
Pot do zelenega proizvoda – kakšen je 
zeleni proizvod?

izr. prof. mag. Barbara Prinčič

POSVET 2022 SRIP MATPRO »Pot do zelenega proizvoda - trajnost izven okvirjev« 
Portorož, oktober 2022



Parametri objektivnih merljivih vrednosti



Metoda LCD – Life Cycle Design



Orodje Ecolizer za eko-dizajn



Primer preproste zasnove izdelka in 
ovrednotenje z orodjem Ecolizer

Avtor: Andraž Rudi Vrhovšek



Trajnostno oblikovanje

• Trajnost

• Čim manjši negativni vpliv 
na okolje v vseh fazah

• Časovna komponenta

• Krožnost

• Učinkovita raba virov

• Ponovna uporaba, 
predelava, recikliranje

• Regenerativnost

• Vračanje materialov v 
biosfero na način, ki 
omogoča njeno 
regeneracijo

Dolga življenjska doba – trajno, 
trpežno (durable design)
Možnost vzdrževanja in 
popravljivosti – modularno, 
prilagodljivo oblikovanje

Drugačni poslovni koncepti 
- storitve, izposoja, najem… 
(fizično kroženje izdelkov v 
obtoku)

Oblikovanje za kompostiranje

Oblikovanje iz organskih in 
drugih naravnih materialov



Krožnost po principu podaljšanja življenjske dobe izdelka/materiala

Zanimajo nas ostanki proizvodnih ali storitvenih procesov, ki končajo v sežigalnici.

Netkane tekstilije, 1500-1800 t letno Zavrženi transportni trakovi, 21 t letno



Projekt Re-Lax

Foto in vizualizacije: Mark Dobrilovič in Ambrož Močnik



Krožnost s ciljem regenerativnosti – surovina jutasta vreča

odpadek ali ostanek, 90 t letno

- 60 kg vreča je merska enota za kavo (ICO)

- Mehanska roka vrečo uniči 

- Manjše pražarne, manjše vreče; razrez je ročni

- Nekateri manjše vreče tudi prodajajo

Foto: Andraž Rudi Vrhovšek Foto: Ajda Bertok Foto: Julija Karas, tudi soavtorica mateiala Foto: Ajda Bertok Foto: Tajda Hladnik



Eksperiment je ključen!

Tjaša Mužina in Jera Tratar

Blaž Skodlar in A. Rudi Vrhovšek

Lin Gerkman in Jakob Koncut

Gregor Stražar in Simon Bregar



Foto: Pjorkkala

Vizualizacija: Žan Gorandon

Foto: vse Pia Groleger



Dodola – vernakularni vodni filter
Žan Girandon, Pia Groleger, Luka Pleskovič

Problem:
- 20 % ljudi v Sloveniji nima dostopa do javnega vodovoda,
- mnogi raje uporabljajo naravne vire – problem onesnaženje,
- Pilotni projekt – Triglavski narodni park, izvir Lipnik.

Rešitev: 
- Filter Dodola, cenovno dostopna rešitev s kombinacijo vernakularnih

materialov in praks, naravnih in fizičnih pojavov ter sodobnih 
proizvodnih postopkov.

- Konstrukcija: giroidna struktura, razvita po principu arhimedovega vijaka
- Delovanje s pomočjo vodnega toka, brez elektrike, ne potrebuje 

vzdrževanja.
- Material: zmes gline in organskih snovi, žgana tako, da se poveča 

poroznost.
- Tehnika izvedbe je 3D tisk. 
- https://27.bio.si/production-platform/water-designing-a-biovernacular

Foto: Bor Cvetko

V sodelovanju
- z vrsto strokovnjakov, znanstvenikov z različnih področij
- Podjetja Bia, Waboost, Microbium.

Animacija: Ema Kapelj



Kaj je zares zeleno?

• 34 različnih definicij 

• There Is No Such Thing as a Green Product
(Trevor Zink and Roland Geyer. Stanford Social 
Innovation Review, Spring 2016)

• Neto zeleno – upoštevati in izračunati 
vpliv/posledice zelenega izdelka na trg, 
obnašanje potrošnikov in na okolje.

Hvala za pozornost ☺


