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Toplotna izolacija – 
seznam proizvodov za zelena javna naročila 

 
Zeleno javno naročanje je prostovoljno. Na tem seznamu proizvodov so povzeta merila za 
zelena javna naročila, oblikovana za skupino toplotnoizolacijskih proizvodov. V priloženem 
izhodiščnem poročilu so navedeni vsi podatki o razlogih za izbor teh meril in napotila na 
dodatne informacije. 
 
Obrazec za priporočilo za nakup je sestavljen iz dveh sklopov meril: 
 
• osnovna merila lahko uporabljajo vsi naročniki v državah članicah in se nanašajo na 

ključne vplive zadevnega proizvoda na okolje. Zasnovana so tako, da je pri njihovi 
uporabi potrebno čim manj dodatnega preverjanja ali povečanja stroškov; 

• obsežna merila so namenjena tistim naročnikom, ki želijo kupiti najboljše proizvode, ki 
so na voljo na trgu. To lahko zahteva dodatna preverjanja ali rahlo povečanje stroškov v 
primerjavi z drugimi proizvodi, ki imajo isto uporabnost. 

 
Na podlagi osnovnih in obsežnih meril so v navodilih obravnavane različne stopnje v 
postopku javnega naročanja, pri čemer je pojasnjeno, kako je mogoče na vsaki stopnji čim 
bolje upoštevati okoljska merila: 
 

• predmet: to je naslov razpisa, tj. kratek opis proizvoda, gradbenih del ali storitve, ki se 
naroča; 

• tehnične specifikacije: v njih sta jasno, točno in podrobno opisana zahteva in 
standard, ki ju morajo blago, gradbena dela ali storitve izpolnjevati. Prinašajo opis 
minimalnih tehničnih specifikacij, ki jih morajo izpolnjevati vse ponudbe. Določena so 
posebna okoljska merila, vključno z omejitvami in stopnjami, ki jih je treba upoštevati 
pri posameznih proizvodih; 

• merila za izbor: temeljijo na zmogljivosti/sposobnosti ponudnikov, da izvedejo 
naročilo. Prispevajo k identificiranju primernih dobaviteljev, na primer za zagotovitev, 
da je na voljo ustrezno usposobljeno osebje ali da so sprejete ustrezne okoljske 
politike in postopki; 

• merila za dodelitev: to so merila za dodelitev, na podlagi katerih bo naročnik primerjal 
ponudbe in utemeljil svojo odločitev. Merila za dodelitev niso merila 
ustreznosti/neustreznosti, kar pomeni, da se lahko ponudbe za proizvode, ki ne 
izpolnjujejo meril, pri končni odločitvi vseeno upoštevajo, kar je odvisno od njihovega 
rezultata pri drugih merilih za dodelitev; 

• določba o izvedbi naročila – v njej so določeni pogoji, ki jih je treba izpolniti pri 
izvajanju naročila, na primer kako je treba dobaviti blago ali storitve, vključno z 
informacijami ali navodili o proizvodih, ki jih bo zagotovil dobavitelj. 

 
Treba je opozoriti, da izvajalca zavezuje veljavni pravni okvir. 
 
Kadar se pri preverjanju izpolnjevanja meril ugotovi, da je mogoče uporabiti druga ustrezna 
dokazila, lahko to vključuje tehnično dokumentacijo proizvajalca, poročilo o preskusu 
priznanega organa ali druga primerna dokazila. Naročnik bo moral v vsakem primeru posebej 
s tehničnega/pravnega vidika preveriti, ali je mogoče predloženo dokazilo šteti za ustrezno. 
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1. Opredelitev in področje uporabe 
 
V teh merilih za zelena javna naročila je toplotna izolacija opredeljena kot material, ki se 
uporablja za ohranjanje nižjih temperatur v stavbah v poletnih mesecih in višjih temperatur v 
zimskih mesecih tako, da zmanjšuje prehajanje toplote skozi zunanje površine stavbe.1 Šest 
glavnih načinov toplotne izolacije, ki so podrobneje opredeljeni v izhodiščnem poročilu, 
priloženemu temu seznamu proizvodov, predstavljajo: 
 

1. izolacija votlih sten; 
2. izolacija masivnih sten; 
3. izolacija podstrešja; 
4. izolacija tal; 
5. izolacija strehe; 
6. izolacija cevi in vodov. 

 
V veljavnih znakih za okolje so izolacijski proizvodi običajno opredeljeni glede na material, iz 
katerega so izdelani. Obstajajo štiri glavne kategorije materialov: 
 

• neorganska mineralna vlakna; 
• organski materiali, pridobljeni iz goriva; 
• organski materiali, pridobljeni iz rastlin/živali; 
• drugo. 

 
Veljavni znaki za okolje se ne uporabljajo za izolacijo cevi in vodov ali izolacijske proizvode 
na osnovi folije. Zato se merila, navedena v tem dokumentu, uporabljajo le za materiale, ki 
spadajo v zgornje kategorije od 1 do 5. 
 
Večina toplotnoizolacijskih proizvodov spada v področje uporabe direktive o gradbenih 
proizvodih (glej točko 6.2) in je opredeljenih v usklajenih evropskih standardih ter ocenjenih s 
preskusnimi metodami teh standardov. Gradbene proizvode, ki jih ureja navedena direktiva, 
je treba opremiti z znakom CE. Znak CE je treba opremiti s posebnimi tehničnimi 
informacijami o posebni učinkovitosti teh proizvodov. 

 
2. Ključni vplivi na okolje 
 
Nevarni materiali v življenjskem krogu toplotne izolacije ključno vplivajo na okolje, zlasti zaradi 
kemične sestave penilcev. To lahko vpliva na kakovost zraka in vode ter na zdravje ljudi, saj 
je več snovi opredeljenih kot rakotvornih ali dražilnih za osebe z dihalnimi težavami. Veliko 
teh snovi zaradi nevarnih lastnosti ni mogoče odlagati na običajnih odlagališčih. Nekatere je 
mogoče reciklirati, s čimer se zmanjša vpliv na okolje. 
 
Drug pomemben dejavnik je poraba energije, zlasti med proizvodnjo in prevozom. 
Zmanjšanje porabe energije v stavbah z vgradnjo zelo učinkovite izolacije z dobro toplotno 
odpornostjo je namreč zelo pomembno, zato ga je treba prednostno obravnavati. S tem se  
zmanjša poraba energije med uporabo, saj se zmanjša tudi potreba po gorivu za ogrevanje 
prostorov ter se izravna vgrajena energija izolacijskih materialov. Ko se izbere želena toplotna 
odpornost, je treba preučiti tudi vpliv, ki ga imajo različni izolacijski materiali, ki izpolnjujejo 
glavno merilo, na okolje. Na tej stopnji je treba preučiti vplive, ki so povzeti v spodnji 
preglednici. 

                                                 
1 Allen, E. (1999) Fundamentals of Building Construction Materials and Methods. 3. izdaja. John Wiley & Sons. 
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Ključni vplivi na okolje  Pristop pri zelenih javnih naročilih 

 
• Poraba energije, zlasti pri 

proizvodnji in prevozu. 
• Poraba energije v stavbi zaradi 

manj učinkovite izolacije. 
• Onesnaževanje zraka, tal in 

vode zaradi uporabe nevarnih 
snovi, npr. penilcev. 

• Uporaba/pridobivanje surovin. 
• Nastajanje nevarnih odpadkov. 
• Nastajanje odpadnega 

materiala, vključno z nevarnimi 
odpadki in embalažo ter 
njihovim odlaganjem.  

  
• Nakup najbolj energetsko 

učinkovite izolacije. 
• Nakup izolacije, ki je primerna 

v posameznem primeru, da 
se zagotovi največja možna 
korist. 

• Nakup izolacije, pri kateri je 
omejena uporaba nevarnih 
materialov. 

• Spodbujanje učinkovitega 
vzdrževanja izolacije, s čimer 
se podaljša njena življenjska 
doba. 

• Spodbujanje uporabe 
proizvodov po koncu 
življenjske dobe, npr. 
sistemov za prevzem 
rabljenih proizvodov/ponovne 
uporabe/recikliranja. 

• Nakup proizvodov, 
oblikovanih za preprosto 
razstavljanje in recikliranje. 

• Spodbujanje uporabe okolju 
prijaznih materialov. 

• Spodbujanje uporabe 
recikliranih materialov v 
izolaciji in embalaži, in sicer 
neposredno oziroma pri 
embalaži s sodelovanjem v 
akreditiranem sistemu 
recikliranja. 

 
Upoštevajte, da vrstni red, v katerem so navedeni vplivi, ne pomeni nujno vrstnega reda 
pomembnosti. 
 
3. Merila za zelena javna naročila za toplotno izolacijo 
 

3.1. Osnovna merila za zelena javna naročila za toplotno izolacijo 
 
PREDMET 
 

Nakup energetsko učinkovitih in okolju prijaznih toplotnoizolacijskih proizvodov. 

 

 
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
 

1. V povezavi z učinkovitostjo stavb, ki se zahteva v skladu z direktivo o energetski 
učinkovitosti stavb, toplotna prevodnost toplotnoizolacijskega proizvoda ne sme 
presegati 0,044 W/mK. 

 
Preverjanje: kadar so navedena merila za proizvod vključena v ustreznem usklajenem 
evropskem standardu za znak CE, uvedenem na podlagi direktive o gradbenih proizvodih 
(89/106/EGS), mora dobavitelj predložiti informacije, priložene zahtevanemu znaku CE, s 
čimer dokaže skladnost z navedenimi merili. 
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Kadar navedena merila za proizvod niso vključena v informacije, priložene znaku CE, 
uvedenem na podlagi direktive o gradbenih proizvodih (89/106/EGS), se bo štelo, da so 
proizvodi z ustreznim znakom za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila, skladni. 
Upoštevala se bodo tudi druga ustrezna dokazila ali podpisana izjava. 
 
2. Iz končnega proizvoda se ne bodo sproščale ali lužile snovi, katerih količina bi 

presegala veljavne zgornje meje, določene v naslednjih predpisih: 
 

a) snovi, ki so v EU urejene z Uredbo št. 842/2006/ES o fluoriranih plinih; 
b) vse snovi ali pripravki, ki so v skladu z direktivama 1999/45/ES in 67/548/EGS 

razvrščeni kot rakotvorni (R40, R45, R49), škodljivi za reprodukcijski sistem (R60, 
R61, R62, R63), mutageni (R46, R68), strupeni (R23, R24, R25, R26, R27, R28, 
R51), alergeni pri vdihavanju (R42), povzročitelji dednih genetskih okvar (R46), 
povzročitelji resne nevarnosti za zdravje pri dolgotrajni izpostavljenosti (R48) ali 
mogoči povzročitelji trajnih okvar zdravja (R68), se ne smejo sproščati; 

c) vse snovi ali pripravki, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, 
označevanju in pakiranju snovi ter zmesi2 razvrščeni kot rakotvorni (H350–351), 
škodljivi za reprodukcijski sistem (H360–361), mutageni (H340–341), strupeni 
(H300–H301, H310–H311, H330–H331, H411), alergeni pri vdihavanju (H334), 
povzročitelji dednih genetskih okvar (H340), povzročitelji resne nevarnosti za 
zdravje pri dolgotrajni izpostavljenosti (H372-373) ali mogoči povzročitelji trajnih 
okvar zdravja (H371), se ne smejo sproščati. 

 
Preverjanje: ponudnik mora predložiti ustrezno dokazilo, da je to merilo izpolnjeno. 
 

 
MERILA ZA DODELITEV 
Dodatne točke se bodo dodelile za: 

1. materiale na osnovi lesa (kot sta pluta in celuloza), ki se uporabljajo pri proizvodnji 
toplotne izolacije in izvirajo iz gozdov, za katere je potrjeno, da se z njimi trajnostno 
gospodari, pri čemer se izvajajo načela in ukrepi, namenjeni zagotavljanju 
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, če ta merila proizvod določajo in so zanj 
ustrezna. V Evropi morajo ta načela in ukrepi ustrezati vsaj načelom in ukrepom, 
navedenim v vseevropskih smernicah na operativni ravni za trajnostno gospodarjenje 
z gozdovi, kot jih je potrdila Lizbonska ministrska konferenca o varovanju gozdov v 
Evropi (od 2. do 4. junija 1998). Zunaj Evrope morajo načela in ukrepi ustrezati vsaj 
načelom za varovanje gozdov UNCED (Rio de Janeiro, junija 1992) in, če je to 
potrebno, merilom ali smernicam za trajnostno gospodarjenje z gozdovi, sprejetimi v 
okviru ustreznih mednarodnih in regionalnih pobud v navedenem vrstnem redu 
(ITTO, montrealski proces, proces Tarapoto, pobuda za suho cono Afrike 
UNEP/FAO). 

 
Preverjanje: trajnostni in zakonit izvor gradbenega lesa/lesnih vlaken se lahko dokaže z 
veljavnim sistemom sledenja v proizvodni verigi. Te prostovoljne sisteme lahko certificira 
tretja oseba, in sicer pogosto kot del standarda ISO 9000 in/ali ISO 14000 ali sistema 
upravljanja EMAS. 
 
Dokazi sledljivosti v proizvodni verigi gradbenega lesa/lesnih vlaken, certificiranih po 
standardu FSC[2] ali PEFC[3], ali kateri koli drug način dokazovanja se sprejmejo kot 
dokazilo o skladnosti. Če gradbeni les/lesna vlakna izhajajo iz države, ki je podpisala 
prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, se lahko kot dokazilo o zakonitosti uporabi 
dovoljenje FLEGT[4]. 

                                                 
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF, pg 1352. 

[2]FSC (Svet za nadzor gozdov – Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en. 

[3] PEFC (Program za potrjevanje certifikacijskih shem za gozdove – Programme for the Endorsement of Forest Certification): http://www.pefc.org/internet/html. 

[4] Akcijski načrt za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje v gozdarstvu (FLEGT) je EU sprejela leta 2003. Akcijski načrt določa več ukrepov za obravnavo nezakonite sečnje v državah v 

razvoju. Načrt opredeljuje sistem dovoljenj za gradbeni les za zagotavljanje zakonitosti uvoženih lesnih proizvodov. Za pridobitev dovoljenja morajo države, ki proizvajajo gradbeni les, in EU podpisati 

prostovoljne partnerske sporazume. Za lesne proizvode, ki so bili zakonito proizvedeni v partnerskih državah na podlagi prostovoljnega partnerskega sporazuma, se bodo izdala dovoljenja o zakonitosti 

proizvodnje. Več informacij je na voljo na naslovu: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm. 
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Druga dokazila, ki se bodo sprejela, vključujejo ustrezno in veljavno spričevalo CITES ali 
druga enakovredna in preverljiva sredstva, npr. sistem „skrbnega pregleda“. Za 
necertificiran neobdelan material ponudniki navedejo tip (vrsto), količino in izvor 
gradbenega lesa/lesnih vlaken skupaj z izjavo o njihovi zakonitosti. Tako se lahko 
gradbeni les/lesna vlakna sledijo po celotni proizvodni verigi od gozda do proizvoda. 

 

 
DOLOČBE O IZVEDBI NAROČILA 
 

1. Ponudnik mora zagotoviti informacije o:  
 

• proizvajalcu in datumu proizvodnje/serijski številki; 
• vrednostih R za proizvod in ustreznih stavkih o nevarnosti ob proizvodnji; 
• materialu, iz katerega je izdelan proizvod; 
• masi in debelini; 
• odstotku reciklirane vsebine3: za materiale; odstotek vsakega materiala je treba 

jasno označiti glede na maso in prostornino; 
• najdaljšem času shranjevanja ali zadnjem datumu za vgradnjo; 
• času po vgradnji, ko bo proizvod dosegel nominalno debelino; 
• navodila za prevoz in vgradnjo; 
• pisna navodila za shranjevanje. 

 
Preverjanje: kadar so navedena merila za proizvod vključena v ustreznem usklajenem 
evropskem standardu za znak CE, uvedenem na podlagi direktive o gradbenih proizvodih 
(89/106/EGS), mora dobavitelj predložiti informacije, priložene zahtevanemu znaku CE, s 
čimer dokaže skladnost z navedenimi merili. 

  
Kadar navedena merila za proizvod niso vključena v informacije, priložene znaku CE, 
uvedenem na podlagi direktive o gradbenih proizvodih (89/106/EGS), se bo štelo, da so 
proizvodi z ustreznim znakom za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila, skladni. 
Upoštevala se bodo tudi druga ustrezna dokazila ali podpisana izjava. 

 

 

                                                 
3 Na podlagi opredelitve reciklirane vsebine iz standarda ISO 14021. 
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3.2. Obsežna merila za zelena javna naročila za toplotno izolacijo 
 
PREDMET 
 

Nakup energetsko učinkovitih in okolju prijaznih toplotnoizolacijskih proizvodov. 

 
 
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
 

1. V povezavi z učinkovitostjo stavb, ki se zahteva v skladu z direktivo o energetski 
učinkovitosti stavb, toplotna prevodnost toplotnoizolacijskega proizvoda ne sme 
presegati 0,044 W/mK. 

 
Preverjanje: kadar so navedena merila za proizvod vključena v ustreznem usklajenem 
evropskem standardu za znak CE, uvedenem na podlagi direktive o gradbenih proizvodih 
(89/106/EGS), mora dobavitelj predložiti informacije, priložene zahtevanemu znaku CE, s 
čimer dokaže skladnost z navedenimi merili. 

  
Kadar navedena merila za proizvod niso vključena v informacije, priložene znaku CE, 
uvedenem na podlagi direktive o gradbenih proizvodih (89/106/EGS), se bo štelo, da so 
proizvodi z ustreznim znakom za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila, skladni. 
Upoštevala se bodo tudi druga ustrezna dokazila ali podpisana izjava. 

 
1. Iz proizvoda se ne bodo sproščale ali lužile snovi, katerih količina bi presegala 

veljavne zgornje meje, določene v naslednjih predpisih: 
 

a) snovi, ki so v EU urejene z Uredbo 842/2006/ES o fluoriranih plinih; 
b) vse snovi ali pripravki, ki so v skladu z direktivama 1999/45/ES in 67/548/EGS 

razvrščeni kot rakotvorni (R40, R45, R49), škodljivi za reprodukcijski sistem (R60, 
R61, R62, R63), mutageni (R46, R68), strupeni (R23, R24, R25, R26, R27, R28, 
R51), alergeni pri vdihavanju (R42), povzročitelji dednih genetskih okvar (R46), 
povzročitelji resne nevarnosti za zdravje pri dolgotrajni izpostavljenosti (R48), 
mogoči povzročitelji trajnih okvar zdravja (R68), škodljivi pri vdihavanju (R20) ali 
škodljivi pri stiku s kožo (R21), se ne smejo sproščati; 

c) vse snovi ali pripravki, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, 
označevanju in pakiranju snovi ter zmesi4 razvrščeni kot rakotvorni (H350–351), 
škodljivi za reprodukcijski sistem (H360–361), mutageni (H340–341), strupeni 
(H300–H301, H310–H311, H330–H331, H411), alergeni pri vdihavanju (H334), 
povzročitelji dednih genetskih okvar (H340), povzročitelji resne nevarnosti za 
zdravje pri dolgotrajni izpostavljenosti (H372–373) ali mogoči povzročitelji trajnih 
okvar zdravja (H371), se ne smejo sproščati. 

 
Preverjanje: ponudnik mora predložiti ustrezno dokazilo, da je to merilo izpolnjeno. 
 
 

MERILA ZA DODELITEV 
Dodatne točke se bodo dodelile za: 

1. materiale na osnovi lesa (kot sta pluta in celuloza), ki se uporabljajo pri proizvodnji 
toplotne izolacije in izvirajo iz gozdov, se katerimi se trajnostno gospodari, pri čemer 
se izvajajo načela in ukrepi, namenjeni zagotavljanju trajnostnega gospodarjenja z 
gozdovi, če ta merila proizvod določajo in so zanj ustrezna. V Evropi morajo ta načela 
in ukrepi ustrezati vsaj načelom in ukrepom, navedenim v vseevropskih smernicah na 
operativni ravni za trajnostno gospodarjenje z gozdovi, kot jih je potrdila Lizbonska 
ministrska konferenca o varovanju gozdov v Evropi (od 2. do 4. junija 1998). Zunaj 
Evrope morajo načela in ukrepi ustrezati vsaj načelom za varovanje gozdov UNCED 
(Rio de Janeiro, junija 1992) in, če je to potrebno, merilom ali smernicam za 

                                                 
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF, str. 1352. 
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trajnostno gospodarjenje z gozdovi, sprejetimi v okviru ustreznih mednarodnih in 
regionalnih pobud v navedenem vrstnem redu (ITTO, montrealski proces, proces 
Tarapoto, pobuda za suho cono Afrike UNEP/FAO). 

 
Preverjanje: trajnostni in zakonit izvor gradbenega lesa/lesnih vlaken se lahko dokaže z 
veljavnim sistemom sledenja v proizvodni verigi. Te prostovoljne sisteme lahko certificira 
tretja oseba, in sicer pogosto kot del standarda ISO 9000 in/ali ISO 14000 ali sistema 
upravljanja EMAS. 
 
Dokazi sledljivosti v proizvodni verigi gradbenega lesa/lesnih vlaken, certificiranih po 
standardu FSC[2] ali PEFC[3], ali kateri koli drug način dokazovanja se sprejmejo kot 
dokazilo o skladnosti. Če gradbeni les/lesna vlakna izhajajo iz države, ki je podpisala 
prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, se lahko kot dokazilo o zakonitosti uporabi 
dovoljenje FLEGT[4]. 
Druga dokazila, ki se bodo sprejela, vključujejo ustrezno in veljavno spričevalo CITES ali 
druga enakovredna in preverljiva sredstva, npr. sistem „skrbnega pregleda“. Za 
necertificiran neobdelan material ponudniki navedejo tip (vrsto), količino in izvor 
gradbenega lesa/lesnih vlaken skupaj z izjavo o njihovi zakonitosti. Tako se lahko 
gradbeni les/lesna vlakna sledijo po celotni proizvodni verigi od gozda do proizvoda. 

 
2. Kadar zelena javna naročila vključujejo vgradnjo proizvoda, monterji zagotovijo vsaj 

20-letno garancijo. Kadar zelena javna naročila zajemajo le nakup proizvodov (brez 
montažnih del, tj. nakup proizvodov „na zalogo“), proizvajalec za proizvod zagotovi 
vsaj 20-letno garancijo, če je bil ta vgrajen v skladu s tehničnimi navodili. 

 
Preverjanje: ponudnik mora predložiti ustrezno dokazilo, da je to merilo izpolnjeno. 
 
3. Dodatne točke se bodo dodelile glede na odstotek reciklirane vsebine5 v izolacijskem 

proizvodu v enakih materialih, pri čemer to ne poveča debeline materiala, potrebne 
za zagotovitev enake stopnje izolacije. Uporaba proizvodov z reciklirano vsebino prav 
tako ne sme negativno vplivati na funkcijo ali toplotne lastnosti izolacijskega 
proizvoda (ali količine materiala, potrebne za celotno stavbo). 

 
Preverjanje: ponudnik mora predložiti ustrezno dokazilo, da je to merilo izpolnjeno.  
Navodila o primernih stopnjah reciklirane vsebine so na voljo na naslovu: 
http://www.wrap.org.uk/downloads/Standard_table-June_081.f405764b.5001.pdf. 

 
4. Dodatne točke se bodo dodelile izolacijskim proizvodom, v katerih so uporabljeni 

penilci z nižjim potencialom segrevanja ozračja (GWP), kadar primerjani penilci 
dosegajo enake stopnje toplotne učinkovitosti izolacije v celotnem življenjskem krogu 
proizvoda. 

 
Preverjanje: ponudnik mora predložiti ustrezno dokazilo, da je to merilo izpolnjeno.  
 

 
 
 

DOLOČBE O IZVEDBI NAROČILA 
 

                                                                                                                                         
[2]FSC (Svet za nadzor gozdov – Forest Stewardship Council):: http://www.fsc.org/en. 

[3] PEFC )Program za potrjevanje certifikacijskih shem a p (Programme for the Endorsement of Forest Certification):( http://www.pefc.org/internet/html. 

[4]Akcijski načrt za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje v gozdarstvu (FLEGT) je EU sprejela leta 2003. Akcijski načrt določa več ukrepov za obravnavo nezakonite sečnje v državah 

v razvoju. Načrt opredeljuje sistem dovoljenj za gradbeni les za zagotavljanje zakonitosti uvoženih lesnih proizvodov. Za pridobitev dovoljenja morajo države, ki proizvajajo gradbeni les, in EU podpisati 

prostovoljne partnerske sporazume. Za lesne proizvode, ki so bili zakonito proizvedeni v partnerskih državah na podlagi prostovoljnega partnerskega sporazuma, se bodo izdala dovoljenja o zakonitosti 

proizvodnje. Več informacij je na voljo na naslovu: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm. 

5 Na podlagi opredelitve reciklirane vsebine iz standarda ISO 14021: masni delež recikliranega materiala v proizvodu. Za reciklirano vsebino se štejejo le neuporabljeni in že uporabljeni materiali, in sicer v 

skladu z naslednjo uporabo pojmov: 

• neuporabljeni material: material, preusmerjen iz toka odpadkov med proizvodnim procesom. To izključuje ponovno uporabo materialov, kot so ponovna obdelava, ponovno mletje ali 

odpadki, ki so nastali med procesom in jih je mogoče ponovno predelati v istem procesu, pri katerem so nastali; 

• že uporabljeni material: material, ki je nastal v gospodinjstvih ali poslovnih, industrijskih in institucionalnih stavbah kot končnih uporabnikih proizvoda ter ga ni več mogoče uporabljati za 

nameravani namen. To vključuje vračanje materiala iz distribucijske verige. (http://www.greenspec.co.uk/html/materials/recycledcontent.html). 
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1. Ponudnik mora zagotoviti informacije o:  
 

• proizvajalcu in datumu proizvodnje/serijski številki; 
• vrednostih R za proizvod ob proizvodnji; 
• materialu, iz katerega je izdelan proizvod; 
• masi in debelini; 
• odstotku reciklirane vsebine6: za materiale; odstotek vsakega materiala je treba 

jasno označiti glede na maso in prostornino; 
• najdaljšem času shranjevanja ali zadnjem datumu za vgradnjo; 
• času po vgradnji, ko bo proizvod dosegel nominalno debelino; 
• navodila za prevoz in vgradnjo; 
• pisna navodila za shranjevanje. 

 
Preverjanje: kadar so navedena merila za proizvod vključena v ustreznem usklajenem 
evropskem standardu za znak CE, uvedenem na podlagi direktive o gradbenih proizvodih 
(89/106/EGS), mora dobavitelj predložiti informacije, priložene zahtevanemu znaku CE, s 
čimer dokaže skladnost z navedenimi merili. 

  
Kadar navedena merila za proizvod niso vključena v informacije, priložene znaku CE, 
uvedenem na podlagi direktive o gradbenih proizvodih (89/106/EGS), se bo štelo, da so 
proizvodi z ustreznim znakom za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila, skladni. 
Upoštevala se bodo tudi druga ustrezna dokazila ali podpisana izjava. 

 
 

                                                 
6 Na podlagi opredelitve reciklirane vsebine iz standarda ISO 14021. 
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3.3. Izolacijski materiali: pojasnila 
 

1. Merila za dodelitev: naročniki bodo morali v obvestilu o javnem naročilu in razpisni 
dokumentaciji navesti, koliko dodatnih točk bo dodeljenih pri vsakem merilu za dodelitev. 
Okoljska merila za dodelitev morajo skupaj obsegati vsaj 10 do 15 % skupnih točk. 

 
2. Naročniki morajo upoštevati lokalne razmere za gradbena dela, pri katerih je potrebna 

izolacija, npr. geografsko območje, podnebje in velikost stavbe, da se uporabita ustrezna 
stopnja in vrsta izolacije. 
 

3. Embalaža 
 

V členu 3 Direktive 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži je 
embalaža opredeljena kot: 

 
• vsi proizvodi iz kakršnih koli materialov, ki se uporabljajo za shranjevanje in 

zaščito blaga, ravnanje z njim, njegovo dostavo in predstavitev, od surovin do 
obdelanega blaga, ki ga proizvajalec preda uporabniku ali potrošniku. V 
opredelitev embalaže se uvrščajo tudi „nevračljivi“ predmeti, ki se uporabljajo za 
enak namen. 

 
V kolikšnem obsegu je treba embalažo pri proizvodu šteti za pomemben okoljski dejavnik, 
je odvisno od več spremenljivk, vključno z življenjsko dobo proizvoda in embalažnim 
materialom. Pri proizvodu s kratko življenjsko dobo je embalaža na primer verjetno 
pomembnejša kot pri proizvodu z dolgo življenjsko dobo. Podobno je embalaža v smislu 
življenjske dobe verjetno manj pomembna pri proizvodih, ki rabijo energijo. 
 
Kadar naročnik embalažo obravnava za pomembno, lahko informacije pridobi pri 
morebitnih dobaviteljih in ugotovi, ali so upoštevali vpliv vrste embalaže na okolje in ali 
ravnajo v skladu s politikami naročnika. 
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4. Stroškovni vidiki 
 
Ker se cene energije in odlaganja odpadkov zvišujejo, proizvajalci in uporabniki stavb vse 
večjo pozornost namenjajo izolacijskim materialom, s katerimi bi rešili vprašanje vse višjih 
računov. V preglednici 1 je navedeno nekaj cen za različne vrste izolacijskih proizvodov. 
Upoštevajte, da ta preglednica ne vključuje cenovnih podatkov za vse izolacijske materiale, 
saj je povzeta iz sekundarnega vira. Prav tako je treba opozoriti, da so te cene okvirne in 
odvisne od nihanj na trgu. 

Preglednica 1: primerjava cen različnih izolacijskih proizvodov7 

 
Vrsta izolacije Toplotna učinkovitost 

(W/mK) 
(a) Cena/m2 

Ekspandirani polistiren 
0,033 

50-milimetrska plošča 3,14 EUR 
100-milimetrska plošča 6,28 EUR 
65-milimetrski polnilni material 4,40 EUR 
(vključno z delovno silo za vgradnjo) 

Kamena mineralna volna 0,034–0,036 4,40–7,80 EUR 
Celuloza 0,033 10,06 EUR 
Laneni materiali Isovlas 

50 mm: 0,035 
50 mm 5,52 EUR 
100 mm 9,48 EUR 

Ovčja volna 
0,037 

50 mm 5,98 EUR 
100 mm 11,94 EUR 

Prožna melaminska pena 0,035 50 mm 37,71 EUR 
Pluta 0,037 Ni navedeno. 
Polnilo iz konoplje Isonat in 
recikliranih bombažnih vlaken 0,039 

50 mm 5,23 EUR 
100 mm 10,43 EUR 

(a) Cenovni podatki so bili pretvorjeni iz GBP v EUR na podlagi menjalnega tečaja s strani http://www.xe.com na dan 
7. julija 2008. 

 
Čeprav so nakupni stroški za ekspandirani polistiren (EPS) nižji kot za večino drugih 
materialov z zelo podobno toplotno učinkovitostjo, ta material pri proizvodnji zahteva več 
energije. Preglednica 2 v tehničnem izhodiščnem poročilu na primer kaže, da je poraba 
energije EPS pri proizvodnji štirikrat tolikšna kot poraba energija kamene mineralne volne. 
Čeprav je ovčja volna debeline 100 milimetrov približno še enkrat dražja kot 100-milimetrska 
plošča EPS s primerljivimi toplotnimi lastnostmi, dosega le majhen delež (približno 4 %) v 
primerjavi s porabo energije pri proizvodnji. Potrošniki morajo stroške nakupa in montaže 
primerjati s trajnostjo materiala in toplotno učinkovitostjo, zahtevano za stavbo, in zagotoviti, 
da so ti sorazmerni. To pomeni, da je z večjimi stroški mogoče kupiti in vgraditi bolj toplotno 
učinkovito izolacijo, vendar ta mogoče glede na položaj stavbe in podnebje pri nameravani 
uporabi ni potrebna. 
 
Stroški stavbe v smislu življenjskega kroga vključujejo naslednje vidike8: 
 

• stroške za nadzor emisij v zrak; 
• stroške za pridobivanje virov in proizvodnjo proizvoda, npr. stroške za energijo, 

prevoz, embalažo, odpadke in emisije; 
• stroške za obdelavo in odlaganje odpadkov; 
• stroške za okoljske davke; 
• stroške za ukrepe odpravljanja onesnaženosti; 
• stroške za okoljsko upravljanje; 
• stroške za javne storitve, kot so dobava vode, električne energije in plina. 

 
Nekateri od teh stroškov, zlasti proizvodni stroški, se v ceni izolacijskega proizvoda prenesejo 
na končnega uporabnika. Potrošniki morajo te stroške upoštevati pri višjih stroških za 
ogrevanje in prezračevanje, ki bi jih imeli, če izolacija ne bi bila vgrajena. Pri tem je treba 

                                                 
7 Roaf, S., in drugi. (2007) Ecohouse: a Design Guide. 3. izdaja. Architectural Press. 

8 Boussabaine and Kirkham (2004) Whole Life-cycle costing: Risk and risk responses. Blackwell Publishing. 
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upoštevati spodbujevalne programe vlade ali oskrbovalnih podjetij. V Združenem kraljestvu je 
Sklad za varčevanje z energijo (EST) na primer izračunal verjetne prihranke na tem področju 
za trisobno hišo dvojček s centralnim ogrevanjem na plin z izolacijo, ki jo je vgradil 
strokovnjak, pri čemer se na ceno izolacijskih materialov, kupljenih pri lokalnem dobavitelju 
energije, zagotovi popust. 
V preglednici 2 je izpostavljeno nekaj izsledkov iz študije sklada EST. 
 
Preglednica 2: prihranki zaradi izolacije 
Proizvod Letni prihranki* Stroški namestitve* Čas amortizacije 
Izolacija votlih sten9 Približno 132 EUR Približno 300 EUR Približno 2 leti 
Izolacija notranjih 
sten10 

Približno 438 EUR Približno 6 600–
10 200 EUR**** 

Približno 15 do 23 let 

Izolacija zunanjih 
sten11 

Približno 462 EUR Približno 12 600–17 
400 EUR**** 

Približno 27 do 37 let 

Izolacija tal12 Približno 60 EUR Približno 120 
EUR**** 

Približno 2 leti**** 

 
Opombe: 
*Vsi prihranki in stroški so v EUR in so pretvorjeni iz GBP po menjalnem tečaju 1 GBP = 1,20037 EUR. 
**Pri stroških namestitve je upoštevana tudi subvencija, ki jo dodeljujejo glavni dobavitelji električne energije za 
dosego cilja zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida (CERT);običajni stroški namestitve brez subvencije znašajo 
približno 600 EUR. 
***Zunanje/notranje stene: Podatki se nanašajo na celotno namestitev, vendar so pri obnavljanju posameznih zidov 
doma mogoči veliki prihranki, če se zidovi izolirajo istočasno. 
**** Stroški in čas amortizacije pri namestitvi „naredi sam“. 
 

 
 
Opozoriti je treba, da se lahko čas amortizacije pri izolacijskih proizvodih razlikuje glede na to, 
ali gre pri nepremičnini za novo gradnjo ali prenovo. Ker veliko starejših nepremičnin ne 
izpolnjuje enako visokih gradbenih standardov kot novogradnja, se bodo večji prihranki 
energije zagotovili z zamenjavo/nadgradnjo izolacijskih plasti. Tako se bo skrajšal čas 
amortizacije, saj bodo računi za energijo bistveno nižji. 

                                                 
9 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Cavity-wall-insulation. 
10 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Solid-wall-insulation 
11 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Solid-wall-insulation 
12 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Floor-Insulation 
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5. Ustrezna zakonodaja EU in viri informacij 
 
5.1. Zakonodaja EU 

 
• Direktiva 2010/31/EU o energetski učinkovitosti zgradb 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:SL:PDF 
 

• Direktiva 2010/30/EU o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, ki vplivajo na 
rabo energije, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:SL:PDF  

 
• Direktiva 89/106/EGS o gradbenih proizvodih 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0106:SL:HTML 
 
• Direktiva Sveta 93/68/EGS o spremembi več direktiv, vključno z Direktivo 89/106/EGS 

(gradbeni proizvodi) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:SL:HTML 

  
• Uredba CLP (ES) št. 1272/2008. Uredba z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, 

označevanju in pakiranju snovi ter zmesi. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:sl:PDF 

 
• Uredba št. 1907/2006 (REACH) 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:SL:PDF 

 
• Montrealski protokol o snoveh, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0718(01):SL:HTML 

 
• Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:SL:PDF 
 

• Direktiva 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0062:SL:HTML 

 
• Odločba Komisije (97/192/ES) z dne 28. januarja 1997 o določitvi sistema prepoznavanja 

embalažnih materialov v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES o 
embalaži in odpadni embalaži 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997D0129:SL:HTML 

 
• Direktiva o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (2004/12/ES) 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:047:0026:0031:EN:PDF 

 
• Direktiva 91/689/ES o nevarnih odpadkih 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0689:SL:HTML  
 
• Okvirna direktiva 2008/98/ES o odpadkih 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0003:SL:PDF  

 
• Evropski katalog odpadkov (EWC) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0532:SL:HTML  
 
• Direktiva 1999/31/ES o odlagališčih 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:SL:HTML 
 
• Direktiva 2006/32/ES o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0032:SL:HTML  
 
• Direktiva 2009/125/ES o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno 

zasnovo izdelkov, povezanih z energijo 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:sl:PDF 

 
 
5.2. Znaki za okolje in drugi viri meril 
 
• Standard za avstralski znak za dobro okoljsko izbiro (GECA): gradbeni materiali za 

toplotno izolacijo 
http://www.aela.org.au/StandardsRegister.htm  

 
• Program organizacije Environment Canada za ekološko izbiro: toplotnoizolacijski 

materiali 
http://www.environmentalchoice.com/guidelines/guide.cfm?content=Guidelines&Name= 

 
• Novozelandski znak za ekološko izbiro: toplotnoizolacijski (odporni) gradbeni materiali 

http://www.enviro-choice.org.nz/ 
 
• Tajvanski logotip zelenega znaka (GreenMark): toplotnoizolacijski materiali za stavbe 

http://greenmark.epa.gov.tw/english/criteria.asp 
 
• Korejski znak za okolje: EL243. Opažni in izolacijski materiali ter materiali za absorpcijo 

zvoka 
http://www.koeco.or.kr/eng/business/business01_03.asp?search=1_3 

 
• Nemški znak modri angel (Blue Angel): gradbeni materiali iz odpadnega stekla; gradbeni 

materiali iz odpadnega papirja http://www.blauer-engel.de/  
 
• Logotip Energy Saving Recommended (ESR) v Združenem kraljestvu: izolacija (različne 

vrste) 
http://www.energysavingtrust.org.uk/energy_saving_products 

 
• Program ENERGY STAR v ZDA: zatesnitev hiš 

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=home_sealing.hm_improvement_sealing  
 
 


