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STAVBA PAUL-HENRI SPAAK  
LISTINA ZA STAVBO, KI BO ZGLEDNA Z VIDIKA 

OKOLJSKIH, SOCIALNIH IN DELOVNIH POGOJEV 
 

 
 
Splošni cilji: 

 

1. Stavba Paul-Henri SPAAK mora biti zgledna z okoljskega vidika, saj je spoštovanje 

okolja osrednje vodilo celotnega projekta. 

2. Lahko bo nevtralizirala svoj ogljični odtis ter bo energetsko avtonomna in neodvisna 

pri uporabi nepitne vode. 

3. Ker bo proizvajala odvečno električno energijo, bo  

4. z njo napajala svojo okolico. Z energetskega vidika ter z vidika kakovosti zraka in 

lokalne biotske raznovrstnosti bo pozitivno delovala na okolje in mesto. 

5. V vseh fazah svojega življenjskega cikla – od priprave do konca uporabnosti – bo 

upoštevala načela krožnega gospodarstva (daljša življenjska doba, prekvalifikacija 

proizvodov, recikliranje, uporaba lokalnega strokovnega znanja, ponovna uporaba 

materialov v največjem možnem obsegu zunaj stavbe/na mestu samem, 

dekontaminacija tal, ponovna uporaba nepremičnih delov, ponovna uporaba zemlje, 

pridobljene z izkopavanjem, ohranjanje hierarhije talnih plasti, dajanje prednosti 

kratkim proizvodnim in dobavnim verigam itd.); 

6. Njena zasnova mora temeljiti na bioklimatskih načelih prilagajanja prostorskim 

pogojem, usmerjenosti v sončno energijo, izpostavljenosti vetru, odpornosti na 

vremenske vplive, udobju zunaj in znotraj stavbe, pojmu podnebne nevtralnosti, 

največji možni uporabi dnevne svetlobe, uporabi topografije za njeno postavitev itd.  

7. Bodoča stavba mora ponovno vzpostaviti povezavo med mestom in naravnim 

okoljem, zlasti tako, da se odpre proti parku Leopold in poveže s trgom Place du 

Luxembourg. Te vezi in oblika stavbe bodo vplivale na urbanizacijo soseščine ter 

dostopnost za ljudi in privabile več življenja na območje Evropskega parlamenta. 

8. Projektiranje, izgradnja in začetek obratovanja bodo temeljili na certifikacijski shemi 

WELL (za dobro počutje), ISO (za dostopnost) in DGNB (za okoljske parametre); 

9. Vodenje projekta bo potekalo v skladu z metodologijo sodelovanja LEAN.  

 

Emisije: 

 
10. Doseganje ogljične nevtralnosti; 
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11. Možnost zajemanja ogljika z gradbenimi elementi in zasaditvijo novega zelenja; 

12. Uporaba zelenja za obdelavo zraka, proizvodnjo kisika in boljšo kakovost zraka na 

območju; 

13. Načrtovanje prostorov brez strupenih proizvodov ali kemičnih topil. 

 

Energija: 

 

14. Koncept presežka energije s proizvodnjo energije iz obnovljivih virov in 

shranjevanjem energije na kraju samem; 

15. Študija o možnosti dovajanja energije (topli/hladni viri) na območje, vračanje presežka 

v kompleks/soseščino; 

16. Vzpostaviti pametno mrežo, ki bo stavbo povezovala z drugimi stavbami EP in 

omogočala celostno upravljanje območja; 

17. Uporaba naravnih virov (sončni, vetrni, talni, toplotni in drugi viri) za proizvodnjo 

energije; 

18. Uporaba sistemov umetne inteligence za energetsko upravljanje stavbe.  

 

Voda: 

 

19. 100 % prepusten ali enakovreden odtis na celotnem območju; 

20. 100 % ravnovesje med potrošnjo in predelavo; 

21. 100 % avtonomija pri uporabi nepitne vode (sanitarne in klimatske naprave); 

22. Študija o izvedljivosti avtonomije vodnega cikla na kraju samem. 

 

Kratkoročni učinki: 

 

23. Načrtovanje stavbe v posvetovanju s prihodnjimi uporabniki, sosedi in javnimi organi, 

da se določi skupen in uravnotežen koncept; 

24. Zagotoviti vzorno gradbišče (ki se ga lahko obišče, je participativno, ima zmanjšan 

odtis, povzroča manj motenj in proizvede manj odpadkov ter je poučno in zanimivo); 

25. Obnovitev mestnih, okoljskih in družbenih povezav (zelenje, mobilnost, biotopi); 

26. Graditi lokalno in preprosto, z vključevanjem koncepta reverzibilne/prilagodljive 

gradnje z uporabo sistemov suhe gradnje. 
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Dolgoročni učinki: 

 

27. Študija o odpravi globalnega okoljskega dolga Evropskega parlamenta in učinku 

bodoče stavbe; 

28. Modularnost, evolucija in prožnost pri obvladovanju tehnoloških in družbenih 

sprememb in razvoja; 

29. Inteligentna in modularna uporaba glede na različne potrebe in dogodke; 

30. Zasnova za prihodnost > velika odpornost/oblikovanje za spremembe (v povezavi 

s podnebnimi in zakonodajnimi spremembami ter spremembami pri prostorski 

namembnosti). Struktura stavbe mora biti stabilna, odporna, prožna in modularna, da 

bo omogočala prilagoditve in nove oblike uporabe; 

31. Enostavnost uporabe in delovanja naprav – odprti vir. 

 

Poraba: 

 

32. Zmanjšati vso porabo, povezano z IT, opremo v prostorih, kuhinji itd., in ne le tisto, ki 

je povezana z udobjem > Izkoristiti izmenjavo znanja pri skupnem razvojnem delu z 

univerzami; 

33. Spodbuditi spreminjanje navad – v največji možni meri je treba izkoristiti/predvideti 

(v sodelovanju s prihodnjimi uporabniki) vse možnosti za zmanjšanje vpliva na okolje, 

tako da se v fazi zasnove poskušajo vključiti priložnosti, ki jih prinašajo prihodnje 

spremembe navad, povezanih z dejavnostmi v stavbi (tj.: metode dela, mobilnost, delo 

na daljavo, učinkovita raba virov, vpliv gostinskih storitev in podatkovnih naprav itd.); 

34. Večje zadovoljstvo s klimatskim udobjem (sprejemljiva temperatura prostorov poleti 

in pozimi, informacije za uporabnike o hidrotoplotnih razmerah v realnem času). 

 

Izmenjava s skupnostjo in njena soudeležba: 

 

35. Skupna raba > Izmenjava informacij prek odprte zbirke podatkov s participativnim in 

izobraževalnim pristopom, ki omogoča ponovitev dobrih primerov in inovacij; 

36. Vzpostavljanje družabnih vezi (prek posvetovanja in komuniciranja), mestnih in 

ekoloških povezav; 

37. Zagotoviti je treba mestne in družabne zmogljivosti za izboljšanje kakovosti življenja 

v soseski. 

 


