja zahtevati v
vsaki fazi tisto, kar je za tisto fazo ustrezno, možno in smiselno) in strokovnosti (način izbire
izvajalcev storitve, ustrezno nadomestilo, odgovornost).”
Rezultate delavnic bodo organizatorji izročili pristojnim ministrstvom, predstavljeni pa bodo tudi na
mednarodni konferenci, ki bo 13. marca na Gospodarskem razstavišču v okviru sejma Dom.
Več informacij: Iva Gruden, iva@umanotera.org, 01/43 97 100
Spletna stran projekta: http://www.projectcec5.eu/
Seznam predavanj s strokovnega srečanja: http://www.slideshare.net/Umanotera
Projekt CEC5 se osredotoča na izdelavo orodja CESBA in uvedbo skupnega postopka za izdajo certifikata za
ekološko gradnjo v javnem sektorju. Cilj je postaviti vzorčne stavbe, ki bodo nazorno predstavile energetsko
učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije v javnih stavbah ob hkratnem upoštevanju načel trajnostne
gradnje. Vključuje 12 partnerjev, v Sloveniji so to Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Gradbeni inštitut ZRMK in
Posoški razvojni center.

1
Srečanje je potekalo v okviru projekta CEC5, ki se izvaja preko programa Srednja Evropa s pomočjo
sredstev ESRR. http://www.projectcec5.eu/

