
MISLIMO ZELENO
Izračun, zmanjšanje in izravnava emisij



Odgovornost  
že nekaj generacij
Kot družinsko podjetje se zavedamo odgovornosti do prihodnjih generacij in se zato že leta 

udejstvujemo tudi na področju varstva okolja in podnebja. Naša podnebna strategija pri tem 

upošteva trojni pristop, ki ga sestavljajo izračun, zmanjšanje in izravnava emisij. Prizadevamo 

si nenehno zmanjševati emisije CO2.
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IZRAČUN, ZMANJŠANJE IN IZRAVNAVA EMISIJ.  

Letni izračun emisij CO2 je podlaga naše podnebne strategije.  

V središču našega delovanja so ukrepi za zmanjšanje emisij,  

saj v tem vidimo najbolj trajnostno pot reduction of CO2 emissions 

CO2 emisij. Toda številni od teh ukrepov so dolgotrajni. Poleg tega 

dandanes še ni na voljo tehnologije za preprečevanje vseh emisij. 

Zato od leta 2021 nadomeščamo preostale emisije CO2, tako, da 

potencialnemu kupcu najprej ponudimo naša povsem podnebno 

nevtralna sobna in promocijska vrata.

Sveta seveda ne moremo rešiti sami. Zato svoje sodelavce 

in dobavitelje spodbujamo k iskanju rešitev za podnebju 

prijaznejšo prihodnost. Če vsakdo prispeva svoj delež, 

lahko skupaj premaknemo marsikatero goro!

Vse informacije in številne videoposnetke najdete tudi  

v digitalni obliki na naslovu www.hoermann.de/umwelt
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Izračun emisij  
CO2.
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Izravnava
emisij CO2.
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Izračun emisij  
CO2

Kot podlago za naše udejstvovanje na področju podnebja vsako leto izračunamo emisije CO2 

naših lokacij v vseh treh sklopih iz Protokola o toplogrednih plinih. Tako poleg upravljanja 

objektov, mobilnosti in pisarniškega materiala v izračun vključimo tudi vhodno in izhodno 

logistiko, embalažo ter polizdelke vseh proizvedenih proizvodov.
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OGLJIČNI ODTIS.  Ogljični odtis našega celotnega podjetja,  

tj. ogljični odtis podjetja (CCF), je bil izdelan v sodelovanju  

s strokovnjaki partnerjev, ki delujejo na področju podnebja.  

Pri izračunu se nam je zdelo posebej pomembno, da čim 

natančneje zajamemo podatke o potrošnji. Tako smo npr. 

izračunali emisije svojega voznega parka na podlagi porabe 

goriva. Ti podatki so bili nato pomnoženi z uradnimi faktorji 

emisij, da so se izračunale emisije CO2. Da bi se povsem 

prepričali, se je poleg tega izračunala dodatna varnostna taksa  

v višini 10 %. Ogljikove emisije proizvoda (PCF), ki smo jih 

izračunali za nekatere proizvode, upoštevajo, ob vključitvi vseh 

treh sklopov, vse relevantne dejavnike. Letni izračun ogljičnega 

odtisa podjetja (CCF) izvajamo prostovoljno, torej ni predpisan  

z zakoni. Toda tako natančno vemo, kje smo, zato lahko nadalje 

razvijamo svoj nenehni postopek izboljševanja in spremljamo 

učinkovitost ukrepov za zaščito podnebja skozi čas.

➔ Dodatne informacije o treh sklopih najdete na strani 10.

Znamka Ekološka 
električna energija 
nemških okoljskih združenj

Uporabljamo 100% 
ekološko električno energijo
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PROTOKOL O TOPLOGREDNIH PLINIH.  Svoj ogljični odtis smo izračunali  

v skladu s Protokolom o toplogrednih plinih (GHG), ki sta ga oblikovala Svetovni 

inštitut za naravne vire (WRI) in Svetovni poslovni svet za trajnostni razvoj 

(WBCSD). Ta mednarodno razširjeni standard računovodskega poročanja  

o toplogrednih plinih upošteva pet temeljnih načel.

RELEVANTNOST.  Pri izdelavi ogljičnega odtisa podjetja (CCF) so bili upoštevani 

vsi bistveni viri emisij, ki jih je treba vključiti v postopek sprejemanja odločitev 

znotraj in zunaj podjetja.

POPOLNOST.  Vse relevantne vire emisij je treba upoštevati znotraj  

sistemskih meja.

DOSLEDNOST.  Za primerljivost rezultatov v prihodnjih letih se dokumentirajo 

bilančne metode in sistemske meje. Potencialne spremembe metodike  

in sistemskih meja je treba navesti in utemeljiti.

NATANČNOST.  Izkrivljanja in negotovosti je treba čim bolj zmanjšati,  

tako da rezultati ponujajo trdno podlago za odločanje.

PREGLEDNOST.  Rezultate je treba prikazati na pregleden in nedvoumno 

dokazljiv način.

8 MISLIMO ZELENO | IZRAČUN EMISIJ CO2



EMISIJE. Emisije CO2 označujejo toplogredne pline, ki nastajajo z zgorevanjem različnih 
ogljikovih materialov, npr. premoga, dizla, lesa ali utekočinjenih plinov. V okviru teh postopkov 
prihaja do nastajanja visoke količine emisij CO2 (ogljikovega dioksida), ki se v nenehno rastočih 
koncentracijah kopičijo v zemeljskem ozračju. Emisije CO2 so v bistveni meri udeležene v 
t. i. učinku tople grede. To privede do globalnega segrevanja ozračja z uničujočimi posledicami 
za okolje. Navedbe o škodi za podnebje so standardno izražene s tonami CO2. Kljub temu 
upoštevamo vse relevantne toplogredne pline in jih izračunamo v ekvivalentih CO2 (CO2e). 
Protokol o toplogrednih plinih (GHG) zajema toplogredne pline, zajete v Kjotskem protokolu: 
ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4), dušikov oksid (N2O oz. smejalni plin), fluorirane 
ogljikovodike (FKW), perfluorirane ogljikovodike (PFC), žveplov heksafluorid (SF6) in dušikov 
trifluorid (NF3). Metan je npr. 30-krat škodljivejši od CO2. Skupnost je v Okvirni konvenciji  
o spremembi podnebja iz leta 1992 kot cilj opredelila stabilizacijo koncentracij toplogrednih 
plinov na ravni, ki bi preprečila nevarno poseganje v podnebni sistem. S Kjotskim protokolom 
(1997) in Pariškim sporazumom (2015) sta bili dogovorjeni omejitev in zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov.

KJOTSKI PROTOKOL. 11. decembra 1997 so Združeni narodi v Kjotu na Japonskem sklenili 
Dodatni protokol k oblikovanju Okvirne konvencije o spremembi podnebja (UNFCCC). Sporazum 
je podpisalo 193 držav in prvič določa zavezujoče ciljne vrednosti emisij toplogrednih plinov v 
industrializiranih državah. Udeležene industrializirane države so se zavezale zmanjšanju letnih 
emisij toplogrednih plinov za določene vrednosti, npr. povprečnemu letnemu 5,2-zmanjšanju 
znižanju v primerjavi z letom 1990 v prvem ciljnem obdobju od leta 2008 do leta 2012. 
Sporazum bo poleg tega državam v razvoju in državam v vzponu omogočil trajnostni razvoj.

PARIŠKI SPORAZUM O VARSTVU PODNEBJA. V letu 2015 se je 196 držav zavezalo 
zmanjšanju globalnega segrevanja od leta 2020. Od takrat so vsi narodi sveta prvič strnili vrste v 
boju proti globalnemu segrevanju – industrializirane države, države v razvoju in države  
v vzponu. To je velik preboj, saj so se navsezadnje predhodno zavezujočim ciljem glede 
zmanjšanja emisij zavezale le industrializirane države. Trije cilji sporazuma se nam zdijo še 
posebej pomembni.
Omejitev segrevanja na največ 1,5 stopinje: doslej je segrevanje v višini 2 stopinj veljalo kot 
še znosna mera globalnega segrevanja. Na podlagi novih dognanj in političnih pobud številnih 
držav v razvoju in držav v vzponu (med njimi tudi otoških držav, obstoj katerih je ogrožen) je zdaj 
po vsem svetu kot komaj še sprejemljiv cilj določeno segrevanje za največ 1,5 stopinje.
Podnebno nevtralno svetovno gospodarstvo od leta 2050: neto emisije toplogrednih plinov 
– torej tudi razlika med emisijami in absorpcijo – bi morale biti v drugi polovici tega stoletja 
praktično na ničli. Tako poteka dejansko prizadevanje za podnebno nevtralno svetovno 
gospodarstvo.
Zavezujoči cilji zmanjšanja emisij na vsakih pet let: del sporazuna so nacionalni načrti  
za doseganje podnebnih ciljev. Te načrte je treba znova predložiti na vsakih pet let ter cilje  
pri tem zaporedno stopnjevati in prilagajati tehnološkemu napredku. Že ob koncu konference  
je 186 držav predložilo načrte o zmanjšanju emisij, ki pa nikakor ne zadostujejo.
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1. sklop

NEPOSREDNE EMISIJE.  Te emisije CO2 

nastanejo neposredno v našem podjetju in jih 

lahko usmerjamo. Mednje sodita zgorevanje 

fosilnih goriv, npr. kurilnega olja, v ogrevalnih 

sistemih ter poraba goriva, ki jo povzroča naš 

vozni park, v katerega poleg osebnih vozil za 

terensko osebje sodijo tudi lastni tovornjaki in 

viličarji v skladišču. Poleg tega se upoštevajo 

emisije CO2 iz proizvodnih obratov ter kemijskih 

in fizikalnih postopkov, ki nastanejo npr. pri 

lakiranju ali premazovanju, ter iztekanja hladilnih 

sredstev iz klimatskih naprav.

Odstotkovni delež usklajenega ogljičnega 
odtisa podjetja za leto 2019*

 • Toplota: 1,0 %
 • Hladilna sredstva: 0,1 %
 • Vozni park: 0,7 %

* Emisije CO2 se lahko izračunajo le za nazaj, tj. v letu 2020  
so bile izračunane emisije za leto 2019.
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2. sklop

POSREDNE EMISIJE ZUNANJIH 

DOBAVITELJEV ELEKTRIČNE ENERGIJE. 

Te posredne emisije CO2 nastanejo na podlagi 

zgorevanja fosilnih goriv za proizvodnjo elektrike, 

zagotavljanje daljinskega ogrevanja in hlajenja 

ter proizvodnjo pare. S prehodom na 100% 

električno energijo iz obnovljivih virov, pri kateri 

v 2. sklopu ne nastanejo nobene emisije CO2, 

smo že danes dosegli cilj nič ton CO2 za vse 

nemške lokacije iz 2. sklopa. Preostalih 0,3 %* 

emisij CO2 nastane v državah, v katerih trenutno 

ni mogoče pridobivati električne energije  

iz obnovljivih virov, ki je z vidika sledljivosti 

primerljiva z okolju prijazno električno energijo, 

ki jo zagotavljajo naravni viri.

Odstotkovni delež usklajenega ogljičnega  
odtisa podjetja za leto 2019*

 • Električni tok: 0,3 %

* Emisije CO2 se lahko izračunajo le za nazaj, tj. v letu 2020  
so bile izračunane emisije za leto 2019.
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3. sklop

NEPOSREDNE EMISIJE, KI NASTANEJO 

V VREDNOSTNI VERIGI.  Emisije CO2,  

ki niso pod neposrednim nadzorom podjetja, 

so izkazane v 3. sklopu. Te emisije, ki so 

relevantne za nas, nastanejo v predhodni in 

poznejši dobavni verigi ter jih upoštevamo:

 • pridobivanje in proizvodnja surovin / polizdelkov  
in pomožnih snovi za našo proizvodnjo ter potrošni 
materali v pisarni;

 • proizvodnja osnovnih sredstev, npr. strojev in vozil;
 • proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov, 

npr. proizvodnja vetrnih elektrarn;
 • vhodna in izhodna logistika, ne glede na to, ali jo 

naročimo mi, dobavitelj oz. stranka – razčlenjena  
na ladijski prevoz, zračni tovor in kopenski prevoz  
s tovornjaki, vklj. z upoštevanjem velikosti 
prevoznega sredstva, npr. tovornjak s 7,5 ali 12 
tonami;

 • poslovna potovanja, ki niso izvedena z lastnim 
voznim parkom (npr. leti, najeta vozila, prevozi  
s taksiji, javni prevoz);

 • vožnja zaposlenih na delovna mesta ob upoštevanju 
poti do delovnega mesta, delovnih dni in 
uporabljenih prevoznih sredstev (osebno vozilo, javni 
prevoz, kolo);

 • tiskani proizvodi, npr. prodajne brošure, navodila  
za obratovanje in navodila za montažo;

 • embalaže za naše proizvode, npr. evropalete, folije, 
kartonaže in mrežasti zaboji, ki jih izmenjujemo med 
lokacijami;

 • odstranjevanje proizvodnih odpadkov, obratovalnih 
odpadkov, recikliranje in odlaganje na deponije.

Odstotkovni delež usklajenega ogljičnega  
odtisa podjetja za leto 2019*

 • Surovine/polizdelki, pomožne snovi, potrošniško 
blago: 91,2 %

 • Proizvodnja električne energije: 0,6 %
 • Logistika: 3,1 %
 • Poslovna potovanja in potovanja zaposlenih  

na delovna mesta: 1,7 %
 • Tiskani proizvodi: 0,4 %
 • Embalaža: 0,7 %
 • Odlaganje med odpadke: 0,2 %

* Emisije CO2 se lahko izračunajo le za nazaj, tj. v letu 2020  
so bile izračunane emisije za leto 2019.
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VREDNOSTNA VERIGA.  S prostovoljnim upoštevanjem 

3. sklopa prevzemamo tudi odgovornost za vse emisije 

vrednostne verige, ki so predhodno in naknadno 

skladiščene. Največji delež našega ogljičnega odtisa  

s skupaj 91,2 % predstavljajo kupljene surovine, saj 

večine teh surovin še ni mogoče pridobivati na podnebno 

nevtralen način.

Pri jeklu npr. v ta namen upoštevamo naslednje emisije:

 • pridobivanje železove rude (pogosto v Skandinaviji, Rusiji, Kanadi, 
Južni Ameriki, Afriki ali Avstraliji);

 • proizvodnja surovega železa v plavžih;
 • recikliranje jekla;
 • vsi transporti v tej vrednostni verigi;
 • vse uporabljene surovine in pomožne snovi.

V skladu z navedbami iz 
protokola GHG je predpisan 
izkaz emisij CO2 iz kategorij 
1. in 2. sklopa, izkaz emisij  
iz 3. sklopa pa je prostovoljen. 
Poleg tega kot komanditna 
družba nismo zavezani 
bilanciranju, temveč pripravljamo 
bilanco prostovoljno.
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Zmanjšanje
emisij CO2

Z vključitvijo energije iz obnovljivih virov že leta zmanjšujemo emisije CO2. Poleg tega 

izboljšujemo energetsko učinkovitost svojih objektov in naprav. Tako zmanjšujemo porabo 

energije in varujemo vire. Tudi z dodatnimi ukrepi, kot je uporaba recikliranega papirja, 

ogljično nevtralnega pošiljanja pošte ali recikliranja transportne embalaže, vlagamo  

v čisto prihodnost.
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Znamka Ekološka 
električna energija 
nemških okoljskih združenj

Uporabljamo 100% 
ekološko električno energijo

100% OKOLJU PRIJAZNA ELEKTRIČNA ENERGIJA. 

Celotno potrebo po električni energiji skupine Hörmann v Nemčiji 

krije električna energija iz obnovljivih virov. Ta certificirani 

ponudnik dobavlja 100% pristno „zeleno električno energijo“,  

ki jo neposredno proizvajajo srednje velike vetrne elektrarne in 

hidroelektrarne pretežno v Nemčiji. Od ustanovitve stavi  

ta ponudnik na trajnostno oskrbo z električno energijo, primerno 

za prihodnost in neodvisno od ponudnikov jedrske energije in

energije iz premoga. Poleg tega je električna energija označena  

z oznako zelene električne energije, pri kateri se na kilovatno uro 

pretaka fiksna količina v energetski prehod. Oznako podeljujejo 

okoljske organizacije, npr. BUND in NABU. Od leta 2017 

pridobivamo okolju prijazno električno energijo iz obnovljivih 

virov in smo do danes prihranili več kot 110.000 ton CO2.

CO2

Zmanjšanje
emisij CO2
več kot 35.000 t na leto

Učinek varstva podnebja
več kot 2.800.000 bukev
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ENERGETSKI PREHOD.  Prehod s kurilnega olja na zemeljski 

plin na lokacijah Hörmann pozitivno vpliva na klimatsko bilanco: 

pri zgorevanju zemeljskega plina kot fosilnega goriva  

z najmanj škodljivimi snovmi se v primerjavi s kurilnim oljem 

sprosti do 40 % manj CO2.

ENERGETSKO UČINKOVITO.  V številnih svojih obratih 

uporabljamo toplarne s termoelektričnim konverterjem ali 

ogrevanje z gorivnimi celicami. Te proizvajajo električno energijo 

za električno omrežje in istočasno ogrevalno toploto za sistem 

ogrevanja. K zmanjšanju primarne potrebe po energiji pripomorejo 

tudi naprave za filtriranje zraka in energetski koncepti  

z možnostmi prilagajanja temperature. Poleg tega svetlobni 

sistemi s sodobnimi in visokoučinkovitimi lučmi LED zmanjšujejo 

potrebo po energiji in s tem zmanjšujejo emisije CO2.

Certificirani sistem upravljanja energije. V celotni skupini Hörmann 

se že zdaj v skladu s standardom ISO 50001 uvaja sistem  

upravljanja energije. Poleg tega individualni ukrepi, kot  

je inteligentna tehnologija upravljanja zgradb s centralnim 

energetskim krmiljenjem in samodejnim reguliranjem energije, 

zmanjšujejo energetske potrebe posameznih obratov.

CO2

CO2

CO2

Zmanjšanje emisij CO2
več kot 360 t na leto

Zmanjšanje emisij CO2
več kot 1.400 t na leto

Zmanjšanje emisij CO2
več kot 1.700 t na leto

Učinek varstva podnebja
več kot 28.800 bukev

Učinek varstva podnebja
več kot 112.000 bukev

Učinek varstva podnebja
več kot 136.000 bukev

Zmanjšanje emisij CO2
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OKOLJU PRIJAZNA EMBALAŽA.  Karton namesto 

plastike, recikliranje namesto zavrženja. Ne nazadnje tudi 

embalaža določa, kako trajen je proizvod. Zato v veliki 

meri recikliramo delež umetne snovi in vse bolj stavimo 

na kartonsko embalažo ali uporabo recikliranih materialov.

VEČKRATNA UPORABA NAMESTO ENKRATNE. 

Manj odpadkov in več recikliranja – proizvodni odpadki

za ponovno uporabo se zberejo in znova vključijo 

v sistem surovin, odpadna kartonaža se predela 

v embalažni material in ne nazadnje stavimo tudi  

na jedilni pribor in lončke za večkratno uporabo  

v menzah, na sestankih in pri kavnih avtomatih.
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ZELENA PISARNA.  Namesto klasične pošte uporabljamo 

e-pošto in e-obračune. Če pa je kdaj treba kaj poslati, poteka 

poštno pošiljanje ogljično nevtralno prek ponudnika „GoGreen“ 

in nemške pošte Deutsche Post.

PODNEBJU PRIJAZNO TISKANJE.  Tiskamo na 100% 

recikliran papir na podnebju prijazen način. To velja v vseh naših 

pisarnah pa tudi za cenike za prodajne partnerje in v bližnji 

prihodnosti tudi za vsa navodila za obratovanje in navodila  

za montažo naših proizvodov. Na podlagi uporabnikom prijaznih 

sistemov IT za konfiguracijo, izračun in naročanje naših 

proizvodov za naše zaposlene in prodajne partnerje želimo  

v prihodnosti še bolj prihraniti pri papirju. Poleg tega za naše 

časopisne priloge uporabljamo papir, ki je certificiran  

po sistemu PEFC in izvira iz trajnostnega ter istočasno okolju 

prijaznega in socialno sprejemljivega gospodarjenja z gozdovi.

CO2 Zmanjšanje emisij CO2
več kot 5.600 t na leto

Učinek varstva podnebja
več kot 448.000 bukev

CO2 Zmanjšanje emisij CO2
več kot 150 t na leto

Učinek varstva podnebja
več kot 9600 bukev

Zmanjšanje emisij CO2
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VARSTVO NARAVE.  Poleg zmanjšanja emisij vlagamo 

tudi v naravna skladišča CO2. Tako na številnih lokacijah 

nastanejo strešne ozelenitve, čebelji travniki in pašniki. 

Poleg tega se pripravljamo na varstvo biotske 

raznovrstnosti in podpiramo pobudo INSECT RESPECT®, 

ki se zavzema za reševanje žuželk.
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Izravnava
emisij CO2

Izravnava emisij CO2 je poleg preprečevanja in zmanjševanja pomemben korak pri celovitem 

varstvu podnebja. Toplogredni plini, kot je CO2, se enakomerno porazdelijo v ozračju,  

zato je koncentracija toplogrednih plinov na Zemlji približno povsod enaka.  

Tako ni pomembno, kje na Zemlji se emisije povzročajo ali preprečujejo.
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PROJEKTI ZA VARSTVO PODNEBJA.  Ker dandanes 

še ne moremo preprečiti vseh emisij, izravnavamo 

preostale emisije s spodbujanjem različnih projektov  

za varstvo podnebja v tretjih državah. Projekti za  

varstvo podnebja omogočajo dokazljive prihranke pri 

toplogrednih plinih, npr. s pogozdovanjem ali z energijo  

iz obnovljivih virov. Pri izbiri projekta nam je bilo poleg 

visokega standarda pomembno, da obstaja povezava  

s projekti. Tako npr. zaposleni iz obrata v Indiji obiskujejo 

tam podprte projekte vetrne energije.

CILJI ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ.  S spodbujanjem 

projektov za varstvo podnebja v državah v vzponu in 

državah v razvoju se poleg standarda VCS vedno podpira 

tudi 17 ciljev trajnostnega razvoja (SDG) Združenih 

narodov. Vsi trije projekti, ki jih podpiramo, poleg 

izravnave upoštevajo tudi cilj „kakovostno izobraževanje“, 

v okviru katerega se npr. osnovnošolcem razdelijo šolski 

paketi ter se organizirajo lokalni programi usposabljanja 

o kmetijstvu ali kleparstvu. Poleg tega vsi projekti s ciljem 

„Partnerstva za doseganje ciljev“ predstavljajo most med 

nami kot podjetjem iz industrializirane države in prebivalci 

v najrevnejših regijah sveta. Z zagotavljanjem sodobnih, 

podnebju prijaznih tehnologij v projektnih regijah se poleg 

tega spodbujata čisti razvoj in odpoved podnebju 

škodljivim tehnologijam.

STANDARD VCS. Vsi trije projekti,  
v katere vlagamo, so certificirani v skladu 
s standardom VCS (Verified Carbon 
Standard). V skladu s tem standardom 
se po svetu validira in preverja več kot 
polovica vseh prostovoljnih zmanjšanj 
emisij. Standard vsebuje jasne navedbe 
glede določanja prihrankov CO2 za 
različne projekte, kot je pogozdovanje, 
vetrna energija ali uporaba kuhalno-
ogrevalnih pečic. Projekte morajo poleg 
tega preveriti neodvisne tretje osebe,  
ki so naključno izbrane (npr. TÜV), tako 
da so od faze načrtovanja do izteka 
veljavnosti zadnjih certifikatov pregledno 
in previdno izračunani. Certifikati,  
ki nastanejo na podlagi teh projektov,  
se imenujejo VCU (Verified Carbon Unit 
oz. preverjene ogljične enote).

MEHANIZEM ČISTEGA RAZVOJA. 

Projekti, ki jih podpiramo, upoštevajo 
mehanizem čistega razvoja (Clean 
Development Mechanism oz. CDM). 
CDM je eden od prilagodljivih 
mehanizmov, ki jih predlaga Kjotski 
protokol za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov. Prek mehanizma 
CDM se realizirajo projekti varstva 
podnebja v državah v razvoju in državah 
v vzponu. Certificirani prihranki pri 
emisijah, t. i. CER (Certified Emission 
Reductions oz. enote potrjenega 
zmanjšanja emisij), se lahko izračunajo 
glede na cilje zmanjšanja 
v industrializiranih državah. S tem je 
mehanizem CDM bistveni gonilnik 
prehoda na čiste tehnologije  
in s tem povezan trajnostno usmerjeni 
gospodarski razvoj v teh državah.

CO2
Izravnava emisij CO2
več kot 100.000 t

Učinek varstva podnebja
več kot 8.000.000 bukev
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Projektni standard: Verified Carbon Standard (VCS)

Tehnologija: vetrna energija

Regija: Tuppadahalli, Indija

Letni volumen: 128.800 ton CO2

Potrjevalec: Bureau Veritas Certification Holding SAS

PROJEKT VARSTVA PODNEBJA Z VETRNO ENERGIJO 

PODJETJA HÖRMANN V GUDŽARATU V INDIJI
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Projektni standard: Verified Carbon Standard (VCS)

Tehnologija: vetrna energija

Regija: Bhachau, Indija

Letni volumen: 61.360 ton CO2

Potrjevalec: Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd

Preverjevalec: Applus+ LGAI Technological Center, S.A

Projektni standard: Verified Carbon Standard (VCS)

Tehnologija: pogozdovanje

Regija: Guanaré, Urugvaj

Letni volumen: 127.416 ton CO2

Potrjevalec: Rainforest Alliance

PROJEKT VARSTVA PODNEBJA S POGOZDOVANJEM 

PODJETJA HÖRMANN V GUANAREJU V URUGVAJU

PROJEKT VARSTVA PODNEBJA Z VETRNO ENERGIJO  

PODJETJA HÖRMANN V MAHARAŠTRI V INDIJI
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Trajnostni gradbeni elementi  
za trajnostne projekte

Trajnostno proizvedeni in certificirani gradbeni elementi se uporabljajo  

v inovativnih gradbenih projektih. Doslej smo imeli priložnost zbrati  

veliko izkušenj z objekti za trajnostno gradnjo. S pridobljenim strokovnim 

znanjem lahko podpiramo tudi vaše projekte.  

Z veseljem vam za naročilo gradnje objekta zagotovimo potrebno 

dokumentacijo za certificiranje objekta, npr. DGNB ali LEED.

Hörmann Slovenija, d.o.o
Petrovče 115 b
3301 Petrovče
Tel.: 03/71 20 600
Faks: 03/71 20 620

E-pošta: info@hormann.si

PE Ljubljana
Letališka cesta 29 c
1000 Ljubljana
Tel.: 01/24 45 680
Faks: 01/24 45 684

Splet: www.hormann.si

PE Maribor
Kavčičeva ulica 11
2000 Maribor
Tel.: 02/48 00 141
Faks: 02/48 00 140


