VABILO NA DELAVNICO
Slovenski kazalniki trajnostne gradnje
na podlagi EU Level(s)
Testna uporaba

Delavnica je namenjena arhitektom, inženirjem,
investitorjem in drugim strokovnjakom s področja
trajnostne gradnje
Sejem DOM, petek, 8. aprila 2022, 10:00 -12:00,
dvorana FORUM na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Slovenski kazalniki trajnostne gradnje predstavljajo nacionalno prilagoditev evropskega okvira Level(s) za vrednotenje
trajnostne gradnje. Njihov razvoj poteka v okviru večletnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (2019-2026), kjer pod
koordinacijo Ministrstva za okolje in prostor 15 partnerjev deluje na različnih področjih pomembnih za zmanjševanje
izpustov toplogrednih plinov. Merila za trajnostno gradnjo stavb v Sloveniji v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in
prostor pripravljamo na Gradbenem inštitutu ZRMK (GI ZRMK) in Zavodu za gradbeništvo Slovenije (ZAG).
Pripravljena je bila prva, alfa verzija slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (SLO kTG), ki je od novembra 2021
dostopna na spletni platformi (www.kazalnikitrajnostnegradnje.si) ter namenjena za testno uporabo.
Na delavnici želimo kazalnike približati strokovni javnosti, na primerih prikazati njihovo uporabo ter pritegniti k
testiranju tudi nove uporabnike alfa verzije SLO kTG.
Pri razvoju meril trajnostne gradnje je pomembno sodelovanja stroke in prihodnjih uporabnikov, zato načrtujemo
različne oblike sodelovanja z deležniki graditve. Izkušnje in povratne informacije bodo vgrajene v sistem vrednotenja
trajnostne gradnje za slovensko okolje, ki bo v prihodnosti kot dodatno merilo podpiral trajnostno gradnjo in prenovo
stavb.
Evropa je za poenotenje razpršenih pristopov pripravila evropski okvir Level(s) za vrednotenje trajnostne gradnje, ki
postaja osrednji instrument podpore izvajanju evropske politike na področju krožnega gospodarstva v graditeljstvu,
graditve z mislijo na celotni življenjski cikel stavbe in razogljičenja stavb.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in
partnerjev v projektu – www.care4climate.si

Program dogodka:
p et ek , 8 . ap ri l 2 0 2 2 – 1 0 :00 – 12 :0 0
Ura

Naslov predavanja

Predavatelj

10:00 – 10:10

Uvodni nagovor

Leni Pernar, Ministrstvo za okolje in
prostor

10:10

Predstavitev razvoja SLO kTG v okviru projekta LIFE IP
CARE4CLIMATE

Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,
GI ZRMK

Vsebinska predstavitev kazalnikov s primeri

Luka Zupančič, GI ZRMK
Friderik Knez, ZAG

11:30

Kdaj je primeren čas za uporabo kTG?

Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK

11:30 – 12:00

Sodelovanje v testni uporabi SLO kTG

vsi

Razprava
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK
Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.
Udeležba na delavnici je brezplačna. Število udeležencev je omejeno, zato prosimo
za predhodne prijave najkasneje do 7. aprila 2022.
Člani IZS in ZAPS bodo prejeli kreditne točke v skladu s pravili stanovskih združenj.
Informacijo o številu dodeljenih točk vam bomo posredovali naknadno.
Vljudno vabljeni.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in
partnerjev v projektu – www.care4climate.si

