
OZNA∞EVANJE IZDELKOV IN STORITEV

Znaki razlikovanja so znaki, ki so v gospodarskem prometu
namenjeni razlikovanju izdelkov in storitev iste ali podobne
vrste glede na njihovo kakovost. Znak je lahko kombinacija
grafi≠nih in tekstovnih elementov, s katerimi proizvajalec ali
izvajalec ozna≠uje izdelke ali storitve in s tem poudarja, da
izpolnjujejo dolo≠ene zahteve oziroma se po teh zahtevah lo≠ijo
od podobnih izdelkov drugih proizvajalcev. Pred zlorabami so
znaki ve≠inoma zavarovani kot blagovne ali storitvene znamke v
okviru varovanja industrijske lastnine. 

Znake razlikovanja delimo v dve skupini:
• certifikacijski znaki,
• necertifikacijski ali drugi znaki.

Ime certifikacijskih znakov izhaja iz besede “certificiranje“, ki je
po definiciji Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO)
dejanje, ki ga opravi t.i. tretja stanka, ki ni ne proizvajalec ne
kupec. Certifikacijski znak  dokazuje, da nedvoumno definiran
proizvod izpolnjuje dolo≠ila standarda ali drugega normativne-
ga dokumenta. 
Za uporabnika je pomembno, da lo≠i certifikacijske od drugih
znakov razlikovanja, npr. blagovnih znamk proizvajalcev,
komercialnih oznak izdelkov, razli≠nih doma≠ih in tujih sejem-
skih znakov. Da bi prepre≠ili zavajanje potro∏nika, morajo cer-
tifkacijski znaki izpolnjevati naslednje lastnosti:

• Predmet, za katerega se ugotavlja izpolnjevanje zahtev ali 
na katerega se nana∏a certifikacijski znak, mora biti nedvoum-
no definiran.

• Zahteve, dolo≠ila, lastnosti, katerih izpolnjevanje se 
ugotavlja, morajo biti dolo≠ene, strokovno in jasno predstav-
ljene, javne  in dostopne vsem zainteresiranim. 

• Postopek prijave, organizacija, postopek in metodologija 
ugotavljanja doseganja oz. izpolnjevanja meril, morajo biti
opisani v pravilnikih, navodilih ali na drug sistemati≠en in javno
dostopen na≠in.

• Ocenjevalna komisija mora izpolnjevati kriterij “tretje 
stranke“, to pomeni 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 odgovorna za nadzor 

uporabe znakov razlikovanja.

Gradbeni proizvodi morajo skupaj z vrsto naprav in strojev v
stavbi vsak posebej in kot celota dolga leta opravljati svoje
naloge, to je zagotavljati:

• mehansko odpornost, stabilnost, po∫arno varnost, higiensko, 
zdravstveno in ekolo∏ko za∏≠ito, varnost uporabe objekta,
za∏≠ito pred hrupom ter u≠inkovito rabo energije in naravnih
surovini (t.i. bistvene tehni≠ne zahteve),

• ekonomi≠no in prijazno uporabo ter s kakovostnim obliko-
vanjem tudi zadovoljstvo uporabnikov (zahteve uporabnikov).

Pogoj za to so kakovostno na≠rtovanje, priprava, gradnja in tudi
uporaba ter vzdr∫evanje gradbenega objekta, in∏talacij, strojev
in naprav. Zaradi bogate ponudbe se investitor pri gradnji in
kasneje lastnik objekta pri vzdr∫evanju, stalno sre≠uje z nalogo,
kako izbrati pravi material, kakovostno storitev, energetsko
u≠inkovit gospodinjski aparat ali gospodarno in zmogljivo
napravo.   

Kakovostna izbira izdelka dolgoro≠no zagotavlja maksimo 3 E -
Energija, Ekologija, Ekonomija, torej u≠inkovito rabo naravnih
surovin in energije, pametno nalo∫bo in skrb za okolje, pa tudi
zadovoljstvo uporabnikov. Zato izdelke in storitve, ki sledijo
maksimi 3 E, lahko ozna≠ujemo kot  trajnostne. Zaradi narave
gradbenih izdelkov in storitev je kakovostna izbira neposredno
povezana z zagotavljanjem bistvenih tehni≠nih zahtev, za kar z
zakoni in predpisi dodatno skrbi tudi dr∫ava. 

V pomo≠ pri izbiri izdelkov in storitev proizvajalci, gospodarska
zdru∫enja, in∏tituti in dr∫ava  vzpostavljajo, podeljujejo in
nadzirajo uporabo vrste znakov razlikovanja. Uporabnik naj bi
znake spoznal in prepoznal, poiskal in in jih pri  izbiri pravilno
upo∏teval. Pri≠ujo≠e gradivo opisuje najpomembnej∏e znake raz-
likovanja s podro≠ja energetske u≠inkovitosti. 

ENERGETSKA NALEPKA ZA GOSPODINJSKE
APARATE

Energetska nalepka je certifikacijski znak in se uporablja za
ozna≠evanje energetske u≠inkovitosti nekaterih elektri≠nih
gospodinjskih aparatov. Njen namen je informirati uporabnika o
rabi energije in ostalih virov ter ga seznaniti z osnovnimi karak-
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teristikami dolo≠enega izdelka. Cilj ozna≠evanja elektri≠nih
gospodinjskih aparatov je spodbuditi ekolo∏ko in energetsko
ozave∏≠enost potro∏nikov, spodbuditi nakup energetsko
u≠inkovitih aparatov in tako zmanj∏ati rabo (elektri≠ne) energi-
je. 

V EU so izdelana merila za izdajo energetske nalepke za nasled-
nje gospodinjske aparate in naprave:

• hladilnike, zamrzovalnike in njihove kombinacije,
• pralne stroje, su∏ilne stroje in kombinirane pralno-su∏ilne 

stroje,
• pomivalne stroje,
• svetila v gospodinjstvu.

Energetska nalepka v EU in pri nas
Osnovo za obvezno uporabo energetske nalepke za ozna≠evan-
je gospodinjskih aparatov predstavlja splo∏na Evropska direktiva
EU 92/75/EEC iz leta 1992. Sledijo ji izvedbene direktive, ki
podrobno dolo≠ajo postopek presku∏anja in na≠in ozna≠evanja
posamezne skupine naprav. Uporaba energetske nalepke je v
nekaterih dr∫avah EU ∫e obvezna. K nam prihaja energetska
nalepka tako zaradi potrebe po harmonizaciji na∏e regulative z
evropsko ob procesu pridru∫evanja Evropski uniji, kot tudi v
povezavi z dr∫avnimi programi za izbolj∏anje energetske
u≠inkovitosti na podro≠ju elektri≠nih gospodinjskih aparatov.
Pri≠akujemo lahko, da bo uporaba energetske nalepke v
Sloveniji v prihodnosti obvezna, v ta namen imamo tudi pri nas
∫e usposobljene laboratorije za presku∏anje in izdajanje ener-
getske nalepke. 

V izvedbenih direktivah je za posamezno skupino elektri≠nih
gospodinjskih aparatov natan≠no dolo≠eno, za katere naprave
direktiva velja, po katerih standardih se izvajajo meritve in
presku∏anja, katere lastnosti stroja se presku∏ajo, opredeljeni so
kriteriji in razredi energetske u≠inkovitosti in drugih lastnosti,
opredeljena je vsebina energetske nalepke, njen izgled, mesto
na stroju, kjer mora biti nalepka name∏≠ena in dolo≠ena je vse-
bina spremljajo≠e tehni≠ne dokumentacije. 

Po EU direktivah mora energetsko nalepko priskrbeti dobavitelj
gospodinjskih aparatov, trgov≠eva dol∫nost pa je, da je energet-
ska nalepka vidna na razstavljenem izdelku.

Vsebina energetske nalepke
Na energetski nalepki je naveden model stroja in proizvajalec
oz. dobavitelj in stolpec z lastnostmi stroja. Ozna≠be na nalepki
ka∫ejo na stopnjo energetske u≠inkovitosti stroja ali naprave.
Stopnje so ozna≠ene s ≠rkami od A do G. A pomeni energetsko
naju≠inkovitej∏o napravo, G energetsko najmanj u≠inkovito
napravo. Naprave iz razreda A porabijo vsaj 55% manj energije
kot zna∏a povpre≠na raba energije istovrstnih naprav na trgu.
Med energetsko u≠inkovitimi napravami iz razreda A so lahko
razlike v rabi energije velike, na kar moramo biti pozorni pri
nakupu. Zato je na nalepki navedena tudi letna raba energije
naprave, medtem ko so pogoji, pri katerih je poraba dolo≠ena,
navedeni v spremni tehni≠ni dokumentaciji. 

Na splo∏no velja, da naprave iz razreda A porabijo okoli polovi-
co manj energije kot naprave iz razreda D, medtem ko aparati
iz razreda G porabijo pribli∫no 25% ve≠ energije od naprav iz
skupine D. Energetska nalepka navaja tudi zna≠ilne podatke o
obratovalnih lastnostih stroja (na primer: koli≠ino perila pri
enkratnem pranju, hitrost delovanja centrifuge, prostornino

hladilnika in zamrzovalnika) ter podatek o nivoju hrupa.

∞e je na nalepki tudi znak “evropske ro∫e“, je izdelek pridobil
tudi okoljsko nalepko za proizvode, ki “manj obremenjujejo
okolje“. Okoljska nalepka se podeljuje v EU na podlagi evropske
direktive EU 880/92/EEC. 

Slika 1: Primer energetske nalepke za gospodinjske aparate

Uredba o dolo≠itvi kriterijev energetske
u≠inkovitosti
V Sloveniji je harmonizacija na∏e regulative z evropsko ∏e v teku.
Z opisanimi znaki energetske u≠inkovitosti se sre≠ujemo pri tujih
proizvodih, ki prihajajo na na∏ trg, pa tudi pri nekaterih na∏ih
izdelkih, ki so sicer namenjeni tudi izvozu. Ker tovrstni znaki
razlikovanja predstavljajo za izdelek tr∫no prednost, je prav, da
je porabnik seznanjen z njihovo vsebino in pomenom. 

Da bi dr∫ava tudi pri nas motivirala nakup in uporabo energet-
sko u≠inkovitih izdelkov, je leta 1996 vlada RS izdala Uredbo o
dolo≠itvi kriterijev energetske u≠inkovitosti, manj∏e porabe
pitne vode in manj∏ega obremenjevanja okolja za nekatere
proizvode ∏iroke rabe (Ur.l.RS ∏t.8 z dne 12.2.1996). Ti proizvodi
so:

• hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije,
pralni stroji,

• su∏ilni stroji z dovodom zraka ali brez njega,
sesalniki,

• okna, balkonska vrata in panoramske stene.
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Uredba navaja kriterije energetske u≠inkovitosti za navedene
izdelke, pri ≠emer se nana∏a na kriterije EU izvedbenih direktiv
za energetske nalepke gospodinjskih aparatov. Energetsko
u≠inkoviti gospodinjski aparati morajo po kriterijih uredbe
dosegati najmanj razred C energetske u≠inkovitosti. Energetsko
u≠inkovita okna morajo imeti toplotno prehodnost zasteklitve
manj∏o od 1.4 W/m2K, toplotno prehodnost okvira manj∏o od
1.6 W/m2K in morajo ustrezati najmanj kategoriji C glede zra≠ne
prepustnosti.

Proizvajalci  lahko za svoje izdelke pri poobla∏≠enih ustanovah
na podlagi predpisanega postopka presku∏anja pridobijo potrdi-
lo o skladnosti izdelka s pogoji uredbe. S tem potrdilom lahko
kupci energetsko u≠inkovitega izdelka uveljavljajo olaj∏avo pri
dohodnini.

ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE

Energetska izkaznica za stavbe je in∏trument, ki ima osnovni
namen bodo≠e lastnike ali najemnike nepremi≠nine v fazi naku-
pa stavbe, seznaniti z njenim energetskim stanjem in pri≠akova-
nimi stro∏ki za rabo energije. 

Trenutno na vrednost nepremi≠nine najmo≠neje vpliva njena
lokacija, medtem ko gradbeno in energetsko stanje
nepremi≠nine, pri≠akovane nalo∫be v obnovo in vzdr∫evanje
stavbe ter vi∏ina obratovalnih stro∏kov ∏ele pridobivajo na svo-
jem vplivu pri oblikovanju cene. Stavba z dobro toplotno za∏≠ito
in sodobnimi napravami, ki omogo≠ajo u≠inkovito rabo energi-
je, ne zahteva dodatnih vlaganj za energetsko sanacijo.
Obratovalni stro∏ki so pri energetsko u≠inkovitih zgradbah
manj∏i, zato je tudi nakup stavbe ali najem prostorov stro∏kovno
bolj zanimiv. 

Poleg kupcev ali najemnikov nepremi≠nine so za izdajo ener-
getske izkaznice lahko zainteresirani tudi prodajalci, ki na tak
na≠in z verificiranim izkazom predstavijo stanje toplotne za∏≠ite
in energetskih naprav oziroma pri≠akovano rabo energije in
tako poudarijo prednosti nove ali starej∏e stavbe.
Interes za energetsko izkaznico stavbe bi morali imeti tudi
nepremi≠ninski posredniki, saj v primeru predstavitve stavbe z
energetsko izkaznico zmanj∏ajo kup≠evo potencialno tveganje,
poudarijo svojo strokovnost in  pove≠ajo kakovost svoje storitve.

Vsebina energetske izkaznice 
Energetska izkaznica zajema podatke o stanju stavbe in ogreval-
nega sistema ter izra≠un najpomembnej∏ih energetskih kazal-
cev, kot je na primer energetsko ∏tevilo (letna raba energije na
enoto ogrevane povr∏ine). Pri starej∏ih stavbah lahko vsebuje
energetska izkaznica tudi podatek o potrebnih ukrepih za
pove≠anje energetske u≠inkovitosti stavbe. Analiza poteka po
dogovorjeni metodologiji, primerljivi z metodologijo v drugih
dr∫avah evropske skupnosti, ki so energetsko kartico ∫e uvedle
(na primer: Nem≠ija, Avstrija, Slova∏ka, Danska, Irska,
Portugalska, πpanija, Velika Britanija). 

∞eprav oblika in vsebina energetske izkaznice za stavbe nista
podrobno predpisani in je odlo≠itev o tem prepu∏≠ena vsaki
dr∫avi posebej, navadno energetska izkaznica po izgledu spomi-
nja na energetsko nalepko za elektri≠ne gospodinjske aparate.
Na sprednji strani so navedene kategorije stavb glede na vi∏ino
pri≠akovane rabe energije za ogrevanje, od najni∫jega ener-
getskega ∏tevila do najvi∏jega. Kategorije so pogosto grafi≠no

ponazorjene s stolpi≠nim diagramom, kjer zeleni stolpci prikazu-
jejo razrede stavb z nizko rabo energije in nizkimi emisijami CO2

in rde≠i stolpci razrede stavb z visoko rabo energije, ki niso
okolju prijazne. Na podlagi izra≠unanega energetskega ∏tevila
analizirane stavbe ugotovimo, v kateri razred se stavba uvr∏≠a
glede na energetsko u≠inkovitost. Pri nas je izdelava kriterialne
lestvice za energetsko u≠inkovitost stavb ∏e v pripravi. V tujini
med energetsko u≠inkovite stavbe z nadstandardno toplotno
za∏≠ito sodijo stavbe z energetskim ∏tevilom pod 65 kWh/m2a. 

Ob izdajanju energetske izkaznice je pri lastnikih stavb mogo≠e
spodbuditi zasledovanje dejanske rabe energije in vzpostaviti
spremljanje u≠inkov izvedenih ukrepov energetske obnove
stavbe.

Slovenija mora v procesu pridru∫evanja Evropski skupnosti har-
monizirati svojo regulativo z evropsko. Evropska direktiva SAVE
(93/76/EEC), katere dolo≠ila so obvezna za vse ≠lanice EU, nalaga
≠lanicam izvajanje dolo≠enih programov za pove≠anje ener-
getske u≠inkovitosti. Osnovni cilj teh programov je omejevanje
CO2 emisij z izbolj∏anjem energetske u≠inkovitosti. Zahteve so v
skladu s protokolom iz Kyota, kjer se je Slovenija obvezala za
zmanj∏anje emisij CO2 za 8% v obdobju od 2008 do  2012 glede
na bazno leto 1986. Programi, ki jih zahteva direktiva SAVE so:

• uvajanje merjenja toplote in obra≠una stro∏kov po dejanski 
rabi,

• spodbujanje izvajanj energetskih pregledov pri ve≠jih 
porabnikih energije,

• uvajanje financiranja tretje stranke v projekte energetske
u≠inkovitosti (third party financing, contracting) 
v projekte u≠inkovite rabe energije v javnem sektorju,

• redna in∏pekcija kotlov,
• regulativa na podro≠ju toplotne za∏≠ite stavb,
• uvajanje energetskega certificiranja stavb ali energetske 

izkaznice.

Slovenija ∫e izvaja programe za uvajanje energetskega certifi-
ranja stavb. V prvi fazi lahko pri≠akujemo uveljavljanje ener-
getske izkaznice na prostovoljni osnovi, kasneje naj bi bila njena
uporaba obvezna. Pravna osnova za izdajanje energetske
izkaznice je zajeta v predlogu novega Energetskega zakona.

Poleg bolj∏e preglednosti nad energetsko u≠inkovitostjo nepre-
mi≠nin na trgu omogo≠a instrument energetske izkaznice tudi
izvajanje dr∫avnih spodbujevalnih programov za gradnjo ener-
getsko u≠inkovitih stavb in energetsko obnovo. Tovrstni progra-
mi, kot na primer posojila s subvencionirano obrestno mero za
gradnjo energetsko u≠inkovitih stavb, so ∫e vrsto let uveljavljeni
v nekaterih dr∫avah Evropske skupnosti. Pri nas pa investitorji,
predvsem pri gradnji za trg, ∫al ∏e vedno prepogosto gledajo na
nadstandardno raven toplotne za∏≠ite stavbe kot na dodaten
stro∏ek, ki ne prina∏a primerne tr∫ne prednosti. Energetsko cer-
tificiranje stavb bo skupaj z ozave∏≠anjem in informiranjem vseh
vpletenih v proces prometa z nepremi≠ninami poudarilo pomen
u≠inkovite rabe energije, toplotnega ugodnja v stavbah in
posrednega zmanj∏evanja emisij CO2.

ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU

Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG) ozna≠uje izdelke in storitve,
ki izpolnjujejo visoke, strokovno pripravljene zahteve glede
kakovosti in predstavlja neobvezni certifikacijski znak ter nad-
standardno blagovno znamko za izdelke in storitve s podro≠ja
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Zbirka informativnih listov “ZA U∞INKOVITO RABO ENERGIJE"

Naro≠nik in izdajatelj: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Agencija RS za u≠inkovito rabo energije

Izvajalec projekta: Gradbeni in∏titut ZRMK - Gradbeni center Slovenije

Uredni∏ki odbor: Matja∫ Malovrh, Dubravka Ober∫an, Jo∫ef Poga≠nik, dr. Marjana πijanec Zavrl, Katja Repi≠

Oblikovanje in tehni≠na obdelava: Informa Echo d.o.o.

Ponatis oz. raz∏irjanje delov teksta informativnih listov je mo∫en samo z dovoljenjem izdajatelja.

Po mnjenju Ministrstva za ∏olstvo in ∏port Republike Slovenije, ∏t: 403-24/99-21, z dne 01.06.1999 se za to publikacijo pla≠uje davek od prometa proizvodov po tar.
∏t: 3 tarife davka od prometa proizvodov in storitev. 

graditeljstva. Pravico do uporabe blagovne znamke ZKG pridobi
proizvajalec za ozna≠evanje izdelkov ali storitev, za katere je
bilo v postopku ocenjevanja ugotovljeno, da izpolnjujejo kriteri-
je ZKG. 

Znak kakovosti v graditeljstvu predstavlja :
• pomembno informacijo uporabnikom pri odlo≠anju za 

nakup in uporabo izdelkov vi∏je kakovosti,
• instrument  pospe∏evanja konkuren≠nosti na podlagi 

kakovostnih tehnolo∏kih in drugih re∏itev, 
• mo∫nost za poslovni razvoj na podro≠ju graditeljstva.

Kriteriji ZKG
Kriteriji ZKG so visoke, strokovno pripravljene in mednarodno
primerljive zahteve kakovosti za predmet ocenjevanja, zahteve
glede proizvajal≠evega ali  izvajal≠evega obvladovanja in zago-
tavljanja kakovosti ter poslovne odli≠nosti. Kriteriji ZKG so na
podlagi enotne sheme  izdelani za vsak predmet ocenjevanja
posebej, v okviru t.i. aplikativnega projekta ZKG. Kriterije
pripravijo uveljavljeni strokovnjaki s podro≠ja predmeta ocenje-
vanja. Kriteriji so to≠kovani in ute∫eni in jih je mo∫no  vsako
leto tudi dopolnjevati. 

V letih od 1997 do 1999 je bilo podeljenih 21  Znakov kakovosti
v graditeljstvu na naslednjih podro≠jih ocenjevanja:
• okna s poudarkom na energetski u≠inkovitosti (9),
• notranja vrata (1),
• ope≠ni zidni blok (2),
• storitev dobave plinskih grelnikov (1),
• sprejemniki son≠ne energije s poudarkom na energetski  

u≠inkovitosti (1),
• hranilniki toplote s poudarkom na energetski u≠inkovitosti (1),
• betonski in armirano betonski kanalizacijski sistemi (1),
• stre∏ne kritine (2),
• betonski tlakovci (2),
• naravni kamen (1).

Ker se ocenjuje predvsem izdelek oz. storitev, so poudarjeni
bistveni tehni≠ni kriteriji, ki so povezani z varnostjo, energetsko
u≠inkovitostjo in funkcionalnostjo. Natan≠na merila podajajo
slovenski (SIST), evropski (EN) ali mednarodni (ISO) standardi.
Izpolnjevanje zahtev, ki jih dolo≠ajo tehni≠ni predpisi ali drugi
normativni dokumenti, je obvezno. Kriteriji, ki jih ne opisujejo
standardi, so izdelani na podlagi dolo≠il stroke in dobre grad-
bene prakse. Pri storitvah je  najve≠ji poudarek na celovitosti
storitve ter vzdr∫evanju in zagotavljanju kakovosti storitve. 

Ocenjevanje
Razpis za prijavo je javen. Prijavitelj izpolnjevanje kriterijev
dokazuje s veljavnimi certifikati, rezultati presku∏anj v neodvis-
nih in usposobljenih laboratorijih, s tehni≠nimi in drugimi podat-

ki ter opisom proizvodnega in poslovnega procesa. Na podlagi
dokumentacije, presku∏anja z naklju≠nim vzor≠enjem,
strokovnega pregleda prijavljenega izdelka ali opravljanja
storitve, ogledom proizvodnje in poslovnega procesa prijavitelja,
ocenjevalna komisija prijavljenemu izdelku glede na stopnjo
izpolnjevanja vseh  kriterijev, podeli to≠ke. Se∏tevek to≠k je
osnova za oceno. 

Ozna≠evanje
Znak kakovosti v graditeljstvu na izdelku ali storitvi pomeni, da
izdelek natan≠no tega tipa oz. teh tehni≠nih karakteristik, izpol-
njuje vse bistvene tehni≠ne in druge zahteve, ki veljajo za
izdelek tega tipa in je hkrati v postopku ocenjevanja med pri-
javitelji v svoji  kategoriji pridobil maksimalno ∏tevilo to≠k ali
od tega odstopa za najve≠ 5%.
Znak ZKG ozna≠uje
• izdelke, ki se vgrajujejo oziroma so trajno vgrajeni v 

gradbeni objekt, 
• storitve, ki se izvajajo ob graditvi, uporabi in vzdr∫evanju 

objekta.  

Dobitnik  lahko uporablja v gospodarskem prometu znak ZKG
za ozna≠evanje na samih izdelkih, na embala∫i, v katalogih,
prospektih, navodilih, v oglasih, reklamnih filmih, video in ton-
skih posnetkih, na sejmih in reklamnih mestih. 

Informacija o dobitnikih znakov ZKG je vedno na voljo pri
odgovornem izvajalcu projekta.

Na podlagi rezultatov ocenjevanja znak ZKG podeli Upravni
odbor ZKG. Nadzor uporabe blagovne znamke izvaja Gradbeni
in∏titut ZRMK d.d..

Slika 2: Znak kakovosti v graditeljstvu

ENERGIJA IN OKOLJE

Znaki razlikovanja z vidika energetske u≠inkovitosti


