
                                                             
 

»Nadgradnja okoljskega certifikata ZKG "z novimi kategorijami v podporo razogljičenju stavb" poteka v okviru akcije C4.1/IV (www.trajnostnagradnja.si) pod okriljem 
integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) v koordinaciji Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, ki je sofinanciran s sredstvi evropskega programa 

LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu – www.care4climate.si. 

R a z v o j  k o n s t r u k c i j s k i h  s i s t e m o v  L U M A R  
 
V podjetje Lumar, renomiranemu ponudniku lesenih montažnih hiš, se lahko pohvalijo s stalnim 
razvojem in izboljšavami rešitev njihovih produktov, pa tudi ostalih procesov in poslovanja v 
smeri trajnostnih in zelenih usmeritev, veliko pozornosti pa namenjajo tudi zadovoljstvu strank 
in kakovosti bivanja.  
 
Tokrat, že tretjič, so prejemniki okoljskega certifikata Znak kakovosti v graditeljstvu za razvojni dosežek 

zelenih tehnologij in sicer za implementacijo konstrukcijskih sistemov kot enemu izmed ključnih 
kazalnikov pri razvoju tehnologij zelenega prehoda v prakso.   
 
Pri tem gre za nadaljnji razvoj konstrukcijskih sistemov (zunanje in notranje stene, stropovi, 
streha) ob upoštevanju metrike trajnostne gradnje s poudarkom na kakovosti bivalnega ugodja 
in udobja. Razvojni dosežkov je usmerjen predvsem k različnim analizam in izračunom 
vplivov na okolje z upoštevanjem finančnega vidika v celotni življenjski dobi končnega 
produkta. Pri tem je ključna LCA analiza vgrajenih materialov, kot tudi analiza življenjskega 
cikla konstrukcijskih sistemov.  

 
Kot ponudnik celovitih in trajnostno usmerjenih produktov z inovativnimi rešitvami  konstrukcijskih sistemov, 
razvijajo in implementirajo tudi ostale t.i. »paketne rešitve«, ki celovito naslavljajo trajnostno bivanje, sem 
sodijo: zelene strehe (možnost urbanega čebelarstva) sončna elektrarna, elektro polnilnica, prezračevalni 
sistem, sistem pametnega upravljanja hiše – HEMS.   

                                  
 
Trajnostne vidike ne omejujejo zgolj na okolje, temveč jih preko ostalih kazalnikov trajnostnih poslovnih 
modelov implementirajo tudi v vrednostne verige in tudi do okolja vzdržnega vedenja na vseh nivojih v 
podjetju. 
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