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Povzetek
Dokument predstavlja izroček Analize okoljskih oznak na trgu z gradbenimi proizvodi v
Republiki Sloveniji – OITGP-RS. Cilj Analize je bil pridobiti pregled stanja na trgu z gradbenimi
proizvodi, z njo pa se je ugotavljala razvitost trga z gradbenimi proizvodi, ki imajo pridobljene
okoljske deklaracije tipa I ali tipa III. Osnovo za analizo predstavljata pregled različnih
gradbenih proizvodov in poglobljeni intervjuju z deležniki na tem področju. V analizi
ugotavljamo, da je med pregledanimi gradbenimi proizvodi trenutno dobrih 4 % takšnih, ki
imajo okoljske oznake tipa I oz. tipa III. Med pregledom proizvodov smo našli nekoliko več
drugih okoljskih oznak, ki preverjajo nizko vsebnost hlapljivih organskih spojin (VOC) ter
trajnostno gospodarjenje z lesom. Večina pregledanih proizvodov z okoljskimi oznakami
prihaja iz asortimentov večjih mednarodnih korporacij in se tržijo na trgih, kjer so okoljske
oznake postale tržna obveza. Pri intervjujih smo ugotovili, da uvedba zelenega javnega
naročanja zaradi specifičnih kriterijev trajnostne gradnje ni vplivala na porast prodaje
proizvodov z okoljskimi oznakami. Povpraševanje po gradbenih proizvodih diktira njihova
cena, na katero vplivajo tudi dodatni stroški okoljskega označevanja. Nekatera podjetja zato
okoljskih oznak ne vpeljujejo pri vseh svojih proizvodih oz. nimajo interesa vpeljati sistema
okoljskega označevanja, tudi če bi njihovi proizvodi lahko dosegli zastavljene kriterije. Pri
izvedbi analize smo zaznali tudi inovativne poslovne prakse na področju ponovne uporabe
gradbenega materiala in uvajanja novih tehnologij. V sklepnih ugotovitvah priporočamo več
različnih ukrepov za spodbujanje prodaje proizvodov z okoljskimi oznakami ter izpostavljamo
prednosti in slabosti različnih rešitev.

Abstract
The document represents the deliverable of the Analysis of the Environmental Labelling on
the market of construction products in the Republic of Slovenia - OITGP-RS. The Analysis
aims to obtain an overview of the situation and to determine the development of the market
regarding Type I or Type III environmental labels. The Analysis basis on the review of selected
construction products and in-depth interviews with different stakeholders. The Analysis
showed that about 4% of all reviewed products have Type I or Type III environmental labels.
Some products also carry other eco-labels that pertain to the low content of volatile organic
compounds (VOC) and socially responsible and sustainable management of timber. Most of
the products with environmental labels are put on the market by big international corporations,
which are active in markets where environmental labeling is obligatory. Through interviews,
we have concluded that the implementation of green public procurement had a limited effect
on the sales of products with environmental labels because of specific criteria that pertain to
sustainable construction. Demand for construction products relies heavily on their price, so
the additional cost of eco-labeling can harm competitiveness. Because of this, companies
often decide not to implement environmental labels for all their products or none at all. The
Analysis also detected innovative business practices for the re-use of construction products
and the introduction of new technologies. In concluding remarks, we listed several
recommendations for the promotion of environmental labeling. We also highlighted the pros
and cons of different solutions to incentivize the use of eco-labeling in Slovenia.
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1 Izhodišča
1.1 Obstoječe stanje
Strukturne spremembe, ki se izvajajo na prehodu iz linearnega v krožno gospodarjenje
vplivajo na preoblikovanje celotnega gradbenega sektorja. Z uvajanjem nove metodologije
snovanja in načrtovanja stavb se nakazuje trend vključevanja okoljskih oznak in
transparentnega poročanja o vplivih na zdravje ljudi in na okolje v življenjskem ciklu
gradbenega proizvoda (ang. LCA – Life Cycle Assessment). Na trgu se povečuje
povpraševanje po certificiranih proizvodih, ki podajajo informacije o izpustih CO2, o energetski
učinkovitosti proizvodov in njihovem vplivu na okolje ipd.. Nosilci naštetih okoljskih informacij
so okoljske oznake tipa I in še posebno tipa III, kot je npr. EPD.
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) želi z Analizo okoljskih oznak na trgu z gradbenimi
proizvodi v Republiki Sloveniji (Analiza OITGP-RS) ugotoviti prisotnost in dostopnost
okoljskih informacij, ki so pomembne pri presoji snovne, energetske in finančne učinkovitosti
gradbenih proizvodov.
Analiza OITGP-RS se bo osredotočala na raziskavo gradbenih proizvodov, ki so dani na trg
ali dostopni na trgu kot gradbeni proizvod v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 oziroma
Zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro-1). Gradbeni proizvodi so dani na trg ali v uporabo,
ko je bila ugotovljena njihova skladnost po predpisanem postopku in so označeni v skladu s
predpisi. Lahko so dani na trg na podlagi izpolnitvi zahtev predpisanih v EU veljavnih
harmoniziranih standardih ali v veljavnih slovenskih nacionalnih standardih, v slovenskem
tehničnem soglasju ali z uporabo sistema vzajemnega priznavanja.
V zelenem javnem naročanju projektiranja in/ali gradnje stavb je pomembno ustrezno
vključevanje okoljskih vidikov trajnostne gradnje stavb. Za uspešno izvajanje Uredbe o
zelenem javnem naročanju, je osnovni pogoj ustrezna usposobljenost javnih naročnikov in
poznavanje ter opredeljevanje okoljskih meril. Eno izmed možnih meril v zelenem javnem
naročanju je ustreznost zahtevam za pridobitev okoljskih deklaracij tipa I in tipa III gradbenih
proizvodov. Alternativna možnost pri pogojih javnega naročanja je tudi uporaba ustreznega
sistema certificiranja trajnostne gradnje (npr. nemški DGNB, britanski BREEAM, ameriški
LEED), ki v gradbenem zakonu predstavlja javni interes, po letu 2026 pa bodo po razvoju
nacionalnih kazalnikov predvidoma tudi uveljavljeni na splošno.
Ker gre za tržne in prostovoljne sheme, se v okviru projekta LIFE17 IPC/SI/00007 – LIFE IP
CARE4CLIMATE izvaja tudi aktivnost C4.4, za pripravo nacionalnih kazalnikov trajnostne
gradnje. Le-ti bodo konceptualno usklajeni z evropskim sistemom Level(s) in vsebinsko
prilagojeni slovenskemu okolju.
Za razvoj kazalnikov trajnostne gradnje so ključne informacije glede okoljskih lastnosti
vgrajenih gradbenih proizvodov, pri čemer morajo biti lastnosti proizvoda podane na primerljiv
način v določenem kakovostnem standardu, npr. okoljske oznake tipa I ali tipa III ter glede na
izkazane vplive gradbenih proizvodov na okolje. Kot ena ključnih nalog je priprava podpornega
okolja med katere sodi tudi ustrezna LCA podatkovna Baza s podatki o gradbenih proizvodih.
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Baza bo namenjena gradbenemu sektorju na splošno ter naročnikom in ponudnikom v
zelenem javnem naročanju, pri pripravi meril trajnostne gradnje. Z Bazo bomo omogočali
dostopnost do relevantnih podatkov s področja okoljskih informacij gradbenih proizvodov in
posledično podajali nabor informacij pri pripravi meril v zelenem javnem naročanju, kadar bo
predmet naročanja projektiranje in/ali izvedba gradenj.
Na podlagi preteklih posvetov z deležniki iz gospodarstva je bilo ugotovljeno, da slovenski trg
s certificiranimi gradbenimi proizvodi v primerjavi evropskim trgom kar dobro deluje glede
zagotavljanja kakovosti in varnosti, nikjer pa niso zahtevani in podani nobeni pokazatelji
okoljske in trajnostne primernosti njihove uporabe
Z Analizo OITGP-RS želi MOP pridobiti poglobljen vpogled v stanje trga z gradbenimi
proizvodi in v nadaljevanju podpreti gradbeni sektor, da bo v prihodnje postal tudi bolj
učinkovit in konkurenčen, saj se bo z uveljavljanjem nacionalnih kazalnikov trajnostne
gradnje po l. 2026, povpraševanje po certificiranih gradbenih proizvodih še povečalo.

Slika 1.1: Negativne eksternalije v sektorju gradnje1

1.2 Namen in cilji Analize
1.2.1 Namen
Z Analizo OITGP-RS se bo ugotavljalo splošno prisotnost/dostopnost gradbenih
proizvodov z ustreznimi okoljskimi deklaracijami, ki so pogosto uporabljeni na
slovenskem trgu. Izvedena Analiza OITGP-RS bo podala potrebne informacije za nadaljnje
izboljšanje sistema in uporabe trajnostnih meril v zelenem javnem naročanju
projektiranja in gradenj stavb ter za pripravo Baze podatkov z gradbenimi proizvodi.
Ugotovitve Analize OITGP-RS bodo predstavljale pomembnejši dokument in izhodišče za
nadaljnje aktivnosti na področju razvoja novih metodologij projektiranja z nacionalnimi
kazalniki trajnostne gradnje po evropskem sistemu Level(s) (Slika 1.2). Izvedba analize
je nujna za nadaljnjo oblikovanje novih zakonodajnih in administrativnih postopkov, usklajenih
s stanjem na trgu gradbenih proizvodov v Republiki Sloveniji.

1 Ecorys. “Resource efficiency in the building sector”, 31.12.2020. Dostopno prek: https://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/
Resource%20efficiency%20in%20the%20building%20sector.pdf
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1.2.2 Cilj
Cilj Analize OITGP-RS je pridobiti pregled stanja na trgu z gradbenimi proizvodi in
pregled dokumentov, ki urejajo načine podajanja informacij o lastnosti proizvodov s
poudarkom na informacijah, potrebnih za dokazovanje izpolnjevanja okoljskih meril. Z Analizo
OITGP-RS se bo ugotavljalo razvitost trga z gradbenimi proizvodi, ki imajo pridobljene
okoljske deklaracije tipa I ali tipa III.
Ugotavljalo se bo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

katere podatke navajajo posamezne okoljske oznake, v kakšnih merskih enotah so
zastopani;
ali so podatki med različnimi okoljskimi oznakami med seboj primerljivi;
odnos dobaviteljev surovin, proizvajalcev, zastopnikov ali uvoznikov do pridobivanja
okoljskih oznak;
s kakšnimi omejitvami se soočajo mikro, mala, srednja in velika podjetja pri
pridobivanju in kakšni so gospodarski učinki pridobljenih okoljskih oznak;
kakšne so razlike med gospodarskimi družbami in kako uvajanje okoljskih oznak vpliva
na manjše gospodarske družbe;
kakšna je dostopnost podatkov o vplivih na zdravje in hlapnih organskih snoveh (VOC);
ali okoljske oznake podajajo informacije o zmanjšani trajnosti oz. trpežnosti
recikliranega materiala in kako dobra je sledljivost snovi ali materialov z okoljskimi
oznakami;
ali je v ponudbi prepoznati širšo uporabo modularnih gradbenih materialov;
ali se ocenjuje življenjski cikel gradbenih proizvodov ipd.

S transparentnostjo in dostopnostjo do informacij o okoljskih lastnostih gradbenih proizvodov
se bo lahko vplivalo na proizvajalce gradbenih proizvodov, na projektante in naročnike pri
pripravi meril v zelenem javnem naročanju, kadar bo predmet naročanja projektiranje in/ali
izvedba gradenj v Republiki Sloveniji.
Z aktivnostmi v okviru projekta Life IP Care4Climate v letu 2021 želi MOP spodbuditi sedanje
pomanjkljivo poznavanje vključevanja okoljskih vidikov, načrtuje se tudi informiranje
gospodarstva o trendu vključevanja okoljskih vidikov. Da bo naše gospodarstvo v prihodnje
bolj konkurenčno, se bo moralo gospodarstvo prilagoditi z vključevanjem okoljskih oznak oz.
okoljskih oznak proizvodov tipa I in še posebno tipa III, kot je EPD.
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Slika 1.2: Evropski okvir Level(s) za ocenjevanje uspešnosti gradnje2, Care4Climate projekt3

2 EU commission. »Level(s) –A common EU framework of core sustainability indicators for office and residential buildings«, 31. 12. 2020.
Dostopno prek: https://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/170816_Levels_EU_framework_of_building_indicators_Parts.pdf
3 Care4Climate. »D7-1 Razvijajoče se letno poročilo o razvoju podpornega okolja in platforme za trajnostno gradnjo«, 31. 1. 2020.
Dostopno prek: https://www.care4climate.si/_files/197/025-19-0063-2020-1-LIFE-IP-C4C-C4-4%20D7-1.pdf
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1.3 Vsebina in obseg Analize
Analiza OITGP-RS obsega dva vsebinska sklopa oz. dva nivoja.
Prvi vsebinski del vsebuje splošen pregled področja gradbenih proizvodov – s pregledom
sestave okoljskih deklaracij, osnovnih pojmov v povezavi z gradbenimi proizvodi, podatki o
gradbenih proizvodih ter njihovem vplivu na človeka/okolje v življenjski dobi gradbenega
proizvoda.
Drugi vsebinski del predstavlja pregled in analizo prisotnosti okoljskih izjav v izbranih
skupinah gradbenih proizvodov – na splošno med vsemi dostopnimi gradbenimi proizvodi v
RS in v petih skupinah gradbenih proizvodov, ki jih je opredelil MOP:4
•
•
•
•
•

lesene nosilne konstrukcije;
beton;
zidaki;
toplotnoizolacijski materiali ter
konstrukcijske barve, laki in/ali lepila.

Vse skupine pregledanih gradbenih proizvodov so opredeljene glede na vrsto materiala v tri
kategorije:
•
•
•

proizvodi namenjeni za gradnjo nosilne konstrukcije;
proizvodi namenjeni za gradnjo fasade;
ostali gradbeni proizvodi.

Dodaten vpogled predstavljajo izvedeni intervjuji s predstavniki proizvajalcev in trgovcev
z gradbenimi proizvodi različnih velikosti (mikro, malih, srednjih in/ali velikih podjetij) – z
vsebinskim poudarkom na gospodarskih vidikih, ki so relevantni za analizirane gradbene
proizvode, npr.:
•
•

potreben čas in (okvirni) stroški pridobivanja okoljskih certifikatov/deklaracij za
posamezne gradbene proizvode;
gospodarski učinki pridobljenih okoljskih oznak, kot npr. izboljšanje poslovanja.

2 Trg gradbenih proizvodov in zakonodajni
okviri
2.1 Gradbeni trg v Sloveniji
V Sloveniji po podatkih Statističnega urada (SURS) za gradbena dela namenimo med 1,5
do 2,4 milijarde evrov letno (Slika 2.1) kar predstavlja okoli 0,5 odstotka bruto domačega
proizvoda. Gradbeni sektor je v zadnjih letih ponovno narastel na raven, ki smo jo beležili pred
obdobjem gospodarskega ohlajanja leta 2012.

4

Opredeljenih s strani MOP.
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Slika 2.1: Vrednost opravljenih gradbenih del po letih5

Največji investitorji na področju gradbeništva v Sloveniji so zasebne pravne osebe, ki na letni
ravni za različna gradbena dela porabijo skoraj 1,2 milijarde evrov. Sledijo javne investicije s
skoraj 700 milijoni, fizične osebe z dobrimi 250 milijoni evrov, javne gospodarske službe s 197
milijoni evrov ter nepridobitne organizacije s 66 milijoni evrov. Trg gradbenih del torej nikakor
ni zanemarljiv, morebitno sistemsko spodbujanje celovite ter okolju prijazne gradnje pa lahko
bistveno vpliva na tudi ostale pomembne segmente.
Gradbeništvo in z njim povezane predelovalne dejavnosti so med večjimi onesnaževalci.
V letu 2018 so skupaj pridelali 1,947.820 ton nenevarnih odpadkov (dobrih 25 odstotkov vseh
nenevarnih odpadkov v letu 2019) ter 88.712 ton nevarnih odpadkov (več kot 60 odstotkov
vseh nevarnih odpadkov)6. Uvajanje načel ekološke proizvodnje in čim daljšega življenjskega
cikla gradbenih proizvodov bi zato bistveno zmanjšalo tudi obremenitve okolja, ki se dogajajo
zaradi deponiranja proizvodov, ki jim je pretekla njihova življenjska doba.

2.2 Zakonska ureditev označevanja gradbenih proizvodov
Gradbeni proizvodi v Sloveniji morajo izpolnjevati zahteve ustreznih produktnih standardov
preden jih lahko ponudnik ali prodajalec ponudita na trgu. Obvezno označevanje ureja Zakon
o gradbenih proizvodih7, ki izhaja iz Evropske Uredbe 305/20118. Uredba v prilogi 1. v točki 3.
zahteva izpolnjevanje pogojev za higieno, zdravje in okolje, v točki 6. varčevanje z energijo in
ohranjanje toplote, v točki 7. pa trajnostno rabo naravnih virov.
Za večino gradbenih proizvodov9, ki so namenjeni prodaji na evropskem notranjem trgu, je
obvezno označevanje z oznako CE. Za preostale gradbene proizvode ni obvezna, je pa v
skladu z nekaterimi pravili možna. Oznaka CE potrošnike obvešča o kakovosti kupljenega
5 SURS SiStat. »Vrednost opravljenih gradbenih del [v 1000 EUR] po investitorju, področjih dejavnosti [SKD 2008] izvajalca in vrstah
objektov, Slovenija, letno«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://pxweb.stat.si:443/SiStatData/sq/261
6 SURS SiStat. »Nastale količine odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti (tone) po evropski statistični klasifikaciji odpadkov
(EWC - Stat) in po dejavnostih, Slovenija, letno«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://pxweb.stat.si:443/SiStatData/sq/260
7
Pravno-informacijski sistem RS. »Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1)«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6535
8 EUR-lex.europa.eu. »Uredba (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in sveta«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://eurlex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0305&from=SL
9 EUR-lex.europa.eu. »Uredba (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in sveta«, stran 88-89.

15

proizvoda, ki se preverja tudi med proizvodnim procesom. Proizvajalec je sam odgovoren za
to, da se ugotovi njegova skladnost z vsemi zahtevami in predpisi (pridobitev CE oznake).
Oznako se po potrebi namesti na embalažo oz. se sklic na CE oznako navede v spremni
dokumentaciji. Če zadevni proizvod ureja več različnih pravnih predpisov EU, ki zahtevajo
namestitev oznake CE, je treba v spremni dokumentaciji navesti, da je proizvod v skladu z
veljavno pravno podlago.

Slika 2.2: Oznaka CE

CE označuje proizvode, ki so bili v Evropskem ekonomskem prostoru (EEA) prestali zahtevno
presojo varnostnih, zdravstvenih in zahtev za varovanje okolja10. V Sloveniji morajo slediti
objavljenim standardom, ki so privzeti iz harmoniziranih standardov za gradbene proizvode11.
Ti standardi ocenjujejo predvsem kakovost proizvoda ter nadzor konsistentnosti te kakovosti
CE standardi ne presojajo okoljskih obremenitev proizvoda med njegovim življenjskim ciklom.
Priprava osnutkov evropskih ocenjevalnih dokumentov in izdajanje evropskih tehničnih ocen
je naloga organov za tehnično ocenjevanje, ki jih imenujejo države članice. Oznake CE morajo
vsebovati naslednje informacije12:
•
•
•
•
•

Referenco proizvoda;
Standard ocenjevanja in preverjanja kakovosti proizvoda;
Referenco na veljaven harmoniziran standard13 ali Evropsko tehnično oceno14;
Namen uporabe proizvoda;
Uspešnost proizvoda glede na uporabljen harmoniziran standard oz. Evropsko
tehnično oceno.

Če proizvajalec daje na trg gradbeni proizvod, ki ni zajet v harmonizirani tehnični
specifikaciji, mora njegove lastnosti dokazati na podlagi (1) veljavnih slovenskih nacionalnih
standardov, ali (2) slovenskega tehničnega soglasja, ali (3) drugih javno dostopnih tehničnih
specifikacij, ki predstavljajo stanje tehnike in tehnologije15.

2.3 SIST standardi
CE standardi so usklajeni za uporabo znotraj celotne Evropske Unije. Evropska Uredba št.
2019/515 zahteva, da vsaka država članica v Evropski Uniji vzpostavi kontaktno točko za
proizvode ter storitve, ki se tržijo na notranjem evropskem trgu16. Skladno z uredbo je v
10

European Commision. »CE marking«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. »Seznam slovenskih standardov, ki so privzeti harmonizirani standardi za gradbene proizvode«,
citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGRT/Dokumenti/DNT/Proizvodi-na-notranjem-trgu/Seznam-standardovza-gradbene-proizvode.pdf
12 EUR-lex.europa.eu. »Summary of Regulation (EU) No 305/2011 — harmonised conditions for the marketing of construction products«,
citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:mi0078&from=EN
13 European Commision. »Harmonised standards«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/nando/index.cfm?fuseaction=cp.hs
14
European Commision. »ETA guidelines«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/nando/index.cfm?fuseaction=cp.eta
15 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. »Gradbeni proizvodi«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.gov.si/teme/gradbeniproizvodi/
16 EUR-lex.europa.eu. »Uredba (EU) št. 2019/515 Evropskega parlamenta in sveta«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://eurlex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0515&from=EN
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Sloveniji ta kontaktna točka postal Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST). Kontaktna
točka SIST za proizvode in za gradbeništvo je po pooblastilih države RS zadolžena za dajanje
brezplačnih informacij vsem zainteresiranim subjektom v RS, kot tudi iz tujine. Kontaktna
točka SIST prav tako nudi pomoč mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem (MSP) z
brezplačnimi informacijami in organizacijo izobraževanj s področja dela standardizacije.
Podobne kontaktne točke so bile ustanovljene v vseh državah članicah EU, saj pravna
podlaga temelji na EU zakonodaji17. SIST za razvrščanje različnih, tudi gradbenih, proizvodov
uporablja mednarodne klasifikacije standardov (ICS)18. Proizvodi, ki se uporabljajo v
gradbeništvu, se nahajajo v klasifikacijah 81 Steklarska in kemična industrija, 87 Industrija
barv in barvil, 91 Gradbeni materiali in gradnja, 93 Nizka gradnja19.

3 Okoljske oznake in priznani sistemi gradnje
in certificiranja trajnostne gradnje
3.1 Splošen pomen okoljskega označevanja gradbenih
proizvodov
Evropska Unija (EU) skupaj z njenimi članicami že dalj časa želi zmanjšati obremenitve okolja.
EU je zato leta 2011 sprejela Uredbo o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih
proizvodov (EU) 305/2011, ki članice zavezuje k izpolnjevanju ciljev na področju gradnje in
izvajanju t.i. zelenega javnega naročanja. Gre za koncept načrtnega naročanja storitev in
materialov, ki dokazljivo jamčijo manjši vpliv na okolje. Z uveljavitvijo zelenega javnega
naročanja so proizvajalci in dobavitelji v posameznih državah dobili še dodatno spodbudo za
preverjanje in posredovanje relevantnih okoljskih informacij preko okoljskih označb in
deklaracij. Z ustrezno označenimi proizvodi in storitvami lahko javni naročniki bistveno lažje
javna sredstva usmerijo v proizvode, ki manj obremenjujejo okolje in so tudi trajnejši.
Standardizacija in preverjanje pravilnosti okoljskih oznak je trg spodbudila, k razvoju številnih
novih proizvodov ter tudi novih okoljskih označevalcev. Trenutno je na evropskem trgu
gradbenih proizvodov in storitev okoli 119 različnih okoljskih oznak20, kar pa lahko za
potrošnike oz. naročnike gradbenih storitev predstavlja problem z vidika odločanja za najboljši
proizvod, zlasti zato, ker niso seznanjeni z vsemi okoljskimi oznakami, niti niso le-te zajete v
enotni in javnosti dostopni bazi podatkov.

17

Slovenski inštitut za standardizacijo. »Informacije«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.sist.si/kontaktna-tocka/informacije
Slovenski inštitut za standardizacijo. Mednarodna klasifikacija za standard (Ljubljana: 2003).
19 Prav tam, str. 55, 57, 58, 60.
20
Ecolabel
index.
»All
ecolabels
on
building
products«,
citirano
08.10.2020.
Dostopno
prek:
http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/?st=category,building_products
18
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3.2 Tipi okoljskih oznak
V Evropski Uniji poznamo sisteme prostovoljnega in obveznega okoljskega označevanja.
Primer obveznega označevanje je na primer označevanje energijske učinkovitosti, ki je v ZeJN
za nekatere predmete celo obvezen cilj, da se naroča proizvode iz najvišjega obstoječega
razreda energijske učinkovitosti. Na področju gradbenih proizvodov ima obvezno označevanje
npr. Francija (glej poglavje 3.9 Označevanje gradbenih proizvodov povezano z vplivom na
zdravje).
Pri prostovoljnih sistemih označevanja pa so relevantni zlasti tisti, ki temeljijo na mednarodno
priznanih ISO standardih in neodvisni zunanji potrditvi – npr. oznake tipa I in tipa III, ki jih
podrobneje obravnavamo v nadaljevanju (glej poglavji 3.3 in 3.5). Poleg prostovoljnih okoljskih
deklaracij, ki jih urejajo ISO standardi, velja omeniti tudi standarde, ki sledijo ISO izhodiščem,
a niso neposredno vezani na ISO sistem, t.i. tip I-ustrezni proizvodi, a niso predmet Analize.
Certifikati tipa I in tipa III so časovno omejeni, kar pomeni, da mora podjetje, ki razpolaga s
temi oznakami, periodično podaljševati njihovo certifikacijo. Pri oznakah tipa I je časovna
omejitev lahko podana s pogodbo med podjetjem in ustanovo, ki te oznake podeljuje21 oz.
vnaprejšnjo časovno omejitev22. Pri oznakah tipa III so podeljene oznake tipa III običajno
veljavne 5 let23.
S stališča potrošnika oz. naročnika storitve je pomembno, da so označbe oziroma oznake
zanesljive, dosledne in razumljive ter da niso zavajajoča. Obstaja več mednarodnih
standardov, ki se osredotočajo na okoljske informacije, ki jih proizvajalci in dobavitelji želijo
posredovati kupcem. Splošna načela določa standard SIST EN ISO 14020, ki opredeljuje
splošne principe in postopke okoljskega označevanja. Okoljske oznake proizvodov zaradi
lažjega poenotenja različnih standardov sledijo postopkom, ki jih poznamo iz ostalih
mednarodno priznanih ter uveljavljenih sistemov certificiranja.
Slika 3.1 prikazuje različne tipe oz. sisteme okoljskih oznak in izbrane, najbolj uveljavljene
primere oznak posameznega tipa.

21 Glej odgovore v kategoriji “Termination, expiry and revision of the Basic Award Criteria” pri Blue Angel. “FAQs for Companies”, citirano
31.12.2020. Dostopno prek https://www.blauer-engel.de/en/companies/faqs-companies
22 Glej odgovore v kategoriji “How long is the EU Ecolabel valid for a product before it needs to be renewed?” pri EU Commission.
“Frequently asked questions”, citirano 31.12.2020. Dostopno prek: https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/faq.html
23
One click LCA. “A simple guide to Environmental Product Declarations”, citirano 31.12.2020. Dostopno prek
https://www.oneclicklca.com/simple-epd-guide/
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Slika 3.1: Okvirni prikaz različnih sistemov okoljskih oznak24

24 Tina Žumer, Maja Marinček, Neva Jejčič, in ostali. Okoljsko označevanje. (Ministrstvo za okolje in prostor, 2020)
https://ejn.gov.si/dam/jcr:089b5dc5-9ddb-47b4-afd7-9b9fb67411df/C4C-Okoljsko_oznacevanje-0_4-email.pdf in ZAG. »Izdane Okoljske
deklaracije proizvoda«, citirano 20.10.2020. http://www.zag.si/si/epd
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Tabela 3.1 povzema nekaj ključnih značilnosti glavnih tipov okoljskih oznak, ki so podrobneje
predstavljene v nadaljevanju.
Tip okoljske oznake

Standard, ki jo ureja

Narava

Podeljevanje

tip I

SIST EN ISO 14024

prostovoljna

akreditiran organ

tip II

SIST EN ISO 14021

prostovoljna

samoopredelitev

tip III

SIST ISO 14025

prostovoljna

akreditiran organ

Tabela 3.1: Hitri pregled tipov okoljskih oznak (Lastni vir)

3.3 Okoljske oznake tipa I
Okoljske oznake tipa I v Republiki Sloveniji ureja slovenski prevod globalnega ISO standarda
SIST EN ISO 1402425. Okoljske oznake tipa I so prostovoljne okoljske oznake, ki
označujejo okoljsko kakovost določenega blaga, storitve ali gradnje. Merila za pridobitev
okoljskega znaka tipa I temeljijo na proučitvi vpliva blaga, storitve ali gradnje na okolje ter
preostalih okoljskih kriterijev. Metodologija določanja vplivov na okolje izhaja iz univerzalnih
standardov ISO, ki zasledujejo znanstveno utemeljeno metodologijo26 in so plačljivo dostopni
zainteresirani javnosti preko slovenske podružnice SIST. Ključna presoja ustreznosti
proizvoda za okoljsko oznako tipa I so indikatorji vpliva proizvoda na okolje v njegovem
življenjskem ciklu, ki temelji na presoji več različnih (ang. multi-issue) vidikov okoljske
obremenitve proizvoda27. Teh indikatorjev ne smemo zamenjati z oceno vplivov življenjskega
cikla (ang. Life Cycle Analysis – LCA), ki je značilna za okoljske oznake tipa III (glej poglavje
3.5). Okoljski kriteriji pri presoji vsakega proizvoda z oznako tipa I morajo zasledovati
dosegljive in realne cilje glede na morebitne specifike znotraj družine sorodnih proizvodov in
pri tem upoštevati okoljske obremenitve ter zanesljivo merljivost teh vplivov.
Vsakih nekaj let (npr. v primeru oznake EU Ecolabel oz. okoljska marjetica vsake 4 leta28)
pristojni strokovnjaki in zainteresirana javnost kriterije revidirajo ter jih ustrezno popravijo
glede na razvoj novih trendov in tehnologij. Okoljske oznake tipa I lahko vsebujejo tudi podatke
o ostalih kakovostih proizvoda (npr. Znak kakovosti v graditeljstvu, ki ga podeljuje ZRMK,
poleg okoljskih standardov upošteva tudi striktne standarde kakovosti, in je dodeljen le
desetim odstotkom najboljših prijaviteljev v posameznem javnem razpisu29).

25
Slovenski
inštitut
za
standardizacijo.
»SIST
EN
14024:2018«,
citirano
08.10.2020.
Dostopno
prek:
http://ecommerce.sist.si/catalog/project.aspx?id=74febe48-9ba9-46ff-b86f-23e3d2376e44
26 Carmen Fernández, Basic Concepts on Ecodesign (Ecosign preoject, 2018) str. 4, 5 http://www.ecosign-project.eu/wpcontent/uploads/2018/09/BASIC_UNIT10_EN_Lecture.pdf
27 Charles Allison in Anthea Carter, Study on different types of Environmental Labelling (ISO Type II and III Labels): Proposal for an
Environmental
Labelling
Strategy
(Oxford,
Enviromental
resources
management
2000)
str.
I
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/about_ecolabel/reports/erm.pdf
28
European
Commision.
»Product
groups
and
categories«,
citirano
08.10.2020.
Dostopno
prek:
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
29
Gradbeni
inštitut
ZMRK.
»Dobitniki
priznanj
ZKG«,
citirano
08.10.2020.
Dostopno
prek:
https://gizrmk.si/centri_dejavnosti/gradbeni_center/znak_kakovosti_v_graditeljstvu/dobitniki_okoljskega_certifikata_zkg/
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Ključna značilnost okoljske oznake tipa I je, da jo vedno podeljuje zunanji neodvisni organ30
- državni, regionalni ali neodvisna institucija, ki je akreditirana za potrditev uporabe okoljskega
znaka tipa I. Oznaka je nato prisotna na embalaži proizvoda. V primeru EU Ecolabel oz.
okoljske marjetice oznako v Sloveniji podeli Agencija za okolje (ARSO)31. Iz opisov postopkov
na spletni strani pa ni razvidno, ali je pri potrjevanju prisoten tudi zunanji pooblaščeni organ
oz. laboratorij. ARSO na spletni strani navaja vse imetnike okoljske marjetice, vendar končni
kupec ne dobi podrobnejših podatkov o rezultatih proizvoda, ki je opremljen s tem certifikatom.
Študija primera 1: Pregled javno dostopnih podatkov o podeljenih oznakah EU Ecolabel
– okoljska marjetica s strani slovenskega certifikacijskega organa ARSO
Na spletni strani ARSO32 lahko najdemo usmeritev na seznam vseh podjetij, ki so od njih
pridobila. okoljsko marjetico. Veljavni certifikati niso vneseni v centralni register EU Ecolabel33,
zato je njihovo iskanje oteženo vsem, ki niso seznanjeni s tem, da jih ARSO hrani na svoji
spletni strani. Spletna stran ni dostopna v angleščini (ob zamenjavi jezika uporabnika pripelje
na matično spletno stran gov.si), kar je lahko težava za tuje fizične in pravne osebe (npr.
podjetja), ki želijo potrditev, da slovensko podjetje res razpolaga z veljavnim certifikatom.
Seznam je sicer dostopen v obliki besedilne datoteke, ki jo uporabnik prenese na računalnik
preko hiperpovezave34. V dokumentu je navedeno zgolj ime podjetja, ki razpolaga s
certifikatom, seznam proizvodov, ki jih je podjetje certificiralo, številka veljavnega certifikata
ter datum poteka certifikacije. Niso pa dostopne informacije o preverjenih kriterijev glede na
kategorizacijo proizvoda in rezultati, ki jih je proizvod dosegel v okviru testiranj za certifikacijo.
Vprašanje pri okoljskih oznakah tipa I je tudi njihova medsebojna primerljivost. Različne
države so namreč vzpostavile svoje lastne okoljske znake, ki sicer sledijo enakim ISO
standardom, a se razlikujejo pri nekaterih kriterijih.
Študija primera 2: Primerjava metodologije EU Ecolabel (okoljska marjetica) in Blue
Angel (modri angel) na primeru barv in lakov
Primerjava za (notranje) barve nazorno pokaže ključno dilemo raznolikih okoljskih oznak. Obe
oznaki zahtevata upoštevanje različnih kriterijev za registracijo identičnega proizvoda, kar dela
oznake medsebojno težko primerljive. Pri nekaterih kategorijah (npr. meritvah hlapljivih
organskih spojin) metodologija obeh oznak predvideva enoten EN standard. Navkljub temu
obe oznaki od proizvajalcev zahtevata različne mejne vrednosti in od proizvajalcev zahtevata
poročanje v dveh različnih merskih enotah (okoljska marjetica v g/l, modri angel pa v PPM).
EU Ecolabel – okoljska marjetica

Blue Angel – modri angel

10 – 80 g/l, odvisno od kategorije proizvoda, če
je le-ta testiran z ISO 11890-2 standardom35

maksimalno 0,1 g/l36 za vse proizvode, če so leti testirani z DIN EN ISO 11890-2 standardom37

30
Care4Climate.
»Okoljsko
označevanje«
str.
6,
citirano
08.10.2020.
Dostopno
prek:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Publikacije/Okoljsko_oznacevanje.pdf
31 Gov.si. »Pridobitev znaka za okolje ECOLABEL«, citirano 31.12.2020. Dostopno prek: https://www.gov.si/zbirke/storitve/pridobitevznaka-za-okolje-ecolabel/
32 Gov.si. »Pridobitev znaka za okolje ECOLABEL«, citirano 31.12.2020. Dostopno prek: https://www.gov.si/zbirke/storitve/pridobitevznaka-za-okolje-ecolabel/
33 European Commision. »The EU Ecolabel Product Catalogue«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: http://ec.europa.eu/ecat/
34 Glej https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/ARSO/O-Agenciji/Okoljski-znaki/Seznam-pridobiteljev-ecolabel.docx
35 EU Ecolabel. »User manual« str. 37, citirano 31.12.2020. Dostopno prek: https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/
User_Manual_paints_varnishes.pdf
36 V dokumentu je navedena vrednost 100 PPM, pri pretvorbi smo uporabili spletni pretvornik: https://www.justintools.com/unitconversion/density.php?k1=parts-per-million&k2=grams-per-liter
37 Blue Angel. »User manual« str. 11, citirano 31.12.2020. Dostopno prek: https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/en/DEUZ%20102%20201901-en%20Criteria-2020-09-11.pdf
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Navkljub izpostavljenim omejitvam, ki izhajajo iz študij konkretnih primerov, velja poudariti, da
vsi proizvodi z okoljskimi oznakami tipa I sledijo bistveno strožjim merilom presoje vplivov na
okolje, kot proizvodi brez teh oznak, ki morajo upoštevati zgolj splošne minimalne standarde
kakovosti in vplivov na okolje.

3.3.1 Primeri okoljskih oznak tipa I
Tabela 3.2 povzema najpogostejše tipe okoljskih oznak tipa I, kateri gradbeni proizvodi jih
imajo ter okvirno število gradbenih proizvodov, ki jih imajo (kjer je ta podatek na voljo).
Ime oznake

Simbol
oznake

Država

European
Ecolabel
(okoljska
marjetica)38

Evropa

Znak kakovosti
v
graditeljstvu41

Slovenija

Nordic swan
(nordijski
labod)42

Nordijske
države

Blue Angel
(modri angel)44

Nemčija

Število proizvodov po ključnih gradbenih
kategorijah
•
•

talne obloge in podi – 4.13139
proizvodi za splošno rabo – 42.33540

•

8 ponudnikov na različnih področjih

•

25.000 proizvodov iz različnih gradbenih
kategorij43

•

več
kot
1.200
proizvodov45

različnih

gradbenih

38

European Commision. »The EU Ecolabel Product Catalogue«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: http://ec.europa.eu/ecat/
European Commision. »Fact and figures«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/facts-andfigures.html
40 European Commision. »Fact and figures«.
41 Gradbeni inštitut ZMRK. »Dobitniki priznanj ZKG«.
42 Nordic ecolabel. »product groups«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: http://www.nordic-ecolabel.org/product-groups/
43 Nordic ecolabel. »The official ecolabel of the Nordic Countries«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: http://www.nordic-ecolabel.org/thenordic-swan-ecolabel/
44 Blauer Angel. »Home and living«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.blauer-engel.de/en/products/home-living
45 Blauer Angel. »Construction and Heating«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek https://www.blauer-engel.de/en/products/constructionheating
39
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Ime oznake

Simbol
oznake

Država

Environmental
choice46

Nova
Zelandija

French
ecolabel51

Francija

ABNT
ecolabel52

Brazilija

GECA53

Avstralija

Ecomark54

Japonska

Število proizvodov po ključnih gradbenih
kategorijah
•
•
•
•
•

barve – cca 110
izolacijski materiali – cca. 7047
vnaprej barvani jekleni proizvodi – 2548
jekleni proizvodi – 1749
cementni proizvodi – 250

•
•
•
•

agregati
beton
jeklo
strukturni vijaki

•
•
•
•
•

cementni proizvodi
lesni proizvodi
talne obloge in tlaki
okvirji
opeke

•
•
•
•
•
•

barve in laki
cementni proizvodi
izolacijski materiali
jekleni proizvodi
talne obloge in tlaki
panelne plošče

•
•
•
•
•
•

barve
gradbeni proizvodi za notranjo opremo
jeklo
lesni proizvodi
PVC proizvodi
steklo

Tabela 3.2: Najpogostejši tipi okoljskih oznak tipa I

46
Enviromental
choice
New
Zealand.
»Products
and
services«,
citirano
08.10.2020.
Dostopno
prek
https://environmentalchoice.org.nz/products-and-services/
47
Enviromental choice New Zealand. »(EC-25-17) Building Insulants«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek
https://environmentalchoice.org.nz/specifications/ec-25-17/
48 Enviromental choice New Zealand. »(EC-57-16) Pre-painted and Resin Coated Steel Products«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek
https://environmentalchoice.org.nz/specifications/ec-57-16/
49 Enviromental choice New Zealand. »(EC-41-15) Flat & Long Steel Products«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek
https://environmentalchoice.org.nz/specifications/ec-41-15/
50 Enviromental choice New Zealand. »(EC-42-19) Portland Cement and Portland Cement Blend«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek
https://environmentalchoice.org.nz/specifications/ec-42-19/
51 Marque NF. »Construction materials«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://marque-nf.com/en/find-nf-certification/construction-materials/
52 ABNT. »Produtos«, citirano dne 08.10.2020. Dostopno prek: http://www.abnt.org.br/certificacao/tipos/produtos#faqnoanchor
53 GRECA. »Standards list«, citirano dne 08.10.2020. Dostopno prek: https://geca.eco/our-standard-list/
54 Ecomark. »Certification criteria«, citirano08.10.2020. Dostopno prek: https://www.ecomark.jp/nintei/index_en.html
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3.3.2 Postopek pridobivanja oznake tipa I
Postopek pridobivanja okoljske oznake tipa I v praksi je predstavljen na primeru oznake EU
Ecolabel oz. okoljska marjetica55, podobne korake pa predvidevajo tudi druge oznake npr.
Blue Angel oz. modri angel56.
Postopek vključuje naslednje faze oz. korake (Slika 3.2):
0. izhodišče: Seznanjanje z EU Ecolabel – razumevanje proizvajalcev, uvoznikov,
ponudnikov storitev, prodajalcev na debelo ali na drobno (v nadaljevanju: interesentov),
kateri proizvodi sodijo v katero od kategorij, ki jih pokriva EU Ecolabel57. V gradbenem
sektorju so to kategorije proizvodov barv in lakov, lesnih oz. plutastih oz. bambusovih
talnih oblog ter kategorija ostalih trdnih talnih oblog. Vsak proizvod, ki se prodaja na
območju skupnega evropskega območja (EU plus Islandija) in je lahko vključen od katero
izmed kategorij, lahko pridobi EU Ecolabel.
1. korak: Interesenti kontaktirajo pristojne institucije za certificiranje. To je lahko državni
ali regionalni organ ali neodvisna institucija, ki je akreditirana za potrditev uporabe
določenega okoljske oznake tipa I. Pristojno telo interesentu poda zahteve za celotno
dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev EU Ecolabel znaka. Interesenta tudi obvesti o
priporočenih testih ter laboratorijih, ki imajo ISO 17025 certifikat oz. podoben standard
testiranja. Če je proizvod narejen v EU, je za presojo pristojno telo v državi, kjer je proizvod
izdelan. V primeru, da je proizvod narejen izven EU, mora interesent kontaktirati pristojno
telo v državi, kjer želi prodajati svoje proizvode z oznako EU Ecolabel.
2. korak: Interesent registrira svoj proizvod v spletnem katalogu EU Ecolabel Catalogue58.
Ta katalog uporabljajo vse zainteresirane javnosti, ki želijo pridobiti vpogled v imetnike EU
Ecolabel oznake ter vse proizvode s temi oznakami. Katalog je na voljo tudi potrošnikom.
3. korak: Pristojne institucije preverijo proizvod. Vsak proizvod mora v tej fazi izpolniti
zahteve EU Ecolabel za vsak posamezni proizvod oz. skupino proizvodov, ki jo
predpisujejo kriteriji družin proizvodov59. Pristojne institucije na podlagi oddane
dokumentacije preverijo ali proizvod ustreza kriterijem in ali so poslane informacije točne
ter preverljive. Po potrebi je narejeno tudi dodatno testiranje.
4. korak: Interesenti oddajo pisno zahtevo za pridobitev EU Ecolabel oznake pristojni
instituciji. Cene se med državami razlikujejo in so odvisne tudi od velikosti podjetja. Tabela
3.3 povzema stroške pridobitve oznake okoljska marjetica (ang. EU Ecolabel) v Sloveniji.
55
European
Commision.
»How
to
apply
for
EU
Ecolabel«,
citirano
08.10.2020.
Dostopno
prek:
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/how-to-apply-for-eu-ecolabel.html
56 Bluauer Angel. »Submiting an application«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.blauer-engel.de/en/companies/how-doyou-get-the-blue-angel/submitting-application
57
European
Commision.
»Products
groups
and
criteria«,
citirano
08.10.2020.
Dostopno
prek:https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
58 European Commision. »The EU Ecolabel Product Catalogue«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: http://ec.europa.eu/ecat/
59
European
Commision.
»Products
groups
and
criteria«,
citirano
08.10.2020.
Dostopno
prek:
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
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Velikost podjetja

Cena registracije (EUR)

Letna pristojbina (EUR)

Mikro podjetja

200

0

Majhna in srednja podjetja (SME)

200

0

Ostala podjetja

200

0

Tabela 3.3: Primerjava stroškov pridobitve oznake okoljska marjetica (ang. EU Ecolabel) v Sloveniji60

5. korak: Pristojna institucija podrobno pregleda dokumentacijo in proizvode ter v roku
dveh mesecev pripravi prvo povratno informacijo za interesenta. V tem času lahko zaprosi
tudi za dopolnitev dokumentacije. Če interesent v roku 6 mesecev od zahteve za
dopolnitev ne pripravi dodatne dokumentacije, je vloga zavrnjena. Po potrditvi
dokumentacije lahko pristojno telo preveri proizvode, storitve in proizvodne procese na
terenu61. Pri tem lahko preveri tudi proizvodne standarde pri dobaviteljih.
6. korak: Pristojna institucija odobri prijavo proizvoda z oznako EU Ecolabel in pripravi
pogodbo, ki določi zahtevane standarde kakovosti, njihovo preverjanje ter omejitve
uporabe oznake pri proizvodih interesenta. V tej fazi lahko interesent od pristojnega telesa
zahteva tudi certifikat, ki dokazuje skladnost njegovih proizvodov z oznako EU Ecolabel.
7. korak: Interesent začne uporabljati oznako na svojih proizvodih.
Seznanjanje z EU Ecolabel
Kontaktiranje pristojne institucije za certificiranje
Spletna registracija proizvoda v EU Ecolabel katalog, ECAT
Preverjanje proizvoda
Oddaja pisne zahteve za pridobitev EU Ecolabel
Ocena
Odobritev in podelitev oznake EU Ecolabel
Začetek uporabe EU Ecolabel
Slika 3.2: Postopek podelitve certifikata tipa I na primeru EU Ecolabel oz. okoljska marjetica 62

60
European
Commision.
»EU
Ecolabel
fees
2018«
str.
4,
citirano
08.10.2020.
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/eu-ecolabel_fees.pdf
61 V primeru nemške oznake Blue Angel v tej fazi potekajo ekspertna zaslišanja različnih relevantih deležnikov.
62
European
Commision.
»How
to
apply
for
EU
Ecolabel«,
citirano
08.10.2020.
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/how-to-apply-for-eu-ecolabel.html

Dostopno

prek:

Dostopno

prek:
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V Sloveniji znak Ecolabel oz. okoljska marjetica podeljuje Agencija Republike Slovenije za
okolje z upravno odločbo na način in pod pogoji, določenimi s predpisi EU, pri čemer mora
pridobitelj znaka plačati tudi posebno pristojbino za vlogo. Letne pristojbine v Sloveniji ni, v
številnih drugih državah pa je in je običajno odvisna tudi od velikosti podjetja.63 Podatke o
podeljenem znaku je treba sporočiti Komisiji EU takoj, ko postane odločba o podelitvi znaka
pravnomočna. Znak se mora uporabljati na način in pod pogoji, kot so določeni v posebni
pogodbi o pogojih za uporabo znaka sklenjeni s pridobiteljem znaka in Agencijo Republike
Slovenije za okolje.64

3.3.3 Okoljske oznake tipa I-podobne
Mnoge okoljske oznake so nastale še pred vzpostavitvijo ISO standardov družine 14020, saj
je že takrat na trgu nastala potreba po presoji in označevanju okoljsko sprejemljivejših
proizvodov. Posamezni industrijski sektorji so zato naredili svoje okoljske oznake. Njihov cilj
je bil dvojen: (1) certificirati čim več proizvodov in (2) doseči čim večjo stopnjo prepoznavnosti
med potrošniki ter odjemalci65.
Običajno se te oznake osredotočajo na zgolj en vidik ekološkega ali socialnega vpliva
proizvoda66 in jih podeljujejo neodvisne institucije. Primeri teh oznak so navedeni na sliki 3.1
na strani 20 (npr. FSC, Green Globe).

3.4 Okoljske oznake tipa II
Tip II okoljskih oznak v Republiki Sloveniji določa SIST EN ISO 14021. Znaki so namenjeni
predvsem komunikaciji med podjetji, pogosto se uporabljajo za gradbene materiale in
proizvod. Glavni namen oznak tipa II je preprečiti napačne ali zavajajoče informacije o
okoljskih standardih proizvoda67. Upošteva se vidik življenjskega cikla. Okoljske oznake tipa
II sodijo med t.i. prostovoljne deklaracije, ki niso neodvisno preverjene. Proizvajalec,
distributer ali prodajalec sam opredeli ali njegov proizvod ustreza določenim okoljskim
standardom ali ne68. V tem primeru podjetja sama odgovarjajo za trditve o okoljski primernosti
proizvodov in morajo zainteresirani javnosti izročiti vse relevantne informacije, ki utemeljujejo
njihove navedbe na proizvodu.
Okoljske oznake tipa II v Uredbi o zelenem javnem naročanju niso opredeljeni kot tiste, ki bi
jih naročniki javnih storitev uporabljali za zmanjšanje okoljskih obremenitev preko javnega
naročanja in so zato izvzete iz te Analize.

63 Letna pristojbina za mikro, mala in srednja podjetja znaša do 18.500 EUR, za velika pa do 25.500 EUR. European Commision. »EU
Ecolabel fees 2018«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/eu-ecolabel_fees.pdf
64
Gov.si.
»Pridobitev
znaka
za
okolje
ECOLABEL«,
citirano
dne
08.10.2020.
Dostopno
prek:
https://www.gov.si/zbirke/storitve/pridobitev-znaka-za-okolje-ecolabel/
65 Carmen Fernández, Basic Concepts on Ecodesign (Ecosign preoject, 2018) str. 7 http://www.ecosign-project.eu/wpcontent/uploads/2018/09/BASIC_UNIT10_EN_Lecture.pdf
66 Vanessa Prieto-Sandovala, José A. Alfarob, Andrés Mejía-Villac, Marta Ormazabala. »ECO-labels as a multidimensional research
topic: Trends and opportunities«, Journal of Cleaner Production št. 135 (2016), str. 806-818. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.06.167
67 Charles Allison in Anthea Carter, Study on different types of Environmental Labelling (ISO Type II and III Labels): Proposal for an
Environmental
Labelling
Strategy
(Oxford,
Enviromental
resources
management,
2000)
str.
IV
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/about_ecolabel/reports/erm.pdf
68 Kun-Mo Lee in Haruo Uehara. Best Practices of ISO 14021. (Koreja, Center for Ecodesign and LCA, Ajou University, 2003)
https://www.apec.org/-/media/APEC/Publications/2003/2/Best-Practices-of-International-Organization-for-Standardization-ISO-14021Self-Declared-Environment/03_cti_bestpracticeiso.pdf
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3.5 Okoljske oznake tipa III
Okoljske oznake tipa III v Republiki Sloveniji ureja SIST ISO 14025. So prostovoljne okoljske
oznake, ki ob upoštevanju predhodno opredeljenih parametrov količinsko oziroma vrednostno
opredeljujejo okoljske vplive določenega blaga, storitve ali gradnje, s čimer uporabnika
obveščajo o vplivih tega blaga, storitve ali gradnje na okolje (t.i. deklaracija). Proizvodi,
opremljeni z oznako tipa III, so v gradbenem sektorju uporabni predvsem pri certificiranju
stavbe s priznanimi sistemi gradnje in certificiranja trajnostne gradnje (glej poglavje 3.7), kjer
standardizirani podatki o okoljskem vplivu proizvodov med življenjskim ciklom strokovnjakom
(projektantom in neodvisnim zunanjim strokovnjakom) močno olajšajo izračun skupnega
okoljskega odtisa zgrajenega ali prenovljenega objekta.
Oznaka tipa III temelji na vplivu blaga, storitve ali gradnje na okolje v življenjski dobi (LCA).
Vendar LCA ocene lahko za podobne ali iste proizvode uporabljajo različne predpostavke in
tudi informacije. V izogib neprimerljivosti pri presoji ustreznosti uporabljamo tako imenovana
pravila za kategorije proizvodov (ang. Product Category Rules – PCR). PCR predstavlja
sklop pravil, zahtev in smernic, ki jih mora izpolniti vsaka okoljska deklaracija (ang.
Enviromental Product Declaration – EPD). PCR pravila so zato ključen del standarda ISO
14025 in omogočajo primerjavo med različnimi EPD znotraj iste družine proizvodov69. ISO
14025 vzpostavlja pogoje za razvoj medsebojno primerljivih PCR70.
V določenih primerih še vedno prihaja do podvajanja PCR pravil za podobne proizvode.
Pomemben razlog za to so različni standardi, ki so bili oz. so še vedno uveljavljeni v različnih
državah EU71. Različne interpretacije PCR pravil lahko vplivajo na poročanje o LCA, a
uveljavljena EPD pravila zahtevajo uporabo poenotenih standardov in indikatorjev. Svetovna
harmonizacija PCR pravil in EPD standardov ostaja še nedosežen ideal72.
PCR standardi so skupek minimalnih zahtev za podatke, ki omogočajo izpeljavo LCA študije,
ki je nato uporabljena v okoljski oznaki tipa III. LCA ocena temelji na ISO standardu 1404073.
Oznaka tipa III ima deklaratoren značaj in za razliko od oznake tipa I ne opisuje kakovosti
proizvoda. S pomočjo enakih PCR standardov lahko zagotovimo, da proizvodi z različnimi
EPD deklaracijami imajo skupni imenovalec in zato zagotavljajo enako oz. podobno raven
varovanja okolja in dolgotrajne življenjske dobe. S tem ima naročnik ne le večjo izbiro, pač pa
tudi možnost dosledne in zanesljive primerjave proizvodov različnih EPD glede na svoje
zahteve oz. želje. Za razliko od oznak tipa I, oznake tipa III ne opredeljujejo okoljskih
preferenc proizvodov in ne vzpostavljajo minimalnih standardov, ki jih mora proizvod
doseči. Zaradi tehnično podrobnih razlag EPD so le-te bolj primerne oz. primarno namenjene

69

International EPD. »Product category rules«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.environdec.com/PCR/
ISO. »Environmental labels and declarations — Type III environmental declarations — Principles and procedures«, citirano 08.10.2020.
Dostopno prek: https://www.iso.org/standard/38131.html
71 Vairavan Subramanian, Wesley Ingwersen, Connie Hensler in Heather Collie. Comparing product category rules from different
programs: learned outcomes towards global alignment. Int J Life Cycle Assess št. 17 (2012), str. 892–903 https://doi.org/10.1007/s11367012-0419-6
72 International EPD. »Global PCR harmonization«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.environdec.com/PCR/Global-PCRharmonization/
73
Slovenski inštitut za standardizacijo. »SIST EN ISO 14040:2006«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek:
http://ecommerce.sist.si/catalog/project.aspx?id=634d799a-079e-4a58-899b-2e6d9a6d4aef
70
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komuniciranju med podjetji in večjimi odjemalci storitev, in ne med podjetji ter običajnimi
potrošniki74.
V Evropi trajnost gradbenih objektov, okoljske deklaracije za proizvode in skupna PCR ureja
enoten standard SIST EN 15804:2012+A1:201375. Ta evropski standard vsebuje osnovna
pravila za kategorije proizvodov (PCR) za okoljske deklaracije tipa III za vse gradbene
proizvode in storitve. Osnovna pravila za kategorije proizvodov določajo parametre, ki morajo
biti deklarirani, ter način njihovega zbiranja in poročanja, opisujejo, katere stopnje
življenjskega cikla proizvoda so upoštevane v okoljski deklaraciji na proizvodih (EPD) in kateri
procesi morajo biti vključeni v stopnje življenjskega cikla. Standardi SIST EN 15804 določajo
tudi pravila za razvoj scenarijev, vključujejo pravila za izračun popisa življenjskega cikla in
ocene vpliva življenjskega cikla, ki sta podlaga za okoljsko deklaracijo na proizvodih, skupaj s
specifikacijo kakovosti podatkov, ki jo je treba uporabiti. Vključujejo tudi pravila za poročanje
vnaprej določenih okoljskih informacij ter informacij o zdravju, ki niso zajete v oceno
življenjskega cikla (LCA) za proizvod, gradbeni proces in gradbeno storitev, kjer je potrebno.
Poleg tega določajo pogoje, pod katerimi se lahko gradbene proizvode primerja na podlagi
informacij iz okoljske deklaracije na proizvodih. Za okoljsko deklaracijo na proizvodih za
gradbene storitve se uporabljajo enaka pravila in zahteve kot za okoljsko deklaracijo na
proizvodih za gradbene proizvode76.
Okoljske oznake tipa III so za razliko od oznak tipa I povsem standardizirane in morajo slediti
enotni metodologiji ter indikatorjem. V poročilih je kategorije mogoče razbrati tudi na podlagi
merskih enot, zato je ključne ugotovitve oznak tipa III mogoče razumeti tudi iz tujih,
neprevedenih, poročil. Večina okoljskih oznak tipa III v poročilu podatke opredeli z angleškim
polnim imenom indikatorja (npr. Global Warming Potential) oz. njihovimi kraticami (npr. GWP).

3.5.1 Primeri okoljskih oznak tipa III
Tabela 3.4 povzema najpogostejše tipe okoljskih oznak tipa III in kateri gradbeni proizvodi jih
imajo ter okvirno število gradbenih proizvodov, ki jih imajo, kjer je ta podatek na voljo.
Ime oznake

EPD ZAG

Simbol
oznake

Upravljalec

Zavod za
gradbeništvo

Število EPD na področju gradnje in
gradbenih storitev
•

gradbeni proizvodi – 1477

74 Carmen Fernández, Basic Concepts on Ecodesign (Ecosign preoject, 2018) str. 14 http://www.ecosign-project.eu/wpcontent/uploads/2018/09/BASIC_UNIT10_EN_Lecture.pdf
75
Slovenski inštitut za standardizacijo. »S SIST EN 15804:2012+A1:2013«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek:
http://ecommerce.sist.si/catalog/project.aspx?id=dc141ea2-f155-42e3-9d10-7dd3df9c6e52
76
Slovenski inštitut za standardizacijo. »SIST EN 15804:2012+A1:2013«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek:
http://ecommerce.sist.si/catalog/project.aspx?id=dc141ea2-f155-42e3-9d10-7dd3df9c6e52
77 ZAG. »Pregled izdanih Okoljskih deklaracij proizvodov«, citirano 20.10.2020. Dostopno prek: http://www.zag.si/si/epd
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Ime oznake

Simbol
oznake

Upravljalec

International
EPD

EPD
International
AB

IBU EPD79

Inštitut za
gradbeništvo
in okolje - IBU

EPD Norway

Norwegian
EPD
Foundation

Število EPD na področju gradnje in
gradbenih storitev
•

gradbeni proizvodi – 1.00578

•
•
•

gradbeni proizvodi – 1.54580
gradbeni materiali – 5781
gradbene storitve – 3182

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

laki – 28883
betonski proizvodi – 13484
izolacijski materiali – 8785
beton – 6786
gradbene plošče – 6587
železne konstrukcije – 6388
lesni gradbeni proizvodi – 5489
cement – 4490
fasade, strehe, vodna izolacija – 3691
okenski proizvodi in vrat – 3092
malte – 2393
cevi – 1394
kamen – 795
kemični in tehnični gradbeni proizvodi – 396
EMAS – 297
vlaknine za utrjevanje – 298

78
International
EPD.
»Search
the
database,
Construction
products«,
citirano
08.10.2020.
Dostopno
prek:
https://www.environdec.com/EPDSearch/?search_type=advanced&query=&country=&category=7764&certEpd=false&deregEpd=false&sectorEPD=false&ecoPlatformEP
D=false&en15804EPD=false
79 https://ibu-epd.com/en/epd-programme/
80 Institut Bauen und Umwelt. »Published EPDs«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://ibu-epd.com/en/published-epds/
81 Prav tam
82 Prav tam
83 EPD Norge. »Concrete products«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.epd-norge.no/paint/category427.html
84 EPD Norge. »Concrete products«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.epd-norge.no/concrete-products/category419.html
85
EPD
Norge. »Insulation materials«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.epd-norge.no/insulationmaterials/category426.html
86 EPD Norge. »Concrete«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.epd-norge.no/concrete/category422.html
87 EPD Norge. »Building boards«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.epd-norge.no/building-boards/category420.html
88 EPD Norge. »Steel«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek:https://www.epd-norge.no/steel-construction/category431.html
89 EPD Norge. »Solid wood«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.epd-norge.no/solid-wood/category425.html
90 EPD Norge. »Cement«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek:https://www.epd-norge.no/cement/category430.html
91 EPD Norge. »Facades / roofing / waterproofing membranes«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek:https://www.epd-norge.no/facadesroofing-waterproofing-membranes/category432.html
92
EPD Norge. »Doors and windows«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.epd-norge.no/doors-andwindows/category421.html
93 EPD Norge. »Paint«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.epd-norge.no/mortar/category428.html
94
EPD
Norge.
»Stone
products«,
citirano
08.10.2020.
Dostopno
prek:
https://www.epd-norge.no/natural-stoneproducts/category429.html
95 EPD Norge. »Mortar«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.epd-norge.no/natural-stone-products/category429.html
96 EPD Norge. »Concrete products«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek:https://www.epd-norge.no/chemical-technical-constructionproducts/category433.html
97 EPD Norge. »Green EMAS«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.epd-norge.no/greenemas/category424.html
98
EPD
Norge.
»Fiber
reinforcement«,
citirano
08.10.2020.
Dostopno
prek:
https://www.epd-norge.no/fiberreinforcement/category423.html
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Ime oznake

Simbol
oznake

Upravljalec

DAPcons

Agenda de la
construcctio
sostenible

MRPI®-EPD

Nederlandse
Vereniging van
Theoretische
Biologie
(NVTB)

Število EPD na področju gradnje in
gradbenih storitev
•
•
•

keramične talne obloge – 1599
izolacija – 2100
splošni gradbeni proizvodi – 21101

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

akustična izolacija – 47102
cement – 47
izolacija – 10
barve – 7
mivka – 5
okrepitve iz peska in mivke – 4
premaz – 4
strehe – 3
asfalt – 2
zaključni nanosi – 2
zidovi in stene – 2
dvigala – 1
gips – 1
gradbeni pepel – 1
talne obloge – 1
terenska dela – 1
zaključni gradbeni elementi – 1
zid – 1

Tabela 3.4: Najpogostejši tipi okoljskih oznak tipa III

3.5.2 Postopek pridobivanja oznake tipa III
Slika 3.3 prikazuje postopek pridobivanja okoljske oznake tipa III na primeru International EPD103.

LCA študija
• definicija
proizvoda
• iskanje PCR
standardov

PCR

• zbiranje
podatkov
• poročilo skladno
s standardi ISO
1040

• preverba
kakovosti
podatkov
• poročilo
skladno z ISO
14025

EPD poročilo

EPD
registracija
• pregled izdane
EPD
deklaracije
• objava EPD
oznake

Slika 3.3: Splošni prikaz certificiranja EPD104

99
Agenda
de
la
construccio
sosentible.
»Ceramic
coatings«,
citirano
08.10.2020.
Dostopno
prek:
http://www.csostenible.net/dapcons/productes_registrats?filtre=categoria&validesa=true&locale=en
100 Prav tam
101 Prav tam
102 MRPI. »MRPI/EPD certificaten (> 2017) «, citirano 12.12.2020. Dostopno prek: https://www.mrpi.nl/epd-certificaten (velja za vse
navedene podatke)
103 International EPD. »Steps to create an EPD«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.environdec.com/Creating-EPDs/Stepsto-create-an-EPD/
104 International EPD. »EPD creation explained in 5 simple steps«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.environdec.com/allabout-epds/create-your-epd
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Koraki pri pridobitvi oznake International EPD so naslednji:
1. korak: Interesent proizvode, za katere želi pridobiti EPD, preveri po veljavnih PCR
standardih105 (lahko predlagajo tudi nove) in oceni življenjski cikel svojega proizvoda.
LCA študija mora biti narejena skladno z mednarodno priznano in primerljivo metodologijo
in ISO 14040 ter ISO 14044 standardi106. Lahko jo izvede sam (t.i. in-house pristop) ali s
pomočjo zunanjega strokovnjaka, ki ima izkušnje na področju LCA in okoljskih deklaracij.
LCA študija mora slediti splošnim kategorijam107 za presojo EPD, ki obsegajo:
•
•
•
•
•
•
•

potencial globalnega segrevanja (GPW100);
potencial zakisevanja tal in vode (AP);
potencial eutrofikacije (EP)108;
fotokemični oksidacijski potencial (POFP, LOTOS-EUROS);
presojo elementov, ki ogrožajo biotsko raznovrstnost (APD elements);
presojo vplivov fosilnih goriv na biotsko raznovrstnost (APD fossil fuels);
vodno pomanjkanje (AWARE metoda).

2. korak: Interesent sestavi EPD poročilo v skladu s poročevalskimi smernicami. Pri tem
lahko sestavi EPD poročilo za več proizvodov hkrati, če se proizvodi pri vplivu na okolje
bistveno ne razlikujejo. Če se proizvodi bistveno razlikujejo, pa mora biti za vsak proizvod
opravljena posebna ocena LCA109.
3. korak: EPD poročilo preveri potrjen neodvisen ocenjevalec oz. ocenjevalno telo.
Možna sta dva tipa preverjanja:
• EPD potrditev: v tem postopku se potrdi podatke, ki izhajajo iz LCA ocene ter preveri
tudi ostale podatke in uporabljene PCR standarde. Ta tip preverjanja lahko opravi
neodvisen ocenjevalec ali ocenjevalno telo.
• EPD procesna certifikacija ocenjuje interne organizacijske procese interesenta, ki želi
razviti EPD glede na splošna programska izhodišča in veljavna PCR pravila. Ta
postopek lahko opravi zgolj certificirano ocenjevalno telo.
4. korak: Registracija EPD in prevzem certifikata. Registracija in vzdrževanje EPD
zahteva tudi plačilo določenih stroškov, ki so odvisno od števila istočasnih registracij in
tipa oz. velikosti organizacije (Tabela 3.5 – Tabela 3.6).
Število istočasnih EPD registracij

Strošek registracije (EUR)

1

1.500

2

2.500

3

3.000

105 Pri International EPD deklaraciji zahtevajo, da je PCR veljaven. Veljavna pravila so dostopna na spletnem naslovu:
https://www.environdec.com/
106 International EPD. »Perform LCA study based on PCR«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.environdec.com/CreatingEPDs/Steps-to-create-an-EPD/Perform-LCA-study/
107
International EPD. »Characterisation factors for default impact categories«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek:
https://www.environdec.com/Creating-EPDs/Steps-to-create-an-EPD/Perform-LCA-study/Characterisation-factors-for-default-impactassessment-categories/
108 Proces, kjer voda oz. ekosistem postane prenasičena z različnimi hranljivimi organskimi spojinami in zato spodbudi nekontrolirano rast
organizmov. To so običajno alge (cvetenje). Več: http://www.zveza-dgits.si/vpliv-fosforja-na-primarno-biolosko-proizvodnjo-v-plitvihvodnih-rezervoarjih-in-rekah
109
International EPD. »Compile information in the EPD reporting format«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek:
https://www.environdec.com/Creating-EPDs/Steps-to-create-an-EPD/Compile-information-in-the-EPD-reporting-format/
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Število istočasnih EPD registracij

Strošek registracije (EUR)

4

3.200

5 ali več

750 / EPD

1 (industrijsko združenje)

3.000

Tabela 3.5: Stroški registracije EPD za posamezna podjetja in industrijska združenja110

Tip organizacije

Letna pristojbina (EUR)

Mikro podjetja (1-10 zaposlenih)

500

Mala in srednja (SME) podjetja (11-250)

1.000

Velika podjetja (več kot 250)

2.500

Industrijska združenja

1.000
Tabela 3.6: Letni strošek EPD111

3.6 Okoljski odtis proizvoda (PEF)
Okoljski odtis proizvoda (Product Enviromental Footprint – PEF) je alternativni koncept
okoljskim oznakam tipa III. PEF ni okoljska oznaka, ampak verifikacijska metoda, ki uvaja
enotnejša merila za testiranje in primerjavo okoljskih značilnosti proizvod. PEF je leta 2013
ustvarila in pilotno testirala Evropska komisija. Gre za večkriterijsko ocenjevanje okoljskih
obremenitev proizvodov oz. storitev v njihovem življenjskem ciklu. Oznake tipa III predstavljajo
harmonizacijo označevalnega formata in LCA analiz. PEF po drugi strani, cilja na postavitev
enotne metodologije LCA analize112. Skupni metodološki okvir bi olajšal presojo proizvodov in
omogočil primerjave ter izpostavitev najboljših praks (t.i. benchmarks). Cilj Evropske komisije
je izboljšanje preglednosti okoljskega označevanja, preprečitev morebitnih zlorab na tem
področju ter boljša izkušnja potrošnikov113. Evropska komisija s tem želi preprečiti zlorabe, ki
se dogajajo na področju okoljskega označevanja (t.i. »greenwashing«)114.
Poleg analize proizvodov Evropska komisija predvideva tudi enoten metodološki okvir za
presojo zelene organizacije podjetij, t.i. organizacijski okoljski odtis (Organizational
Enviromental Footprint – OEF)115. OEF in PEF bosta povečala primerljivost proizvodov z

110

International EPD. »Cost and fees«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.environdec.com/Creating-EPDs/Costs-and-fees/
International EPD. »Cost and fees«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.environdec.com/Creating-EPDs/Costs-and-fees/
112 EUPC in TEPPFA. »What is a LCA? What are EN15804 and PEF? What are EPD and PEF Declaration?«, citirano 18.10.2020. Dostopno
prek:
http://www.plasticsinconstruction.com/system/files/generated/publications/files/What%20is%20LCA%2C%20EPD%2C%20PEF.pdf
113
EU
Commission.
»Policy
background«,
citirano
20.10.2020.
Dostopno
prek:
https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/policy_footprint.htm
114
EU
Commission.
»Initiative
on
substantiating
green
claims«,
citirano
23.10.2020.
Dostopno
prek:
https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/initiative_on_green_claims.htm
115 IFU Hamburg. »What is a Product Environmental Footprint?«, citirano 18.10.2020. Dostopno prek: https://www.ifu.com/en/productenvironmental-footprint/
111
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opravljenimi okoljskimi presojami ter končnemu potrošniku omogočila bolj informirano
odločitev o izbiri ustreznega, okolju neškodljivega proizvoda. PEF je narejen na podlagi pravil
kategorij proizvodov in njihovih okoljskih odtisov (Product Footprint Category Rules – PEFCR).
Podobna oznaka velja za organizacijske odtise, kjer pravila za kategorije organizacij in njihove
okoljske odtise (Organization Environmental Footprint Sector Rules – OEFSR). Trenutno je
veljavnih 19 PEFCR116. Pet izmed njih pokriva trg gradbenih proizvodov:
•
•
•
•
•

dekorativne barve117;
cevi za toplo in hladno vodo118;
železne plošče119;
fotovoltaični sistemi120;
toplotna izolacija121;

PEF pri metodologiji izhaja iz nekaterih že uveljavljenih standardov okoljske presoje122:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISO 14044;
ISO 14025(2006);
ISO 14020(2000);
osnutek ISO/DIS 14067;
ILCD (International Reference Life Cycle Data System)123;
Ekološki odtis124;
Protokol meritev toplogrednih plinov (WRI/ WBCSD)125;
Splošni predpisi za komuniciranje okoljskih oznak na trgu BPX 30-323-0 (ADEME)126;
Specifikacije za oceno življenjskega cikla toplogrednih emisij proizvodov ter storitev
(PAS 2050, 2011)127.

Iz opisanih standardov je PEF izluščila več metodoloških kriterijev, na podlagi katerih bi bila
opravljena LCA presoja vsakega proizvoda. S pomočjo enotnih izhodiščnih kriterijev presoje
LCA bi namreč lahko mnogo lažje dosegli primerljivost med proizvodi ter izpostavili t.i.
najboljše proizvode (t.i. benchmarks). Metodološke kategorije PEF obsegajo128:
•
•
•
•

potencial globalnega segrevanja;
vpliv za ozonsko plast;
zastrupljanje ekosistemov (pitna voda);
vpliv na zdravje ljudi – kancerogenost;

116 EU Comission. »Results and deliverables of the Environmental Footprint pilot phase«, citirano 18.10.2020. dostopno prek:
https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/PEFCR_OEFSR_en.htm
117 EU Commision. »Product Environmental Footprint Category Rules - Decorative Paints«, citirano 18.10.2020. Dostopno prek:
https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/documents/PEFCR_decorative_paints.pdf
118 EU Commision. »Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) for hot and cold water supply plastic piping systems in
the building«, citirano 18.10.2020. Dostopno prek: https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_hotcold_watersupply.pdf
119 EU Commision. »Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) for Metal Sheets for Various Applications«, citirano
18.10.2020. Dostopno prek: https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/2019-06-28_PEFCR_Metal_Sheets_final.pdf
120 EU Commision. »PHOTOVOLTAIC MODULES USED IN PHOTOVOLTAIC POWER SYSTEMS FOR ELECTRICITY GENERATION«,
citirano 18.10.2020. Dostopno prek: https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_PV_electricity_v1.1.pdf
121 EU Commision. »Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCRs) for thermal insulation«, citirano 18.10.2020. Dostopno
prek https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/Thermal%20Insulation%20final-Oct2019.pdf
122 Simone Manfredi, Karen Allacker, Kirana Chomkhamsri, Nathan Pelletier in Danielle Maia de Souza, Product Environmental Footprint (PEF)
Guide (Ispra, Italija, 2012) str. 6 https://ec.europa.eu/environment/archives/eussd/pdf/footprint/PEF%20methodology%20final%20draft.pdf
123 Marc-Andree Wolf, Rana Pant, Kirana Chomkhamsri, Serenella Sala in David Pennington. The International Reference Life Cycle Data
System (ILCD) Handbook (Joint research centre, Italija, 2012) https://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/JRC-Reference-Report-ILCDHandbook-Towards-more-sustainable-production-and-consumption-for-a-resource-efficient-Europe.pdf
124 GLOBAL FOOTPRINT NETWORK STANDARDS COMMITTEE. »ECOLOGICAL FOOTPRINT STANDARDS 2009«, citirano
18.10.2020. Dostopno prek: https://www.footprintnetwork.org/content/images/uploads/Ecological_Footprint_Standards_2009.pdf
125 https://ghgprotocol.org/about-wri-wbcsd
126 Sstandard BP X30-323-0 danes ni več v veljavi. Več: https://www.boutique.afnor.org/standard/bp-x30-323-0/general-principles-for-anenvironmental-communication-on-mass-market-products-part-0-general-principles-and-methodological-frame/article/740401/fa170405
127 BSI. »Specifi cation for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services », citirano 18.10.2020.
Dostopno prek: http://shop.bsigroup.com/upload/shop/download/pas/pas2050.pdf
128 Simone Manfredi, Karen Allacker, Kirana Chomkhamsri, Nathan Pelletier in Danielle Maia de Souza, Product Environmental Footprint (PEF)
Guide (Ispra, Italija, 2012) str. 22 https://ec.europa.eu/environment/archives/eussd/pdf/footprint/PEF%20methodology%20final%20draft.pdf
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vpliv na zdravje ljudi – ostalo;
trdi delci;
radioaktivnost;
fotokemični ozonski potencial;
potencial zakisevanja;
potencial eutrofikacije (voda);
potencial eutrofikacije (tla);
prekomerna poraba vode;
prekomerna poraba mineralnih in fosilnih virov;
vpliv na okolico in zemljo.

Evropska komisija razmišlja, da bi PEF standardi bili narejeni v obliki grafičnih prikazov
značilnosti proizvoda, ki jih potrošniki že poznajo (npr. označevanje s črkami pri elektronskih
napravah, stopenjsko označevanje, infografike ter deklaracije pri prehrani …)129. V ta namen
je Evropska komisija tudi izvedla obsežno študijo, kjer so potrošnikom predstavljali
različne tipe prikazov informacij PEF130. Označbe bodo sledile uveljavljenim trendom
označevanja, ki ga poznamo že na področju elektronskih naprav, potrošniških testov itn. Po
predvidevanjih naj bi shema po prehodni tranzicijski fazi uradno zaživela v letu 2021131.

3.6.1 Podobnosti in razlike med okoljskimi oznakami tipa I, tipa III in PEF
Pri pregledu oznak smo ugotovili, da so oznake tipa I medsebojno pogojno primerljive. Čeprav
oznake sledijo istim ISO standardom se zahtevane vrednosti za podoben tip proizvodov
medsebojno razlikujejo. Oznaka ne preverja enotne LCA, pač pa različne indikatorje vpliva
proizvoda na okolje v času predvidenega življenjskega cikla proizvoda. Oznake tipa I nimajo
podrobne predstavitve rezultatov, ki jih je proizvod pridobil ob preverbi s strani neodvisnega
organa. Zaradi splošne prepoznavnosti (oznake so eksplicitno navedene na embalaži) so
sicer široko prepoznavne in zato namenjene predvsem končnemu kupcu.
Za razliko od oznak tipa I imajo oznake tipa III jasno definirane kriterije opravljene LCA
presoje, ki se medsebojno ne razlikujejo. V standardiziranih EPD poročilih so navedeni vsi
podatki, ki pa so abstraktni in običajnemu potrošniku nerazumljivi. Rezultati EPD poročil zato
niso navedeni na embalaži, ampak je podatek o EPD skupaj z institucijo, ki je certifikat izdala,
opredeljen v spremljajoči tehnični dokumentaciji. Strokovnjaki nato lahko poiščejo
podrobnejšo EPD poročilo in na podlagi rezultatov opravijo nadaljnje preračune LCA vpliva
celotnega objekta z vgrajenimi gradbenimi proizvodi. PEF verifikacijska metoda želi nasloviti
slabosti neprimerljivosti oznak tipa I ter abstrakcije podatkov pri tipu III in sicer z uvedbo
standardiziranega, uporabniku prijaznega vizualnega sporočila o vplivu proizvoda na okolje.
PEF verifikacijska metoda je sicer še v pilotnih fazah testiranja.
Tabela 3.7 povzema glavne značilnosti okoljskih oznak tipa I in tipa III ter verifikacijske metode
PEF in glavne razlike med njimi.

129
European Comission. »Product Environmental Footprint information«, citirano 18.10.2020. Dostopno prek:
https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/communication/product_information.htm
130 EU Comission. “Consumer testing of alternatives for communicating the Environmental Footprint profile of products”, citirano
18.10.2020. Dostopno prek: https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/2019_EF_commtest_report.pdf
131
Ecochain. »Are you prepared for the Product Environmental Footprint?«, citirano 18.10.2020. Dostopno prek:
https://ecochain.com/knowledge/are-you-prepared-for-the-product-environmental-footprint/
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Okoljske oznake
tipa I

Okoljske oznake
tipa III

Verifikacijska
metoda PEF

Prostovoljnost oznake

da

da

da

Oznako podeli neodvisen
organ

da

da

da

Namenjena končnemu
potrošniku

da

ne

da

Namenjene komunikaciji
med podjetji ali stroko
(B2B)

da

da

da

Zahtevana neodvisna
preverba navedb

da

ne vedno132

da

Ocenjevani vidiki

indikatorji vpliva
proizvoda na okolje in
ostali vidiki kakovosti
proizvoda

zgolj LCA

zgolj LCA

Metodologija

določi vsaka oznaka
označevalni format in
posebej glede na LCA LCA analiza je
in glede na proizvod
harmonizirana

indikatorji za presojo
okoljskih vplivov so
enotni

Primerljivost med
proizvodi z različnimi
oznakami

pogojno133

pogojno

da

Ocenjevani proizvodi

omejen nabor
kategorij skupin
proizvodov

ni omejitev

projekt je še v pilotni
fazi

Tabela 3.7: Podobnosti in razlike med okoljskimi oznakami tipa I, tipa III in metodo PEF (lastni vir)

3.7 Priznani sistemi gradnje in certificiranja trajnostne
gradnje
Poleg uveljavljenih ISO oznak okolju prijaznih gradbenih proizvodov ter storitev poznamo tudi
druge priznane sisteme gradnje in certificiranje trajnostne gradnje. Ti sistemi sicer niso
neposredno povezani z okoljskim certificiranjem tipa I in tipa III, vendar predstavljajo ključen
segment trga za uporabo obeh oznak. Investitorji, ki želijo pridobiti certifikat trajnostne gradnje,
namreč veliko lažje in hitreje dokažejo okoljsko in zdravstveno primernost vgrajenih
materialov, v kolikor imajo ti proizvodi pridobljene oznake tipa I ali tipa III.
Priznane sistem gradnje in certificiranja trajnostne gradnje povzema Tabela 3.8.

132 Nekatere oznake tipa III ne sledijo mednarodnemu standard ISO. Veliko število akterjev, ki certificirajo onemogoča jasen in
transparenten pregled nad tem kdo zahteva preverbo in kdo zgolj zaračuna za izdajo certifikata. Več:
https://www.environdec.com/PCR/Global-PCR-harmonization/
133 Vsaka okoljska oznaka tipa I ima svoja pravila za podelitev certifikata, čeprav vse sledijo enotnemu ISO standardu. V praksi so zato
pogojno primerljive. Glej študijo primera 2.
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Logotip

Izvajalec

BREEAM
(Velika Britanija)

Trust BRE

DGNB
(Nemčija)

DGNB

BNB (Nemčija)

Bundesministerium des
Innern, für Bau und Heimat
– BMI (Nemško ministrstvo
za okolje in prostor)

HQE (Francija)

Association pour la Haute
Qualité Environnementale

LEED
(Združene
države Amerike)

US. Green Building Council

Stroški (EUR)
• od 81.000 do 135.000
• možnost dodatnih stroškov
za doseganje boljše ocene v
višini do 57.000134
• od 55.000 do 75.000
• možnost dodatnih stroškov
za doseganje boljše ocene v
višini do 4 % cene gradnje135
• ni podatka

•

od 12.000 do 25.000136

•

od 98.000 do 145.000137

Tabela 3.8: Različni priznani sistemi gradnje in certificiranja trajnostne gradnje

3.7.1 BREEAM
Building Research Establishment Assessment Method (BREEAM) je ena najdlje obstoječih
oznak za certificiranje okolju prijaznih zgradb in trenutno prisotna v več kot 70 državah po
celem svetu. Z metodo upravlja nepridobitni dobrodelni trust BRE138. Uporablja se za različne
projekte, npr. makro urbanistično načrtovanje, izgradnjo infrastrukture, novogradnje, obnove,
delovanje ter vzdrževanje že postavljenih objektov. Pogoji za pridobitev BREEAM certifikata so
objavljeni na posebni spletni strani, ki je dostopna zgolj registriranim uporabnikom139. Pri
presoji prouči 10 vidikov:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

porabo energije;
vpliv na zdravje;
inovativnost;
uporabo zemlje;
vgrajene materiale;
obče upravljanje projekta;
onesnaževanje;
transport;
nastale odpadke ter
porabo vode140.

134 Koen Rademaekers. Market study for a voluntary common European Union certification scheme for the energy performance of nonresidential
buildings (Rotterdam: Tripple E consulting, 2014), str. 34 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Final%20report%20%20Building%20Certification%20Schemes%20-%20FINAL%2026112014.pdf
135 Prav tam.
136 Prav tam.
137 Prav tam.
138 Bre Group. »About us«, citirano 08.10.2020.Dostopno prek: https://www.bregroup.com/about-us/
139 Bream. »Home«, citirano 20.10.2020. Dostopno prek: https://tools.breeam.com/projects/index.jsp
140 Breeam. »How BREEAM Certification Works«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.breeam.com/discover/how-breeamcertification-works/
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Vsak projekt mora čez sistem certifikacije, ki ga izvede zunanji pooblaščeni BREEAM
ocenjevalec in dobi oceno med eno in šestimi zvezdicami (opisne ocene zadovoljivo,
zadostno, dobro, zelo dobro, odlično, nadpovprečno141). Pri oceni strokovnjaki upoštevajo že
izvedene primerljive projekte in okvirne smernice iz različnih shem oz. tehničnih standardov
BREEAM:
• skupnostno načrtovanje (urbanizem)142;
• infrastruktura143;
• novogradnje144;
• ocene obratovanja že delujočih objektov145;
• obnove146.
Stroški pridobitve BREEAM certifikata znašajo od 81.000 do 135.000 evrov. V Sloveniji
trenutno poteka zgolj en BREEAM certificiran projekt, gradnja trgovskega središča Ikea, ki
dosega oceno »zelo dobro«147. BREEAM spodbuja trajnostno gradnjo s posebnim
kalkulatorjem, v katerega se vnese proizvode z opravljeno LCA analizo, kar pomeni da morajo
vgrajeni proizvodi imeti certifikat tipa III148. BREEAM kot izhodišče za ocenjevanje objektov
upošteva povprečno vrednost objektov, ki so že bili certificirani znotraj sheme. Ta vrednost je
minimalni standard, ki ga mora doseči objekt. Od te vrednosti dalje nato objekt pridobiva
odstotne točke, ki prikažejo kako kakovostno je zgrajen glede na preostale objekte v
ocenjevani kategoriji. Zaradi te sheme so pogoji za BREEAM vsako leto strožji. Preračun mora
biti opravljen za dobo 60 let uporabe objekta po njegovi gradnji149.

3.7.2 DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) je certifikat, ki ga podeljuje nemška
nepridobitna organizacija DGNB. V Nemčiji je z njim certificiranih kar 60 odstotkov vseh
okoljsko certificiranih nepremičnin150. Priporoča ga tudi Zvezno ministrstvo za infrastrukturo,
ki je tudi pomagalo pri sooblikovanju standardov DGNB certifikata. Projekte presoja na podlagi
petih splošnih kategorij151:
•
•
•
•
•

ekološka kakovost;
ekonomika objekta;
socio-kulturni vpliv objekta;
tehnična kakovost objekta;
kakovost načrtovanja in izvedbe objekta.

141

Prav tam.
Breeam.
»BREEAM
Communities
International
Technical
Standard«,
citirano
20.10.2020.
Dostopno
prek:
https://www.breeam.com/discover/technical-standards/communities/
143 Breeam. »CEEQUAL and BREEAM Infrastructure«, citirano 20.10.2020. Dostopno prek: https://www.breeam.com/discover/technicalstandards/infrastructure/
144 Breeam. »New Construction Technical Standards«, citirano 20.10.2020. Dostopno prek: https://www.breeam.com/discover/technicalstandards/newconstruction/
145 Breeam. »BREEAM In-Use«, citirano 20.10.2020. Dostopno prek: https://www.breeam.com/discover/technical-standards/breeam-in-use/
146
Breeam. »Refurbishment and Fit-Out Homes and Commercial Buildings«, citirano 20.10.2020. Dostopno prek
https://www.breeam.com/discover/technical-standards/refurbishment-and-fit-out/
147
Green
Book
Live.
»Company
listing«,
citirano
20.10.2020.
Dostopno
prek:
https://www.greenbooklive.com/search/displaycompany.jsp?partid=10023&companyid=22759612
148 Breeam. »Building LCA benchmarks – BREEAM UK New Construction 2018«, citirano 31.12.2020. Dostopno prek
https://www.breeam.com/news/building-lca-benchmarks-breeam-uk-new-construction-2018/
149
Breeam.
»Mat
01
Life
cycle
impacts«,
citirano
31.12.2020.
Dostopno
prek
https://www.breeam.com/BREEAMInt2013SchemeDocument/content/09_materials/mat_01_life_cycle_impacts.htm#BREEAM_Mat_01_
calculator
150
DGNB. »DGNB certification: a systematic approach to sustainability«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek:
https://www.dgnb.de/en/council/certification/
151 CESBA. »DGNB-Germany«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: http://wiki.cesba.eu/w/images/4/4c/2011-02_DGNB_Germany.pdf
142
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Vsaka izmed zgornjih kategorij ima tudi vrsto podkategorij. Na spletnih straneh DGNB je
mogoče najti zgolj splošnejše metodološke smernice. V kategoriji ekološke kakovosti je
denimo šest podkategorij. Ena izmed njih je tudi ocena življenjskega cikla zgradbe, ki na javno
dostopni spletni strani ponudi zgolj okvirni oris meritev v tej kategoriji152. Sklepamo, da
natančnejša metodološka izhodišča in načine meritve pri vsakem projektu posebej določijo
odgovorni akreditirani DGNB ocenjevalci, ki imajo na voljo interna DGNB orodja ter smernice.
Končno DGNB javnosti dostopno poročilo ne vsebuje natančnega metodološkega popisa,
ampak zgolj okvirne vrednosti, ki jih je projekt dosegel v posamezni kategoriji. To demonstrira
tudi poročilo edinega DGNB certificiranega projekta v Sloveniji, ki ga je izvedel Knauf
Insulation153. Poudarek podkriterijev je na oceni življenjskega cikla, upoštevana pa je tudi
holistična presoja širšega vpliva ter obča učinkovitost zgrajenega objekta, pri čemer se upošteva
tudi vidik vzdrževanja objekta v njegovi življenjski dobi. Poleg tega DGNB ocenjuje tudi lokacijo
objekta, ki pa ni del končne DGNB ocene, ampak je zgolj informativna priloga k oceni.
Postopek poteka tako, da investitor kontaktira DGNB in pristojnega ocenjevalca DGNB še pred
začetkom procesa projektiranja novogradnje ali prenove. Ocenjevalec presodi projekt z vidika
obstoječih DGNB shem oz. na željo naročnika pripravi novo DGNB shemo, ki upošteva
individualne želje oz. kontekst nacionalne zakonodaje in standarde DGNB154. DGNB nagrade se
nekoliko razlikujejo glede na tip stavbe: novogradnja/obnova in objekti v obratovanju. Za
novogradnje je možno prejeti:
•
•
•
•

Srebrni
Zlati
Platinasti
Diamantni znak

Diamantni znak se podeljuje naknadno objektom, ki so dosegli vsaj zlato kakovost, ob tem pa je
posebna arhitekturna komisija ocenila, da je stavba tudi iz arhitekturnega vidika kakovostnejša –
s tem so želeli dati poudarek tudi arhitekturni kakovosti trajnostnih stavb155. Pri objektih, ki pa so
že v obratovanju, pa je zraven navedenih možen tudi bronasti znak. Za to sistemsko varianto
obstaja tudi prilagojen nabor kriterijev, ki se razlikuje od novogradnje156. DGNB zahteva od 55.000
do 75.000 evrov, povezan je tudi z možnimi dodatnimi stroški v višini do 4 % cene gradnje.
DGNB spodbuja trajnostno gradnjo z dodatnimi točkami za sistematično načrtovanje,
vnaprejšnjo optimizacijo ter vgradnjo proizvodov, ki imajo opravljeno LCA analizo157, kar
pomeni imetje certifikata tipa III.

152
DGNB. »DGNB criteria "Building life cycle assessment"«, citirano 20.10.2020. Dostopno prek: https://www.dgnbsystem.de/en/buildings/new-construction/criteria/building-life-cycle-assessment/
153 DGNB. . »Knauf Insulation Experience Center«, citirano 20.10.2020. Dostopno prek: https://www.dgnb-system.de/en/projects/knaufinsulation-experience-center
154 DGNB. »The certification process«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.dgnb-system.de/en/certification/certification-process/
155 Blog.DGNB. »DGNB Blog all about sustainable buildingHomeAbout the DGNB SystemAbout the DGNBDEClimate Positive, DGNB, DGNB
Diamond, Sustainable BuildingLeave a commentSustainability with top marks: highlights of 2019«, citirano 31.12.2020. Dostopno prek:
https://blog.dgnb.de/en/dgnb-2019-projects-of-the-year/
156 DGNB. »The DGNB System«, citirano 31.12.2020. Dostopno prek: https://www.dgnb-system.de/en/system/index.php
157
DGNB. »Building life cycle assessment«, citirano 31.12.2020. Dostopno prek: https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnbsystem/en/buildings/new-construction/criteria/02_ENV1.1_Building-life-cycle-assessment.pdf
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3.7.3 BNB
BNB standard izhaja iz DGNB in je njegova nadgradnja. Razvilo ga je nemško Ministrstvo za
gradnjo in okolje, namenjen pa je presoji vpliva na okolje pri javnih objektih. Ima različne
kriterije za šolske prostore158, laboratorije159, pisarniške zgradbe160 in zunanje instalacije161.
BNB presoja ekološko kakovost, ekonomsko upravičenost, socio-kulturno in funkcionalno
upravičenost, tehnično kakovost objekta ter kakovost izvedbe162. Natančnejše informacije o
podkriterijih pri vsaki izmed omenjenih kategorij je Ministrstvo za gradnjo in okolje objavilo na
svoji spletni strani in sicer za vsakega izmed že omenjenih kriterijev posebej:
• šolski prostori163;
• laboratoriji164;
• pisarniške zgradbe165;
• zunanje instalacije166.
Dokumentacija je na voljo v nemškem jeziku. Podobno kot pri DGNB se tudi pri BNB lokacija
vrednoti ločeno in je predstavljena zgolj kot dodatna informacija. Podobno kot DGNB tudi BNB
zgradbe razvršča po lestvici treh ocen: bronasto, srebrno in zlato.
BNB pri LCA analizi upošteva rezultate EPD poročil, kjer so opredeljene vse relevantne LCA
faze. Ker je sistem zamišljen za javni sektor in javne naročnike BNB, podatke o EPD za
gradbene proizvode zbira na posebni javno dostopni bazi Ökobaudat, kjer vsak uporabnik
lahko vidi rezultate EPD ter opravljene faze LCA analize167.

3.7.4 HQE
Haute Qualite Environnemtale (HQE) je francoski standard zelene gradnje. Certifikat HQE
pokriva vse vrste zgradb in tudi večje urbanistične ter infrastrukturne posege. Pri presoji
okoljske obremenitve gradnje upošteva celoten življenjski cikel zgradbe, od gradnje, obnove
do vsakodnevnega delovanja168. Upošteva vpliv zgradbe na okolje, integracija gradbenih
158 Bundesministerium des Innern, für Bau un Heimat. »Kriterien - BNB Unterrichtsgebäude - Neubau (BNB_UN) Version 2017«, citirano
08.10.2020. Dostopno prek: https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/bewertungssystem/bnb-unterrichtsgebaeude/bnb-un-2017/kriterien-bnbunterrichtsgebaeude-neubau-bnb-un.html
159 Bundesministerium des Innern, für Bau un Heimat. »Kriterien - BNB Laborgebäude (BNB_LN) - Neubau Version 2014«, citirano
08.10.2020. Dostopno prek: https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/bewertungssystem/bnb-laborgebaeude/bnb-ln-2014/kriterien-bnblaborgebaeude-bnb-ln-neubau.html
160 Bundesministerium des Innern, für Bau un Heimat. »Kriterien - BNB Büro- und Verwaltungsgebäude - Neubau Version 2015«, citirano
08.10.2020. Dostopno prek: https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/bewertungssystem/bnb-buerogebaeude/bnb-bn-2015/kriterien-bnbbuero-und-verwaltungsgebaeude-neubau.html
161 Bundesministerium des Innern, für Bau un Heimat. »Kriterien - BNB Außenanlagen von Bundesliegenschaften (BNB_AA) Version 2016«,
citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/bewertungssystem/bnb-aussenanlagen/bnb-aa-v2016/kriterienbnb-aussenanlagen-von-bundesliegenschaften-bnb-aa.html
162 Bundesministerium des Innern, für Bau un Heimat. »BNB-Bewertungsmethodik«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.bnbnachhaltigesbauen.de/bewertungssystem/bnb-bewertungsmethodik.html
163 Bundesministerium des Innern, für Bau un Heimat. »Kriterien - BNB Unterrichtsgebäude - Neubau (BNB_UN) Version 2017«, citirano
08.10.2020. Dostopno prek: https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/fileadmin/steckbriefe/unterrichtsgebaeude/neubau/v_2017/BNB_
UN2017.zip
164 Bundesministerium des Innern, für Bau un Heimat. »Kriterien - BNB Laborgebäude (BNB_LN) - Neubau Version 2014«, citirano
08.10.2020. Dostopno prek: https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/fileadmin/pdf/BNB_Steckbriefe_Laborgebaeude/v_LN2014/010_
LN_2014.pdf
165 Bundesministerium des Innern, für Bau un Heimat. »Kriterien - BNB Büro- und Verwaltungsgebäude - Neubau Version 2015«, citirano
08.10.2020.
Dostopno
prek:
https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/fileadmin/steckbriefe/verwaltungsgebaeude/neubau/v_2015/
BNB_BN2015.zip
166 Bundesministerium des Innern, für Bau un Heimat. »Kriterien - BNB Außenanlagen von Bundesliegenschaften (BNB_AA) Version 2016«,
citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/fileadmin/steckbriefe/aussenanlagen/neubau/v_2016
/BNB_AA2016.zip
167 Ökobaudat.com. »1 Life Cycle Assessment within BNB1 – Online-Tool eLCA and materials database ÖKOBAU.DAT«, citirano 31.12.2020.
Dostopno prek: https://www.oekobaudat.de/fileadmin/downloads/SB14_LCAwithinBNB.pdf
168 BeHQE. »Introduction to HQE™ certification«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.behqe.com/cerway/essentials

39

metod in materialov, ukrepi za zmanjševanje motečega postopka gradnje, minimizacijo
porabe energije ter vode, zmanjšanje odpadkov zaradi delovanja stavbe, zmanjšanje količine
potrebnega vzdrževanja169. HQE razlikuje med štirimi skupinami, ki so relevantne za presojo
različnih faz gradnje in uporabe objekta170:
•
•
•
•

1. skupina: eko gradnja;
2. skupina: eko upravljanje objekta;
3. skupina: udobje;
4. skupina: zdravje in sanitarni pogoji.

HQE na spletnih straneh nima objavljenih podrobnejših standardov presoje zgornjih faz.
Podeljuje ga Association pour la Haute Qualité Environnementale (ASSOHQE), ki deluje v
Parizu. HQE sistem je podoben sistemu BREEAM, zato je v preteklosti že poskušalo priti do
združitve obeh standardov, a so poskusi propadli171. Stroški znašajo od 12.000 do 25.000 evrov.

3.7.5 LEED
Ameriški sistem LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) je eden izmed
najbolj popularnih sistemov certificiranja zelene gradnje na svetu. Na voljo je za vse tipe
zgradb, za vse gradbene faze ter presoja tudi dolgoročni okoljski vidik vzdrževanja objekta v
življenjskem obdobju. Omogoča ocenjevanje in upravljanje celotnih mest in njihovih četrti172.
LEED razlikuje med petimi kategorijami, vsaka izmed njih pa ima tudi številne podkategorije173
s preusmeritvijo na podrobnejše metodološke razlage LEED standarda.
•

•

•

LEED za načrtovanje in gradnjo zgradb;
o BD+C: Novogradnje;
o BD+C: Zgradbe pred zaključno gradbeno fazo;
o BD+C: Podatkovni centri;
o BD+C: Zdravstvene ustanove;
o BD+C: Turistične zgradbe;
o BD+C: Trgovine;
o BD+C: Šole;
o BD+C: Skladišča in logistični centri.
LEED za delovanje in vzdrževanje zgradb;
o O+M: Obstoječe zgradbe;
o O+M: Podatkovni centri;
o O+M: Turistične zgradbe;
o O+M: Trgovine;
o O+M: Šole;
o O+M: Skladišča in logistični centri.
LEED za notranjo opremo;
o ID+C: Komercialna notranja oprema;
o ID+C: Turistične zgradbe;
o ID+C: Trgovine.

169
Association
HQE.
»La
démarche
HQE®«,
citirano
08.10.2020.
Dostopno
prek:
https://web.archive.org/web/20070214103643/http://www.assohqe.org/documents_referentiels.php
170
Laura Cutaia. Study for the development of european ecolabel criteria for buildings (APAT, 2008), str. 64
https://ec.europa.eu/environment/archives/ecolabel/pdf/buildings/report.pdf
171 Wikipedia. »Haute Qualité Environnementale«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek:
https://en.wikipedia.org/wiki/Haute_Qualit%C3%
A9_Environnementale
172 USBC. »Leed rating system«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.usgbc.org/leed
173 USBC. »Certification«, citirano 20.10.2020. Dostopno prek: https://www.usgbc.org/discoverleed/certification/all/
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•
•

LEED za načrtovanje in gradnjo zgradb174;
o BD+C: Domovi;
o BD+C: Veččlanska gospodinjstva.
LEED za urbanizem.
o ND: Načrtovanje;
o ND: Zgrajeni projekti.

USBC investitorjem pri pridobivanju certifikata ponuja plačljiv dostop do metodoloških pogojev
za vsako izmed zgoraj naštetih podkategorij. Nakup znaša 220 USD (185 EUR175) na
posamezno podkategorijo176. Posamezni projekt dobi opisno oceno (certificirano, srebrno,
zlato ali platinasto) glede na število doseženih točk. LEED certifikat podeli zunanja neodvisna
institucija Green Business Certification Inc177. Upravlja ameriška neprofitna organizacija U.S.
Green Council178. Cena LEED certifikata znaša med 98.000 in 145.000 evrov.
Shema LEED s posebnim dodatnim točkovanjem investitorje spodbuja, da že v načrtovalni
fazi opravijo LCA presojo celega objekta. Ob tem upošteva veljavne ISO standarde, ki jim
sledijo tudi EPD deklaracije pri certifikaciji proizvodov z oznako tipa III179.

3.8 Sistem Level(s)
Sistem Level(s) je okvir namenjen ocenjevanju okoljske vzdržnosti stavb. Splošna ideja EU je, da
bi porabili manj energije in virov ter spodbudili gradnjo človeku in zdravju prijaznih stavb. Gre za
prostovoljni sistem označevanja trajnostne gradnje, ki bi bil enoten za celotno območje EU180.
Podobni sistemi samoopredelitve, ki sodijo v skupen okvir EU, že delujejo na področju
označevanja npr. jezikov (CEFR)181 ali izobrazbe (EQF)182. Level(s) za zdaj ni zastavljen kot
certifikacijska shema (kot npr. BREEAM, LEED, DGNB), ampak predstavlja predvsem vodilo za
načrtovanje in gradnjo stavb po trajnostnih načelih ob upoštevanju nacionalnih okoliščin183.
Standarde Level(s) so med leti 2017 in 2019 testirali na 130 projektih184. Med njimi je tudi
slovenski projekt podjetja Knauf Insulation, ki je vzporedno pridobil tudi DGNB certifikat185. V
Sloveniji so v pilotnem projektu Level(s) ugotovili, da orodje kot tako deluje, vendar je na

174 Čeprav gre za različni kategoriji je na spletni strain LEED uporabljeno enako poimenovanje. Obe kategoriji druga od druge ločijo
podkategorije.
175 Pretvorba valute na dan 22.10.2020.
176 Primer: USBC. »LEED Reference Guide for Building Design and Construction«, citirano 20.10.2020. Dostopno prek:
https://www.usgbc.org/resources/leed-reference-guide-building-design-and-construction
177 USBC. »Guide to LEED Certification: Commercial«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.usgbc.org/tools/leedcertification/commercial
178 USBC. »Greenbuild is now virtual. Register today!«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.usgbc.org/
179 GBCI. »Whole building life cycle assessment through LEED v4«, citirano 31.12.2020. Dostopno prek: https://gbci.org/whole-buildinglife-cycle-assessment-through-leed-v4
180 EU enviroment. »Why Level(s)? A common language for sustainable buildings.« [video] YouTube, 2 min. 31 sek.
https://www.youtube.com/watch?v=pX3d_1jSO84
181
Wikipedia. »Common European Framework of Reference for Languages«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek:
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages
182
Wikipedia.
»European
Qualifications
Framework«,
citirano
08.10.2020.
Dostopno
prek:
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Qualifications_Framework
183 IZS. »IZS.novo« (str. 20), citirano 17.12.2020. Dostopno prek: https://www.izs.si/assets/media/izsnovo/2020/IZS.NOVO/IZS%20
NOVO_96.pdf
184 European Commision. »How Level(s) was tested«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://ec.europa.eu/environment/eussd/howLevels-was-tested.htm
185 European Commision. LEVEL(S) Taking action on the TOTAL impact of the construction sector (Luxembourg: Publications Office of
the European Union, 2019), str. 10 https://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/LEVELS_REPORT_en.pdf
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našem relativno slabo razvitem trgu zelenih gradbenih proizvodov prihajalo do nevšečnosti in
zapletov, predvsem pri iskanju ali potrjevanju ustreznosti okoljsko certificiranih proizvodov186.
Level(s) spodbuja zlasti metodologijo ocenjevanja življenjskega cikla, omogoča lažje meritve
ter vrednotenje zgradb in spodbuja izboljšave v gradnji. Standarde Level(s) lahko uporabljamo
tako pri stanovanjskih, kot komercialnih zgradbah in so prosto dostopni vsakomur. S pomočjo
Level(s) želi EU vzpostaviti enoten sistem in metodologijo za določanje vpliva zgrajenih
objektov187. Sistem ima 6 makro ciljev188:
•
•
•
•
•
•

doseči čim nižje emisije toplogrednih plinov;
zmanjšati porabo materialnih virov in v zgradbe vgraditi čim več recikliranega materiala;
zagotoviti učinkovito porabo vodnih virov;
doseči čim bolj bivanju ter zdravju prijazne zgradbe;
predvideti potrebne spremembe zaradi klimatskih sprememb;
optimizirati delovanje in vzdrževanje zgradbe čez njen celoten življenjski cikel in
povečati dodano vrednost zgradbe.

Vsak ima tudi podcilje ter javno objavljeno metodologijo in indikatorje189. Najpomembnejše orodje
je ocenjevanje vpliva tekom življenjske dobe (ang. Overarching assessment tool cradle to cradle
Life Cycle Assessment - LCA), ki meri vpliv zgradbe in njenih elementov na okolje v daljšem
obdobju190. V Sloveniji trenutno poteka poskusna uporaba alfa verzije kazalnikov trajnostne
gradnje Level(s). Testni uporabniki preverjajo dostopnost programskih orodij, razpoložljivost
podatkov za ovrednotenje kazalnikov ter morebitne metodološke in podatkovne vrzeli glede na
uveljavljene prakse pri različnih gradbenih fazah191. V prihodnje naj bi sistem Level(s) vključil tudi
kazalnike prilagojene zelenemu javnemu naročanju192.
Standarde, ki bodo vključeni v Level(s), nekateri priznani sistemi gradnje in trajnostnega
certificiranja že vključujejo v svoje kriterije. Evropska komisija na tem področju izpostavlja
shemo DGNB, ki je z dopolnitvijo standardov leta 2018 uskladila večino svojih certifikacijskih
procesov z nastajajočo shemo Level(s), zato je večina končnih poročil DGNB popolnoma
usklajena z indikatorji sheme Level(s)193. Level(s) bo sicer vključeval tudi ocenjevalne kriterije
drugih priznanih sistemov gradnje in trajnostnega certificiranja, kot so BREEAM in HQE.

186 European Commision. LEVEL(S) Taking action on the TOTAL impact of the construction sector (Luxembourg: Publications Office of
the European Union, 2019), str. 10. Dostopno prek: https://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/LEVELS_REPORT_en.pdf
187
European
Commision.
»Introducing
LEVEL(s)«,
citirano
08.10.2020.
Dostopno
prek:
https://ec.europa.eu/environment/eussd/introducing-Levels.htm
188 Nicholas Dodd, Mauro Cordella, Marzia Traverso, Shane Donatello. Level(s) – A common EU framework of core sustainability indicators for
office and residential buildings (Seville: Joint research centre, 2017), str. 64 https://susproc.jrc.ec.europa.eu/productbureau/sites/default/files/contentype/product_group_documents/1581681499/170816_Levels_EU_framework_of_building_indicators_Parts.pdf
188 IZS. »IZS.novo« str. 22, citirano 17.12.2020. Dostopno prek: https://www.izs.si/assets/media/izsnovo/2020/IZS.NOVO/IZS%20
NOVO_96.pdf
189 Nicholas Dodd, Mauro Cordella, Marzia Traverso, Shane Donatello. Level(s) – A common EU framework of core sustainability indicators for
office and residential buildings (Seville: Joint research centre, 2017), str. 24, 25 https://susproc.jrc.ec.europa.eu/productbureau/sites/default/files/contentype/product_group_documents/1581681499/170816_Levels_EU_framework_of_building_indicators_Parts.pdf
190 Prav tam.
191IZS.novo (str. 22), citirano 17.12.2020. Dostopno prek: https://www.izs.si/assets/media/izsnovo/2020/IZS.NOVO/IZS%20NOVO_96.pdf
192 Prav ta
193 European Commision. »Level(s): a guide to Europe’s new reporting framework for sustainable building«, str. 9, citirano 31.12.2020.
Dostopno prek: https://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/Level_publication_EN.pdf
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3.9 Označevanje gradbenih proizvodov povezano z vplivom
na zdravje
Uredba EU št 305/2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov zahteva,
da so objekti načrtovani in grajeni tako, da skozi življenjski cikel ne bodo ogrožali higiene,
zdravja in varnosti delavcev, oseb v objektu ali sosedov, povzročali prekomernih posledic za
kakovost okolja ali podnebje. V življenjskem ciklu objekta je potrebno upoštevati tudi emisije
nevarnih snovi, hlapnih organskih spojin (ang. volatile organic compounds – VOC), toplogrednih
plinov ali nevarnih delcev v zraku v zaprtih prostorih ali zraku na prostem194.
VOC spojine so običajno organske kemikalije, ki imajo nizko temperaturo vrelišča, zato
običajno izhlapevajo oz. sublimirajo že pri sobni temperaturi195. Najdemo jih zlasti v različnih
lakih in premazih, najbolj problematični so pri uporabi v zaprtih prostorih. Enoten standard za
presojo izpuščanja zdravju škodljivih substanc v zaprtih prostorih je DIN EN 16516196.
EU trenutno nima enotnih pravil za obvezno označevanje proizvodov, ki oddajajo nevarne
količine VOC197, le harmonizirane standarde. Proizvod ne sme presegati najvišjih stopenj VOC
v posamezni kategoriji, kot jih določa Direktiva 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih
organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih barvah in lakih ter proizvodih za
ličenje vozil198. Proizvajalec je obvezan spoštovati maksimalne meje izpustov VOC ter na
proizvodu z besedilom opredeliti vrednost VOC glede na razred iz direktive. Le-ta sicer
proizvajalce obvezuje k obveznemu označevanju proizvodov z navedbo količine VOC v
proizvodu (g/l)199. Harmonizirani standardi določajo minimalne kriterije sprejemljivosti proizvoda
za zdravje, kar pa potrošniku ne pove dosti o dejanski škodljivosti proizvoda in otežuje primerjavo
proizvodov. Zato so nekatere države sprejele svoje, ostrejše standarde za beleženje in
prikazovanje VOC, ki bolje sledijo logiki ustreznega prikaza informacij. Francija je npr. sprejela
poseben standard, ki vsak proizvod presoja glede na izpuste 10 pomembnejših organskih spojih.
Proizvod prejme opisno oceno med A+, A, B in C200. V določenih primerih ustrezno nizke VOC
izpuste opredeljujejo tudi nekatere oznake tipa I (npr. Blue Angel201 in EU Ecolabel202).

Slika 3.4: Francoska oznaka za izpuste VOC203

194 EUR-lex.europa.eu. »Uredba (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in sveta«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://eurlex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0305&from=SL
195 Wikipedia. »Volatile organic compound«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://en.wikipedia.org/wiki/Volatile_organic_compound
196 European Standards. »UNE EN 16516:2018 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Determination
of emissions into indoor air«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.en-standard.eu/din-en-16516-construction-productsassessment-of-release-of-dangerous-substances-determination-of-emissions-into-indoor-air/
197 European Coatings. VOC emissions from coatings: Seeking a uniform regulation, citirano 08.10.2020. Dostopno prek:
https://www.european-coatings.com/Raw-materials-technologies/VOC-emissions-from-coatings-Seeking-a-uniform-regulation
198 EUR-lex.europa.eu. »Direktiva 2004/42/ES Evropskega parlamenta in sveta«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://eurlex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0042&from=EN
199 Prav tam, 4. člen.
200 Eurofins. »VOC regulations in France«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.eurofins.com/media/1577/french-voc-regulations-ch-en.pdf
201 Blauer Angel. Low-Emission Floor Covering Adhesives and other Installation Materials (Bonn: Ral Umwelt 2011) str. 6
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/en/DE-UZ%20113-201106-en%20Criteria.pdf
202 European Commision. »The EU Ecolabel for Indoor and outdoor paints and varnishes«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek:
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/paints.pdf
203 Eurofins. »VOC regulations in France«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.eurofins.com/media/1577/french-vocregulations-ch-en.pdf
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V Sloveniji področje VOC ureja Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe
hlapnih organskih spojin204, ki je bila sprejeta leta 2007 na osnovi Evropske direktive 2004/42/ES
in posredno Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb, ki v 9. členu določa mejne vrednosti
koncentracije notranjih onesnaževalcev205. Uredba predvideva, da morajo proizvajalci, ki
proizvajajo proizvode z VOC, zaradi onesnaževanja okolja plačati posebno dajatev206. Uredba
navaja vrsto proizvodov, ki so zajeti pod to obdavčitvijo ter enoto obremenitve (EO), ki je podlaga
za obdavčitev in je enaka emisiji 0,1 kg VOC207. Evidenco proizvodov z VOC je dolžan voditi
proizvajalec (tudi če je sam končni porabnik) in pridobitelj proizvodov208. Uredba predvideva tudi
določene izjeme pri plačevanju dajatve209.

4 Pregled trga gradbenih proizvodov
4.1 Metodologija
4.1.1 Metodologija pregleda proizvodov
Skladno z izhodišči projektne naloge je Analiza OITGP-RS obsegala:
•
•

pregled gradbenih proizvodov
izvedbo intervjujev s predstavniki proizvajalcev in trgovcev z gradbenimi proizvodi.

Proizvode, ki so bili vključeni v analizo, smo skladno s predlagano in potrjeno metodologijo v
prvi fazi projekta izbrali po večstopenjskem postopku (Slika 4.1).
1. korak: IZBOR
KLASIFIKACIJE
• ekspertiza
projektne ekipe
• namizno
raziskovanje

2. korak: IZBOR
SKUPIN
• ekspertiza
projektne ekipe
• namizno
raziskovanje

3. korak: IZBOR
PROIZVODOV
• namizno
raziskovanje
• ekspertni intervjuji

4. korak: PREGLED
PROIZVODOV
• namizno
raziskovanje
• primarno
raziskovanje

Slika 4.1: Pristop k pregledu stanja na področju okoljskih oznak gradbenih proizvodov

Na osnovi izbrane klasifikacije smo najprej opredelili skupine gradbenih proizvodov, ki so bile
zajete v analizo, nato pa določili kriterije za izbor proizvodov ter kazalnike, ki smo jih evidentirali.
V nadaljevanju so posamezne faze podrobneje predstavljene, skupaj z argumenti za
predlagani pristop, ki temeljijo na podatkih, zbranih in analiziranih v okviru začetnega hitrega
pregleda ter ekspertize projektne skupine.

204 PIS. »Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin«, citirano 20.10.2020. Dostopno prek:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4125
205 PIS. »Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin« 9. člen, citirano 31.12.2020. Dostopno prek:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4223
206 Prav tam, 1. odstavek 2. člena.
207 Prav tam, 2. odstavek 6. člena.
208 Prav tam, 1. odstavek 7. člena.
209 Prav tam, 1. in 2. odstavek 4. člena.
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4.1.1.1 Izbor klasifikacije
Hitri pregled klasifikacij je pokazal, da ni univerzalne, splošno uporabljane klasifikacije
gradbenih proizvodov. Uredba EU št. 305/2011 v Prilogi IV opredeljuje 35 področij
proizvodov, ki niso podrobneje razdelana. SIST ne razpolaga s kategorizacijo gradbenih
proizvodov. Klasifikacija ICS210, ki pokriva vse vrste standardiziranih proizvodov in storitve,
vključuje tudi področje Gradbeni materiali in gradnja, vendar je skupina Gradbeni materiali
relativno ozko opredeljena, nekateri materiali pa so zajeti v okviru različnih gradbenih del ali
celo v drugih področjih klasifikacije211. Klasifikacija Združenih narodov (ang. Central Product
Classification – CPC)212 vključuje sklop Gradbeništvo in gradbene storitve, ki vključuje
predvsem različne vrste gradenj in storitev, medtem ko so gradbeni materiali razpršeni v
okviru drugih sklopov. Eurostatov seznam oz. baza PRODCOM213 in njegova slovenska
različica Nomenklatura industrijskih proizvodov zajemata seznam proizvodov iz področij B in
C statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti EU (rudarstvo in predelovalne dejavnosti).
Gradbene proizvode obravnavata razpršeno. Podobno velja za baze, ki so namenjene analizi
mednarodne trgovine, kot je npr. ITC214, ki podatke o izvozu in uvozu proizvodov spremlja na
osnovi harmoniziranega sistema (HS) – mednarodne večnamenske nomenklature oblikovane
pod okriljem Svetovne carinske organizacije (SCO)215. Tudi trgovci z gradbenim materialom
uporabljajo različne klasifikacije gradbenih proizvodov.
Hitri pregled baz trajnostnih proizvodov v Evropi, ki so že bolj ali manj uveljavljene ter
podpirajo različne modele certificiranja trajnostnih zgradb (več v Prilogi), je pokazal, da h
klasifikaciji gradbenih proizvodov pristopajo na različne načine. Kot najbolj zanimiva se je
pokazala platforma ÖKOBAUDAT, ki deluje pod okriljem Zveznega ministrstva za interjer,
stavbe in skupnost v Nemčiji (nem. Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat – BMI).
Baza nastaja v okviru raziskovalnih projektov, ki so sestavni del inovativnega programa »Future
Building« (nem. Zukunft Bau) in gradi standardizirano bazo podatkov za presoje stavb.
V analizi OITGP-RS smo kot izhodišče vzeli klasifikacijo, ki jo uporablja ÖKOBAUDAT. Glavni
argumenti za njeno izbiro so216:
•
•
•

klasifikacija pokriva 10 krovnih skupin (področij) gradbenih proizvodov in je hierarhično
organizirana na treh ravneh;217
baza in podatki so popolnoma skladni z EN 15804, ki opredeljuje 24 kazalnikov, ki
morajo biti vključeni v okoljske deklaracije EPD za gradbene proizvode;
gradijo mednarodno mrežo, ki bo postavila enoten format in skupna pravila za EPD
podatke (International Open Data Network for Sustainable Construction – InData)218,

210

SIST. »Kako uporabljati iskalnik«, citirano 7.12.2020. Dostopno prek: http://ecommerce.sist.si/catalog/search_help.aspx
Npr. železni in jekleni izdelki se nahajajo v okviru področja Metalurgija, lesne plošče v okviru področja Lesna tehnologija ipd.
212 Department of Economic and Social Affairs. »Central Product Classification (CPC)«, citirano 7.12.2020. Dostopno prek:
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/CPCv2.1_complete(PDF)_English.pdf
213 Seznam PRODCOM zajema približno 3.900 proizvodov, ki so identificirani z osemmestno številčno oznako iz NACE in klasifikacijo
proizvodov po dejavnostih ter povezani s kombinirano nomenklaturo EU. Več: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/?uri=celex:31990R3037
in
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-iscommon-customs-tariff/combined-nomenclature_en
214
International trade centre. »International trade statistics 2001-2020«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek:
https://www.intracen.org/itc/market-info-tools/trade-statistics/
215
Finančna
uprava
RS.
»Nomenklatura,
uvrščanje
in
TARIC«,
citirano
08.10.2020.
Dostopno
prek:
https://www.fu.gov.si/carina/podrocja/nomenklatura_uvrscanje_in_taric/
216
Ökobaudat. »ÖKOBAUDAT Basis for the building life cycle assessment«, citirano 08.110.2020. Dostopno prek:
https://www.oekobaudat.de/fileadmin/downloads/0068G_en_BF_200106ms.pdf
217
Ökobaudat.
»Category-ID«,
citirano
08.10.2020.
Dostopno
prek:
https://www.oekobaudat.de/fileadmin/downloads/20180806_Produktkategorien_Uebersetzung.pdf
218 InData. »We are InData«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.indata.network/
211
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•
•
•

•

v katero je trenutno vključenih 12 držav219, pet jih je že pripravilo operativne baze
podatkov (in v prihodnje omogoča potencialno vključitev tudi Sloveniji);
podatki so pred vključitvijo verificirani;
baza je fleksibilna in omogoča možnost vključevanja novih skupin proizvodov;
uporablja ILCD+EPD format za podatke220 – temelji na mednarodnem sistemu
podatkov o življenjskem ciklu (ang. Life Cycle Data System – ILCD); formatu Evropske
komisije je prilagojen tako, da zagotavlja skladnost z EN 15804 in postaja vedno bolj
pomemben za LCA;
baza trenutno vključuje okrog 960 zapisov221 in omogoča vpogled v katerih
podskupinah gradbenih proizvodov se le-ti v večji meri pojavljajo (Tabela 5.1 v Prilogi).

4.1.1.2 Izbor skupin proizvodov
Pri izboru skupin proizvodov smo upoštevali izhodišča projektne naloge, da se želi pregled na
dveh nivojih:
o

o

pregled petih izbranih skupin gradbenih proizvodov s strani MOP:
o lesene nosilne konstrukcije;
o beton;
o zidaki;
o toplotnoizolacijski materiali ter
o konstrukcijske barve, laki in/ali lepila.
splošen pregled področja gradbenih proizvodov, dostopnih v RS;

Izbrali smo manjše število skupin, ki so bile podrobneje pogledane, saj je tak pristop dal boljši
vpogled v situacijo v izbranih skupinah glede prisotnosti okoljskih oznak tipa I in III kot bi ga
dal povsem naključen izbor gradbenih proizvodov.
Za izbranih pet skupin so bile identificirane relevantne skupine v klasifikaciji ÖKOBAUDAT,
ostale skupine je opredelila projektna skupina. Pri izbiri skupin smo upoštevali spodaj
navedene kriterije, kot korekcijski faktor pa uporabili tudi informacije iz baze ÖKOBAUDAT in
izbrali tiste z več vpisanimi proizvodi. Glavni kriteriji izbire skupin za splošni pregled so bili:
•
•
•

osnovni gradbeni proizvodi (v Tabeli 4.1. uporabljena kratica GP);
materiali, ki se pogosto uporabljajo oz. uporabljajo v (vedno) večjih količinah;
imajo potencialno velik vpliv na okolje oz. energetsko učinkovitost.

Pri izboru smo dodatno upoštevali še naslednje kriterije:
•
•

zajete so skupine iz različnih krovnih skupin gradbenih proizvodov – vsaj ena skupina
v okviru prvega nivoja klasifikacije ÖKOBAUDAT;
skupina je tipični predstavnik s strani MOP opredeljenih petih skupin proizvodov v
okviru klasifikacije ÖKOBAUDAT.

Tabela 4.1 predstavlja skupine, ki so bile analizirane v splošnem pregledu in za izbrane skupine
proizvodov ter kriterije izbire. Predstavljeno je tudi število podatkov v bazi ÖKOBAUDAT.

219

prav tam: Avstrija, Belgija, Danska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Italija, Nizozemska, Norveška, Španija, Švedska, Turčija.
InData. »FAQ (Table of Definitions ILCD+EPD Data Format) for InData Compliance CPEN2018 (Construction Products EN 15804)«, citirano
08.10.2020. Dostopno prek: https://www.oekobaudat.de/fileadmin/downloads/Einreichung/FAQ_ILCD-EPD_CPEN2018__2019-02-04_.pdf
221 Ökobaudat. »Database – ÖKOBAUDAT«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.oekobaudat.de/en/database/databaseoekobaudat.html
220
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Nivo
pregleda

Skupina222
angleško

slovensko

splošni
pregled

4.1.03
Structural
steel profile

Jekleni nosilni
profili

osnovni
x
GP, vedno
večja
uporaba

6.7.03
Polyurethane

Poliuretanske
pene in izdelki

osnovni
GP,
pogosto
uporabljan

x

1

7.1.09 PVC
(7.1 Frames /
Profiles)

PVC okvirji
oken

največja
uporaba223

x

2

7.3.01
Sealing
profiles

Tesnila

pogosto
uporabljan
GP

x

12

10.1.03 Outer
walls

Zunanje stene

osnovni
GP

1.1.01
Cement

Cement

tipični
x
predstavnik

11

1.3.02 Fired
brick

Opečnati
zidaki

tipični
x
predstavnik

5

2.1 Mineral
wool

Izolacija iz
mineralne
volne

tipični
predstavnik

3.1.01
Structural
timber

Lesene
nosilne
konstrukcije

tipični
x
predstavnik

5.9.01 Interior
and exterior
coatings (5.9
Fire protection)

Konstrukcijske
barve, laki
in/ali lepila

tipični
predstavnik

izbrane
skupine

Kriterij
izbire

Kategorija po vrsti materiala
nosilne
konstrukcije

fasade

ostali
proizvodi

število
proizvodov v
ÖkoBauDat

20

x

1

x

6

10

x

1

224

Tabela 4.1: Osnovne skupine gradbenih proizvodov, ki so bile zajete v analizo

Poleg zahtevanih desetih skupin smo dodatno pregledali še nekaj skupin in sicer z namenom,
da osvetlimo situacijo v določenih širših skupinah gradbenih proizvodov.225
Dodatno pregledane skupine prikazuje Tabela 4.2.

222

Oznaka iz baze ÖKOBAUDAT. Več: https://www.oekobaudat.de/no_cache/en/database/database-search.html
Skupina 7.1.09 PVC je bila v okviru skupine 7.1 Frames / Profiles, ki jo je v analizo želel vključiti MOP, izbrana po kriteriju največje
uporabe med vsemi podskupinami skupine 7.1. v Sloveniji.
224 Skupina 5.9.01 Interior and exterior coatings je bila izbrana kot edini predstavnik skupine 5.9 Fire protection v okviru baze
ÖKOBAUDAT, ki je povezan z izbrano skupino konstrukcijske barve, laki in/ali lepila, ki jo je opredelil MOP.
225 Dodatni pregled v skupini zidakov smo izvedli, ker smo z namiznim raziskovanjem ugotovili, da je na trgu tudi precej pomembnih
ponudnikov betonskih izdelkov ter pogosto uporabljen izdelek iz porobetona. Pri popisu PVC oken pa smo zaznali, da ima večina
proizvajalcev v svojem asortimentu tudi lesena in aluminijasta okna.
223
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Nivo pregleda

Skupina226

Kriterij
izbire

Kategorija po vrsti materiala
nosilne
konstrukcije

fasade

ostali
proizvodi

število
proizvodov
v
ÖkoBauDat

angleško

slovensko

zidaki

1.3.03
Aerated
concrete

Porobeton pogosto
uporabljan
GP

zidaki

1.3.05
Betonski
Precast
zidaki
concrete
elements and
goods

pogosto
uporabljan
GP

splošni
pregled

7.1.01 Wood
(7.1 Frames
/ Profiles)

Okna iz
lesa

pogosto
uporabljan
GP

x

2

splošni
pregled

7.1.05
Aluminium
(7.1 Frames
/ Profiles)

Okna iz
aluminija

pogosto
uporabljan
GP

x

5

x

4

x

31

Tabela 4.2: Dodatne skupine gradbenih proizvodov, ki so bile zajete v analizo

4.1.1.3 Izbor proizvodov
Izbor proizvodov je potekal v dveh korakih. Najprej smo v vsaki skupini izbrali proizvajalce, ki
smo jih vključili v pregled, nato smo pregledali njihove glavne oz. nosilne proizvode iz izbrane
skupine gradbenih proizvodov. Ker podatki o tržnih deležih posameznih proizvajalcev v
izbranih skupinah niso na voljo, smo konkretne proizvode, ki smo jih pregledali v okviru vsake
skupine, izbrali s kombinacijo različnih pristopov in virov: izkušenj in poznavanja članov
ekspertne skupine, intervjujev s strokovnjaki in trgovci ter z namiznim raziskovanjem (npr.
pregledi trga, ki jih pripravlja revija Gradbenik227).
V skupinah, kjer obstajajo vodilni igralci, smo se osredotočili na 'top' proizvajalce, v skupinah,
kjer so igralci bolj razpršeni oz. ni prevladujočih, pa smo izbrali in pregledali nekaj tipičnih
predstavnikov (Pregledani proizvajalci). Tak pristop je zagotovil:
•
•
•

posnetek stanja pri proizvajalcih gradbenih proizvodov, ki imajo zaradi največjega
obsega prodaje največji vpliv na zdravje ljudi in na okolje;
identifikacijo deleža njihovih proizvodov, ki že imajo okoljske oznake;
poglobitev razumevanja, kaj in kje se na področju okoljskih oznak že dogaja.

4.1.1.4 Izvedba pregleda proizvodov
Pregled proizvodov oz. prisotnosti okoljskih oznak in drugih informacij smo izvedli s pomočjo
popisnega lista. Pripravili smo ga na osnovi ciljev in zahtev analize, pri beleženju podatkov pa

226
227

Oznaka iz baze ÖKOBAUDAT. Več: https://www.oekobaudat.de/no_cache/en/database/database-search.html
Gradbenik. »Pregled trga«, citirano 08.10.2020. Dostopno prek: https://www.gradbenik.net/pregled-trga
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smo se skušali čim bolj približati informacijam oz. kazalnikom, ki jih beležijo baze trajnostnih
proizvodov. Popisni list je vključeval naslednje sklope informacij:
•
•
•
•
•

osnovne informacije o proizvodu (proizvajalec, ime proizvoda, kratek opis, skupina, v
katero sodi, kategorija glede na vrsto materiala);
prisotnost okoljskih oznak posameznega tipa;
dodatne informacije o posamezni oznaki (tip, ime, veljavnost, certifikacijski organ);
prisotnost okoljskih kazalnikov (življenjskega cikla LCA, dodatnih kazalnikov, posebnih
kazalnikov kot npr. VOC ...);
druge relevantne informacije.

Pri opredelitvi okoljskih kazalnikov smo izhajali iz baze ÖKOBAUDAT, ki ima razdelane
okoljske kazalnike (Slika 5.2), dopolnili pa smo jih z relevantnimi dobrimi praksami oz.
kazalniki iz drugih podatkovnih zbirk (tehnični listi), da smo pridobili vse želene informacije.
Podatke smo zajemali iz različnih virov, glavni so bili:
•
•
•
•

spletne strani in katalogi proizvajalcev in trgovcev;
baze (trajnostnih) proizvodov;
intervjuji s predstavniki proizvajalcev;
podatki, ki so jih bili pripravljeni deliti trgovci.

V okviru Analize OITGP-RS smo pregledali 621 proizvodov iz opredeljenih desetih
skupin proizvodov – 407 za splošni pregled in 214 za pregled izbranih skupin proizvodov s
strani MOP. Dodatno smo pregledali še 76 proizvodov iz štirih skupin. (Slika 4.2).

Slika 4.2: Število pregledanih proizvodov po nivojih pregleda analize

Obseg pregleda smo prilagodili značilnostim ponudbe v posamezni analizirani skupini
proizvodov – v določenih skupinah oz. za določene proizvajalce je bilo pregledanih več, za druge
manj proizvodov. Skupine in skupno število pregledanih proizvodov povzema Tabela 4.3.
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Nivo
pregleda
splošni
pregled

izbrane
skupine

dodatni
pregled

Skupina gradbenih proizvodov

Število
pregledanih
proizvodov

ÖKOBAUDAT skupina228

slovensko poimenovanje

4.1.03 Structural steel profile

4.1.03 Jekleni nosilni profili

53

6.7.03 Polyurethane

6.7.03 Poliuretanske pene in izdelki

98

7.1.09 PVC

7.1.09 PVC okvirji oken

39

7.3.01 Sealing profiles

7.3.01 Tesnila

10.1.03 Outer walls

10.1.03 Zunanje stene

46

1.1.01 Cement

1.1.01 Cement

35

1.3.02 Fired brick

1.3.02 Opečnati zidaki

42

2.1 Mineral wool

2.1 Izolacija iz mineralne volne

92

3.1.01 Structural timber

3.1.01 Lesene nosilne konstrukcije

21

5.9.01 Interior and exterior
coatings

5.9.01 Konstrukcijske barve, laki
in/ali lepila

24

1.3.03. Aerated concrete

1.3.03. Porobeton

12

1.3.05. Precast concrete
elements and goods

1.3.05. Betonski zidaki

10

7.1.01. Wood

7.1.01. Okna iz lesa

38

7.1.05. Aluminium

7.1.05. Okna iz aluminija

16

171

Tabela 4.3: Število pregledanih proizvodov v posameznih skupinah gradbenih proizvodov

4.1.1.5 Omejitve in dodatna pojasnila
Glavne omejitve izvedenega pregleda proizvodov so:
•
•

•

•

228

Analiza se nanaša na pregled izbranih skupin proizvodov, ne na pregled celotnega
trga gradbenih proizvodov.
Analiza se osredotoča na najpogostejše in uveljavljene tipe certificiranja in izključuje
nišno področje gradbenih naravnih materialov, kjer proizvajalci svojih proizvodov ne
označujejo z okoljskimi oznakami oz. nekateri tem oznakam celo kategorično
nasprotujejo.
Podatki o tržnih deležih proizvajalcev v posameznih skupinah gradbenih proizvodov
niso na voljo, zato vodilnih proizvajalcev ni bilo mogoče izbrati na osnovi teh podatkov,
ampak so bili izbrani s pomočjo različnih kvalitativnih in kvantitativnih pristopov
(ekspertnih mnenj, branžnih pregledov, podatkov o letnem prometu, zadetkov v
spletnih iskalnikih ipd.)
Analiza je bila izvedena v času omejitvenih ukrepov, povezanih s COVID-19, zato so
bili podatki o gradbenih proizvodih primarno zajeti s spleta. Pri tem so se pokazale
določene omejitve, saj na nekaterih spletnih straneh niso na voljo celovite informacije
(npr. za vse proizvode ni bilo objavljenih tehničnih listov). To omejitev se je skušalo

Oznaka iz baze ÖKOBAUDAT. Več: https://www.oekobaudat.de/no_cache/en/database/database-search.html
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•

•

•

•

preseči s pregledom informacij na različnih spletnih straneh (npr. proizvajalcev,
trgovcev, certifikacijskih organov), tako da ni imela večjega vpliva na kakovost analize.
V nekaterih skupinah pri nekaterih ponudnikih analizirani gradbeni proizvodi niso
standardizirani, zato so bili v analizo v takih primerih zajeti kot en proizvod Takšen je
primer pregledanih žaganih proizvodov v kategoriji konstrukcijskega lesa. Žage te
proizvode izdelujejo po meri individualnega naročnika, zato smo v pregledu vključili
zgolj eno splošno kategorijo (npr. v kategoriji strukturni les smo pri pregledu
asortimenta ponudnikov vključili en produkt – razrez lesa po meri, ki pokriva različne
po meri narejene elemente). Podobno velja za kategorijo konstrukcijskega jekla. Kjer
jeklarne proizvajajo proizvode za nadaljnji razrez oz. obdelavo po dimenzijah
končnega kupca, smo v pregled vključili zgolj tip proizvoda (npr. T nosilci).
Nekateri gradbeni proizvodi so sestavljeni iz mešanice materialov, ki jih je težko
razvrščati v obstoječih kategorizacijah. Tak primer so npr. oken, kjer nekateri
proizvajajo kompozitne proizvode (npr. lesno-aluminijasta okna). Za namene analize
smo vključili v pregled le proizvode iz enega materiala. Gre pa za širše metodološko
vprašanje uvrščanja ter razvrščanja gradbenih proizvodov, ki ga bo v primeru
vzpostavitve baz podatkov z gradbenimi proizvodi treba razrešiti v dialogu s stroko.
Gre za enega izmed ključnih problemov, saj je vse več montažne gradnje iz kompozitih
materialov. Takšni materiali predstavljajo tveganje z vidika razgradnje (npr. težavnosti
ločitve primarnih materialov, ki jih sestavljajo) in zahtevajo uvedbo novih, dražjih
tehnologij za ustrezno predelavo.
Omejitev pri pregledu EPD oznak je, da zajemajo LCA analizo proizvoda v 17 fazah
življenjskega cikla, a le redke EPD deklaracije pokrivajo vseh 17 faz. Proizvajalci se v
veliki večini primerov odločijo zgolj za prve tri faze (A1-A3, proizvodnja). V nekaterih
primerih temu dodajo še določene izmed ostalih faz (npr. C3 in D), ki imajo ločene
rezultate LCA. Zato smo v popisnem listu v primerih hkratnih LCA analiz pregledali
samo faze, ki pokrijejo največji delež od vseh faz življenjskega cikla in v komentarju
obrazložili, kateri cikli so zajeti. Podatki tako večinoma vključujejo faze A1-A3, ki
pokrivajo največji delež zabeleženih okoljskih deklaracij. Za celovit pregled LCA v
različnih fazah življenjskega cikla proizvoda svetujemo, da bralec pregleda EPD
vsakega proizvoda posebej in pri tem izhaja iz navedene številke deklaracije.
Okoljske oznake so časovno omejenega značaja, običajno trajajo 5 let, zato se stanje
prisotnosti oznak lahko spreminja. Analiza OITGP-RS odseva presek trenutnega
stanja v obdobju izvedbe pregleda.

4.1.2 Metodologija izvedbe intervjujev
V okviru Analize OITGP-RS je bilo vzporedno s pregledom gradbenih proizvodov izvedenih
12 poglobljenih ekspertnih intervjujev s predstavniki podjetij – proizvajalcev gradbenih
proizvodov in trgovcev različnih velikosti. Tabela 4.4 predstavlja strukturo izvedenih intervjujev
glede na velikost in tip sodelujočih podjetij.
velikost podjetja

proizvajalci

trgovci

skupaj

mikro (do 10)

0

2

2

mala (10-50)

3

0

3

srednja (51-250)

4

1

5

velika (251+)

1

1

2

8

4

12

Skupaj

Tabela 4.4: Struktura izvedenih intervjujev po velikosti podjetja
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V intervjuje smo vključili čim bolj različna podjetja, kar je omogočilo, da smo poleg osnovnih
informacij dobil tudi grob vpogled v razlike med podjetji, ki so slovenska oz. primarno delujejo
na slovenskem trgu ter tistimi, ki poslujejo tudi na tujih trgih ali so del mednarodnih korporacij.
Intervjuji so bili izvedeni s pomočjo opomnika, v njih pa smo pokrili naslednje vsebine:
•
•

•

•
•

poznavanje in odnos do okoljskih oznak;
zaznane glavne koristi/pomanjkljivosti okoljskih oznak;
o potreben čas in (okvirni) stroški pridobivanja oznak;
o gospodarski učinki, kot npr. izboljšanje poslovanja, možnost udeleževanja
na razpisih ipd.
ocena stanja na slovenskem trgu
o kdo in za katere skupine proizvodov jih ima oz. jih namerava pridobiti;
o trenutne spodbude s trga za pridobitev okoljskih oznak oz. povpraševanje
s strani kupcev/investitorjev/trgovcev (koga in v kakšnih primerih zanimajo);
o kaj bi lahko dodatno povečalo interes podjetij za pridobivanje oznak;
dosedanje aktivnosti in namere za pridobitev okoljskih oznak (katere, kdaj, kako ipd.);
interes za pripravo in uporabo baze podatkov (slovenske ali evropske ipd.).

Vsebinski sklopi so bili prilagojeni velikosti podjetja (mikro, malo, srednje, veliko) in dejavnosti
sogovornika (trgovec, proizvajalec) ter seznanjenosti z obravnavano tematiko.
Intervjuji so bili izvedeni v mesecu novembru 2020. V kontekstu COVID-19 situacije so bili
intervjuji izvedeni preko telefona ali video klica. Trajali so od 35 do 120 minut. Sogovornikom
smo zagotovili anonimnost, zato so rezultati v nadaljevanju predstavljeni le sumarno, brez
navedb sogovornikov.
Za dodaten vpogled v obravnavano tematiko in stanje oznak slovenskih proizvajalcev smo
kontaktirali tudi različne certifikacijske institucije (ABNT, Blue Angel, DABCONS, ECOMARK,
Ecolabel, Enviromental choice, EPD Norway, EU Ecolabel, EU Nordic Swan, French ecolabel,
FSC, GECA, IBU EPD, International EPD). Odgovorilo je 7 institucij (ABNT, Ecolabel
Denmark, EPD Norway, EU Ecolabel, FSC, Nordic Swan Iceland in Finnland), posredovane
informacije pa so vključene v rezultate.

4.2 Rezultati
Ključne rezultate Analize OITGP-RS predstavljamo v dveh sklopih:
1. Prisotnost okoljskih oznak – s kvantitativno predstavitvijo izsledkov pregleda gradbenih
proizvodov;
2. Ozadje trenutnega stanja na področju prisotnosti okoljskih oznak – s kvalitativnim
vpogledom v razloge za trenutno stanje prisotnosti okoljskih oznak tipa I in III v izbranih
skupinah gradbenih proizvodov na slovenskem trgu, ki primarno temelji na izsledkih
poglobljenih intervjujev s predstavniki stroke, proizvajalcev in trgovcev.

4.2.1 Prisotnost okoljskih oznak
Tabela 4.5 prikazuje krovni pregled prisotnosti okoljskih oznak posameznega tipa v izbranih
desetih skupinah gradbenih proizvodov.
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tip I

tip III

drugo

VOC

26

27

108

39

4,2 %

4,3 %

17,4 %

6,3 %

2

3

6

3

Število proizvodov z oznako
Delež glede na vse pregledane proizvode
Število skupin, v katerih se pojavljajo

Tabela 4.5: Krovni pregled prisotnosti okoljskih oznak posameznega tipa

Identificirano je bilo podobno število okoljskih oznak tipa I (26) in tipa III (27), z njimi pa
so bili označeni približno 4 % pregledanih proizvodov. Se pa te okoljske oznake pojavljajo
le v dveh oz. treh skupinah od desetih analiziranih skupin proizvodov.
Največ pregledanih proizvodov ima VOC (39 oz. 6,3 %), identificiranih pa je bilo tudi precej
drugih okoljskih oznak – vsaj eno je imelo 17,4 % pregledanih proizvodov, pojavljale pa so se
v šestih od desetih pregledanih skupin proizvodov.
Slika 4.3 prikazuje prisotnost okoljskih oznak posameznega tipa v pregledanih skupinah
gradbenih proizvodov. Največ okoljskih oznak tipa I in III se pojavlja v skupinah 2.1 Izolacija
iz mineralne volne in 10.1.03 Zunanje stene.

Prisotnost okoljskih oznak po skupinah gradbenih proizvodov
Tip I
SKUPAJ
PO SKUPINAH

Tip III

4,2

4,3

Druge

VOC

17,4

6,3

1.1 Cement

0,0

0,0

0,0

1.3.02 Opečnati zidaki

0,0

0,0

0,0

10,9

10.1.03 Zunanje stene

0,0

34,8

22,8

2.1 Izolacija iz mineralne volne

0,0
67,4

10,9

8,7

28,3

0,0

23,8

0,0

3.1.01 Lesene nosilne konstrukcije

0,0

0,0

4.1.03 Jekleni nosilni profili

0,0

1,9

5.9.01 Konstrukcijske barve, laki in/ali lepila

0,0

0,0

6.7.03 Poliuretanske pene in izdelki

0,0

0,0

7.1.09 PVC okvirji oken

0,0

0,0

0,0

0,0

7.3.01 Tesnila

0,0

0,0

0,0

0,0

35,8

0,0
29,2

8,3

28,6

25,5

PO VRSTAH GRADBENEGA MATERIALA
nosilne konstrukcije

0,0

ostali proizvodi

0,7
18,8

fasada
0,0

15,9
18,8

0,0

41,3
8,1

0,0
2,9
10,5

NIVO PREGLEDA
splošni pregled
izbrane skupine

1,2
9,8

4,2

18,4

4,7

15,4

7,9
3,3

Slika 4.3: Prisotnost okoljskih oznak posameznega tipa po skupinah gradbenih proizvodov (v %)

Z vidika vrst gradbenega materiala se okoljske oznake tipa I in III pojavljajo izključno v
kategoriji proizvodov za fasade. S perspektive nivoja pregleda pa so okoljske oznake tipa I
bolj prisotne v skupinah proizvodov, izbranih s strani MOP. Delež okoljskih oznak tipa III pa je
podoben v obeh skupinah.
V nadaljevanju je podrobneje pojasnjena situacija glede prisotnosti okoljskih oznak
posameznega tipa.
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4.2.1.1 Prisotnost okoljskih oznak tipa I
Okoli 4,2 % vseh pregledanih proizvodov iz analiziranih desetih skupin ima okoljsko oznako
tipa I. Okoljske oznake tipa I so prisotne v skupinah 2.1 Izolacije iz mineralne volne in 10.1.03
Zunanje stene. Prisotnost oznak tipa I povzema Slika 4.4.

Slika 4.4: Prisotnost okoljskih oznak tipa I po skupinah gradbenih proizvodov (v %)

Identificirane oznake tipa I prikazuje Tabela 4.6.
Oznaka
Blue Angel – modri angel

Število oznak
26

Skupine proizvodov
2.1 Izolacija iz mineralne volne
10.1.03 Zunanje stene

Tabela 4.6: Identificirane okoljske oznake tipa I

V obeh skupinah so bile vse identificirane oznake tipa I nemški Blue Angel. V skupini 2.1
Izolacije iz mineralne volne imata okoljske oznake tipa I dva med tremi pregledanimi največjimi
proizvajalci. Značilnost obeh podjetij je, da sta v tuji lasti in svoje proizvode prodajata na
evropskih tržiščih, kjer so te oznake del zahtev trga. Okoljske oznaka tipa I v skupini 10.1.03
Zunanje stene ima en proizvajalec, za katerega je prav tako značilno, da je v tuji lasti in
proizvode prodaja na globalnih tržiščih.
Z namenom pridobitve dodatnih informacij o prisotnosti okoljskih oznak tipa I v Sloveniji smo
kontaktirali tudi nekatere večje certifikacijske organe oz. sheme, kot so EU Ecolabel, Nordic
Swan in Blue Angel. Odgovor smo dobili od EU Ecolabel in Nordic Swan.
V EU Ecolabel so zapisali, da ima ta certifikat v Sloveniji trenutno 19 različnih proizvajalcev,
od tega zgolj en v kategoriji, povezani z gradbenimi proizvodi (podkategorija zunanje in
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notranje barve ter laki). Do podatka smo prišli šele potem, ko nas je EU Ecolabel229 napotil na
nacionalni organ za registracijo Ecolabel proizvodov – Agencijo RS za okolje in prostor
(ARSO). Po naknadnem pregledu seznama ARSA smo ugotovili, da agencija v svoji evidenci
navaja enega ponudnika gradbenih proizvodov, ki na slovenskem trgu ponuja 17 različnih
proizvodov s certifikatom EU Ecolabel230.
Dodatno poizvedovanje pri Nordic Swan je pokazalo, da slovenska podjetja nimajo njihove
okoljske oznake v sektorju gradbenih proizvodov. Povpraševanje po njihovih oznakah je sicer
v regiji v porastu, organizacija pa meni, da bi označevanje slovenskih proizvodov pozitivno
vplivalo na izvoz teh proizvodov v skandinavski regiji231.
Od pristojnih, ki vodijo evidenco Blue Angel, nismo dobili podatkov, koliko slovenskih podjetij
iz sektorja gradbeništva ima pridobljeno to oznako, njihova krovna baza pa onemogoča
iskanje imetnikov certifikatov po državah izvora.

4.2.1.2 Prisotnost okoljskih oznak tipa III
Okoli 4,3 % vseh pregledanih proizvodov iz izbranih desetih skupin ima okoljsko oznako tipa
III oz. EPD deklaracijo. Oznake smo zaznali v treh od desetih skupin (Slika 4.5). Največ jih je
v skupini 10.1.03 Zunanje stene (34,8 %). Pojavljajo se tudi v skupini 2.1 Izolacija iz mineralne
volne (10,9 %). Vsa podjetja, ki imajo registrirane EPD, so v tujem lastništvu oz. poslujejo v
okviru multinacionalnih podjetij.

Slika 4.5: Prisotnost okoljskih oznak tipa III po skupinah gradbenih proizvodov (v %)

229

Po EU Ecolabel Helpdesk Team (osebno komuniciranje, 4.11.2020).
Gov.si. »Seznam pridobiteljev EU ecolabel«, citirano dne 31.12.2020. Dostopno prek: https://www.gov.si/assets/organi-vsestavi/ARSO/O-Agenciji/Okoljski-znaki/Seznam-pridobiteljev-ecolabel.docx
231 Po vodji certificiranja v Nordic Swan (osebno komuniciranje, 3.11.2020).
230
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Oznake tipa III za razliko od oznak tipa I zainteresirani strokovni javnosti z dostopom do
standardov ISO, ponujajo vpogled v vse ključne indikatorje vpliva na okolje, kot so vsebnost
primarne energije iz obnovljivih in neobnovljivih virov energije, podatek o potencialu
globalnega segrevanja in zakisevanju tal. Pri pregledu smo zaznali, da se je večina podjetij
odločala za omejen obseg LCA, običajno zgolj v segmentu vpliva na okolje med proizvodnjo
(faze A1-A3). Identificirane EPD deklaracije vsebujejo tudi krajše povzetke možnosti ponovne
uporabe gradbenih proizvodov oz. možnosti njihovega recikliranja.
Največ identificiranih okoljskih oznak tipa III je podeljenih s strani nemškega inštituta IBU in
ZAG (Tabela 4.7).
Oznaka

Število oznak

Skupine proizvodov

IBU EPD

15

ZAG EPD

9

2.1 Izolacija iz mineralne volne
4.1.03 Jekleni nosilni profili

1

10.1.03 Zunanje stene

MRPI EPD

10.1.03 Zunanje stene

Tabela 4.7: Identificirane okoljske oznake tipa III

Pregled je pokazal določene razlike med oznakami oz. certifikacijskimi organi:
•

•

EPD deklaracije inštituta IBU pri nekaterih proizvodih presojajo tudi vpliv proizvoda na
emisije VOC po standardih AgBB, vendar za izračun uporabljajo drugačno
metodologijo in merske enote (meritev VOC izpustov v obdobju 28 dni po vgradnji
proizvoda, rezultati v μg/m3), kot uveljavljeni harmonizirani standardi EU (meritev VOC
glede na dejansko vsebnost spojin v proizvodu, rezultat v g/l). Rezultatov zato nismo
vnašali v popisni list.
Slovenski certifikacijski organ (ZAG) nekaterih deklaracij nima javno dostopnih, čeprav
so vnesene v bazo. ZAG EPD-je objavlja v strojno neberljivi obliki, kar otežuje
prenašanje rezultatov EPD v ostala orodja (npr. v Excel ali kakšen drug program).

V segmentu EPD oznak tipa III opozarjamo, da bi rezultati pregleda pred nekaj meseci
izgledali drugače, saj je eden izmed dveh vodilnih proizvajalcev v skupini 1.3.02 Opečnati
zidaki imel do letošnjega oktobra opravljeno EPD presojo za večino svojih proizvodov. Spletna
stran pristojnega certifikacijskega organa (ZAG) kaže, da proizvajalec EPD deklaracije ni
obnovil, zato njegovi proizvodi v času našega pregleda niso imeli veljavne okoljske oznake.
Zaradi vpliva višje sile (epidemija COVID-19) dopuščamo možnost, da proizvajalec proces
recertifikacije opravil, a rezultati EPD še niso ažurno objavljeni s strani ZAG.

4.2.1.3 Prisotnost drugih okoljskih oznak
Pri pregledu izbranih skupin gradbenih proizvodov smo zaznali tudi druge tipe okoljskih
deklaracij, ki ne sodijo v uveljavljene sheme označevanja tipov I in III. Slika 4.6 prikazuje
njihovo število in v katerih skupinah proizvodov se pojavljajo.
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Slika 4.6: Prisotnost drugih okoljskih oznak po skupinah gradbenih proizvodov (v %)

Druge okoljske oznake se pojavljajo v šestih od desetih analiziranih skupin gradbenih
proizvodov – tako pri skupinah iz splošnega pregleda kot pri skupinah, ki jih je opredelil MOP.
Večina teh oznak sicer izpolnjuje kriterije oznak tipa I oz. tipa III v smislu neodvisne preverbe
s strani zunanjih certifikacijskih organov in vključujejo obvezno periodično recertificiranje,
vendar niso neposredno podvržene ISO standardom, ki so obvezni za ta dva tipa okoljskega
označevanja.
Druge okoljske oznake lahko razdelimo na dve splošni kategoriji: oznake, ki preverjajo izpuste
VOC proizvodov ter oznake, ki urejajo trajnostno gospodarjenje z lesom in sledenje lesenim
proizvodom (FSC). Največ drugih okoljskih oznak za VOC sodi v okoljsko oznako GEV
EMICODE, ki smo jo pri pregledu zaznali v skupini 6.7.03 Poliuretanske pene in izdelki232.
Med ostalimi oznakami smo zaznali tudi oznako EMAS, ki presoja okoljski management
podjetja pri zasledovanju okoljskih ciljev. Ker oznaka ni namenjena certifikaciji oz. presoji
proizvodov, je nismo vključili v rezultate empiričnega dela Analize.
Tabela 4.8 povzema druge okoljske oznake, ki smo jih največkrat zaznali v pregledanih
skupinah gradbenih proizvodov.

232 GEV EMICODE je dobro razširjena shema certificiranja. Popularna je tudi med slovenskimi proizvajalci. V njej imata dve slovenski
podjetji, ki se ukvarjata z gradbeno kemijo, registriranih okoli 100 proizvodov. V shemo je bilo vključeno še eno slovensko podjetje, ki pa
ga je prevzela avstrijska multinacionalka. Veliko število GEV EMICODE oznak je v večini primerov posledica zahtev kupcev po vse bolj
zdravih gradbenih proizvodih, kar po mnenju organizacije GEV, ki vodi okoljsko označevanje GEV EMICODE, postaja vse pomembnejši
faktor tudi v Sloveniji. Organizacija GEV, ki bdi nad GEV-EMICODE, povečano povpraševanje po teh oznakah pripisuje tudi
kompatibilnosti z vsemi večjimi sistemi presoje okoljskih vplivov gradnje, kot so BREAM, LEED in DGNB. Po zaposlenemu v GEV
Emicode, Klaus Winkels (osebno komuniciranje 25.11.2020).
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Oznaka

Kaj oznaka pokriva

Število
oznak

Skupine proizvodov

FSC

Okolju prijazno upravljanje z
gozdovi in lesom

31

Eurofins

VOC

27

LEED

VOC

15

2.1 Izolacija iz mineralne volne
6.7.03 Poliuretanske pene in izdelki

GEV
EMICODE

VOC

12

10.1.03 Zunanje stene
6.7.03 Poliuretanske pene in izdelki

AgBB

VOC

4

6.7.03 Poliuretanske pene in izdelki

DiBt

VOC

3

6.7.03 Poliuretanske pene in izdelki

SCAQMD

VOC

3

6.7.03 Poliuretanske pene in izdelki

BAAQMD

VOC

2

6.7.03 Poliuretanske pene in izdelki

PEFC

Okolju prijazno upravljanje z
gozdovi in lesom

1

10.1.03 Zunanje stene

3.1.02 Lesene nosilne konstrukcije
10.1.03 Zunanje stene
10.1.03 Zunanje stene
6.7.03 Poliuretanske pene in izdelki

Tabela 4.8: Identificirane druge okoljske oznake

Med pregledanimi proizvodi je bil najštevilčnejši FSC certifikat lesenih proizvodov, ki smo ga
zaznali v skupinah 3.1.02 Lesene nosilne konstrukcije in 10.1.03 Zunanje stene. FSC oznaka
je v lesno-predelovalni panogi relativno dobro razširjena, saj jo je do 6. 12. 2020 imelo v
Sloveniji 348 podjetij oz. organizacij233. Število FSC certifikatov v zadnjih letih narašča. Podatki
organizacije Forest stewardship council, ki vodi postopke FSC certificiranja, kažejo, da v
zadnjih letih narašča predvsem povpraševanje po certifikatih FSC veriga skrbništva (ang.
Chain of Custody – CoC), kjer proizvajalec dokazuje sledljivost lesa po celotni verigi in FSC
certificirane proizvode sistematično ločuje od ostalih necertificiranih234. Število CoC
certifikatov je med leti 2017 in 2020 naraslo za 18 %. Nižja je bila rast navadnih FSC
certifikatov, ki je v enakem obdobju znašala 0,5 %235. V zadnjih treh letih je bilo v Sloveniji
pridobljenih več novih FSC certifikatov, kot jih je bilo umaknjenih (Slika 4.7).

Slika 4.7: Trend gibanja FSC certifikatov v Sloveniji236

233

FSC. »Public certificate search«, citirano 20.11.2020. Dostopno prek: https://info.fsc.org/certificate.php#result
FSC. »Chain of Custody Certification«, citirano 20.11.2020. Dostopno prek: https://fsc.org/en/chain-of-custody-certification
235 Po vodji FSC za območje Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije in Slovenije Ivanu Hederiću (osebna komuniciranje 20.11.2020).
236 Prav tam.
234
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FSC oznaka pa ne razkriva dela lesnih tvoriv v posameznem proizvodu, ki je pridobljen v
lokalnem okolju. Tega podatka nismo uspeli zaslediti pri nobenem od pregledanih proizvodov
niti iz sekundarnih podatkov (lahko tudi posledica intenzivnega izvoza primarne surovine v
tujino in uvoza polizdelkov).
Pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije s certifikatom FSC razpolagajo
že od leta 2007 in sicer za vse državne gozdove, s katerimi Sklad gospodari. Sklad navaja,
da smo v Sloveniji od leta 2010 dalje proces certificiranja razširil tudi na zasebni gozdarski in
lesno-predelovalni sektor, pri čemer je bilo julija 2014 certificiranih 49 zasebnih podjetij in več
kot 28.435 hektarov zasebnih gozdov.
Vir: http://www.s-kzg.si/si/za-medije/-sporocila-za-javnost/sklad-kmetijskih-zemljisc-in-gozdov-republike-slovenije-je-certifikatefsc-podelil-se-stirim-slovenskim-lesnim-podjetjem-in-eni-zasebni-gozdni-posesti/

Pri pregledu smo zaznali samo eno PEFC oznako, ki je poleg FSC sicer najbolj razširjen tip
okoljskega certificiranja lesenih proizvodov. Obe shemi imata precej medsebojnih podobnosti.
Preverjanje vedno poteka s strani zunanjih akreditiranih in neodvisnih institucij. A med FSC in
PEFC certificiranjem obstajajo tudi pomembne razlike. FSC certifikat ni enoten standard,
ampak je prilagojen zakonskim zahtevam vsake države. Po vzpostavitvi standardov, ki
upoštevajo omejitve in ostale zakonske predpise FSC vzpostavi sistem certificiranja za vsa
podjetja, ki delujejo znotraj te države (t.i. pristop »od zgoraj navzdol«). PEFC po drugi strani
deluje tako, da certificirani inšpektorji proučijo delovanje podjetja in nato odločijo ali je le-to v
skladu s smernicami PEFC certifikacijske sheme (t.i. pristop »od spodaj navzgor«). Obe
certifikacijski shemi sicer sledita skupnemu cilju spodbujanja trajnostne rabe lesnih virov237.

4.2.1.4 VOC izjave
V pregled smo vključili tudi podatke o hlapljivih organskih spojinah (VOC) pri proizvodih, ki so
imeli te oznake. VOC izjave se pojavljajo pri 6,3 % pregledanih proizvodov (Slika 4.8) in sicer
v treh skupinah: 5.9.01 Konstrukcijske barve, laki in/ali lepila (pri 29,2 % pregledanih
proizvodov iz te skupine), 6.7.30 Poliuretanske pene in izdelki (28,6 %) in 10.1 Zunanje stene
(8,7 %).

237 Webo. »The difference between FSC® and PEFC™«, citirano 31.12.2020. Dostopno prek: https://www.webo.nl/en/the-differencebetween-fsc-and-pefc/
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Slika 4.8: Prisotnost VOC izjav po skupinah gradbenih proizvodov (v %)

Presenetljiva je zlasti kategorija 5.9.01 Konstrukcijske barve, laki in/ali lepila, kjer smo
pričakovali, da bodo informacije o VOC dostopne za vse proizvode, a se je v praksi izkazalo,
da jih ima zgolj slaba tretjina pregledanih proizvodov, ki so dostopni na svetovnem spletu. V
tej skupini smo opazili tudi določena nepričakovana odstopanja – nekateri posredniki v
slovenskih tehničnih listih niso navedli podatkov o VOC, medtem ko je te podatke vsebovala
tuja (angleška) dokumentacija objavljena na isti spletni strani.

4.2.2 Ozadje trenutnega stanja na področju prisotnosti okoljskih oznak
Poglavje temelji na izsledkih intervjujev, ki so bili izvedeni intervjujev s predstavniki stroke,
proizvajalcev in trgovcev različnih velikosti (podobnosti metodologije opisuje poglavje 4.1.2
Metodologija izvedbe intervjujev). Namenjeno je osvetlitvi ozadje trenutnega stanja na trgu
gradbenih proizvodov v povezavi z okoljskimi oznakami. Pridobljene kvalitativne informacije
so strnjene v več podpoglavij, ki poleg krovnega pogleda na (ne)poznavanje in nezahtevanje
okoljskih oznak s strani trga, predstavljajo tudi zaznane prednosti in slabosti okoljskih oznak
ter potencialne priložnosti in nevarnosti v širšem okolju.

4.2.2.1 Poznavanje in prisotnost okoljskih oznak
Poznavanje okoljskih oznak na področju gradbenih proizvodov na slovenskem trgu je
nezadovoljivo. Sodelujoči v intervjujih ocenjujejo, da to velja tako za široko kot tudi za
poslovno javnost. Proizvajalci, ki okoljskih oznak še nimajo, okvirno poznajo bolj popularne
oznake, a jih večinoma ne znajo ustrezno razločevati (zlasti razlik med tipom I in tipom III) ter
izbrati najprimernejše, ki bi na daljši rok pripomogla k izboljšanju poslovanja. Najdlje s
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poznavanjem in certificiranjem so podjetja, ki izvažajo na večje in razvite trge, ki zahtevajo
tudi okoljske certifikate.
Tematika okoljskega certificiranja je pri nas še vedno predvsem v domeni znanstvene
oz. strokovne javnosti. Poteka veliko izobraževanj na to temo, ki pa se še ne odražajo v
poslovnih praksah. Tako se je tistim, ki so izvajali projekte v skladu s priznanimi sistemi
gradnje in certificiranja trajnostne gradnje, dogajalo, da so trgovci in izvajalci prvič slišali za
npr. EPD, DGNB. Tudi v javnih razpisih se zelo redko zahteva okoljske oznake ali certifikate.
Stanje na slovenskem trgu glede okoljskih oznak zaostaja za razvitimi zahodnimi in
severnimi trgi z daljšo tradicijo in prakso okoljskega označevanja. Sodelujoči v intervjujih
ocenjujejo, da se trg sicer počasi razvija, a investitorji in projektanti še niso dovolj ozaveščeni.
Opažajo, da je pri gradbenih izvajalcih pogosto primarni cilj čim večji zaslužek, ki ga lažje
dosežejo z vgradnjo favoriziranega ponudnika gradbenega proizvoda, ne pa blaginja okolja in
ljudi (izvajalcev gradbenih del in uporabnikov zgradb). V nekaterih primerih vrsto vgrajenega
materiala določa tudi časovnica projekta ter omejena ponudba gradbenih proizvodov ob
določenem času na trgu238. Odstopanja med načrtovanim in dejansko vgrajenim so po mnenju
sodelujočih možna tudi zato, ker investitorji ne postavljajo jasnih zahtev z vidika okoljskih
standardov in zaradi pomanjkanja nadzora.
Celovite okoljske presoje vplivov gradnje na okolje so v Sloveniji še vedno redkost.
Pojavljajo se le posamezni primeri projektov, ki jih investitorji želijo certificirati z mednarodno
priznanimi in certificiranimi sistemi trajnostne gradnje. In v takih primerih tudi pride do
povpraševanja po okoljskih oznakah (npr. EPD), ki jih potrebujejo za izvedbo LCA analiz.
Ker ni povpraševanja, tudi proizvajalci niso motivirani za pridobivanje in komuniciranje
okoljskih oznak. Zato se v praksi dogaja, da nekatera podjetja imajo okoljske oznake za
druge trge, ne pa za slovenskega. Med njimi najdemo tako slovenske proizvajalce, ki imajo
okoljske znake za izbrane tuje trge, kot mednarodna podjetja, ki za nekatere tuje trge okoljske
oznake uporabljajo, za slovenskega pa ne. Zaradi nerazvitosti trga nekateri proizvajalci, ki
okoljske oznake imajo, razmišljajo, ali jih bodo podaljšali oz. jih ne recertificirajo, saj jim v tem
trenutku ne nudijo dodane vrednosti. Določena podjetja, ki izpolnjujejo kriterije za pridobitev
okoljskih oznak, pa ne gredo v certificiranje, ker ne vidijo dodane vrednosti, z njimi povezani
dodatni stroški pa bi lahko celo poslabšali njihov konkurenčni položaj na trgu. V konkretnem
primeru je podjetje želelo uvesti oznake tipa III. Kot omenjeno v nadaljnjih ugotovitvah, je za
manjše igralce poleg cene, dodaten izziv tudi čas, ki ga je potrebno nameniti pridobivanju
certifikatov, hkrati pa tudi nimajo sredstev, da bi storitev naročili pri zunanjem ponudniku.
K večjim premikom lahko prispevajo predvsem investitorji – zasebnih in države v okviru
zelenega javnega naročanja. Vendar trenutna Uredba o zelenem javnem naročanju nima
ustreznega pristopa za spodbujanje okoljskega certificiranja in celovitih okoljskih presoj
zgrajenih objektov. Primer tovrstne dobre prakse je npr. Milano, ki ima več kot 20 DGNB
certificiranih stavb, medtem ko imamo v Sloveniji eno. Veliko okoljsko certificiranih zgradb je
tudi v Bolgariji, kjer ustrezno nizki davki za tuje korporacije le-te spodbujajo, da zgradbe
238 Tako stanje je tudi posledica specializacije izvajalcev – obrtniki se specializirajo za specifičnega ponudnika in vgrajujejo samo njegove
proizvode, saj jim to omogoča hitrejše delo, saj vedo, kaj lahko pričakujejo (več dela pomeni več denarja). Po drugi strani pa proizvajalci
vzpostavljajo interne sisteme izobraževanj in podpore svojih strank (b2b), prek katerih jim dodatno olajšajo/pospešijo delo in omogočijo
večjo storilnost (npr. svetovanje kateri materiali so najbolj primerni za delovno nalogo, izobraževanje o vgradnji novih produktov itn.), če
uporabljajo njihove proizvode.
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certificirajo z DGNB, LEED ali BREEAM. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi se tudi naš trg hitro
prilagodil spremenjenemu povpraševanju, če bi se povečalo število takšnih investicij. Npr. če
bi okoljsko označevanje bilo kriterij v javnih razpisih v Sloveniji, bi to lahko spodbudilo
proizvajalce k uvedbi okoljskih oznak. Praksa pa hkrati kaže, da okoljska oznaka še ne
zagotavlja uspešnosti na razpisu.
Pridobivanje in uporabo okoljskih oznak lahko država spodbuja tudi z zakonskimi
zahtevami in gradbenimi smernicami. Sodelujoči v intervjujih so kot primera dobre prakse
navedli Avstrijo in Nemčijo, kjer je pomembno, da ima gradbeni proizvod okoljske certifikate,
medtem ko se v Sloveniji trenutno od proizvajalcev zahtevamo zgolj izjavo o lastnostih
proizvoda.

4.2.2.2 Zaznane prednosti okoljskih oznak
Okoljske oznake lahko nudijo koristi tako proizvajalcem gradbenih materialov kot tudi
uporabnikom. Prvim izboljšujejo poslovne priložnosti, nudijo razlikovalne prednosti in
pripomorejo k njihovi trajnostni naravnanosti. Za uporabnike pa so lahko eden od virov
transparentnih informacij in jim omogočajo etične in trajnostno naravnane izbire. Izboljšujejo
pa tudi pogoje dela za izvajalce, ki proizvode vgrajujejo – zlasti tam, kjer vgrajujejo proizvode
z visokimi vsebnostmi VOC. Objekti, ki so obdelani s takšnimi gradbenimi materiali, imajo
seveda pozitiven vpliv tudi na dolgoročne uporabnike vseh prostorov.
Glavne zaznane prednosti okoljskih oznak povzema Slika 4.9, v nadaljevanju pa so
podrobneje predstavljene.
VIDIKI TRGA

INTERNI VIDIKI

•dodatne poslovne priložnosti
•potencialno višja prodajna
cena
•večja prepoznavnost in
razlikovanje
•olajšana komunikacija
•večja transparentnost

•širše in bolj dolgoročno
razmišljanje
•racionalizacija procesov,
virov in stroškov

Slika 4.9: Zaznane prednosti okoljskih oznak

4.2.2.2.1

Vidiki trga

Glavna zaznana prednost okoljskih oznak za podjetja v tem trenutku so boljše možnosti
pridobivanja poslov, predvsem v tujini. Zato so okoljske oznake pri gradbenih proizvodih v
večji meri prisotne pri večjih podjetjih, ki izvažajo v tujino ali se udeležujejo razpisov v Evropski
uniji oz. pri proizvajalcih, ki so del mednarodnega podjetja.
Okoljske oznake omogočajo višjo prodajno ceno proizvodov. A pri tem gre največkrat za
nišne proizvode, katerih poslovno priložnost prepoznajo predvsem tisti, ki imajo trajnostne vidike
v svojih vrednotah ali so le-te skladne z osebnim prepričanjem ljudi, ki izbirajo proizvode.
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Okoljske oznake nudijo tudi večjo prepoznavnost in olajšujejo komunikacijo s
projektanti, investitorji, potrošniki ipd. Trg sam po sebi ne razume, da proizvod ne vsebuje
zdravju ali okolju škodljivih snovi. Če pa potrošniki poznajo ekološke oznake, hitreje in lažje
razumejo lastnosti in prednosti proizvoda. Na primer, tudi če potrošnik ne pozna natančnega
ozadja proizvoda z okoljsko oznako tipa I, lahko na podlagi zaupanja v zunanji neodvisen
certifikacijski organ in oznake sklepa, da je izbran proizvod okolju ustreznejši, kot tisti, ki te
oznake nima. Okoljske oznake proizvajalcu dajejo tudi možnost, da se predstavi kot inovativno
podjetje in pokaže, da so njegovi proizvodi boljši od konkurenčnih ter sodeluje na določenih
natečajih (npr. za najbolj inovativne proizvode).
Okoljske oznake nudijo tudi večjo transparentnost in dostopnost podatkov. To je
pomembno tako pri projektiranju kot pri naročanju, izvedbi in vzdrževanju. Na primer pri
oznakah tipa III podatki iz oznake bistveno olajšajo dostopnost podatkov in izdelavo LCA
analize oz. izboljšajo končni rezultat LCA analize v primerjavi s proizvodom, ki te oznaka nima.
4.2.2.2.2

Interni vidiki

Pridobivanje okoljskih oznak pri proizvajalcih spodbuja širše in bolj dolgoročno
razmišljanje. V primeru pridobivanja mednarodnih certifikatov trajnostne gradnje (npr. DGNB)
lahko izvedba LCA analize spodbuja razmišljanje o stroških v celotni življenjski dobi, holistično
načrtovanje, ki upošteva dodatne vidike (npr. tudi deponiranje) in lahko pripelje tudi do
multifunkcionalnosti oz. alternativnih uporab stavbe. Pri okolju prijazni gradnji ni pomemben
samo okoljski vpliv vgrajenih materialov, ampak tudi drugi, širši faktorji. Med takšnimi je npr.
ocena stroškov v življenjskem ciklu zgradbe, ki investitorja vnaprej spodbudi v tip gradnje, ki
zahteva čim manj vzdrževanja. Pomembno je tudi multifunkcijsko načrtovanje stavbe (npr.
pisarniški prostori, ki so lahko z enostavnimi posegi preoblikovani v kakšno drugo
namembnost glede na kontekst lege objekta).
Pridobivanje okoljskih oznak lahko proizvajalcem pripomore pri internih optimizacijah
ter zmanjšanju obremenjevanja okolja. Nekaj primerov predstavlja Dobra praksa 1.
Dobra praksa 1: Primeri dobrih/inovativnih praks optimizacije uporabe virov
Pri prenovi Grajske pristave v Ormožu so za industrijske tlake uporabili staro zdrobljeno opeko
– primer inovativne prakse ponovne vgradnje izrabljenega gradbenega proizvoda.
Inovativno prakso recikliranja odpadkov, ki nastanejo v proizvodnji, predstavljata tudi jeklarni,
ki pepel oz. žlindro, ki nastane pri proizvodnji, predelata v gradbeni agregat, ki ga nato
uporabijo za gradnjo cest, betonskih konstrukcij itn. Eno od podjetij ima proizvod registriran
pod posebno blagovno znamko, zanj pa je pridobilo tudi EPD presojo.
Podjetje, ki smo ga zajeli v dodatnem pregledu in se ukvarja s proizvodnjo lesenih oken, je
razvilo sistem recikliranja odpadnega lesa v nova okna. Poleg tega pri uporabi novega lesa
ponuja posebno termično obdelan les, ki poveča njegovo odpornost brez uporabe kemikalij
ter podaljša življenjsko dobo proizvoda.
Podjetje, ki se ukvarja z izdelavo porobetonskih proizvodov, že več let uvaja interne izboljšave.
S spremembami so uspeli optimizirati proizvodnjo kljub zmanjšanemu obsegu poslovanja ter
uvesti inovativne prakse, s katerimi istočasno zmanjšujejo uporabo energije, porabo vode,
porabo primarnih materialov, nastanek prašenja ter deponiranje materiala, ki bi ga morali
deponirati. Naložbe v inovativne rešitve so se podjetju povrnile v manj kot treh letih.
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4.2.2.3 Zaznane slabosti okoljskih oznak
Glavne zaznane slabosti okoljskih oznak na slovenskem trgu povzema Slika 4.10, v
nadaljevanju pa so podrobneje predstavljene.
VIDIKI TRGA

INTERNI VIDIKI

•višja cena proizvodov in
potencialno manjša
konkurenčnost
•ni prave dodane vrednosti

•težka izbira ustrezne oznake
•zahtevni in dolgotrajni
administrativni postopki
•zahtevne meritve
•stroški pridobitve in
vzdrževanja
•stroški komuniciranja

Slika 4.10: Zaznane slabosti okoljskih oznak

4.2.2.3.1

Vidiki trga

Specifičen problem v Sloveniji je, da visoko investicijo v okoljsko oznako razvrednoti
trg, na katerem je dominantni kriterij odločanja cena. Proizvajalci in distributerji v Sloveniji
soglasno izpostavljajo, da je cena glavni in najpomembnejši faktor pri odločitvi kupcev za nakup
nekega gradbenega proizvoda. To velja zlasti za fizične osebe (b2c), ki s svojimi prihranki
gradijo oz. adaptirajo svoje bivalne prostore in za poslovno javnost (b2b). Zato lahko višja cena
gradbenih proizvodov zaradi okoljskega certificiranja negativno vpliva na konkurenčnost.
4.2.2.3.2

Interni vidiki

Pridobivanje okoljskih oznak je zahtevno z administrativnega vidika. Od podjetij zahteva
nekaj mesecev dela in sploh pri manjših proizvajalcih je to lahko pomembna ovira, zlasti, če v
svojih procesih še nimajo vzpostavljenih ustreznih meritev. V nesorazmerno veliki prednosti
so večji proizvajalci, predvsem tisti, ki so sestavni del mednarodnih podjetij. Le-ta za ureditev
potrebne dokumentacije uporabljajo storitve zunanjih institucij, ali pa imajo svoje zaposlene,
ki se izključno ukvarjajo s področjem certificiranja. Na osnovi preteklih izkušenj lahko taka
podjetja tudi ocenijo, kako zahtevno bo konkretno certificiranje za podjetje iz Slovenije in koliko
časa bo potrebnega zanj. Določena mednarodna podjetja jim nudijo tudi podporo pri pripravi
potrebne dokumentacije, ki pa jo je treba plačati, saj pobuda za certificiranje običajno pride iz
Slovenije, ne iz matičnega podjetja. Le-ta pa večinoma pobude slovenskih podjetij podprejo.
Zahtevne so tudi meritve, s katerimi se dokazuje skladnost z zahtevami posamezne
okoljske oznake ali certifikata. Pri tem so v prednosti podjetja, ki imajo že vpeljane vsaj
določene meritve oz. skrbijo za energetsko učinkovitost svojega delovanja. Za tiste, ki
tovrstnih meritev ne izvajajo, je postopek bistveno zahtevnejši (in dražji), saj morajo z
dodatnim meritvami dokazati zahtevane indikatorje in vrednosti v svojih tehnoloških procesih.
Pridobivanje okoljskih oznak je povezano s precejšnjimi stroški. Sploh, če ima podjetje
več proizvodov, ki jih želi certificirati. Proizvajalci zaradi različnih zahtev trgov včasih
potrebujejo različne oznake (pri pregledu smo zaznali tudi tri različne na posameznem
proizvodu), kar draži postopek okoljskega certificiranja. Stroški certificiranja bi lahko padli, če
bi obstajali bolje harmonizirani standardi gradbenih proizvodov, kjer bi podobna izhodišča
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veljala za vse oz. vsaj večino okoljskih oznak. Dodatna nujnost bi bila tudi medsebojna
primerljivost okoljskih oznak in gradbenih proizvodov.
Stroški so lahko relativno še posebej visoki, če se gleda velikost slovenskega trga, medtem
ko se investicija na večjih trgih (npr. nemškem ali skandinavskih) hitreje povrne. Zaradi tega
večina proizvajalcev oznake najprej pridobi za svoje nosilne proizvode z večjo dodano
vrednostjo. Pogosto bi jih lahko pridobili tudi za druge, saj kriterije izpolnjujejo, vendar se
zaradi potrebnega vložka časa in sredstev zanje še niso odločili. Ali pa so celo že večkrat
pridobili vse potrebne informacije in tudi ponudbe za izvedbo certificiranja, a se potem niso
odločili za certificiranje, ker tega ni upravičevalo šibko povpraševanje na trgu. Za zniževanje
stroškov certificiranja se v tujini konkurenti včasih povežejo (Dobra praksa 2). Praksa
sodelovanja različnih podjetij za registracijo sorodnih proizvodov odpira potencial ne le za
optimizacijo visokih stroškov pridobivanja EPD, ampak tudi za prenos dobrih praks (npr.
sistemov meritev v proizvodnji) med različnimi podjetji.
Dobra praksa 2: Sodelovanje med manjšimi konkurenti za znižanje stroškov
pridobivanja oznak
V industriji EPD UL Environment številka 4787593939.101.1239 je pri pripravi EPD sodelovalo
11 podjetij, ki so bila združena v skupni organizaciji Drywall finishing council. Združenje so
leta 1992 ustanovila manjša podjetja, ki so želela dvigniti standarde v svoji panogi240.

4.2.2.4 Priložnosti za spodbujanje uvedbe okoljskih oznak
Glavne zaznane priložnosti za spodbujanje uvajanje okoljskih oznak na slovenskem trgu
povzema Slika 4.11, v nadaljevanju pa so podrobneje predstavljene.
VIDIKI TRGA

STROKOVNI
VIDIKI

•rast pomena
trajnostnih
vidikov
•povečevanje
konkurence možnost izgube
posla zaradi
odsotnosti oznak
•rast interesa za
naravno gradnjo

VIDIKI ŠIRŠEGA
OKOLJA

•širitev uporabe
BIM
•gradnja baz
gradbenih
proizvodov
•uveljavljanje
holističnega
pristopa k
gradnji
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Slika 4.11: Zaznane priložnosti za uvajanje okoljskih oznak

239 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. »JOINT COMPOUNDDRYWALL FINISHING COUNCIL«, citirano 12.12.2020.
Dostopno prek: https://www.certainteed.com/resources/Industry_Joint_Compound_EPD_-_Drywall_Finishing_Council_Inc_-_UL_Certifi....pdf
240 Drywall finishing council. »About us«, citirano 12.12.2020. Dostopno prek: https://dwfc.org/about/
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4.2.2.4.1

Vidiki trga

Ekološki in trajnostni vidiki pridobivajo na pomenu, tudi v gradbeništvu in gradbeni
industriji. To se dogaja že zadnjih 15 let, je pa bolj zaznavno v zadnjih približno petih letih. A
delež kupcev, ki jih zanimajo okoljske oznake, je še majhen. Segment je zato precej nišen in
povezan z višjimi cenami. Povpraševanje je večje pri končnih proizvodih kot pri polizdelkih. A
potrošnja počasi narašča in predvideva se, da bodo okoljske oznake sčasoma postale tržni
standard (podobno, kot se trenutno dogaja z električnimi vozili).
To je povezano tudi z mlajšimi generacijami, sploh Generacijo Z, za katere trajnostni vidiki
postajajo 'novo normalno' – pričakujejo jih kot splošni standard. Tem generacijam ni več vseeno,
kakšen vpliv imajo proizvodi na okolje, njihovo zdravje ipd. in verjamejo, da lahko s svojimi
izbirami vplivajo na prihodnost planeta.
Izguba posla zaradi odsotnosti okoljskih oznak bo predstavljala ključno prelomno
točko za povečevanje interesa za oznake. Izguba posla npr. zaradi odsotnosti EPD oznak,
ki znižujejo LCA oceno (Dobra praksa 3), se je v praksi pokazala kot ključna spodbuda za
pridobitev okoljske oznake. Pričakuje se, da bo v prihodnje tudi na slovenskem trgu prav večja
konkurenca eden od pomembnih spodbujevalcev podjetij za pridobivanje okoljskih oznak.
Dobra praksa 3: Korist EPD podatkov v LCA analizah
EPD podatki se uporabljajo pri analizah LCA. V primeru, da ima proizvajalec EPD, ima
investitor pri LCA presoji na voljo boljše (bolj ugodne) podatke, kot če bi se zanašal na
generične preračune LCA. Posledično je LCA izračun bolj ugoden. To je zlasti pomembno za
investitorje, ki želijo v holističnih shemah (LEED, BREEAM, DGNB ipd.) dosegati najvišje
ocene, saj je tu LCA analiza zelo pomemben faktor.
Povečuje se tudi zanimanje za naravno gradnjo. Pri pregledu trga gradbenih proizvodov
smo opazili, da ima Slovenija tudi zanimiv nišni segment naravne gradnje. Ta segment trga
deluje drugače, kot konvencionalni sektor gradbenih materialov. Proizvajalci namreč prodajajo
zgolj materiale, ki niso kemično predelani in se lahko po uporabi odložijo nazaj v okolje (t.i.
kompostiranje). Produkti na trgu naravne gradnje zato nimajo okoljskih certifikatov, ki bi
dokazovali čim manjši vpliv na okolje v življenjski dobi proizvoda, saj proizvod ne sme imeti
kakršnegakoli negativnega vpliva na okolje po deponiranju. Čeprav gre za nišni trg, je ta
segment pomemben, ker inovira v novih smereh in za gradnjo uporablja najmanj invazivne
metode – večina gradbenega materiala namreč lahko vrnemo neposredno nazaj v naravo,
kjer se kompostira. V segmentu obstaja vrsta podjetij in posameznikov, ki se ukvarjajo z
gradnjo, načrtovanjem in razvojem proizvodov primernih za naravno gradnjo.241 V zadnjih letih
v nišo vstopajo tudi večja podjetja iz konvencionalne gradbene industrije, opazen pa je tudi
trend podjetij, ki principe naravne gradnje dopolnjujejo z dognanji sodobne znanosti in
ustvarjajo nove, okolju prijaznejše materiale. Praksa iz tujine kaže na velik potencial te gradnje
tudi pri kompleksnejših in velikih sodobnih objektih (Dobra praksa 4). Trend naravne gradnje
tudi razvija trg, saj zahteva večji angažma izvajalcev, načrtovalcev in tudi investitorjev, ki

241 V Sloveniji imamo nezanemarljivo število sodobnih bivalnih objektov zgrajenih po principih 100-odstotne naravne gradnje, a prodor
ovira majhno število primerno izučenih gradbincev, visoka cena gradnje ter potreba po dodatnem preverjanju statične ustreznosti
vgrajenih gradbenih materialov.
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morajo velikokrat svoje načrte in želje prilagajati omejitvam uporabljenih materialov. Gradnja
je zato praviloma dražja ter zahteva več specializiranega znanja vseh udeleženih.

Dobra praksa 4: Večji objekt narejen po principih naravne gradnje
Sedež nemškega podjetja Alnatura, narejen pretežno iz lesenih materialov in zbite zemlje, je
večkrat nagrajen objekt:
- 2019 'best architects 20' nagrada za poslovno stavbo
- 2019 platinasti DGNB certifikat
- 2019 nemška nagrada za trajnostno arhitekturo (Deutscher Nachhaltigkeitspreis
Architektur)
Objekt Alnatura vključuje tako inovativne gradbene prakse, kot naravne materiale. Zidovi
zgradbe so zgrajeni iz zemlje, ki so jo s pomočjo hidravličnega stiskanja zbili v strukturni
element zgradbe. Alnatura uporablja inovativen sistem ogrevanja zidov z geotermalno
energijo. Objekt se naravno prezračuje, zato ni potrebe po gradnji energetsko potratnih
hladilnih sistemov. Strop objekta je obdan z lamelami iz lesa, ki služijo kot učinkovita zvočna
izolacija objekta. Objekt je prejel tudi najboljši certifikat DGNB.
Vir: https://transsolar.com/projects/alnatura-campus in https://www.haascookzemmrich.com/en/projekte/alnatura-campus-en/

4.2.2.4.2

Strokovni vidiki

Postopno uveljavljanje Building Information Modeling (BIM) lahko pozitivno vpliva na
širitev okoljskega označevanja. V nekaterih državah BIM že postaja standard, sploh pri
javnem naročanju (Dobra praksa 5), medtem ko je v Sloveniji metoda še precej nepoznana in
nerazširjena oz. je opazna vrzel med razvojnimi možnostmi, ki jih ponujajo BIM-orodja, in
njihovo dejansko uporabo (Dobra praksa 6). Tako tudi pri mednarodnih proizvajalcih, ki že
imajo svoje proizvode vnesene v BIM knjižnico s podatki o lastnostih materialov, le-ta ostaja
neizkoriščena, saj je delež potencialnih uporabnikov premajhen.
Dobra praksa 5: Building Information Modeling (BIM) v tujini postaja 'standard'
Z letom 2020 morajo vsa nemška javna naročila v gradbeništvu potekati z uporabo BIM-a, ki
zagotavlja znatno znižanje stroškov in zmanjšuje možnost napak. BIM je proces izdelave in
upravljanja digitalnega modela/podatkov s pomočjo katerega oblikujemo, gradimo in
vzdržujemo objekt skozi celoten življenjski cikel. Glavne prednosti BIM so, da lahko že v fazi
planiranja spremeniš en element, model pa omogoči, da ta sprememba vpliva na postavitev
vseh drugih elementov. BIM model sočasno uporabljajo načrtovalci in izvajalci, kar bistveno
zmanjša napake (in s tem nepotrebne odpadke) med gradnjo objekta. Omogoča tudi
vnaprejšnje terminsko načrtovanje prenov in vzdrževanja stavb, ki so zaradi dostopnosti
zbranih podatkov o količini in vrsti vgrajenega materiala cenejše in hitrejše. Ta tehnologija
omogoča, da je vsak projekt grajen dvakrat – prvič digitalno in nato resnično. Največje ovire
pri poslovanju z BIM so visoke investicije in pomanjkanje visoko usposobljene delovne sile.
Vir: Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure (2015) Road Map for Digital Design and Construction.
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BIM ni samo uporaben z vidika modeliranja, ampak ponuja platformo, kjer proizvajalci v svojih
knjižnicah objavijo podrobne podatke o svojih materialih in proizvodih ter informacije glede
vpliva na okolje, nevarnih snovi, recikliranja ipd. S tem omogoča, da se sanacije, prenove in
rušitve izvajajo na osnovi relevantnih informacij, kar zmanjšuje količino gradbenih odpadkov.
Tovrstnih informacij trenutno večinoma ni.
Sodelujoči v intervjujih ocenjujejo, da je dokumentacija pri popisih gradbeno-obrtniških del
pogosto nepopolna, nadzor nad vgrajenimi materiali pa slab ter da zato ob prenovi večina
gradbenega materiala, ne glede na to ali ga je oz. ga ni mogoče reciklirati, konča na deponiji
kot specialni gradbeni odpadek. Pričakuje se, da bo tudi v Sloveniji BIM sčasoma postal orodje
ne le arhitektov, ampak tudi izvajalcev, upravljavcev in uporabnikov stavb.

Dobra praksa 6: Uporaba BIM v Sloveniji
Raziskava, ki je leta 2019 potekala pod okriljem Združenja za informacijsko modeliranje
gradenj siBIM, je pokazala, da je 53 odstotkov vprašanih menilo, da so usposobljeni za
uporabo orodij BIM. Več kot 90 odstotkov vprašanih bi bilo pripravljeno na dodatno
usposabljanje za delo z BIM, a večina med njimi bi za to potrebovala vsaj 12 mesecev. Zgolj
68 odstotkov sodelujočih je ocenilo, da bo BIM prevladujoč oz. izključen način projektiranja v
prihodnosti. Zanimiv je tudi podatek, da je 51 odstotkov anketirancev nasprotovalo uvedbi
pogojev za BIM projektiranje pri vseh javnih investicijah po letu 2023.
Vir: https://www.izs.si/assets/media/izsnovo/2019/IZS_NOVO_92_web.pdf

(Celovite) baze gradbenih proizvodov bi izboljšale preglednost trga in igralcev na njem.
Tovrstne baze so sicer primarno namenjene strokovni javnosti, vendar so lahko koristne tudi za
druge deležnike (Dobra praksa 7). Sodelujoči v intervjujih menijo, da slovenskem trgu
primanjkuje tudi celovitih in sistematičnih pregledov trga ter ponudbe različnih proizvajalcev in
sistemov v posameznih skupinah gradbenih proizvodov, ki jih v številnih državah imajo.
Slovenske baze so zaznane kot možen prvi korak, čeprav sodelujoči dvomijo, da lahko lokalna
baza na relativno majhnem trgu pokrije globalno naravo gradbenih proizvodov. Hkrati zahteva
veliko dodatnega dela, kar je problematično v primerih, ko je uporabna vrednost omejena na
relativno majhen trg. Zato ocenjujejo, da bi bila boljša rešitev mednarodna baza podatkov, če bi
bila vzpostavljena. So pa gradnje celovitih baz gradbenih proizvodov zelo zahtevne. Tudi BIM
model ima dolgoročen plan vzpostavitve enotne kategorizacije gradbenih proizvodov, a imajo
tudi v tujini, kjer sistem deluje že dalj časa, precej težav.
Dobra praksa 7: Platformo Baubook uporabljajo tri skupine deležnikov
Internetna platforma je celovito informacijsko-komunikacijsko središče za energetsko
učinkovito in ekološko gradnjo. Podpira trajnostne gradbene projekte in zdravo življenje.
Namenjena je trem skupinam deležnikov:
• proizvajalcem in trgovcem (deklaracije proizvodov, demonstracija varnosti kot del
projektnega managementa in javnih razpisov, oglaševanje ciljnim skupinam ...)
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•
•

razvijalcem, občinam in gradbenim izvajalcem (merila za ocenjevanje ekoloških
proizvodov, podpora prizadevanjem za gradnjo trajnostnih stavb, brezplačna baza
podatkov o proizvodih ...)
načrtovalcem, svetovalcem in obrtnikom (spletni kalkulator gradbenih komponent,
poglobljene informacije o tehnologiji, zdravstvenih vplivih in vplivih na okolje ...).

Vir: https://www.baubook.info/?SW=6&lng=2

Razvoj novih tehnologij bo povečal cenovno dostopnost okolju in zdravju prijaznejše
gradnje. Tehnološki razvoj zlasti na področju biokemije obeta preboj naravnih in
biorazgradljivih materialov (Dobra praksa 8). V prihodnosti bo pri gradbenih proizvodih,
predvsem pri gradbeni kemiji ter barvah in lakih, več proizvodov, ki bodo narejeni iz zdravju
oz. okolju nenevarnih sestavih. Večja razširjenost te vrste tehnologije bo proizvode pocenila,
kar jih bo naredilo privlačnejše za širši krog potrošnikov. Podoben razvoj dogodkov smo lahko
opazovali tudi pri industriji gradbene kemije. S tem bo dosežen bistven napredek predvsem
pri gradbenih proizvodih, ki vsebujejo nevarne snovi in zahtevajo posebno deponiranje ter
uničenje (npr. s sežigom).
Dobra praksa 8: Biorazgradljive barve, ki so po lastnostih podobne konvencionalnim
Nemško podjetje Auro s pomočjo biokemije izdeluje barve, ki so biorazgradljive, a ne na račun
kakovosti v primerjavi z primerljivimi kemičnimi proizvodi na trgu. Z razliko od naravnih barv,
pri katerih se material zaradi omejenega roka trajanja in odsotnosti kemije lahko hitro pokvari,
barvni odtenki praviloma odstopajo in so velikokrat odvisni od veščin pleskarja, so Auro barve
bolj podobne konvencionalnim proizvodom. Barva je zato primernejša za splošno uporabo,
saj ne zahtevajo posebnega poznavanja mešanja in obnašanja barvnih pigmentov ali
mehansko-kemičnih značilnosti materialov, ki jih želimo barvati. Proizvodi podjetja Auro
nimajo nobene okoljske oznake, čeprav jih odlikujejo izjemno inovativni pristopi uporabe
naravnih substanc, ki omogočajo biorazgradljivost proizvoda in ohranitev značilnosti, ki jih od
takšnega proizvoda pričakuje končni kupec.
Vir: https://www.auro.de/en/service/faq/index.php

Nekatera podjetja že imajo okoljske oznake za tuje trge oz. izpolnjujejo kriterije zanje,
čeprav jih formalno niso pridobili. To lahko predstavlja ugodno izhodišče za hitrejše
povečanje deleža gradbenih proizvodov z okoljskimi oznakami.
4.2.2.4.3

Vidiki širšega okolja

Pripravljajo se nacionalni kazalniki trajnostne gradnje po evropskem sistemu Level(s).
V Sloveniji v okviru LIFE IP Care4Climate nastaja slovenska prilagoditev kazalnikov trajnostne
gradnje (kTG), ki izhaja iz Level(s).
Sistematično spodbujanje uvedbe določenih sistemov certificiranje trajnostne gradnje
bi lahko bistveno olajšalo prehod na vseevropski sistem trajnostne gradnje Level(s).
Uvedba novih sistemov certificiranja trajnostne gradnje je vedno vezana na že obstoječe
standarde. V prostoru EU obstajajo trije uveljavljeni sistemi gradnje in certificiranja trajnostne
gradnje: britanski BREEAM, francoski HQE in nemški DGNB, ki bi lahko vplivali na kriterije, ki
bodo opredeljeni v shemi Level(s). Največ je na tem področju naredil nemški DGNB (glej
poglavje 3.8), ki je indikatorje Level(s) vključil v lastne kriterije presoje in poročanja. Izkušnja
slovenskega podjetja, ki je svojo zgradbo certificiralo po pilotnemu projektu Level(s) in
uveljavljeni shemi certificiranja trajnostne gradnje DGNB ( Dobra praksa 9) kaže, da zato med
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obema standardoma prihaja do velike stopnje prikrivanja. Obe shemi zahtevata LCA in LCC
analizo, analizo porabe pitne vode, VOC meritve notranjega zraka, obsežen seznam količin
vgrajenih materialov itn. Standardi DGNB bi tudi na slovenskem trgu gradbenih proizvodov ter
trgu gradbenih storitev lahko pripravili dobro podlago za implementacijo vseevropskega
sistema gradnje in certificiranja trajnostne gradnje. Shema DGNB iz leta 2018 vključuje večino
zahtevanih meritev sistema Level(s), kar olajšuje prenos informacij242.

Dobra praksa 9: Experience center KNAUF Insulation
Pri gradnji Experience centra so uporabili sistem trajnostne gradnje DGNB. Objekt je bil
zaključen in uspešno certificiran leta 2018. Zgradba je bila vključena tudi v pilotni projekt
Evropske komisije Level(s). V podjetju so nekatere kriterije ocenjevali po Level 2 (v delu, kjer
so imeli že poglobljene rezultate analiz z DGNB), pri ostalih pa po Level 1, zlasti v delu LCA,
LCC in meritev emisij vgrajenih materialov (VOC in formaldehidi). Izkušnje zato predstavljajo
dober uvid v podobnosti oz. razlike med obema sistemoma trajnostne gradnje. V podjetju so
med gradnjo največ časa porabili za pridobivanje okoljskih listin, ker večina proizvajalcev in
distributerjev gradbenega materiala ni vedela kaj so okoljske oznake, VOC.
V podjetju menijo, da DGNB nudi zelo dobro razdelan seznam zahtev, ki jih mora izpolnjevati
vsak objekt. Zahteve variirajo glede na ciljni standard znotraj DGNB (srebren, zlat, platinast),
kar omogoča večjo fleksibilnost načrtovanja objekta glede na zmožnosti in tudi preference
vsakega investitorja. DGNB velik poudarek daje fazi projektiranja objekta. Ta faza je
najpomembnejša, saj lahko z umno načrtovanim objektom investitor na dolgi rok prihrani
največ denarja. Pozitiven učinek tega pristopa je načrtovana multifunkcionalnost Experience
centra. Pripravili so več scenarijev alternativne rabe stavbe s hitro in enostavno pregraditvijo
prostora.
S pomočjo zahtev DGNB so kot investitorji med in ob gradnji bolj razmišljali o stvareh, ki jim
prej ne bi namenjali toliko pozornosti - zlasti o tem, kako poenostaviti in pohitriti čiščenje
stavbe, pripravljen je bil načrt vzdrževanja (tudi časovni intervali za obsežnejše vzdrževanja),
s pomočjo LCC analize so dobili izračun, koliko bo stavba stala v življenjski dobi ipd.
Vir: https://experiencecenter.knaufinsulation.com/opening-of-new-knauf-insulation-sustainability-showcase-marks-60th-annivers
ary-of-slovenian-plant

Povečuje se pomen boljših pogojev za izvajalce del, ki jih zagotavljajo tudi gradbeni
proizvodi z okoljskimi oznakami. Stalna izpostavljenost neekološkim gradbenim
proizvodom, sploh emisijam nevarnim hlapljivim organskim spojinam (VOC), lahko negativno
vpliva na počutje in zdravje izvajalcev. V Sloveniji je osveščenost tudi na tem področju
relativno slaba, so pa v nekaterih primerih uporabe gradbenih proizvodov z ustrezno nizkimi
VOC izpusti delavci izvajalcev poročali o svojem boljšem počutju oz. manj težavah z alergijami.
Pričakuje se, da bo ta vidik pridobival na pomenu.

242 European Comission. »Level(s): a guide to europe’s new reporting framework for sustainable buildings«, citirano 12.12.2020.
DOstopno prek: https://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/Level_publication_EN.pdf
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4.2.2.5 Nevarnosti, ki zavirajo uvajanje okoljskih oznak
Glavne zaznane nevarnosti, ki zavirajo uvajanje okoljskih oznak na slovenskem trgu, povzema
Slika 4.12, v nadaljevanju pa so podrobneje predstavljene.
VIDIKI TRGA

STROKOVNI
VIDIKI

•odsotnost
povpraševanja
•slaba
ozaveščenost
•dvom v oznake
•greenwashing
•cena kot ključen
kriterij odločanja
•zeleno javno
naročanje in Eko
sklad ne
spodbujata
pridobivanja
oznak

VIDIKI ŠIRŠEGA
OKOLJA

•veliko število in
neharmoniziranost
oznak
•paradoks
okoljskega
certificiranja
•neprimerljivost
različnih oznak
•neprimerljivost
istovrstnih oznak
•odsotnost/
neažurnost baz
•odsotnost
celovitega
sistema gradnje

•odsotnost
zakonskih
zahtev in
smernic
•odsotnost
finančnih
spodbud
•pomanjkljiv
nadzor nad
vgrajenim
gradbenim
materialom
•izobraževalni
sistem ne sledi
razvoju okolju
prijaznih
materialov

Slika 4.12: Zaznane nevarnosti za uvajanje okoljskih oznak

4.2.2.5.1

Vidiki trga

Slaba ozaveščenost in posledična odsotnost povpraševanja predstavljata izhodiščno
oviro za hitrejše uvajanje okoljskih oznak na gradbenih proizvodih v Sloveniji. Zahtev
za tovrstne proizvode skoraj ni, tako da je večina certificirane ponudbe gradbenih proizvodov
'prelita' iz razvitejših trgov (npr. Nemčija, Avstrija, Švica), kjer (javna) naročila spodbujajo
uporabo proizvodov z okoljskimi oznakami. Zaradi odsotnosti povpraševanja tudi nekateri
proizvajalci, ki okoljske oznake imajo, razmišljajo, da jih ne bodo obnovili.
Veliko število različnih oznak in njihova neharmoniziranost lahko na trgu povzroča
zmedo. In to ne samo pri končnih kupcih, ampak tudi pri izvajalcih. Pri izvedbi dodatnega
popisa (glej prilogo 5.3) smo npr. ugotovili, da je en proizvajalec pri svojih proizvodih uvedel
zgolj LCA presojo. Podatek, da so proizvodi opravili to presojo, smo našli zgolj na spletni
strani, vendar na njej ni bilo podrobneje razloženo kateri indikatorji so se preverjali in kakšne
so bile dosežene vrednosti. Proizvajalec je najverjetneje zaradi obilice oznak spregledal, da
bi bilo za proizvod najbolj smiselno opraviti certifikacijo z oznako tipa III. Zato je predpogoj čim
večja in čim obsežnejša harmonizacija oz. standardizacija presoje okoljskih vplivov gradbenih
proizvodov, ki naredi proizvode in posledično tudi okoljske oznake medsebojno primerljive.
Zaradi številčnosti različnih okoljskih oznak se pojavlja tudi nezaupanje. Sploh zato, ker
podjetja določene oznake (npr. pri dobrinah široke rabe, storitvah243) lahko pridobijo za protiplačilo.
Zato se pri potrošnikih lahko pojavlja tudi določen dvom v verodostojnost okoljskih oznak.

243 M. Štular: Kaj skrivajo razne lestvice naj znamk?, citirano 31.12.2020. Dostopno prek: https://www.finance.si/283592/Kaj-skrivajorazne-lestvice-naj-znamk; B. Križnik: »Best Buy Award ali kako si lahko kupiš reklamo«, časopis Delo 14. maja 2014

71

Podjetja lahko s selektivnimi meritvami oz. uporabo specifičnih oznak zavedejo
potrošnika (ang. Greenwashing). S tem svoje poslovanje predstavijo kot bolj okoljsko
sprejemljivo, kot je v resnici. Pri pregledu smo zaznali primer tuje livarne, ki primarno proizvaja
različne proizvode iz jekla, odpadni pepel pa uporablja kot agregat. Za pepel je podjetje pridobilo
certifikat EPD, ki ga brez neposredne povezave objavlja na spletni strani ostalih certifikatov,
povezanih z jeklenimi proizvodi. Kupec, ki predhodno podjetja ni preveril v posebni bazi okoljskih
certifikatov, bi tako lahko zmotno domneval, da certifikat pokriva tudi jeklene proizvode.
Najnižja cena kot ključen kriterij odločanja na slovenskem trgu predstavlja veliko oviro
za uvajanje in uveljavljanje okoljskih oznak. Ker so okoljsko certificirani gradbeni proizvodi
dražji kot necertificirani, se investitorji pogosto odločajo za necertificirane, sploh za tiste, ki v
končni zgradbi niso vidni (npr. opeka, izolacija in podobno). Zaradi velikega pomena cene se
v praksi dogaja, da lahko posle dobivajo manjša podjetja, ki uporabljajo zastarele tehnološke
rešitve in nudijo neekološke proizvode ter posledično določajo ceno celotnemu segmentu trga.
V takih razmerah večji proizvajalci, ki veliko vlagajo v napredne in okolju prijazne tehnologije
in proizvode, zaradi kriterija najnižje cene lahko niso konkurenčni. Pogosto cena prevlada tudi
pri kupcih, ki so bolj ozaveščeni, se zanimajo za okolju prijazne proizvode, energetske
prednosti ipd., a jim omejena razpoložljiva sredstva onemogočajo bolj trajnostne odločitve. V
takih primerih bi bile dobrodošle npr. davčne olajšave, saj bi se preko tega kupcu priznal
njegov prispevek k manjšemu onesnaževanju okolja.
V Sloveniji zeleno javno naročanje ne spodbuja okoljskega označevanja. Navkljub
veljavni Uredbi večina intervjuvancev ni zaznala povečanega povpraševanja po proizvodih z
okoljskimi certifikati pri javnih projektih. Pozitivni učinki Uredbe so zato v praksi vprašljivi.
Veljavna Uredba o zelenem javnem naročanju spodbuja in prioretizira uporabo lesa in nima
celovitega pristopa, ki bi npr. vključeval tudi življenjski cikel stavbe. Predpisana je rešitev, ki ji
mora projektant slediti, ne glede na kontekst gradnje (npr. lokacijo, način gradnje,
namembnost zemljišča), vire, želje naročnik ipd. Paradoksalno zato ni nujno, da bo zgradba,
izdelana skladno z Uredbo, res najbolj trajnostna, niti cenejša. Težave nastopijo predvsem pri
gradnji večjih, tehnično zahtevnejših poslovnih ali komercialnih stavb, saj se v primeru, da bi
želeli graditi iz lesa, stroški povišajo za 20-30 odstotkov, ker je potreben uvoz znanja in
materiala iz tujine. Slovenska industrija namreč na tem področju še ni ustrezno razvita.
Problem Uredbe so tudi arbitrarni standardi oz. zahteve, ki projektantom onemogočajo, da
upoštevajo najboljšo možno ekološko gradnjo glede na vrsto in uporabo objekta ter s tem
večjo inovativnost in skrb za dolgoročno uporabnost (npr. večnamenskost) objekta.
Zaradi navedenega se dogaja, da podjetja, ki sicer imajo okoljske oznake, a v drugih skupinah
proizvodov, ne morejo sodelovati ali niso uspešna na razpisih. V tujini zeleno javno naročanje
predpiše rezultat, ki ga je potrebno tudi izmeriti ter s tem spodbuja investitorje, da tudi
dolgoročno razmišljajo o namembnosti objekta. Za dokazovanje rezultatov uporabljajo
različne metode – npr. LCA analiza, LCCA analiza, zbiranje točk za različna merila gradnje,
izvajanje določenih meritev objekta (npr. dejanski izpust VOC v objektu) ipd. Če so vsi
predvideni dejavniki ustrezno obdelani na ustreznem nivoju, je objekt lahko obravnavan kot
trajnostna gradnja. S te perspektive holističnega pristopa k trajnostni gradnji bi bil les v
Sloveniji uporabljen tam, kjer je smiselno in tudi cenovno upravičljivo.
Tudi subvencije Eko sklada favorizirajo specifičen gradbeni material. Eko sklad pri novih
investicijah lokalnih skupnosti podeljuje subvencije za financiranje zgradb iz lesenih
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proizvodov, čeprav ni nujno, da so zgradbe na koncu res trajnostne oz. da je uporabljen
material (npr. konstrukcijski lepljen les) do okolja prijazen po preteku njegove življenjske dobe.
V novejših razpisih Eko sklad sicer vseeno predvideva, da glede na kontekst gradnje lahko
uporabljeni material za nosilno konstrukcijo tudi odstopa od npr. zahtev po leseni gradnji.
4.2.2.5.2

Strokovni vidiki

Okoljske oznake ne prinašajo le prednosti, ampak so povezane tudi s paradoksom
okoljskega certificiranja. Sprememba materialov v smeri večje ekološkosti lahko vpliva na
njihovo trajnost oz. obstojnost materialov in zaradi krajše življenjske dobe zahteva pogostejše
intervale obnove. V primeru, da proizvod ni popolnoma primeren za reciklažo, lahko okoljska
oznaka paradoksalno vodi v večjo končno obremenitev okolja, saj prav gradbeni odpadki tako
v Sloveniji kot drugje v Evropski uniji predstavljajo enega največjih deležev vseh ustvarjenih
odpadkov. Nekateri sogovorniki so izpostavili, da spremenjene lastnosti proizvodov (npr.
slabše mehanske lastnosti) zahtevajo pogostejšo menjavo materiala v njegovi predvideni
življenjski dobi. Večina gradbenih proizvodov ni iz 100 % naravnih materialov, zato jih po
njihovi pretekli življenjski dobi ni mogoče preprosto kompostirati. Količina deponiranih
odpadkov lahko zaradi pogostejših menjav in nezmožnosti 100 % reciklaže (npr. zaradi
nedostopnosti, kompozitne sestave proizvoda, ostalih sestavin, ki niso primerne za reciklažo
ipd.) na koncu preseže količino odpadkov, ki bi jo imeli v primeru okolju bolj neprijaznega, a
obstojnejšega proizvoda. Okoljske oznake (zlasti tipa III) še ne zagotavljajo, da je proizvod
mogoče v celoti reciklirati. Tudi v primerih, ko je proizvod primeren za reciklažo, se podjetja
lahko srečujejo s problemom deponiranja odpadkov (npr. namesto v reciklažo, ki bi bila
predraga, gredo PVC strehe v sežig, ki je v danih okoliščinah za upravljavca odlagališča viden
kot bolj ekonomična rešitev).
Različne okoljske oznake ne zagotavljajo primerljivosti proizvodov. Kljub temu, da
oznake pokrivajo iste vsebine, zaradi različnih pristopov niso na skupnem imenovalcu, in zato
oznake različnih certifikacijskih organov ne zagotavljajo primerljivosti. Na primer Blue Angel,
AgBB ter GEV EMICODE merijo izpuste VOC, a zgolj Blue Angel sledi enotnim ISO
standardom. Pri ostalih dveh oznakah pa mora proizvajalec slediti standardom ter metodologiji
merjenja, ki jih predpiše zunanja institucija. Proizvajalec lahko zato s tremi različnimi oznakami
za isti proizvod dobi tri različne VOC rezultate za isti proizvod (izkušnje sodelujočih v intervjujih
potrjuje tudi študija primera 2 v poglavju Okoljske oznake tipa I), saj prihaja do različnih
metodologij meritev (v primeru oznak, ki ne sodijo v tip I) oz. do različnih zahtev mejnih
vrednosti ob uporabi enakih metodoloških standardov. Ob tem velja poudariti, da proizvodi z
okoljsko oznako še vedno dosegajo bistveno nižje stopnje vsebnosti okolju in zdravju
škodljivih snovi, kot primerljivi proizvodi brez teh oznak.
Tudi istovrstne oznake imajo lahko v ozadju povsem drugačno vsebino. Npr. LCA
analize, ki jih opravljajo različne institucije, so lahko metodološko relativno odprte za
interpretacijo. Hkrati pa so možne tudi določene manipulacije, saj je LCA analizo mogoče
izvesti tudi tako, da izbrani procesi niso vključeni in zato pokaže boljše rezultate, kot bi bili, če
bi bili vključeni vsi vidiki. Delno je to težavo rešilo certificiranje v okviru oznake tipa III, ki z
enotnimi ISO standardi predpisuje obvezne sestavine opravljene LCA analize, a proizvajalec
še vedno lahko selektivno določi, katere faze proizvodnega procesa in življenjskega cikla
proizvoda želi meriti in katerih ne.
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Odsotnost ali neažurnost baz gradbenih proizvodov. Baze gradbenih proizvodov morajo
biti vedno čim bolje ažurirane, saj se gradbeni proizvodi in s tem njihove okoljske deklaracije,
nenehno spreminjajo.
Uvedba baz gradbenih proizvodov predstavlja tudi dodatno administrativno breme za
podjetja. Sodelujoči v intervjujih so izpostavili, da je breme glede na velikost slovenskega trga
še toliko večje kot je v primeru večjih trgov, ki omogočajo večjo prodajo in s tem relativizacijo
stroškov. V primeru prostovoljnega vključevanja v podatkovno bazo zato obstaja nevarnost,
da bi bile zbrane informacije v nekaterih segmentih neažurne ali nepopolne.
4.2.2.5.3

Vidiki širšega okolja

Slovenska zakonodaja ne predpisuje uporabe okoljskih oznak. Zaradi tega lahko prihaja
tudi do t.i. greenwashinga, ko se z drugačnim poimenovanjem proizvoda poskuša marketinško
izogniti njegovemu povezovanju s okoljsko spornimi praksami. V nekaterih državah (npr. v
Franciji) že veljajo omejitve oz. zahteve, da morajo nekateri gradbeni proizvodi imeti
opravljeno okoljsko presojo, da se lahko prodajajo. Na podlagi obveznih oznak imajo francoski
potrošniki dostop do informacij, ki jim bistveno olajšajo odločitve in izogibanje izbiri okolju ali
zdravju spornih proizvodov – npr. zaradi vsebnosti VOC spojin.
V Sloveniji ni (bilo) ustreznega nadzora nad vrsto in kakovostjo vgrajenega gradbenega
materiala. Ker ni (bilo) ustreznih sankcij za gradbene izvajalce, ki vgrajujejo manj kakovostne
materiale z namenom povečanja razlike v ceni, je prihajalo do anomalij – npr. pri predstavitvi
gradbenih proizvodov uporabnikom (npr. projektantom) proizvajalci dajo na voljo vse podatke
in rešitve, na koncu je na gradbišču lahko vgrajen popolnoma drug gradbeni proizvod s
popolnoma drugačnimi gradbeno-fizikalnimi lastnostmi. Na izbiro materiala poleg želje po
večjem zaslužku lahko vpliva tudi časovnica projekta (želeni proizvod ni na voljo v trenutku
gradnje). Sodelujoči izpostavljajo, da se vloga ustreznega gradbenega nadzora krepi in prihaja
v zavest vseh udeležencev gradnje kot zelo pomemben dejavnik, šele v zadnjih letih in vsi
udeleženci se vedno bolj zavedajo, da je podajanje krivih izjav glede česar koli, kazensko
pregonljivo.
Odsotnost finančnih spodbud ne stimulira pridobivanja in komuniciranja okoljskih
oznak. Dovolj visoke davčne spodbude (npr. 10-20-odstotne) so lahko dober motivator za
pridobivanje oznak.
V tržnih segmentih s šibkim povpraševanjem po okoljskih oznakah proizvajalci izpostavljajo,
da bi bile bolj zaželene subvencije in druge neposredne finančne spodbude (npr. nepovratna
sredstva) in to v višini, ki bi omogočala pokritje uvedbe okoljsko certificiranih gradbenih
proizvodov. Tovrstni ukrepi bi lahko spodbudili proizvajalce k pridobivanju okoljskih oznak in
prilagoditvi proizvodov, da bodo bolj okolju in zdravju prijazni.
Izobraževalni sistem ne sledi razvoju okolju prijaznih gradbenih proizvodov. Bodoči
projektanti, inženirji, izvajalci ipd. se v okviru formalnega izobraževanja premalo seznanijo z
sodobnimi materiali (npr. bitumen je pogosto predstavljen kot edina možnost hidroizolacije,
navkljub razpoložljivosti alternativnih, okolju in ljudem prijaznejših materialov),
nadomeščanjem tradicionalnih materialov in sodobnimi metodami dela.
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4.3 Povzetek glavnih ugotovitev, zaključki in priporočila
Z Analizo OITGP-RS se je ugotavljala prisotnost gradbenih proizvodov z okoljskimi oznakami
tipa I in III. Ugotovitve bodo uporabljene za nadaljnje izboljšanje sistema in uporabe trajnostnih
meril v zelenem javnem naročanju projektiranja in gradenj stavb, za pripravo baze podatkov
o gradbenih proizvodih in tudi izhodišče za nadaljnje aktivnosti na področju razvoja novih
metodologij projektiranja z nacionalnimi kazalniki trajnostne gradnje po sistemu Level(s).
V nadaljevanju so najprej predstavljene glavne ugotovitve pregleda izbranih skupin gradbenih
proizvodov ter razlogi, ki so v ozadju identificiranega stanja. Navedena so tudi priporočila,
kako lahko država spodbudi pridobivanje in uporabo okoljskih oznak.

4.3.1 Povzetek glavnih ugotovitev
Analiza OITGP-RS je potrdila prisotnost okoljskih oznak tipa I in III ter nekaterih drugih
okoljskih oznak. Se pa le-te pojavljajo pri relativno omejenem številu pregledanih proizvodov.
Okoljske oznake tipa I smo zaznali pri 4,2 % popisanih gradbenih proizvodov. Pojavljajo
se pri fasadah, in sicer v skupinah 2.1 Izolacija iz mineralne volne (23 %) in 10.1.03 Zunanje
stene (11 %). Oznake imajo tuji proizvajalci, ki imajo pomembna tržišča v Nemčiji, zato so bile
vse popisane okoljske oznake nemški Blue Angel.
Oznake tipa III smo zaznali pri 4,3 % popisanih gradbenih proizvodov. Glavnino EPD
oznak sta izdala nemški Inštituta za gradbeništvo IBU in slovenski ZAG. Pri pregledu smo zaznali
tudi en EPD MRPI, ki ga vodi nizozemsko združenje za gradbene proizvode NVTB. Med
pregledanimi skupinami smo največ EPD-jev zaznali v skupini 10.1.03 Zunanje stene (35 %),
pojavljajo se tudi v skupini 2.1 Izolacija iz mineralne volne (11 %), posamezni tudi v skupini
4.1.03 Jekleni nosilni profili (2 %).
Pri pregledu gradbenih proizvodov smo zaznali tudi 9 drugih okoljskih oznak. Večina
izmed njih pokriva zgolj en okoljski segment. Zaznali smo oznake, ki preverjajo vsebnost VOC
in oznake, ki preverjajo trajnostno upravljanje z lesom. Največ oznak je bilo v skupinah 10.1.03
zunanje stene (67 % proizvodov z oznako), pri več kot 20 % pregledanih proizvodov pa smo
zaznali druge oznake tudi v skupinah: 4.1.03 Jekleni nosilni profili (36 %), 2.1 Izolacija iz
mineralne volne (28 %), 6.7.03 Poliuretanske pene in izdelki (26 %), 3.1.02 Lesene nosilne
konstrukcije (24 %). Med drugimi oznakami smo identificirali tudi oznake, ki označujejo
skladnost proizvoda s standardi certificirane trajnostne gradnje. Vsi proizvodi s temi oznakami
so bili preverjeni v skladu z ameriško shemo LEED.
Gradbeni proizvodi, ki imajo okoljske oznake, večinoma prihajajo iz tujine oz. so
proizvedeni v Sloveniji z namenom trženja na tujih trgih. Zaznane okoljske oznake zato
niso posledica povpraševanja na našem trgu. Povpraševanje je šibko, potrošniki pa so do
označenih proizvodov tudi nezaupljivi. Zaradi nizkega povpraševanja, ki ne upravičuje visokih
stroškov pridobitve in vzdrževanja določenih tipov oznak, podjetja ne odločajo za njihovo
pridobitev, ali celo razmišljajo o opustitvi okoljskih oznak.
Poudarjen je bil tudi problem neustreznega načrtovanja stavb, kjer bi lahko z uporabo
sodobnejših orodij znižali količino odpadkov med gradnjo ter optimizirali dolgoročno
vzdrževanje objektov. Uporaba tovrstnih orodij bi tudi bistveno olajšala certificiranje stavb
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po zahtevah priznanih sistemov certificiranja trajnostne gradnje. To področje v Sloveniji ni
razvito, a ponuja velik potencial, tako na področju okolju prijazne gradnje, kot tudi
dolgoročnega načrtovanja, kar bi bistveno dvignilo kakovost in uporabno življenjsko dobo
zgrajenih objektov. Če bi ti standardi postali primarno pravilo pri javnih investicijah, bi to
zagotovilo optimalnejšo porabo javnih sredstev ter iskanje najprimernejših inženirskih in
arhitekturnih rešitev glede na namen vsakega posameznega javnega objekta.
Zaznali smo tudi inovativne poslovne prakse na področju ponovne uporabe
gradbenega materiala in uvajanja novih tehnologij. Na srednji in daljši rok je med bolj
zanimivimi tehnologija biokemije, ki obljublja bistveno bolj okolju prijazne oz. naravne
materiale v tržnem segmentu gradbene kemije.

4.3.2 Zaključki
Temeljni problem slovenskega trga na področju okoljskega certificiranja je nerazvitost
v smislu poznavanja in povpraševanja po okoljskih oznakah. Posledično proizvajalci niso
motivirani za pridobitev in vzdrževanje okoljskih oznak, saj jim ne nudijo dodane vrednosti.
Zato so oznake prisotne predvsem pri večjih podjetjih, ki delujejo v mednarodnem okolju, kjer
oznake zahtevajo bolj razviti trgi in so pogosto tudi pogoj za sodelovanje na javnih razpisih.
Trenutno okoljske oznake proizvajalcem na slovenskem trgu ne zagotavljajo ustreznih
prednosti. Zaradi tega se zanje zlasti manjša in srednja podjetja ne odločajo, saj zahtevana
investicija finančnih sredstev in drugih virov ne zagotavlja doseganja višjih cen oz. boljšega
konkurenčnega položaja. Zaznane prednosti in pomanjkljivosti okoljskih oznak povzema
Tabela 4.9.
prednosti

pomanjkljivost

VIDIKI TRGA
• dodatne poslovne priložnosti (npr.
možnost sodelovanja na (javnih) razpisih v EU,
možnost prodora na druge trge)
• potencialno višja prodajna cena
proizvodov
• večja prepoznavnost in razlikovanje
• olajšana komunikacija lastnosti in
prednosti proizvodov
• večja transparentnost in dostopnost
podatkov (tudi za uporabo pri projektiranju)

VIDIKI TRGA
• višja cena proizvodov (zaradi stroškov
certificiranja) in potencialno manjša
konkurenčnost
• zaradi majhnega povpraševanja ni
prave dodane vrednosti

VIDIKI PODJETIJ
• spodbujanje širšega in bolj
dolgoročnega razmišljanja pri
proizvajalcih (sploh pri priznanih sistemih
gradnje in certificiranja trajnostne gradnje)
• potencial za racionalizacijo procesov,
virov in stroškov

VIDIKI PODJETIJ
• zahtevni administrativni postopki
• dolgotrajni administrativni postopki
• zahtevne meritve
• stroški pridobitve in vzdrževanja
certifikatov (sploh za več proizvodov)
• stroški komuniciranja

Tabela 4.9: SWOT analiza – zaznane prednosti in pomanjkljivosti okoljskih oznak
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Kljub določenim pozitivnim premikom, ki predstavljajo priložnosti za uvajanje okoljskih
oznak, je prisotnih še vedno veliko nevarnosti. Te so povezane tako z zahtevami trga kot
tudi s strokovnimi vidiki ter dejavniki širšega okolja. Zaznane priložnosti in nevarnosti povzema
Tabela 4.10. Med ključnimi nevarnostmi velja pri trgu izpostaviti kriterij najnižje cene in
odsotnost povpraševanja. Med strokovnimi vidiki veliko število in neharmoniziranost okoljskih
oznak, pa tudi paradoks okoljskega certificiranja. Pri širšem okolju predstavljajo glavne
nevarnosti predvsem odsotnost in neusklajenost zakonskih zahtev in smernic, pomanjkljivi
kriteriji Uredbe o zelenem naročanju, pa tudi odsotnost drugih finančnih spodbud.
priložnosti

nevarnosti

VIDIKI TRGA
• večja konkurenca bo spodbujala uvedbo
(razlikovanje, manj možnosti za izgubo posla)
• rast pomena trajnostnih vidikov (za mlajše
generacije so 'novo normalno')
• rast interesa za naravno gradnjo

VIDIKI TRGA
• odsotnost povpraševanja po okoljskih
oznakah (sploh pri proizvodih, ki niso vidni)
• cena kot ključen kriterij odločanja (tudi
socialni damping)
• preferiranje lesa (v zelenem javnem
naročanju, pri subvencijah, Eko skladu ...)
STROKOVNI VIDIKI
• slaba ozaveščenost o okoljskih oznakah
• širitev uporabe BIM (in povezovanje z
• dvom v oznake (npr. zamenjevanje s
bazami EPD-jev)
plačljivimi oznakami iz drugih dejavnosti)
• gradnja baz gradbenih proizvodov (tudi v
• greenwashing
okviru BIM)
• postopno uveljavljanje holističnega
STROKOVNI VIDIKI
pristopa k trajnostni gradnji
• veliko število in neharmoniziranost
• razvoj novih tehnologij odpravlja
oznak
potencialne pomanjkljivosti bolj
• paradoks okoljskega certificiranja
trajnostnih gradbenih proizvodov
(potencialno več odpadkov zaradi krajše
• ugodna izhodišča (npr. nekateri proizvajalci
življenjske dobe in potrebnih menjav)
imajo certifikate za tuje trge, izpolnjujejo kriterije, • neprimerljivost proizvodov z različnimi
a niso pridobili certifikata)
oznakami
• metodološka nedorečenost dopušča
VIDIKI ŠIRŠEGA OKOLJA
arbitrarno določanje rezultatov nekaterih
• priprava nacionalnih kazalnikov
oznak oz. analiz (npr. LCA)
trajnostne gradnje po evropskem
• odsotnost celovitega sistema gradnje
sistemu Level(s)
(npr. problem deponiranja odpadkov)
• rast pomena boljših pogojev dela za
• odsotnost/neažurnost baz podatkov
izvajalce gradbenih storitev
VIDIKI ŠIRŠEGA OKOLJA
• odsotnost zakonskih zahtev in smernic
• odsotnost finančnih spodbud
• pomanjkanje nadzora (nad izvajanjem del,
načrtovanega in dejansko vgrajenega ...)
• merila Zelenih javnih naročil (predpisana
struktura materialov, ne cilji)
• izobraževalni sistem ne sledi razvoju
okolju prijaznih materialov
Tabela 4.10: SWOT analiza – zaznane prednosti in pomanjkljivosti okoljskih oznak
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4.3.3 Priporočila
Priporočila državi za spodbujanje uvajanja in uporabe okoljskega označevanja lahko strnemo
v štiri področja: zakonodajni okvir, ozaveščanje, spodbujanje inovativnih praks in finančne
spodbude. Tabela 4.11 povzema potencialne spodbujevalce, ki jih v nadaljevanju še
podrobneje predstavljamo v obliki priporočil.
zakonodajni okvir

ozaveščanje

•

•

•
•

revizija,
dopolnitev in
uskladitev
obstoječih
zakonskih
podlag z vidika
okoljskega
označevanja
povečanje
učinkovitosti
nadzora
dopolnitev
izhodišč Uredbe
o zelenem
javnem
naročanju

•

•

ozaveščanje
javnosti
(strokovne,
proizvajalcev,
široke)
centralna točka
za nudenje
strokovne
podpore in
informacij
spodbujanje
transparentnosti
in ažurnosti
informacij

spodbujanje
inovativnih praks
• spodbujanje
novih metod
načrtovanja
gradnje (npr. BIM)

finančne spodbude
•
•
•

davčne
spodbude
subvencije
nagrade

Tabela 4.11: Potencialni spodbujevalci uvajanja in uporabe okoljskih oznak

4.3.3.1 Zakonodajni okvir
Priporočilo 1: Revizija, dopolnitev in uskladitev vseh obstoječih zakonskih podlag z
vidika okoljskega označevanja
Obstoječa zakonodaja vključuje vidike okoljskega označevanja v zelo omejenem
obsegu. Trg gradbenih proizvodov ureja Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1), ki ne
predvideva posebnih zahtev ali priporočil za okoljsko označevanje. ZGPro-1 varovanje okolja
predvideva zgolj v sklopu inšpekcijskega nadzora244. Se pa določene aktivnosti na tem
področju že dogajajo, saj npr. Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE) zahteva, da proizvajalci
izpolnjujejo tehnične zahteve glede okoljsko primerne zasnove ter zagotavlja jasne in
razumljive informacije za končne uporabnike v slovenskem jeziku245. Tudi osnutek novega
Gradbenega zakona, ki je v medresorskem usklajevanju do 7. januarja 2021246, posredno
vključuje vidik okolja. V 2. odstavku 35. člena predlog zakona dopolnjuje obstoječo ureditev
na ponovne rabe materialov. Nov zakon predvideva, da se smejo pri vgradnji uporabiti
materiali, gradbeni proizvodi in proizvodi, ki so že bili uporabljeni, in njihova ponovna uporaba
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Glej zadnjo alinejo 2. odstavka 17. člena, citirano 14.12.2020. dostopno prek: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6535
Glej 1. Odstavek 47. Člena Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE), citirano 14.12.2020, dostopno prek:
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8136#
246 Po Helena Kovač (osebna komuniciranje, 17.12.2020).
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ne predstavlja tveganj za uporabnike in okolje in po uporabi niso spremenjene bistvene
zahteve za objekte247.
Primere dobrih praks lahko predstavljajo druge države oz. drugi proizvodi. Tako ima trg
elektronskih naprav (svetila, elektronski pripomočki itn.) že več let uvedene enotne sheme
prikazovanja porabe energije, ki jih morajo izpolniti vsi proizvajalci, ne glede na velikost. V
tujini (npr. v Franciji) imajo za določene gradbene proizvode obvezno dodatno preverbo VOC
parametrov, ki jih mora proizvajalec navesti v grafično intuitivni obliki na embalaži proizvoda
(glej poglavje 3.9). Zato analize tovrstnih dobrih praks lahko predstavljajo izhodišče za revizijo
zakonskih okvirov tudi na področju okoljskega označevanja gradbenih proizvodov.
Natančneje bi morali definirati tudi, na kakšen način bi zbrane podatke predstavili končnemu
potrošniku znotraj različnih produktnih skupin gradbenih proizvodov. Poskusi na ravni EU za
uvedbo takšnih pravil so sicer v sklepnih fazah (glej poglavje 3.6).
Posebno pozornost bi morali nameniti manjšim proizvajalcem ter ponudnikom
gradbenih proizvodov. Na področju okoljskega označevanja so trenutno aktivna predvsem
velika mednarodna podjetja, medtem ko bi za manjša slovenska podjetja uvajanje okoljskih
oznak predstavljalo veliko finančno in administrativno obremenitev. Zato je v kontekstu
spreminjanja zakonodajnih okvirov potreben razmislek o smiselnih ukrepih za pomoč manjšim
igralcem pri prehodu na okoljsko označevanje, npr. v obliki subvencioniranja uvedbe okoljskih
oznak, pomoči pri usmeritvi k primernim sistemom certificiranja glede na trende v EU oz.
Level(s), v ustrezno prilagojenem prehodnem obdobju ipd.

Priporočilo 2: Povečanje nadzora nad vgrajenimi gradbenimi proizvodi
Trenutni nadzor je pomanjkljiv, zato prihaja do razkoraka med načrtovanimi in dejansko
vgrajenimi gradbenimi proizvodi. Menjave izvajalcem omogočajo optimizacijo dobička, v
primeru obveznih zahtev okoljskih standardov na področju gradbenih proizvodov pa bo interes
za manipulacijo z gradbenim materialom lahko še večji. Država bi zato morala sočasno s
krepitvijo zahtev glede okoljskega označevanja krepiti tudi pristojne inšpekcijske službe.
Poleg uradnega nadzora bi lahko s pomočjo kratkih navodil oz. kontrolnega seznama
(ang. check-list) dodatno spodbujali 'samonadzor' na končni točki. Seznam vsega
potrebnega za izpolnjevanje zakonskih obveznosti bi bil dober pripomoček tako za izvajalce
kot tudi za investitorje, ki bi s tem lahko tudi sami ob zaključku projekta preverili, ali je bila
gradnja izvedena skladno s prvotnim načrtom in z zakonodajo ter ali dosega ključne trajnostne
cilje. Principe trajnostne gradnje bi s tem lahko na enostaven način približali tudi širši javnosti.
Hkrati pa bi bil to pomemben prispevek s perspektive omejenih kapacitet inšpekcijskih služb.
Priporočilo 3: Dopolnitev izhodišč Uredbe o zelenih javnih naročilih
Obstoječa Uredba o zelenem javnem naročanju trajnostnih vidikov ne obravnava
holistično. Zaradi arbitrarnega pravila o vrsti gradbenega materiala stroka izpostavlja, da v
praksi velikokrat prihaja do prilagajanja izhodišč uredbe v korist cenejši gradnji iz
konvencionalnih materialov. Ker je favoriziran specifičen material (les) lahko v praksi pride do
247

Prav tam.
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problematičnih kompromisov in rešitev, ki zgradbo podražijo, bodisi vanjo ne vključijo
optimalnih materialov glede na namembnost objekta, njegovo lokacijo itn. Pri gradnji je
pomembno, da se v največji možni meri upoštevajo priporočila stroke, ki izhajajo iz presoje
vsakega projekta posebej, zato bi bilo smiselno določila o obveznem deležu določenih
gradbenih materialov (les) zamenjati s primarno obvezo izpolnjevanja zahtev priznanih
sistemov gradnje in certificiranja trajnostne gradnje.
Po vzoru tujine bi bilo smiselno razmisliti o uvedbi jasnih zahtev za zgradbe, ki so
predmet javnih investicij. Sistematične analize primerov dobrih praks s trgov, ki imajo daljšo
tradicijo okoljskega certificiranja, lahko pohitrijo in poenostavijo pripravo tovrstnih zahtev za
slovenski trg. V Nemčiji npr. uporabljajo shemo BNB,248 ki predstavlja poenostavljeno
metodologijo DGNB z vsemi ključnimi elementi (npr. LCA presojo, presojo kakovosti
načrtovanja, dolgoročne stroške vzdrževanja itn.). Z njo zagotavljajo čim večjo ekonomičnost
ter čim bolj okolju prijazno gradnjo različnih tipov gradbenih projektov (pisarn, šol, parkov ipd.).
Veliko elementov BNB standarda bo tudi sestavni del sistema Level(s), kar bi javnim organom
dalo pomembne izkušnje ob uveljavitvi novih evropskih standardov po letu 2026. Država bi s
tem javnim investitorjem tudi lažje utemeljila cilje uredbe, saj bi poleg okoljskih zasledovala
tudi cilje čim kakovostnejše, ekonomične ter uporabniku prijazne gradnje.
Država bi morala v Uredbi podrobneje definirati tudi način nadzora nad ustreznostjo
zelenih javnih naročil na področju gradnje. Trenutno nadzora nad izvajanjem uredbe ni,
izboljšala pa bi ga lahko npr. z zahtevo po dokazovanju izpolnjevanja zahtev ob pridobitvi
uporabnega dovoljenja.

4.3.3.2 Ozaveščanje
Priporočilo 4: Ozaveščanje o pomenu okoljskega označevanja
Ozaveščanje različnih ciljnih skupin o okoljskem označevanju predstavlja izhodiščno
točko za spodbujanje uporabe okoljskih oznak. Stopnja poznavanja in zavedanja vloge ter
pomena okoljskega označevanja je relativno nizka, zato bi komunikacijska kampanja morala
biti usmerjena čim bolj ciljno in vsaki skupini – strokovni, proizvajalcem, široki javnosti –
prestaviti ključne vidike in koristi zanje. Ozaveščanje bi tako poleg predstavljanja okoljskih
oznak in njihovih prednosti moralo izpostavljati tudi širše vidike pozitivnih učinkov uporabe
okolju prijaznejših proizvodov (npr. manj končnega odpadka) kot tudi bolj specifične vidike, ki
imajo neposreden vpliv na posameznika (npr. varovanje zdravja dolgoročnih uporabnikov
objektov, varovanje zdravja izvajalcev gradbenih storitev).
Pomemben del ozaveščanja tematike je tudi njena vključitev v izobraževalni sistem. To
velja tako za splošno izobraževanje (npr. na gimnazijah in tehničnih gimnazijah, kjer bi dijake
seznanjali z okoljsko problematiko in z vplivom gradbenih proizvodov in gradbene kemije na
okolje), kot tudi za kurikule programov, ki izobražujejo strokovne kadre, aktivne na tem
področju – npr. v poklicnem šolskem sistemu, kjer se izobražujejo prihodnji izvajalci gradbenih
storitev. Sestavni del izobraževanja strokovnih kadrov bi moralo biti tudi seznanjanje z
najnovejšimi okolju prijaznimi proizvodi, sodobnimi metodami načrtovanja (npr. BIM, glej
248
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priporočilo 7) in modeli certificiranja na področju trajnostne gradnje (npr. BREEAM, LEED,
DGNB). Poleg uvedbe teh vsebin v formalne izobraževalne procese (npr. na Fakulteti za
arhitekturo, Fakulteti za gradbeništvo, Fakulteti za strojništvo, Fakulteti za elektrotehniko) bo
potrebno tudi dodatno kompetenčno izpopolnjevanje gradbenih inženirjev ter arhitektov, ki so
s formalnim izobraževanjem že zaključili. Slednjega bi lahko organizirala oz. finančno podprla
tudi država.

Priporočilo 5: Vzpostavitev centralne točke za nudenje strokovne podpore in informacij
zainteresiranim javnostim
Poseben strokovni organ oz. centralna točka za nudenje informacij bi olajšala
orientacijo med različnimi okoljskimi oznakami. Trenutni položaj na področju okoljskega
označevanja gradbenih proizvodov je zaradi številnih oznak precej kompleksen, dodatno pa
tudi zaradi pomanjkanja znanja s tega področja. Centralna točka, ki bi lahko bila vzpostavljena
v okviru MOP ali pristojne agencije (ARSO), bi zainteresiranim proizvajalcem nudila pomoč
pri izbiri najbolj relevantnih okoljskih oznak za določen proizvod ali projekt, podatke o
povpraševanju po določenih tipih oznak oz. zahtevah za obvezno okoljsko presojo na
nekaterih tujih trgih, jim pomagala pri vzpostavitvi pogojev za pridobitev oznake ipd.
Na centralni točki bi podporo lahko dobili tudi deležniki, ki izvajajo naročila v skladu z
Uredbo o zelenem javnem odločanju. V pomoč bi jim bila tako z vidika oblikovanja meril kot
tudi preverjanja ponudnikov.
Centralna točka bi omogočala tudi dostop do baz podatkov o imetnikih okoljskih oznak.
Baza okoljskih proizvodov je pomembna za zagotovitev kakovostnega svetovanja na področju
okoljskih oznak. Informiranje pa bi izboljšala zlasti tistim investitorjem, ki svoje zgradbe želijo
certificirati v enem izmed trajnostnih sistemov gradnje (npr. LEED, BREEAM, DGNB). Ključna
izziva pri izgradnji baze sta zagotoviti čim bolj celovit zajem (idealno 100-odstoten) ter skrb za
ažurnost informacij o gradbenih proizvodih z okoljskimi oznakami, ki bi morale biti objavljene
v berljivi in razumljivi obliki. Oboje je pogojeno z ozaveščenostjo proizvajalcev in prodajalcev
ter njihovo zainteresiranostjo za postavitev in posodabljanje vseh podatkov. Velik problem je
tudi dejstvo, da bi zajem in vzdrževanje podatkov podjetjem predstavlja dodatne obremenitev
in stroške, ki so lahko nesorazmerni glede na prodajni potencial, ki ga predstavlja slovenski
trg. Zato se kot alternativa postavitvi nacionalne baze kaže opcija, da se na enem mestu
zberejo povezave na vse obstoječe baze podatkov o gradbenih proizvodih, ki nastajajo v
okviru različnih institucij, pobud ali certifikacijskih organov. S tem bi se izognili podvajanju dela
(npr. dvojnemu vnašanju javno že objavljenih podatkov) ter prispevali k pregledu in
transparentnosti vseh razpoložljivih informacij z domenskega področja.

Priporočilo 6: Spodbujanje transparentnosti in ažurnosti informacij
Spodbujanje zagotavljanja ažurnih in celovitih informacij na spletnih virih bi dodatno
pripomoglo k povečevanju ozaveščenosti o tematiki. To velja tako za certifikacijske
organe kot tudi za proizvajalce, nosilce posameznih okoljskih oznak. S tem bi se presegle
trenutno identificirane omejitve, kot npr., da je imetništvo določene oznake razvidno iz
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nacionalne, ne pa tudi mednarodne baze certifikacijskega organa, ali da je na spletnih straneh
proizvajalcev objavljena pomanjkljiva dokumentacija – v smislu manjkajočih dokumentov (npr.
tehničnih listov) ali informacij (npr. o vsebnosti določenih snovi). Pomembnost razpoložljivosti
celovitih in točnih informacij na spletu se bo še povečevala s prihodom novih generacij, ki jim
splet predstavlja osnovni način pridobivanja informacij. Hkrati pa bi se s tem lahko preseglo
tudi potencialne omejitve v času COVID-19 ukrepov, ko ni možno fizično preverjanje
dokumentacije gradbenih proizvodov v trgovinah,

4.3.3.3 Spodbujanje inovativnih praks
Priporočilo 7: Spodbujanje novih metod načrtovanja gradnje
Uvedba BIM (Building Information Modeling) v procese načrtovanja stavb lahko pomeni
dodaten pozitiven premik na področju okoljskega označevanja. BIM sodi med
obetavnejše tehnologije na gradbenem področju, saj omogoča virtualno načrtovanje in
spremljanje vgrajenih gradbenih materialov ter zagotavlja znatno znižanje stroškov in
zmanjšuje možnost napak med gradnjo. Spodbuja tudi izgradnjo knjižnic (certificiranih)
gradbenih proizvodov, kar za proizvajalce predstavlja neposreden interes za ažurnost
podatkov.
Večja razširjenost te tehnologije bi izboljšala tudi preglednost vgrajenih gradbenih
materialov. Boljši pregled bi po eni strani olajšal enostavno in hitro menjavo gradbenih
proizvodov ali periodično vzdrževanje objekta, po drugi pa povečal možnost reciklaže tistih
materialov, ki so izdelani iz primernih surovin. Evropsko gradbeno opazovalno telo (ECSO)
priporoča, da države uvedejo zahtevo za projektiranje v BIM pri vseh javnih naročilih in s tem
spodbudijo hitrejšo uvedbo tega standarda tudi na zasebnem trgu249. V Sloveniji je trenutno
praksa obveznega načrtovanja v BIM izpeljana stihijsko. Nekateri javni naročniki (npr.
Stanovanjski sklad, DARS250) v razpisni dokumentaciji pri večjih (infrastrukturnih) projektih že
zahtevajo, da izvajalci uporabljajo BIM, a je implementacija pogosto pomanjkljiva, saj nekateri
pomembni deležniki (npr. izvajalci, vzdrževalci) tega orodja ne uporabljajo. Medtem ko je
situacija npr. v Nemčiji povsem drugačna, saj morajo z letom 2020 vsa nemška javna naročila
v gradbeništvu potekati z uporabo BIM-a.

4.3.3.4 Finančne spodbude
Priporočilo 8: Davčne spodbude
Znižane davčne stopnje bi potrošnike in s tem podjetja spodbudile k hitrejšemu
prehodu k okoljsko prijaznim proizvodom. Z nižjimi davki za okolju prijaznejše proizvode
bi država spodbujala predvsem vsakodnevno potrošnjo gradbenih proizvodov, zato bi bili za
takšne zakonske ukrepe še posebno primerni proizvodi z okoljsko oznako tipa I. Odsotnost
državnih spodbud je ob šibkem povpraševanju velik negativni dejavnik za prelaganje odločitve
proizvajalcev o certificiranju proizvodov. Davčne spodbude bi lahko ciljale na povečanje
249
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proizvodnje okoljsko certificiranih proizvodov in zato bi bili proizvodi z okoljskimi oznakami
deležni nižje obdavčitve (npr. v obliki znižane stopnje davka na dodano vrednost - DDV).
Pristojne institucije opozarjajo, da davčne spodbude na področju DDV ciljajo samo na končno
ceno proizvoda, zaradi česar se lahko zanemari vpliv proizvodnje, transporta itn.251 Vezava
znižane stopnje DDV na imetje ene izmed vnaprej določenih okoljskih oznak bi lahko rešila to
dilemo. Država bi lahko davčno dodatno obremenila tudi točno določene materiale gradbenih
proizvodov, ki bi bili opredeljeni kot netrajnostni oz. težavni za nadaljnjo reciklažo. Takšna
obdavčitev poviša cene običajnim proizvodom in spodbudi prodajo okoljsko sprejemljivejših
substitutov, tudi če le-ti nimajo pridobljene okoljske oznake252.
Spodbujanje priznanih sistemov gradnje in certificiranje trajnostne gradnje zahteva
drugačne davčne spodbude. Sheme, kot so DGNB, LEED ali BREEAM, predstavljajo visok
začetni strošek, ki bistveno podraži gradnjo objekta, a dolgoročno omogočajo tudi bistvene
prihranke na energiji, materialu itn. Te sheme so sicer koristne tudi za širšo skupnost oz.
državo. Vsak certificiran objekt omogoči dodatne izkušnje s področja okoljske gradnje
projektantom in izvajalcem ter s tem dvigne kakovost gradnje. Poleg tega takšni objekti
zahtevajo znatno manj virov za vsakodnevno delovanje in vzdrževanje, daljša življenjska doba
pa pomeni manj deponiranih gradbenih odpadkov. Na državni ravni je skrb za spodbujanje
certificiranje trajnostne gradnje enako pomembna, kot skrb za vgradnjo okoljsko certificiranih
proizvodov. Z razliko od spodbud potrošnje je za spodbujanje okoljsko certificirane gradnje
bolj smiselno razmisliti o drugačnih ukrepih. V tujini okoljsko certificiranje objektov spodbujajo
z 1) davčnimi olajšavami, če zgradba dosega določene okoljske standarde in 2) davčnimi
investicijskimi krediti (ang. investment tax credit), kjer država investitorju stroške gradnje
prizna z nižjo davčno osnovo zgrajenega objekta253. Takšni ukrepi bi spodbudili predvsem
uporabo proizvodov z okoljskimi oznakami tipa III, ki so potrebni za LCA analize objektov v
okviru priznanih sistemov gradnje in certificiranje trajnostne gradnje.

Priporočilo 9: Subvencije
Z državnim subvencioniranjem programov okoljskega subvencioniranja bi lahko
zagotovili večji delež okoljsko certificiranih gradbenih proizvodov. S tem bi država
pomagala preseči začaran krog šibkega povpraševanja, ki vodi v odsotnost okoljskega
certificiranja. Cenejši postopki pridobivanja okoljskih certifikatov ter možnosti optimizacije
proizvodnih in transportnih procesov bi nedvomno k certificiranju spodbudili podjetja, ki
trenutno še razmišljajo o okoljskem certificiranju ter povečevati interes proizvajalcev, ki o
okoljskem certificiranju svojih proizvodov sploh še ne razmišljajo. Država oz. MOP bi moral
oblikovati tudi jasno strategijo subvencioniranja in določiti cilje subvencij (npr. ali je cilj
subvencije oznaka za končnega potrošnika, oznaka za LCA analizo itn.).

251
OECD. »Creating Market Incentives for Greener Products« (str. 50), citirano 14.12.2020. Dostopno prek:
https://www.oecd.org/environment/outreach/EN_Policy%20Manual_Creating%20Market%20Incentives%20for%20Greener%20Product
s_16%20September.pdf
252 Prav tam, str. 47.
253 CTI. Top 3 Tax Incentives for Building ‘Green’, citirano 14.12.2020. Dostopno prek:
https://www.ctillc.com/blog/the-top-3-taxincentives-available-for-green-building-construction
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Priporočilo 10: Nagrade
Nagrajevanje okolju prijazne gradnje, bi nudilo dodatno spodbudo investitorjem. MOP
bi lahko okoljsko prijazno gradnjo spodbujal tudi preko natečajev za nagrajevanje primerov
dobrih praks. Investitor z inovativno in okolju prijazno gradnjo bi lahko dobil denarno nagrado,
ki bi mu pomagala povrniti del stroškov za okolju primerno gradnjo. Takšni natečaji bi po eni
strani spodbudili investitorje k trajnostno naravnani gradnji, po drugi pa bi omogočali zbiranje
podatkov o dobrih praksah slovenskega gradbeništva ter z ustrezno medijsko podporo
ozaveščali tudi širšo javnost. Prihodnjem investitorjem bi hkrati omogočali izbiro projektantov
in izvajalcev, ki imajo dokazane kompetence in reference na področju trajnostne gradnje.
Primere dobrih praks pa bi lahko implementirali pri novogradnjah in tudi pri prenovah
obstoječih objektov. Prenove bi morala politika posebej spodbujati, saj trajnostna gradnja
pravzaprav neposredno pomeni tudi prenovo že obstoječega stavbnega fonda zgrajenih
objektov. Izvedbo natečajev bi MOP lahko organiziral v lastni režiji ali organizacijo predal
pristojni panožni instituciji (npr. Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije).
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5 Priloga
5.1 Baze podatkov o trajnostnih gradbenih proizvodih
S hitrim pregledom baz trajnostnih proizvodov smo identificirali nekaj baz, v okviru katerih se
zbirajo podatki o okoljskih in/ali zdravstvenih vidikih gradbenih proizvodov. Baze so
namenjene arhitektom in načrtovalcem pri iskanju trajnostnih gradbenih materialov in hkrati
pomagajo proizvajalcem, da predstavijo svoje trajnostne gradbene materiale.254 Nekatere
izmed njih kratko predstavljamo v nadaljevanju.
ÖKOBAUDAT255 deluje pod okriljem nemškega Zveznega ministrstva za interjer, stavbe in
skupnost v Nemčiji (nem. Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat – BMI). Baza
nastaja v okviru raziskovalnih projektov, ki so sestavni del inovativnega programa “Future
Building” (nem. Zukunft Bau) in gradi standardizirano bazo podatkov za ekološke presoje stavb.
Klasifikacija ÖKOBAUDAT pokriva 10 krovnih skupin (področij) gradbenih proizvodov in je
hierarhično organizirana na treh ravneh. Podatki so javno dostopni brez stroškov.

Slika 5.1: Primer iskanja po bazi ÖKOBAUDAT256

ÖKOBAUDAT opredeljuje 24 kazalnikov, ki morajo biti vključeni v okoljske deklaracije EPD za
gradbene proizvode (Slika 5.2), in podpira zlasti certifikata trajnostne gradnje DGNB in BNB.

254

https://www.susbuild.eu/blog/sustainable-building-materials-and-components-database-in-europe/
https://www.oekobaudat.de/en.html
256 https://www.oekobaudat.de/no_cache/en/database/database-search.html
255
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Slika 5.2: Kazalniki baze ÖKOBAUDAT 257

V bazi je trenutno okrog 960 vpisanih podatkov, strukturo baze po skupinah prikazujeta Slika
5.3 in Tabela 5.1.

Slika 5.3: Struktura podatkov baze ÖKOBAUDAT258

257
258

https://www.oekobaudat.de/fileadmin/downloads/0068G_en_BF_200106ms.pdf
https://www.oekobaudat.de/en/guidance/data-users.html
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skupine

število
proizvodov

1 MINERAL BUILDING PRODUCTS
1.1 Binder

1.2 Concrete aggregates

1.3 Bricks, blocks and
elements

1.1.01 Cement

11

1.1.02 Lime

2

1.1.03 Gypsum

5

1.1.04 Clay

1

1.2.01 Sand and gravel

4

1.2.02 Natural stone

6

1.2.03 Pumice

4

1.2.04 Expanded clay

2

1.2.05 Expanded shale

1

1.2.06 Granulated foam glass

1

1.2.07 Perlite

2

1.2.08 Byproducts from power plant

3

1.2.10 Dry filling material

1

1.3.01 Sand lime brick

3

1.3.02 Fired brick

5

1.3.03 Aerated concrete

4

1.3.04 Light concrete

10

1.3.05 Precast concrete elements and goods

31

1.3.06 Stoneware

2

1.3.07 Tiles and cladding panels

5

1.3.08 Natural cut stone

6

1.3.09 Slate

1

1.3.10 Ceramic roof tile

4

1.3.12 Fibre Cement

1

1.3.13 Gypsum plasterboard

1.4 Mortar and Concrete

169

10

1.3.14 Dry screed

2

1.3.15 Ceiling panel

1

1.3.16 Glass block

1

1.3.17 Air-dried brick (adobe)

3

1.3.19 Substrate

1

1.3.20 Artificial stone

1

1.4.01 Ready mixed concrete

0

1.4.02 Mortar (masonry)

6
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1.4.03 Screed dry mortar
1.4.04 Renders and plasters
1.4.05 Adhesive and adhesive mortar

2 INSULATION MATERIALS

6
15
8
58

2.1 Mineral wool

6

2.2 Expanded polystyrene

0

2.3 Extruded polystyrene

0

2.4 Polyurethane rigid foam

0

2.5 Rigid phenolic foam

3

2.6 Foam glass

7

2.7 Wood wool panels

0

2.8 Expanded perlit

5

2.9 Expanded cork

1

2.10 Wood fibre

5

2.11 Cellulose fibre

3

2.12 Flax fibre

1

2.13 Hemp

1

2.14 Cotton

2

2.16 Urea formaldehyde resin

1

2.17 Melamine resin

1

2.18 Polyethylene

4

2.20 Calcium silicate / Calcium-

2

2.21 Thermal insulation composite system

12

2.23 Straw

1

2.24 Silicium dioxide based

0

2.25 Insulation elements

3

3 WOOD
3.1 Solid wood

37
3.1.01 Structural timber
3.1.02 Solid structural timber (KVH)

2

3.1.03 Duo and trio laminated beams

2

3.1.04 Glue-laminated timber

4

3.1.05 Glue-laminated timber board

3

3.2 Derived timber products
3.3 Wooden floor

10

0
3.3.01 Laminate flooring
3.3.02 Parquet

2
10
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3.3.03 Cork

4 METALS

59

4.1 Steel and iron

4.1.02 Steel reinforcement mesh
4.1.03 Structural steel profile

4.2 Stainless steel

4.3 Aluminium

4.4 Copper

4.6 Lead
4.7 Surface treatment
coating of metals

4

and

1
20

4.1.04 Steel sheets

6

4.1.05 Cast or forged steel and iron items

3

4.2.01 Stainless steel sheets

1

4.2.02 Stainless steel profiles

1

4.2.03 Stainless steel tap water tubes

0

4.3.01 Aluminium sheets

1

4.3.02 Aluminium profiles

4

4.3.03 Cast aluminium

1

4.3.04 Aluminium foil

1

4.4.01 Copper sheets

1

4.4.02 Copper pipes

12

4.4.04 Cast or forged copper and brass items

2

4.6.01 Lead sheets

1

4.7.01 Anodising of aluminium

1

4.7.02 (Wet) varnishing of metals

2

4.7.03 Powder coating

1

5 COVERINGS

46

5.1 Primer

5.1.01 Primer for paints and plasters

6

5.4 Facade paint

5.4.01 Dispersion

2

5.4.02 Silicate dispersion

1

5.4.03 Silicone resin

1

5.5.01 Wall and ceiling covering

2

5.5 Interior covering

5.5.02 Interior paint
5.6 Varnishes and stains

5.9 Fire protection

5.6.01 Varnish systems for wooden windows

3

5.6.02 Varnish systems for wooden facade

2

5.6.03 Parquet varnish

2

5.6.04 Varnish systems for metals

3

5.9.01 Interior and exterior coatings

1

6 PLASTICS
6.1 Tubes

23

103
6.1.01 Tab water tubes

4
89

skupine

6.2 Floorings

6.3 Roofing membranes

6.4 Profiles

6.5 Elastic plastic profiles

6.6 Foils and fleeces

število
proizvodov
6.1.02 Sewer tube

5

6.1.03 Rainwater/Grey water tubes

1

6.2.01 PVC flooring

5

6.2.02 Rubber flooring

4

6.2.04 Linoleum flooring

3

6.2.05 Textile flooring

6

6.3.01 Bituminous sheet

4

6.3.02 PVC sheet

6

6.3.03 Elastomer sheet

5

6.3.04 EVA sheet (Ehylene Vinyl Acetate)

3

6.3.08 ECB roofing
Copolymer Bitumen)

1

membrane

6.3.09 PIB sheeting (Polyisobutylene)

2

6.4.01 Rigid plastic profiles

4

6.4.02 Elastic plastic profiles

4

6.5.01 Resin-composite facade panels

0

6.5.02 Transparent panels

4

6.6.01 Secondary water-shedding membrane

5

6.6.02 Vapour barriers and brakes

3

6.6.03 Sealing foils

2

6.6.04 Fleeces

2

6.6.05 Building papers

1

6.6.07 Technical textiles
6.7 Sealing materials

22

6.7.01 Rubber

1

6.7.02 Silicone

1

6.7.03 Polyurethane

1

6.7.04 Bitumen

2

6.7.05 PVC

1

6.7.06 Acrylate

1

7 COMPONENTS FOR WINDOWS AND CURTAIN WALLS
7.1 Frames / Profiles

(Ethylene

131

7.1.01 Wood

2

7.1.05 Aluminium

5

7.1.06 Aluminium thermally separated

10

7.1.07 Steel

2

7.1.09 PVC

2
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7.2 Infill

7.3 Sealing components /
materials

7.4 Window fittings

7.6 Doors

7.7 Drive system

7.2.01 Transparent infill

31

7.2.02 Opaque fillings

12

7.3.01 Sealing profiles

12

7.3.04 Joint sealing tapes

4

7.3.05 Rubber seal

3

7.4.01 Steel window fittings

1

7.4.02 Aluminium window fittings

4

7.4.06 Fastening materials

2

7.4.07 Window handles

1

7.6.01 Steel

23

7.6.02 Aluminium

11

7.7.01 mechanical

1

7.7.02 electrical

5

10 COMPOSITES
10.1 System components

9
10.1.03 Outer walls

1

10.1.04 Inner walls

5

10.1.05 Ceilings

3

100 END OF LIFE
100.1 Generic

17
100.1.01 Construction waste

3

100.1.02 Consumer waste

2

100.1.03 Wood

2

100.1.04 Metals

4

100.1.06 Plastics

3

100.1.08 Building service engineering

3

Tabela 5.1: Število proizvodov vpisanih v posamezni skupini259 v bazi ÖKOBAUDAT260

259
260

Izločeni sta skupini 08 Building Service Enginering in 09 Others.
https://www.oekobaudat.de/no_cache/en/database/database-search.html (analizirano 07.10.2020)
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InData (International Open Data Network for Sustainable Construction)261 je bil ustanovljen
2015 kot delovna skupina s ciljem, da postavi mednarodno strukturo za EPD in LCA podatke
v gradbenem sektorju.

Slika 5.4: Glavni cilji delovne skupine InData262

InData je odprta mrežna struktura, ki uporablja enoten format podatkov ILCD+EPD, ki je bil
razvit za ÖKOBAUDAT. V delovni skupini trenutno sodeluje 12 držav in štiri so že postavile
svoje baze za vključitev v InData mrežo.

Slika 5.5: Sodelujoče države v InData mreži263

Greenbuildingproducts264 je baza podatkov o proizvodih, ocenjenih v skladu z merili LEED
in DGNB. Na voljo sta ločeni bazi podatkov za proizvajalce (proizvajalce gradbenega
materiala, proizvodov in ogrodja) ter uporabnike baz podatkov (gradbeniki, načrtovalci,
gradbena podjetja, akreditirane revizorje DGNB in pooblaščene strokovnjake LEED). Baza se

261

https://www.indata.network
https://www.indata.network/about
263 https://www.indata.network/members
264 www.greenbuildingproducts.eu
262
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sedaj nahaja na platformi Building Material Scout265 in pokriva različne tipe proizvodov, ki
jih razvrščajo v okviru eno nivojske klasifikacije.

Slika 5.6: Podatki, ki jih nudi Building Material Scout266

Baza vključuje tudi informacije, v katerih državah so proizvodi distribuirani. Vključena je tudi
Slovenija, v kateri naj bi bilo distribuiranih 52 proizvodov.
WECOBIS267 je spletni portal, ki ponuja osnovne, nevtralne informacije (brez navedbe
proizvajalcev) za zdravo in okolju prijazno gradnjo. Informacije so na voljo za faze
življenjskega cikla surovin, proizvodnjo, predelavo, uporabo in odstranjevanje ob koncu
življenjske dobe.
WECOBIS je bil ustanovljen kot del raziskovalne pobude Zukunft Bau in se nenehno
posodablja z novimi in posodobljenimi podatki ter prilagaja trenutnemu razvoju. Namenjen je
gradbenim strokovnjakom in vsem, ki jih zanima trajnostna gradnja - arhitektom,
načrtovalcem, gradbenim delavcem in uporabnikom stavb. Nudi:
•
•
•

pomoč pri načrtovanju in razpisih za gradbene materiale;
myWECOBIS za shranjevanje in shranjevanje vsebin lastnih projektov uporabnikov;
kratke informacije o razvrščanju gradbenih skupin proizvodov glede na zahteve BNB.

GreenSpec268 identificira in podpira proizvode, sisteme in storitve za zeleno gradnjo s
pomočjo sistema preverjanja in ocenjevanja proizvodov (ang. Product Assessment Screening
System PASS). Spletno mesto poleg baze proizvodov, ki proizvode razvršča v več nivojev,
vsebuje tudi različne vodiče, članke ipd. Projekt je odobrila in financirala tudi vlada kot
pozitiven korak k zadovoljevanju naraščajočega povpraševanja po znanju o možnostih zelene
gradnje v Združenem kraljestvu.

265

https://building-material-scout.com/?locale=en
https://building-material-scout.com/en/
267 https://www.wecobis.de/
268 http://www.greenspec.co.uk
266
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Slika 5.7: Podatki, ki jih nudi GreenSpec269

Econinventdatbase270 je baza, ki jo vodi Swiss Center for Life Cycle inventories. Nudi
konsistentne, transparentne in ažurne informacije, ki se uporabljajo v različnih okoljskih
študijah, vključno z oceno življenjskega cikla (LCA), pri okoljskih deklaracijah proizvodov
(EPD), zasnovami za okoljski ali ogljični odtis. Podatki so na voljo v ‘ecoSpold2’ formatu.
Vključuje pa zelo širok nabor podatkov, ne le o gradbenih proizvodih. Registracija je
brezplačna, za dostop do vseh podatkov je potrebna licenca.

Slika 5.8: Iskanje po bazi Econinventdatbase 271

269

https://www.greenspec.co.uk/green-products/
https://www.ecoinvent.org/database/database.html
271 https://www.ecoinvent.org/database/how-to-use-ecoinvent-3-online/searching-for-datasets/searching-for-datasets.html
270
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5.2 Pregledani proizvajalci
Pregledane proizvajalce v okviru splošnega pregleda prikazuje Tabela 5.2.
Skupine splošnega pregleda

število pregledanih proizvodov

angleško

slovensko

4.1.03 Structural steel profile

Jekleni nosilni profili

AFV Acciaierie Beltrame S.p.A.
DuferDofin
Metinvest
Marcegaglia
CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o.
Arvedi
SIJ Acroni
6.7.03 Polyurethane

17
13
7
5
5
4
2
Poliuretanske pene in izdelki

SIKA
MAPEI
KEMA MUREXIN
7.1.09 PVC (7.1 Frames/Profiles)

PVC okvirji oken

Egger
Fundermax
Falco
Trespa
Knauf
Tilly
Merkur
Lesonit
Kronospan
J.u.A. Frischeis
Technogips

39
7
6
6
5
5
4
3
2
1

Tesnila

SCHLEGL
Bauhaus
Orodje in Dom
Rek
TESA
Elton
Dihta
10.1.03 Outer walls

98
55
36
7

Tip Top
PVC Markus
AJM okna
Nagode
MIK
Inles d.d.
Satler
Arcont
GLIN
7.3.01 Sealing profiles

53

171
72
36
24
22
8
8
1

Zunanje stene

46
11
6
5
4
4
3
2
2
2
2
1
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Skupine splošnega pregleda
angleško

število pregledanih proizvodov
slovensko

Sonae Arauco
Slovenijales
Heraklith
Eternit

1
1
1
1
Tabela 5.2: Pregledani proizvajalci v okviru splošnega pregleda

Pregledane proizvajalce v okviru pregleda izbranih skupin s strani MOP prikazuje Tabela 5.3.
Skupine pregleda izbranih skupin

število pregledanih proizvodov

angleško

slovensko

1.1.01 Cement

Cement

Lafarge
Salonit Anhovo
CIMSA

35
20
13
2

1.3.02 Fired brick

Opečnati zidaki

Weinerberger
Goriške opekarne

42
29
13

2.1 Mineral wool

Izolacija iz mineralne volne

Knauf insulation
Saint Gobain ISOVER
URSA
3.1.01 Structural timber

48
27
17
Lesene nosilne konstrukcije

Černivšek s.p.
Koles d.o.o.
J.u.A. Frischeis
OGRADI FRANC s.p.
Žaga Rupnik d.o.o.
Žaga Pogorelc d.o.o.
DEU d.o.o.
5.9.01 Interior and exterior
coatings (5.9 Fire protection)

92

21
9
4
3
2
1
1
1

Konstrukcijske barve, laki in/ali lepila

Caparol
Hilti
Chemcolor
AkzoNobel

24
12
4
4
4

Tabela 5.3: Pregledani proizvajalci v okviru pregleda izbranih skupin
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Pregledane proizvajalce v okviru dodatnega pregleda prikazuje Tabela 5.4.
Skupine dodatnega pregleda

število pregledanih proizvodov

angleško

slovensko

1.3.03. Aerated concrete

Porobeton

12

Xella YTONG

12

1.3.05. Precast concrete elements and goods

Betonski zidaki

10

Oblak
Gorec
Igem d.o.o.

4
4
2

7.1.01. Wood (7.1 Frames / Profiles)

Okna iz lesa

38

Jelovica
M Sora
GLIN
KLI Logatec
AJM okna
MIK
Marles
Inles d.d.

8
7
6
4
4
3
3
3

7.1.05. Aluminium (7.1 Frames / Profiles)

Okna iz aluminija

16

Arcont
PVC Markus
MIK
Nagode
AJM okna

9
3
2
1
1
Tabela 5.4: Pregledani proizvajalci v okviru dodatnega pregleda

5.3 Dodatni pregled gradbenih proizvodov
Pregledane skupine in število pregledanih proizvodov prikazuje Tabela 5.5.
Nivo
pregleda
dodatni
pregled

Skupina gradbenih proizvodov

Število
pregledanih
proizvodov

ÖKOBAUDAT skupina272

slovensko poimenovanje

1.3.03. Aerated concrete

1.3.03. Porobeton

12

1.3.05. Precast concrete
elements and goods

1.3.05. Betonski zidaki

10

7.1.01. Wood

7.1.01. Okna iz lesa

38

7.1.05. Aluminium

7.1.05. Okna iz aluminija

16

Tabela 5.5: Število pregledanih proizvodov v dodatnem pregledu

Tabela 5.6 predstavlja krovni pregled prisotnosti okoljskih oznak posameznega tipa v
dodatnem pregledu gradbenih proizvodov.
272

Oznaka iz baze ÖKOBAUDAT. Več: https://www.oekobaudat.de/no_cache/en/database/database-search.html
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Število oznak
Delež glede na vse pregledane proizvode
Število skupin, v katerih se pojavljajo

tip I

tip III

drugo

LCA

VOC

0

10

0

2

0

0%

13,6 %

0%

2,6 %

0%

0

1

0

1

0

Tabela 5.6: Pregled prisotnosti okoljskih oznak posameznega tipa v dodatnem pregledu

V dodatnem pregledu smo zajeli 76 različnih proizvodov iz sorodnih kategorij, kot pri krovnem
pregledu. Nanje smo naleteli ob vzorčenju proizvodov iz krovnih desetih kategorij.
Pri dodatnem pregledu nismo identificirali nobene okoljske oznake tipa I. Našteli pa smo 10
oznak tipa III, z njimi pa je bilo označenih 13,6 % pregledanih proizvodov. Okoljske oznake
smo zaznali v skupini porobetonskih proizvodov, kjer ima en proizvajalec za večino svojih
proizvodov (80 %) registriran tip III EPD pri registracijskemu organu ZAG. Pri pregledu
njihovega EPD smo naleteli na precej težav, saj podrobnejši dokument EPD ni bil javno
objavljen na spletni strani certifikacijskega organa. EPD smo našli ločeno na spletni strani
proizvajalca, kar predstavlja odklon od dobrih praks dostopnosti do podatkov.
Zanimivost, ki smo jo zaznali med tem pregledom, je primer podjetja iz segmenta lesenih
oken, ki ima namesto običajnih okoljskih oznak tipa I oz. tipa III narejeno zgolj LCA analizo
nekaterih svojih proizvodov. LCA certificirani proizvodi sicer predstavljajo 5,3 % pregledanih
proizvodov v segmentu lesenih oken oz. 2,6 % v segmentu vseh pregledanih oken dodatnega
pregleda. Proizvodi na spletni strani nimajo označenih LCA analiz, zato smo do njih prišli po
naključju, med izvajanjem kvalitativnega dela tega pregleda. Analize so opravljala tako
zasebna podjetja, kot javne institucije.
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