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MISLIMO NA JUTRI
Poslanstvo Gorenja je v ustvarjanju izvirnih, tehnično dovršenih, vrhunsko 

oblikovanih ter uporabnikom in okolju prijaznih izdelkov za dom, pri čemer je 

odgovorno ravnanje do okolja med strateškimi prioritetami delovanja podjetja.

V Gorenju varovanje okolja ni zgolj dolžnost in obveza ter samoumevna 

odgovornost, temveč tudi vir novih poslovnih priložnosti, ki jih razvijamo na 

področju recikliranja odpadne električne in elektronske opreme, nudenja storitev 

sanacij ekoloških okoljskih bremen, skrbi za vse vrste odpadkov ter svetovanje 

s področja okoljevarstva. Z vidika razvoja aparatov, obvladovanja tehnoloških 

postopkov in ekonomike ravnanja je Gorenje v samem vrhu najboljših v Evropi.

Pri našem delu nas vodi misel na to, kakšen bo naš jutrišnji svet, ki ga predajamo 

našim zanamcem in kako danes mi delujemo v njem.

Franjo Bobinac, predsednik uprave Gorenja
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PRIDRUŽIMO SE 
EKODRUŽINI
Po svetu se širi novo gibanje, ki povezuje isto misleče ljudi, ne glede na to, 

na kateri celini se nahajajo ali v kateri veji industrije delujejo. So povsem 

navadni ljudje, pa vendar se od večine razlikujejo po prav posebni povezanosti 

s planetom Zemlja. Ni jim namreč vseeno, kakšne posledice ima njihova 

dejavnost, zato s planetom ravnajo spoštljivo, po načelu, da so si ga zgolj 

sposodili od svojih vnukov. Razmišljati je torej treba širše, dolgoročneje. Naš 

dom je celoten planet.
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V svetu okoli nas se jasno kažejo velike, dramatične spremembe okolja. Snega na 

Kilimanjaru praktično ni več, ogromni gorski ledeniki na Himalaji se topijo, prav 

tako arktični in antarktični led. S segrevanjem oceanov postajajo neurja čedalje 

močnejša, poplave vse pogostejše in sušna obdobja vedno daljša. Spreminjajo 

se letni časi, s tem pa se celotno ravnotežje planeta, kot ga poznamo skozi 

zemeljsko zgodovino, nevarno maje in podira tudi natančno uravnotežena 

ekološka razmerja med vrstami. Človek je s svojo dejavnostjo, ki je prevečkrat 

usmerjena v doseganje zgolj materialnih ciljev, uspel v kratkem času ogroziti 

nekaj, kar obstaja, se razvija in regenerira več milijonov let.
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Star pregovor pravi, da se na majhnem prostoru lahko razumemo le, če se 

strpno obnašamo. Svet se je z bliskovitim tehnološkim razvojem v zadnjem 

stoletju precej skrčil, zato bomo dobro shajali le, če optimiramo svoje 

življenjske navade. Hitra rast svetovnega prebivalstva je povezana s čedalje 

večjo rabo energije, večjim obsegom proizvodnje, številčnejšim prometa, 

smetmi in izpusti toplogrednih plinov, ki so glavni vzrok globalnega segrevanja.

Toda na srečo ima Ekodružina vse več članov. Vsak od njih po svojih močeh 

doprinaša k zaščiti planeta.
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Pomembna lastnost članov Ekodružine je, da se zavedajo posledic delovanja, ki 

ni v skladu z našim planetom. Želijo ga zavarovati in izboljšati ter mu pomagati 

pri obnavljanju. Vse več podjetij optimira svojo dejavnost in zmanjšuje 

negativne vplive svoje proizvodnje na okolje, ki si ga delimo z ostalimi živimi 

bitji. Podjetniki se zavedajo, da je njihova dejavnost prav tako povezana s 

planetom, kot oni sami. Zato izboljšujejo tehnološke rešitve z energijsko 

učinkovitejšo tehnologijo in posegajo po alternativnih možnostih.

Uporaba gospodinjskih aparatov je seveda le majhen del aktivnosti, ki 

doprinašajo k sproščanju emisij toplogrednih plinov. Ker pa so v uporabi vsak 

dan in ker so nekateri vključeni 24 ur na dan vse leto, je ključen vidik njihova 

energijska učinkovitost.

Zato vabimo proizvajalce in uporabnike po vsem svetu, da se pridružijo tistim, 

ki jim ni vseeno, in da skupaj postanemo del mogočne Ekodružine.
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EKO KROG — 
OD NAČRTOVANJA 
DO RAZGRADNJE
Življenjski krog je vitalno načelo celotnega življenja na planetu. Opazujemo ga 

v spremembi letnih časov, v menjavi ritma dnevov in noči ali pa ga spremljamo 

skozi razvojne stopnje živih bitij. Obstaja že od nekdaj, lahko pa uravnava še 

življenja generacij, ki bodo daljni potomci naših pravnukov, če ne bomo porušili 

subtilnega ravnovesja med različnimi oblikami življenja. Modrost obnavljanja, ki 

se je učimo od narave, zato udejanjamo tudi v naših proizvodnih procesih.
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1.  Izbor materialov
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3. Izdelki

4. Recikliranje
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ŽE OB ROJSTVU MISLIMO
NA PONOVNO ROJSTVO 
Izbor in proces pridobivanja materialov 

Vsakemu Gorenjevemu izdelku je že v zibelko položena pomembna lastnost, 

in sicer, da ustreza vsem zakonskim in okoljskim zahtevam. Zato je zelo 

pomembna faza načrtovanje izdelka, saj se v njej določi do 80 odstotkov 

vseh njegovih vplivov na okolje. Izdelan je iz vrhunskih, a ekološko primernih 

in razgradljivih materialov, s čim manj različnih vrst plastike ter čim več 

standardnih elementov. Ob upoštevanju, da jih bo na koncu življenjskega 

cikla mogoče enostavno razstaviti in reciklirati. Sestava po materialih se 

razlikuje glede na vrsto aparata, znotraj posameznih aparatov pa je le-to 

odvisno od vrste aparata. Povprečen hladilnik tako vsebuje do 38 odstotkov 

kovin, 31 odstotkov plastičnih materialov, 7 odstotkov stekla, 23,5 odstotka 

elektrokomponent, do 0,5 odstotka hladiva in sredstva za penjenje.
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» Gorenje je na področju varovanja okolja z 
vidika razvoja aparatov, obvladovanja
tehnoloških postopkov in ekonomike 
ravnanja v samem vrhu najboljših v Evropi.

Vilma Fece, direktorica službe za Varstvo okolja 

ter varnosti in zdravja pri delu
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ČISTI PRISTOPI, OKOLJU 
PRIJAZNI IZDELKI 
Proizvodnja

Novi koncepti v Gorenju zaživijo, če jih je mogoče izvajati na okolju prijazen način.

Izdelki zato niso samo izdelani iz okolju prijaznih in reciklabilnih materialov, 

temveč tudi v okolju prijaznih tehnoloških postopkih.

Pristop uvajanja čistih, okolju prijaznih tehnologij je že od začetka poslovanja 

rasel z Gorenjem. Še zlasti po letu 1985 nobene tehnologije ni mogoče realizirati 

brez soglasja oddelka za varstvo okolja, v okolju prijazno proizvodnjo in izdelke 

pa so bile usmerjene tudi največje naložbe zadnjih let.

Plin je že v osemdesetih letih kot energent v celoti zamenjal naftne derivate, takoj 

zatem so bile opuščene ozonu škodljive substance. Uvedli smo prašno lakiranje 

v vseh procesih. Bistveno prej, kot je to zahtevala zakonodaja, smo v Gorenju na 

lastno iniciativo opustili nevarne in okolju škodljive postopke. 

V zadnjih letih je bil eden ključnih projektov prenove tudi uvedba krožnih 

sistemov za čiščenje vode, ki jo uporabljamo v proizvodnih procesih.
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Imamo svoj obrat plastike in stiropora, kjer ves odpadni material ponovno 

vračamo v proizvodne procese. Tudi tehnološki postopki emajliranja in površinske 

obdelave kovin so ekološko daleč najboljši. Pri tem na določenih mestih celo 

presegamo zakonske in okoljske zahteve ter dosegamo pomembne rezultate 

zmanjševanja negativnih vplivov na okolje.

Poraba energentov na izdelavo enega aparata je danes v Gorenju kar 10-krat 

boljša kot pred desetimi leti in to kljub temu, da proizvajamo tehnološko 

zahtevnejše aparate.

    Strošek  Količina  Strošek na pranje

Nakup aparata   500  1  0,50 ¤

Prašek       15  60  0,25 ¤

Električna energija   0,11  1  0,11 ¤

Voda    0,002  50  0,10 ¤

Mehčalec   2  0,03  0,06 ¤

SKUPAJ       1,02 ¤

 

Posodabljanje tehnoloških procesov in opreme se 
v zadnjih desetih letih kaže v zmanjšanju v % na izdelek:

Količine nevarnih odpadkov za       73 % 

Količine deponiranih odpadkov za                                                     73 %

Celotne obremenitve čistilne naprave za                                          76 % 

Porabe vode za                                                                                  80 %

Porabe zemeljskega plina za                                                             39 %

LETNI STROŠEK PORABE HLADILNIKA (ocena je narejena na podlagi izračunov CECED)

               25 ¤  

                                       46 ¤ 

                                     82 ¤ 

                                    100 ¤

2005
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Mehčalec

Voda

Električna energija

Prašek

Nakup aparata

SKUPAJ

6 %

10 %

11 %

25 %

49 %

100 %

                                                                

Naš fokus je intenzivno usmerjen v varovanje okolja, v katerem ne 

vidimo samo družbeno odgovornega ravnanja, temveč tudi poslovni 

proces, s katerim ohranjamo svojo konkurenčno prednost. Za 

ohranjanje našega planeta je naša osveščenost ekonomsko gledano 

naša prednost.

Franjo Bobinac, predsednik uprave Gorenja

»
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Okolju prijazen vidik je samoumeven 
element razvoja. Vsi Gorenjevi izdelki 
gredo skozi ta proces.

Boštjan Pečnik, izvršni direktor za razvoj

»
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SODOBNE REŠITVE 
ZA OZAVEŠČENEGA 
UPORABNIKA 

Okolju prijazni gospodinjski aparati

V današnji potrošniški družbi se izdelki splošne rabe, kamor spadajo tudi 

gospodinjski aparati, kupujejo predvsem po merilu cene in všečnosti, brez 

zavedanja, kakšen vpliv ima proizvodnja in uporaba izdelka ter izdelek kot 

odpadek na varstvo okolja. Vendar nas že sami izračuni o porabi energije in vode 

ali pa hrupnost aparatov prepričajo v zamenjavo starega, sicer delujočega, vendar 

okolju neprijaznega aparata.

V rabi je še vedno nemalo delujočih aparatov, starih 20, 30, 40 in celo 50 let!

Samo v Evropi je danes 188 milijonov gospodinjskih aparatov, starejših od 10 let.

Če bi jih zamenjali z novimi, bi prihranili toliko energije, kot je letno proizvede 12 

termoelektrarn, vsaka moči 500 MW.
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Primer prihranka: hladilno-zamrzovalni aparat

Hladilno-zamrzovalni aparati so na električno omrežje priključeni 24 ur dnevno, 

365 dni na leto. Nov hladilnik najvišjega energijskega razreda porabi le četrtino 

električne energije v primeru s povprečnim hladilnikom iz leta 1990. Hladilnik iz 

leta 1990 letno povprečno porabi za 100 evrov električne energije, kar v 15 letih 

znese 1.500 evrov. Nov hladilnik najvišjega energijskega razreda na leto porabi le 

za 25 evrov električne energije ali 375 evrov v 15 letih.

    Strošek  Količina  Strošek na pranje 

Nakup aparata   500  1  0,50 ¤ 

Prašek       15  60  0,25 ¤ 

Električna energija   0,11  1  0,11 ¤ 

Voda    0,002  50  0,10 ¤ 

Mehčalec   2  0,03  0,06 ¤ 

SKUPAJ       1,02 ¤ 

  

In last ten years updating of technological processes and 
equipment is shown in the following percentages per products:

Quantity of hazardous waste by       73 % 

Quantity of disposed waste by                                                      73 %

Total load of the waste water treatment plant by                     76 % 

Water consumption by                                                                     80 %

Natural gas consumption by                                                             39 %

LETNI STROŠEK PORABE HLADILNIKA (ocena je narejena na podlagi izračunov CECED)

               25 ¤  

                                       46 ¤ 

                                     82 ¤ 

                                    100 ¤
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6 %

10 %

11 %

25 %
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Z manjšo porabo električne energije, ki posledično predstavlja tudi nižji račun za 

elektriko, lahko na letni ravni prihranimo kar 75 evrov. Na takšen način osebno 

znižujemo tudi izpuste CO
2
 v ozračje in s tem posledično varujemo okolje.

Ko enkrat pogledaš malo bolj v dušo varstva okolja, brez okolju 

prijaznega načina življenja sploh ne moreš več živeti. Zelo hitro se 

zresniš in rečeš pri sebi moram začeti, in to postane tvoj stil življenja.

Vilma Fece, direktorica službe za Varstvo okolja ter varnosti in zdravja pri delu

»

    LETNI STROŠEK PORABE HLADILNIKA (ocena je narejena na podlagi izračunov CECED)
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HLADILNIK

ŠTEDILNIK

PRALNI STROJ

HLADILNIK

ŠTEDILNIK

PRALNI STROJ

    LETNA PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE PRI GORENJEVIH HLADILNO-

    ZAMRZOVALNIH APARATIH SKUPNE PROSTORNINE 260(1) IN 170(2) LITROV
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Zakaj gospodinjski aparati GORENJE?

Smiselno je, da pred nakupom razmislimo, od katerih funkcij, ki jih aparat nudi, 

imamo resnične koristi in predvsem, kakšna je poraba električne energije ter 

drugih energentov. Glede na različne življenjske stile tudi različni Gorenjevi aparati 

ustrezajo različnim potrebam, za vse aparate nove generacije pa velja, da:

    so opremljeni z okolju in zdravju neškodljivimi komponentami, ki jih lahko 

skoraj v celoti recikliramo,

    porabijo manj električne energije, vode in pralnih sredstev kot prejšnje 

generacije aparatov,

    so uvrščeni med najbolj varčne gospodinjske aparate na trgu,

    dosegajo in presegajo najvišje energijske razrede, ki jih zahtevajo evropski 

standardi,

    delujejo tiho oz. je raven hrupa pri delujočih aparatih na najnižji ravni,

    so tehnološki razvoj in izboljšave prilagojene zahtevam varovanja okolja, 

    so upoštevani splošni družbeni interesi.

HLADILNO-ZAMRZOVALNI APARATI

    V Gorenju smo leta 1993 prvi v Evropi zmanjšali, nato pa popolnoma opustili 

uporabo ekološko spornih hladilnih in potisnih sredstev, ki segrevajo ozračje 

in uničujejo ozon.

    Leta 2000 smo v proizvodnjo hladilno-zamrzovalnih aparatov uvedli okolju 

prijazno lakiranje v prahu.

    Z uvajanjem sodobnih tehnoloških postopkov se je poraba vode na izdelavo 

enega aparata v proizvodnji hladilno-zamrzovalnih aparatov v zadnjih desetih 

letih zmanjšala za 470 litrov vode, s 540 l/kos na 70 l/kos.

    Z uvedbo debelejših izolacij in energijsko varčnih komponent smo porabo 

električne energije pri delovanju aparatov zmanjšali za polovico.

    Nivo hrupa je med najnižjimi na trgu. Pri hladilnih aparatih smo ga v zadnjih 

dvajsetih letih znižali za 19 odstotkov (s 44 dBA na 36 dBA), pri zamrzovalnih 

aparatih pa za 14 odstotkov (s 45 dBA na 39 dBA).

    Hladilno-zamrzovalni aparati Gorenje so sestavljeni iz materialov, ki jih je 

mogoče več kot 95-odstotno reciklirati.
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Vpliv na okolje je največji ravno 

pri uporabi izdelka, na primer, 

en sam hladilnik ima kar 400-

krat večji vpliv na okolje kot 

vsi ostali vplivi, kot so okolju 

prijazni materiali, proizvodnja in 

reciklaža.

Franc Košec, 

član uprave za razvoj in kakovost  

»

KUHALNI APARATI

    V proizvodnjo kuhalnih aparatov smo leta 1998 uvedli okolju prijazno lakiranje v prahu. 

     Z uvajanjem sodobnih tehnoloških postopkov se je poraba vode na izdelavo enega 

aparata v proizvodnji kuhalnih aparatov v zadnjih desetih letih zmanjšala za 366 litrov 

vode, s 440 l/kos na 74 l/kos.

     Leta 2000 smo uvedli novo tehnologijo emajliranja v prahu. Eko emajl zaradi zadrževanja 

toplote omogoča manjšo porabo električne energije in okolju prijazno čiščenje pečice 

zgolj z vodo.

     Večina Gorenjevih kuhalnih aparatov je v energijskem razredu A. Ocena prihranka nove 

generacije aparatov, ki so na trg prišli leta 2000, je v primerjavi s prejšnjo pokazala 25-

odstotni prihranek energije.

     V novi generaciji smo uvedli tudi številne nove funkcije pri pečicah, kjer lahko z različnimi 

nastavitvami privarčujemo dodatno energijo. Ventilatorske pečice, na primer, zaradi 

funkcije kroženja zraka porabijo 10 do 15 odstotkov manj energije.

     Naša steklokeramična kuhališča nudijo upravljanje z večstopenjsko regulacijo temperature.

     Na trg smo uvedli indukcijska kuhališča, ki so do 30 odstotkov hitrejša in za svoje 

delovanje porabijo do 40 odstotkov manj električne energije kot ostala in tako veljajo za 

najbolj varčna kuhališča na trgu. 

     Kuhalni aparati Gorenje so sestavljeni iz materialov, ki jih je mogoče več kot 90-odstotno  

reciklirati.
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HLADILNIK

ŠTEDILNIK

PRALNI STROJ

HLADILNIK

ŠTEDILNIK

PRALNI STROJ

    PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE V GORENJEVI PEČICI, ZA SEGRETJE(1) IN   

    ENOURNO(2) VZDRŽEVANJE IZBRANE TEMPERATURE NA 175 °C
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PRALNI IN SUŠILNI APARATI

    V proizvodnjo pralnih in sušilnih aparatov smo leta 1999 uvedli okolju prijazno 

lakiranje v prahu.

    Z uvajanjem sodobnih tehnoloških postopkov se je poraba vode na izdelavo 

enega aparata v proizvodnji pralnih in sušilnih strojev v zadnjih desetih letih 

zmanjšala za 175 litrov, z 240 l/kos na 65 l/kos.

    Z uvedbo okolju prijaznih in energijsko varčnih komponent smo porabo 

električne energije pri delovanju aparatov v zadnjih petnajstih letih zmanjšali 

za polovico.

    Porabo vode pri delovanju pralnih strojev smo v zadnjih petnajstih letih 

zmanjšali za več kot 100 litrov na en pralni ciklus.

    Nivo hrupa je med najnižjimi na trgu. Pri pralnih strojih smo ga v zadnjih 

dvajsetih letih znižali za 19 odstotkov (z 59 dBA na 48 dBA), pri sušilnih pa za 

12 odstotkov (s 75 dBA na 66 dBA).

    S 4,5 do 7 kg polnitve nove generacije pralnih in sušilnih strojev nudijo 

številne funkcije in nastavitve, s katerimi lahko pri pranju in sušenju 

privarčujemo dodatno energijo.

    Pralni in sušilni aparati Gorenje so sestavljeni iz materialov, ki jih je mogoče 

več kot 90-odstotno reciklirati.

Naši izdelki so ne samo izdelani z okolju prijaznimi tehnološkimi postopki, 

temveč tudi iz ekološko ustreznih in reciklabilnih materialov. Izdelani so 

tako, da jih je v njihovi zadnji življenjski fazi mogoče čim bolj enostavno 

razstaviti in reciklirati. 

Boštjan Pečnik, izvršni direktor za razvoj 

»
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HLADILNIK

ŠTEDILNIK

PRALNI STROJ

HLADILNIK

ŠTEDILNIK

PRALNI STROJ

    PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE IN VODE V PRALNEM STROJU GORENJE     

    PRI PROGAMU PRANJA BOMBAŽA NA 60 °C 
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POMIVALNI APARATI

 Pomivalni stroji razreda A porabijo v povprečju le še 0,5 kWh električne 

energije na posamezen pomivalni proces.

 Najbolj varčni modeli Gorenjevih pomivalnih strojev porabijo samo 14 litrov 

vode, pri ročnem pomivanju enake količine umazane posode bi porabili od 40 

do 80 litrov vode.

 S pomivanjem posode v pomivalnih strojih porabimo pol manj električne 

energije in vode kot pri ročnem pranju.

 Strokovnjaki so izračunali, da z uporabo pomivalnih strojev v enem tednu 

prihranimo tolikšno količino vode, da bi z njo lahko napolnili celotno kad, ter 

tolikšno količino električne energije, s katero bi lahko dodaten gospodinjski 

aparat deloval vse leto.

 Energijski prihranek je dodatno omogočen s trojnim učinkom sušenja, ki 

uporablja vročino zadnjega cikla izpiranja. Celoten prihranek energije in vode 

pa temelji na izbranem načinu pomivanja posode.

Pred dvajsetimi leti smo v 

Gorenju porabili 2 milijona 

kubičnih metrov pitne 

vode za proizvodnjo enega 

milijona velikih gospodinjskih 

aparatov. Danes porabimo 

500.000 kubičnih metrov 

vode za proizvodnjo treh 

milijonov aparatov.

Boštjan Pečnik, 

izvršni direktor za razvoj 

»
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Razvoj izdelkov v Gorenju upošteva vse 
zahteve ravnanja z odpadki.

Emil Šehič, direktor družbe ZEOS, 

podjetja za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo 

v Sloveniji, katerega soustanovitelj je Gorenje

»
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ŽIVLJENJE PO ŽIVLJENJU
Recikliranje gospodinjskih aparatov

Že ob rojstvu izdelka smo se zavedali, da bo prišel tudi dan, ko bo slednji 

prenehal delovati. Zato so vsi izdelki izdelani tako, da jih je v njihovi zadnji 

življenjski fazi mogoče čim bolj enostavno razstaviti in reciklirati. Vanj smo 

vgradili čim manj različic istega materiala, da v reciklažnem postopku omejimo 

potrebo po ločevanju. Načrtovali smo čim manj različnih vrst spojev zato, da 

lahko aparat v reciklažnem centru čim lažje razstavimo. Izdelki so sestavljeni 

iz materialov in komponent, ki jih je možno najmanj 80-odstotno reciklirati. Vsi 

plastični deli so označeni, kar omogoča enostavno ločevanje glede na posamezno 

vrsto plastike. Z reciklažo materialov zmanjšamo emisijo odpadkov in posredno 

veliko prihranimo, saj proizvodnja osnovnih materialov, kot so kovine, zahteva 

ogromno energije in ob tem povzroča emisije v zraku in na tleh. Reciklažni 

postopki zmanjšujejo porabo naravnih virov, odpadni deli iz plastike in kovin pa se 

lahko ponovno vrnejo v različne proizvodne procese. 



34

SMO DEL REŠITVE
Prelomnice na naši poti

1975  Zgrajena je bila prva čistilna naprava v Gorenju.

1985  Ustanovljen je bil samostojni oddelek za varstvo okolja v Gorenju, ki 

se je imenoval Ekologija, od tega obdobja dalje se je vsa tehnologija 

razvijala v odnosu do spoštovanja okolja.

1987  Uporabo plina v Gorenju so v celoti nadomestili naftni derivati.

1993  Gorenje je bilo med prvimi v Evropi, ki je zmanjšalo, nato pa 

popolnoma opustilo uporabo ekološko spornih hladilnih in potisnih 

sredstev pri proizvodnji hladilno-zamrzovalnih aparatov.

1994  Gorenje je prostovoljno opustilo postopek cianidne galvanizacije, še 

preden je bil le-ta zakonsko urejen.

1996 -  2001 V podjetju je bila predstavljena uporaba zaprtega kroga vode.

1998 -  2000 Prašno lakiranje v proizvodnji je nadomestilo lakiranje na osnovi 

tekočine.

1998  Okoljevarstvo je postalo bistven del Strateškega načrta skupine 

Gorenje.

1998  Gorenje je pristopilo v CECED (Evropsko združenje proizvajalcev 

gospodinjskih aparatov), to je organizacijo, ki zastopa interese 

evropskih proizvajalcev gospodinjskih aparatov.

1999  Lansiranje izdelkov energijskega razreda A.
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2000  Prvo okoljsko poročilo Gorenja, d. d.

2003  Gorenje je pristopilo k uvajanju zahtev evropske direktive WEEE

  (Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi), ki proizvajalcem 

električne in elektronske opreme nalaga odgovornost za izdelke po 

izteku njihove življenjske dobe ter direktivi RoHS, ki omejuje uporabo 

določenih nevarnih snovi v električnih in elektronskih napravah.

2003  Okoljevarstveno poročilo, dopolnjeno s potrjeno izjavo EMAS (Sistem 

okoljskega ravnanja in presojanja).

2004  Vpis Gorenja v register EMAS.

2004  Lastni obrat stiropora.

2006  Proizvodnja aparatov, skladnih z direktivo RoHS.

2006  Potrjen sistem varnosti in zdravja pri delu po OHSAS 18001.

2008  Vpis dveh Gorenjevih družb na treh lokacijah v sistem EMAS.

2008  Zaključen proces pridobivanja dovoljenj, povezanih z ravnanjem do 

okolja. Današnji tehnološki procesi v Gorenju izpolnjujejo zakonodajo 

glede tehnoloških standardov do leta 2012 (upoštevanje direktive 

 IPPC – Direktiva o preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja).

Z izdelki iz prijaznih materialov in vključevanjem funkcij, ki 

skozi življenjsko dobo aparata znatno varčujejo z električno 

energijo in vodo, si skupaj z vami prizadevamo ohranjati okolje 

za naslednje generacije. Tovrstne izdelke smo označili z nalepko 

Eco Touch.
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Priznanja stroke

2008 Nominacija Ekološko usmerjeno podjetje leta, Slovenija

2007 Nagrada Okolju prijazno podjetje, Slovenija

2007 Nagrada EcoTopTen za table top hladilnik energijskega razreda A++,

 Nemčija

2007 Zmagovalec testa čeških uporabnikov za kuhalne aparate Mora glede 

na porabo energije, cene, uporabnosti in dizajna, Češka

2006 Nominacija Waterwise za učinkovito rabo vode pralnega stroja Gorenje

 Premium Touch, Velika Britanija

2006 Nagrada TESAW za varčevanje z energijo nove generacije 

odzračevalnih sušilnikov perila, Avstralija

2006 Nagrada Mednarodno okoljsko partnerstvo, Slovenija – Srbija

2006 3. mesto na lestvici trajnostne vrednosti evropske industrije raziskave

 Advance project glede na okoljsko delovanje, Evropska unija

2005 Nagrada EMAS v kategoriji velikih družb, Evropska unija

2004 Ekološki izdelek leta - nova generacija pralnih in sušilnih strojev, 

Slovenija

2004 Evropsko okoljsko priznanje za trajnostni razvoj, Evropska unija

2003 Nagrada Najboljše okoljsko podjetje, Slovenija  

2002 Nagrada Najbolj učinkovito energetsko podjetje s posebno nagrado

 energetskemu menedžerju, Slovenija

2001 Nagrada Najboljše okoljsko podjetje, Slovenija

1999 Ekološki izdelek leta - nova generacija štedilnikov, Slovenija

1997 Ekološki izdelek leta - pralni stroj Simple&logical, Slovenija
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GORENJE DAJE POBUDO 
ZA NOVO ENERGIJSKO NALEPKO
Energijska nalepka je bila v minulih desetih letih eno izmed najbolj uspešnih 

orodij Evropske unije na področju doseganja energijske učinkovitosti. Gorenje in 

ostali proizvajalci gospodinjskih aparatov so po njeni uvedbi dosledno izboljševali 

energijsko učinkovitost aparatov in bili pri tem tako učinkoviti, da so začeli 

obstoječi klasifikaciji dodajati začasne oznake, kot sta ‘A+’ in ‘A++’. Posodobitev 

sheme je zatorej nujna in evropski proizvajalci so svoja prizadevanja znotraj 

združenja CECED strnili v projektu uvedbe nove nalepke ‘Beyond A’.

V Gorenju si nenehno prizadevamo izboljšati gospodinjske aparate v smislu 

sodobnih oblik, tehnološke dovršenosti in energijske učinkovitosti. Ta 

prizadevanja so pripeljala do novih rešitev, ki segajo onkraj energijskega razreda 

A. Pri tem nam je ekološka ozaveščenost glavna motivacija, saj se zavedamo, 

da z energijsko učinkovitimi aparati bistveno zmanjšujemo porabo energentov, 

potrebnih za njihovo delovanje. S tem pa prispevamo k ohranjanju okolja.

Gorenje si bo tako v obdobju 2008 - 2009 skupaj z Evropskim združenjem 

proizvajalcev gospodinjske opreme (CECED) dejavno prizadevalo za uvedbo 

novega dinamičnega, odprtega sistema označevanja s številčno lestvico brez 

zgornje omejitve, ki jo bo mogoče prilagoditi nenehnim izboljšavam aparatov.

Bolj učinkovit

Manj učinkovit

Zdajšnje (levo) in predlog novega (desno) označevanja energijskih razredov na gospodinjskih aparatih
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ODVISNO JE OD NAS
Ekodružini se lahko pridruži vsak, ki želi biti del rešitve in ne del problema. 

Prizadevanja posameznikov morda izgledajo majhna in nepomembna v grobi 

realnosti potrošniške družbe, toda prizadevanje številnih posameznikov lahko 

prevesi jeziček na tehtnici.

Zdravo okolje lahko začnemo ustvarjati v naših domovih. Seveda pa biti v 

Ekodružini ne pomeni le tega, da učinkovito ravnamo z gospodinjskimi aparati. 

Veliko je še načinov, kako pomagati planetu, da postane še lepši in prijetnejši 

dom.

V veselje nam je, da lahko z vami delimo naše izkušnje in skupaj ohranjamo naš 

čudoviti planet. Pridružite se nam s svojimi komentarji, izkušnjami in nasveti na 

www.gorenje.com



41



42



43

T

Tekst: www.informa-echo.si in Gorenje, d. d.

Grafična rešitev: www.informa-echo.si

Fotografija: Buenos Dias, Ipak images

Avtorske pravice: Gorenje, d. d.
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EKODRUŽINA

Gorenje, d. d.

Partizanska 12

3503 Velenje

Slovenija

Tel.: +386 3 8991 000

Faks: +386 3 8992 800

www.gorenje.com

Realizacija: Gorenje, d.d.; 04/2008


