
Pomembne nacionalne in regionalne oznake za okolju prijaznejše ter 

družbeno odgovornejše izdelke in storitve 

 
 

BIODAR je znamka za ekološka živila, pridelana in predelana po standardih Zveze 

združenj ekoloških kmetov Slovenije. BIODAR potrjuje, da je živilo ekološkega izvora 

in od njive oz. hleva do prodajne police kontrolirano s strani kontrolnih organizacij. 

www.zveza-ekokmet.si/  
Znak za okolje Swan (The Nordic Ecolabel) je uradni znak za okolje v skandinavskih 

državah. Gre za prostovoljno shemo, ki ocenjuje vpliv izdelka na okolje v celotnem 

življenjskem ciklu. Oznaka med drugim zagotavlja, da so upoštevane podnebne 

zahteve in da so emisije CO2 (in drugi škodljivi plini) omejeni, kjer je to 

najpomembnejše. www.nordic-ecolabel.org/  

Modri angel (The Blue Angel), prva svetovno najbolj znana okoljevarstvena oznaka, je 

nemški certifikat za proizvode in storitve, ki upoštevajo okolju prijaznejše vidike in 

spodbuja okoljsko odgovorno potrošnjo.  

www.blauer-engel.de/en 
 

Znak Soil Association je dokazilo o maksimalni vsebnosti ekoloških sestavin v izdelku, 

minimalni količini sintetičnih sestavin, minimalni predelavi in jasnosti označevanja 

vseh sestavin. Soil Association zagotavlja najmanj 70 % sestavin iz ekološke pridelave 

in največ do 5 % sintetičnih snovi. V izdelkih ne sme biti nanodelcev in gensko 

spremenjenih sestavin, niti snovi, ki bi izvirale iz ogroženih vrst. 

www.soilassociation.org  

HQE (Haute Qualité Environnementale) je francoski standard za gradnjo trajnostnih 

stavb. HQE sestavljajo trije deli: vpliv stavbe na okolje, delovanje stavbe s tehničnega, 

arhitekturnega in gospodarskega vidika ter kazalci uspešnosti. 

http://assohqe.org/hqe/  

BREEAM (Velika Britanija) postavlja standarde za najboljše prakse na področju 

trajnostnega gradbenega projektiranja, gradnje in delovanja. Je eden najbolj celovitih 

in splošno priznanih znakov za okoljsko uspešnost stavbe, ki vsebuje vidike, povezane 

z rabo energije in vode, zdravjem in dobrim počutjem, onesnaževanjem, mobilnostjo, 

surovinami, odpadki in upravljanjem procesov. www.breeam.org  

DGNB (The German Sustainable Building Council) je nemški certifikat za trajnostno 

gradnjo, ki upošteva okoljski, ekonomski, družbeni in kulturni vidik načrtovanja, 

gradnje ter obratovanja zgradb. www.dgnb.de/_en/  

DfE (Design for Environment) je splošni koncept, ki se nanaša na različne oblikovalske 

pristope za zmanjševanje okoljskega vpliva izdelka, procesa ali storitve v celotnem 

življenjskem ciklu (LCA - analiza življenjskega cikla). 

www.epa.gov/dfe 
 

The Oeko-Tex Standard 100 je nemški ekološki znak za tekstilne proizvode. Certifikat 

določa analize ekološko spornih škodljivih snovi in predpisuje znanstveno utemeljene 

mejne vrednosti za te snovi. 

www.oeko-tex.org  
 

Zeleni ključ (The green key) je nevladni, neprofitni, neodvisni ekološki znak za 

nastanitve, ki ga podpirata Svetovna turistična organizacija in Program Združenih 

narodov za okolje. www.green-key.org/ 

 
 


