
Okolje

Manjši vpliv na okolje

Manj odpadkov in  

škodljivih snovi

Enako učinkoviti kot  

običajni izdelki

Nagrajuje odgovorna podjetja

Poiščite izdelke in storitve 
z znakom EU za okolje, ki so 

boljši za okolje in boljši za vas.
To je znak, ki poenostavlja 

zelene odločitve!
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DODATNE INFORMACIJE 

Politike EU podpirajo in priznavajo trajnostno 
proizvodnjo in potrošnjo. 

KONTAKT

Ministry of the Environment and Spatial 
Planning

http://www.mop.gov.si/
tatjana.orhini-valjavec@gov.si 

Environmental Agency

http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/
okoljski%20znaki/ 
inga.turk@gov.si 

Znak EU za okolje:  
www.ecolabel.eu

@EMAS.EUEcolabel    @EMAS_EUEcolabel

Boljša izbira za okolje,  

boljša izbira za vas

ZNAK, KI 
MU LAHKO 
ZAUPATE

Znak EU za okolje ima približno 40 000 
izdelkov in storitev, od oblačil za 
dojenčke do elektronske opreme. Znak je 
zanesljiv, z njim pa so označeni izdelki in 
storitve z manjšim vplivom na okolje:

�� izdelke potrjujejo neodvisni 
strokovnjaki,

��  določena so stroga merila za več 
kot 30 različnih kategorij izdelkov in 
storitev, ki se jih redno posodablja,

��  upošteva se celoten življenjski cikel 
izdelka, od proizvodnje do recikliranja 
ali odlaganja med odpadke,

��  zagotovljena sta zdravje potrošnikov in 
odgovorna proizvodnja,

��  brez omejevanja učinkovitosti. Uporaba 
zelenih izdelkov je enostavna!

65 % potrošnikov, ki so seznanjeni 
z znakom EU za okolje, mu že zaupa*.

Izdelki z znakom EU za okolje so 
lahko izdelani kjer koli na svetu, če je 
dokazano, da izpolnjujejo vsa merila.

NA POTI DO KROŽNEGA 
GOSPODARSTVA

Znak EU za okolje spodbuja evropski 
prehod na krožno gospodarstva, pri 
katerem materiali krožijo, tako da so novi 
izdelki ustvarjeni, ko se zaključi uporaba 
starih izdelkov. To vodi proizvajalce 
k proizvodnji blaga, ki:

��  spodbuja zeleno inovacijo in trajnostne 
industrije,

��  med proizvodnjo in uporabo ustvarja 
manj odpadkov in CO2,

��  bolj pametno porablja energijo, vodo in 
surovine,

��  traja dlje in ga je lažje popraviti,

�� ga je lažje reciklirati.

Za nekatere barve se dandanes na primer 
uporablja olje iz alg kot nizkoogljična 
alternativa namesto tradicionalnega olja iz 
nafte.

Zahvaljujoč preglednim merilom znaka 
se lahko potrošniki odločijo za odgovorno 
izbiro in tako podpirajo zeleno inovacijo ter 
delovna mesta. 

OKOLJSKE VREDNOTE 
V UKREPIH

Na spodnji povezavi najdete več informacij 
o svežnju Evropske komisije o krožnem 

gospodarstvu ter podroben načrt za prehod na 
bolj konkurenčno in trajnostno gospodarstvo:  
ec.europa.eu/environment/circular-economy

*  Študija o potrošniških trgih, ki je obravnavala 
okoljske zahteve za neživilske izdelke, Evropska 
komisija 2014.
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KAKO ZELENO LAHKO NAKUPUJETE?
Odgovorna odločitev pri nakupu izdelkov za dom, delo ali prosti čas ni tako težka, 

kot si mislite. Za navdih za prehod na trajnostni življenjski slog so tu navedeni 
nekateri izdelki z znakom EU za okolje.

ELEKTRONSKA OPREMA 
Popravilo in nadgradnja 
izdelkov morata biti 
enostavna, da lahko izdelke 
uporabljate dlje časa.

NAREDI SAM  
Vzdržujte čist zrak v prostorih. 
Pri barvah pride do manj kot 
polovice emisij topil kot pri običajnih 
izdelkih.

PAPIRNATI IZDELKI 
Skoraj polovico vseh posekanih 
dreves po vsem svetu se predela 
v papir. Zato namesto tega 
podpirajte reciklirane ali 
trajnostne vire.

IZDELKI ZA OSEBNO NEGO  
Vsako leto konča v oceanih 8 milijonov 
ton plastike – merila prepovedujejo 
mikroplastiko in omejujejo 
odpadno embalažo.

ČIŠČENJE 
Pralno sredstvo mora delovati pri 
30 °C, saj tako z vsakim pranjem 
privarčujete pri energiji in denarju.

OBLAČILA IN TEKSTILNI 
IZDELKI 
Čevlji morajo biti izdelani 
v varnih in poštenih pogojih 
– dobro delo za dober videz!

SI ŽELITE ZELENIH 
POČITNIC? 

Tudi hoteli in kampi imajo lahko 
ta znak. So enako udobni kot 

tradicionalne nastanitve, vendar 
porabijo manj energije in vode 

ter proizvedejo manj odpadkov, 
vključno z odpadno hrano.

ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites

STE PRIPRAVLJENI NA 
NAKUPOVANJE?

Dostop do celotnega kataloga z izdelki 
najdete tukaj: ec.europa.eu/ecat

POHIŠTVO 
Izdelki morajo dobro 

služiti potrošnikom, 
njihova uporaba pa mora biti 
dolgotrajna. Ko se življenjska 

doba izdelka izteče, mora 
biti njegova reciklaža 
enostavna. 
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