
Kje odkriti dodatne prihranke za razbremenitev na{ega dru`inskega
prora~una? Kdo nam lahko pri temu pomaga? Najbr` sprejeti predpisi niso
dovolj? Ali pa~!
^e je bilo 20. stoletje v ve~jem delu obdobje razvoja energetsko potratnih
naprav, smo se na pragu novega tiso~letja kot ~love{tvo prisiljeni zavedati,
da energetski viri niso neskon~ni. Kot ka`ejo raziskave, v Sloveniji skoraj
polovico elektri~ne energije za razsvetljavo in delovanje gospodinjskih

naprav porabijo gospodinjstva.

Ste si `e kdaj pred nakupom pralnega stroja ali {tedilnika poizkusili
narediti izra~un, ki bi vam omogo~il najbolj razumno in var~no
odlo~itev med ceno in zmogljivostjo naprave, izra~un, ki bi hkrati
upo{teval tehni~ne zna~ilnosti, dobro (ali bolj{o) blagovno znamko in
vsemu ob bok postavil {e u~inkovitost in energetsko var~nost? Ne?

Ali ste morda, ko ste se odlo~ali za nakup nove hi{e, tehtali med
na~inom ogrevanja, izolacijo, razmi{ljali hkrati o izkori{~anju sodob-
nih tehnologij, obnovljivih virov energije in uporabi okolju prijaznih
materialov? Ste vse skupaj na koncu postavljali ob bok izgledu
va{ega novega doma? Te`ko verjetno. Kako le! 

^lovek ne more vsega vedeti. In tu nastopijo sprejeti predpisi, tisti, ki
smo jih v Sloveniji sprejeli o ENERGIJSKIH OZNAKAH. Ob
takoimenovanih reklamnih oznakah (sejemske nagrade) obstajajo
tudi certifikacijske oznake. Te delimo na obvezne (kot so energijske
nalepke za gospodinjske naprave) in neobvezne (kot na primer ener-
getske izkaznice stavb). Oboje slu`ijo la`jim odlo~itvam v smeri
var~nosti in varovanja okolja.

ENERGIJSKE
OZNAKE
Spodbujanje
okolju prijaznih odlo~itev

Bodimo prijazni do okolja,
da bo okolje prijazno do nas!

ZAKAJ ENERGIJSKE OZNAKE?

KUPUJEMO PREUDARNO?

IZBERIMO VAR^NO!



ENERGIJSKA
NALEPKA ZA
GOSPODINJSKE
APARATE

Energijska nalepka razvr{~a gospodinjske
aparate v razrede glede na rabo energije.
Kupcu omogo~a primerjavo energetske
u~inkovitosti in obratovalnih lastnosti
gospodinjskih aparatov ter spodbuja izbiro
var~nej{ih in okolju prijaznej{ih naprav.

Kateri gospodinjski aparati so ozna~eni z
energijskimi nalepkami? 

 Pralni stroji 
 Su{ilni stroji
 Pralno-su{ilni stroji 
 Pomivalni stroji
 Hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije
 @arnice in sijalke v gospodinjstvih
 Klimatske naprave 
 Elektri~ne pe~ice

Kaj pomenijo posamezne oznake na
nalepki?
Na nalepki so predstavljeni navedeni model aparata in proizvajalec
oz. dobavitelj ter stolpec s tehni~nimi lastnostmi aparata. Ozna~be
na nalepki ka`ejo na stopnjo energetske u~inkovitosti aparata ali
naprave. Stopnje so ozna~ene s ~rkami od A do G. 

 Razred A pomeni energetsko naju~inkovitej{o napra-
vo, G energetsko najmanj u~inkovito napravo.

 Naprave iz razreda A porabijo pribli`no 55% manj
energije kot naprave iz razreda G. 

 Naprave iz razreda D porabijo pribli`no 30% manj
energije kot naprave iz razreda G. 

Na nalepki je navedena tudi povpre~na letna poraba energije.
Pogoji, pri katerih je poraba dolo~ena, so v spremni tehni~ni
dokumentaciji. 

Energijska nalepka navaja tudi zna~ilne podatke o obratovalnih
lastnostih stroja (na primer: koli~ino perila pri enkratnem pranju
ali hitrost delovanja centrifuge ali prostornino hladilnika in zamr-
zovalnika) ter podatek o nivoju hrupa. 

V razred A se v zadnjem ~asu uvr{~a `e veliko naprav. Zato bo
Evropska unija v prihodnje za hladilnike, zamrzovalnike in pralne
stroje uvedla {e dva nova kakovostna razreda A+ in A++.

KRITERIJI:
Cena?

Dimenzije?
Tehni~ne lastnosti?
Blagovna znamka?
Poraba elektrike?

Poraba vode?
Kapaciteta stroja?

U~inek pranja?
U~inek o`emanja?

Izberite razred A!

^e je na nalepki tudi znak            , je
izdelek pridobil okoljsko nalepko za
proizvode, ki manj obremenjujejo okolje. DOBRO JE VEDETI:

Ve~je {tevilo vrtljajev pri pralnem
stroju je {e posebej pomembno, ~e

perilo su{imo v su{ilniku.

Bolj var~no peremo pri polnem stroju.

Kondenzacijski su{ilni stroji porabijo
ve~ energije kot odzra~evalni.

Hladilnika ne name{~ajmo poleg
vira toplote!

Uga{ajmo tudi var~ne `arnice!

Energijska
nalepka je osebna

izkaznica gospoda 
Stro{ka



Komu je namenjena?
Energetska izkaznica je namenjena kupcem in najemnikom nepremi~nin, investi-
torjem gradenj za trg, stanovanjskim skladom, ob~inam in nepremi~ninskim agen-
cijam.

Zakaj energetska izkaznica stavbe?
Energetska izkaznica stavbe enostavno in pregledno prikazuje energetske kazalce
stavbe, kar prina{a konkuren~no prednost na tr`i{~u in izra`a skrb za trajnostno
graditev in varovanje okolja.

Kdaj bo obvezna?
Trenutno poteka pilotno izdajanje energetske izkaznice stavbe, leta 2006 pa bo
njena uporaba pri nas obvezna ob prodaji ali najemu nepremi~nine v skladu z novo
evropsko Direktivo o energetski u~inkovitosti stavb.

Kaj ozna~ujejo posamezne pu{~ice?
 Prva pu{~ica (zelena) ozna~uje energijski razred, ki ga stavba dosega,
upo{tevaje podnebne razmere na lokaciji. 

 Druga pu{~ica (siva) opredeljuje normirani energijski razred glede na
referen~no lokacijo. 

 Tretja pu{~ica (siva) ozna~uje dovoljeno vrednost po Pravilniku o
toplotni za{~iti in u~inkoviti rabi energije v stavbah.

Stavbe so razvr{~ene v sedem razredov rabe energije (A-G), vsak obsega obmo~je
po 15 kWh/m2a. Razred A pomeni energetsko najbolj u~inkovito stavbo, razred G

energetsko najbolj potratno. Stavbe, ki so grajene v skladu s
tehni~nimi predpisi, se praviloma uvr{~ajo najmanj v

razred C ali B. Upo{tevanje sodobnih pravil stroke pa
stavbo uvr{~a v razred A.

ENERGETSKA
IZKAZNICA STAVBE

Energetska izkaznica stavbe je dokument, ki podaja ra~unsko dolo~ene
kazalce rabe energije v stavbi in razvr{~a stavbo v enega od razredov rabe
energije. Namen energetske izkaznice stavbe je informiranje kupca oziroma
najemnika stavbe o njeni energetski u~inkovitosti in posredno o pri~akovani
vi{ini stro{ka za energijo.

Energetska
izkaznica stavbe - ko

ve{, koliko te bo stala,
tudi ko bo `e tvoja.

Pri nakupu bodite
pozorni na: 

- podatke o stavbi in
investitorju, projektno

dokumentacijo,
- obliko stavbe in toplotne

lastnosti njenega ovoja
(stene, streha, okna),

- uporabljane vire energije
in ogrevalne sisteme,

celotno potrebno toploto
za ogrevanje, 

- stro{ke obratovanja in
vzdr`evanja objekta.

Lokacija?
Zeleno okolje?

Cena?
Stro{ki za ogrevanje?
Stro{ki vzdr`evanja?

Trajnost?
Izgled stavbe?

Funkcionalnost?
Obnovljivi viri?

Okolju prijazni materiali?
Sodobne tehnologije?

Obnovljivi viri? 

Izberite razred A!



Ozna~evanje kakovostnih izdelkov ali storitev
z znaki razlikovanja je priznan na~in za
spodbujanje izbire kakovostnih izdelkov,
praviloma z vidika varovanja okolja, zdravja
ljudi ali prijaznosti za uporabo.

Merila in na~in
Predmet, za katerega se ugotavlja izpolnjeva-
nje zahtev oz. na katerega se nana{a certifika-
cijski znak, mora biti nedvoumno definiran.

Zahteve, dolo~ila in lastnosti, katerih izpolnje-
vanje se ugotavlja, morajo biti dolo~ene,
strokovno in jasno predstavljene, javne in
dostopne vsem zainteresiranim. 

Postopek prijave, organizacija, postopek in
metodologija ugotavljanja doseganja oz. izpol-
njevanja meril morajo biti opisani npr. v
pravilnikih, navodilih ali na drug sistemati~en
in javno dostopen na~in.

Ocenjevalna komisija mora izpolnjevati krite-
rij "tretje stranke" oz. da ni ne proizvajalec, ne
kupec. Komisija ali organ, ki izvaja postopek,
mora biti tudi strokovno usposobljen.

Trajnost izvajanja postopkov, npr. ocenjevanja
ter nadzora uporabe znakov razlikovanja, mora
biti zagotovljena.

Dolo~ena mora biti organizacija, ki je odgo-
vorna za nadzor uporabe znakov razlikovanja.

Energijske oznake opozarjajo kupca na rabo energije pri dolo~eni
napravi ali stavbi kot celoti. Poznamo obvezno ozna~evanje, ki ga
predpisuje dr`ava, in neobvezno - prostovoljno ozna~evanje, ki ga
vzpostavijo razli~ne interesne skupine ob pomo~i strokovnjakov.
[e zlasti pri neobveznih shemah je za njihovo splo{no priznavanje
in raz{irjenost na trgu pomembno, da:

ZAKAJ ENERGIJSKE
OZNAKE

Poraba energije v
gospodinjstvih (Vir.: SURS)

Ali lo~ite
certifikacijske oznake

od
drugih znakov razlikovanja,

npr. blagovnih znamk
proizvajalcev, komercialnih

oznak izdelkov, razli~nih
doma~ih in tujih

sejemskih znakov?

Preverite njihovo
ustreznost!

Z energijo
ravnajmo preudarno,

da nas stro{ki ne udarijo
po glavi.

so merila za ocenjevanje vedno dostopna javnosti,

kriteriji temeljijo na mednarodnih, evropskih ali pano`nih 
standardih,

kriterije za ozna~evanje pripravi skupina priznanih 
strokov-njakov, 

so informacije o ~lanih te strokovne skupine in njihove 
refe-rence predstavljene javnosti,

je veljavnost oznake ~asovno omejena in da so pravila uporabe
oznake podrobno opredeljena,

je oznaka vezana na izdelek in ne na proizvajalca,

je predvideno redno (periodi~no, (ne)napovedano) preverjanje
izpolnjevanja kriterijev,

lahko uporabnik tudi dejansko ob~uti razliko v kakovosti 
izdelka, ki si je pridobil oznako kakovosti,

je javnosti enostavno dostopen seznam izdelkov, ki so 
zaradi dolo~enega vidika kakovosti v preteklosti `e prejeli 
znak razlikovanja,

je zagotovljena dobra promocija in vsebinska predstavitev
oznake v ciljni skupini,

je shema ozna~evanja organizirana neprofitno,

znak podeljuje zaupanja vredna institucija



nergijska nalepka je oblika certifikacijskega znaka za ozna~evanje energijske u~inkovitosti
gospodinjskih aparatov. V Evropski skupnosti je `e nekaj let obvezno (Direktiva EU 92/75/EEC)

ozna~evanje gospodinjskih aparatov z energijskimi nalepkami. Pri nas je na podlagi Pravilnika o
energijskih nalepkah za dolo~ene vrste gospodinjskih aparatov (Ur. l. RS, {t. 104/01) ozna~evanje
gospodinjskih aparatov obvezno od junija 2002 dalje. Ozna~evati je potrebno hladilnike in zamrzoval-
nike ter njihove kombinacije, pralne in su{ilne stroje, pomivalne stroje, `arnice in sijalke ter po novem
tudi elektri~ne pe~ice v gospodinjstvu in klimatske naprave.  (http://www.aure.si)

nergetska izkaznica stavbe razvr{~a stavbe glede na njihovo energetsko u~inkovitost v
razrede rabe energije. Pri sedanji obliki energetske izkaznice stavbe je merilo za presojo

energijske kakovosti stavbe potrebna toplota za ogrevanje stavbe. V prihodnje se bomo na podlagi
energetske izkaznice stavbe lahko seznanili s celotno rabo energije, ki omogo~a delovanje stavbe,
upo{tevaje energijo, potrebno za ogrevanje, razsvetljavo, pripravo tople vode, hlajenje in izkoristke
naprav. Na podlagi direktive EU 2002/91/EC bo potrebno pri nakupu ali prodaji nepremi~nine
obvezno pridobiti energetsko izkaznico stavbe. Danes je njena uporaba {e prostovoljna, v okviru
mednarodnega projekta OPET jo izdaja Gradbeni in{titut ZRMK.  
(http://www.zrmk-tig.si/opet/default.htm)

nak kakovosti v graditeljstvu se uveljavlja na podro~ju graditeljstva za razli~ne gradbene
proizvode in storitve od leta 1997. Predmet ocenjevanja so npr. obnova fasad in obnova stre{nih

kritin, energetsko u~inkovita okna, notranja vrata, dobava plinskih grelnikov, son~ni kolektorji in
hranilniki, stre{niki, naravni kamen ... Med ocenjevanimi izdelki je tudi nekaj takih, ki ob sicer{nji
kakovosti neposredno prispevajo k energetski u~inkovitosti stavbe. Ocenjevanje je prostovoljno in
temelji na merilih, ki jih pripravijo slovenski strokovnjaki za vsako podro~je ocenjevanja posebej. Znak
kakovosti v graditeljstvu se podeljuje kot nagrada najbolj{im izdelkom in storitvam, ki zanj konkurira-
jo v okviru vsakoletnega razpisa. Njegova veljavnost je ~asovno omejena.   
(http://www.gi-zrmk.si/index2.htm)

nergijska zvezda (Energy Star) se je uveljavila v Ameriki na za~etku devetdesetih let. Uporablja
se za neobvezno ozna~evanje energijsko u~inkovitih izdelkov in stavb, med njimi tudi za

naprave za ogrevanje in hlajenje, pisarni{ke naprave in druge elektronske naprave. V Evropi se znak
uporablja samo za neobvezno ozna~evanje energijsko u~inkovitih pisarni{kih naprav, kot so monitor-
ji, ra~unalniki, fotokopirni stroji, telefaksi, printerji … 
(http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lbo/127034.htm, www.energystar.gov, 
http://europa.eu.int/comrn/energy/en/ener-star-prog.html)

ko ro`a je evropski ekolo{ki znak z desetletno tradicijo, ki pove, da izdelek izpolnjuje dolo~ene
ekolo{ke kriterije. Eko ro`a se podeljuje na podlagi evropske direktive EU 880/92/EEC. Pogoj

za dodelitev znaka je, da proizvod izpolnjuje merila glede zmanj{evanja porabe naravnih virov in
energije, zmanj{evanja onesna`evanja zraka, vode in tal, zni`evanja stro{kov ravnanja z odpadki,
zmanj{evanja hrupa in ohranjanja ekosistemov. Ozna~evanje je prostovoljno, poteka pa na podlagi
ocenjevanja po sprotno posodobljenih kriterijih za ve~ kot dvajset skupin izdelkov.    
(http://www.eco-label.som/) 

odri angel sodi med najstarej{e in najbolj prepoznavne okoljske oznake. V 25 letih je bilo s tem
znakom ozna~eno 3700 izdelkov in storitev. ^eprav izvira iz Nem~ije, ocenjevanje ni omejeno

le na nem{ke izdelke. Oznaka potrjuje, da izdelek izpolnjuje merila za varovanje okolja in zdravja ljudi
ter spodbuja razvoj na podro~ju ekologije. Ozna~evanje je prostovoljno in zajema prete`no vso belo
tehniko in pisarni{ke naprave, na podro~ju stavb pa je z znakom modri angel ozna~en gradbeni mate-
rial iz odpadnega papirja in stekla.  (www.blauer-engel.de)

NEKATERE PREVLADUJO~E
ENERGIJSKE OZNAKE
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Izjava izdajatelja:
Evropska komisija oziroma kdorkoli v njenem imenu ne prev-
zema nobene odgovornosti glede podatkov ali stali{~, ki so
opisana ali izhajajo iz teksta te publikacije, niti ne prevzema
nobene odgovornosti za posledice, ki bi nastale zaradi informa-
cij, zapisanih v publikaciji. Stali{~a, navedena v bro{uri, niso
nujno enaka stali{~em Evropske komisije.

Namen projekta:

Projekt SAVE Energijske oznake `eli prispevati k
ve~jemu prodoru energetskega ozna~evanja izdelkov.
Skupno vsem aktivnostim sodelujo~ih partnerjev je pod-
piranje ciljev Evropske unije na podro~ju ozna~evanja in
certificiranja ter s tem uresni~evanje evropskih kot tudi
nacionalnih energetskih in okoljskih ciljev. Projekt se pri-
lagaja potrebam in zna~ilnostim posamezne dr`ave
udele`enke oziroma razvitosti energijskega ozna~evanja v
sodelujo~i dr`avi. 

S projektom `elimo vsem, ki se odlo~ajo o nakupu
gospodinjskih aparatov ali razmi{ljajo o energetsko
u~inkoviti gradnji stavb, posredovati dovolj informacij o
pri nas prisotnih oblikah energijskega ozna~evanja. Tako
se bodo lahko na njihovi podlagi opredelili za energetsko
u~inkovite in okolju prijazne proizvode. Ve~ podatkov o
energijskih oznakah lahko poi{~ite na

spletni strani projekta:
http://www.gi-zrmk.si/SAVE_energijske_oznake

Anglije (BRE),
[panije (EREN) in
Slovenije (GI ZRMK).

Razvoj ozna~evanja na podro~ju gospodinjskih
aparatov, stavb in zelene elektrike je danes v
svetu na zelo razli~nih nivojih. V evropskem
prostoru ga podpirajo direktive Evropske unije
(EU), ki jih postopoma prena{amo tudi v
slovensko zakonodajo. 
Energijsko ozna~evanje je namenjeno
razli~nim skupinam kon~nih porabnikov
energije, da bi se odlo~ali za okolju prijazne,
gospodarne in stro{kovno u~inkovite nalo`be.
Oblik in vrst ozna~evanja je veliko, kar lahko
zmede uporabnika.

O PROJEKTU

pove~anje splo{ne ozave{~enosti glede u~inkovitosti
energije pri njeni proizvodnji in rabi, 
pove~anje mo`nosti za porabnikovo argumentirano
odlo~anje na podlagi informacije z energijske oznake,
pove~anje razumevanja in uporabe energijskih oznak.




