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ZNAKI TRAJNOSTNIH IZDELKOV
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Znak Pravične trgovine potrjuje, da delavci delajo v varnih
in zdravih pogojih, da so za delo pošteno plačani, da izdelka
niso izdelali otroci, da proizvajalec varuje okolje in spodbuja
krajšo trgovinsko verigo od proizvajalca do kupca. Pravična
trgovina zagotavlja enake možnosti za vse proizvajalce, tudi
za majhna ali manj uspešna podjetja ter podjetja iz
odmaknjenih, manj razvitih delov držav. Izdelkom s tako
oznako lahko sledimo: kje in kdaj so bili narejeni? Kdo in iz
kakšnih materialov jih je proizvedel?
Poglej video na: https://www.youtube.com/watch?v=7K4G5-ydhS0

Znak Evropske unije za
ekološko kmetijstvo daje
potrošnikom zagotovilo o
izvoru in kakovosti hrane in
pijače, pridelane in predelane
na ekološki način. V Sloveniji
so v uporabi tudi nacionalni
zaščitni znak »ekološki«, znak
BIO in BIODAR, za katerega
veljajo najstrožji predpisi.

Znak Soil Association zagotavlja, da je v izdelku
najmanj 70 % sestavin iz ekološke pridelave in največ
5 % umetnih snovi. V izdelkih ne sme biti nanodelcev
in gensko spremenjenih sestavin, niti snovi, ki izvirajo
iz ogroženih vrst.
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Znak PEFC potrjuje trajnostni način
upravljanja z gozdovi, da bi lahko vsi
uživali njihove okoljske, družbene in
gospodarske koristi.
Tudi znak FSC označuje odgovorno
upravljanje z gozdovi.

MSC je znak za trajnostno ribištvo. Zagotavlja,
da so bile ribe ulovljene na način, zaradi
katerega ribam ne grozi izumrtje.

The Oeko-Tex Standard 100 je nemški
ekološki znak za tekstilne proizvode, ki
potrjuje, da izdelek ne vsebuje človeku
škodljivih snovi v previsokih vrednosti .

Energijska nalepka označuje energetsko
učinkovitost gospodinjskih aparatov. Razvršča
jih v razrede glede na porabo energije, od "A"
(najbolj učinkovit) do "G" (največja poraba
energije).
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