
Mednarodne oznake za okolju prijaznejše ter družbeno odgovornejše 

izdelke in storitve 

 
 

Znak EU za okolje (EU Ecolabel) je evropski znak, ki ga podeljujejo izdelkom in 

storitvam v evropskem gospodarskem prostoru (države članice EU, Norveška, Islandija 

in Liechtenstein) in upošteva celoten življenjski krog izdelka. Okoljsko marjetico lahko 

pridobijo oblačila in obutev, maziva, barve in laki, izdelki za dom in vrt, čistila, naprave, 

izdelki iz papirja in storitve v turizmu. 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/  
Znak Pravične trgovine (Fairtrade) potrjuje, da so bili mednarodni standardi pravične 

trgovine izpolnjeni. Nakup izdelkov pravične trgovine zagotavlja šibkejšim 

proizvajalcem boljše pogoje dela in prodaje, pošteno plačilo ter spodbuja k 

trajnostnemu razvoju. Označevanje je razširjeno v okoli 50 državah. 

www.fairtrade.net  
 

Znak EU za ekološko kmetijstvo (The EU organic logo) nudi zagotovilo porabnikom o 

izvoru in kakovosti hrane in pijače, saj njegova navzočnost na katerem koli proizvodu 

jamči skladnost proizvoda z uredbo EU o ekološkem kmetijstvu. 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/logo-labelling_en  
Mednarodni program Energy Star (ZDA, Japonska, EU, Kanada, Avstralija, Nova 

Zelandija in Tajvan) je oznaka, ki pomaga potrošnikom prepoznati izdelke pisarniške 

opreme, s katerimi prihranijo denar in energijo. Oznaka Energy Star se lahko pojavlja 

na računalnikih, monitorjih, tiskalnikih, faksih. www.eu-energystar.org 
 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je največji sistem za 

certificiranje gozdov. Standard želi spremeniti način upravljanja z gozdovi na globalnem 

in lokalnem nivoju, da bi lahko vsi uživali okoljske, družbene in gospodarske koristi 

gozdov. www.pefc.org  
FSC (Forest Stewardship Council) je znak za promoviranje odgovornega upravljanja z 

gozdovi in je prisoten v več kot 50 državah sveta.  

www.fsc.org 
 

EMAS (The European Eco-Management and Audit Scheme) - sistem EU za 

okoljevarstveno vodenje organizacij je prostovoljen sistem za podjetja in organizacije 

za vrednotenje, poročanje, izboljševanje njihove okoljske učinkovitosti. V Sloveniji je za 

pridobitev znaka EMAS zadolžena Agencija RS za okolje in prostor. 

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm  
MSC (Marine Stewardship Council) je mednarodni znak za trajnostno ribištvo. Znak 

MSC zagotavlja, da so bile ribe ulovljene na način, zaradi katerega ribjemu zarodu ne 

grozi izumrtje. www.msc.org  
 

DEMETER je znamka za proizvode, pridelane po biološko-dinamični metodi, ki jo smejo 

uporabljati le pogodbeni partnerji, ki so podvrženi strogi kontroli. Zahteve, ki jih do 

pridelovalcev postavlja zveza, presegajo zahteve za ekološko pridelavo Evropske 

skupnosti. www.demeter.si   

 

 


