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ZNAK ZA OKOLJE  - ECOLABEL

�� Vzpostavitev prostovoljnega sistemaVzpostavitev prostovoljnega sistema

�� Uveljavljanje proizvodov in storitev, ki Uveljavljanje proizvodov in storitev, ki 
� zmanjšujejo negativne vplive na okolje
� pripomorejo h gospodarni rabi virov
� zagotavljajo visok standard varstva okolja

�� Usmerjanje potroUsmerjanje potroššnikov z dajanjem tonikov z dajanjem toččnih, nih, 
nezavajajonezavajajoččihih in znanstveno utemeljenih in znanstveno utemeljenih 
informacij o proizvodih in informacij o proizvodih in stortvahstortvah
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ZNAK ZA OKOLJE  - ECOLABEL

�� Pravna podlagaPravna podlaga
� Uredba EP in ES 1980/2000
� Odločbe EU Komisije

� Določitev okoljevarstvenih pogojev
� Določitev pristojbin in obrazec pogodbe
� Določitev organov (odbor EU za znak za okolje, 

posvetovalni forum)
� Zakon o varstvu okolja

�� VeVečč informacij (informacij (http://www.http://www.arsoarso..govgov.si/.si/))
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SKUPINE PROIZVODOV

�� Posteljna oprema (posteljni vloPosteljna oprema (posteljni vložžki) ki) 
�� Obutev (Obutev (ččevlji )evlji )
�� ““Naredi samNaredi sam”” (Trde talne obloge, barve in laki, (Trde talne obloge, barve in laki, žžarnice, toplotne arnice, toplotne ččrpalke) rpalke) 
�� StoritveStoritve

� Turistične namestitvene storitve 
� Storitve kampa

�� Vrtnarjenje (IzboljVrtnarjenje (Izboljšševalci tal, rastlinski substrati) evalci tal, rastlinski substrati) 
�� Gospodinjski aparati (Pomivalni stroji, hladilniki, sesalci za pGospodinjski aparati (Pomivalni stroji, hladilniki, sesalci za prah, pralni stroji) rah, pralni stroji) 
�� ČČistilaistila

� Univerzalna čistila 
� Detergenti za pomivalne stroje 
� Detergenti za ročno pomivanje posode 
� Detergenti za perilo 

�� Mila in Mila in ššamponi amponi 
�� MazivaMaziva
�� Elektronska opremaElektronska oprema

� Osebni računalniki 
� Prenosni računalniki 
� Televizijski sprejemniki 

�� TekstilTekstil
� Obleka, posteljnina in blago za notranjo uporabo 

�� PapirPapir
� Vpojni papir za higienske namene uporabe 
� Kopirni in grafični papir 
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ZNAK ZA OKOLJE  - POGOJI ZA PRIDOBITEV

�� Uvrstitev v seznam skupin proizvodov in Uvrstitev v seznam skupin proizvodov in 
storitev, za katere je predvidena mostoritev, za katere je predvidena možžnost nost 
pridobitve znaka za okoljepridobitve znaka za okolje

�� Izpolnjevanje posebnih okoljevarstvenih Izpolnjevanje posebnih okoljevarstvenih 
kriterijev predpisanih v odlokriterijev predpisanih v odloččbah Evropske bah Evropske 
komisijekomisije

�� VloVložžitev vloge na ARSOitev vloge na ARSO

�� PlaPlaččilo pristojbinilo pristojbin

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolahttp://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecola
belled_products/application_procedure_en.htmbelled_products/application_procedure_en.htm
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ZNAK ZA OKOLJE  - POSTOPEK

�� Priprava Priprava 
� Samoocenjevanje
� Predhodno preverjanje izpolnjevanja pogojev
� Pridobivanje certifikatov in drugih listin

�� Vloga na ARSO Vloga na ARSO 
((http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/okoljski%20znaki/EChttp://www.arso.gov.si/o%20agenciji/okoljski%20znaki/EC
O%20Label/O%20Label/

�� OdloOdloččba o podelitvi znaka za okolje (za doloba o podelitvi znaka za okolje (za določčen en ččas)as)

�� Sklenitev pogodbeSklenitev pogodbe

�� Vpis v evidenco v SLO in EUVpis v evidenco v SLO in EU
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ZNAK ZA OKOLJE  - ECOLABEL

�� PrednostiPrednosti
� Potrditev spoštovanja okoljevarstvenih zahtev
� Uporaba znaka za okolje
� Promocija, reklama

�� ObveznostiObveznosti
� Plačilo pristojbine
� Zagotovitev spoštovanja okoljevarstvenih

zahtev
� Dajanje podatkov ARSO



Jump to first page

Statistika v Evropi
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ZNAK ZA OKOLJE  -

STANJE V SLOVENIJI (na dan 14.1.2010)

�� Podeljen znak za okoljePodeljen znak za okolje

�Paloma Sladkogorska

�Vipap Videm Krško

�Terme Snovik

�Dark Silk


