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Krovna komunikacijska strategija in usmeritve 

za komunikacijo 

Komunikacijska strategija je eno od osrednjih orodij projekta, ko govorimo o doseganju 

vidnosti projektnih aktivnosti in rezultatov. Pomeni podlago za komuniciranje prek vseh 

komunikacijskih kanalov med partnerji projekta in navzven.  

Komunikacijska strategija projekta CARE4CLIMATE (LIFE IP CARE4CLIMATE) je strateški 

dokument, ki opredeljuje ciljne javnosti in najučinkovitejše načine njihovega dosega, tj. 

formate in kanale.  

Osredotoča se na zastavljene mejnike temeljnih komunikacijskih aktivnosti projekta. Ker 

sam projekt s specifičnimi projektnimi aktivnostmi zajema vrsto raznolikih in razpršenih 

ciljnih javnosti, je komunikacijska strategija osredotočena na doseganje zastavljenih ciljev na 

ravni krovne projektne komunikacije. 

Osredotoča se na načine doseganja stičnih točk s temeljnimi projektnimi aktivnostmi in 

vpeljavo tematik v krovno komunikacijsko kampanjo projekta. V skladu s tem poudarja 

izbrane ključne teme krovne komunikacije in kampanje, ki so najpomembnejše za doseganje 

vidnosti in doseganja zastavljenih komunikacijskih ciljev projekta. Strategija zajema vse 

ključne elemente krovne kampanje (sporočila, cilje, ciljne javnosti, aktivnosti, kreativno-

komunikacijsko rešitev, ključne teme krovne kampanje). Osredotoča se na uporabniku 

prijazne in primerne komunikacijske kanale. 

Komunikacijska strategija vsebuje tudi celostno grafično podobo, ki smo jo za partnerje 

pripravili v obliki priročnika in je priloga tej strategiji. Priročnik je namenjen praktičnim 

navodilom za partnerje in vzpostavlja komunikacijski protokol v okviru projekta.  

Strategija opredeljuje tudi slovensko ime in slogan projekta, ki se zaradi omejitev pri 

komunikaciji v tujem jeziku v Sloveniji uporablja v komunikaciji s prepoznanimi ciljnimi 

javnostmi v Sloveniji. 

CARE4CLIMATE communication strategy 

The CARE4CLIMATE communication strategy is one of the key tools of the project when it 

comes to increasing the recognizability of the project activities and providing the base for all 

types of communication within the project and in relation to other actors. 

The LIFE IP CARE4CLIMATE communication strategy is a strategic document that 

describes the identified most effective ways to communicate with the identified target 
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audiences in the framework of the LIFE IP CARE4CLIMATE, and most efficient formats for 

disseminating and communicating the projects main objectives and results through identified 

communication channels. 

It focuses on the set milestones and core (communication) actions of the project. Because 

the project as such focuses on diverse and disperse target audiences, the communication 

strategy is formulated to achieve the set communication goals at the corporate 

communication level (focused on dissemination of results and visibility of the project). The 

target audiences are set accordingly. 

The communication strategy focuses on ways to connect the core (implementation) project 

activities with core awareness raising actions, which are crucial for the visibility of the project 

and for achieving the set communication objectives. The communication strategy contains 

all the key elements of the campaign (objectives, messages, actions, target audiences, 

stakeholders, creative communication plan, core topics). It utilizes user-friendly features and 

identified communication channels. 

The corporate identity of the project is one of the central aspects within the communication 

strategy, that's why we have included a Visual identity guide for our partners. The 

incorporated visual identity – LIFE IP CARE4CLIMATE graphic design is to be consistently 

used throughout all communication channels in all project deliverables and activities. 

The communication strategy sets a Slovene name for CARE4CLIMATE for communication 

with identified target audiences in Slovenia due to legal requirements regarding the usage of 

foreign languages in Slovenia.  
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1. Kontekst 

V okviru podnebno-energetskega zakonodajnega paketa, ki je bil sprejet konec leta 2008, je 

Slovenija sprejela nove pravno obvezujoče cilje za zmanjševanje izpustov toplogrednih 

plinov do leta 2020. V skladu z Odločbo 406/2009/ES1 se obveznost zmanjšanja 

(omejevanja) izpustov toplogrednih plinov nanaša samo na izpuste sektorjev, ki niso 

vključeni v shemo trgovanja s pravicami do izpusta toplogrednih plinov. 

Obveznost zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov iz Odločbe 406/2009/ES se nanaša na:  

● izpuste iz rabe goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju,  

● izpuste iz rabe goriv v prometu, 

● izpuste iz rabe goriv (v malih in srednje velikih podjetjih v industriji in energetiki), 

● ubežne izpuste iz energetike, 

● procesne izpuste iz industrijskih postopkov, 

● rabo topil in drugih proizvodov, 

● izpuste iz kmetijstva, 

● izpuste iz ravnanja z odpadki. 

Zakonodajno zavezujoč cilj Slovenije do leta 2020 je, da se izpusti toplogrednih plinov ne 

bodo povečali za več kot 4 % glede na leto 2005 oziroma da bodo leta 2020 manjši od 

vrednosti 12.117 kt CO2 ekv2. Obveznost zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov se ne 

nanaša na obdobje do leta 2020, ampak ima Slovenija tudi pravno obvezujoče letne cilje, saj 

izpusti toplogrednih plinov v obdobju 2013−2020 ne smejo biti večji od ciljnih letnih 

izpustov,3 določenih z linearno trajektorijo do cilja v letu 2020. 

Za določitev ukrepov zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov do leta 2020 so pomembne 

tudi dolgoročne ambicije podnebne politike do leta 2030 in leta 2050. Ukrepi OP-TGP-2020 

so zasnovani tako, da bi zagotovili čim nižje stroške podnebne politike tudi v daljšem 

časovnem obdobju do leta 2030, usklajene tudi s ciljem zmanjšanja izpustov toplogrednih 

plinov do leta 2050, ki izhaja iz Načrta EU za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi 

izpusti do leta 2050.4  

                                                
1 Odločba 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, 
stran 136). 
2 Izvedbeni sklep Komisije št. 2013/634/EU z dne 31. oktobra 2013 o prilagoditvah dodeljenih letnih emisij za države članice za obdobje 
2013 do 2020 v skladu z Odločbo št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 292 z dne 1. 11.2013, stran 19); za 
izračun je upoštevana vrednost potenciala globalnega segrevanja iz 2. Ocenjevalnega poročila medvladnega foruma o podnebnih 
spremembah (IPCC).  
3 Izvedbeni Sklep Komisije 2013/634/EU z dne 31. oktobra 2013 o prilagoditvah dodeljenih letnih emisij za države članice za obdobje 
2013 do 2020 v skladu z Odločbo št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 292, z dne 1. 11. 2013, stran 19).  
4 SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN 
ODBORU REGIJ: Načrt za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050, 8. 3. 2011. 
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Zato je Vlada Republike Slovenije decembra 2014 sprejela Operativni program zmanjšanja 

emisij toplogrednih plinov do leta 20205 s pogledom na 2030, ki je izvedbeni načrt ukrepov 

za doseganje pravno obvezujočega cilja Slovenije za zmanjšanje izpustov TGP do leta 2030 

in se osredotoča na področja oziroma sektorje, ki imajo največje deleže v izpustih v 

sektorjih, ki niso vključeni v shemo trgovanja z izpusti toplogrednih plinov, to so: izpusti 

toplogrednih plinov iz rabe energije v stavbah, izpusti iz prometa, kmetijstva ter ravnanja z 

odpadki.6 

Ukrepi, določeni v operativnem programu, omogočajo prehod na nizkoogljično 

gospodarstvo, ki v celoti ločuje gospodarsko rast od izpustov toplogrednih plinov: izboljšuje 

učinkovitost rabe virov, znižuje toplogredne pline, z učinkovitostjo in inovacijami izboljšuje 

konkurenčnost ter spodbuja rast in zaposlenost. Za slovensko gospodarstvo je sicer 

značilen izrazit razklop med rastjo BDP in izpusti toplogrednih plinov, ne pa tudi razklop med 

gospodarsko rastjo in skupno rabo materialnih virov, kar bo za cilje zmanjšanja izpustov 

toplogrednih plinov in dolgoročno konkurenčnost ključno.  

Na podlagi evropske zakonodaje7 o cilju zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov do leta 

2030, ki je bila sprejeta leta 2018, mora Slovenija zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 

15 % glede na dosežene izpuste v letu 2005. 

Namen projekta LIFE IP CARE4CLIMATE je s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in 

usposabljanja ključnih deležnikov (splošne in strokovne javnosti) dolgoročno spodbuditi 

učinkovitejše izvajanje ukrepov, določenih v Operativnem programu zmanjšanja izpustov 

toplogrednih plinov do leta 2020 s pogledom na leto 2030, pri čemer se osredotoča na 

področja, kjer ima Republika Slovenija največje težave pri izvajanju sprejetih ukrepov: 

● izpusti iz cestnega prometa še vedno naraščajo, 

o ukrepi (predvsem JPP) na področju prometa se ne izvajajo v zadostnem 

obsegu zaradi neustreznega razvoja železniške infrastrukture in 

medkrajevnega javnega avtobusnega prometa; 

● možnosti, ki jih prinašajo ukrepi učinkovite rabe energije v stavbah, niso dovolj 

izkoriščene; 

● možnosti, ki jih prinaša zeleno javno naročanje, niso dovolj izkoriščene; 

                                                
5 Energetika-portal (2019). Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020. Dostopno na: 
https://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/operativni-program-ukrepov-zmanjsanja-emisij-tpg/ 
6Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za okolje in podnebne spremembe (2019). Zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov (2019). Dostopno na: https://www.gov.si/teme/zmanjsanje-emisij-toplogrednih-plinov/ 

7 UREDBA (EU) 2018/842 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 30. maja 2018 o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov za države članice v obdobju od 2021 do 2030 kot prispevku k podnebnim ukrepom za izpolnitev zavez iz Pariškega 
sporazuma ter o spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013 (UL L št. 156 z dne 19. 6. 2018, stran 26).  

https://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/operativni-program-ukrepov-zmanjsanja-emisij-tpg/
https://www.gov.si/teme/zmanjsanje-emisij-toplogrednih-plinov/
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● možnosti za zmanjšanje izpustov z zmanjšanjem nastajanja odpadne hrane do zdaj 

niso bile sistematično obravnavane (pomembno vplivajo tudi na zmanjšanje rabe 

naravnih virov in odpadkov). 

Zato so CILJI PROJEKTA: 

● podpreti učinkovitejše (bolj kakovostno in cenovno ugodnejše) izvajanje ukrepov za 

zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, določenih v strateških dokumentih, ki jih je 

sprejela Vlada RS za doseganje zakonodajnih ciljev Republike Slovenije na področju 

zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov in deleža obnovljivih virov energije v končni 

rabi energije;  

● zmanjšati vrzeli pri izvajanju ukrepov za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov 

zaradi rabe fosilnih goriv: 

o za ogrevanje v stavbah, kjer so največje možnosti za zmanjšanje izpustov, 

kot je raba energije v stavbah, in 

o za pogon v cestnem prometu, kjer se izpusti še vedno ne zmanjšujejo 

oziroma ti še vedno naraščajo,  

o kar bo omogočilo hitrejše in cenejše doseganje cilja zmanjšanja izpustov 

toplogrednih plinov do leta 2030 na način, ki bo prispeval k doseganju drugih 

podnebnih in okoljskih ter sektorskih ciljev, med drugim zmanjševanje 

izpustov onesnaževalcev zraka, zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z energijo 

kakor tudi rabe naravnih virov (z zmanjšanjem količin zavržene hrane);  

● povečati kadrovske zmogljivosti in strokovne kompetence ključnih deležnikov, kar bo 

dolgoročnejše omogočilo kakovostno pripravo ukrepov in njihovo izvajanje ter s tem 

prispevalo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov do leta 2030 oziroma k prehodu 

v nizkoogljično družbo;  

● večja ozaveščenost javnosti glede podnebnih sprememb, njihovega blaženja in 

spremembe navad v vsakodnevnem življenju za učinkovitejši, hitrejši prehod v 

nizkoogljično družbo; 

● omogočiti mobilizacijo in uporabo drugih dodatnih virov financiranja ukrepov za 

zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. 

Izhajajoč iz navedenega lahko ključne sklope ukrepov projekta CARE4CLIMATE (LIFE IP 

CARE4CLIMATE) strnemo v: 

Promocija trajnostne mobilnosti in v okviru tega predvsem: 

● Ozaveščanje in informiranje javnosti, da spremenijo potovalne navade – zmanjšajo 

vsakodnevno uporabo avtomobila na kratke razdalje in se več vozijo s kolesi ali 
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hodijo peš in s tem zmanjšajo delež izpustov toplogrednih plinov. Preveč kratkih poti 

ljudje še vedno opravimo z avtomobilom. V Ljubljani se npr. z avtomobilom opravi 14 

% potovanj, krajših od enega kilometra, in 40 % poti, krajših od 5 km. 

● V okviru podakcije Integriranje javnega potniškega prometa se bodo izvajali mehki 

ukrepi za večjo konkurenčnost javnega potniškega prometa (JPP). Delež poti, 

opravljenih z JPP, je v zadnjih desetletjih v Sloveniji močno upadel – v letu 2017 je 

bilo le še 4,3 % poti opravljenih z JPP, 67,5 % pa z osebnim avtomobilom. 

Pripravljeni bodo predlogi za izboljšanje sistema JPP s poudarkom na tarifni in 

upravljavski integraciji, izboljšanju dostopnosti in informiranosti. Informacije o JPP in 

drugih trajnostnih potovalnih načinih bodo zbrane na spletni platformi, izdelani po 

vzorcu koncepta mobilnost kot storitev – MaaS. Cilj akcije je povečati delež poti in 

potniških kilometrov JPP v naslednjih desetih letih na račun deleža poti, opravljenih z 

osebnimi avtomobili.  

● Vzpostavljena bo slovenska platforma za trajnostno mobilnost z namenom, da služi 

kot: 

o osrednje orodje za razširjanje vsebin trajnostne mobilnosti do ključnih 

deležnikov, vključenih v načrtovanje, odločanje in izvajanje nalog s področja 

trajnostne mobilnosti, ter 

o vir informacij: na platformi bodo objavljeni nacionalni dokumenti, tj. smernice, 

navodila, programi, akcijski načrti, priročniki ... za različna področja, na primer 

za kolesarjenje, hojo, vozlišča P + R, celostno prometno načrtovanje, 

upravljanje mestne logistike, upravljanje prometa in druge teme s področja 

trajnostne mobilnosti. 

Opolnomočenje ključnih deležnikov za učinkovitejšo energetsko sanacijo stavb in v 

okviru tega predvsem: 

● izobraževanje za energetsko obnovo javnih stavb; 

● usposabljanja za učinkovito rabo energije v stavbah za javni sektor, za energetski 

menedžment v industriji, javnem sektorju, usposabljanja za energetsko prenovo 

javnih in industrijskih stavb, usposabljanja za oblikovalce in vzdrževalce; 

● priprava pregledne študije o blaženju podnebnih sprememb v stanovanjskih stavbah, 

ki obravnava obnašanje gospodinjstev glede izvajanja ukrepov zmanjšanja izpustov 

toplogrednih plinov, ki ni dovolj dobro poznano, zato je doseganje predvidenih 

učinkov prihrankov energije in s tem zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov 

ogroženo. Cilj aktivnosti je izboljšanje poznavanja obnašanja gospodinjstev glede 

pretekle izvedbe ukrepov energetske učinkovitosti in investicij v obnovljive vire 
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energije in prepoznavo ovir za izvajanje ukrepov, zato bo izvedena anketa, ki bo 

strokovna podlaga za pripravo prihodnjih ukrepov za blaženje podnebnih sprememb 

v gospodinjstvih, ki bodo bolj prilagojeni dejanskim razmeram v gospodinjstvih in 

imeli zaradi tega večjo verjetnost doseganja potrebnih oziroma pričakovanih učinkov;  

● posvetovalni proces v podporo pripravi načrta trajnostne prenove stavb za obdobje 

2020–2030 obravnava naslednji izziv. Trajnostna prenova stavb v primerjavi z 

energetsko prenovo stavb prinaša še več dodatnih koristi, še posebej izboljšanje 

učinkovite rabe virov, ki je eden pomembnejših elementov krožnega gospodarstva, 

kar omogoča zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov iz proizvodnje materialov 

oziroma izdelkov. Poleg tega prispeva k zmanjšanju tveganj zaradi izboljšav požarne 

varnosti, potresne varnosti oziroma stabilnosti, zmanjšanju stroškov prenove stavb v 

življenjski dobi stavb in izboljšanju kakovosti bivanja. Sedanje sheme finančnih 

spodbud se osredotočajo na energetsko prenovo.8 Zato je nujen širok proces 

sodelovanja deležnikov pri načrtovanju sredstev za trajnostno prenovo stavb in 

načrtovanju spodbujanja trajnostne prenove stavb pri pripravi načrta financiranja 

trajnostne prenove stavb v obdobju 2020–2030. Glavna ovira prehoda od energetske 

k trajnostni prenovi stavb je razpoložljivost sredstev. V primerjavi z energetsko 

prenovo trajnostna prenova ne ustvarja finančnih tokov, prav tako ni prepoznano 

dodatno povečanje vrednosti nepremičnin na trgu. Poleg tega v ta namen za zdaj še 

ni finančnih spodbud iz nacionalnih virov sredstev ali evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov. 

Ozaveščanje in izobraževanje o preprečevanju nastajanja odpadne hrane in 

zmanjšanju količin odpadne hrane za različne deležnike, predvsem za: 

● gospodinjstva,  

● javne ustanove (bolnišnice, vrtci, šole, domovi za ostarele), 

● gostinske obrate (restavracije, hoteli, priprava in dostava hrane), 

● izvajalce obvezne gospodarske javne službe zbiranja odpadkov, 

● občine. 

Cilj vseh ozaveščevalnih kampanj je zavedanje, koliko (še užitne) hrane kot posamezniki 

zavržemo in katere navade so tiste, ki privedejo do tega, da s hrano ravnamo nepremišljeno. 

Za vsako skupino deležnikov bodo napisani napotki in navodila, kako preprečiti nastajanje 

odpadne hrane in zmanjšati njeno količino. 

                                                
8 Ministrstvo za infrastrukturo. (2019). Akcijski načrt za energetsko učinkovitost. Dostopno na: https://www.energetika-
portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/akcijski-nacrt-za-energetsko-ucinkovitost/. 

https://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/akcijski-nacrt-za-energetsko-ucinkovitost/
https://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/akcijski-nacrt-za-energetsko-ucinkovitost/
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Z namenom krepitve zmogljivosti in izobraževanja o zmanjševanju in preprečevanju 

količin odpadne hrane bodo izvedene delavnice za občine in izvajalce obvezne 

gospodarske javne službe zbiranja odpadkov o: 

• metodologiji in izvajanju sortirnih analiz bioloških odpadkov, 

• orodjih in navodilih, kako zmanjšati količine in preprečiti nastanek odpadne hrane v 

gospodinjstvih, javnih ustanovah in gostinski dejavnosti. 

Občine in javne službe bodo tako opremljene z orodji, s katerimi bodo lahko ozaveščale na 

lokalni ravni ter s tem krepile oziroma množile učinke projekta. 

Sklop krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 

Aktivnosti sklopa so osredotočene na krepitev zmogljivosti, ki je bila prepoznana kot eden 

pomembnejših ukrepov pri uresničevanju ciljev projekta in izvajanju ciljnega strateškega 

dokumenta, s pripravo načrta usposabljanja za prehod v nizkoogljično družbo, vzpostavitvijo 

nacionalnih platform kvalifikacijske platforme in izvajanjem celovitega sklopa posebej 

prilagojenih izobraževalnih dejavnosti za uresničitev nenehno rastočih potreb strokovnjakov 

s področja energetike in okoljevarstva iz industrije in javnega sektorja. Razvit bo tudi načrt 

usposabljanja, ki bo zajel potrebe ciljnih skupin – te bodo obravnavane v 13 različnih 

tematskih usposabljanjih.  

Aktivnosti v sklopu krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo so razdeljene na: 

● ozaveščanje o podnebnih spremembah (komunikacijska aktivnost) 

● prehod v nizkoogljično družbo  

● vključevanje skupnosti 

● skupnostni projekti 

● izobraževanja/krepitev zmogljivosti 

Sklop zeleno javno naročanje 

Aktivnosti sklopa zelenega javnega naročanja (ZeJN) obsegajo celoten sklop ukrepov za 

zeleno javno naročanje zaradi njegovih možnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in 

prispevka k doseganju ciljev projekta. ZeJN ima veliko možnosti vplivanja na zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov in medsektorsko sodelovanje in povezovanje. Aktivnosti bodo s 

krepitvijo zmogljivosti pripeljale do vzpostavitve službe/centra za podporo in pomoč 

uporabnikom in ozaveščanja ciljnih javnosti in deležnikov. 

● vzpostavitev službe/centra za podporo in pomoč uporabnikom  

● krepitev zmogljivosti 
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Sklop raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo – LULUCF 

Aktivnosti sklopa zajemajo tudi pomemben, še ne izveden, ukrep OP TGP – in sicer 

vzpostavitev enotnega sistema evidenc za spremljanje emisij in ponorov TGP v Sloveniji, ki 

bo omogočal boljšo določitev ukrepov za blaženje podnebnih sprememb, lažje spremljanje 

in kvantifikacijo učinkov teh ukrepov ter ovrednotenje napredka pri izpolnjevanju podnebnih 

ciljev v sektorju. Pomembna vloga tega sektorja v blaženju podnebnih sprememb in 

zmanjševanju emisij TGP je na evropski ravni prepoznana, odkar se je EU odločila, da 

vključi emisije in odvzeme tega sektorja v svoj podnebni in energetski okvir. 

Aktivnosti v sklopu rabe zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) so 

razdeljene na: 

● vzpostavitev spremljanja emisij in ponorov 

● krepitev zmogljivosti 

● ozaveščanje o blaženju podnebnih sprememb (komunikacijska aktivnost) 

● strateški načrt za ključne ukrepe in praktični prikaz 

● tri pilotna območja za testiranje ukrepov – pilotni projekti 

Posledično se komunikacijske aktivnosti krovne komunikacijske kampanje 

osredotočajo na naslednje glavne teme: 

● trajnostna mobilnost, 

● učinkovita raba energije v stavbah in  

● preprečevanje nastajanja odpadne hrane. 

Krovna komunikacija projekta zajema diseminacijo rezultatov projektnih aktivnosti in kot taka 

vključuje vse tematske sklope projekta. Vključevanje ustreznih tematik v krovno kampanjo je 

tako predvideno z iskanjem t. i. stičnih točk in prenosom teh tematik na krovno 

komunikacijsko raven. 

Tovrstne vsebine zajemajo: 

● aktivnosti partnerjev v projektu; 

● krovna sporočila in aktivnosti projekta; 

● predstavitev partnerjev projekta; 

● komunikacijo kampanj znotraj projekta; 

● projektne dogodke; 
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● strokovne in laične vsebine sekundarnih virov (članki, YouTube itd.), pridobljene od 

partnerjev. 

Pošiljanje ustreznih vsebin je opredeljeno v komunikacijskem protokolu v Priročniku o 

znamki projekta. 
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2. Analiza problematike 

Antropogeni okoljski problemi imajo tri temeljne razsežnosti: družbeno, naravovarstveno in 

tehnično, zato je v družbi treba spodbuditi splošno zavedanje o spremembah, ki jih 

povzročajo okoljski problemi. Ključna posledica in cilj zavedanja je aktivacija oziroma dejanje 

posameznika in družbe. Aktivacija in dejanja, ki sledijo uspešnemu nagovoru, so lahko 

lokalna, nacionalna ali globalna. Projekt spodbuja lokalna in nacionalna dejanja. Analiza 

problematike odnosa javnosti do problematike podnebnih sprememb pomeni izhodišče za 

pripravo krovne kampanje projekta in njene kreativne zasnove. 

2.1. Država 

Na državni ravni obstaja veliko število projektov in pobud, izziv pa je, ali so v poplavi vseh 

okoljskih tematik in pozivov opažene in pravilno razumljene. Podnebne spremembe in z 

njimi povezano varovanje okolja je namreč tema, ki že nekaj let ni samo v domeni države in 

nevladnih organizacij, temveč v to področje vse bolj posegajo tudi različna novonastala 

podjetja, gibanja in tudi blagovne znamke. Okoljsko tematiko tako že marsikatero podjetje 

uporablja za grajenje boljšega ugleda in podobe svoje blagovne znamke. 

2.2. Posameznik 

Končni cilj okoljske vzgoje in aktivacije je aktivno poseganje vsakega posameznika v 

človekov nadaljnji razvoj na podlagi razumevanja interakcij in soodvisnosti med ljudmi ter 

človekom in sestavinami okolja, v katerem človek živi, ter v vrednotenju posledic 

človekovega razvoja v okolju.  

Za aktivno poseganje v človekov nadaljnji razvoj mora biti posameznik motiviran, potrebuje 

pobudo, ki je posledica razvite občutljivosti za težave (lastne težave, težave drugih ljudi ter 

okolja), zlasti pa zaupanja v lastne zmožnosti reševanja teh težav in načrtnost, samostojnost 

za učinkovito strategijo reševanja težav v okolju.  

Vsak posameznik potrebuje znanje o okolju oziroma poznavanje, razumevanje in 

vrednotenje (merila vrednotenja človekovih potreb). Obveščanje in izobraževanje ter 

posledično tudi motivacija in aktivacija oziroma dejavno vključevanje so tako ključni elementi 

nagovora posameznika, ki ga moramo na koncu naše komunikacije pripeljati do dejanja.  
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Slika 1: Googlov strateški model odločanja9 

Googlov strateški model odločanja in poti posameznika s slovenskimi poimenovanji, 

prilagojenimi za projekt ozaveščanja in aktivacije.  

Ključne faze: 

Vidim (See) – Razmišljam (Think) – Naredim (Do) – Poskrbim (Care) 

Strateški model odločanja je služil kot podlaga za pripravo komunikacijske strategije 

projekta.  

2.3. Zavedanje o podnebnih spremembah v Sloveniji 

Na načelni ravni se Slovenci zelo dobro zavedamo problematike in smo pripravljeni sprejeti 

spremembe in prilagoditi svoj življenjski slog, kljub temu pa nekatere raziskave tega premika 

v praksi ne dokazujejo na ravni posameznika in družbe. 

Če se navežemo na Googlov strateški model, bi lahko rekli, da imamo ključni izziv v fazah 

Naredim (Do) in Poskrbim (Care), medtem ko sta Vidim (See) in Razmišljam (Think) (pri 

določenih tematikah) že zgrajeni.  

Po podatkih statističnega programa TGI 201810 (Mediana, d. o. o.), ki zajema odgovore kar 

4.039 posameznikov, starih od 15 do 75 let, je pripravljenost Slovencev, da se začnejo 

obnašati bolj odgovorno do okolja, velika. 

                                                
9 Kaushik, Avinash (2015): See, Think, Do, Care Winning Combo: Content +Marketing +Measurement! Dostopno na: 
https://www.kaushik.net/avinash/see-think-do-care-win-content-marketing-measurement/. 
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https://www.kaushik.net/avinash/see-think-do-care-win-content-marketing-measurement/
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Slika 2: Slovenci in okolje11 

Lekt. op.: V sliki je treba popraviti izraz življenski v življenjski. 

Kljub vsemu pa se pri prenosu teh zavez v dejanja kažejo izzivi.  

Na državnem statističnem uradu so ob svetovnem dnevu varstva okolja preverili, kako je z 

okoljem v letu 2017 ravnalo dobra dva milijona Slovencev, pri čemer so posamične podatke 

primerjali z letom 2013. Zanimivo je, da se poraba vode na prebivalca od leta 2013 pa do 

2017 ni spremenila in ostaja enaka – torej 38 m3 na prebivalca. Prav tako raziskava 

energetske učinkovitosti Slovenije kaže, da gospodinjstva niso nič bolj pozorna pri 

nakupovanju in kopičenju odvečne embalaže, temveč se je stanje celo poslabšalo. 

Zmanjšal se je na primer delež gospodinjstev, ki so pozorna na to, da ne kupujejo preveč 

odvečne embalaže, in sicer za kar 10 odstotkov12: 

● 2015: 67 odstotkov, 

● 2017: 57 odstotkov. 

Povečal se je delež gospodinjstev, ki so do te tematike neopredeljena: 

● 2015: 23 odstotkov, 

● 2017: 30 odstotkov. 

Hkrati se je povečal delež tistih, ki tej problematiki ne posvečajo pozornosti: 

                                                                                                                                                  
10 Mediana, TGI (2018). Dostopno na: www.mediana.si 
11 Mediana, TGI (2019). Dostopno na: www.mediana.si 
12 Delo. (2019). Slovenci smo, kar se navad tiče, trd oreh. Dostopno na: https://www.delo.si/novice/okolje/zerowasterji-tudi-med-
najvecjimi-onesnazevalci-192155.html. 
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https://www.mediana.si/mediana-tgi/
https://www.mediana.si/mediana-tgi/
https://www.delo.si/novice/okolje/zerowasterji-tudi-med-najvecjimi-onesnazevalci-192155.html
https://www.delo.si/novice/okolje/zerowasterji-tudi-med-najvecjimi-onesnazevalci-192155.html
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● 2015: 10 odstotkov, 

● 2017: 13 odstotkov.  

2.4. Zavedanje o vlogi posameznika v podnebnih 

spremembah 

Iz zgoraj navedenih vedenjskih sprememb, ki se jasno kažejo v Sloveniji, kljub visokemu 

zavedanju in deklaratorni pripravljenosti posameznikov za okolju prijazno vedenje, lahko 

sklepamo, da je zavedanje na ravni posameznika v negativnem trendu, ko govorimo o 

dejanskih vedenjskih vzorcih. 

Iz tega lahko sklepamo, da je prav v tem polju prostor za doseganje vedenjskih sprememb 

posameznika in da obstaja potreba po ozaveščanju o vlogi posameznika glede podnebnih 

sprememb. Posameznika je treba ozavestiti, da vsaka sprememba vedenja v »pravo« smer 

prispeva k skupnemu cilju družbe, saj smo prav posamezniki s svojimi navadami in 

vedenjskimi vzorci tako v zasebnem kot tudi poklicnem okolju tisti, ki vplivamo nanje.13  

Predlagana krovna kampanja komunikacijske strategije se v skladu s tem osredotoča na 

aktivnosti, ki jih lahko naredi posameznik, in ga spodbuja k želenim spremembam navad. 

Posameznike iz opredeljenih ciljnih skupin želimo spodbuditi najprej k razmisleku, potem pa 

(predvsem) k zavezam in nato tudi k dejanjem. 

Vsak posameznik v družbi ima svoje predstave o razsežnosti neke okoljske problematike 

oziroma v tem primeru o podnebnih spremembah, na to pa vplivajo različni dejavniki, in sicer 

socialno-demografski dejavniki (ljudje izhajajo iz različnih okolij, socialnih in materialnih 

razmer, interesnih skupin, imajo različne stopnje izobrazbe, različno dostopnost do 

informacij), psihološke lastnosti, različni družbeni dejavniki (znanost, mediji itd.) … 

Reševanje in premagovanje ekoloških problemov »ni le tehnološko ali strokovno vprašanje, 

temveč je odvisno tudi od načina in stopnje njihovega razumevanja«14. Tu torej nastopi 

vloga družbe oziroma ljudi, posameznikov. 

Če želimo doseči zastavljeni cilj, tj. dvigniti zavedanje o vplivu posameznika na podnebne 

spremembe in posledično spremeniti tudi njegove navade, moramo najprej razumeti 

dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje navad (in njihovo morebitno spreminjanje). 

                                                
13 Kočevar, Manca. (2010). Razlogi za razlike v družbenem dojemanju podnebnih sprememb. Dostopno na: http://dk.fdv.uni-
lj.si/diplomska/pdfs/kocevar-manca.pdf. 
14 Špes, Metka. 1998. Degradacija okolja kot dejavnik diferenciacije urbane pokrajine. Ljubljana: Inštitut za geografijo. 

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/kocevar-manca.pdf
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/kocevar-manca.pdf
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2.4.1. Dejavniki, ki vplivajo na navade 

Pri opredelitvi dejavnikov, ki vplivajo na navade posameznikov, je najprej treba razumeti, 

kako se navade oblikujejo, če jih želimo spreminjati s komunikacijskimi aktivnostmi. 

V psihologiji se izraz »navada« nanaša na proces, v katerem konteksti samodejno sprožijo 

vedenje z aktiviranjem miselnih kontekstualno-akcijskih zvez, pridobljenih s predhodnimi 

dejanji. Navade oziroma ponavljajoče se vedenje uravnava impulziven postopek, zato je 

navade mogoče izvesti z minimalnim kognitivnim naporom, zavedanjem, nadzorom ali 

namenom (primer: prhanje, vožnja z avtomobilom, rezanje hrane na krožniku ...). Ko prvotno 

ciljno usmerjeno vedenje postane navada, se začetek akcije prestavi iz zavestnih 

motivacijskih procesov v kontekstualno-akcijske mehanizme, ki temeljijo na impulzih. Ko se 

srečamo s povezanim kontekstom, se spontano sproži potreba po izvajanju habitualnega 

vedenja, hkrati pa alternativni vedenjski odzivi postanejo kognitivno manj dostopni.15 

Oblikovanje navad je dolgotrajen proces, ki v povprečju traja 66 dni – se je pa treba 

zavedati, da se število dni, potrebnih za oblikovanje navad, med posamezniki močno 

razlikuje (od 18 do 254 dni) in je odvisno od zunanje in notranje motivacije, dovzetnosti 

oziroma pripravljenosti oblikovanja te navade ter tipa nagrade po opravljenem vedenju. 

Zaradi kontekstualno-akcijskih zvez, ki temeljijo na impulzih, močne, zakoreninjene navade 

po navadi prevladajo nad motivacijskimi težnjami, zato je pri oblikovanju novih navad treba 

uporabiti vse sestavne dele oblikovanja navad, da nove navade zaščitimo pred 

motivacijskimi upadi in zagotovimo dolgotrajno oblikovanje navade. Poleg tega navado 

razdelimo na manjše dele, enote, ki jih posameznik lahko opravi z najmanjšim vloženim 

trudom, torej – enostavne enote vedenjskih sprememb, ki imajo najmanjšo možnost odpora 

in jih je najlažje uresničevati kot dolgotrajne navade. 

Za lažje razumevanje si oblikovanje navad lahko predstavljamo kot spiralni cikel, kjer z 

zunanjimi sprožilci (začetnim kontekstom) aktiviramo posameznika in ga periodično 

motiviramo, dokler sprožilec ni ponotranjen (ustaljen kontekst). Ta cikel se ponavlja, dokler 

sprožilec ne postane popolnoma ponotranjen. 

Zunanji sprožilec (začetni kontekst): 

● poziv k recikliranju; 

● poziv k hoji namesto vožnji. 

Akcija: 

                                                
15 Kočevar, Manca. (2010). Razlogi za razlike v družbenem dojemanju podnebnih sprememb. Dostopno na: http://dk.fdv.uni-
lj.si/diplomska/pdfs/kocevar-manca.pdf. 

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/kocevar-manca.pdf
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/kocevar-manca.pdf
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● Oseba reciklira odpadke in jih vrže v za to predvidene zabojnike. 

● Oseba se odloči, da gre po opravkih, v službo peš, ne z avtomobilom. 

Nagrada: 

● notranje nagrade (občutek, da je oseba naredila nekaj pozitivnega za okolje, dobro 

počutje, občutek pripadnosti); boljše počutje zaradi več gibanja (zdravje, boljši 

spanec in druge dokazane posledice aktivne mobilnosti); 

● zunanje nagrade (pohvala, »plus točke«, značke, materialne/denarne nagrade); 

želena sprememba statusa s spremembo življenjskega sloga. 

Investicija: 

● pregled že opravljenih dejanj, 

● dober občutek zaradi dobrega ravnanja, 

● večje spoštovanje do narave in okolja, 

● več dejanj ko posameznik opravi, bolj je motiviran. 

Interni sprožilec (ustaljen kontekst): 

● Ko porabi embalažo, je zanj samoumevno, da jo vrže v koš za recikliranje. 

● Ko luči ne potrebuje več, jo ugasne. 

● Če je sončen dan, gre v službo ali trgovino peš. 

 

Slika 3: Proces oblikovanja navad, povzet po The Power of Habit, Charles Duhigg 

Kot je zapisano zgoraj, so dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje navad, zunanja in notranja 

motivacija, dovzetnost oziroma pripravljenost oblikovanja navade ter udarnost oziroma tip 

nagrade po opravljenem vedenju.  
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Motivacija in pripravljenost oblikovanja navade sta odvisni od psiholoških filtrov, ki pri 

posameznikih vplivajo na sprejemanje in zavračanje informacij o okolju.  

Psihološki filtri vplivajo tudi na tip nagrade, ki bo v posamezniku spodbudil oblikovanje nove 

navade – npr. posamezniki z nižjim premoženjskim stanjem se bolj pozitivno odzivajo na 

materialne oziroma denarne nagrade, medtem ko se posamezniki z višjim premoženjskim 

stanjem bolje odzivajo na nagrade z dodano vrednostjo oziroma statusom ipd. 

Psihološki filtri, ki vplivajo na sprejemanje oziroma zavračanje informacij, se delijo na štiri 

skupine:  

● starost,  

● izobrazba in poklic,  

● premoženjsko stanje,  

● stopnja navezanosti in odvisnosti od narave, lastništvo zemlje, gozdov, živine.  

Ena izmed najpomembnejših vlog pri sprejemanju in zavračanju informacij ter motivaciji in 

pripravljenosti oblikovanja okolju prijaznih navad pri posameznikih sta izobrazba in poklic. 

Višja izobrazba pozitivno vpliva na pripravljenost oblikovanja okolju prijaznih navad, medtem 

ko posamezniki z nižjo izobrazbo pogosteje zavračajo informacije o konkretnih negativnih 

učinkih onesnaževanja. 

Prav tako je pomemben kazalnik pri sprejemanju in zavračanju informacij pri posameznikih 

premoženjsko stanje posameznika oziroma družine. Premožnejše skupine prebivalcev se 

bolj zanimajo in sprejemajo informacije o njihovem okolju. 

Posamezniki, pri katerih je stopnja navezanosti in odvisnosti od narave visoka, praviloma ne 

zavračajo informacij o raznovrstnih negativnih učinkih v okolju in so zato bolj pripravljeni 

sprejeti negativne informacije o okolju in spremeniti svoje vedenje. 
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3. Izziv in cilji komunikacijske strategije 

3.1. Komunikacijski izzivi 

Ključni izziv komunikacijske strategije je nadaljevanje informiranja in ozaveščanja, ki pa se 

mora nujno odraziti v aktivaciji posameznikov. Pri komunikaciji je torej treba nujno poudariti 

ključne motivatorje, ki posameznikom ne bodo dali izbire in jih bodo privedli do dejanja – 

spremembe obnašanja. 

Posameznike je torej treba najprej prepričati, prepričane pa voditi do tega, da kaj 

spremenijo, nato pa jih spodbujati, da tako obnašanje tudi ohranijo. Poleg tega je izziv 

komunikacije vzdrževati raven zavedanja in pripravljenosti dejanj pri posameznikih. 

Zgoraj je jasno opisan proces oblikovanja navad, iz katerega smo izhajali pri kreativni ideji 

za izvedbo krovne komunikacijske kampanje projekta. 

Dodatni izziv komunikacijske strategije je vodenje in usmerjanje partnerjev projekta, da 

sledijo pripravljenim smernicam, udejanjajo svojo pričakovano vlogo in tako prispevajo k 

poenoteni skupni in učinkoviti izvedbi komunikacijske strategije in skupnih komunikacijskih 

ciljev projekta. 

Ključni izzivi komunikacijske strategije projekta CARE4CLIMATE (LIFE IP 

CARE4CLIMATE) so torej trije: 

● aktivacija posameznikov (prek dviga zavedanja in motivacije za spremembo 

vedenja), 

● zagotavljanje dosledne notranje komunikacije (med partnerji projekta), 

● konsistentnost komunikacije vseh pripravljenih materialov in uspešen nagovor ter 

vključitev posameznih ciljnih skupin (sporočanje posameznih vsebin in rezultatov ter 

dosežkov projekta). 

3.2. Komunikacijski cilji 

3.2.1. Primarni komunikacijski cilji 

Primarni komunikacijski cilji komunikacijske strategije projekta se navezujejo na zgoraj 

opredeljene izzive po aktivaciji posameznikov, ki vodi v želene vedenjske spremembe. 
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To zajema ozaveščanje in aktiviranje posameznikov, da s spremembo svojega obnašanja 

prispevajo k prehodu v nizkoogljično družbo. Projekt je vseobsegajoč in povezuje tako 

posameznike kot tudi pristojne partnerje in ustanove v Sloveniji s skupnim ciljem lažjega 

prehoda v nizkoogljično družbo. 

Pri posameznikih je treba vzpostaviti raven zavedanja, ga vzdrževati in jih motivirati k vedno 

novim pozitivnim spremembam vedenja. 

Osrednji cilj je torej ozavestiti splošno javnost (opredeljene ciljne skupine krovne kampanje) 

o tem, da so podnebne spremembe problem in da je zanje predvsem odgovoren človek. 

Sporočati je treba, zakaj je to problem in kako lahko vsak posameznik prispeva, da se stanje 

izboljša oziroma vsaj ne poslabša.  

Osrednji komunikacijski cilj je vodilo pri oblikovanju osrednjih komunikacijskih sporočil 

krovne komunikacijske kampanje projekta in tudi pri oblikovanju sporočil, ki predstavljajo t. i. 

stične točke krovne in partnerske komunikacije. To je predstavljeno v nadaljevanju 

komunikacijske strategije. 

3.2.2. Sekundarni komunikacijski cilji 

Sekundarne komunikacijske cilje delimo glede na notranje in zunanje javnosti (projekta). 

Sekundarni komunikacijski cilji se navezujejo na drug opredeljen izziv komunikacijske 

strategije, ki se navezuje na vlogo partnerjev pri izvajanju komunikacijske strategije. 

Pri tem je osrednji cilj doseganje konsistentnosti komunikacije vseh pripravljenih materialov 

in uspešen nagovor, prav tako pa tudi vključitev posameznih ciljnih skupin. Gre torej za 

komunikacijo med partnerji na »B2B« ravni ter komunikacijo z zunanjimi javnostmi 

partnerjev. 

3.3. Načela komunikacijske strategije 

Komunikacijska strategija sledi načelom EU, še posebej na področju podnebne politike, in 

hkrati načelom programa LIFE, kamor se projekt umešča. 

Komunikacijski splet in orodja so zato zastavljeni tako, da imajo najmanjši možni vpliv na 

okolje, mu ne škodijo, upoštevajo smernice EU s tega področja in hkrati sledijo primarnim 

komunikacijskim ciljem – učinkovito izvajanje komunikacijske strategije. 
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Načela, ki jim strategija sledi in so hkrati tudi komunikacijska načela programa LIFE16, so: 

● razmisli, načrtuj, deluj strateško (odgovarja na vprašanja, kakšen je komunikacijski 

cilj); 

● bodi ustvarjalen (poudarek na vizualni podobi in uporabi družbenih omrežij); 

● zavedanje, da ne moreš doseči vseh (opredelitev ciljne skupine, pri kateri je učinek 

največji; uporaba kanalov konzorcija); 

● delaj tako kot medij (uporaba osebnosti, jezika, strukture); 

● poudari problem (tematiko) in ne projekta (sporočanje o projektu kot takem nima 

želenega učinka; vzpostavitev povezav z dogajanjem v družbi); 

● razmišljaj globalno, deluj lokalno (z vidika medijev – regionalni in lokalni mediji naj ne 

bodo zapostavljeni); 

● tematika naj bo relevantna v vsakdanjem življenju (pokaži vpliv na družbo, izogibanje 

strokovnim izrazom in žargonu); 

● zgradi svojo znamko (kredibilnost, glas, prispevek);  

● izberi sporočilo, ki bo primerno za izbrano/-e ciljno/-e skupino/-e (razumljivo). 

  

                                                
16 Evropska komisija. European Commission. EASME, LIFE: How to communicate your project. Dostopno na: 
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/howtocommunicateyourproject_vertical.pdf. 

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/howtocommunicateyourproject_vertical.pdf
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4. Struktura komunikacije projekta 

Različni partnerji in ciljne skupine ter področja, predvsem pa zadržanost pri dejanjih 

posameznikov, pomenijo izziv za konsistentno komunikacijo, ki mora biti učinkovita in jo 

moramo dokazovati z merljivimi rezultati. 

Zaradi kompleksnosti projekta je ključnega pomena, da komunikacijska strategija temelji na 

dveh komunikacijskih stebrih, zato pa ima vsak od stebrov tudi sebi lastne cilje. 

Projekt in vse pripadajoče aktivnosti partnerjev sledijo različnim projektnim ciljem, za jasno 

in učinkovito odločanje pri komunikaciji pa je pomembno sledenje zastavljenim 

komunikacijskim ciljem na ravni ozaveščanja in na partnerski ravni. 

Komunikacija se mora na obeh ravneh osredotočiti na vsebine aktivnosti, da doseže kar 

največji komunikacijski učinek. S tem namenom morajo partnerji: 

● komunicirati pravočasno; 

● komunikacija mora vsebovati točne informacije (kredibilnost); 

● nagovarjati ustrezne ciljne skupine (opredeljene v projektni prijavi). 

4.1. Ključna stebra komunikacijske strategije 

Komunikacijska strategija iz zgoraj navedenih razlogov in predvidene delitve vlog partnerjev 

opredeljuje dva ključna stebra komunikacijske strategije: 

STEBER 1 – KROVNA KOMUNIKACIJA PROJEKTA; ta predstavlja ozaveščanje in 

komunikacijo s splošno javnostjo oziroma s ciljnimi skupinami, opredeljenimi v tej 

komunikacijski strategiji, in diseminacijo dosežkov projekta in vsebine projektnih 

aktivnosti;  

STEBER 2 – PARTNERSKA KOMUNIKACIJA PROJEKTA; ta predstavlja komunikacijo 

in koordinacijo partnerjev ter njihovo upoštevanje smernic komunikacijske strategije. 

4.1.1. STEBER 1 – Krovna komunikacija projekta 

Krovna komunikacija projekta vključuje ozaveščanje in komunikacijo s splošno javnostjo 

oziroma s ciljnimi javnostmi, opredeljenimi v tej komunikacijski strategiji. 

Ključne naloge prvega stebra so: 
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● ozaveščanje javnosti na krovni ravni projekta s krovno komunikacijsko kampanjo – 

kaj lahko vsak posameznik prispeva za hitrejši prehod v nizkoogljično družbo in dvig 

zavedanja posameznika o njegovi vlogi v podnebnih spremembah; 

● aktivacija posameznika, da spremeni svoje obnašanje in odda svojo zavezo; 

● obveščanje o poteku projekta (objava dosežkov, potek rezultatov).  

Teme, ki jih nagovarja krovna komunikacijska kampanja in so pomembne za ozaveščanje, 

so zgolj izbrane teme celotnega projekta (in ne pokrivajo celotnega spektra dejavnosti in 

komunikacije partnerjev), saj iščemo tiste vsebine, ki se najbolj dotikajo posameznika in 

njegovega življenjskega sloga, hkrati pa so to teme, ki jih projekt pokriva in ne presegajo 

izbranih tematik projekta. 

To so tudi teme, s katerimi se posameznik lažje poistoveti predvsem z vidika dejanskega 

vpliva. Najsi gre za vpliv na okolje, na lasten proračun, na racionalizacijo porabe in podobno, 

to so teme, ki so za posameznika privlačne in vodijo v želene spremembe ali vsaj ohranitev 

želenih vedenjskih vzorcev. 

Ključne teme, predvidene za krovno komunikacijsko kampanjo projekta, so: 

● Trajnostna mobilnost 

● preprečevanja nastajanja odpadne hrane in 

● energetska učinkovitost. 

Teme, ki jih opredeljujemo zgoraj, smo na podlagi delavnic z vsemi partnerji izbrali za prvo 

obdobje trajanja projekta in se bodo med trajanjem in napredkom samega projekta skupaj s 

partnerji redno dopolnjevale. Glede na tematiko, ki jo projekt obravnava in se nenehno 

spreminja, dobiva nove znanstvene podlage in prostor v krajini političnih odločevalcev, je 

komunikacijska strategija za tovrstno tematiko prav tako spreminjajoča se stvar.  

V tej luči se bodo torej tudi zgoraj opredeljene teme spreminjale, prav tako pravila 

komuniciranja in s tem določenih aktivnosti, ki se bodo novim tematikam prilagajala v skladu 

z začrtano strategijo, razvojem projekta ter načrtovanimi partnerskimi aktivnostmi. 

Te tematike so bile izbrane kot najprimernejše za nagovarjanje opredeljenih ciljnih javnosti 

projekta, s ciljem delovati dopolnjujoče s partnerskimi aktivnostmi in dosegati zastavljene 

komunikacijske cilje. 

Druge tematike se bodo v krovno kampanjo vključevale v stičnih točkah, prepoznanih v 

okviru komunikacijskih delavnic pred pripravo dokumenta in na podlagi vsebinske 
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izmenjave, ki bo potekala v celotnem obdobju projekta. Komunikacijska strategija, projekt in 

družba so namreč žive stvari, ki se jim je treba sproti prilagajati.  

Primeri komunikacijskih usmeritev in komunikacijskih sporočil so predstavljeni v poglavju 

Osrednja sporočila. 

POMEMBNO:  

Komunikacija prvega stebra je tista, ki primarno gradi prepoznavnost celotnega projekta, 

zato je izredno pomembna jasna in drugačna komunikacija, ki bo odstopala od preostale 

okoljske problematike. Smo pozitivno in proaktivno usmerjeni, nagovarjamo posameznika, 

dajemo pozitiven zgled, želimo zbuditi potrošnika, vendar ga ne strašimo. Komunikacijo, kjer 

se le da, podpremo tudi z jasnimi dejstvi. 

Znano je, da v komunikaciji o podnebnih spremembah s strašenjem in opozarjanjem na 

krivdo (posameznika) dosežemo ravno nasprotni učinek, in sicer distanco in pasivnost 

posameznika. To še posebej velja za razvite družbe,17 torej tudi slovensko.  

4.1.2. STEBER 2 – Partnerska komunikacija 

Drugi steber komunikacije zajema komunikacijo partnerjev in koordinacijo. 

Zasičenost okoljske tematike, razpršenost tem in raznolikost partnerjev tudi s strani 

komunikacije partnerjev zahtevajo upoštevanje ključnih vizualnih elementov, logotipov, 

oznak projekta ter primeren ton nagovora.  

Podoba 1. stebra – krovne komunikacije projekta in ozaveščanja se morajo pretakati v vse 

komunikacije partnerjev, saj bomo le tako dosegli povezovalne učinke številnih in raznolikih 

komunikacijskih kanalov.  

Ciljne javnosti partnerjev, kot je razvidno iz projektne prijave in izmenjave informacij, so zelo 

raznolike in prav zato je toliko bolj pomembno, da bodo partnerji projekta pri komunikaciji 

projektnih vsebin še toliko bolj dosledni.  

Ciljne javnosti so za komunikacijske aktivnosti partnerjev popisane v dokumentu 

»Komunikacijske aktivnosti projekta CARE4CLIMATE«, ki je priloga te strategije. Tabela 

zajema pregled vseh aktivnosti projekta, ki so primarno komunikacijske narave, ter vsebuje 

splošne in komunikacijske cilje projekta, kot so predstavljeni v projektni prijavi in dopolnjeni 

na podlagi komunikacijskih delavnic.  

                                                
17 Shiffman, Richard. 2015: How Can We Make People Care About Climate Change?. Yale Environemnt 360. Dostopno na: 
https://e360.yale.edu/features/how_can_we_make_people_care_about_climate_change (20. 8. 2019). 

https://e360.yale.edu/features/how_can_we_make_people_care_about_climate_change
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Tematike krovne komunikacije so bile izbrane kot najprimernejše za nagovarjanje 

opredeljenih ciljnih javnosti projekta. Izbrane so bile tako, da bi glede na osrednje izzive 

komunikacije, iz katerih izhajajo, delovale dopolnjujoče s partnerskimi aktivnostmi in 

dosegale komunikacijske cilje. 

Druge tematike se bodo v krovno kampanjo vključevale v stičnih točkah, prepoznanih v 

okviru komunikacijskih delavnic pred pripravo dokumenta in na podlagi vsebinske 

izmenjave, ki bo potekala v celotnem obdobju projekta, kot to predvideva postopek, 

predstavljen v Priročniku komunikacijske strategije.  

Do zdaj prepoznane stične točke za izvedbo krovne komunikacijske kampanje: 

● Vsebinski sklop »Raba zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstvo 

(LULUCF)«: visok odstotek zasebnih gozdov in slabo upravljanje zasebnih lastnikov. 

Poudarjanje statističnih dejstev in neposredni nagovor lastnikov, ki za svoje gozdove 

ne skrbijo pravilno (primer: vsak peti Slovenec je (so)lastnik gozda). 

● Vsebinski sklop »Trajnostna mobilnost«: varnostni vidik izbire trajnostnih oblik 

mobilnosti, primerne spodbude za tiste, ki so v svojih prevozih trajnostni. 

● Vsebinski sklop »Učinkovita raba energije v stavbah«: udobje bivanja, kakovost 

bivanja, energetska učinkovitost, zdravje itd. 

● Vsebinski sklop »Preprečevanje in zmanjševanje odpadne hrane«: kampanja za 

posameznike – kako preprečiti odpadno hrano. 

Ključni elementi in usmeritve so podani v sklopu kreativne strategije in osrednjih sporočil.  

Natančna vloga in naloge partnerjev pa so podani v teh poglavjih in Priročniku 

komunikacijske strategije, ki je priloga tega dokumenta. 

Primer konkretne kampanje in kreativnih rešitev takih stičnih točk in komunikacije tematik so 

predstavljeni v dokumentu »Začetna projektna kampanja CARE4CLIMATE«, ki je priloga te 

komunikacijske strategije. 

4.2. Medijski splet 

Ključni medijski trendi se obračajo k digitalizaciji in personalizaciji oglaševanja. 

Ozaveščevalna kampanja Samo1planet je primarno digitalna kampanja. Spletna stran je 

stičišče vsega dogajanja, saj nam nudi uspešno nagovarjanje in aktivacijo opredeljenih 

ciljnih skupin, omogoča sprotno prilagajanje in merjenje učinkovitosti. Splet in spletno mesto 
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pa je tudi odličen kanal za vedno prisotno komunikacijo partnerjev, obveščanje o dogodkih 

partnerjev ter poglobljeno obveščanje o različnih okoljskih tematikah ter diseminacijo 

projektnih dosežkov in aktivnosti. 

Komunikacija prek družbenih omrežij pa lahko najbolj ciljno vpleta uporabnike in jih usmerja 

na spletno mesto projekta. Prav tako jih lahko neposredno motivira in spodbuja k dejanjem 

in zavezam.  

Komunikacijska strategija predvideva tudi vključitev klasičnih medijev, katerih funkcija je 

usmerjanje ciljnih javnosti na digitalne komunikacijske kanale. Tudi predvideni posegi v obliki 

dodatnih aktivnosti, npr. gverila in uporaba vplivnežev, so usmerjeni na digitalne kanale. 

Spodnji prikaz dosegov po medijskih kanalih kaže, da je doseg prek digitalnih medijev v 

Sloveniji najvišji. 

Po zadnjih statističnih podatkih SURS se uporaba interneta močno povečuje tudi v Sloveniji, 

saj kar 95 % Slovencev med 16. in 54. letom uporablja internet, kar 74 % posameznikov 

med 16. in 74. letom pa uporablja internet vsak dan ali skoraj vsak dan.18 

Po zadnjih statističnih podatkih (november 2019) je prisotnost slovenskih prebivalcev na 

družbenih omrežjih naslednja: 

4.2.1. Prisotnost slovenski prebivalcev na družbenih omrežjih 

4.2.1.1. FACEBOOK 

Na družbenem omrežju Facebook je bilo novembra 2019 1.066.000 slovenskih uporabnikov, 

kar je več kot 51 % celotne slovenske populacije. Največja skupina so uporabniki, stari 25–

34 let, teh je 280.000.19 

                                                
18 Statistični urad RS (2019): Uporaba interneta v gospodinjstvih in pri posameznikih, Slovenija, 2019; Razvitost slovenske digitalne 
družbe: nameni uporabe interneta in s tem povezane težave. Dostopno na: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8423 
19 Napoleoncat (2019): Facebook users in Slovenia, November 2019. Dostopno na: https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-
slovenia/2019/11 

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8423
https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-slovenia/2019/11
https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-slovenia/2019/11
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Slika 4: Uporabniki Facebooka v Sloveniji20 

4.2.1.2. INSTAGRAM 

Na družbenem omrežju Instagram je bilo novembra 2019 504.600 slovenskih uporabnikov, 

kar je več kot 24 % celotne slovenske populacije. Največja skupina so uporabniki, stari 25–

34 let, teh je 161.000.21 

 

Slika 5: Uporabniki Instagrama v Sloveniji22 

                                                
20 Napoleoncat (2019): Facebook users in Slovenia, November 2019. Dostopno na: https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-
slovenia/2019/11. 
21 Napoleoncat (2019): Instagram users in Slovenia, November 2019. Dostopno na: https://napoleoncat.com/stats/instagram-users-in-
slovenia/2019/11. 
22 Napoleoncat (2019): Instagram users in Slovenia, November 2019. Dostopno na: https://napoleoncat.com/stats/instagram-users-in-
slovenia/2019/11. 

https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-slovenia/2019/11
https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-slovenia/2019/11
https://napoleoncat.com/stats/instagram-users-in-slovenia/2019/11
https://napoleoncat.com/stats/instagram-users-in-slovenia/2019/11
https://napoleoncat.com/stats/instagram-users-in-slovenia/2019/11
https://napoleoncat.com/stats/instagram-users-in-slovenia/2019/11
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4.2.1.3. LINKEDIN 

Na družbenem omrežju LinkedIn je bilo novembra 2019 več kot 348 tisoč slovenskih 

uporabnikov, kar je več kot 16 % celotne slovenske populacije. Največja skupina so 

uporabniki, stari 25–34 let, teh je 220.000.23 

 

Slika 6: LinkedIn uporabniki v Sloveniji24 

Kot je razvidno iz zgoraj navedenih analiz, je za primarni komunikacijski medij projekta 

smiselno izbrati digitalne medije, saj tako poskrbimo za največji doseg oziroma dostop do 

primarne ciljne skupine in druge splošne javnosti. Poleg tega nam digitalni mediji omogočajo 

lažje in učinkovitejše zbiranje podatkov za analizo o uspehu in napredku projekta. 

Komunikacijski mediji, kot so televizija, radio, plakati, gverila ipd., bodo delovali kot 

podporna komunikacija za grajenje zgodb in usmeritev na digitalne kanale s ciljem povečati 

vidnost aktivnosti na digitalnih platformah, kot je to opredeljeno v nadaljevanju in prikazano 

pri ciljnih skupinah projekta.  

                                                
23 Napoleoncat (2019): Linkedin users in Slovenia, November 2019. Dostopno na: https://napoleoncat.com/stats/linkedin-users-in-
slovenia/2019/11. 
24 Napoleoncat (2019): Linkedin users in Slovenia, November 2019. Dostopno na: https://napoleoncat.com/stats/linkedin-users-in-
slovenia/2019/11. 

https://napoleoncat.com/stats/linkedin-users-in-slovenia/2019/11
https://napoleoncat.com/stats/linkedin-users-in-slovenia/2019/11
https://napoleoncat.com/stats/linkedin-users-in-slovenia/2019/11
https://napoleoncat.com/stats/linkedin-users-in-slovenia/2019/11
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Slika 7: Doseg po tipu medija (15–75 let)25 

V skladu z zgoraj prikazanim in napisanim drugi medijski kanali služijo predvsem kot 

podporni mediji v naslednji predvideni vlogi:  

● Televizija kot medij z visokim oziroma največjim možnim dosegom, prenos sporočila 

zvok-slika dosega vsa čutila. 

● Tisk omogoča več vsebine, na začetku so časopisni mediji, kjer je periodika izhajanja 

visoka, v nadaljevanju pa revije, kjer lahko ciljno nagovarjamo različne ciljne skupine. 

● Radio s svojo zvočno komponento je zelo poziven medij, ki enostavno poziva k akciji. 

Predlagamo ključne nacionalne postaje z dobrimi možnostmi za doseg poslušalcev. 

● Zunanje oglaševanje omogoča številne načine ciljanja: lokalno/regionalno, na 

določenih mestih (npr. trgovski centri, lokali, mestni centri itd.), na mestih, kjer se 

zbirajo mlajši/starejši itd. Zunanje oglaševanje predstavlja drugo najpomembnejšo 

vrsto medija po vplivu na poslovne rezultate. 

● Gverila: z gverilskimi akcijami na opazen in drugačen način nagovarjamo uporabnike 

v njihovem okolju (na poti, na kolesu, v avtomobilu, pri nakupovanju hrane ipd.) ter 

ustvarjamo zanimive vsebine za PR-podporo medijev, kar omogoča projektu večjo 

prepoznavnost in doseg.  

                                                
25 Mediana TGI, 2019/1-2012/2. Dostopno na: www.mediana.si. 
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4.3. Arhetip 

Moč in poistovetenje blagovne znamke projekta CARE4CLIMATE z enim od arhetipov 

omogoča konsistentno komunikacijo, hkrati pa se posamezniki z njo lažje poistovetijo. 

Arhetipi so namreč prastare podobe, liki, ki so že zapisani v podzavesti posameznikov, zato 

jih ni treba na novo ustvarjati. Znane in uspešne blagovne znamke imajo jasno določene 

arhetipe – Volvo in Dove – skrbnež, Diesel – odpadnik, The Economist – modrec ipd. – ter 

jim sledijo v komunikaciji skozi večletno obdobje in skozi vse kanale komunikacije in stične 

točke s potrošnikom oziroma ciljnimi javnostmi. 

Tudi pri komunikaciji okoljske problematike lahko v ozadju zaznamo različne arhetipe. 

Arhetipi blagovnih znamk, ki vedno pogosteje zahajajo v polje okoljske problematike – npr. 

Lidl (Ustvarimo boljši svet)26 in Hofer (Iniciativa danes za jutri)27 –, zavzemajo arhetip 

skrbneža, saj tako gradijo vrednost pri posamezniku ter se mu lažje približajo. Arhetipi 

družbenih pobud in posameznikov pa pogosto zasedajo arhetip odpadnika: Greta Thunberg, 

Greenpeace. Pogosti so tudi arhetipi kreatorja – Smetumet, Coca Cola in Diesel s kampanjo 

Recollection. 

Glede na obsežne teme projekta CARE4CLIMATE številne partnerje, njihovo strokovnost in 

kompetentnost, prepoznan odnos do znamke, izražen cilj vtisa pri pripravi celostne grafične 

podobe projekta (kredibilnost, zanesljivost) ter na drugi strani obnašanje in potrebe 

posameznika, čigar vedenje želimo spremeniti, predlagamo za komunikacijo arhetip 

modreca/mentorja. Ta je tisti arhetip, ki ljudi motivira in jih prek znanja, dokazov, podatkov 

motivira k spremembi vedenja in boljšim navadam. 

Modrec/mentor verjame, da je v znanju moč in z informacijami pomaga ljudem razumeti 

svet. Išče resnico, je analitičen, strokoven in realen. Komunicira na podlagi dejstev in skozi 

komunikacijo spodbuja nove načine razmišljanja in nove oblike vedenja pri posameznikih.  

V skladu s tem bodo komunikacijska sporočila zmeraj podprta z dejstvi oziroma bodo 

izhajala iz njih. 

Spodnja shema prikazuje 12 glavnih arhetipov, katerim so pripisane tudi blagovne znamke, 

za katere veljajo. 

                                                
26 Lidl. Ustvarjamo boljši svet. (2019). Dostopno na: https://www.boljsi-svet.si/. 
27 Hofer. Danes za jutri (2019). Dostopno na: https://daneszajutri.hofer.si/projektdaneszajutri/iniciativa-danes-za-jutri/iniciativa-danes-za-
jutri.html. 
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Slika 8: 12 glavnih arhetipov, podarhetipov in pripadajočih blagovnih znamk 
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5. Ciljne javnosti/skupine 

5.1. Ciljne javnosti krovne komunikacije projekta 

Za uspešno komunikacijo in posredovanje osnovnega sporočila javnostim je pomembna 

ustrezna segmentacija ciljnih javnosti in hkrati prilagoditev nagovora posamezni »personi« 

oziroma osebnosti. V želji po nagovoru ustrezne »bolečine« posameznikov, ki vodi k 

spremembi vedenja, smo tri ključne ciljne skupine oziroma javnosti razdelili še na »persone« 

oziroma osebnosti, ki bodo osnovno vodilo pri ustvarjanju nagovora ter izboru ustreznega 

komunikacijskega kanala in formata za posredovanje sporočila.  

Ciljne javnosti krovne komunikacije projekta so opredeljene na podlagi izhodišč v projektni 

dokumentaciji in zastavljenih komunikacijskih ciljev krovne kampanje ter krovnih 

komunikacijskih ciljev projekta.  

Ciljne javnosti projekta tako temeljijo na splošni (slovenski) javnosti, ki je notranje razdeljena 

še na posamezne ciljne skupine, ki jih bomo nagovarjali s krovno komunikacijsko kampanjo 

projekta. 

Natančneje smo opredelili tri ciljne skupine. Pri vsaki je navedena utemeljitev, zakaj je 

izbrana ciljna skupina primerna za krovno komunikacijsko kampanjo projekta. 

5.1.1. Najmlajši 

V to ciljno skupino sodijo posamezniki, stari od 15 do 35 let.  

V tej skupini je v Sloveniji 455.000 posameznikov. 

ZNAČILNOSTI: Menijo, da odgovorno ravnanje do okolja ni smiselno, če ne vpliva na 

posameznikov prihranek.  

Ključni kanal mladih je internet, do katerega primarno dostopajo prek telefona, šele nato 

prek računalnika. Osrednja sporočila torej prejemajo prek digitalnih kanalov.28 

V spodnjem grafikonu je prikazana medijska potrošnja za to ciljno skupino. 

                                                
28 Mediana TGI (2019). Dostopno na: www.mediana.si. 

https://www.mediana.si/mediana-tgi/
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Slika 9: Medijska potrošnja (15–35 let)29 

NOTRANJA RAZDELITEV CILJNE SKUPINE »NAJMLAJŠI« 

To ciljno skupino bomo v krovni komunikaciji ustrezno razdelili na omenjene osebnosti. 

Osredotočili se bomo na študente in dijake (starost 15–25 let) ter mlade odrasle (starost 25–

35 let). 

5.1.1.1. Študenti in dijaki 

Značilnosti te skupine, ki jih upoštevamo pri oblikovanju komunikacije: Vse, kar se 

dogaja okoli njih, dojemajo skozi svoja občutenja, v centru njihovega razmišljanja so 

tematike, ki neposredno vplivajo na njihovo kratkoročno življenje oziroma dogajanje.  

NAČIN KOMUNIKACIJE CILJNI SKUPINI 

Tematiko podnebnih sprememb bo ta ciljna skupina razumela ob omembi pomanjkanja 

snega med zimo, previsokih temperatur poleti, vedno manj svetovnih destinacij, ki 

omogočajo pobeg v pristno naravo, nizkih in onesnaženih rek ter jezer, v katerih se je bilo 

včasih mogoče kopati, manjše in hkrati dražje ponudbe sadja in zelenjave ... 

PREDVIDENA KOMUNIKACIJSKA PODPORA 

Komunikacijski kanali in formati 

Osnovni kanal za organsko komunikacijo bodo spletna družbena omrežja (predvsem 

Facebook, Instagram in Twitter). S formati, ki so tej ciljni skupini blizu (video, zgodba, viralni 

marketing in vključevanje uporabnikov), bomo posredovali ključna sporočila projekta. Izbrani 

                                                
29 Mediana TGI (2019). Dostopno na: www.mediana.si.  
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bodo taki formati, ki uporabnikom že takoj ob stiku z oglasom ali objavo dajo ključno 

sporočilo. Z njimi bomo uporabnike zadržali (obdržali) ter ustvarili dialog na spletnih 

družbenih kanalih. 

V oglaševalskem spletu bodo prevladovali digitalni kanali, podprti s klasičnimi komunikacijski 

kanali.  

Komunikacija prek digitalnega oglaševanja (komunikacijskih kanalov): 

● Google in Facebook oglaševanje: prevladovali bodo Facebook in Instagram video 

oglasni format, ctw (klik na spletno stran) format, Facebook in Instagram story 

(zgodba) format ter zakup ključnih besed.  

● Neposredni spletni zakup: oglasne pasice na relevantnih portalih. 

Komunikacija prek klasičnega oglaševanja (komunikacijskih kanalov): 

● TV-oglaševanje: kratki video formati, ki uporabnike nagovorijo k obisku spletnega 

mesta. 

● RADIO: vsebinsko sodelovanje z radii širokega dosega, ki nudijo tudi podporo na 

spletnih družbenih omrežjih, z voditelji, ki jih mladi poznajo in jim sledijo.  

5.1.1.2. Mladi odrasli 

Značilnosti te skupine, ki jih upoštevamo pri oblikovanju komunikacije: Mladi odrasli 

(brez družine) so pozorni na svetovne spremembe gospodarstva in podnebja. Zavedajo se 

pomena skupnosti ter povezav med globalnimi spremembami in spremembami na ravni 

posameznika. Imajo željo po samoudejstvovanju (samoaktualizaciji) in so v življenjski fazi, 

ko gradijo svoje življenje, zato jim je pomembno, v kakšnem okolju (družbenem in 

naravnem) živijo oziroma v kakšnem bodo živeli.  

NAČIN KOMUNIKACIJE CILJNI SKUPINI 

Tematiko podnebnih sprememb dobro razumejo, dotaknejo pa se jih pogoste naravne 

katastrofe, ki ogrožajo naravo in ljudi, možnost imeti občutek, da pomagajo (s tem ko 

donirajo denar ali dobrine, delijo zgodbe in pozivajo prijatelje k dejanjem z deljenjem objav 

oziroma člankov na spletnih družbenih omrežjih), zgodbe o uspehu (pogozdovanje, dobre 

poslovne ideje, ki soustvarjajo boljši svet), občutek biti v skupnosti in delati za skupni cilj.  

PREDVIDENA KOMUNIKACIJSKA PODPORA 

Komunikacijski kanali in formati 
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Osnovni kanal za organsko komunikacijo bodo spletna družbena omrežja (predvsem 

Facebook, Instagram in Twitter). S formati, ki so tej ciljni skupini blizu (video, zgodba, viralni 

marketing in vključevanje uporabnikov), bomo posredovali ključna sporočila projekta.  

V oglaševalskem spletu bodo prevladovali digitalni kanali. Z intenzivnim zakupom medijev 

(novičarski portali) si bomo prizadevali za vsebinsko sodelovanje in umeščanje tematik v 

uredniški načrt – z nakupom medijskega prostora »advertorial« (plačana tematika mediju, ki 

pripravi članek) ali PR-člankov ter podporo oglasnih pasic in prevzemov ozadja.  

V oglaševalskem spletu bodo prevladovali digitalni kanali s podporo klasičnih kanalov, 

katerih namen bo predvsem podpora, zapomnljivost in priklic sporočil iz digitalnega 

oglaševanja.  

Komunikacija prek digitalnega oglaševanja (komunikacijskih kanalov): 

● Neposredni spletni zakup: vsebinsko sodelovanje – medijsko partnerstvo, ki bo 

omogočilo uredniško umeščanje zgodb/člankov na izbrano tematiko.  

● Google in Facebook oglaševanje: prevladovali bodo video Facebook in Instagram 

oglasni format, Facebook in Instagram story (zgodba) formati ter zakup ključnih 

besed.  

Komunikacija prek klasičnega oglaševanja (komunikacijskih kanalov): 

● TV-oglaševanje: kratki video formati, ki uporabnike nagovorijo k obisku spletnega 

mesta. 

● RADIO: vsebinsko sodelovanje z radii širokega dosega, ki nudijo tudi podporo na 

spletnih družbenih omrežjih, z voditelji, ki jih mladi odrasli poznajo in jim sledijo.  

● OOH: posredovanje splošnih sporočil projekta, ki posameznike spomnijo na 

konkretna sporočila digitalnega dela oglaševanja.  

● GVERILA: posredovanje splošnih sporočil projekta, ki posameznike spomnijo na 

konkretna sporočila digitalnega dela oglaševanja in obiskovalca tudi vpletejo v samo 

dejanje.  

5.1.2. Aktivna populacija 

V to ciljno skupino sodijo posamezniki, stari od 25 do 40 let.  

V tej skupini je v Sloveniji 435.000 posameznikov. 

Ta skupina predstavlja primarno ciljno skupino krovne komunikacije projekta.  
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ZNAČILNOSTI: Ta ciljna skupina se na načelni ravni zaveda kritičnega stanja, vendar se 

niso pripravljeni odzvati – menijo, da trud vsakega posameznika nima smisla, če se za to ne 

odločimo vsi, in da so učinki onesnaženja itd. predaleč, da bi bila to njihova skrb.  

Izbrana primarna ciljna skupina čez dan največ časa preživi na internetu – tako prek telefona 

kot tudi računalnika, v poznih večernih urah pa jih pogosto najdemo pred televizijo. Primarno 

digitalna kampanja, ki na spletu nagovarja in vpleta potrošnike, je tako ključnega pomena za 

učinkovitost komunikacije.30 

Spodnji grafikon prikazuje medijsko potrošnjo čez dan za primarno ciljno skupino (25–40 

let). 

 

Slika 10: Medijska potrošnja (25-40 let)31 

Tudi primarno ciljno skupino nadalje razdelimo na t. i. osebnosti:  

● mladi starši (od 25 do 40 let) in  

● odrasli posamezniki (enako stari, vendar drugačne ključne značilnosti).  

5.1.2.1. Mladi starši 

Značilnosti te skupine, ki jih upoštevamo pri oblikovanju komunikacije: Svet doživljajo 

skozi oči svojih otrok in stremijo k njihovi blaginji. Na prvo mesto postavljajo družino in so 

občutljivi za tematike, ki obravnavajo družino kot skupnost, otroke kot posameznike in starše 

kot odgovorne varuhe. Svojim otrokom želijo omogočiti brezskrbno in varno mladost, kot so 

jo imeli sami.  

                                                
30 Mediana TGI (2019). Dostopno na: www.mediana.si. 
31 Mediana TGI (2019). Dostopno na: www.mediana.si. 
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NAČIN KOMUNIKACIJE CILJNI SKUPINI 

Tematike podnebnih sprememb dojemajo v luči prihodnosti in so dovzetni za nagovore, ki so 

nostalgični (včasih smo praznovali bel božič, naši otroci tega ne bodo doživeli), obravnavajo 

zdravje (poleti je vse več mrčesa, ki lahko bistveno vpliva na zdravje nas in družine), varnost 

(požari se bližajo tudi Evropi) in splošno blaginjo družine (število gozdov in travnikov, kjer 

smo včasih preživljali prosti čas z družino, se hitro znižuje).  

PREDVIDENA KOMUNIKACIJSKA PODPORA 

Komunikacijski kanali in formati 

Komunikacijski kanali za posredovanje sporočila bodo usmerjeni na digitalne kanale in 

formate, ki pa bodo vodili na spletno stran projekta CARE4CLIMATE. Zakup iskalnih besed 

na Googlu, umeščanje video vsebin na YouTubu, sponzorirane objave na spletnih družbenih 

omrežjih in sponzorirane objave, ki vodijo na vsebinske članke na novičarskih portalih, bodo 

osnovni formati digitalnega oglaševanja. Klasični formati oglaševanja pa bodo služili kot 

podpora in priklic digitalnega oglaševanja.  

Komunikacija prek digitalnega oglaševanja (komunikacijskih kanalov): 

● Neposredni spletni zakup: vsebinsko sodelovanje – medijsko partnerstvo, ki bo 

omogočilo uredniško umeščanje zgodb/člankov na izbrano tematiko, in forumi, kot so 

Over.net, kjer posamezniki soustvarjajo vsebino.  

● Google in Facebook oglaševanje: prevladovali bodo video Facebook in Instagram 

oglasni format, ctw (klik na spletno stran) format, Facebook in Instagram story 

(zgodba) format ter zakup ključnih besed na Googlu.  

Komunikacija prek klasičnega oglaševanja (komunikacijskih kanalov): 

● TV-oglaševanje: kratki video formati, ki uporabnike nagovorijo k obisku spletnega 

mesta. 

● RADIO: vsebinsko sodelovanje z radii nišnega (lokalnega) dosega in radii širokega 

dosega (nacionalni radii). 

● TISK: oglasni zakupi (pasice) in krajše tematske novičke/zapisi v lokalnih tiskanih 

medijih ter oglasni prevzemi (pasice) v medijih širokega dosega. Pri medijih širokega 

dosega bomo zakupovali vsebinsko povezane sklope na digitalnih portalih in tiskanih 

izdajah istega medija. 
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● OOH: posredovanje splošnih sporočil projekta, ki posameznike spomnijo na 

konkretna sporočila digitalnega dela oglaševanja.  

● GVERILA: posredovanje splošnih sporočil projekta, ki posameznike spomnijo na 

konkretna sporočila digitalnega dela oglaševanja in obiskovalca tudi vpletejo v samo 

dejanje.  

5.1.2.2. Odrasli posamezniki 

Značilnosti te skupine, ki jih upoštevamo pri oblikovanju komunikacije: Odrasli 

posamezniki brez družin svoja dejanja in razmišljanje usmerjajo v lastno blaginjo in blaginjo 

partnerjev ali svoje primarne družine. Njihova dejanja tako vodi misel po lastni varnosti 

(ekonomski, zdravstveni) in varnosti najbližjih. Posvečajo se aktivnostim, ki jih izpopolnjujejo 

in gojijo lastno zadovoljstvo.  

NAČIN KOMUNIKACIJE CILJNI SKUPINI 

Podnebne spremembe doživljajo v kontekstu prisile po prilagoditvi lastnih aktivnosti, 

predvsem zaradi vedno manjših razlik med letnimi časi, kar vpliva na njihovo doživljanje 

narave in aktivnosti, ki jih lahko udejanjijo (vedno manj možnosti za zimske športe), 

prilagoditev setvene sezone in negotova prihodnost letnih pridelkov (na lastnih, manjših 

vrtovih in njivah), vedno manj kakovostnih pridelkov in hkrati višje cene lokalnih izdelkov 

(vedno manj medu, predvsem medu specifičnih drevesnih vrst), onesnaženost zraka in 

pogosti megleni dnevi.  

PREDVIDENA KOMUNIKACIJSKA PODPORA 

Komunikacijski kanali in formati 

Komunikacijski kanali za posredovanje sporočila bodo usmerjeni v digitalne kanale in 

formate, ki pa bodo vodili na spletno stran. Zakup iskalnih besed na Googlu, umeščanje 

video vsebin na YouTubu, sponzorirane objave na spletnih družbenih omrežjih in 

sponzorirane objave, ki vodijo na vsebinske članke na novičarskih portalih, bodo osnovni 

formati digitalnega oglaševanja. Zakup medijskega prostora bomo izbrali tematsko (športni, 

kulinarični, življenjsko-stilski, dom in vrt) ter temu prilagodili tudi nagovor. Klasični formati 

oglaševanja pa bodo služili za podporo in priklic digitalnega oglaševanja.  

Komunikacija prek digitalnega oglaševanja (komunikacijskih kanalov): 

● Neposredni spletni zakup: vsebinsko sodelovanje – medijsko partnerstvo, ki bo 

omogočilo uredniško umeščanje zgodb/člankov na izbrano tematiko, in forumi, npr. 

Over.net, kjer posamezniki soustvarjajo vsebino.  
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● Google in Facebook oglaševanje: prevladovali bodo ctw (klik na spletno stran) 

format, Facebook in Instagram story (zgodba) format ter zakup ključnih besed na 

Googlu.  

Komunikacija prek klasičnega oglaševanja (komunikacijskih kanalov): 

● TV-oglaševanje: kratki video formati, ki uporabnike nagovorijo k obisku spletnega 

mesta. 

● RADIO: vsebinsko sodelovanje z radii nišnega (lokalnega) dosega in zakup 

medijskega prostora na radiih širokega dosega (nacionalni radii). 

● TISK: oglasni zakupi (pasice) in krajše tematske novičke, zapisi v lokalnih tiskanih 

medijih ter oglasni prevzemi (pasice) v medijih širokega dosega. Pri medijih širokega 

dosega bomo zakupovali vsebinsko povezane sklope na digitalnih portalih in tiskanih 

izdajah istega medija. Vsebinsko sodelovanje z mediji bo zastavljeno tako, da bodo 

uporabniki dobili vse potrebne informacije in sporočila ob branju članka. 

● OOH: posredovanje splošnih sporočil projekta, ki posameznike spomnijo na 

konkretna sporočila digitalnega dela oglaševanja.  

● GVERILA: posredovanje splošnih sporočil projekta, ki posameznike spomnijo na 

konkretna sporočila digitalnega dela oglaševanja in obiskovalca tudi vpletejo v samo 

dejanje.  

5.1.3. Aktivni starejši 

V to ciljno skupino sodijo posamezniki, stari 40 let, in starejši.  

V tej skupini je v Sloveniji 959.000 posameznikov.  

ZNAČILNOSTI: Predvsem družine so najbolj dovzetne in pripravljene žrtvovati svoj čas za 

dobro okolja, sprejeti kompromise v svojem življenju, že danes pridno ločujejo odpadke, na 

to pa gledajo kot na dolžnost vsakega posameznika.   

Starejša ciljna skupina, v primerjavi z mlajšo populacijo, več časa posluša radio, v večernih 

urah pa jih prav tako najdemo pred televizijo. Kljub vsemu je internet prek računalnika, 

predvsem v dopoldanskem času, še vedno drugi najpomembnejši kanal pri starejši 

populaciji.32  

                                                
32 Mediana TGI (2019). Dostopno na: www.mediana.si. 

https://www.mediana.si/mediana-tgi/
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Na spodnjem grafikonu je prikazana medijska potrošnja čez dan za ciljno skupino aktivni 

starejši. 

 

Slika 11: Medijska potrošnja (aktivni starejši)33 

To ciljno skupino bomo pri krovni komunikaciji ustrezno razdelili še na:  

● posameznike z odraslimi otroki in  

● starejše posameznike brez družine. 

5.1.3.1. Posamezniki z odraslimi otroki 

Značilnosti te skupine, ki jih upoštevamo pri oblikovanju komunikacije: Posamezniki z 

odraslimi otroki, ki znova vzpostavljajo stik z lastno blaginjo, vendar je močno prisotna misel 

o varnosti svojih (odraslih) otrok in njihovih družin. Njihova dejanja tako še vedno močno 

žene misel na blaginjo potomcev. Zaradi finančne stabilnosti in časovne fleksibilnosti (manj 

vsakodnevnih dejavnosti) so dovzetni za spremembo vedenja, ki se odraža v blaginji družine 

in okolja. Čutijo se odgovorne, da poskrbijo za prihodnost družbe in pri tem pomagajo tudi 

svojim otrokom.  

NAČIN KOMUNIKACIJE CILJNI SKUPINI 

Podnebne spremembe doživljajo skozi primerjavo podnebja včasih in danes (kot otroci so 

pozimi kopali rove do šole, pridelki so bili bogati, šele marca ali aprila je bila zemlja 

pripravljena za sajenje ...), močno doživljajo tematiko pozebe pridelkov ali uničenja zaradi 

toče, poplav ali suše, spreminjanja naravnega okolja (sušenje drevesnih vrst, krčenje 

                                                
33 Mediana TGI (2019). Dostopno na: www.mediana.si. 
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rodovitnih površin ...), onesnaženost zraka in (pre)visoke temperature, kar vpliva na njihovo 

zdravje in počutje.  

PREDVIDENA KOMUNIKACIJSKA PODPORA 

Komunikacijski kanali in formati 

Komunikacijski kanali za posredovanje sporočila bodo usmerjeni na medijska partnerstva in 

posredovanje ključnih sporočil prek uredniške podpore medijev – z objavo advertorial 

člankov in PR-sporočil. Močno bo prisotno digitalno oglaševanje v kombinaciji klasičnih 

oglasnih formatov tiska, radia in TV-podpore.  

Komunikacija prek digitalnega oglaševanja (komunikacijskih kanalov): 

● Neposredni spletni zakup: vsebinsko sodelovanje – medijsko partnerstvo, ki bo 

omogočilo uredniško umeščanje zgodb oziroma člankov na izbrano tematiko, prav 

tako forumi, npr. Over.net, kjer posamezniki soustvarjajo vsebino.  

● Google in Facebook oglaševanje: prevladovale bodo sponzorirane objave člankov, 

sponzorirane objave, ki vpletajo uporabnike in vodijo na spletno stran.  

Komunikacija prek klasičnega oglaševanja (komunikacijskih kanalov): 

● TV-oglaševanje: kratki video formati, ki uporabnike nagovorijo k spremembi. 

● RADIO: vsebinsko sodelovanje z radii nišnega (lokalnega) dosega in zakup 

medijskega prostora na radiih širokega dosega (nacionalni radii). 

● TISK: oglasni zakupi (pasice) in krajše tematske novičke, zapisi v lokalnih tiskanih 

medijih ter oglasni prevzemi (pasice) v medijih širokega dosega. Pri medijih širokega 

dosega bomo zakupovali vsebinsko povezane sklope na digitalnih portalih in tiskanih 

izdajah istega medija.  

● Vsebinsko sodelovanje z mediji bo zastavljeno tako, da bodo uporabniki dobili vse 

potrebne informacije in sporočila ob branju članka, hkrati pa jih bomo za nadaljnje 

branje povabili na spletno stran projekta.  

● OOH: posredovanje splošnih sporočil projekta, ki posameznike spomnijo na 

konkretna sporočila digitalnega dela oglaševanja.  

● GVERILA: posredovanje splošnih sporočil projekta, ki posameznike spomnijo na 

konkretna sporočila digitalnega dela oglaševanja in obiskovalca tudi vpletejo v samo 

dejanje.  
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5.1.3.2. Starejši posamezniki brez družine 

Značilnosti te skupine, ki jih upoštevamo pri oblikovanju komunikacije: Razmišljanja in 

dejanja starejših posameznikov brez družine so usmerjena na lastno finančno in 

zdravstveno varnost, pri čemer so nekoliko cenovno občutljivi. Vodi jih misel o udobnem in 

mirnem življenju.  

NAČIN KOMUNIKACIJE CILJNI SKUPINI 

Problematika podnebnih sprememb se jih tako dotika na ravni osebnih občutenj in 

prilagoditve tem spremembam. Občutijo krajšo kurilno sezono, vpliv kratkih in milih zim na 

porast škodljivcev in mrčes, kar vpliva na pridelke, nihanja (pre)visokih in nizkih temperatur, 

nekonsistentno menjavanje letnih časov, pogosta sušna obdobja in vpliv na kakovost pitne 

vode.  

PREDVIDENA KOMUNIKACIJSKA PODPORA 

Komunikacijski kanali in formati 

Komunikacijski kanali za posredovanje sporočila bodo usmerjeni na medijska partnerstva in 

posredovanje ključnih sporočil prek uredniške podpore medijev – z objavo advertorial 

člankov in PR-sporočil. Močno bo prisotno digitalno oglaševanje v kombinaciji s klasičnimi 

oglasnimi formati tiska, radia in TV-podpore.  

Komunikacija prek digitalnega oglaševanja (komunikacijskih kanalov):  

● Neposredni spletni zakup: vsebinsko sodelovanje – medijsko partnerstvo, ki bo 

omogočilo uredniško umeščanje zgodb in člankov na izbrano tematiko, ter forumi, 

npr. Over.net, kjer posamezniki soustvarjajo vsebino.  

● Google in Facebook oglaševanje: prevladovale bodo sponzorirane objave člankov, 

sponzorirane objave, ki vpletajo uporabnike in vodijo na spletno stran. 

Komunikacija prek klasičnega oglaševanja (komunikacijskih kanalov): 

● TV-oglaševanje: kratki video formati, ki uporabnike nagovorijo k spremembi. 

● RADIO: vsebinsko sodelovanje z radii nišnega (lokalnega) dosega in zakup 

medijskega prostora na radiih širokega dosega (nacionalni radii). 

● TISK: oglasni zakupi (pasice) in krajše tematske novičke oziroma zapisi v lokalnih 

tiskanih medijih ter oglasni prevzemi (pasice) v medijih širokega dosega. Pri medijih 

širokega dosega bomo zakupovali vsebinsko povezane sklope na digitalnih portalih 

in tiskanih izdajah istega medija.  
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● Vsebinsko sodelovanje z mediji bo zastavljeno tako, da bodo uporabniki dobili vse 

potrebne informacije in sporočila ob branju članka, hkrati pa jih bomo za nadaljnje 

branje povabili na spletno stran projekta.  

● OOH: posredovanje splošnih sporočil projekta, ki posameznike spomnijo na 

konkretna sporočila digitalnega dela oglaševanja.  

● GVERILA: posredovanje splošnih sporočil projekta, ki posameznike spomnijo na 

konkretna sporočila digitalnega dela oglaševanja in obiskovalca tudi vpletejo v samo 

dejanje.  

5.2. Ciljne javnosti partnerske komunikacije 

Ker projekt temelji na večnivojskih aktivnostih različnih partnerjev, vključenih v projekt, 

zahteva komunikacijski vidik 2. stebra po eni strani pregled, spremljanje ter koordinacijo 

njihovih aktivnosti, prav tako pa tudi poročanje o vsebinah in aktivnostih krovnemu 

koordinatorju in skrbniku vsebin. Protokol lastnega komuniciranja partnerjev na ravni 

izvajanja aktivnosti, vezanih na projekt, zahteva obveščanje o aktivnostih in vsebinah 

aktivnosti krovnemu komunikacijskemu koordinatorju, ki skrbi za aktualizacijo in ažuriranje 

vsebin na digitalni platformi projekta.  

Protokol, podrobneje predstavljen v Priročniku komunikacijske strategije, ki je priloga tega 

dokumenta, vsebuje navodila in usmeritve partnerjem, kako naj uporabljajo elemente CGP-

kampanje pri komuniciranju in izvajanju svojih aktivnosti v okviru projekta, kakor tudi 

predloge za napovedovanje in poročanje o vsebinah in priporočljivih materialih o izvedenih 

aktivnostih (fotografije, video material, sporočila za javnost, vabila na dogodke in najave 

dogodkov ipd.). 

5.2.1. Primarna ciljna skupina partnerske komunikacije 

Primarna ciljna skupina partnerjev projekta so partnerji v projektu CARE4CLIMATE (LIFE IP 

CARE4CLIMATE) in njihovi partnerji (B2B) v projektu.  

5.2.2. Sekundarne ciljne skupine 

Po delavnicah, ki smo jih izvedli po vsebinskih sklopih projekta, smo skupaj s partnerji 

projekta ugotovili, da so večina ciljnih skupin partnerskih aktivnosti različne strokovne 

javnosti, občine in deloma splošna javnost. Iskali smo stične točke komunikacije, katerih cilj 

je dopolnjevanje vsebin (iskanje stičnih točk in zagotovitev strokovnih vsebinskih 
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doprinosov) za krovno komunikacijsko kampanjo projekta in doseganje zastavljenih 

komunikacijskih ciljev. Te so popisane v dokumentu »Komunikacijske aktivnostih projekta 

LIFE IP CARE4CLIMATE«, ki je priloga komunikacijske strategije. 

V okviru izvedenih delavnic smo opredelili naslednje ciljne javnosti: 

● lastniki zemljišč in gozdov, 

● strokovnjaki s področja rabe tal (LULUCF), 

● odločevalci s področja rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstvo 

(LULUCF), 

● občine in združenja občin, 

● ZOS (Združenje občin Slovenije), 

● Združenje MOS, 

● strokovna združenja,  

● strokovnjaki posameznih področij (arhitekti, gradbeniki, inženirji itd.), 

● javni uslužbenci (npr. zeleno javno naročanje, prehod v nizkoogljično družbo), 

● mala in srednje velika podjetja v mestnih središčih, 

● mlade družine (kar sovpada s krovno ciljno skupino). 

5.3. Deležniki krovne komunikacije projekta 

Osrednji deležniki za uspešno izvajanje komunikacijske strategije so opredeljeni kot: 

● Mediji: 

○ Nacionalni, regionalni in lokalni mediji, prek katerih bomo v sklopu 

medijskega zakupa, strokovnih člankov in PR-prispevkov krovna sporočila 

projekta dosledno približevali prepoznanim ciljnim skupinam.  

○ Digitalni, elektronski in tiskani mediji, prek katerih bomo v sklopu klasičnega 

in digitalnega medijskega zakupa, strokovnih člankov ter PR-prispevkov, 

pozivnih vsebin in aktivacij krovna sporočila projekta v skladu z določili 

strategije dosledno približevali prepoznanim ciljnim skupinam. Velika 

prednost komunikacije prek digitalnih kanalov je tudi neposredna merljivost 

učinkovitosti, možnost zelo natančnega in v ciljne skupine usmerjenega 
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komuniciranja ter s tem doseganja zastavljenih komunikacijskih ciljev, ki bodo 

imeli svoje mejnike oziroma primerjalne vrednosti, določene na podlagi 

posnetka stanja pred in med projektom ter po koncu projekta. Metodologija, 

na podlagi katere bomo zgoraj opisano merili, je opisana v 10. poglavju tega 

dokumenta. 

○ Posamezni uredniki in novinarji:  

■ Primer: Novinarje povabimo na tiskovno konferenco. Ob vabilu jim 

pošljemo tudi povratno karto za vlak/avtobus/LPP, glede na to, od kod 

prihajajo. Na tiskovni konferenci strežemo jedi, ki so pripravljene iz 

odpadne hrane. 

● Mnenjski voditelji in vplivneži: Med vplivneže vključimo tudi športnike. Ti so običajno 

tisti, ki Slovence najbolj učinkovito povežejo, motivirajo, »premaknejo«, največkrat pa 

niso vključeni v okoljsko problematiko. Slovence bodo tako nagovorili športniki, 

katerih aktivnosti se dogajajo zunaj in so še kako podvrženi podnebnim 

spremembam – smučarji, biatlonci, smučarji skakalci, tekači, kolesarji. 

5.4. Deležniki partnerske komunikacije projekta 

Deležniki partnerske komunikacije so bili opredeljeni na podlagi izvedenih delavnic s 

partnerji in dejanskih vsebinskih usmeritev partnerjev, ki izhajajo iz posameznih sklopov 

aktivnosti, ki jih partnerji projekta izvajajo. Deležniki partnerske komunikacije so:  

● odločevalci, 

● strokovna združenja, 

● civilna družba, 

● strokovnjaki, 

● mediji, 

● sektorska združenja.  
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6. Sporočila projekta 

Pomembno je, da ciljno skupino (uporabnike, gledalce, poslušalce) nagovorimo ustrezno, in 

sicer glede na interesna področja ter hkrati v skladu s fazo poznavanja problematike.  

Posameznike, ki problematike podnebnih sprememb ne zaznavajo niti ne poznajo, je treba 

nagovoriti s povsem vsakdanjimi situacijami, ki vplivajo na njihovo življenje, in jih s pomočjo 

posredovanih pravilnih vsebin pripeljati do spremembe vedenja.  

Tiste posameznike, ki dobro poznajo problematiko, pa je treba nagovoriti tako, da poudarimo 

rešitev, kako lahko pripomorejo k izboljšanju razmer. 

V nadaljevanju so predstavljena ključna sporočila projekta CARE4CLIMATE, ki jim sledijo še 

ključni elementi nagovora, s katerimi želimo ponazoriti uporabo pri komunikacijskih 

aktivnostih partnerjev. 

6.1. Sporočila o projektu LIFE IP CARE4CLIMATE 

CARE4CLIMATE je integralni projekt v okviru programa za okolje Evropske komisije (LIFE), 

v katerem sodeluje 15 partnerjev. Osrednji cilj projekta je prispevati k uresničevanju ukrepov 

zmanjševanja toplogrednih plinov, ki zelo vplivajo na podnebne spremembe. Osredotoča se 

na ukrepe krepitve zmogljivosti in ozaveščanja ciljnih javnosti in deležnikov, kjer ima 

Slovenija največje težave pri izvajanju sprejetih ukrepov. 

ali 

Namen projekta LIFE IP CARE4CLIMATE je s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in 

usposabljanja ključnih deležnikov (splošne in strokovne javnosti) dolgoročno spodbuditi 

učinkovitejše izvajanje ukrepov za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, ki so glavni 

vzrok podnebnih sprememb, pri čemer se osredotoča na področja, kjer ima Republika 

Slovenija največje težave pri izvajanju sprejetih ukrepov: 

● izpusti iz cestnega prometa še vedno naraščajo; 

● ukrepi (predvsem JPP) na področju prometa se ne izvajajo v zadostnem obsegu 

zaradi neustreznega razvoja železniške infrastrukture in medkrajevnega javnega 

avtobusnega prometa; 

● možnosti, ki jih prinašajo ukrepi učinkovite rabe energije v stavbah, niso dovolj 

izkoriščene; 

● možnosti, ki jih prinaša zeleno javno naročanje, niso dovolj izkoriščene; 
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● možnosti zmanjšanja izpustov z zmanjšanjem količine odpadne hrane do zdaj niso 

bile sistematično obravnavane (pomembno vplivajo tudi na zmanjšanje rabe naravnih 

virov in odpadkov). 

Vsak partner na tem mestu sporoča svoje specifične vsebine (vlogo v projektu, cilje, 

aktivnosti ipd.). 

6.2. Sporočila o podnebnih spremembah in človeškem 

vplivu nanje 

O podnebnih spremembah komuniciramo s splošno javnostjo poljudno in razumljivo ter jo 

hkrati spodbujamo k aktivni vlogi v blaženju podnebnih sprememb. S tem jasno sporočamo, 

da je posameznik tisti dejavnik, ki blaži podnebne spremembe. 

V komunikaciji, namenjeni ozaveščanju o podnebnih spremembah, bomo sporočali dejstva, 

ki bodo podprta s pozivom k ukrepanju. Jasno bo poudarjena tudi vloga človeka pri 

podnebnih spremembah in vloga posameznika pri njihovem blaženju. 

Primeri dejstev, iz katerih izhajajo konkretna sporočila: 

● Globalno segrevanje je pretežno posledica povečane vsebnosti ogljikovega dioksida 

(CO2) in drugih toplogrednih plinov, ki se v ozračje sproščajo zaradi človekovih 

dejavnosti. 

● Podnebne spremembe so zaradi zavedanja o katastrofalnih posledicah, ki nas bodo 

doletele, pa tudi zaradi vse glasnejših mladinskih protestov in zahtev po vsem svetu, 

postale sestavni del vseh političnih področij in vseh sektorjev ter se dvignile v zavesti 

posameznikov. A samo zavedanje o nujnosti ukrepanja ni dovolj.34 

● H globalnemu segrevanju človek največ prispeva: 

○ s kurjenjem fosilnih goriv – nafte, premoga in zemeljskega plina – 

predvsem zaradi pridobivanja električne in toplotne energije ter pogona 

prevoznih sredstev v prometu. Pri tem se sprošča ogljikov dioksid (CO2), 

najpomembnejši toplogredni plin, ki nastaja pri človekovih dejavnostih;  

○ s spreminjanjem ekosistemov – predvsem z uničevanjem gozdov zaradi 

pridobivanja novih kmetijskih površin in lesne biomase, kar vpliva na 

zmanjšanje njihove zmožnosti izločanja ogljikovega dioksida (CO2) iz ozračja; 

                                                
34 Focus, društvo za sonaraven razvoj (2019). Javni uslužbenci kot gonilo prehoda v nizkoogljično družbo – Smernice za vključevanje 
blaženja podnebnih sprememb v politike, delovanje institucij in ravnanje posameznika, 
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○ z intenzivnim kmetijstvom, kjer nastajata plina z močnim toplogrednim 

učinkom, metan (CH4 – glavni vir je živinoreja) in dušikov oksid (N2O – zaradi 

rabe mineralnih in živinskih gnojil). 

● Tudi Slovenija ni imuna za podnebne spremembe. Zaradi svojih geografskih 

značilnosti se segreva hitreje od svetovnega povprečja. 

● Potrebno močno in hitro zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov lahko dosežemo 

samo, če bomo sodelovali vsi: posamezniki s prilagoditvijo svojega življenjskega 

sloga, organizacije in podjetja z zmanjšanjem svojih neposrednih in posrednih 

izpustov ter lokalne in širše skupnosti, lokalna ter državna uprava z vzpostavljanjem 

infrastrukture in podpornega okolja za prehod v družbo brez izpustov toplogrednih 

plinov.35 

● Vsak od nas lahko prispeva k omejitvi posledic nevarnih podnebnih sprememb z 

zmanjšanjem svojih izpustov toplogrednih plinov. To lahko naredimo na veliko 

načinov, izbor najučinkovitejših med njimi pa je odvisen od življenjskega sloga 

posameznika. 

● Vaš ogljični odtis je količina izpustov toplogrednih plinov, ki jih povzročite s svojim 

življenjem. Znanstveniki so izračunali, da bi se moral za zadržanje globalnega 

segrevanja pod 2 °C ali manj povprečen letni ogljični odtis Zemljana pred sredino 

stoletja zmanjšati na 1,87 tone ekvivalenta ogljikovega dioksida (CO2).36 V Sloveniji 

letno povzročimo skoraj 9 ton ekvivalenta CO2 izpustov na prebivalca.37 V povprečju 

bi ogljični odtis morali zmanjšati za skoraj petkrat.  

● Ogljični odtis je seštevek vseh izpustov toplogrednih plinov, ki jih s svojim 

delovanjem neposredno ali posredno povzroča organizacija (lahko se določi tudi za 

posameznika, skupnost, dogodek, izdelek ipd.). Določitev ogljičnega odtisa je zato 

lahko prvi korak v načrtovanju zmanjšanja izpustov in je lahko koristen pripomoček 

pri vzpostavljanju celovitega sistema upravljanja z vplivi na okolje.38 

● Primer izpeljanega sporočila (strokovna ustreznost sporočil se bo preverjala s 

partnerji) 

                                                
35 Focus, društvo za sonaraven razvoj (2019). Javni uslužbenci kot gonilo prehoda v nizkoogljično družbo – Smernice za vključevanje 
blaženja podnebnih sprememb v politike, delovanje institucij in ravnanje posameznika. 
36 Kampanja Google in Ellen MacArthur: »Your plan your planet«, https://yourplanyourplanet.sustainability.google/. 
37 Kampanja Google in Ellen MacArthur: »Your plan your planet«, https://yourplanyourplanet.sustainability.google/. 
38 Focus, društvo za sonaraven razvoj (2019). Javni uslužbenci kot gonilo prehoda v nizkoogljično družbo – Smernice za vključevanje 
blaženja podnebnih sprememb v politike, delovanje institucij in ravnanje posameznika. 

https://yourplanyourplanet.sustainability.google/
https://yourplanyourplanet.sustainability.google/
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● Podnebne spremembe so posledica globalnega segrevanja. Vidimo jih povsod. 

Občutimo jih že zdaj. Povzročili smo jih ljudje. Ublažimo jih lahko samo mi. Imamo 

Samo1planet: Kaj boš storil danes? 

S posnetkom izhodiščnega stanja (za izvedbo začetne komunikacijske kampanje) preverimo 

raven poznavanja izraza blaženje (po navadi se v takih anketah uporablja zmanjševanje) z 

namenom, da bi v okviru krovne komunikacije uporabljali ustrezne izraze in ciljne javnosti 

seznanili z njimi. 

● Človek je glavni dejavnik podnebnih sprememb. Ti si lahko del njihovega blaženja. 

Veš, kako? 

• Človek je glavni dejavnik podnebnih sprememb. Naj bo tudi glavni dejavnik njihovega 

blaženja. Veš, kako? 

• Slovenija ni imuna za podnebne spremembe. Segreva se celo hitreje od svetovnega 

povprečja. 

• Majhne spremembe imajo lahko velik vpliv na naš planet. Kaj boš storil danes? 

6.3. Sporočila ključnih tem krovne kampanje 

Sporočila bomo med izvedbo projekta smiselno nadgrajevali v skladu z napredkom projekta, 

ugotovitvami, rezultati in širšim družbenim dogajanjem. V nadaljevanju so na podlagi 

izbranih dejstev posameznih področij pripravljeni nasveti in primeri sporočil za ključne teme 

krovne komunikacijske kampanje projekta, ki so opredeljene v tej komunikacijski strategiji. 

Predlagamo, da se sporočila v komunikacijskih načrtih vsako leto nadgrajujejo, v proces 

bodo vključeni tudi partnerji projekta, katerih vloga bo sooblikovanje sporočil z nudenjem 

strokovne podpore pri njihovi pripravi. 

6.3.1. O energetski učinkovitosti 

Izbranim ciljnim skupinam krovne komunikacijske kampanje projekta bomo sporočali dejstva 

o energetski učinkovitosti in njenem vplivu na blaženje podnebnih sprememb. Pri tem se 

bomo osredotočili na vlogo posameznika in koristi, ki bi jih lahko imel od »ustreznega« 

vedenja. 

Sporočila bodo osredotočena na konkretne nasvete, kako izboljšati energetsko učinkovitost 

(in s tem svoj ogljični odtis) in tako prispevati tudi k blaženju podnebnih sprememb. Sledila 

bodo tudi razvoju projekta in njegovim rezultatom. 
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Dejstva: 

• Globalno je energetika daleč največji vir toplogrednih plinov, ki izhajajo iz človeških 

aktivnosti.  

• Zgorevanje fosilnih goriv – premoga, zemeljskega plina in nafte – za proizvodnjo 

elektrike in toplote je v svetovnem merilu največji vir izpustov toplogrednih 

plinov, v Evropski uniji povzroči več kot polovico skupnih izpustov toplogrednih 

plinov (55 % leta 2017). V to kategorijo spadajo tudi izpusti zaradi zgorevanja fosilnih 

goriv za ogrevanje, kuhanje itd. v kuriščih v stavbah. Nastaja predvsem CO2. 

• Potratna raba elektrike, proizvedene iz fosilnih goriv, je eden izmed dejavnikov 

globalnega segrevanja.39 

Primeri nasvetov, izhodišč za oblikovanje sporočil in kreativ (Focus in Umanotera – 

smernice40 in spletna stran): 

• Opravite energetski pregled vašega doma. To bo pokazalo, kako uporabljate in 

zapravljate energijo, ter vam pomagalo določiti ukrepe za večjo energetsko 

učinkovitost. 

• Pozimi v bivalnih prostorih vzdržujte temperaturo na največ 21 °C in med kurilno 

sezono zračite stanovanje s kratkim odpiranjem oken. Zmanjšajte ogrevanje ponoči 

in kadar vas ni doma. Če okna slabo tesnijo, jih zatesnite s tesnilnimi trakovi. 

• Preidite na ogrevanje z manjšimi izpusti toplogrednih plinov z namestitvijo toplotne 

črpalke ali priklopom na daljinski sistem ogrevanja.  

• Klimo za hlajenje prostorov uporabljajte preudarno, ko je v prostorih prevroče za 

normalno bivanje. Poleti zračite čez noč in zgodaj zjutraj. 

• Poskrbite za dobro toplotno izolacijo vašega doma in zmanjšajte potrebo po 

ogrevanju in hlajenju. 

• Pri nabavah električnih in elektronskih naprav naj imajo prednost naprave iz 

najboljšega energijskega razreda. 

• Preidite na razsvetljavo z LED-sijalkami manjših moči. 

                                                
39 Focus, društvo za sonaraven razvoj (2019). Javni uslužbenci kot gonilo prehoda v nizkoogljično družbo – Smernice za vključevanje 
blaženja podnebnih sprememb v politike, delovanje institucij in ravnanje posameznika. 
40 Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj (2019). Fizikalno ozadje podnebnih sprememb in njihove posledice za Slovenijo. 
Dostopno na: https://www.umanotera.org/novice/fizikalno-ozadje-podnebnih-sprememb-in-njihove-posledice-za-slovenijo 

https://www.umanotera.org/novice/fizikalno-ozadje-podnebnih-sprememb-in-njihove-posledice-za-slovenijo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fizikalno-ozadje-podnebnih-sprememb-in-njihove-posledice-za-slovenijo
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• Ko naprav ne uporabljate, jih izklopite iz električnega omrežja, in ugašajte luči v 

praznih prostorih. 

• Perite perilo na največ 40 °C in ga sušite na zraku. Zmanjšajte število tedenskih 

pranj, kadar je mogoče, ročno očistite madeže. 

• Redno odstranjujte led iz hladilnika in zamrzovalnika. 

• Zmanjšajte temperaturo vode v grelniku vode na 50 °C. 

• Oskrbujte se z električno energijo iz lastne sončne elektrarne ali se odločite za 

oskrbo z »zeleno« ali »modro« električno energijo, ki jo ponujajo elektrodistribucijska 

podjetja. Na ta način podprete prodajo električne energije, pridobljene iz obnovljivih 

virov energije. 

Primeri sporočil za posameznika, ki še ne zajemajo celovite energetske obnove stavb: 

• Poznaš največje porabnike energije v svojem domu? Te zanima? 

• Z ustreznim ravnanjem z napravami lahko prihraniš veliko energije. Te zanima, koliko 

in kako lahko prihraniš? 

• Z ustrezno rabo energije lahko prispevaš k blaženju podnebnih sprememb. Te 

zanima, kako lahko prispevaš? 

• Imaš tudi ti termostat nastavljen na pretoplo? 

• Že veš, kateri so načini, s katerimi lahko varčuješ z energijo doma? Te zanima? 

6.3.2. O trajnostni mobilnosti 

Osrednji namen komunikacije je predstaviti trajnostne oblike mobilnosti kot želeno, koristno, 

privlačno, okolju in posamezniku prijazno izbiro. Ciljnim skupinam bomo sporočali, da so 

take oblike mobilnosti tudi korak k blaženju podnebnih sprememb. 

Dejstva (ki jih bodo po potrebi zagotovili partnerji). 

• Promet ustvari 22 % skupnih izpustov v Evropski uniji (v letu 2017). Izpusti 

toplogrednih plinov tudi v tem sektorju nastajajo pri zgorevanju fosilnih goriv 

(večinoma bencina in dizelskega goriva) v cestnem, železniškem, zračnem in 

pomorskem prometu, pri čemer se sproščata CO2 in N2O. 

• V zadnjih 30 letih se je vzorec aktivne mobilnosti na kratke razdalje (do 1 km) 

spremenil tako, da so nekoč take razdalje skoraj vsi prehodili, zdaj pa večina te 
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razdalje opravlja motorizirano (z avtomobilom) – npr. prevoz v šolo, vrtec, službo, do 

trgovine ipd. 

• Aktivna mobilnost ima blagodejne učinke na posameznikovo zdravje: 

o zmanjšuje stres, uravnava krvni tlak, preprečuje srčno-žilne bolezni, uravnava 

krvni sladkor, izboljšuje kakovost spanca. 

• Aktivna mobilnost je stroškovno smiselna. 

• Aktivna mobilnost blaži podnebne spremembe in varuje okolje (zrak, hrup). 

Primeri nasvetov: 

• Z avtomobilom opravite manj poti. Pešačite, kolesarite, uporabite javni potniški 

prevoz, kadar je le mogoče. Na ta način boste zmanjšali izpuste toplogrednih plinov, 

obenem pa poskrbeli za svoje zdravje in kakovost zraka. 

Primeri sporočil: 

• Če avtomobil zamenjaš za kolo, narediš nekaj zase in za blaženje podnebnih 

sprememb. Veš, zakaj? 

• Ko greš peš po opravkih, narediš nekaj za blaženje podnebnih sprememb in tudi 

zase. Veš, zakaj? 

• Hoja je dobra zate in za podnebje. Korak za korakom. Dobesedno. 

6.3.3. O preprečevanju nastajanja odpadne hrane 

Sporočamo, kako in zakaj odpadna hrana prispeva k izpustom CO2, ki pomembno prispeva 

k podnebnim spremembam. Pri tem jih nagovarjamo, da lahko s preudarnim ravnanjem in 

spremembo navad prispevajo k blaženju podnebnih sprememb, hkrati pa imajo od tega tudi 

osebne koristi. 

Osredotočimo se na prepoznane najučinkovitejše načine za preprečevanje  nastajanja 

odpadne hrane (smernice EU, priznanih organizacij, kot je npr. Fundacija Ellen MacArthur). 

Dejstva: 
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• V Sloveniji smo v letu 2017 po podatkih Statističnega urada RS zavrgli skoraj 50.000 

ton užitne hrane ali povprečno 25 kg na prebivalca,41 polovico so prispevala 

gospodinjstva. 

• 47 % Evropejcev meni, da bi jim jasnejši podatki o tem, kaj pomeni »porabiti do« in 

»uporabno najmanj do«, pomagali k zmanjševanju količin odpadne hrane. 

o »Porabiti do« označuje datum, do katerega so živila varna za uporabo. 

o »Uporabno najmanj do« označuje datum, do katerega živila ohranijo 

pričakovano kakovost. 

• 76 % Evropejcev meni, da imamo potrošniki ključno vlogo pri preprečevanju 

nastajanja odpadne hrane. 

• 2/3 zavržene hrane bi še bilo uporabne, če bi bila ustrezno shranjena. 

• Odpadna hrana zavrže vse – energijo, vodo, vire.42 

Primeri sporočil: 

• Z zmanjševanjem količin odpadne hrane lahko prispevaš k blaženju podnebnih 

sprememb. Veš, zakaj? 

• Zavrzi manj. Prihrani več. Ali veš, kako lahko prihraniš? 

o Mini nasveti za manj zavržene hrane … 

• S skrbnim načrtovanjem nakupov hrane lahko prispevaš k blaženju podnebnih 

sprememb, hkrati pa še prihraniš. Veš, zakaj? 

• Koliko si pozoren na rok uporabe? Sploh poznaš razliko med »uporabno najmanj do« 

in »porabiti do«? Vržeš raje stran, ker nisi prepričan v kakovost in varnost hrane ob 

teh datumih? 

• Kaj na maslu pomeni oznaka »uporabno najmanj do«? 

• Kaj na ribi pomeni oznaka »uporabno do«?  

                                                
41 Statistični urad RS (2017): Prebivalec Slovenije je v 2017 proizvedel povprečno 64 kg odpadne hrane. Dostopno na: 

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7826. 
42 Evropska komisija. European Commission. (2019). Food waste - Communication materials. Dostopno prek: 
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/communications_materials_en. 

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7826
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/communications_materials_en


 
 

 
 

60 
 

6.4. Ključni elementi nagovora 

V tem delu so predstavljene smernice za uporabo besed, ki jih je priporočeno uporabljati v 

komunikaciji aktivnosti projekta CARE4CLIMATE, osredotočeno na srž imena v slovenskem 

jeziku, to je podnebje.  

Vsak izmed partnerjev v komunikaciji projektnih aktivnostih postavlja v ospredje svoje 

specifične vsebine. Z vključitvijo izbranih besed želimo zagotoviti, da bodo te komunikacije in 

aktivnosti še vedno prikazovale jedro projekta in njegovo vsebino. 

Osrednja beseda poimenovanja je podnebje. Nagovor se sklicuje na podnebje in ponuja 

motivacijo – povabilo.  

Koristno je poudariti povezavo med podnebjem in nami (posamezniki). 

Ton komunikacije: Vedno pozitiven, osnovan na dejstvih – arhetip modreca. 

Nabor ključnih besed: 

• podnebje, 

• planet, 

• prihodnost, 

• posameznik, 

• sedanjost v kontekstu vloge posameznika, 

• sprememba, 

• okolje, 

• podnebne spremembe, 

• blaženje podnebnih sprememb. 

Primeri uporabe ključnih besed:   

• XX in XX vse, ki se zavedajo, da je za podnebje treba nekaj storiti že danes, vabimo 

na 5. konferenco o okoljskih spremembah. 

• Vabljeni na skupno soustvarjanje podnebja in izmenjavo dobrih praks s predstavniki 

projekta LIFE Cyclamen s Cipra.  

• V podnebje vlagamo skupaj, zato ste vljudno vabljeni na izmenjavo dobrih praks s 

predstavniki projekta LIFE Cyclamen s Cipra.  

• Vsi krojimo sanje o ustvarjanju čistega podnebja. Uresničimo jih skupaj, zato vabljeni 

na izmenjavo dobrih praks s predstavniki projekta LIFE Cyclamen s Cipra.  
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• V četrtek, 24. oktobra 2019, bo v dvorani FORUM med 11. in 14. uro potekal 2. 

nacionalni seminar v okviru projekta Local4Green s poudarkom na izsledkih analize 

fiskalnega potenciala in omejitev proračunov slovenskih občin, nato pa bo sledila še 

predstavitev nabora ukrepov za promocijo obnovljivih virov energije. Preteklosti ni 

mogoče spremeniti. Vplivati na to, kakšno bo podnebje v prihodnosti, pa je še vedno 

v naših močeh. 

• V četrtek, 24. oktobra 2019, bo v dvorani FORUM med 11. in 14. uro potekal 2. 

nacionalni seminar v okviru projekta Local4Green, namenjen tistim, ki vedo, da 

moramo za okolje nekaj storiti danes, če želimo uživati njegove sadove jutri. 

Poudarek bo na analizah fiskalnega potenciala in omejitvi proračunov slovenskih 

občin ter predstavitvi nabora ukrepov za promocijo obnovljivih virov energije.  

• V četrtek, 24. oktobra 2019, bo v dvorani FORUM med 11. in 14. uro potekal 2. 

nacionalni seminar v okviru projekta Local4Green, namenjen vsem, ki vedo, da 

lahko z ukrepi danes vplivamo na bolj jasno in prijazno podnebno prihodnost. 

Poudarek bo na analizah fiskalnega potenciala in omejitvi proračunov slovenskih 

občin ter predstavitvi nabora ukrepov za promocijo obnovljivih virov energije. 

Zgoraj predstavljeni elementi predstavljajo model za oblikovanje partnerske komunikacije – 

ključni elementi, ki jih mora vsebovati vsa partnerska komunikacija, če želimo povezati 

učinke vseh partnerskih in krovnih komunikacij. 
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7. Kreativna platforma krovne kampanje 

Komunikacijska strategija je zastavljena tako, da v ospredje za izvedbo krovne 

komunikacijske kampanje postavlja komunikacijo prek digitalnih komunikacijskih kanalov 

oziroma digitalnih medijev. To pomeni, da bodo drugi medijski kanali podpora digitalni 

kampanji in bodo usmerjali ciljne javnosti na digitalne kanale, kot je prikazano za 

posamezne ciljne skupine, kot je to pokazano že v poglavju Medijski splet. 

IZHODIŠČE 

Kot posamezniki se Slovenci zavedamo sprememb, ki se dogajajo v našem okolju, in tudi 

težav, za katere smo odgovorni mi sami. Zavedamo se, da bomo morali za ohranitev okolja 

in prihodnosti nekaj storiti. Kljub temu pa se v ohranjanje aktivno vključuje zelo malo ljudi. 

Zakaj? 

Menimo namreč, da sami ne moremo narediti ničesar, da majhna kapljica še ne bo naredila 

morja, saj bi se za to morali odločiti vsi ... Potrebujejo spodbudo in dodatni zagon, da se 

zganejo. Zato s komunikacijo neposredno nagovarjamo posameznike in jih pozivamo k 

akciji. 

Problematiko podnebja jim predstavimo na bolj osebni ravni. Večina razmišlja o prihodnosti, 

vendar mnogi je ne povezujejo s podnebjem, pa bi jo morali. In če kot posamezniki ne bomo 

ukrepali, bo naša prihodnost zaradi podnebja oziroma podnebnih sprememb, ki so dejstvo in 

jih je povzročil človek, nejasna in predvsem drugačna. 

7.1. Ime krovne kampanje 

Samo1planet 

Domena spletne strani: www.care4climate.si 

Z imenom poudarjamo razlog, zakaj bi nas vse moralo skrbeti za podnebje – ker gre za našo 

prihodnost in prihodnost vsakega posameznika. Ker so okoljske razmere vedno slabše, ne 

vemo, kakšna bo pravzaprav prihodnost. S podnebjem nagovarjamo ne samo aktivnosti za 

bolj čisto podnebje, temveč tudi širše aktivnosti, s katerimi lahko poskrbimo za naše 

podnebje in lepšo prihodnost.  

http://www.care4climate.si/
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7.2. Faze komunikacijskih aktivnosti 

Razdelitev krovne kampanje projekta na faze temelji na predlogu kreativne komunikacijske 

ideje, ki predvideva prvi val komunikacije v dveh fazah. V splošnem bo komunikacija sledila 

fazni razdelitvi projekta, kot je to predvideno v projektni prijavi.  

Močnejša pojavnost je tako načrtovana v prvi fazi projekta, potem bomo komunikacijo 

vzdrževali, znova pa se bo okrepila v zadnji fazi projekta. 

Popis komunikacije po fazah projekta: 

1. faza, leto 2020: Izvedba začetne komunikacijske kampanje in prehod k specifičnim 

temam (opredeljene ključne teme krovne komunikacije projekta). Diseminacija in 

distribucija partnerskih aktivnosti projekta. 

2. faza projekta, obdobje 2021–2022: Vzdrževanje pojavnosti projekta. Vsebinsko: 

nadaljnje ozaveščanje o podnebnih spremembah in vlogi posameznika pri blaženju, 

poudarek bo na posameznikovih dejanjih (konkretni nasveti, situacije, dejstva, ki 

bodo izhajala iz partnerskih aktivnosti), ti bodo izhajali iz izbranih tem in prepoznanih 

stičnih točk partnerske in krovne komunikacije. Diseminacija in distribucija 

partnerskih aktivnosti in dosežkov projekta. 

3. faza projekta, obdobje 2023–2024: Vzdrževanje komunikacije, poudarek na 

doseganju rezultatov/napredka v projektu. Vsebinsko: vzdrževanje ključnega 

sporočila (komunikacija temelji na rezultatih posnetka stanja in doseganja 

komunikacijskih ciljev). Diseminacija in distribucija partnerskih aktivnosti in dosežkov 

projekta. 

4. faza projekta, obdobje 2025–2026: Okrepitev komunikacije s poudarkom na 

rezultatih projekta. 

7.3. Predlog komunikacije začetne krovne kampanje 

Januar je mesec, ko se potiho ali naglas sprejme največ zaobljub in se jih v tem obdobju še 

tudi drži. Zato smo za začetek krovne kampanje projekta (Samo1planet) izbrali februar, ko 

se na veliko teh obljub kar pozabi. Zaobljube vsakega posameznika so tisto, kar želimo, da 

postane gibalo – ne samo kampanje, temveč tudi gibalo sprememb v družbi.  



 
 

 
 

64 
 

Na zaobljube lahko posameznike spomnimo tudi sredi leta. Vsakič z motivacijo, da naredijo 

še nekaj. Zaobljube so nekaj stalnega, ponovljivega in nadgradljivega. So trdno zasidrane v 

navadah posameznikov v Sloveniji. 

Predlagamo, da začetna krovna komunikacijska kampanja poteka v dveh fazah:  

• »teasing« – prva faza, v kateri vzbujamo pozornost in gradimo skupnost; 

• razkritje – druga faza, v kateri posameznike vpletamo ter motiviramo k dejanjem in 

zaobljubam.  

Cilj je, da v prvi fazi komunikacijske kampanje spletna stran projekta postane ključno 

zbirališče in križišče posameznikov, njihovih obljub, dejstev ter nasvetov, kako izboljšati 

naše podnebje in naš jutri – že danes.  

V skladu z opredeljenim osrednjim komunikacijskim ciljem projekta in predvidenimi 

komunikacijskimi aktivnostmi predlagamo, da: 

• intenzivno v »teasing« fazi in z ohranjanjem v fazi razkritja skozi ves projekt (kot je 

opisano zgoraj) ozaveščamo o podnebnih spremembah in vlogi posameznika pri 

njihovem blaženju in  

• nagovarjamo posameznike k zavezam in dejanjem, s katerimi bodo pomagali pri 

blaženju podnebnih sprememb. 

Spodaj je grafično prikazana razdelitev krovne kampanje na t. i. »teasing« fazo in fazo 

razkritja. 

 

Slika 12: Shematski prikaz razdelitve komunikacije na grajenje skupnosti in delovanje 
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7.3.1. »Teasing faza« (grajenje skupnosti) 

S kampanjo želimo podnebne spremembe in njihove posledice približati vsej populaciji. 

Posameznike želimo opomniti, da je vse, kar se dogaja okoli nas, posledica našega 

ravnanja, z vsakdanjimi primeri pa pokazati, kako podnebne spremembe vplivajo na naše 

življenje in kako mi s svojim načinom življenja vplivamo nanje.  

S »teasing« fazo želimo vzbuditi pozornost in inovativno pritegniti posameznike k akciji.  

V »tasing« fazi oglaševanja bomo izpostavili vsakdanja prilagajanja in občutenja, ki so 

posledica podnebnih sprememb, na spletni strani pa pripravili sporočila spoznanja, ki bodo 

ozaveščala uporabnike o dejavnikih, ki vplivajo na podnebne spremembe. Zapis bo 

podkrepljen z dejstvi in bo pozival k zavezi.  

Nagovor v oglasni pasici: 

 

Slika 13: Prikaz primera oglasa v »teasing« fazi 
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Prikaz na spletni strani: 

 

Slika 14: Prikaz razlage v »teasing« fazi 

Z oglasa, kot je prikazano zgoraj, uporabnike vodimo na spletno stran, kjer se ob prihodu na 

stran prikaže pojavno okno z zapisom o dejstvih podnebnih sprememb. Glede na to, kateri 

oglas uporabnik klikne, se ob njegovem prihodu na spletno stran odpre ustrezen zapis. 

Zapis v pojavnem oknu se konča nagovorno, tako da uporabniku ponudimo možnost, da 

takoj nadaljuje in izpolni zavezo. 

STRUKTURA »TEASING« FAZE 

Oglaševanje (opomnik) → Spletna stran (dejstvo) → Poziv k zavezi 

Primeri spoznanja (podnebne spremembe in ključne teme): 

• vremenski pojavi (sneg, visoke temperature, zmrzal, suša), 

• potovanje hrane (mango, avokado, ingver ...), 

• letni časi (zmrzal, žled, suša, vpliv na slovenski kmetijski pridelek, toča ...), 

• zimski športi (skoki v Planici, smučanje ...), 

• odpadna hrana v gospodinjstvih, 

• naravni požari (Amazonija, Avstralija), 

• izleti v tujino (avtomobil, letalo), 

• plastika za enkratno uporabo (kava za seboj, kapsule, slamice ...), 

• elektrika (LED-luči), 

• poraba vode, 

• hitra moda (fast fashion). 
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Glavni vizualni element in vsebino kampanjske spletne strani bomo zakrili z »meglo«, ki so 

jo povzročili toplogredni plini, metan, CO2 in drugi odpadki, ki škodijo podnebju in našemu 

okolju. Porabnike bomo spodbujali, naj nam pomagajo očistiti meglo in smeti, s tem pa 

podnebje. 

Zapis v pojavnem oknu se konča nagovorno, tako da uporabniku ponudimo možnost, da 

takoj nadaljuje in izpolni zavezo. 

»Teasing« faza traja okvirno 6 tednov. 

Po nekaj sekundah obiska na spletni strani bo obiskovalec lahko v megli prebral vprašanje:  

Ali si pripravljen/-a storiti nekaj za podnebje že danes? (predlog) 

DA in 

NE, za podnebje mi je vseeno. 

Kot spodbuda bo prikazan števec ljudi, ki so že dali svojo privolitev.  

Če bo uporabnik kliknil DA, se bo stran delno (še bolj) odmeglila in izpisalo se bo: »Hvala, 

ker si se pridružil/-a pobudi.« Uporabnik bo spodbujen, da deli spletno stran in navduši tudi 

prijatelje na družbenih omrežjih. Ob delitvi povezave se bo izpisalo naslednje sporočilo: »Jaz 

sem se že pridružil/-a pobudi Samo1planet – pridruži se še ti.« 

Kasneje, ob komunikaciji razkritja, bomo uporabnike s pomočjo ponovnega trženja 

(remarketing) znova privabili nazaj na spletno stran. 

V tej fazi govorimo o t. i. kampanjski spletni strani, kjer je vidna samo vsebina kampanje, 

spletna stran projekta pa bo normalno dostopna. 

Primer spletne strani – »teasing« faza (vzbujanje pozornosti): 
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Slika 15: Spletna stran v »teasing« fazi 

7.3.2. Faza razkritja 

V fazi razkritja porabnikom predstavimo problematiko z že znanimi in manj znanimi 

podrobnostmi – s čim najbolj škodimo našemu okolju in kaj konkretno lahko vsak 

posameznik stori za to, da zmanjšamo izpuste toplogrednih plinov. 

Obiskovalca strani nagovorimo k akciji, naj izbere aktivnost, s katero se poistoveti in bi jo 

danes rad izboljšal, popravil.  

Primer:  

• Samo1planet; Izberi področje, ki ga želiš pri sebi popraviti.  

• Nato obiskovalec izbere npr. vsebino iz tematike o preprečevanju nastajanja 

odpadne hrane: »Po navadi kupim preveč hrane.«   

Odpre se mu obrazložitev, da je odpadna hrana škodljiva (tako okoljsko kot tudi za osebni 

proračun), in kaj vse lahko naredi, da prepreči metanje odvečne hrane stran – načrtovanje, 

ustrezno shranjevanje, načini uporabe ipd. Iz starega kruha lahko naredimo drobtine ali 

kruhove cmoke, »šnite« (nasveti za preprečevanje nastajanja odpadne hrane), lahko pa 

nesemo star kruh tudi živalim. Nasveti so podprti z dejstvi, na katera se posamezniki 

najbolje odzivamo. 

• Izbere: »Vsak dan sproti se odločim, kaj bom jedel, in grem to kupit.« 
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• Izbere: »Po nakupih se zmeraj odpeljem z avtomobilom.« 

• Izbere: »Otroka peljem v šolo z avtomobilom, ker me skrbi za njegovo varnost.« 

(Podatki so podprti z izsledki raziskav partnerjev projekta ipd.) 

Na koncu sledi vprašanje: 

Kaj boš storil danes?  

Ponujen mu je gumb, kjer odda podatke in se zaveže, da se bo izboljšal na izbranem 

področju. 

Tako dobimo možnost, da tistega, ki se je zavezal, vedno znova pozivamo k novim 

pozitivnim spremembam vedenja.  

S pomočjo znanih obrazov in vplivnežev svoj doseg povečamo že na samem začetku faze 

razkritja. Vplivneži bodo opozorili na spletno stran in na pobudo, se ji pridružili tudi sami in 

tako ustvarili dodatno medijsko pozornost ter začeli pogovor o tematiki tudi med potrošniki. 

Primer spletne strani – »reveal« faza (faza razkritja): 

 

Slika 16: Spletna stran – zaobljuba 

7.4. Vizualni jezik krovne kampanje projekta 

Stilizirana podoba združuje fotografijo s tehniko kolaža. Na sodoben, svež način prikažemo 

problematike družbe in okolja. V podobi je praviloma prisoten človek, okoli katerega gradimo 



 
 

 
 

70 
 

zgodbo. S pomočjo kolaža združujemo človeka, naravo in okoljevarstvene probleme, ki jih 

privlačno in inovativno prikažemo gledalcu. Barvna shema izhaja iz barvne palete blagovne 

znamke. Grafike spominjajo in predstavljajo nežno okolje in prostor, v katerem bivamo, ter 

nam je v opomnik, da moramo zanj poskrbeti tudi za prihodnje generacije. Z začrtano 

estetiko, primerno za komuniciranje z vsemi starostnimi skupinami, nagovarjamo širšo 

publiko.  

Spodaj so predstavljene idejne zasnove za tematske sklope, pripravljene v skladu s 

smernicami podobe vizualnega jezika in elementov, ustreznih za posamezne tematske 

sklope. Pod vsakim primerom so predstavljeni elementi in njihova vsebinska razlaga. 

Prednostno so poudarjeni tematski sklopi, prepoznani za krovno komunikacijsko kampanjo, 

dodali smo tudi primer kreativne predloge za ponazoritev stičnih točk preostalih tematskih 

sklopov projekta. 

7.4.1. Krovna vizualna podoba 

Krovna vizualna podoba si izposodi po en element od vsakega izmed preostalih prikazov 

vizualnih podob posameznih tematskih sklopov (primerov iz tega dokumenta) in jih postavi v 

smiselno pripovedno celoto. Krovna vizualna podoba je tako sestavljena iz do zdaj razvitih in 

razdelanih elementov, saj bo nadgrajena še z elementi tematskih sklopov, na katere se bo v 

danem obdobju osredotočala krovna komunikacijska kampanja, prav tako pa tudi 

spremljajoče aktivnosti kampanje. Tako bo ob vključevanju npr. tematik trajnostne gradnje 

ali zelenega javnega naročanja različica krovne vizualne podobe vsebovala tudi elemente, ki 

upodabljajo omenjena vsebinska sklopa. 

Spodaj je primer krovne vizualne podobe, pri kateri lahko vidimo poudarek na prikazu 

vsebinske povezanosti tematik in ustrezne barvne rešitve.  

Elemente posamezne kampanje bomo v okviru vsebinskih delavnic s partnerji določili 

vnaprej, umeščanje je potem stvar kreative. 
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Slika 17: Krovna vizualna podoba 

7.4.2. Trajnostna mobilnost 

V kolažu za tematski sklop »Trajnostna mobilnost« sta upodobljeni dve najbolj slikoviti rešitvi 

problema trajnostne mobilnosti: mestni avtobus in kolo. Ti rešitvi sta primerni tako za 

promocijo javnega potniškega prometa kot tudi aktivno mobilnost.   

Oba elementa sta postavljena v svoje naravno okolje: na asfaltna tla v urbanem okolju. 
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Slika 18: Vizualna rešitev vsebinskega sklopa »Trajnostna mobilnost« 

7.4.3. Preprečevanje nastajanja odpadne hrane 

Kolaž za spodaj prikazani tematski sklop predstavlja primer poti zavržene hrane, ki se začne 

kot čezmeren nakup in konča kot (nepotreben) odpadek. Vzpostavljena je povezava med 

racionalizacijo in načrtovanjem nakupovanja ter varstvom okolja in ozračja. 

Kot simbol hrane sta uporabljena jabolko in hruška, ki ju pridelujemo v Sloveniji. S tem 

poudarjamo domače in lokalno, da se posamezniki lažje poistovetijo z elementi na ilustraciji. 
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Slika 19: Vizualna rešitev vsebinskega sklopa »Odpadna hrana« 

7.4.4. Energetska učinkovitost 

Pri vsebinskem sklopu energetske učinkovitosti je pri doseganju ciljev na področju 

zmanjševanja TGP pomemben tudi energetski kolač. Kreativa vsebuje najbolj prepoznavne 

elemente energetske učinkovitosti v gospodinjstvih. 

V ospredju kolaža so vetrnica, sončni panel in atom, ki predstavljajo tri najobetavnejše 

energetske vire. Jedro atoma ima dvojni pomen, saj v kompoziciji z oblaki in pokrajino lahko 

pomeni tudi sončno energijo. Ta kreativa je uporabna tudi kot primer kreative za »prehod v 

nizkoogljično družbo«. 



 
 

 
 

74 
 

 

Slika 20: Vizualna rešitev vsebinskega sklopa »Energetska učinkovitost« 

7.4.5. Primer komunikacije drugih tematik 

Lebdeči kos zemlje predstavlja tla, ki so skupni imenovalec vseh ciljev in aktivnosti, ki 

spadajo v to kategorijo. Pika opozarja na pomen vrste rabe tal. Brezovi listi predstavljajo 

gozdove in les (breza je slovenski les, primeren za pogozdovanje in kurjavo, ki ima tudi 

odlično energetsko učinkovitost in je med najprimernejšimi za ogrevanje na lesno biomaso). 

Hrošč je smrekov lubadar, znan po škodi, ki jo povzroča v gozdarstvu. Lubadar zmanjšuje 

odpornost gozdov proti podnebnim spremembam. S saditvijo listavcev (breza) bi tako tudi 

zaradi boja proti lubadarju okrepili odpornost gozdov proti podnebnim spremembam. 
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Slika 21: Vizualna rešitev vsebinskega sklopa »Trajnostna raba zemljišč« 

7.5. Dodatne aktivnosti 

Učinkovita komunikacija projekta predvideva vključevanje tudi nekoliko drugačnih 

komunikacijskih pristopov, ki imajo praviloma močan učinek na ciljne skupine. Zavedati se 

moramo, da smo vsi, tudi predstavniki zastavljenih ciljnih skupin, posamezniki. Med njih 

sodijo tudi t. i. vplivneži, oblikovalci mnenj ipd., ki bi jih bilo koristno vključiti v komunikacijske 

aktivnosti. 

Gverila: Parkirišča v mestnih središčih obarvamo z okolju prijaznimi barvami in obiskovalce 

nagovorimo, da naj se naslednjič v mestno središče odpravijo peš ali s kolesom ali drugim 

bolj trajnostnim prevozom.  

MasterChef: Predlagamo sodelovanje v eni izmed oddaj Masterchef, v kateri morajo 

tekmovalci za kuharski izziv skuhati jed iz odpadne hrane. Kuharski mojstri lahko tudi 

kasneje organizirajo kuharske delavnice na to temo. 
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Športniki: Med vplivneže vključimo tudi športnike. Ti so običajno tisti, ki Slovence najbolj 

učinkovito povežejo, motivirajo, »premaknejo«, večinoma pa niso vključeni v okoljsko 

problematiko. Slovence bodo tako nagovorili športniki, katerih aktivnosti se dogajajo zunaj in 

so še kako podvrženi podnebnim spremembam – smučarji, biatlonci, smučarji skakalci, 

tekači, kolesarji. 

Novinarska konferenca: Novinarje povabimo na tiskovno konferenco. Ob vabilu jim 

pošljemo tudi povratno karto za vlak/avtobus/LPP glede na to, od kod prihajajo. Na tiskovni 

konferenci strežemo jedi, ki so pripravljene iz odpadne hrane. 

Zeleni grafiti: Za unikaten in zelen pristop predlagamo, da za del oglaševanja uporabimo 

tako imenovane zelene grafite, narejene iz mahu. Namestitev in odstranitev teh grafitov je 

zelo preprosta in cenovno ugodna, hkrati pa ne onesnažuje okolja, temveč mu celo pomaga. 

 

Slika 22: Predlog rešitve za gverilske akcije 

7.6. Dolgoročna vizija 

Kreativna ideja in spletna stran sta dolgoročna platforma, prek katere lahko zbiramo 

zaobljube več let, saj nam omogoča modularnost.  
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7.6.1. Modularnost glede na vsebino 

Zaobljube se lahko vsebinsko prilagajajo in se po prvem letu vsako leto bolj poglobljeno 

posvečajo posamezni temi:  

• leto mobilnosti,  

• leto nezavržene hrane, 

• leto energetske učinkovitosti. 

Vsaka izmed tem pokriva široko področje in teme/dejanja, kjer lahko posameznik spremeni 

oziroma izboljša svoje obnašanje. Danes težko predvidimo najpotrebnejše spremembe, ki 

bodo odločilne v letu 2025, a nam ta platforma omogoča, da jih umestimo med zaobljube in 

tako vsebino prilagodimo aktualnemu dogajanju v tistem letu.  

7.6.2. Modularnost glede na ciljno skupino 

Platforma omogoča prilagajanje zaobljub glede na vsebino, prav tako tudi prilagajanje ciljnih 

skupin, ki jih pozivamo, da sprejmejo zaobljubo in spremenijo obnašanje. V prvem letu 

pozovemo posameznike, saj verjamemo, da se vse začne prav tam – pri odločitvi 

posameznika, da bo spremenil svoje obnašanje. V naslednjih letih pa lahko zaobljube širimo 

in pozovemo gospodinjstva, da sprejmejo skupno zavezo, ali kolektiv, športno društvo 

oziroma druge aktualne ciljne skupine. Ta tip nagovora nam z vključevanjem znanih 

posameznikov, kolektivov ali moštev omogoča tudi dodatne PR-objave in izpostavljenost 

projekta.  

7.6.3. Prenos zavez in aktivacija v skupnosti 

Dolgoročna ambicija zavez lahko postane tudi prenos v dejanja skupnosti – organizirane 

akcije, ki ohranjajo okolje. Na ta način povezujemo posameznike ali druge interesne skupine 

v skupna dejanja in dogodke, ki skrbijo za čistejše okolje in odgovornejše ravnanje 

posameznika.  

Primeri podobnih aktivacij so lahko: Pripelji srečo v službo – kolesarske trojke, Očistimo 

Slovenijo ipd.  
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7.7. Predlog nadgradnje formata mreženjskih aktivnosti 

7.7.1. Izhodišče  

Posebej poudarjamo format mreženjskih aktivnosti, saj je bil v procesu izmenjave informacij 

s partnerji večkrat omenjen tudi EASME in bi ga bilo dobro nekoliko nadgraditi. In sicer v luči 

dejstva, da gre za integralni projekt, ki bo trajal osem let, in glede na to, da je sam koncept 

integralnega projekta v okviru finančnega instrumenta LIFE še relativno nov in se razvija 

prav s pomočjo povratnih informacij partnerjev, ki projekte izvajajo. 

Predlogi mreženjskih aktivnosti, ki jih predvideva projektna prijava za povezovanje z drugimi 

projekti LIFE in neLIFE, obsegajo dogodke za povezovanje z deležniki projekta z vnaprej 

opredeljenimi projekti LIFE iz Slovenije in drugih držav članic EU. Predvidenih je tudi nekaj 

povezav s sorodnimi integralnimi projekti.  

Vsi dogodki so zamišljeni kot klasični mreženjski dogodki z izmenjavo vsebin posameznih 

projektov, ogledi prostorov, spoznavanjem ekip, ki projekte izvajajo, in morebitnimi 

ponovitvami pri enem ali drugem partnerju. 

Dogodki (klasične oblike), ki so namenjeni mreženju z deležniki, so zastavljeni nacionalno, 

saj gre za nacionalni projekt. 

Nekateri partnerji projektov, s katerimi se nameravajo povezati v fazi priprave projektne 

prijave, še niso prepoznani, vendar bi bilo koristno, da jih v začetku prihodnjega leta 

določimo, saj bomo tudi na podlagi teh informacij lahko nadgradili kak koncept 

mreženjskega dogodka in skupaj z njimi in vodilnim partnerjem oblikovali najučinkovitejši 

format. 

7.7.2. Predlog nadgradnje  

S ciljem bogatenja komunikacijskih aktivnosti ter doseganja komunikacijskih ciljev in ciljev 

povezovanja, ki so opredeljeni v projektni prijavi, smo pripravili predlog nadgradnje oziroma 

dopolnitve oblike oziroma formata predvidenih mreženjskih aktivnosti.  

Pri pripravi predloga nadgradnje smo izhajali iz dejstva, da imajo vsi projekti LIFE in tudi 

drugi projekti, ki so financirani iz drugih programov EU, skupne cilje o vidnosti projekta ter 

povezovanju z drugimi sorodnimi projekti. Če je rezultat tovrstnih povezovanj tudi vsebinsko 

oplajanje, je to še posebej dobrodošel rezultat z vidika Evropske komisije. 

Zato predlagamo, da se klasični mreženjski format nadgradi na naslednje načine: 
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• srečanje več projektov LIFE naenkrat, 

• digitalna različica srečanja,  

• srečanje integralnih projektov LIFE (več naenkrat) oziroma izgradnja družine 

projektov LIFE IP. 

Pričakovani rezultati take oblike srečanj z vidika doseganja komunikacijskih ciljev in 

izvajanja komunikacijske strategije projekta izhajajo iz nalog vseh udeleženih partnerjev v 

projektih, ki se bodo udeležili teh dogodkov: 

• večkratno povečanje objav o projektu LIFE IP CARE4CLIMATE na komunikacijskih 

kanalih partnerskih projektov in vseh njihovih partnerjev ter iz tega izhajajoč doseg 

dodatnih ciljnih javnosti; 

• izpolnjevanje cilja izmenjave informacij in diseminacije ter obveščanja drugih 

partnerjev o projektu, ciljih in rezultatih; 

• vzpostavitev trajnih povezav in morebitnih novih projektnih sodelovanj; 

• stroškovna optimizacija, saj imajo vsi partnerji v projektih predvidene stroške za te 

povezave, kar pomeni, da lahko pričakujemo delno kritje od tistih, ki jih bomo na 

dogodke povabili. 

Organizacija teh dogodkov bo potekala v koordinaciji s komunikacijskim partnerjem, ki bo 

vsebinsko prispeval k pripravi potrebnih korakov za izvedbo takega dogodka. Načrt 

aktivnosti je treba dopolniti že med pripravo natančnih vsebin za naslednje faze projekta. 
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8. Celostna grafična podoba projekta 

Uspešnost in dojemanje blagovne znamke se ocenjuje po tem, kako konsistentno, vizualno 

homogeno in v skladu s pravili oblikovalske stroke je zasnovana ter oblikovana njena 

celostna grafična podoba. Celostna grafična podoba projekta LIFE IP CARE4CLIMATE je 

sestavljena iz osnovnih elementov, ki izražajo filozofijo in DNK-znamke ter jo jasno 

umeščajo v gospodarski in družbeni prostor Slovenije. Priročnik CGP je priloga 

komunikacijske strategije in je v poglavju »Uporaba znamke in slogana projekta« za 

partnerje le na kratko opisan. 

8.1. Logotip 

Logotip CARE4CLIMATE je najpomembnejši osnovni element celostne grafične podobe. 

Jasno določena pravila za uporabo logotipa CARE4CLIMATE bodo okrepila podobo znamke 

in zagotovila unikatnost logotipa ter njegovo vizualno privlačnost in prepoznavnost. 

Dosledno sledenje tem pravilom omogoča pravilno uporabo logotipa v različnih 

komunikacijskih orodjih. 

Celoten logotip tvorita dva elementa: grafični znak in napis CARE4CLIMATE. 

Grafični znak in napis se izrecno uporabljata v horizontalni postavitvi. Velikost grafičnega 

znaka je enaka štirikratni velikosti tiskane črke C v izbrani tipografiji. 

 

Slika 23: Logotip 
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8.2. Tipografija 

Filozofijo in vizijo znamke izraža tudi osrednja tipografija celostne grafične podobe. 

Tipografija skupaj z drugimi osnovnimi elementi naredi vsako sporočilo CARE4CLIMATE 

prodorno in zaupanja vredno. Prav tako je oblikovni element identitete znamke projekta. 

Njena uporaba je jasno določena in optimalni učinek je dosežen samo z doslednim 

upoštevanjem pravil. 

Primarna tipografija CGP projekta CARE4CLIMATE je družina Museo Sans. Museo Sans je 

robustna, nizkokontrastna, geometrijska, zelo čitljiva sans serifna tipografija, ki je primerna 

za vsakršno uporabo na zaslonu in v besedilih. Museo Sans se uporablja v vseh besedilnih 

elementih komunikacije znamke, ki podpirajo glavne nagovore. 

 

Slika 24: Primarna tipografija 

Sekundarna tipografija CGP projekta CARE4CLIMATE je družina Recoleta. Recoleta 

tipografija je uravnotežena, brezčasna in vizualno izčiščena. Uporablja mehke in nežne 

oblike, ki ustvarjajo prijeten in človeški odnos. Recoleta Regular se uporablja v naslovnih 

elementih komunikacije, ki nagovarjajo ciljne uporabnike. 
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Slika 25: Sekundarna tipografija 

8.3. Barve 

Raziskave trga so pokazale, da so znamke, ki v vseh svojih komunikacijah dosledno 

uporabljajo predpisano barvno shemo, lažje in hitreje prepoznavne, njihova sporočila pa 

lahko z večjo zanesljivostjo pripišemo pošiljatelju. Z dosledno uporabo barvne sheme bomo 

povečali prepoznavnost in učinkovitost komunikacije projekta CARE4CLIMATE. 

Primarni barvi sta gozdno zelena in pastelno zelena, ki se ji pridružita umazano bela in 

ogljeno črna. Asociacije, ki jih sprožajo primarne barve, se optimalno skladajo s temeljno 

vrednoto in poslanstvom blagovne znamke. 

 

Slika 26: Primarne barve 

  



 
 

 
 

83 
 

Sekundarne barve so odtenki primarne pastelno zelene barve. Uporabljajo se v primeru, ko 

primarne barve ne ponujajo dovolj raznolikosti (grafikoni, ilustracije ipd.). 

 

Slika 27: Sekundarne barve 

Terciarni barvi sta snežna belina in čista črnina, za poudarjene elemente (CTA-gumbi ipd.) 

pa se jima pridruži še opečnato oranžna. 

 

Slika 28: Terciarne barve 
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9. Metode evalvacije doseganja 

komunikacijskih ciljev 

9.1. Predlog merjenja učinkovitosti krovne komunikacije 

Za potrebe dokazovanja učinkovitosti in uspešnosti komunikacije bo poleg merjenja 

uspešnosti, ki ga morajo izvajati partnerji (udeležba ...), ter digitalnih metrik, ki so na voljo 

komunikacijski agenciji Digitalna agencija, izvedeno tudi merjenje opaznosti kampanje s 

pomočjo zunanje raziskovalne agencije.  

Pri merjenju učinkovitosti kampanje je ključnega pomena, da izmerimo predhodno stanje 

(začetek leta 2020), nato pa raziskavo smiselno ponovimo v letih 2022, 2024 in 2027. 

Merjenje učinkovitosti kampanje bomo izvajali z raziskovalno hišo Aragon, ki ima dolgoletne 

izkušnje tudi pri družbeno in okoljsko odgovornih projektih. Vprašalnik z rezultati merjenja je 

priloga tega dokumenta. Vprašalnik meri odnos ciljnih javnosti do podnebnih sprememb in 

opredeljenih ključnih tem krovne komunikacije projekta. 

Raziskava: Merjenje učinkovitosti kampanje ozaveščanja o varovanju okolja  

Izvajalec: Aragon, d. o. o. 

Metodologija:  

• Kvantitativni raziskovalni pristop: računalniško podprto spletno anketiranje (CAWI) 

• Lastni spletni panel 

Vzorec:  

• Vzorčni okvir: splošna slovenska populacija, 15–65 let 

• Primarna ciljna skupina: osebe, stare 25–40 let 

• Velikost vzorca: N = 600; ta velikost nam omogoča primerjavo med celotno 

populacijo in ciljno skupino ter primerjavo med anketiranci z in brez priklica 

komunikacijske akcije. 

Vsebina: Predvideni vsebinski sklopi posamezne meritve: 

• priklic kampanje (spontani in olajšani), 

• sporočilnost, 

• komunikacijski učinek (vpliv na čustva in izražanje vrednot), 
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• motivacijski učinek, 

• ocenjevanje stališč, 

• demografija. 

Evalvacija bo potekala v skladu z načrtovanimi aktivnostmi v projektni prijavi in bo 

dopolnjena z zgoraj opisanim predlogom. V prijavi so namreč že opredeljeni določeni 

komunikacijski cilji, ki jih bomo po izvedbi izhodiščne meritve po potrebi dopolnili oziroma 

nadgradili. 

Osrednji komunikacijski cilj krovne komunikacijske kampanje projekta CARE4CLIMATE, 

Samo1planet, je dvig zavedanja o problemu podnebnih sprememb in vplivu posameznika pri 

njihovem blaženju ter vidnosti projektnih rezultatov med širšo slovensko javnostjo, kot je 

opredeljena v tej komunikacijski strategiji. Doseganje ciljev, zastavljenih v projektni prijavi za 

krovno raven komunikacije, bomo merili s pomočjo različnih oglaševalskih metrik, pri tem pa 

si bomo zastavili (dodatne) podrobne KPI-je, ki bodo pomagali uresničiti zastavljene cilje in 

bodo del izvedbenega načrta kampanje.  

9.1.1. Oglaševalske metrike in metrike spletnih družbenih omrežij 

Celotni sklop KPI iz projektne prijave je bil uvrščen v kategorijo dviga ozaveščenosti ciljnih 

javnosti. 

DOSEG 

Dvig zavedanja o projektu bomo na digitalnih kanalih merili z metriko »doseg«, ki sporoča, 

koliko uporabnikov smo s posameznim sporočilom nagovorili oziroma kolikim uporabnikom 

se je prikazalo naše sporočilo. Z zakupom medijskega prostora v medijih širokega dosega 

bomo posredovali splošnejša sporočila kampanje in hkrati nagovorili širok krog uporabnikov. 

Z natančnim ciljanjem na Facebookove in Googlove kanale bomo ciljni skupini pošiljali 

prilagojena sporočila ter tako vzbudili zanimanje za projekt.  

GRAJENJE SKUPNOSTI 

Na spletnih družbenih omrežjih (Facebook, Instagram in LinkedIn) si bomo prizadevali za 

nastanek močne skupnosti uporabnikov, z objavami in komentarji pa jih bomo spodbujali k 

dialogu. Z željo, da med trajanjem projekta ustvarimo povezano skupnost, ki bo tudi po 

uradnem koncu projekta ostala vpletena z vsebinami, bomo spremljali dve osrednji metriki – 

»vpletenost« uporabnikov in število sledilcev.  

VPLETENOST UPORABNIKOV 
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Z metriko »vpletenost«, ki definira število uporabnikov, ki so všečkali, kliknili, delili ali 

komentirali objave na spletnih družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, LinkedIn in 

YouTube), bomo spremljali odziv uporabnikov na naša sporočila, poslana po teh kanalih. 

OGLED VIDEO VSEBIN 

Z metriko »ogled videa« bomo spremljali število ogledov posameznega videa, poleg tega pa 

bomo imeli vpogled v dolžino ogledov. S tem podatkom bomo lahko določili, katere video 

vsebine so najbolj gledane in katere uporabniki gledajo najdlje. 

ANALITIKA SPLETNE STRANI 

Postavitev ustrezne analitike na spletni strani nam omogoča natančno spremljanje vedenja 

uporabnikov na spletni strani. Z nastavitvijo parametrov in uporabo UTM-povezav bomo 

spremljali, kako so uporabniki prišli na stran – prek oglaševanja, vsebinskih objav na 

spletnih družbenih medijih, drugih virov ali organsko. Zanimalo nas bo tudi, kako dolgo so 

uporabniki ostali na spletni strani in katere vsebine so si ogledali. Tovrstna analitika nam 

omogoča, da spletno stran nenehno nadgrajujemo tako, da zagotovimo najboljšo 

uporabniško izkušnjo. Sprotno spremljanje analitike spletne strani bo v pomoč pri nadzoru 

doseganja ciljev in morebitnih prilagoditvah posameznih komunikacijskih aktivnosti, 

preverjanju napredka posameznih komunikacijskih kampanj ter sprotnem poročanju o 

doseganju ciljev, ki so opredeljeni v krovni komunikacijski strategiji ter projektni prijavi.  

9.1.2. Predlog merjenja učinkovitosti partnerske komunikacije 

V meritve opaznosti bomo vključili ključne besede in elemente, ki bodo pokrili tudi partnersko 

komunikacijo. To bomo zajeli v meritvah v letih 2022 in 2024 ter po zaključku projekta leta 

2027. 

Spremljanje učinkov komunikacijskih aktivnosti partnerjev bo potekalo tako, kot je 

predvideno v projektni prijavi – vse komunikacijske aktivnosti partnerjev predvidevajo tudi 

vsebino, o kateri bodo poročali vodilnemu partnerju. 

Z upoštevanjem smernic komunikacijske strategije bodo prispevali tudi k uspešnemu 

doseganju ciljev na tem področju.  
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10. Vloge in zadolžitve pri izvajanju 

komunikacijske strategije 

10.1. Interna projektna komunikacija 

Čeprav je komunikacija deljena odgovornost med partnerji projekta, so odgovornosti za 

komunikacijo v projektu razdeljene. Vodilni partner je odgovoren za projekt in njegovo 

izvajanje, komunikacijski partner (Digitalna agencija) je odgovoren za krovno komunikacijo 

projekta in pripravo usmeritev za partnerje, posamezni partnerji projekta pa so odgovorni za 

pripravo vsebinsko ustreznih in strokovno točnih informacij, ki jih želijo sporočati, pri tem pa 

upoštevajo v dokumentu opredeljene smernice za komunikacijo.  

V nadaljevanju opredeljujemo vloge teh treh »ravni« partnerjev za potrebe uspešne in 

poenotene komunikacije projekta. 

Osnovna naloga interne komunikacije med partnerji projekta je vplivanje na udeležence v 

komunikaciji in doseganje usklajene komunikacije ciljnim javnostim. Da bo tako 

komuniciranje imelo kar največji vpliv, moramo upoštevati interese vseh udeležencev. Dobra 

interna komunikacija bo spodbudila partnerje k večjemu prispevku pri doseganju 

komunikacijskih ciljev projekta ter hkrati povečala medsebojno obveščenost in povezanost 

partnerjev projekta.  

V splošnem to pomeni, da so za vsebinski prispevek in informacije s področja in o 

aktivnostih odgovorni partnerji, ki svoja področja najbolje poznajo, za krovno komunikacijo in 

obveščanje o krovni kampanji pa Digitalna agencija. O vsem pa mora biti obveščen vodilni 

partner. 

Roki in protokol obveščanja so natančno opredeljeni v Priročniku komunikacijske strategije, 

ki je priloga tega dokumenta. 

10.2. Vloga in zadolžitve partnerjev 

S ciljem uspešne komunikacije oziroma izvajanja komunikacijske strategije projekta morajo 

partnerji projekta upoštevati osnovne smernice komunikacije, ki jih predvideva pričujoča 

komunikacijska strategija. Te smernice in elementi so podrobneje opisani v poglavjih 

strategije in povzeti ter natančno popisani v Priročniku komunikacijske strategije, ki je priloga 

tega dokumenta. 
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Naloga vsakega partnerja je, da vodilnega partnerja, komunikacijskega partnerja in partnerje 

v projektu redno obvešča o načrtovanih in izvedenih aktivnostih. Posamezni partner je tisti, 

ki skrbi za strokovno točnost vsebin o aktivnostih ter pripravo informacij, ki se tičejo 

njegovega področja delovanja. 

Za uspešno obveščanje ciljnih javnosti je potrebno, da partnerji redno obveščajo 

komunikacijskega in vodilnega partnerja o vsebinah, ki bi bile zanimive za objavo na 

komunikacijskih kanalih projekta.  

Za ponazoritev vsebin, za katere so odgovorni partnerji oziroma jih morajo zagotoviti, 

zadevajo: 

• Projekte, s katerimi sodelujejo ali so jih prepoznali kot sorodne projektu LIFE IP 

CARE4CLIMATE. 

• Politike, ki jih sprejema EK/EP/DZ, ki so s področja partnerjevega delovanja in lahko 

tudi vplivajo na potek projekta oziroma bi jih bilo vredno omeniti na komunikacijskih 

kanalih projekta (spletna stran, družbena omrežja). 

o Primer: Evropska komisija potrdila strategijo za doseganje ogljične 

nevtralnosti do 2050 (sporoči in pripravi MOP) …; 

o dogodki, kjer predstavljate projekt; 

o dogodki, ki so pomembni za področje (mednarodne konference, srečanja 

ipd.); 

o mednarodni dnevi, na katere bi bilo ustrezno objaviti določene informacije; 

o delovanje mednarodnih združenj/organizacij, pomembnih za vaše področje; 

o tematski tedni, namenjeni določeni tematiki (kot je npr. evropski teden 

zmanjševanja odpadkov ali evropski teden mobilnosti, European Green Week 

ipd.). 

Partnerji imajo tudi dolžnost obvestiti krovnega komunikacijskega partnerja o morebitnih 

potrebah glede komunikacijskih materialov (kot je razvidno iz projektne prijave in ne lastnih 

načrtovanih). Za smernice o oblikovanju se partnerji ob uporabi priročnika CGP lahko 

obrnejo tudi na komunikacijskega partnerja, vendar je ob tem treba upoštevati časovnico 

oziroma se je treba glede časovnice uskladiti neposredno s komunikacijskim partnerjem. 

Pričakuje se, da se bodo partnerji udeleževali rednih sestankov za izmenjavo informacij (kot 

to predvideva komunikacijski protokol), katerih osnovni namen je pregled že storjenega in 

ustrezno načrtovanje nadaljnjih komunikacijskih aktivnosti, ki izhajajo iz načrtovanih 

aktivnosti posameznega partnerja. 



 
 

 
 

89 
 

Ključni vizualni elementi, ki jim morajo partnerji s ciljem ustrezne komunikacije projektnih 

aktivnosti slediti, so opredeljeni v Priročniku celostne grafične podobe (priloga strategije, ki 

je dostopna v elektronski različici). Priročnik se bo glede na usklajene potrebe partnerjev po 

potrebi dopolnjeval v obdobju celotnega projekta (npr. nove predloge dokumentov). Ti 

elementi so: 

• logotip/znak projekta, 

• ime projekta, 

• slogan, 

• spletna stran,  

• kreativni elementi; 

• grafični elementi, 

• tipografski element: vodni pečat oziroma logotip v ozadju, 

• drugi obvezni elementi: LIFE, podnebni sklad in partnerji ter oznaka projekta. 

Za objavo morajo partnerji komunikacijskemu partnerju poslati urejeno in lektorirano 

besedilo s strokovno točnimi informacijami.  

Izročki projekta se v skladu s pogodbo z vodilnim partnerjem najprej pošljejo vodilnemu 

partnerju. Ko vodilni partner potrdi prejeti izroček kot ustrezen, obvesti partnerja, ki 

komunikacijskemu partnerju pošlje ustrezen izroček (lektura, oblikovanje itd.). Celoten 

proces obveščanja je natančno opredeljen v Priročniku komunikacijske strategije. Ob 

pošiljanju izročka je treba tudi poudariti ključne informacije, ki bi jih bilo ustrezno sporočati 

(kaj je novega, zakaj je izroček prispevek stroki, poteku projekta ipd.), in komu je primarno 

namenjen (ciljne javnosti). 

10.3. Vloga Digitalne agencije 

Digitalna agencija je v projektu krovni komunikacijski partner, ki bo skrbel za krovno 

komunikacijo projekta oziroma komunikacijo 1. stebra, kot jo opredeljuje ta komunikacijska 

strategija. V okviru tega dokumenta in Priročnika komunikacijske strategije, ki je njegova 

priloga, je Digitalna agencija poskrbela tudi za pripravo smernic za partnersko komunikacijo 

projektnih vsebin. Opredeljene so tudi naloge partnerjev in Digitalne agencije. 

Agencija bo med izvedbo projekta skrbela za krovne komunikacijske aktivnosti ter njihovo 

koordinacijo in izvajanje. Te zajemajo krovno komunikacijsko kampanjo, kot jo opredeljuje ta 

komunikacijska strategija, pripravo in administracijo spletne strani projekta in objave na 

uradnih profilih družbenih omrežij projekta. Pripravo vsebin bo črpala iz prejetih informacij 
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partnerjev, saj bo na tej podlagi v predvidenih rokih pripravila uredniške načrte objav za 

posamezne komunikacijske kanale. 

Agencija bo pripravila vse predloge dokumentov komunikacijskih vsebin, ki so bili v procesu 

izmenjave informacij prepoznani kot potrebni ali zaželeni. V primeru potrebe po novi predlogi 

morajo partnerji to pravočasno (kot to predvideva komunikacijski protokol) sporočiti, da lahko 

Digitalna agencija pripravi vse potrebno. 

Agencija bo skrbela tudi za pripravo obveznih komunikacijskih izročkov (pingvini, 

označevalne table, nalepke za označevanje projekta ipd.). Tudi te vsebine in gradiva bodo 

pripravljeni na podlagi informacij partnerjev. Agencija je oblikovala določeno količino 

tovrstnega gradiva, ob morebitnih odstopanjih pa se bo s partnerji uskladila o nadaljnjih 

korakih. 

V primeru želje po lastnem tisku bo potrebno gradivo (pripravo za tisk) pripravila Digitalna 

agencija, da zagotovimo skladnost s celostno grafično podobo projekta in smernicami za 

komunikacijo, kot je predvideno v projektni prijavi.  

Agencija v skladu s projektno prijavo v okviru krovne komunikacijske kampanje skrbi tudi za 

aktivnosti, vezane na odnose z javnostmi, ki so spremljevalne aktivnosti krovne 

komunikacijske kampanje projekta. 

10.4. Vloga vodilnega partnerja 

Ministrstvo za okolje in prostor RS je kot vodilni partner odgovorno za izvajanje projekta. V 

okviru izvajanja komunikacijske strategije skrbi za vsebinski prispevek svojih aktivnosti, in 

sicer tako komunikacijskih kot tudi drugih. 

Pri pripravi vsebin za krovno komunikacijo projekta je predvideno, da bo predstavnik 

vodilnega partnerja neposredno vključen v proces priprave izbora oziroma nabora informacij 

o vsebinah partnerjev. Na ta način bo tudi zagotovljeno obveščanje in koordinacija med 

vodilnim in komunikacijskim partnerjem. 

Kot predvideva projektna prijava, je vodilni partner odgovoren za koordinacijo in organizacijo 

mreženjskih aktivnosti (krovnih). Pri tem mu bo Digitalna agencija na voljo za informacije o 

vsebinah in nasvete.  

V ta dokument smo vključili tudi predloge formatov mreženja za projekt, ki so v skladu s tem, 

kar je bilo predvideno v projektni prijavi, in dodajajo predlog nadgradnje. Cilj tovrstnih 
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dodatnih formatov je kar največji učinek za projekt tako s komunikacijskega vidika kot z 

vidika doseganja mreženjskih ciljev projekta in povezovanja tudi na vsebinski ravni.  
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11. Proračun komunikacijskih aktivnosti 

Proračun komunikacijskih aktivnosti izhaja iz projektne prijave in se osredotoča na izvedbo 

aktivnosti medijskega zakupa in podpornih aktivnosti s področja odnosov z javnostmi. 

Predvideni komunikacijski proračun za medijski zakup po fazah projekta, skupaj s stroški 

dela in z drugimi predvidenimi stroški projekta, znaša: 

faza: 732.726 evrov, od tega zakup: 601.464 evrov 

faza: 532.747 evrov, od tega zakup: 452.447 evrov 

faza: 592.777 evrov, od tega zakup: 522.477 evrov 

faza: 632.733 evrov, od tega zakup: 566.433 evrov 

Druge krovne komunikacijske aktivnosti so načrtovane v skladu s projektno prijavo, ki ji sledi 

tudi proračun. 

Strošek kampanje o ozaveščanju mladih o dejanjih za prilagajanje podnebnim spremembam 

je ocenjen na 272.966 evrov, strošek kampanje o ozaveščanju o energetski učinkovitosti pa 

na 422.700 evrov. 

Strošek serije hackathonov, ki jih še predvidevajo te aktivnosti, je ocenjen na 533.700 evrov, 

strošek mednarodnih konferenc pa na 166.250 evrov. 

Proračuni za partnersko komunikacije so bili pripravljeni na podlagi projektne prijave in so 

zajeti v dokumentu »Komunikacijske aktivnosti projekta CARE4CLIMATE«, ki je priloga te 

komunikacijske strategije. 
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partnerjev projekta. 

 

Za več informacij obiščite www.care4climate.si. 

 

 

 

 

Vsak partner v projektu CARE4CLIMATE je odgovoren za strokovnost vsebin in sporočila v 
dokumentih in stališčih, ki jih pripravi oziroma izrazi v okviru navedenega projekta. 

  

https://www.care4climate.si/sl
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Priročnik znamke 

Priročnik je namenjen partnerjem projekta CARE4CLIMATE, ki izvajajo projektne aktivnosti 

in predstavljajo projekt zunanjim deležnikom, ciljnim javnostim in deležnikom. Njegov 

osnovni namen je zagotoviti usklajeno komunikacijo projektnih vsebin in ohranjanje celostne 

grafične podobe projekta s ciljem doseganja komunikacijskih ciljev projekta. 

Priročnik vsebuje kratek opis znamke projekta CARE4CLIMATE in smernice oziroma 

navodila za njeno uporabo s praktičnimi primeri uporabe. Zasnovan je tako, da podpira in 

usmerja vključevanje informacij o projektu CARE4CLIMATE (LIFE IP CARE4CLIMATE) pri 

informiranju in komuniciranju vseh projektnih aktivnosti partnerjev. Cilj je, da vse 

komunikacijske dejavnosti, namenjene ozaveščanju ali informiranju o specifičnih aktivnostih, 

vsebujejo informacije in sledijo smernicam komunikacijske strategije projekta ter njegovi 

vizualni podobi. 

Priročnik zajema predvsem pisno in vizualno identiteto projekta. Določa zahteve in smernice 

za pisna gradiva, predstavitve, vabila, znake, organizacijo dogodkov in vseh drugih orodij, ki 

se uporabljajo za predstavljanje projektnih aktivnosti.  

Poleg tega ponuja predloge in orodja, pripravljena za neposredno uporabo projektnih 

partnerjev. Vsebuje tudi obvezne elemente, ki jim moramo partnerji slediti z jasnim ciljem 

zagotavljanja prepoznavnosti projekta. 

Priročnik povzema vsebino znamke in dodaja smernice za njeno izvajanje, vključno s 

smernicami uporabe logotipa projekta CARE4CLIMATE. Predstavlja osnovne elemente, ki 

jih mora vsak uporabnik (partner) premisliti in smiselno vgraditi v rešitve, ki bodo koristile 

njemu in skupnim ciljem projekta. 

Brand manual 

The LIFE IP CARE4CLIMATE communication strategy handbook serves as guidance for 

project partners in carrying out their communication activities. Its primary purpose is to 

ensure a unified and coordinated communication and correct usage of the project graphic 

identity throughout the project duration. It aims at achieving the project communication 

objectives, already defined in the communication strategy. In addition, it summarizes the 

LIFE IP CARE4CLIMATE brand characteristics and includes guidelines with examples for its 

application. 

The key component in ensuring a unified and coordinated communication and its visual 

identity is by project partners to follow and integrate the following guidelines at all their level 
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activities. Therefore, the Handbook specifies the requirements and guidelines for written 

materials (such is the official correspondence), presentations, invitations, signs, organisation 

of events, templates, and other tools used to represent or carry out project activities. 

Furthermore, it lists obligatory elements which partners should include in their 

communication on web sites and social media platforms. 

The Handbook also summarizes the main characteristics of the project brand and adds 

instructions for its implementation, including the guidelines for the usage of the project logo 

and its slogan "What are you going to do today?" The latter represents the basic elements 

that each partner has to acknowledge and make meaningful use while implementing its 

activities and striving for achieving common objectives of the project. 
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14. Vsebina znamke 

Projekt CARE4CLIMATE (LIFE IP CARE4CLIMATE) je v komunikacijskem smislu znamka, 

zato jo kot tako obravnavata komunikacijska strategija in priročnik. 

Kot posamezniki se Slovenci zavedamo sprememb, ki se dogajajo v našem okolju, in težav, 

za katere smo mi sami odgovorni. Zavedamo se, da bomo morali za ohranitev okolja in 

prihodnosti nekaj storiti, kljub temu pa se v ohranjanje aktivno vključuje zelo malo ljudi. 

Zakaj? 

Da bi posameznike spodbudili k spremembam vedenja, torej k spremembam njihovih navad, 

moramo o podnebni problematiki komunicirati v tonu, ki ga predvideva komunikacijska 

strategija, torej: 

● pozitivno in spodbujajoče komuniciranje – pokažemo, kaj in kako lahko posameznik 

nekaj naredi za podnebje in zase; 

● upoštevamo proces oblikovanja navad posameznikov;  

● prepričamo posameznika, da njegova dejanja štejejo in prispevajo k boljšemu 

podnebju (in prihodnosti); 

● poudarimo, da je podnebju prijazno vedenje koristno tudi zanj (osebni proračun, 

zdravje, počutje, zadovoljstvo), in to podkrepimo z dejstvi; 

● aktivno vključujemo posameznike v kampanjo (zaveze, motivacijske nagrade, 

spodbujanje nadaljnjih pozitivnih sprememb navad itd.). 

Problematiko podnebja jim predstavimo na bolj osebni ravni. Večina razmišlja o prihodnosti, 

vendar je ne povezuje s podnebjem, a bi jo morala. Če kot posamezniki ne bomo ukrepali, 

bo naša prihodnost zaradi podnebja nejasna, predvsem pa drugačna. 

14.1. Osrednji tematski sklopi projekta in izbrane tematike 

krovne komunikacije 

Kot je podrobneje predstavljeno v komunikacijski strategiji, projekt v splošnem nagovarja vse 

štiri temeljne sklope po virih onesnaževanja s toplogrednimi plini. Poudarja tiste vsebinske 

sklope in ukrepe, kjer je bilo ocenjeno, da lahko imajo največji vpliv na izvajanje ciljnega 

strateškega dokumenta in hkrati vpliv na doseganje osrednjega okoljskega cilja – 

zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov kot posledica izvajanja teh specifičnih ukrepov. 
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Projekt v glavnem pripravlja ukrepe za krepitev zmogljivosti posameznih ciljnih skupin. Te so 

posebej opredeljene pri aktivnostih posameznih partnerjev in zajemajo strokovne javnosti 

posameznih področij. 

Projekt obravnava vse glavne opredeljene vire onesnaževanja s TPG, pri čemer ne zajema 

neposredno kmetijstva (ampak rabo tal).  

Tematski sklopi projekta pokrivajo te vire in se osredotočajo na »mehke« ukrepe ciljne 

strategije. 

Znotraj teh tematskih sklopov komunikacijska strategija za krovno komunikacijo projekta 

poudarja naslednje tematike, ki pa se bodo na podlagi razvoja projekta in vsebinskih stičnih 

točk partnerske komunikacije med projektom po potrebi dopolnjevale. Za prvo in drugo fazo 

projekta so izbrane naslednje poudarjene tematike: 

● Trajnostna mobilnost 

● Odpadna hrana 

● Energetska učinkovitost 

Te tematike so bile izbrane kot najprimernejše za nagovarjanje opredeljenih ciljnih javnosti 

projekta. Cilj izbranih tem je dopolnjujoče delovanje partnerskih aktivnosti in doseganje 

komunikacijskih ciljev. 

Druge tematike se bodo v krovno kampanjo vključevale v stičnih točkah, prepoznanih v 

okviru komunikacijskih delavnic pred pripravo dokumenta in na podlagi vsebinske 

izmenjave, ki bo potekala v celotnem obdobju projekta. 

14.1.1. Dejavniki, ki vplivajo na navade posameznikov 

Komunikacijska strategija za krovno komunikacijsko raven opredeljuje glavno ciljno skupino, 

in sicer posameznike določenih skupin (splošna javnost). Če želimo vplivati na navade 

posameznikov, moramo najprej razumeti, kako se oblikujejo. Tako osmislimo sporočila, ki jih 

predvideva komunikacijska strategija. V skladu s tem je pri nagovarjanju ciljnih skupin treba 

upoštevati tudi proces oblikovanja navad. 

V nadaljevanju je naveden poenostavljen shematski prikaz oblikovanja in utrjevanja navad, 

iz katerega je razvidno, da na oblikovanje novih navad vplivajo tako notranji kot tudi zunanji 

sprožilci. 

Vsekakor je koristno, da akciji sledi nagrada, kar posameznika dodatno motivira. 

Posamezniki se odzovejo tako na neposredne osebne koristi, ki so posledica spremenjenih 
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navad (prihranki, boljše počutje), kot tudi na posredne koristi (ugled, status ipd.). Oboje je 

razumljeno kot nagrada, kar se mu obrestuje, če spremeni svoje vedenje. 

 

Slika 29: Proces oblikovanja navad, povzet po The Power of Habit, Charles Duhigg 
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15. Smernice za uporabo znamke 

V nadaljevanju so predstavljene smernice uporabe znamke, predvsem na področju izročkov, 

organizacije dogodkov in udeležbe na dogodkih, na katerih se projekt predstavlja.  

Smernice se nanašajo na uporabo: 

● besed in besednih zvez, 

● komunikacijo v angleškem jeziku, 

● logotipa, 

● slogana, 

● motivov (grafike), 

● barv, 

● črkovne družine (tipografije). 

15.1. Besede in besedne zveze 

V tem delu so predstavljene smernice za uporabo besed, ki jih je priporočeno uporabljati v 

komunikacijskih aktivnostih projekta CARE4CLIMATE. Vsak izmed partnerjev v svoji 

komunikaciji projektnih aktivnosti postavlja v ospredje svoje specifične vsebine. Z vključitvijo 

izbranih besed želimo zagotoviti, da bodo te komunikacije prikazovale jedro projekta in 

njegovo vsebino. 

Osrednja beseda je podnebje. Nagovor se v glavnem sklicuje na podnebje, hkrati pa ponuja 

motivacijo – povabilo. Ker posamezniki premalo povezujemo podnebje z lastno prihodnostjo, 

smo tudi to besedo vključili v nabor, pri čemer je zmeraj treba poudariti povezavo med 

obema, in sicer povezavo med podnebjem in nami, našo vlogo v ustvarjanju podnebnih 

sprememb oziroma našo vlogo pri njihovi blažitvi. 

Ton komunikacije: Vedno pozitiven, osnovan na dejstvih – arhetip modreca. 

Nabor ključnih besed: 

● podnebje, 

● prihodnost, 

● posameznik, 

● sedanjost – v kontekstu posameznikove vloge, 

● sprememba, 

● okolje. 
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15.1.1. Besedne zveze (primeri uporabe besede podnebje) 

● »Na podnebje vplivamo ...« 

o »... si krojimo sanje o ustvarjanju čistega podnebja in ohranitve narave ...« 

● »Preteklosti ni mogoče spremeniti. Vplivati na to, kakšno bo podnebje v prihodnosti, 

pa je še vedno v naši moči. Posamezniki pomembno vplivamo na podnebne 

spremembe. S svojimi odločitvami in navadami lahko pomembno prispevamo k 

blaženju podnebnih sprememb.« 

● »Dogodek je namenjen tistim, ki vedo, da moramo za podnebje nekaj storiti danes, 

če želimo uživati njegove sadove jutri.« 

15.1.2. Komunikacija v angleškem jeziku 

Ker krovna komunikacija projekta ne predvideva nagovarjanja tujih javnosti, povzemamo 

tukaj le osnovne usmeritve za komunikacijo, ki bo potekala na partnerski (in tudi krovni) 

ravni v angleškem jeziku. 

Za komunikacijo o projektu na mednarodnih konferencah, dogodkih mreženja, ki potekajo v 

angleščini, za komunikacijo s tujim partnerjem, ustanovami ter v poročanju EASME (ki je v 

angleškem jeziku) ohranimo angleški izvirnik imena in pripadajoči logotip.  

 

Ime projekta, ki ga uporabljamo, je torej (LIFE IP) CARE4CLIMATE, slogan se uporabi v 

angleški različici, saj je lepo prevedljiv: What are you going to do today?  

Pravila za uporabo slogana v odnosu do logotipa z imenom projekta ostanejo enaka kot v 

slovenski različici. 

Priporočeno je, da se za objave na družbenem omrežju Twitter vedno pripravi tudi angleška 

različica, saj je to družbeno omrežje močan komunikacijski kanal EU in EASME ter tujih 

projektov, kar lahko prispeva k vidnosti projekta tudi zunaj meja Slovenije. 

Uporabljamo priporočen (pozitiven, motivacijski) ton komunikacije in usmeritve. 

Enako velja za »disclaimer« o financiranju projekta:  

»LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) is an integrated project, financed by 

the European Comission's LIFE Programme, the Slovenian Climate Fund and partners' 

own contributions.« 
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15.2. Logotip 

Natančen opis in pravilna uporaba logotipa projekta CARE4CLIMATE sta del priročnika 

celostne grafične podobe projekta, ki je priloga te komunikacijske strategije in je v celoti na 

voljo v elektronski različici. Vsebuje tudi grafične elemente in navodila o njihovi uporabi. 

Dokument je na voljo tudi v PDF-različici.  

V nadaljevanju na kratko opisujemo uporabo logotipa. 

Celoten logotip tvorita dva elementa:  

● grafični znak in  

● napis »CARE4CLIMATE«.  

Grafični znak in napis se izrecno uporabljata v horizontalni postavitvi. 

Logotip CARE4CLIMATE se uporablja v eni izmed barvnih različic. Svetla različica za temne 

podlage, temna različica za svetle podlage. Za točne vrednosti barv glejte barvno paleto. 

Logotip CARE4CLIMATE lahko v izrednih primerih uporabimo tudi v črno-beli različici. 

 

Slika 30: Primer svetle in temne različice logotipa 

15.2.1. Odnos logotipa projekta ter logotipov LIFE in MOP 

Logotipa LIFE in MOP sta prisotna v celotni komunikaciji projekta, in sicer na spletnih 

straneh, družbenih medijih, oglasnih deskah ter v tiskanih gradivih in predstavitvah.  

https://www.notion.so/care4climate/CGP-Priro-nik-CARE4CLIMATE-265dd99554dc4b4f822acfa1c7fe1ca2
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Slika 31: Odnos logotipa projekta ter logotipov LIFE in MOP 

Priporočena razdalja med logotipi je širina šestih tiskanih črk C v izbrani tipografiji.  

Kadarkoli je mogoče, mora logotip spremljati naslednje besedilo: »Projekt LIFE IP 

CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi 

evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi 

partnerjev projekta.« 

Položaj tega napisa ni natančno določen v odnosu do položaja logotipov. 

15.3. Ime krovne kampanje 

Ime krovne kampanje projekta CARE4CLIMATE je: Samo1planet 

Ime kampanje se uporablja na komunikacijski ravni (nagovori na družbenih omrežjih, spletni 

strani, oglasnih pasicah ipd.) in nikoli ne stoji samostojno ali zraven logotipa. Iz tega sledi, 

da objava imena kampanje na partnerski ravni ni obvezna in da je ime namenjeno krovni 

komunikaciji. 

15.4. Motivi/vizualni jezik 

Stilizirana podoba združuje fotografijo s tehniko kolaža, s čimer na sodoben in svež način 

prikažemo problematike družbe in okolja. V podobi so prisotni elementi posameznih 

tematskih področij (izbranih krovnih tem in stičnih točk), okrog katerih gradimo zgodbo. S 

pomočjo kolaža združujemo človeka, naravo in okoljevarstvene probleme, ki jih na privlačen 

in inovativen način prikažemo gledalcu. 
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Posamezni elementi kolažev bodo usklajeni s partnerji, ki so odgovorni za vsebinska 

področja. Elementi se bodo tako predhodno uskladili in potrdili ter uporabljali v različnih 

kombinacijah. Kot to predvideva komunikacijska strategija, se bodo kolaži uporabljali za 

komunikacijo prvega stebra, tj. krovno komunikacijo projekta, in ne na partnerski ravni. 

Uporaba vsebinsko ustreznega kolaža za potrebe priprave posamezne predstavitve v Power 

Pointu je seveda dovoljena, nikakor pa ni obvezna. 

Barvna shema izhaja iz barvne palete blagovne znamke. Grafike spominjajo in predstavljajo 

nežno okolje in prostor, v katerem bivamo, ter nam je v opomnik, da moramo zanj poskrbeti 

tudi za prihodnje generacije. Z začrtano estetiko nagovarjamo širšo publiko in je primerna za 

komuniciranje z vsemi starostnimi skupinami, tj. opredeljenimi ciljnimi skupinami projekta v 

krovni komunikaciji projekta. 

15.5. Črkovne družine 

Tipografija je natančneje opredeljena v priročniku CGP, tukaj jo povzemamo le na kratko. 

Primarna tipografija znamke projekta CARE4CLIMATE je družina Museo Sans. Museo Sans 

je robustna, nizkokontrastna, geometrijska, zelo čitljiva sans serifna tipografija, ki je primerna 

za vsakršno uporabo na zaslonu in v besedilih. Museo Sans se uporablja v vseh besedilnih 

elementih komunikacije znamke, ki podpirajo glavne nagovore. 

Sekundarna tipografija znamke projekta CARE4CLIMATE je družina Recoleta. Recoleta 

tipografija je uravnotežena, brezčasna in vizualno izčiščena. Uporablja mehke in nežne 

oblike, ki ustvarjajo prijeten in človeški odnos. Recoleta Regular se uporablja v naslovnih 

elementih komunikacije znamke, ki nagovarjajo ciljne uporabnike. 

Vse datoteke so dostopne v spletni različici priročnika CGP. 

Pri pripravi vseh partnerskih in krovnih materialov (za notranjo in zunanjo rabo) je treba 

uporabiti izbrano tipografijo. 

  

https://www.notion.so/care4climate/CGP-Priro-nik-CARE4CLIMATE-265dd99554dc4b4f822acfa1c7fe1ca2


 
 

 
 

108 
 

16. Navodila za uporabo in protokol 

obveščanja D' Agency in MOP 

V tem delu priročnika je opisano sporočanje informacij za obveščanje o dogodkih, najavi 

dogodkov ter pripravi vsebinskih izpostavitev na spletni strani http://www.care4climate.si/ in 

na uradnih družbenih kanalih projekta (Facebook, Twitter, LinkedIn ter Instagram). Priročnik 

vsebuje naloge in časovne okvire za pošiljanje vsebin partnerjev.  

16.1. Predloge dokumentov  

Predloge dokumentov so na voljo v spletni različici priročnika CGP in bodo ob vzpostavitvi 

intraneta na spletni strani prenesene na to mesto. 

16.1.1. Dosledna uporaba predlog in znamčenja v komunikaciji  

Za izpolnjevanje zahtev celostne grafične podobe projekta je treba v vseh komunikacijskih 

aktivnostih projekta dosledno uporabljati predstavljene oblike dokumentov. Predloge 

dokumentov z ustrezno grafično podobo so bile pripravljene na podlagi predstavljenih potreb 

partnerjev. 

Dolžnost partnerjev projekta je, da dosledno uporabljajo predloge dokumentov, ki so 

pripravljene in na voljo. Če se pojavi potreba po predlogi, ki trenutno še ni pripravljena, mora 

partner pravočasno obvestiti D' Agency, da pripravi ustrezen dokument. 

Rok za izdelavo predloge: 14 dni. 

16.1.2. Seznam predlog s povezavami:  

Pripravljene so naslednje predloge:  

● Dopisni list 

● Predloga v Wordu 

● Vizitka 

● Kuverta 

● Označevalne table 

● Pingvin 

● Dopis za elektronsko pošto 

● Predstavitev v Power Pointu 

Predloge so na voljo na spletni različici priročnika CGP. 

http://www.care4climate.si/
https://www.facebook.com/CARE4CLIMATE
https://twitter.com/care4climate
https://www.linkedin.com/company/care4climate/
https://www.instagram.com/care4climate_
https://www.notion.so/care4climate/CGP-Priro-nik-CARE4CLIMATE-265dd99554dc4b4f822acfa1c7fe1ca2
https://www.notion.so/care4climate/Poslovna-korespondenca-c157b7859c5f4677906c6731b7853e47


 
 

 
 

109 
 

16.2. Vsebinske smernice partnerjev za potrebe 

komunikacije  

Za umeščanje vsebin na spletno stran in uradna spletna družbena omrežja ter ustrezno 

poudarjanje oglaševalskih in PR-aktivnosti smo pripravili enoten obrazec, v katerega 

partnerji vnesete informacije in mu priložite priloge. Ob tem jasno označite vsebinski sklop in 

komunikacijski kanal, na katerem želite objavljeno vsebino. 

Če želimo zagotoviti ustrezno komunikacijo partnerskih aktivnosti projekta, moramo biti o 

njihovi pripravi in izvedbi pravočasno obveščeni. Namen takega »popisa« aktivnosti je 

predvsem v pravočasni in ustrezni pripravi vseh komunikacijskih gradiv. 

Na podlagi informacij, prejetih od partnerjev, lahko dogodke in aktivnosti ustrezno 

razporedimo v uredniški koledar spletnih družbenih omrežij in na spletno stran ter jih 

ustrezno podpremo z oglaševalskimi formati.  

Predlog komunikacijskega partnerja je redno poročanje o vsebinah, ki bo potekalo na 

mesečni in kvartalni (trimesečni) ravni.  

16.2.1. Vloga partnerjev in časovnica oddaje vsebinskih izhodišč za 

umestitev v projektno komunikacijo 

Proces pošiljanja informacij:  

16.2.1.1. Kvartalne vsebinske napovedi 

Partnerji projekta do 15. dne v zadnjem mesecu tekočega kvartala pošljejo napovedi 

vsebinskih poudarkov vodilnemu partnerju (MOP) in komunikacijskemu partnerju (D'A).  

Roki za oddajo kvartalnih vsebinskih napovedi:  

● 15. 1. 2020 – upoštevan zamik 

● 15. 3. 2020 

● 15. 6. 2020 

● 15. 9. 2020 

● 15. 12. 2020 

Za vsa nadaljnja leta velja enak razpored pošiljanja napovedi – marec, junij, september in 

december.  

Če partner do predvidenega roka ne odda vsebinskih izhodišč za pripravo komunikacijskega 

načrta, ga komunikacijski partner v dveh delovnih dneh pozove k oddaji. Če se partner v 
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petih delovnih dneh po pozivu ne odzove na poziv za oddajo, se šteje, da ta partner ne želi 

dodatnega (projektne) komunikacijskega poudarka lastnih aktivnosti. Vodilni partner si 

pridržuje pravico, da od partnerja zahteva najavo določenih dogodkov. 

Obrazec za kvartalno napoved vsebin:  

Ime partnerja:  

Kvartal (obdobje) 

Vsebinski 
sklop 

Prehod 
v NOD 

Trajnostna 
mobilnost 

Trajnostne 
stavbe 

Zeleno 
javno 
naročanje 

Energetska 
učinkovitost 
stavb 

Odpadna 
hrana 

LULUCF 
(raba 
zemljišč) 

Označi  

(lahko več) 

       

Datum 
aktivnosti 

(ni nujno točen datum) 

 

Kategorija 

(vrsta dogodka) 

Npr. delavnica, konferenca 

Opis aktivnosti 
(na kratko) 

 

Predvidena 
lastna 
komunikacijska 
podpora 
aktivnosti 

(kanal/format) 

 

Komunikacijski 
kanal 

Spletna 
stran 

Facebook Twitter LinkedIn Instagram Oglaševanje 
/ PR 

Kanal, na 
katerem bi želeli 
izpostavitev 

(lahko več) 

      

Predvideni 
datum 
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izpostavitve 
aktivnosti 

Lokacija  

(kraj, prizorišče) 

  

Partner izpolni obrazec za vsako aktivnost, ki bo izvedena v prihajajočem kvartalu. Prav tako 

v obrazcu navede, ali želi v prihajajočem kvartalu za načrtovano aktivnost ustrezno 

komunikacijsko podporo.  

 

Primer izpolnjenega obrazca za posamezni dogodek v kvartalni napovedi vsebin:  

Spodnji dogodek bo zaradi predvidene časovnice komunikacijskih aktivnosti zajet v treh 

kvartalnih napovedih. Prva komunikacijska aktivnost je predvidena maja (najava v 

kvartalnem poročilu za obdobje april–junij), nato v septembru (obdobje julij–september) in 

nazadnje izvedba samega dogodka v oktobru. V obrazcu (v prvi oddani napovedi) je zato 

smiselno navesti vse predvidene aktivnosti, povezane z enim dogodkom, ne glede na to, ali 

segajo v več kvartalnih obdobij. 

Ime partnerja: Digitalna Agencija 

Kvartal (obdobje): april–junij 2020 

Vsebinski 
sklop 

Prehod 
v NOD 

Trajnostna 
mobilnost 

Trajnostne 
stavbe 

Zeleno 
javno 
naročanje 

Energetska 
učinkovitost 
stavb 

Odpadna 
hrana 

LULUCF 
(raba 
zemljišč) 

Označi  

(lahko več) 

     x  

Datum 
aktivnosti 

(ni nujno točen datum) 

16. 10. 2020 

Kategorija 

(vrsta dogodka) 

Delavnica – hackathon 

Opis aktivnosti 
(kratko) 

Organizirali bomo hackathon na temo odpadne hrane (priznano obliko 
odkrivanja inovativnih rešitev na opredeljeno tematiko), kamor bomo 
povabili deležnike, strokovnjake, študente, zainteresirano javnost. Na 
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dogodku bomo iskali inovativne rešitve in razvijali ideje o tem, kako 
lahko prispevamo k zmanjševanju odpadne hrane.  

 

Izhodišče dogodka:  

Vsi smo porabniki in vsi zavržemo nekaj hrane ne glede na našo 
družbeno vlogo.  

 

Cilj: Kaj bi nam najbolj pomagalo pri zmanjševanju odpadne hrane? 

 

30. 5. 2020 bomo objavili prijavo na hackathon, 16. 10. 2020 bomo 
izvedli dogodek, 17. 10. 2020 pa objavili rezultate in zmagovalca. Za 
zmagovalno skupino je predvidena nagrada – predstavitev ideje na 
spletnih komunikacijskih kanalih projekta.  

Predvidena 
lastna 
komunikacijsk
a podpora 
aktivnosti 

(kanal/format) 

Najavo bomo naredili na lastnem Facebookovem profilu 
@DigitalnaAgencija. Na lastni spletni strani bomo naredili prijavni 
obrazec in opis dogodka. K PR-podpori bomo povabili tudi medije (npr. 
Dnevnik), ki bodo naredili reportažo po dogodku (objavljena bo 
predvidoma naslednji dan). 

Komunikacijski 
kanal 

Spletna 
stran 

Facebook Twitter LinkedIn Instagram Oglaševan
je / PR 

Kanal, na 
katerem bi želeli 
izpostavitev 

(lahko več) 

x x x  x  

Predvideni 
datum 
izpostavitve 
aktivnosti 

30. 5. –
Napoved 
prijav     

 

30. 6. – 
Odprtje 
prijav – 
podroben 
opis  

2. 9. –
Opomnik 
pred 
iztekom 
prijav 
dogodka  

16. in 17. 
10. –

30. 5. –
Napoved 
prijav    

 

30. 6. – 
Odprtje 
prijav – 
podroben 
opis  

2. 9. –
Opomnik 
pred 
iztekom 
prijav 
dogodka  

16. in 
17.10. –

30. 5. –
Napoved 
prijav    

 

30. 6. – 
Odprtje 
prijav – 
podroben 
opis  

2. 9. –
Opomnik 
pred 
iztekom 
prijav 
dogodka  

16. in 
17.10. –

September 
2020 – 

Članek o 
pripravi 
hackathona 
in vsebini, ki 
jo 
obravnava, 
ter govorcih 
(strokovno 
usmerjen) 

 

16. in 17. 
10. – 
»Javljanje z 
dogodka« 
(izjave 

30. 5. –
Napoved 
prijav    

 

30. 6. – 
Odprtje 
prijav – 
podroben 
opis  

2. 9. 
Opomnik 
pred 
iztekom 
prijav 
dogodka  

16. in 
17.10. –

Junij 

 

Septembe
r 

 

Oktober – 
rezultati 
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Reportaža 
in 
razglasitev   

 

Reportaža 
in 
razglasitev   

 

Reportaža 
in 
razglasitev   

 

udeležence
v ipd. 

Reportaža 
in 
razglasitev   

 

Lokacija  

(kraj, prizorišče) 

Ljubljana Še ne vemo 

16.2.1.2. Mesečna vsebinska napoved 

Partnerji projekta do 20. dne v tekočem mesecu pošljejo vodilnemu in komunikacijskemu 

partnerju (MOP in D'A) podrobne informacije o predvidenih aktivnostih v naslednjem 

mesecu. 

Obrazec za mesečno napoved vsebin: 

Ime partnerja:  

Napoved za (mesec in leto): 

Vsebinski 
sklop 

Prehod 
v NOD 

Trajnostna 
mobilnost 

Trajnostne 
stavbe 

Zeleno 
javno 
naročanje 

Energetska 
učinkovitost 
stavb 

Odpadna 
hrana 

LULUCF 
(raba 
zemljišč) 

Označi  

(lahko več) 

       

Točen termin 
aktivnosti 

(datum in ura) 

 

 

Kategorija 

(vrsta dogodka) 

Npr. delavnica, konferenca 

Ključno 
sporočilo 
aktivnosti 

 

Opis aktivnosti 
(za objavo) 

 

Predvidena  
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lastna 
komunikacijska 
podpora 
aktivnosti 

(kanal/format) 

1. vsebina objave 

Naslov objave 

(največ 50 znakov) 

 

Novica za 
spletno stran 

 

Facebook  

Instagram  

Twitter  

LinkedIn  

1. kreativa (opcijsko) 

Kreativa Npr. predlog kreative ali opis želja 

Priponka s 
kreativo  

(da/ne) 

 

Ustrezni 
formati 
kreativ 

.jpeg, .png 

Ustrezni 
formati 
dokumentov 
za objavo  

(npr. izročki)  

.pdf, .docx, .xls, .jpeg, .png 

Povezava   
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(npr. do lastne 
objave, spletne 
strani, prijave ipd.) 

Tool 

(izpolni D'Agency) 

 

Avtor 

(organizacija/partner) 

 

Partner izpolni obrazec za vsako aktivnost, ki bo izvedena v prihajajočem mesecu, in želi 

zanjo ustrezno komunikacijsko podporo. Če ima partner predvideno komunikacijsko gradivo 

za podporo aktivnosti, ga priloži obrazcu in ustrezno označi v poimenovanju dokumenta 

oziroma slike ali videa (npr. gradivo_aktivnost_izobrazevalna delavnica MOP).  

Obrazec za vnos podatkov je priloga tega priročnika in bo poslan vsem partnerjem po 

elektronski poti. Obrazec bo na voljo na intranetu spletne strani, ko bo vzpostavljena.  

Besedilo in naslove bomo po potrebi priredili. Potrebujemo vsebinsko točne informacije in 

fotografije z dogodkov.  

V primeru sprememb pri najavah, predvsem glede vsebin ter napovedi na spletni strani in 

spletnih družbenih omrežjih, je treba poslati celotno novo objavo z označenimi 

spremembami. Če je spremenjen naslov, označite popravke s »sledenjem spremembam«. 

 

Poročilo po dogodku: novica 

Za sporočanje novic se uporablja enotni mesečni obrazec, ki se mu priložijo slike, dokumenti 

in »poročilo«/novico o izvedenem dogodku.  

Dokument se pošlje še isti ali naslednji dan, da lahko zagotovimo čim bolj sprotno objavo. 

Za objavo na družbenih omrežij je treba informacije in fotografsko gradivo poslati še isti dan. 

Komunikacijskega partnerja je treba obvestiti, da je predvidena aktivnost, tako da je 

pripravljen za sprotno objavo vsebin na komunikacijskih kanalih projekta. 

POMEMBNO:  

POŠILJANJE PDF-DOKUMENTOV LASTNIH VABIL ALI NOVIC NI USTREZNO. 

VSEBINA MORA BITI PRIPRAVLJENA NA PREDVIDENEM OBRAZCU IN V 

PREDPISANI OBLIKI. 
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16.2.1.3. Vsebinsko poročanje 

Partnerji projekta se obvežejo, da za potrebe usklajene in uspešne komunikacije v roku 

oddajo vse vsebinske napovedi.  

Izpolnjene obrazce partnerji do predvidenih kvartalnih in mesečnih napovedi pošljejo na e-

naslova odgovorne osebe komunikacijskega partnerja in vodilnega partnerja:  

Vodilni partner MOP: lara.vrtovec@gov.si 

Komunikacijski partner Digitalna Agencija: komunikacija@care4climate.si  

16.3. Spletna družbena omrežja 

16.3.1. Uradni profili projekta 

Projekt ima naslednje uradne profile na spletnih družbenih omrežjih: 

● Facebook: CARE4CLIMATE – @care4climate 

● Twitter: CARE4CLIMATE – @care4climate 

● Instagram: CARE4CLIMATE – @care4climate_ 

● LinkedIn: @care4climate 

Uradne spletne družbene profile projekta upravlja in moderira komunikacijski partner 

Digitalna Agencija.  

Dostop in vloga administratorke do vseh uradnih spletnih družbenih profilov projekta je 

dodeljen tudi Lari Vrtovec (na strani vodilnega partnerja).  

16.3.2. Urednikovanje spletnih družbenih omrežij in priprava vsebin 

Uradni profili projekta bodo namenjeni komunikaciji in ustvarjanju dialoga s širšo javnostjo. V 

objavah želimo predstaviti in podpreti vse projektne aktivnosti.  

Na podlagi prejetih informacij o dogodkih/aktivnostih, ki jih parterji pripravljamo, bomo za 

vsak mesec pripravljali uredniške načrte za naslednji mesec.   

Od vas potrebujemo informacijo, ali je za dogodek, o katerem ste nas obvestili, predvidena 

objava na družbenih omrežjih (lastnih, projektnih), kot to predvideva obrazec. 

Kreativa: če imate že izbrano kreativo, jo priložite, sicer velja enako kot za druge objave 

(opis, kaj bi bilo po vašem mnenju treba poudariti na kreativi).  

mailto:lara.vrtovec@gov.si
mailto:komunikacija@care4climate.si
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Če bodo vaši dogodki uvrščeni na uredniški koledar (na željo ali po naši presoji), bomo zanje 

pripravili predlog objave – od vas pričakujemo potrditev in pravočasno poslano gradivo: 

Za objavo dogodka na spletnih družbenih omrežjih potrebujemo:  

● fotografije, 

● besedilo v slovenskem jeziku, 

● koga oziroma kaj označimo, poudarimo (vidnost), 

● prevod besedila v angleški jezik za potrebe širšega obveščanja. 

Sprejemljiva formata kreative sta jpg. in pdf.  

16.3.3. Obvezni elementi za pripravo vsebin na družbenih omrežjih 

projekta in lastnih kanalih posameznega partnerja  

Za potrebe komunikacije na spletnih družbenih omrežjih se ob besedilu uporabljajo naslednji 

ključniki:  

● Obvezni ključniki (#):  

projektni – #Care4Climate, #LIFEprogramme, #LIFEproject 

● Priporočeni ključniki (#):  

povezani s posameznim dogodkom oziroma tematiko vpletenih ustanov in projektov – 

npr. #COP25, #petkizaprihodnost, #EGD, #mzpp, #ClimateAction, #climatechange, 

#LIFEprojects, #OurPlanet, #ClimateNeutralEU, #ClimateAction, #ClimateChange 

Obvezna omemba v besedilu objave: 

● ime projekta in obvezni elementi, 

● povezava na spletno stran projekta. 

Obvezni elementi objave vizualnih kreativ:  

● uporaba logotipa projekta v skladu s CGP. 

16.4. Obvezni elementi za druge aktivnosti partnerjev  

Pri komunikaciji projektnih aktivnosti morajo partnerji dosledno slediti naslednjim smernicam:  

● podpis v e-sporočilu (predloga vsebuje vse obvezne elemente), 

● navedba projekta z logotipom, 

● navedba oznake projekta, 

● označevanje dogodkov,  

● uporaba predlog.  
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16.5. Obvezni elementi projekta na spletnih straneh 

partnerjev 

Za potrebe komunikacije vključenosti in vloge posameznega partnerja v projekt 

CARE4CLIMATE je treba zagotoviti vidnost projekta tudi na spletnih straneh partnerjev. 

Partnerji moramo lastne spletne strani opremiti z logotipom in imenom projekta, ki je 

klikabilen in vodi na spletno stran projekta. 

Program LIFE vse partnerje zavezuje k uporabi logotipa projekta in navedbi financiranja, 

zagotovljenega s programom LIFE, pogodba s koordinatorjem projekta pa nas dodatno 

zavezuje k navajanju financiranja, ki ga zagotavlja Podnebni sklad RS. 
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17. Organizacija dogodkov v okviru projekta 

Ob izvajanju projektnih dogodkov morajo vsi partnerji dosledno slediti naslednjim 

smernicam:  

● upoštevanje smernic za ozelenitev poslovanja, ki jih je pripravil koordinator projekta; 

● priprava obvestila o dogodku, ki je ustrezno poslano in oznamčeno; 

● priprava vabila, ki je ustrezno poslano in oznamčeno; 

● priprava obvestila o dogodku – novica o dogodku. 

Obvezna opremljenost oziroma prisotnost elementov na dogodku (znamčenje): 

● prisotnost pingvina na vidnem mestu zaradi pojavnosti na fotografijah; 

● uporaba predloge za Power Point, če ga uporabljate; 

● uporaba zastave LIFE ali druge označitve programa LIFE;  

● sledenje smernicam za uporabo besed; 

● sledenje smernicam za rabo imena in slogana pri komunikaciji v tujem jeziku. 
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18. Frekvenca interakcije s partnerji o 

(komunikacijskih) aktivnostih 

Zaradi redne izmenjave vsebinskih prispevkov in tudi morebitnih sprememb v projektu 

načrtujemo redno sestajanje s partnerji o vsebinah in nadaljnjih načrtih. 

Poseben poudarek bo namenjen vsebinam, ki zadevajo krovno komunikacijo projekta, saj je 

povezovalni učinek najbolj verjeten. 

Obveščeni moramo biti tudi o drugih aktivnostih, saj je treba imeti pregled nad možnimi 

stičnimi točkami partnerske in krovne komunikacije (dodatno h kvartalnim napovedim). 

Komunikacijski partner predlaga, da se ob oddaji kvartalnih napovedi pripravi srečanje za 

partnerje (po tematskih sklopih). Namen srečanj je vsebinska izmenjava in iskanje stičnih 

točk krovne in partnerske komunikacije.  

Natančna frekvenca po delavnicah (Trajnostna mobilnost in druge tematike – ki neposredno 

nagovarjajo posameznika) je predvidena ob večjih mejnikih in predvidenih aktivnostih v 

okviru krovne kampanje. Glede na sprotno obveščanje, ki ga bodo zagotavljali partnerji, 

bomo določili termine srečanj (na pobudo partnerjev ali na pobudo D'A) glede 

komunikacijskih aktivnosti. 
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CGP Priročnik · 
CARE4CLIMATE (PDF)
👋  Dobrodošli v spletnem priročniku celostne grafične podobe znamke 

CARE4CLIMATE!

Kazalo:

📝 Osnovna pravila uporabe CGP-ja

Logotip

Osnovna raba

Struktura osnovnega logotipa

Barvni logotip

Črno-bel logotip

Pozamezni elementi logotipa & različne verzije

Skupna pojavnost logotipov

Velikost & prazen prostor

Pogoste napake

Tipografija

Primarna tipografija · MUSEO SANS

Sekundarna tipografija · RECOLETA

Alternativna tipografija · ARIAL

Barve

Primarne barve
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📝 Osnovna pravila uporabe CGP-ja
Uporaba predpisanih elementov in upoštevanje pravil celostne grafične 

podobe sta predpogoj in osnova za konsistentno vizualno podobo znamke. 

CARE4CLIMATE ima enotno celostno grafično podobo s prepoznavno 

komunikacijo in jasnim razumljivim jezikom, s katerimi lahko doseže optimalni 

učinek samo takrat, ko se vse osnovne elemente uporablja pravilno in 

konsistentno, na vseh nivojih ter pri vseh elementih komunikacije.

1. Uporaba osnovnih elementov je obvezujoča za vsa komunikacijska orodja 

znamke 

CARE4CLIMATE.

2. Barvno verzijo logotipa je treba uporabiti kjerkoli je to tehnično in 

komunikacijsko 

mogoče. Uporaba črno-bele različice logotipa je odvisna od namena 

komunikacije in tehničnih omejitev reprodukcije logotipa.

3. Primarne barve se uporabljajo v vseh komunikacijskih orodjih podjetja, z 

dovoljenimi izjemami.

4. Uporablja se primarna tipografija Museo Sans in sekundarna tipografija 

Recoleta.

5. Izjeme so dovoljene samo v posebnih primerih in jih mora potrditi 

izdelovalec celostne grafične podobe. Za kontakt pišite na 

info@care4climate.si.

Sekundarne barve

Terciarne barve

Poslovna korespondenca

Vizitka

Dopisni list

Poročilo/izroček

Brošura

PowerPoint predstavitev

Video

Označevalne table

Podpis za elektronsko pošto

mailto:info@care4climate.si
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Logotip

CARE4CLIMATE logotip je najpomembnejši izmed osnovnih elementov 

celostne grafične podobe. Jasno določena pravila za uporabo 

CARE4CLIMATE logotipa bodo okrepila podobo znamke in zagotovila 

unikatnost logotipa ter njegovo vizualno atraktivnost in prepoznavnost. 

Dosledno sledenje tem pravilom omogoča pravilno uporabo logotipa v 

različnih komunikacijskih orodjih.

Osnovna raba

Struktura osnovnega logotipa

Celoten logotip tvorita dva elementa: grafični znak in napis “CARE4CLIMATE”. 

Grafični znak in napis se izrecno uporabljata v horizontalni postavitvi. Velikost 

grafičnega znaka je enaka štirikratni velikosti tiskane črke C v izbrani 

tipografiji.
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Barvni logotip

Logotip CARE4CLIMATE naj se uporablja v eni izmed barvnih različic. Svetla 

različica za temne podlage, temna različica za svetle podlage. 

Črno-bel logotip

Logotip CARE4CLIMATE se lahko v izrednih primerih pojavlja tudi v črno-beli 

različici.

Pozamezni elementi logotipa & različne verzije

Grafični znak

Kadar napis ni relevanten (npr. favicon, profilna slika na socialnih omrežjih, 

ikone, manjše kreative), se uporablja samo grafični znak, kot posamezen 

element. 
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Life in MOP logo

Ker je projekt CARE4CLIMATE prejel sredstva iz programa LIFE in Slada za 

podnebne spremembe Ministrstva za okolje in prostor RS, morata biti logotipa 

LIFE in MOP prikazana v celotni komunikaciji o projektu, npr. na spletnih 

straneh, družbenih medijih in oglasnih deskah ter tiskanih gradivih in 

predstavitvah. Priporočena razdalja med logotipi je širina šestih tiskanih črk C 

v izbrani tipografiji. 

Kadar koli je mogoče, mora logotip spremljati naslednje besedilo: "Projekt LIFE 

IP CARE4CLIMATE �LIFE17 IPC/SI/000007� je integralni projekt, sofinanciran 

s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne 

spremembe in sredstvi partnerjev projekta."

Angleška različica

Skupna pojavnost logotipov

Skupna pojavnost logotipov se izvaja v horizontalni legi. Priporočeni odmik od 

skrajnega desnega roba logotipa CARE4CLIMATE do sosednjega logotipa je 

širina šestih tiskanih črk C v izbrani tipografiji.



CGP Priročnik · CARE4CLIMATE �PDF� 6

Velikost & prazen prostor

Najmanjša velikost logotipa & znaka

Logo CARE4CLIMATE mora biti berljiv, zato je najmanjša dovoljena višina 

logotipa 80 mm / 30 px, najmanjša dovoljena višina znaka je 50 mm / 20 px.

Prazen prostor

Logotip CARE4CLIMATE mora biti vedno obdan z zadostno površino 

praznega prostora. Optimalni učinek logotipa je odvisen od praznega prostora,

ki ga obdaja. Priporočena razdalja do najbližjega objekta oz. napisa je 

minimalno širina dveh tiskanih črk C v izbrani tipografiji. 

Pogoste napake
1. CARE4CLIMATE napis logotipa nikoli ne sme biti napisan z malimi 

tiskanimi črkami. Vedno se uporabljajo velike tiskane črke.

2. Razmerje med znakom in napisom mora ostati isto. Logotip ne sme biti 

raztegnjen ali razpotegnjen.

3. CARE4CLIMATE logotip ne sme biti integriran z ali postavljen direktno ali 

indirektno v ali na druge grafične elemente (črte, krivulje, oblike itd.). 
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Uporabi naj se ozadje, ki ni pregosto.

Tipografija

Filozofijo in vizijo znamke odraža tudi osrednja tipografija celostne grafične 

podobe. Tipografija, skupaj z drugimi osnovnimi elementi, pomaga narediti 

vsako CARE4CLIMATE sporočilo prodorno in zaupanja vredno. Tipografija je 

prav tako oblikovni element znamkine identitete. Njena uporaba je jasno 

določena in optimalni učinek je dosežen samo z doslednim upoštevanjem 

pravil.

Primarna tipografija · MUSEO SANS
Primarna tipografija znamke CARE4CLIMATE je družina Museo Sans. Museo 

Sans je robustna, nizko kontrastna, geometrijska, zelo čitljiva sans serifna 

tipografija, ki je primerna za vsakršno uporabo na zaslonu in v besedilih. 

Museo Sans se uporablja v vseh besedilnih elementih komunikacije znamke, ki 

podpirajo glavne nagovore.
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Sekundarna tipografija · RECOLETA
Sekundarna tipografija znamke CARE4CLIMATE je družina Recoleta. Recoleta 

tipografija je uravnotežena, brezčasna in vizualno izčiščena. Uporablja mehke 

in nežne oblike, ki komunicirajo prijeten in človeški odnos. Recoleta Regular se 

uporablja v naslovnih elementih komunikacije znamke, ki nagovarjajo ciljne 

uporabnike.

Alternativna tipografija · ARIAL
Kot alternativno obliko tipografije (kadar uporaba primarne in sekundarne 

tipografije ni možna npr. elektronska sporočila ali v odprtih dokumentih, kjer je 
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priporočena uporaba sistemskih črkovnih vrst �Microsoft Word dokumenti, 

Powerpoint prezentacije ...)) se uporablja sistemska tipografija Arial.

Raziskave trga so pokazale, da so znamke, ki v vseh svojih komunikacijah 

dosledno uporabljajo predpisane barvne sheme, lažje in hitreje prepoznavne, 

njihova sporočila pa lahko z večjo zanesljivostjo pripišemo pošiljatelju. S 

konsistentno uporabo barvne sheme bomo povečali prepoznavnost in 

posledično učinkovitost CARE4CLIMATE komunikacije. 

Barve

Primarne barve
CARE4CLIMATE primarne barve sta gozdno zelena in pastelno zelena, ki se ji 

pridružita umazano bela in ogljeno črna. Asociacije, ki jih sprožajo primarne 

barve, se optimalno skladajo s temeljno vrednoto in poslanstvom blagovne 

znamke.

Vrednosti primarnih barv

Ime barve Izgled HEX RGB HSV CMYK

Gozdno zelena #3a4a3e 58 74 62 135 22 29 22 0 16 71

Pastelno zelena #c8d4c3 200 212 195 102 8 83 6 0 8 17

Umazano bela #f9f5f2 249 245 242 26 3 98 0 2 3 2

https://www.notion.so/Gozdno-zelena-3cc71a6a469c4671b253af93337dcfa4
https://www.notion.so/Pastelno-zelena-4d5cfb2a296344a081ee596f821a2b70
https://www.notion.so/Umazano-bela-15425c03cef64d8f8953abf83d3280a3
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Ime barve Izgled HEX RGB HSV CMYK

Ogljeno črna #231f20 35 31 32 345 11 14 0 11 9 86

Sekundarne barve
CARE4CLIMATE sekundarne barve so odtenki primarne pastelno zelene 

barve. Uporabljajo se v primeru, ko primarne barve ne ponujajo dovolj 

raznolikosti (grafi, ilustracije, ipd.)

Vrednosti sekundarnih barv

Ime barve Izgled HEX RGB HSV CMYK

Pastelno zelena 1 #CED8C9 206 216 201 100 7 85 4 0 6 15

Pastelno zelena 2 #D3DDCF 211 221 207 103 6 87 4 0 6 13

Pastelno zelena 3 #D9E1D5 217 225 213 100 5 88 3 0 5 11

Pastelno zelena 4 #DEE5DB 222 229 219 102 4 90 3 0 4 10

Pastelno zelena 5 #E4EAE1 228 234 225 100 4 92 2 0 3 8

Pastelno zelena 6 #E9EEE7 233 238 231 103 3 93 2 0 2 6

Pastelno zelena 7 #EFF2ED 239 242 237 96 2 95 1 0 2 5

Terciarne barve
CARE4CLIMATE terciarne barve sta snežna belina in čista črnina, za 

izpostavljene elemente �CTA gumbi ipd.) se jima pridruži opečnata oranžna.

https://www.notion.so/Ogljeno-rna-8efb768bedac430e9fca49fc0dbbf336
https://www.notion.so/Pastelno-zelena-1-659e9bfa908b41c9b2bd861238db0db5
https://www.notion.so/Pastelno-zelena-2-3d0a92fd46bd40d2802dc952eb2e316c
https://www.notion.so/Pastelno-zelena-3-bf4da93db06e4c5db79b4be93bb43efe
https://www.notion.so/Pastelno-zelena-4-8d739b8bf3734818be19d89dd74025a5
https://www.notion.so/Pastelno-zelena-5-c57ddf0ecf6b45b0894a736c52dd4eda
https://www.notion.so/Pastelno-zelena-6-b626fbfbf3784798ba104ca3a33bfaf8
https://www.notion.so/Pastelno-zelena-7-9de53955fb304a4d8645b52487dd4f3f
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Vrednosti terciarnih barv

Ime barve Izgled HEX RGB HSV CMYK

Snežna belina #FFFFFF 255 255 255 100 0 100 0 0 0 0

Čista črnina #000000 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

Opečnata oranžna #ED6A5A 237 106 90 7 62 93 0 55 62 7

📝 Opomba: Intenzivnost barve lahko odstopa glede na medij oziroma 

tehnologijo izvedbe.

Poslovna korespondenca

V vsakodnevni izmenjavi informacij so vsebinsko in oblikovno kakovostne 

poslovne korespondence ključni element poslovne kulture znamke. Vsak 

poslan dopis ali izročena vizitka odraža temeljne vrednote znamke. Z 

modernimi, dobro oblikovanimi poslovnimi korespondencami zlahka 

komuniciramo poslanstvo in vizijo znamke, ki mu zaupa tako splošna kot 

strokovna javnost.

Vizitka
Tako kot dopis tudi vizitka nosi CARE4CLIMATE logotip kot najpomembnejši 

oblikovalski element.  Vizitka se tiska na 300g ekološki papir, premazan.

https://www.notion.so/Sne-na-belina-b2f96c60c03c4f5db650cdefd999e744
https://www.notion.so/ista-rnina-ca5f71944f1b40049974d1160f8663bc
https://www.notion.so/Ope-nata-oran-na-bbd271df00e841f5b48366f88c18b0ca
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Dopisni list
CARE4CLIMATE logotip je skupni vizualni simbol in najpomembnejši 

oblikovalski element na vseh poslovnih tiskovinah. Dopis, kot osrednje 

poslovno komunikacijsko orodje, je oblikovan v soglasju z uniformiranim 

sistemom, kar zagotavlja konsistenten videz dopisa. 

Dopis je zasnovan tako, da so vsi elementi umaknjeni od roba, tako da se ga 

lahko natisne s tiskalnikom. Ker gre za dokument, ki se ga bo uporabljalo v 

programih kot je Microsoft Word, se za zapis naslovov in vsebine uporablja 

alternativna (sistemska) tipografija. CARE4CLIMATE logotip je postavljen v 

levi zgornji kot, tako da se z lahkoto dodajajo logotipi v primeru sodelovanja, 

sofinanciranja ipd.

Poročilo/izroček
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Brošura

PowerPoint predstavitev

Video



CGP Priročnik · CARE4CLIMATE �PDF� 14

Označevalne table

Podpis za elektronsko pošto
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Popis komunikacijskih aktivnosti projekta CARE4CLIMATE (LIFE IP CARE4CLIMATE) 

 

partner action/subaction title Objectives and expected results content target audiences expected deadline expressed engagement/ 
promotion on project level 

 

A2 establishing accurate 
baseline for the 
development of 
awareness raising 
campaigns on active 
mobility 
survey of travel 
habits 
  
  
  

  
  
  
  
  

baseline studies for planning and execution 
of the c1 actions (awareness raising on active 
mobility), focused on short and very short 
distance journeys (up to 1km) 
baseline data on travel habits would also 
serve as the first key input for the 
development of the campaigns, which are 
the core action in the field of active mobility. 
baseline study 
2nd phase repetition (results) 
survey measuring success of campaigns 

a) children and 
youngsters and b) young 
families  
a) children and 
youngsters and b) young 
families 
  
  
  

30-jun-20 
  
  
  
  

 

IPOP A2.1 
  
  
  

IPOP A2.2 analysis of personal 
values, attitudes, 
motives and habits 

set objectives in terms of % change in travel 
habits 

thorough analysis of personal values, 
attitudes, motives and daily life habits and 
practices related to active travel, which will 
be implemented on a representative sample 
during the preparatory phase 

a) children and 
youngsters and b) young 
families 

  
 

IPOP  A2.3 evaluation of past (non 
c4c) campaigns 

  a number of campaigns with similar aims 
have been implemented in the past and 
some are still on-going. in order to build on 
the existing good practise these campaigns 
would be evaluated in the preparation 
phase. campaigns such as pripelji srečo v 
službo (bring luck to work), pešbus in bicivlak 
(walking bus and bike train), prometna kača 
(traffic snake game), urbani sprehodi jane’s 
walk, cycling for disabled, cycling for the 
elderly, cycling cities, active mobility within 
multi modality etc. will be reviewed 

    
 

IPOP A2.4 policy review   the aim of the analysis would be to elaborate 
the role of active travel in strategic 
documents and implemented measures 
supporting active travel. 
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partner action/subaction title Objectives and expected results content target audiences expected deadline expressed 
engagement/promotion on 
project level 

IPOP A2.5 best practice examples   a fifth key input for the development of 
campaigns would be overview of the best 
practice examples of campaigns from other 
EURopean countries. 

    
 

IPOP  A2.6 stakeholder 
involvement 

 Slovenian pedestrian network a board would be established. besides 
project partners, national organisations 
dealing with health or transport (ministry of 
health and ministry of education, science and 
sport; national institute of public health; 
Slovenian traffic safety agency etc.) and 
advocacy groups (Slovenian cycling network; 
Slovenian pedestrian network etc.) 

    
 

IPOP C1.1: making cities walk, talk 
and cycle 

• communication plan, strategy and design 

• behavioural change – change travel patterns; 
making people travel actively (change of 
modal split) due to raised awareness; “the 
main objective of the campaigns is the 
behavioural change- to reduce the share of 
journeys made by car and increase the share 
of active mobility forms (cycling and walking). 
during the project duration 6 (national) 
campaigns would be implemented”; specific 
by target group: young families- reduce no. of 
very short journeys by car; high school: driving 
age is crucial for forming (active) travelling 
patterns 

this action is a core activity for changing the 
travel patterns towards active mobility. short 
and very short journeys, which are largely 
made by car in Slovenia these days, should 
be made by walking and cycling instead.  
*design and implementation of campaigns in 
collaboration with the board and ext. 
assistance, based on a2 inputs; implement 
the campaigns together with Slovene 
pedestrian network and Slovene cycling 
network;  

youth (children and 
youngsters): children 
attending nursery schools 
and first grades of 
elementary schools: the 
percentage of pupils that 
travel to school actively 
decreased from 90 % to 30 
% in some areas in the past 
30 years[1]; elementary 
school children: (aged 11 to 
15) are often driven to 
school even though they 
have a formal permit to ride 
a bike alone in traffic. young 
families: parents with 
young children; 

first campaign: 
31.12.2020 (m24); 
report on 1st 
campaign: 31.12.2021 
(m36); implementation 
of the 2nd campaign 
1.08.2021  (m32)- 
report on 2nd 
campaign :31.12.2022 
(m48); 3rd campaign: 
1.03.2022  (m38); 
report: 31.12.2023;  
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partner action/subaction title Objectives and expected results content target audiences expected deadline 
(s) 

expressed engagement/promotion 
on project level 

MI (ministry of 
Infrastructure) 

C1.2: EMW engaging local 
communities in 

promoting 
sustainable 

mobility during 
EMW (European 
mobility week) 

• to engage local communities in the form of 
preparing “small-value” projects that will 
demonstrate the usage of sustainable 
transport infrastructure or promote 
sustainable transport forms in municipalities 
that have invested (or plan to) into 
infrastructural projects in this field.; 

• increase of municipalities preparation level for 
at least 40% comparing to 2017; 5 newly joined 
every year (of the tender) 

• good practice catalogue (e-version) 

• co-finance at least 25 promotional actions per 
call (a sum of 150 actions for 6 calls) 

• EMW project reports (20-30) e-version 

• attendance at international events (plus 
promotion) 

  

• 6 public calls for municipalities to apply 
for resources in line with national 
legislation (first in 2020). They will contain 
a set of promotional and awareness 
raising actions on sustainable transport 
forms and possibilities in form of "good 
practice catalogue" ; *start preparation of 
catalogue in the second half of 2019; 
updated regularly; will include best 
practices defined in C1.1; *include 
communication requirements; social 
media platforms will be emphasised (in 
order to easily target selected groups) 
and measure outreach and its cost 
efficiency. 

• *attendance by 2 persons at yearly events 
organised by epomm (EURopean platform 
on mobility management) and by ec on 
sumps conference (EURopean conference 
on sustainable urban mobility plans 
(sumps) and/or to other relevant events is 
planned. 

municipalities; SMEs; 
stakeholders- all 
stakeholders in local 
communities (local business 
sector, sport stores, bike 
rental; restaurants owners 
(area of interest etc.)- 
mainly SMEs 
  
  

20.12.2020 
15.11.2020 
end of project 
/31/21/2026 

  
publishing the materials on 
projects website 
  

UMANOTERA, 
FOCUS 

c1.3  raising awareness 
on climate change 
and its implications 
for Slovenia, and 
promotion of good 
practices of 
reducing GHG 
emissions  

• contribute to the realization of the vision of 
Slovenia as a country in transition to a low-
carbon society in accordance with the 
provisions of the EU energy and climate policy 
and the Paris Agreement;  

• raise awareness of key target audiences and 
general public about climate change and its 
impacts on Slovenia, as well as of national 
climate policies and measures for climate 
change mitigation; mobilize public support for 
policies directing Slovenia towards society with 
low emissions of GHG; 

• motivate and support project target groups in 
implementing GHG reduction measures set-out 
in the op GHG 2020 and op GHG 2030;  

• reduce GHG emissions at the level of Slovenia 
and contribute towards achieving EU CCM 
goals by 2020 and long-term goals by 2050. 

• contribution to the implementation of the 
strategy  

  *relevant target 
audiences 

• General public; 

• Media 

• Potential 
replicators of 
good practices 
 

   Website 
Social media 
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partner action/subaction title Objectives and expected results content target audiences expected 
deadline (s) 

expressed 
engagement/promotion 
on project level 

UMANOTERA, 
FOCUS 

C2: TRANSTION 
TO LCS / 
C2.3 

community 

engagement 

for transition 

to low-carbon 

society 

• to increase engagement of local communities in the 
implementation of low-carbon projects.  

• limiting emissions of GHGs and pollutants into the 
atmosphere, water and soil, limitation of consumption 
of primary raw materials and non-renewable fuels, 
conservation of biodiversity and habitats, limitation of 
waste generation, adaptation to unavoidable climate 
change, facilitation of green jobs, preservation of 
cultural identity and natural and cultural heritage 

• expected results:  
• 15 municipalities with increased capacities for 

implementing community projects 
• 900 participants at local workshops; 
• 600 participants at national events; 
• community projects implemented; 

• 30 trained community managers; 
• active platform for community projects; 
• 1100 CBMLR stakeholders with increased 

awareness about the concept 
• 500 media articles 
• 6000 video-views 
• 1500 fb followers 

As local governments, they are policy- 
makers, catalyst of change and the level of 
governance best  EQUIPED/LINK national 
goals with local communities. In order to do 
so, appropriate awareness and 
competencies are needed. For community 
projects to reach their full potential, 
community managers, i.e. project managers 
with specific skill-set such as facilitation of 
group-processes, holistic overview of good 
practices and ability to identify development 
opportunities arising from local resources 
(e.g. community energy, sustainable food-
chains, green tourism etc.), as well as 
community’s needs, are needed 

Local communities; civil 
society actors, 
municipialities;  

Annual event 

each year 

(continued 

previous practice) 

Website; social media 

UMANOTERA, 
FOKUS 

c2.3.1. information 
and awareness 
raising 
campaign on 
CBMLR  

The activities will address: 

• (1) the lack of information on CBMLR concept and 
its potential for mitigation of GHGs, 

• (2) lack of information on good practices and  

• (3) lack of communication and cooperation among 
identified CBMLR stakeholders. the 
implementation of the action will create potential 
for implementation of concrete CBMLR activities 
around the country (multiplication of good 
practice examples).  

• a study on environmental, social and 
economic benefits of community-based 
projects and dissemination of results; 

•  8 national level annual events with 
international participation; workshops; 
online CBMLR community; 

• good practice and “how to” videos; 
media work; presenting at events;   

1) key stakeholders in 
community management 
(municipalities - mayors and 
persons responsible for 
development, environment, 
social activities, economic 
activities; cooperatives, local 
businesses, civil society 
organisations working at local 
and regional level); 2) 
organizations and individuals 
who can support community 
projects (regional development 
and energy agencies, locally 
active individuals that have 
shown the interest in 
implementing community 
projects in the past, other 
expert organisations); media. 
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partner action/subaction title Objectives and expected results content target audiences expected 
deadline (s) 

expressed 
engagement/promo
tion on project level 

MESP  C5.5 Promotion of Green 
Public Procurement 

• prepare a series of promoting activities and materials to 
help raise capacity on GPP 

• promotion as a tools of filling in the identified capacity 
gap of public procurers on GPP. 

preparation of variety of promotion material 
on GPP (from e- materials, to printed 
materials, information on projects website, 
presentation of the gpp on various events, 
including workshops for capacity building of 
public procurers; preparation of the 
competition- "most green public 
procurement") 

public employees 
(procurement executors) 

end of project website 

MESP C7: food waste 
management 
C7.2: 

Raising awareness 
on food waste 
reduction and 
prevention 

• c7.2 will implement: public awareness and education 

initiatives (communication and dissemination activities; 
campaigns to highlight the extent of waste and the 
financial benefits of reducing it) for wise use of food, 
shopping smartly, educating communities about the 
relationship between fw and GHG emissions/climate 
change, pollution, and encourage to use leftover food; 
community information sessions and demonstrations on 
storing food and composting at home; grants and 
rebates for households to purchase compost bins; 
spreading best practice; food processing sector’s and 
food trade sector’s zero waste to landfill target 

• 3 annual campaigns per target audience; guidelines for 
municipalities; 4 studies; 1 school-level competition; 4 
round tables for tagt audiences 

• round tables (4) of reduction and prevention of 
food waste for public&private sector; design a 
tv spot (preparation, procurement process, 
including the PR arrangements, creation of 
spot etc.); 

• commercial advertising television 
advertisement/tv spot;  

• preparing the concept and content for e-news 
on the topic of food waste prevention; 

• follow-up (1: 1 with municipalities and public 
service providers - explaining, encouraging 
participation, 

• arranging for sharing a link to websites, etc.), 
sending e-news, design of template for fb 
page, preparation of a content package on the 
topic of food waste for municipalities and the 
psp that can be used for communication on 
social networks – text; preparation of a 
content package on the topic of food waste for 
municipalities and the psp that can be used for 
communication on social networks; 

• design and set up cooperation with selected 
online influencers, societies and NGOs 
(preparation of letters, addresses, contacting 
and follow-up). 

• school food waste reduction campaign   

(competition)  

households (main municipality 
waste generator); 
accommodation&food service 
activities (hotels, pubs, 
restaurants and quick service 
restaurants kindergartens, 
schools, hospitals, care 
institutions …); food trade (retail 
and other distribution of food); 
food production (processing and 
manufacturing);  schools 

end of project website 
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partner action/subaction title Objectives and expected results content target audiences expected deadline 
(s) 

expressed 
engagement/promo
tion on project level 

SFI c8: LULUCF/ C8.4 
  

raising information 
and public 
awareness on CCM  

  

• raising awareness of the public and improvement of 
cooperation with key stakeholders as a form of efficient 
prevention mechanism which can reduce GHG emissions.  

• video; mobile jumbo posters (ideas have been discussed 
to replace this format); lectures; educational video; 
leaflets; events on national forest week; science days 
(pilot areas) 

• conference; foundation meeting CCM partnership; 
workshops; 

  

• national awareness raising campaign on climate 
friendly land use;  

• strengthening cooperation with key 
stakeholders; 

• action plan for replication and transfer of the 
project results 

land owners (forest, meadows, 
etc.); primary school pupils; 
secondary school students; 
higher education experts and 
students; ministries, institutes; 
experts 
  

 End of project 
  

 website 
  

D'AGENCY E 1 Obligatory elements • the website and integrated social community network will 
provide information resources for the target audiences, 
stakeholders and interested public for the duration of the 
project as well as after the project. 

• provide the users with the information on the project and 
its objectives, key messages and activities. 

• be a source for the publishing the achieved progress and 
content created within all past and on-going activities and 
actions implemented and executed within the project, as 
well as a source for communication with interest parties 
after the project end 

Interactive webpage, notice boards and roll-
ups, laymans report; 
Factsheets (digital and printed leaflets) 

Identified target audiences • August 2019 
website 

• notice 
boards 
august 2019 

 

D'Agency E 2 Communication 
strategy, visual 
identity 

• Communication strategy; visual identity; graphic identity 
of the project manual (guidelines for partners);  

• Ad hoc added objective of appropriate Slovene name for 
Care4Climate 

• The aim is to incorporate and complement all the 
communication activities executed by partners on 
individual action level and create a project level 
communication strategy in order to achieve the desired 
result- creating a combined message on the project and 
making it visible 

• The strategy will utilize the new digital and social media 
to their full potential. Social media has become a 
powerful tool in reaching as many people in a short 
amount of time. The strategy will be include the use of 
Facebook, Twitter and other social media platforms as 
needed. 

• Creation of the visual identity of the project; 

•  preparation of manual for graphic identity;  

• application of prepared graphic identity on 
several template formats and distribution 
among partners; 

• upgrade of the networking format (in the CS) 

• constant support to project partners on visual 
identity and material preparation 

• establishment of social media profiles 

 

Partners of the project;  October 2019 - 
delayed 
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partner action/subaction title Objectives and expected results content target audiences expected 
deadline (s) 

expressed 
engagement/promo
tion on project level 

MESP, 
partners 
D'A 
networking 
format 
upgrade 

E3 networking with 
other life and non-
life projects 

• to identify knowledge, best practice, methodologies and 
tools that can be integrated and promoted in the project 
activities. CARE4CLIMATE main topics and addressed 
problems ant the potential added value have guided the 
selection of projects for beneficiaries to connect with 
and exchange experience and lessons learned 

Networking events with relevant LIFE and 
non- LIFE projects 

Projects and their 
partners/potential replicators; 
connections etc. 

Whole duration 
of the project 

 

D'AGENCY E4 Media work- PR 
activities- 
disseminating the 
life IP 
CARE4CLIMATE 
results to wider 
public 
 

Execution of direct media buy for corporate 
communication; preparation of media buy plan(s) for 
identified media channels to best target the identified 
target audience(s); 

Analysis of media landscape; 
Preparation of media buy plan(s) 
Execution of media buy; 
Preparation of creative solutions and 
campaign; 
Performance monitoring;  

Media; E2 identified target 
audiences; 

Whole duration 
of the project 

 

MI E 5 reviving the 
Slovenian platform 
on sustainable 
mobility 

• SM CONTENT in one place; integration with other 
important websites/platforms/networks;  

• Platform will serve as a backbone for networking and 
knowledge dissemination to the key national 
stakeholders and as a communication tool for 
notification and invitation of stakeholders to the 
upcoming events organised by LIFE IP CARE4CLIMATE.  

• There is foreseen at least 20 workshops/seminars 
organized by support of platform by 2026. Since Slovenia 
is still in development of its sustainable mobility relating 
planning system international exchange plays a key role 
in capacity building of experts in the field. External 
advisory board is therefore planned to help to direct 
activities within action 

 

Building upon the awareness on the SPSM is 
one of the main reasons for rebuilding of 
platform is integration with already existing 
websites like national website for EURopean 
Mobility Week and to establish links to other 
international platform/networks for 
sustainable mobility like Eltis, EPOMM, and to 
the EURopean Commission’s web site DG 
MOVE, DG REGIO, etc. In order to achieve the 
optimal dissemination results and provide the 
interested parties with relevant information, 
we need to gather all identified relevant 
information at one place. 

Municipalities; experts; June 2019 
finalisation of 
the upgraded 
platform (delay) 

website 

D'AGENCY E6 ENGAGING public 
ON CARE4CLIMATE 

• This activity will cross the topics addressed, raise 
the visibility of the whole project and the 
awareness on GHG reduction possibilities of the 
general public and the specified target groups. 
 

The role of individuals in climate change 
mitigation and GHG reduction in particular, is 
small when compared to the roles of national 
governments or international policymakers, 
however their daily practices have a huge 
potential in contributing to CCM. Preparation 
of campaigns, engaging target audiences on 
topics that complement partner 
communication to specific target audiences 
and focus on individual and its role and 
habitual changes. 
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partner action/subaction title Objectives and expected results content target audiences expected 
deadline (s) 

expressed 
engagement/prom
otion on project 
level 

D'AGENCY E6.1 ENGAGING YOUNG 
ADULTS ON 
VOLUNTARY CCM 
ACTIONS 

• Address willingness of individuals to take 
voluntary actions and make them aware on their 
role in CCM realisation; 

• Create and execute social media campaigns 

• Gain additional visibility of the project and its 
results 

Digital campaigns on CCM; tenders; 
interactive formats of engagement in later 
phases of the project (inclusion of best 
practices, results etc.) 
Chosen topics may vary (de-plastify your life; 
walk the distance- complementary to IPOP 
campaign; CCM action for your budget etc. 

Young adults (16-24); young 
families (parents- aged to 40) 
– higher education and 
income 

First 
assessment in 
march 2020 

All digital 
channels 

D'AGENCY E6.2 HACKATHON SERIES 
ON CCM 

• Interactively engaging target audiences on topics 
and finding innovative solutions while raising 
visibility of the project 

“Hackathon” is a form, gaining in popularity, 
because it engages those, who care about 
the chosen topic and are eager to search for 
solutions. It is a form of brainstorming event 
on specific topic, with the goal of finding 
innovative solutions to known problems. The 
results and the process of the hackathon will 
be published on the LIFE IP CARE4CLIAMTE 
page.  
 

Stakeholders and target 
audiences identified for each 
hackathon (topic dependant); 
in general: experts, students, 
digital experts; practitioners 
from specific field, 
representatives of 
governmental and non-
governmental instructions;  

First in October 
2020 

All digital 
channels 

D'AGENCY E6.3 ENGAGING TARGET 
AUDIENCES ON 
ENERGY EFFICIENCY 

• The aim of the campaign is to change the habitual 
energy use and investment behaviour of 
individuals and organizations. We will try to 
achieve that by implementing a digital focus 
online campaign targeting households and 
individuals through appropriate channels; 
 

• short amusing videos and 
infographics on EE household 
practice. In the first phase of the 
project it will be the messages on EE 
in households in general. 

• Digital campaign; 

• Workshops (later phases) 

Individuals; 
Later phases SME's 

 Social media; 
website 
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partner action/subaction title Objectives and expected results content target audiences expected 
deadline (s) 

expressed 
engagement/prom
otion on project 
level 

MESP E7.1 Informing 
policymakers and 
engaging at EU 
level 

• ORGANISING EVENTS for stakeholders, 
presenting project and its activities, 

• Engaging MEPs (informing) 

• Meetings at the EC HQ on project results 

Presenting project and its results to 
potential replicators at organised events 
and meetings; focus on expected practical 
results of the projects (indicators, 
mechanisms etc- “tools”) 

Stakeholders; potential 
replicators 

 / 
website 

JSI E7.2 Uptake of projects 
results by students 

• To assure dissemination of the results of projects 
actions as well as projects lessons learned and 
the overall results to those who could benefit 
the most form implementing them 

• Uptake of results by students is an approach that 
will reach wider stakeholder public- from 
international experts to students who will 
become aware on the project and the concepts 
that are being developed within. 

• Presenting LIFE IP CARE4CLIMATE at 
every years Climate Mirror event, a 
project deliverable of the ongoing LIFE 
CLIMATEPATH2050, where the 
monitoring report on the OP GHG 
implementation is presented 

Students; experts   

D'AGENCY E7.3 International 
conference on CCM 
path to 2050 

• The plan is to recap the project progress and the 
progress of the implementation of the targeted 
strategy, discuss the approaches taken and 
adjust accordingly. 

• It is planned to invite experts from other EU MS 
to present good practices on specific LIFE IP 
CARE4CLIMATE issues (GLC, integrated public 
transport, active mobility, energy efficiency in 
buildings, food waste)- under the umbrella of 
CCM topic and with the GHG reduction focus. 

• Planned in 3rd and last phase of the 
project (mid-term scan and final results 
nature of events); 

 

Partners, stakeholders, 
media, international experts;  

  

 



KROVNO SPOROČILO

PODNEBNE SPREMEMBE TRAJNOSTNA MOBILNOST PREPREČEVANJE ODPADNE HRANE ENERGETSKA UČINKOVITOST

MATRIKA KOMUNIKACIJSKIH SPOROČIL

KLJUČNE TEME

O podnebnih spremembah splošni javnosti 

komuniciramo na poljuden, razumljiv način in jih 

hkrati spodbujamo k aktivni vlogi v blaženju 

podnebnih sprememb, s čimer jasno sporočamo, 

da je posameznik dejavnik v blaženju podnebnih 

sprememb. V komunikaciji, namenjeni ozaveščanju 

o podnebnih spremembah, komuniciramo dejstva, 

podprta s pozivom k ukrepanju. Jasno izpostavimo 

vlogo človeka v podnebnih spremembah in vlogo 

posameznika pri njihovem blaženju.

Izbranim ciljnim skupinam krovne 

komunikacije projekta sporočamo 

dejstva o energetski učinkovitosti in 

njenem vplivu na blaženje podnebnih 

sprememb. Pri tem se osredotočimo na 

vlogo posameznika in koristi, ki bi jih 

imel od »primernega« vedenja. 

Sporočila bodo osredotočena na 

konkretne nasvete kako izboljšati 

energetsko učinkovitost (in s tem svoj 

ogljični odtis) in tako prispevati tudi k 

blaženju podnebnih sprememb.

Osrednji namen komunikacije 

je predstaviti trajnostne oblike 

mobilnosti kot želeno, koristno, 

privlačno, okolju in 

posamezniku prijazno izbiro. 

Ciljnim skupinam bomo 

sporočali, da so take oblike 

mobilnosti tudi korak k blaženju 

podnebnih sprememb.

Komuniciramo o tem kako in zakaj 

odpadna hrana prispeva k izpustom 

Co2, ki pomembno prispevajo k 

podnebnim spremembam. Pri tem jih 

nagovarjamo, da lahko s preudarnim 

ravnanjem in spremembo navad, 

prispevajo k blaženju podnebnih 

sprememb in imajo od tega tudi 

osebne koristi. Osredotočimo se na 

identificirane najbolj učinkovite načine 

preprečevanja odpadne hrane 

(smernice EU, priznanih organizacij, 

kot je npr. Fundacija Ellen 

MacArthur).



TRAJNOSTNA MOBILNOST PREPREČEVANJE ODPADNE HRANE ENERGETSKA UČINKOVITOST

Študenti (in dijaki)
Sporočamo prednosti trajnostne mobilnosti in neposredno 

izpostavljamo njene koristi.

Sporočamo vpliv odpadne hrane na podnebje in predstavimo 

ustrezne načine preprečevanja z vidika jasnih koristi 

posameznika (prihranki, druženje- deljenje ipd.) in blaženja 

podnebnih sprememb.

Sporočamo o porabi energentov in vplivu na podnebne 

spremembe. Predstavimo koncept energetske 

učinkovitosti tako, da izpostavimo možne posledice 

(neposredne) za posameznika.Predstavimo načine 

doseganja energetske učinkovitosti in doprinos k 

blaženju podnebnih sprememb in osebnih koristi.

Mladi odrasli
Izpostavljamo prednosti uporabe trajnostnih oblik mobilnosti 

za celotno družbo.

Sporočamo vpliv odpadne hrane na okolje, podnebje in osebni 

proračun. Ponujamo rešitve.

Koncept energetske učinkovitosti predstavimo celovito 

na razumljiv način in ga povežemo s podnebnimi 

spremembami. Predstavimo načine energetske 

učinkovitosti in njihove koristi v družbenem in osebnem 

kontekstu.

Mladi starši

Sporočamo prednosti trajnostne mobilnosti za vse člane 

družine, izpostavimo otroke. (Spomnimo npr. na dejstvo kako 

je bilo, ko so kot otroci v šolo hodili peš ali s kolesi (družabni 

vidik, ki se ob individualnih prevozih izgublja)

Sporočamo vpliv odpadne hrane na okolje, podnebje in osebni 

proračun. Ponujamo rešitve in nasvete za prepečevanje, 

podprte z dejstvi.

Sporočamo načine energetske učinkovitosti in prenosa 

znanj na otroke.

Odrasli posamezniki
Sporočamo prednosti trajnostne mobilnosti, predstavljamo 

možnosti izbire in multimodalnosti.

Sporočamo vpliv odpadne hrane na okolje, podnebje in 

proračun, predstvimo primerne načine preprečevanja 

(aktivnosti, oblike vključevanja, nasveti preprečevanja).

Koncept energetske učinkovitosti predstavimo z vidika 

osebnih in podnebnih koristi. 

Posamezniki z odraslimi otroki 
Sporočamo prednosti trajnostne mobilnosti in se osredotočimo 

na aktivne oblike mobilnosti.

Sporočamo prednosti preprečevanja odpadne hrane in načine 

kako to dosežemo.

Koncept energetske učinkovitosti predstavimo na 

razumljiv, z dejstvi podprt način, ki usmerja posameznike 

k ustreznim ravnanjem za zagotavljanje ustrezne 

prihodnosti nam in našim najbližjim.

Starejši posamezniki brez družine
Predstavljamo koristi trajnostne mobilnosti za življenjski slog in 

blaženje podnebnih sprememb.

Sporočamo prednosti in načine preprečevanja odpadne hrane, 

pri čemer izpostavimo načine, ki imajo vpliv na (želen) 

življenjski slog.

Predstavitev energetske učinkovitosti kot načina za 

doseganje udobja, zdravja, koristi za okolje in podnebje

MATRIKA KOMUNIKACIJSKIH SPOROČIL

CILJNA SKUPINA / SPOROČILO / KANAL

Najmlajši

Aktivna populacija

Aktivni starejši



Facebook Instagram Twitter LinkedIn

Podnebne spremembe občutiš vsak dan in te omejujejo pri 

načrtovanju aktivnosti. S svojimi dejanji lahko vplivaš na 

blaženje podnebnih sprememb. Veš kako?

/

Podnebne spremembe vplivajo na celotno družbo in se kažejo 

v slabših življenjskih pogojih. S svojimi dejanji lahko vplivamo 

na blaženje podnebnih sprememb. Vemo kako?

Strokovni članki o podnebnih spremembah 

in dejavnikih ter posledicah.

Vabila na odprte dogodke in okrgle mize.

Vabila na natečaje v okviru projekta.

Podnebne spremembe že danes vplivajo na tvojo družino in 

bodo v prihodnosti še bolj. S svojimi dejanji lahko prispevaš k 

blaženju podnebnih sprememb. Veš kako?

Strokovni članki o podnebnih spremembah 

in vplivu na otroke. 

Podnebne spremembe bistveno vplivajo na tvoje počutje in 

življenje ljudi okoli tebe. Skupaj lahko prispevamo k njihovemo 

blaženju. Veš kako?

Strokovni članki o podnebnih spremembah 

in dejavnikih ter posledicah.

- Vabila na strokovne dogodke.

- Poročanje o globalnih aktivnostih in 

sorodnih dogodkih ter projektih

Podnebje se je spremenilo, kar tudi občutiš. To se bo le še 

stopnjevalo, kar bodo kmalu razumeli tudi tvoji otroci. Ali veš 

kako lahko s svojimi dejanji prispevaš k blaženju podnebnih 

sprememb?

Podnebne spremembe vplivajo na kakovost tvojega življenja 

in življenja tvojih otrok ter njihovih družin: 

- ustvarjanje pozitivnega in varnega okolja

- naravno okolje včasih in danes, kaj je drugače?

- Kako smo delali včasih in kaj delamo danes?

/ /
Strokovni članki o podnebnih spremembah 

in dejavnikih ter posledicah.

Podnebje se je spremenilo, kar tudi občutiš ter že vpliva na 

tvoje zdravje, počutje in življenjski slog. Mala dejanja lahko 

prinesejo velike rezultate. Tudi ti lahko prispevaš k blaženju 

podnebnih sprememb. Veš kako?

Podnebne spremembe vplivajo na kakovost tvojega 

življenja: 

- ustvarjanje ozitivnega, mirnega, udobnega življenja zase

- naravno okolje včasih in danes, kaj je drugače?

- Kako smo delali včasih in kaj delamo danes?

/ /
Strokovni članki o podnebnih spremembah 

in dejavnikih ter posledicah.

MATRIKA KOMUNIKACIJSKIH SPOROČIL

KROVNO KOMUNIKACIJSKO SPOROČILO 2020
Digitalni kanali

Neposreden vpliv na vsakdanje aktivnosti:

- premalo snega za smučanje

-onesnaženo morje in spremembe morskega dna (cvetenje), ki onemogočajo potapljanje

-sušna obdobja, ki onemogočajo vodne športne na sladkih vodah (reke, jezera)

- nadležne žuželke v toplih mesecih, ki otežijo taborjenje

Vpliv na globalno družbo, kar pa se kaže tudi na ravni posameznika: 

- globalne naravne katastrofe in njihov vpliv na naše življenje

- slabi življenjski pogoji ljudi

- neizogibna možnost, da bodo naravne katastrofe izbruhnile tudi pri nas

Podnebne spremembe (negativno) vplivajo na življenje tvoje družine: 

- prilagajanje vremenskim pojavom 

- vpliv na zdravje tvojih otrok

- izčrpavanje čistega zraka in vode

- nadležne žuželke v toplih mesecih, ki motijo spanec in vplivajo na zdravje otrok

Podnebne spremembe vplivajo na kakovost tvojega življenja: 

- prilagajanje svojih aktivnosti vremenskim pojavom (ni snega, ni vetra, ni vode)

- hrana je vedno slabša, manj raznolika

- pogosti megleni dnevi v mestnih središčih, ki vplivajo na razpoloženje sodelavcev in ljudi okoli tebe



Direktni zakup TV Radio Tisk OOH

/

Kakovostne uredniške vsebine na tematiko 

podnebnih sprememb, v luči preživljanja 

prostega časa. Z močno izpostavitvijo na 

spletnih družbenih omrežjih izbranega radia. 

/

Kakovostne uredniške vsebine na tematiko 

podnebnih sprememb, v luči preživljanja 

prostega časa, prehrane, energetike, 

mobilnosti. 

Kakovostne uredniške vsebine na tematiko 

podnebnih sprememb, v luči preživljanja 

prostega časa, prehrane, energetike, 

mobilnosti. Z močno izpostavitvijo na spletnih 

družbenih omrežjih izbranega radia. 

/

Kakovostne uredniške vsebine na tematiko 

podnebnih sprememb, v luči družine, vzgoje, 

preživljanja prostega časa. 

Kakovostne uredniške vsebine na tematiko 

podnebnih sprememb, v luči družine, vzgoje, 

preživljanja prostega časa. Z močno 

izpostavitvijo na spletnih družbenih omrežjih 

izbranega radia. 

Kakovostne uredniške vsebine na 

tematiko podnebnih sprememb, v luči 

družine, vzgoje, preživljanja prostega 

časa. Vsebinska navezava digitalnih 

portalov in tiskanih edicij. 

Kakovostne uredniške vsebine na tematiko 

podnebnih sprememb, v luči dejavnikov za 

nastanek in blaženje podnebnih sprememb. 

Spodbujanje medijskih objav na izbrane 

tamatike, intervjuji s strokovnjaki, podcasti 

namenjeni podnebnim spremembam.  

Kakovostne uredniške vsebine na 

tematiko podnebnih sprememb, v luči 

dejavnikov za nastanek in blaženje 

podnebnih sprememb. Vsebinska 

navezava digitalnih portalov in tiskanih 

edicij. 

Kakovostne uredniške vsebine na tematiko 

podnebnih sprememb, v luči vpliva na 

kakovost življanja ljudi.

Spodbujanje medijskih objav na izbrane 

tamatike, intervjuji s strokovnjaki, podcasti 

namenjeni podnebnim spremembam. 

Kakovostne uredniške vsebine na 

tematiko podnebnih sprememb, v luči 

vpliva na kakovost življanja ljudi. 

Vsebinska navezava digitalnih portalov in 

tiskanih edicij. 

Kakovostne uredniške vsebine na tematiko 

podnebnih sprememb, v luči vpliva na 

kakovost življanja ljudi.

Spodbujanje medijskih objav na izbrane 

tamatike, intervjuji s strokovnjaki, podcasti 

namenjeni podnebnim spremembam. 

Kakovostne uredniške vsebine na 

tematiko podnebnih sprememb, v luči 

vpliva na kakovost življanja ljudi. 

Vsebinska navezava digitalnih portalov in 

tiskanih edicij. 

MATRIKA KOMUNIKACIJSKIH SPOROČIL

Klasični kanali

Podnebne spremembe so in vsak 

posameznik je del tega. Zakaj je to 

problem in kako se bomo skupaj lotili 

blaženja podnebnih sprememb, preberi 

na www.zapodnebje.si

Podnebne spremembe so in vsak 

posameznik je del tega. Zakaj je to 

problem in kako se bomo skupaj 

lotili blaženja podnebnih 

sprememb, preberi na 

www.zapodnebje.si
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METODOLOGIJA01



RAZISKOVALNI 
PRISTOP

4

KVANTITATIVNI 
RAZISKOVALNI PRISTOP

• Zagotoviti vpogled v statistično reprezentativne podatke z uporabo
strukturiranega vprašalnika na velikem vzorcu.

• Odgovoriti na vprašanje tipa Koliko?

METODA • računalniško podprto spletno anketiranje (CAWI)

VZORČNI OKVIR • splošna javnost, populacija v 
starosti 15 do 65 let

• anketiranje je potekalo v januarju 2020ČASOVNI OKVIR

VELIKOST VZORCA

Pri kvantitativnem raziskovanju uporabljamo večje vzorce, ki so statistično
reprezentativni: to pomeni, da lahko podatke posplošimo na celotno
populacijo.

• splošna javnost: N=602

• ciljna skupina - starostna skupina 25-40 let: 
N=180



OPIS VZORCA

SPOL STAROSTNE SKUPINE
NETO DOHODEK V PRIMERJAVI 
S SLOVENSKIM POVPREČJEM

REGIJA

5

51%

49%

moški

ženska

49%

51%

15%

30%

55%

od 15 do 24 let

od 25 do 40 let

41 let in več

59%

18%

23%

manjši

enak

povprečju

višji

52%

27%

21%

6%

13%

3%

14%

2%

3%

7%

32%

11%

2%

4%

4%

Pomurska

Podravska

Koroška

Savinjska

Zasavska

Spodnjeposavska

Jugovzhodna

Osrednjeslovenska

Gorenjska

Notranjsko-kraška

Goriška

Obalno-kraška

6%

12%

4%

14%

2%

1%

6%

31%

9%

2%

5%

7%

splošna javnost

ciljna skupina 
(anketiranci, stari 25-40 let)
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ENERGETIKA

Slaba polovica anketiranih ima na računalniku

ali mobilni napravi vedno vključeno funkcijo

varčevanja z energijo.

Na drugi strani jih slaba desetina te funkcije ne

uporablja.

Ciljna skupina ima funkcijo varčevanja z

energijo vključeno v manjši meri.

7Oznaka statistično značilnih razlik med splošno javnostjo in ciljno skupino.

45%

20%

16%

12%

8%

vedno

pogosto

občasno

redko

nikoli

31%

24%

21%

13%

11%

3%

89%

9%

redkeje kot lani

enako pogosto kot lani

pogosteje kot lani

4%

91%

5%

SPLOŠNA JAVNOST
(15-65 let)

CILJNA SKUPINA
(25-40 let)

Na računalniku ali mobilnih napravah imam vključeno funkcijo varčevanja z energijo.

Ali letos to počnete …



ENERGETIKA
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46%

22%

15%

10%

7%

vedno

pogosto

občasno

redko

nikoli

37%

24%

16%

11%

11%

1%

91%

8%

redkeje kot lani

enako pogosto kot lani

pogosteje kot lani

2%

92%

6%

Kadar ne uporabljam računalniškega zaslona, ga izključim.

Ali letos to počnete …

Slaba polovica anketiranih ob neuporabi

računalniškega zaslona le-tega vedno izključi.

Ciljna skupina računalniški zaslon izključuje v

manjši meri.

SPLOŠNA JAVNOST
(15-65 let)

CILJNA SKUPINA
(25-40 let)

Oznaka statistično značilnih razlik med splošno javnostjo in ciljno skupino.



ENERGETIKA
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43%

16%

10%

15%

17%

vedno

pogosto

občasno

redko

nikoli

30%

18%

14%

20%

18%

2%

90%

8%

redkeje kot lani

enako pogosto kot lani

pogosteje kot lani

1%

88%

11%

Potem ko napolnim elektronske naprave (npr. mobilni telefon, tablica, fotoaparat…) izključim polnilec iz elektrike.

Ali letos to počnete …

Slaba polovica anketiranih po napolnitvi

elektronskih naprav polnilec vedno izključi iz

elektrike.

Ciljna skupina polnilec iz elektrike izključuje v

manjši meri.

SPLOŠNA JAVNOST
(15-65 let)

CILJNA SKUPINA
(25-40 let)

Oznaka statistično značilnih razlik med splošno javnostjo in ciljno skupino.



ENERGETIKA
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78%

17%

4%

1%

0%

vedno

pogosto

občasno

redko

nikoli

72%

19%

7%

1%

1%

1%

91%

8%

redkeje kot lani

enako pogosto kot lani

pogosteje kot lani

1%

92%

7%

Kadar za dlje časa zapustim sobo, ugasnem luči.

Ali letos to počnete …

Večina anketiranih v stanovanju ugaša luči.

Glede na lansko leto večina ni spremenila svojih

navad.

Ciljna skupina ugaša luči v podobni meri.

SPLOŠNA JAVNOST
(15-65 let)

CILJNA SKUPINA
(25-40 let)

Oznaka statistično značilnih razlik med splošno javnostjo in ciljno skupino.



ENERGETIKA
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18%

40%

28%

12%

3%

vedno

pogosto

občasno

redko

nikoli

17%

40%

30%

12%

1%

3%

86%

11%

redkeje kot lani

enako pogosto kot lani

pogosteje kot lani

2%

86%

12%

Če imam na izbiro dvigalo ali stopnice, uporabim stopnice.

Ali letos to počnete …

Dobra polovica anketiranih ponavadi (vedno ali

pogosto) namesto dvigala raje uporabi

stopnice.

Dobra desetina vprašanih glede na lansko leto

namesto dvigala pogosteje uporabi stopnice.

SPLOŠNA JAVNOST
(15-65 let)

CILJNA SKUPINA
(25-40 let)

Oznaka statistično značilnih razlik med splošno javnostjo in ciljno skupino.
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45%

29%

17%

7%

2%

vedno

pogosto

občasno

redko

nikoli

36%

33%

21%

9%

1%

2%

90%

9%

redkeje kot lani

enako pogosto kot lani

pogosteje kot lani

1%

88%

11%

Sobe prezračujem tako, da okna odprem na stežaj.

Ali letos to počnete …

Slaba polovica anketiranih sobe vedno

prezračuje z odpiranjem oken na stežaj.

Dodatna tretjina vprašanih pogosto prezračuje

sobe z odpiranjem oken.

Ciljna skupina sobe prezračuje z odpiranjem

oken v manjši meri.

SPLOŠNA JAVNOST
(15-65 let)

CILJNA SKUPINA
(25-40 let)

Oznaka statistično značilnih razlik med splošno javnostjo in ciljno skupino.
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43%

23%

13%

12%

10%

vedno

pogosto

občasno

redko

nikoli

35%

25%

18%

11%

11%

2%

92%

6%

redkeje kot lani

enako pogosto kot lani

pogosteje kot lani

2%

93%

5%

V stanovanju oz. hiši imamo pozimi čez dan gretje nastavljeno 21 stopinj Celzija ali manj.

Ali letos to počnete …

Slaba polovica anketiranih ima v zimskem času

temperaturo v bivalnih prostorih vedno

nastavljeno na 21 stopinj Celzija ali manj.

Ciljna skupina ima v zimskem času temperaturo

v bivalnih prostorih pogosteje nastavljeno na 21

stopinj Celzija ali več.

SPLOŠNA JAVNOST
(15-65 let)

CILJNA SKUPINA
(25-40 let)

Oznaka statistično značilnih razlik med splošno javnostjo in ciljno skupino.
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RAVNANJE Z 
ODPADKI

15

27%

47%

18%

8%

1%

vedno

pogosto

občasno

redko

nikoli

23%

55%

15%

6%

1%

3%

85%

12%

redkeje kot lani

enako pogosto kot lani

pogosteje kot lani

2%

85%

13%

Če je mogoče, se izogibam printanju na papir (berem na ekranih računalnika oz. mobilnih naprav).

Ali letos to počnete …

Tri četrtine anketiranih se ponavadi izogiba

printanju na papir.

Dobra desetina vprašanih se glede na lansko

leto pogosteje izogiba printanju na papir.

SPLOŠNA JAVNOST
(15-65 let)

CILJNA SKUPINA
(25-40 let)

Oznaka statistično značilnih razlik med splošno javnostjo in ciljno skupino.



RAVNANJE Z 
ODPADKI

16

73%

21%

3%

3%

0%

vedno

pogosto

občasno

redko

nikoli

66%

27%

4%

3%

0%

1%

88%

11%

redkeje kot lani

enako pogosto kot lani

pogosteje kot lani

0%

85%

16%

Dosledno ločujem odpadke (papir, embalažo, steklo, organske odpadke).

Ali letos to počnete …

Večina anketiranih ponavadi dosledno ločuje

odpadke.

Dobra desetina vprašanih je glede na lansko

leto pri ločevanju odpadkov še bolj dosledna.

SPLOŠNA JAVNOST
(15-65 let)

CILJNA SKUPINA
(25-40 let)

Oznaka statistično značilnih razlik med splošno javnostjo in ciljno skupino.



RAVNANJE Z 
ODPADKI
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67%

17%

9%

5%

2%

vedno

pogosto

občasno

redko

nikoli

58%

23%

12%

6%

1%

1%

90%

8%

redkeje kot lani

enako pogosto kot lani

pogosteje kot lani

0%

90%

10%

Elektronske odpadke – odsluženo električno in elektronsko opremo – oddajam v posebne zbiralnike.

Ali letos to počnete …

Dve tretjini anketiranih ima odsluženo električno

in elektronsko opremo vedno oddaja v posebne

zbiralnike.

Ciljna skupina odsluženo električno in

elektronsko opremo oddaja v posebne

zbiralnike nekoliko manj pogosto.

SPLOŠNA JAVNOST
(15-65 let)

CILJNA SKUPINA
(25-40 let)

Oznaka statistično značilnih razlik med splošno javnostjo in ciljno skupino.
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41%

32%

14%

9%

3%

vedno

pogosto

občasno

redko

nikoli

35%

33%

18%

12%

2%

3%

81%

16%

redkeje kot lani

enako pogosto kot lani

pogosteje kot lani

4%

82%

14%

Če je le mogoče, se izogibam uporabi plastičnih lončkov za kavo za enkratno uporabo.

Ali letos to počnete …

Tri četrtine anketiranih se ponavadi izogiba

uporabi plastičnih lončkov za kavo za enkratno

uporabo.

Glede na lani se 16% vprašanih še pogosteje

izogiba uporabi plastičnih lončkov za kavo za

enkratno uporabo.

SPLOŠNA JAVNOST
(15-65 let)

CILJNA SKUPINA
(25-40 let)

Oznaka statistično značilnih razlik med splošno javnostjo in ciljno skupino.
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ODPADKI

19

24%

44%

22%

8%

2%

vedno

pogosto

občasno

redko

nikoli

19%

42%

28%

11%

1%

2%

92%

6%

redkeje kot lani

enako pogosto kot lani

pogosteje kot lani

2%

91%

7%

Če je le mogoče poskušam izdelke, ki jih uporabljam in se pokvarijo, dati v popravilo.

Ali letos to počnete …

Četrtina anketiranih da pokvarjene izdelke

vedno v popravilo. Dodatna slaba polovica da

pokvarjene izdelke pogosto v popravilo.

SPLOŠNA JAVNOST
(15-65 let)

CILJNA SKUPINA
(25-40 let)

Oznaka statistično značilnih razlik med splošno javnostjo in ciljno skupino.
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26%

26%

23%

17%

9%

vedno

pogosto

občasno

redko

nikoli

26%

28%

25%

16%

5%

21%

73%

6%

redkeje kot lani

enako pogosto kot lani

pogosteje kot lani

23%

73%

5%

Za nakup sadja in zelenjave uporabljam plastične vrečke za enkratno uporabo.

Ali letos to počnete …

Dobra polovica anketiranih za nakup sadja in

zelenjave ponavadi uporablja plastične vrečke

za enkratno uporabo.

SPLOŠNA JAVNOST
(15-65 let)

CILJNA SKUPINA
(25-40 let)

Oznaka statistično značilnih razlik med splošno javnostjo in ciljno skupino.
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RAVNANJE Z 
ODPADNO 
HRANO

22

10%

13%

25%

37%

15%

vedno

pogosto

občasno

redko

nikoli

9%

13%

29%

34%

14%

11%

87%

3%

redkeje kot lani

enako pogosto kot lani

pogosteje kot lani

7%

90%

3%

Zavržem vso hrano s pretečenim rokom uporabe.

Ali letos to počnete …

Dobra polovica anketiranih hrano s pretečenim

rokom uporabe zavrže redko ali pa nikoli.

Podobni rezultati na ciljni skupini.

SPLOŠNA JAVNOST
(15-65 let)

CILJNA SKUPINA
(25-40 let)

Oznaka statistično značilnih razlik med splošno javnostjo in ciljno skupino.
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23

30%

33%

21%

11%

6%

vedno

pogosto

občasno

redko

nikoli

23%

31%

29%

12%

6%

2%

89%

9%

redkeje kot lani

enako pogosto kot lani

pogosteje kot lani

1%

91%

8%

V našem gospodinjstvu poskušamo predelati čim več hrane, ki nam ostaja (npr. iz neporabljenega pire krompirja napravimo
cmoke, iz suhega kruha drobtine ipd.).

Ali letos to počnete …

Dve tretjini anketiranih v njihovem

gospodinjstvu poskušata predelati čim več

ostankov hrane.

Ciljna skupina ostalo hrano predeluje v manjši

meri.

SPLOŠNA JAVNOST
(15-65 let)

CILJNA SKUPINA
(25-40 let)

Oznaka statistično značilnih razlik med splošno javnostjo in ciljno skupino.
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24

0%

6%

21%

48%

25%

vedno

pogosto

občasno

redko

nikoli

0%

10%

29%

44%

17%

28%

69%

3%

redkeje kot lani

enako pogosto kot lani
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Zgodi se, da v našem gospodinjstvu zavržemo kar nekaj hrane, ker je kupimo preveč.

Ali letos to počnete …

V treh četrtinah gospodinjstev ponavadi ne

kupujejo prevelikih količin hrane, bi jo potem

zavrgli oziroma se to zgodi zgolj redko.

SPLOŠNA JAVNOST
(15-65 let)

CILJNA SKUPINA
(25-40 let)

Oznaka statistično značilnih razlik med splošno javnostjo in ciljno skupino.
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Če v restavraciji ne morem pojesti vse hrane, prosim, da mi jo zavijejo za domov.

Ali letos to počnete …

Dve tretjini vprašanih v restavracijah ponavadi

prosita, da jim preostanek hrane zavijejo za

domov.

SPLOŠNA JAVNOST
(15-65 let)

CILJNA SKUPINA
(25-40 let)

Oznaka statistično značilnih razlik med splošno javnostjo in ciljno skupino.
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Kadar nisem pretirano lačen / lačna, v restavracijah naročam polovične obroke.

Ali letos to počnete …

Dobra tretjina anketiranih v restavracijah nikoli

ne naroči polovičnih obrokov, čeprav niso lačni.

SPLOŠNA JAVNOST
(15-65 let)

CILJNA SKUPINA
(25-40 let)

Oznaka statistično značilnih razlik med splošno javnostjo in ciljno skupino.
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Trudim se, da kratke razdalje premagam peš ali s kolesom.

Ali letos to počnete …

7 od 10 vprašanih kratke razdalje ponavadi

premaguje peš ali s kolesom.

Glede na leto poprej 2 od 10 anketiranih kratke

razdalje pogosteje premagujeta peš ali s

kolesom.

SPLOŠNA JAVNOST
(15-65 let)

CILJNA SKUPINA
(25-40 let)

Oznaka statistično značilnih razlik med splošno javnostjo in ciljno skupino.
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Če je mogoče, uporabljam javni potniški promet (avtobus, vlak).

Ali letos to počnete …

Ena tretjina anketiranih ponavadi uporablja

javni potniški promet. Na drugi strani je slaba

četrtina vprašanih neuporabnikov javnega

potniškega prometa.

SPLOŠNA JAVNOST
(15-65 let)

CILJNA SKUPINA
(25-40 let)

Oznaka statistično značilnih razlik med splošno javnostjo in ciljno skupino.
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Trudim se, da v avtomobilu nisem edini potnik (da se nas npr. v službo/šolo, po opravkih pelje več skupaj).

Ali letos to počnete …

Dve tretjini anketiranih se vsaj občasno tudi, da

v avtomobilu niso edini potnik.

SPLOŠNA JAVNOST
(15-65 let)

CILJNA SKUPINA
(25-40 let)

Oznaka statistično značilnih razlik med splošno javnostjo in ciljno skupino.
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Če bi bila javna infrastruktura (avtobusne, železniške povezave) bolje urejena, bi se večkrat peljal/a z javnim prevozom.

Če bi bile poti bolj varne, bi za krajše razdalje večkrat izbral/a pešačenje ali vožnjo s kolesom.
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Slabi dve tretjini anketiranih se popolnoma

strinja, da bi se, v kolikor bi bila javna

infrastruktura bolje urejena, večkrat peljali z

javnim prevozom

Slaba polovica vprašanih se popolnoma strinja,

da bi, v kolikor bi bile poti bolj varne, krajše

razdalje večkrat pešačilo ali prevozilo s

kolesom.

S tem se popolnoma strinja nekoliko manjši

delež vprašanih v starosti 25-40 let.

SPLOŠNA JAVNOST
(15-65 let)

CILJNA SKUPINA
(25-40 let)
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Skrb za čistejše okolje se začne najprej pri meni kot posamezniku / posameznici.

Skrb za blaženje podnebnih sprememb se začne najprej pri meni kot posamezniku / posameznici.
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Večina vprašanih se strinja, da se skrb za

čistejše okolje najprej začne pri vsakem

posamezniku.

Nekoliko manjši delež anketiranih se strinja, da

se skrb za blaženje podnebnih sprememb

najprej začne pri vsakem posamezniku.

SPLOŠNA JAVNOST
(15-65 let)

CILJNA SKUPINA
(25-40 let)

Oznaka statistično značilnih razlik med splošno javnostjo in ciljno skupino.
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Na svetu 7 milijard ljudi, zato jaz kot posameznik / posameznica ne morem narediti nič pomembnega za čistejše okolje.

Na svetu 7 milijard ljudi, zato jaz kot posameznik / posameznica ne morem narediti nič pomembnega za blaženje podnebnih
sprememb.
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Polovica anketiranih se sploh ne strinja s tem,

da je njihova vloga v boju za čistejše okolje

nepomembna.

Podobno mnenje imajo tudi kar se tiče njihove

vloge v boju proti blaženju podnebnih

sprememb.

SPLOŠNA JAVNOST
(15-65 let)

CILJNA SKUPINA
(25-40 let)

Oznaka statistično značilnih razlik med splošno javnostjo in ciljno skupino.
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KVALITATIVNO

KVANTITATIVNO

NEUROMARKETINŠKE RAZISKAVE 

CONJOINT

STORYTELLING

SPLETNI PANEL

KAKO RAZISKUJEMO

KDO SMO

Za vas že vse od leta 1999 raziskujemo trg,

vam svetujemo in pomagamo sprejemati

optimalne marketinške in poslovne

odločitve.

Pri delu nas ženeta radovednost in

ustvarjalna strokovnost. Zato raziskujemo s

pomočjo širokega spektra naprednih

raziskovalnih pristopov.

Opremljeni s tehnologijo in znanjem tako pri

delu uporabljamo tudi najsodobnejše nevro

raziskovalne metode.
• eye tracking
• EEG
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Izhodišča

Komunikacijski načrt in 
kreativno spletno okolje 

Okoliščine

Leto 2020 je bilo intenzivno in naporno leto. Marsikateri načrt, ki smo ga 

ljudje imeli januarja, je padel v vodo ali pa se usmeril v povsem drugačno 

izvedbo. Nenehni občutek, da se je svet zataknil in se nič ne premika 

naprej, veliko sprememb v vsakdanu, nepredvidljiv razvoj dogodkov 

za vsak nadaljnji mesec in predvsem frustrirajoči občutek, da je covid 

središče našega sveta, so dejavniki, ki močno vplivajo na način 

razmišljanja, ravnanja in odzivanja ljudi. Vse to vpliva tudi na 

komunikacijski načrt v naslednjih mesecih. 

Boljša stran virusa je ta, da je več ljudi začutilo potrebo po stiku z naravo, 

da smo opazili razliko v okolju, ko je manj prometa, in da je več ljudi 

ozavestilo, kako nemočni smo, ko se nam narava postavi po robu. 

Vse to so pozitivni dejavniki, ki so nam lahko v pomoč. A v časih, ko smo 

predvsem utrujeni od karantene, prepovedi in strahu pred boleznijo, 

se moramo zavedati, da je osrednja pozornost ljudi drugje. Premišljeno 

moramo dobiti njihovo pozornost v potrpežljivih korakih in jim sodelovanje 

pri spremembah predstaviti kot njihovo odločitev, kot nekaj, na kar lahko 

vplivajo, kar ni ukaz ali grožnja, temveč opolnomočena odločitev 

posameznika in družbe, da bi zaživeli bolje. 

 

Zaradi okoliščin smo morali v tem času upoštevati tudi določene vplive 

na izbor medijev, kot je recimo aktualnost zunanjega oglaševanja ali 

primernost neposrednih komunikacij v obliki gverile. 
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Komunikacijska obdobja
Zavedati se moramo, da smo kot družba in posamezniki na različnih 

stopnjah razumevanja pomembnosti problema. Nemalo ljudi podnebno 

problematiko ignorira ali celo zanika. Zato je pomembno, da najprej 

ciljne skupine čim bolj povežemo s skupnim imenovalcem osnovnega 

razumevanja in zavedanja problema. Zelo je tudi pomembno, da 

Slovenijo v naslednjem koraku povežemo in motiviramo na čustveni ravni, 

saj bo to ključna energija sprememb v naslednjih letih projekta, ko se 

bomo lahko osredotočili na konkretne izzive ter rešitve. 

• 1. STOPNJA  - utrjujemo osnovne pojme, osvetlimo problem; 

splošni nagovor december 2020, januar in februar 2021

 

 

• 2. STOPNJA  - povežemo Slovenijo oziroma motivirane mlade 

in opolnomočene starejše; splošni nagovor s postavljanjem področij

• 3. STOPNJA  - izrazimo konkretne probleme po področjih ter 

konkretne rešitve po področjih do leta 2026
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Prva stopnja – December in 
začetek januarja: utrjujemo temelje

Kampanjo začnemo konec decembra.

Decemberski čas je zelo poseben, saj so ljudje osredotočeni na 

zaključevanje starega leta oziroma praznovanje začetka novega leta. 

Letošnji prehod bo seveda nekoliko drugačen, pa vendar moramo 

upoštevati okoliščine.

Televizija je v tem času izredno nasičeno medijsko okolje, letos bo še toliko

bolj, ker so nekatere druge medijske poti zaradi omejitve gibanja v ozadju. 

Zato smo se odločili, da poudarek namenimo drugemu mediju širokega 

dosega, in sicer radiu. 
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Ra oglas

Kot kreativno osnovo smo izbrali navado, da si ljudje ponavadi v želji po 

boljšem letu tik pred zaključkom še trajajočega obljubljamo, kaj vse bomo 

spremenili v naslednjem letu. Novoletne zaobljube oziroma odločitve so 

seveda odvisne od posameznika in pri vsakem drugačne, a večinoma 

temeljijo na spremembah na bolje. Točno to potrebuje tudi naš planet. 

Spremembe navad. 

Zato bo naše osnovno decembrsko sporočilo:

“Naj bo vsaj ena vaša novoletna zaobljuba namenjena skrbi za naš 

planet, saj imamo samo enega. Spremembe navad bodo dobre za vas in 

vse prihodnje generacije. Več na samo1planet.si”

Osnovno sporočilo bomo povezali z izjavami različnih posameznikov, ki 

bodo hkrati omogočale ljudem, da se poistovetijo z drugimi ter tako tudi 

sami ozavestijo zamirel ter vizijo dejanj v dobro planeta:

Spletno mesto

Januarja bomo objavili dodatno spletno mesto samo1planet, katerega 

namen je na poljuden, sproščen in pozitiven način komunicirati s širšo 

javnostjo. V drugi polovici decembra pa bomo kot uvod naredili podstran s 

širokim naborom predlogov spremenjenih navad, ki so predlog novoletne 

zaobljube. Ljudi bomo povabili, da si izberejo svojo novo navado, ki jo lahko 

tudi podelijo v družbenih medijih. 
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Primer vprašanja v kvizu

Kviz

Konec decembra oziroma na začetku januarja bomo prek digitalnih kanalov

povabili čem več posameznikov, naj sodelujejo v interaktivnem kvizu o 

osnovnih dejstvih, vezanih na ogljični odtis ter na naš vpliv na podnebne 

razmere. Tako bomo dosegli širše osnovno poznavanje ključnih terminov 

in problema. To vedenje javnosti nam bo v pomoč, ko bomo začeli širšo 

medijsko kampanjo. Kviz je zastavljen kot sproščen izziv, da preveriš koliko 

znanja imaš in izzoveš svoje prijatelje ter nam tako tudi pomagaš širiti glas. 

Ko posameznik odgovori pravilno na vprašanje, dobi tudi dodatno razlago 

vsebine. Če odgovori napačno, ga spodbudimo, da poskusi znova. 

Dva odgovora sta vedno bolj resna (eden od njiju tudi pravi), tretji pa je 

bolj zabaven, da dodamo sproščen ton. 
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Posnetek koncerta mladinskega orkestra

Konec poletja smo podprli nastop Slovenskega nacionalnega mladinskega 

orkestra na Festivalu Ljubljana. Odločitev je temeljila na dejstvu, da so mladi

izredno pomembna ciljna skupina našega projekta, saj so tisti, ki so najbolj 

motivirani spremeniti navade in v to prepričati tudi svoje okolje. 

To sodelovanja je del aktivnosti E6.1. 

Posnetek koncerta, ki se je zgodil poleti, bomo kot dodatno vsebino 

objavili na RTV Slovenija. Koncert bomo dopolnili s posnetki mladih 

glasbenikov, ki bodo pred kamero povedali, kakšne so njihove zaobljube 

oziroma nove navade, povezane z našim planetom. Poleg njih bodo izjave 

dali tudi vsi drugi nastopajoči. Koncert bomo opremili z vizualno podobo 

našega projekta. 

V nekaj tiskanih medijih bomo objavili plačane PR-objave s kratkim opisom 

namena projekta in izjavami predstavnikov partnerjev, kaj je po njihovem 

mnenju na njihovem področju delovanja pomembna novoletna zaobljuba 

za planet in zakaj. 

Namena sta dva. Pokazati ljudem, da je care4climate velik projekt z močno 

energijo različnih partnerjev, ki so združili moči. Tako bomo psihološko 

dosegli željo ljudi, da se pridružijo nečemu pomembnemu. Drugi enako 

pomemben namen pa je ljudi spodbuditi k razmišljanju o novih začetkih 

in spremembah navad. 

Predstavitev partnerjev projekta in 
njihova popotnica v novo leto
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Družbeni mediji

Način obravnave aktivnosti na družbenih medijih je podrobneje pojasnjen 

v zapisu strategije delovanja na družbenih medijih.



 

Zavedanje o problematiki je pri velikem delu širše javnosti še vedno zelo 

površno. Velik del javnosti o problemu sploh še ne razmišlja aktivno, nekateri 

ga še vedno zanikajo.  

Cilj te stopnje je, da v celotni slovenski javnosti vzpostavimo zavedanje, da je 

problem stvaren, da se ga moramo zavedati in ga začeti reševati vsak od nas 

kot posameznik in kot član družbe. Spodbudili bomo zavedanje in odločitev 

pri posameznikih: tudi jaz moram nekaj narediti, spremeniti. Na tej stopnji je 

spodbuda sorazmerno razumska, ne poglablja posameznega področja 

projekta, ampak vzpostavlja pripravljenost posameznika slišati vse tisto, kar 

imamo namen povedati in spremeniti na naslednjih stopnjah projekta. 

Ta korak navezuje na temelje, postavljene v letu 2020.

Njegovo ključno sporočilo je:

“Hej, problem imamo – nehajmo se igrati s planetom, spremenimo navade. 

 

Prva stopnja – 
januar, februar in začetek marca: 
aktiviramo posameznika
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Televizija

Osrednji medijski kanal je televizija, kjer s TV-oglasom opozorimo ljudi, da se 

igramo s planetom in da je čas, da stvari postavimo na prave, zdrave tire. 

S TV-oglasom vzpostavimo zavedanje in začetek dialoga, spodbudimo obisk 

spletnega mesta ter vpeljemo besedno zvezo »samo 1 planet« kot 

prepoznaven komunikacijski element. 

Družbeni mediji

Na družbenih medijih podpiramo kampanjo ter vsebine in aktivnosti partnerjev. 

Način obravnave aktivnosti na družbenih medijih je podrobneje pojasnjen v 

zapisu strategije delovanja na družbenih medijih.

Digital

V spletnem okolju povabimo mlade in znane Slovence, da podprejo kampanjo 

tako, da posnamejo svoj nagovor, zakaj moramo vsi skupaj spremeniti navade. 

Povabimo jih, naj nagovor podelijo na svojih družbenih medijih ter tako širijo 

glas. Posnetke nekaterih od njih, ki so najbolj prepoznavni ali za projekt 

zanimivi, bomo podelili tudi mi po izbranih digitalnih poteh. 

Poleg tega, da s pomočjo vplivnih in prepoznavnih posameznikov aktiviramo 

javnost in poudarjamo podnebno problematiko, je naš cilj tudi pripeljati ljudi 

na spletno mesto, kjer jim podrobneje prdstavimo možnosti njihovega 

delovanja ter tvornih sprememb. 
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Tisk

V tiskanih medijih imamo veliko vsebinskih člankov, kjer poleg ključnega 

sporočila, zakaj se ne smemo več igrati s planetom, poudarjamo in 

pojasnjujemo posamezna področja. Zakaj so pomembna, kaj je težava in 

predvsem kaj je rešitev. Članki so vedno dopolnjeni z izjavami predstavnikov 

partnerjev, tako krepimo verodostojnost ter razvijamo prepoznavne 

strokovnjake za obravnavano področje. 

*Objave v tiskanih izdajah se kot del dogovora prenesejo tudi v digitalne 

objave oziroma na spletno mesto in v družbene medije.

Radio

V februarju z radijskim oglasom vzpostavimo zavedanje glede dejanj, 

s katerimi lahko vsak od nas prispeva k boljši skrbi za planet.

*Del dogovora je podpora na spletnem mestu in v družbenih medijih.

OPOZORILO!

Komunikacijski načrt je zasnovan na izhodiščih sočasnih okoliščin, 

ko je zapisan. Glede na vse spremembe v družbi in v medijih ter glede 

na dejstvo, da je komunikacija vedno dvosmerno (so)delovanje, ki zahteva 

prilagajanje na odzive v okolju, dopuščamo možnost, da bo v procesu 

izvajanja načrta lahko prišlo tudi do morebitnih sprememb oziroma 

prilagoditev v izboru medijev ali oblikovanju izvirnih nagovorov. 

!



Komunikacijska strategija 
odnosov z javnostmi

Komunikacijska strategija projekta care4climate je podpora vsem aktivnostih 

projekta. Prek različnih poti komunikacija naslavlja tako splošno kot tudi 

strokovno javnost. Sporočila so oblikovana naslovniku primerno, saj so le 

tako lahko doseženi zastavljeni cilji:

•  informiranost javnosti o obstoju in dejavnostih projekta care4climate,

•  stalna ozaveščenost javnosti glede podnebnih sprememb in razlogov zanje,

•  aktivacija posameznika in občutek, da lahko tudi slehernik vpliva na 

   upravljanje posledic podnebnih sprememb, 

•  predana medijska podpora akcijam, ki se izvajajo v sklopu projekta, 

•  medijska podpora partnerjem projekta, ko njihove dejavnosti nagovarjajo 

   projekt care4climate,

•  sproti posodabljene vsebine na spletnih straneh samo1planet.si in 

   care4climate.si.

 

1. Način komunikacije
Komunikacija je zasnovana na načelu tako imenovanega pozitivnega

komuniciranja. To pomeni, da bomo v javnost poslali sporočila – tudi tista 

manj prijetna – o posledicah podnebnih sprememb, toda na pozitiven način. 

Informacije, ki bodo dane v javnost, ne bodo samo prilagojene naslovniku, 

pač pa bo sporočilo vedno tvorno naravnano. Od prejemnika informacije je 

zato pričakovati pozitiven odziv, prav tako pa podana vsebina ne sproža 

negativnih čustev, občutka tesnobe in zaradi tega želje ignorirati, 

zanikati problem. 
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2. Ključne besede komunikacije na 
splošni ravni:

•  podnebje, 

•  planet, samo1planet 

•  prihodnost, 

•  aktivni posameznik, 

•  sedanjost in prihodnost v kontekstu vloge posameznika, 

•  sprememba navad, 

•  okolje, 

•  toplogredni plini,

•  ogljični odtis,

•  energijska učinkovitost,

•  aktivna ali trajna mobilnost,

•  zeleno naročanje, zeleno poslovanje,

•  odpadna hrana,

•  odgovorno kmetijstvo,

•  pogozdovanje,

•  primeri dobre prakse,

•  bodi glas planeta,

•  blaženje podnebnih sprememb. 
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Care4climate je obsežen projekt, ki sega na zelo različna področja, 

zato bo ključnji del komunikacije zaznamovala stalna prisotnost prek 

teh komunikacijskih poti: 

•  spletna stran samo1planet.si za komunikacijo s širšo javnostjo,

•  spletna stran care4climate.si za komunikacijo s strokovnimi javnostmi,

•  pojavnost vsebin v medijih širokega dosega (radio, televizija, spletni portali),

•  družbena omrežja projekta care4climate,

•  družbena omrežja partnerjev projekta care4climate,

•  novičnik care4climate.

Tematska osnova komuniciranja je postavljena na šest vsebinskih področij, 

ki imajo svoje zakonitosti in naslovnike. Komunikacija bo zato za vsako od 

njih prilagojena, upoštevane pa bodo tudi dejavnosti partnerjev, ki so na 

določenem področju aktivni: 

•  zeleno javno naročanje,

•  odpadna hrana,

•  trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih,

•  ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo, 

•  trajnostna mobilnost,

•  raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF).

3. Področja in osrednje teme 
komuniciranja:
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V sporočilih nagovarjamo splošno in strokovno javnost. Prav tako pa glede 

na naslovnika prilagajamo vsebino informacije.

4.1. Strokovna javnost

•  partnerji projekta,

•  podjetja in različne gospodarske panoge,

•  mediji, ki se s tematiko energetike ukvarjajo s strokovnega stališča, 

•  različni naslovniki, ki so v osnovi seznanjeni ali dejavno povezani s področji, 

   kot so toplogredni plini, ogljični odtis, zeleno naročanje ipd.,

•  zainteresirane organizacije, civilne pobude in nevladne organizacije, vezane 

   na področje projekta,

•  občine,

•  zakonodajni in politični odločevalci. 

Besedila, vezana na strokovno javnost, so poglobljena in podkrepljena s 

strokovnimi ugotovitvami ter raziskavami. Ob tem pa so tudi osrednji vir 

komunikacije s splošno javnostjo, seveda s prilagojenim besediščem, čemur sta 

dodana še vir in povezava do strokovne objave.

 

4.2. Splošna javnost

•  mladostniki, ki so jim podnebne spremembe jasne in je trajnostno naravnana 

   družba v njihovem načinu razmišljanja samoumevna, 

•  mlade družine, ki razmišljajo podobno kot mladostniki in so že opolnomočene 

   narediti spremembe, 

•  starejši, ki o problemu slišijo iz medijev, ampak tovrstnega načina življenja še 

   niso osvojili.

4. Naslovniki komunikacijskih 
vsebin: 
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4.2.1 Podrobnejša delitev splošne javnosti: 

•  aktivisti,

•  aktivno prebivalstvo, ki se problema zaveda in je motivirano, a posamezniki 

    ne vedo dovolj, kje in kako bi začeli uvajati spremembe, 

•  družine in posamezniki, ki se vse bolj zavedajo problema, razmišljajo o tem, 

    da bi bil čas vpeljati spremembe v vsakdanje življenje, 

•  prebivalstvo, ki pravi, da problema ni.

5. Ključna sporočila projekta 
care4climate: 

•   predstaviti problematiko podnebnih sprememb,

•   vzbuditi željo in pokazati, da lahko tudi posameznik pomaga,

•   nagovarjati javnost s konkretnimi rešitvami po posameznih področjih,

•   povezati Slovenijo v skupnem cilju,

•   biti v pomoč partnerjem pri komunikaciji njihovih akcij, povezanih s C4C,

•   spremeniti navade na področju rabe energije posameznikov in organizacij,

•   nagovarjati javnost s konkretnimi rešitvami:

•   prikazati, kako z majhnimi dejanji lahko dosežemo velike spremembe,

•   komunikacijsko podpreti aktivnosti partnerjev,

•   deliti projektna sporočila.
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6. Dolgoročni cilji:

Care4climate ni projekt, ki bi se lahko zgodil čez noč. Tudi količina informacij, 

ki jo mora v svojem poslanstvu projekt predati javnosti, je obsežna. Zato so 

dolgoročni cilji komunikacijske strategije projekta naslednji: 

•  spletna stran samo1planet.si ni samo obveščevalno naravnana, pač pa, 

   si prizadeva postati vir informacij o tematiki podnebnih sprememb, ki so 

   zbrane in bodo uporabljene za obveščanje javnosti,

•  aktivacija posameznikov in množic,

•  spremljanje pozitivnih rezultatov posameznikov, lokalnih skupnosti in 

   širše družbe,

•  prepoznavnost projekta v mednarodnem okolju,

•  stalni medijski partnerji, ki v svoji uredniški politiki verjamejo projektu in 

   lahko z njimi ustvarjamo vsebine dolgoročno, 

•  v družbi ustvariti zavedanje, da lahko in moramo podnebne spremembe 

   blažiti skupaj.

7. Nagovarjanje medijev: 

Sporočila, ki bodo namenjena splošni javnosti, bodo ob ustaljenih 

komunikacijskih poteh projekta (samo1planet.si) potekala prek novinarskih 

zapisov. Vsak medijski kanal bo imel svojo nalogo v komunikaciji, saj bo s tem 

še dodatno vidna zunanja razsežnost projekta. Prav tako pa so mediji v vlogi 

podpore osrednjih kampanj v sklopu projekta care4climate. 
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8. Vrste medijev

8.1. Tiskani mediji

Na prvi stopnji bomo prek tiskanih medijev gradili ozaveščenost javnosti o 

projektu care4climate, nato pa utrjevali osrednja sporočila projekta po 

področjih. Tisk ob spletu namreč dopušča podajanje najobsežnejše 

količine informacij, zato ga lahko uporabimo za razlage, utemeljitve in 

širši prikaz. 

Med osrednje tiskane medije zajemamo predvsem dnevne časopise in 

revije, ki so v svoji uredniški politiki povezani s temami projekta. 

Med dnevnimi časopisi so to Delo, Dnevnik, Večer, Finance, Primorske 

novice in drugi. Med uredniško področno usmerjenimi revijami pa na 

primer Gea, National Geographic, EOL in druge. 

Krajše novice, vezane na projekt care4climate ali na spremljevalne 

dogodke, bo moč objavljati tudi v revijah, ki poudarjajo način življenja. 

Med njimi so zagotovo različne priloge, kot sta Polet in Nika, pa tudi 

revije, kot so Lepa in zdrava, Zarja, City magazine, Avenija, Družina 

in druge. 

Pri tem bomo posebno pozornost namenili tudi tisku, ki izhaja lokalno, 

saj bo to odlična priložnost za poročanje o zgledih dobrih praks, s tem pa 

bomo še bolj vzpostavili stik z aktivnim prebivalstvom. V to skupino 

spadijo: Revija Ljubljana, Loške novice, Panorama, glasilo občine Pivka 

in drugi. 
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8.2 Spletni mediji

Osrednja naloga spletnih medijev je takojšnja povezava in predstavitev 

aktivnosti, povezanih s projektom care4climate. Omogočajo stalno vez s 

ključnimi partnerji in podporo projektu. V Sloveniji je tudi odlična zastopanost 

lokalnih spletnih medijev. 

Med večje državne spletne portale tako prištevamo spletne strani, kot so 

rtvslo.si, 24ur.com, siol.net in podobni, med lokalne pa strani, kot so 

lokalno.si, pomurec.com ali celo na občinskih ravneh. 

Pri komunikaciji s spletnimi mediji bo v ospredju tudi vez s tiskanimi mediji in 

njihovimi spletnimi stranmi, kot so delo.si, dnevnik.si, vecer.com in drugi. 

8.3. Radio

Radijski prostor bo namenjen ne samo oglasnim vsebinam, pač pa je odličen 

kanal za prestavitev podrobnosti kampanje in vzpostavljanje interakcije z 

javnostjo. Izhodišče so lahko številne kontaktne oddaje na državni in lokalni 

ravni, pa tudi podcast, ki je lahko objavljen v daljši različici na spletu in v krajši 

obliki v radijskem etru.

8.4. Novičnik

Ker je v sklopu projekta neposredna komunikacija s splošno javnostjo 

ključnega pomena, bodo imeli svoje posebno mesto tudi zainteresirani 

posamezniki, ki se bodo prijavili na novice. Naslovniki novičnika so namreč 

tisti, ki bodo prvi postali glas planeta in izvajali spremembe v praksi, v 

vsakdanjem življenju.
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8.4.1. Sporočilnost novičnika za splošno občinstvo: 

•  poljudno in pozitivno zapisano, jasno,

•  s primeri iz vsakdanjega življenja,

•  predlogi akcij, ki so hitre in lahko izvedljive v vsakem gospodinjstvu,

•  nagrada za “pomoč okolju” – občutek nagrajenosti,

•  novičnik pomaga pri izvajanju akcij.

8.4.2. Novičnik za partnerje:

Povezanost med partnerji je ključna in prek novičnika ustvarjamo stalno 

obveščenost ter sodelovanje. 

OPOZORILO!

Zapisanemu dopuščamo tudi možnost manjših korekcij, saj je projekt 

zaradi svoje obširnosti tudi izredno dinamičen. Na zapisano lahko kar 

najbolj vpliva sprememba poteka dogodkov zaradi sočasnih razmer, 

prilagajanja načina komunikacije na podlagi analitike, odziva javnosti 

in podobno. 

!
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Cilj projekta:

•  povečati ozaveščenost splošne javnosti glede podnebnih sprememb in    

   njihovega blaženja ter spodbuditi spremembe navad v vsakdanjem 

   življenju za učinkovitejši prehod v NOD (Nizkoogljična družba),

•  predstaviti vzroke podnebnih sprememb ter izobraziti ciljne skupine o   

    podnebnih spremembah, razlogih in rešitvah.

Ozadje

KLJUČNI PROBLEM, KI GA REŠUJEMO:

•  premajhno zavedanje prebivalstva o problematiki podnebnih 

   sprememb;

•  del ciljne skupine ni opolnomočen, drugi del ciljne skupine pa ni dovolj 

   ozaveščen in motiviran, da bi tvorno vplival na vzroke podnebnih 

   sprememb.

•  Imamo samo 1 planet!

•  Vsako dejanje šteje, vsak dan!

Strategija družbenih omrežij

KLJUČNA SPOROČILA

Cilji

DOLGOROČNI CILJ: sprememba navad prebivalstva + sprememba delovanj 

podjetij in institucij. 

KRATKOROČNI CILJI se opredelijo za določeno kampanjo (npr. prijave na 

newsletter, kliki na oglasih, video ogledi, vpletenost v objavah.
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Cilji na družbenih omrežjih:

•  povečanje prepoznavnosti care4climate in samo1planet,

•  razširjanje skupnost ter aktiviranje, spodbujanje te skupnosti,

•  ustvarjanje nabora že ozaveščenih, naprednih posameznikov, ki jih bolj 

   podrobno nagovarjamo,

•  razpošiljanje vsebine – deljenje točne in strokovne vsebine; objavljanje vsebin 

    za vsako ciljno skupino; vzpostavljanje pomembnega vira točnih informacij,

•  povečanje števila obiskov na spletni strani – branje vsebin na spletni strani

   (Projektni KPI – povprečni čas na spletni strani: 2,5 min).

Strategija družbenih omrežij

Naša strategija na družbenih omrežjih je ozaveščati in izobraževati ciljne 

skupine ter jih povezovati v skupnost. S komunikacijo na družbenih omrežjih

želimo podpreti dejavnosti komunikacijskih kampanj, sporočila in pobude 

partnerjev, aktivirati posameznike in nagovoriti podjetja. 

Na družbenih omrežjih bomo prilagajali sporočila, da bodo ustrezala 

posebnostim določene komunikacijske poti in različnim ciljnim skupinam. 

Tematiko podnebnih sprememb moramo spremeniti v nekaj aktualnega in 

zanimivega za vsako ciljno skupino. Pri tem bomo uporabljali različne izvirne 

načine obravnave.

Ciljne skupine projekta so prvenstveno opredeljene v dokumentu 

komunikacijske strategije. Za namene družbenih omrežjih smo iz te opredelitve 

poudarjeno osvetlili tri prvotne ciljne skupine. Znotraj teh ciljnih skupin bomo 

uporabili strategije izbiranja in razčlenjevanja na osnovi različnih interesov, 

starosti in vedenja.
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Ciljne skupine

#1 MLADI (13–30 mladi, ki želijo spremeniti svet)

Mladi so inovativni in se zavedajo resnosti problematike, vendar niso 

opolnomočeni, da bi izvedli spremembe. Naš cilj je tej skupini dati glas 

in spletno okolje, da lahko dosežejo svoje cilje oziroma o njih poročajo. 

#2 ODRASLI IN STARŠI (30+ starši, ter odrasli vključno s starejšo 

populacijo, ki imajo moč narediti določene spremembe)

#3 PODJETJA, VODITELJI (slovenska podjetja, voditelji na 

različnih področjih)  

Odrasli so opolnomočeni za izvedbo večjih sprememb, vendar imajo 

že ustaljene navade. Naš cilj je spodbuditi in izobraziti te skupine ter jim 

pokazati, kako na najmanj boleč način uvesti spremembe svojih navad.

Podjetja so ključni deležniki na področju sprememb v gospodarstvu.

Zaradi možnih izgub dobička so bolj previdna pri sprejemanju 

sprememb. Naš cilj je prispevati k spremembi dojemanja trajnostnih 

rešitev in prikazati, kako lahko podjetja začnejo ali nadaljujejo svojo 

pot k NOD.

Kanali

GLAVNI KANALI ZA SPLOŠNO JAVNOST Facebook; Instagram

OSREDNJI KANAL ZA PODJETJA IN OBČINE LinkedIn

PODPORNI KANAL Twitter
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Facebook (FB)

Na facebooku dosežemo široko publiko. Zato bomo tu nadaljevali 

delitev strokovnih vsebin, vendar bomo poskušali najti zanimive načine, 

da bi pritegnili uporabnike, da bi sodelovali v objavah in prebrali več na 

spletni strani. 

KAJ?

Delimo zanimive in strokovne vsebine, povečujemo vpletenosti v objave 

ter grajenje skupnosti; spodbujamo razpravo ter odgovarjamo na tvorne 

komentarje; razširjamo informacije o zgledih dobre prakse in 

projektnih zmagah. 

KAKO DO REZULTATOV?

•  Obisk (promet) na spletno stran ali spletni dnevnik (blog) – obisk oziroma

   promet na spletnem mestu se nanaša na uporabnike, ki obiščejo spletno mesto. 

   Spletni promet se meri v obiskih.

•  Vpletenost v objave – število dejanj, ki jih uporabniki naredijo, povezano z 

   objavo, kar pomeni všečke, delitve, komentarje in podobno. 

•  Doseg – doseg objave je število ljudi, ki so videli določeno objavo v svojem 

   news feedu.

•  Izgrajevanje skupnosti je proces širjenja skupine sledilcev s skupnim interesom 

    in vsebinsko povezovanje. 

•  Tržno sledenje (retargeting) – plačljiva oglaševalska strategija, ki pomeni 

    prikazovanje oglasov ljudem, ki so že obiskali spletno mesto ali stran na 

    facebooku. 
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Instagram – zgodba na instagramu (instagram story)

Na instagramu dobimo več mladih, zato jih bomo tu nagovarjali bolj usmerjeno. 

Kanal temelji na fotografijah in grafikah. Če želimo doseči dober odziv pri 

deljenju sporočil, je pomembno pripovedovanje zgodb z besedo, sliko, 

gifi in grafikami (storytelling).  

KAJ?

Objavimo informacije, nasvete, predloge, da spodbudimo ciljno skupnost, 

da naredi več. Delimo dobre prakse in projektne zmage. Vsebina je bolj 

zabavna kot na FB, uporabljamo kreativne grafike in ilustracije ter 

krajša besedila.

ZGODBA NA INSTAGRAMU (INSTAGRAM STORY)

Postavljamo vprašanja, širimo skupnost in povečujemo vpletenost uporabnikov. 

Cilj kanala je, da spodbudimo pozornost uporabnika na pomembno temo 

oziroma vsebino.

•  Za namen formata instagram story bomo pripravili tudi nove GIF-nalepke.

IGTV

Objavljamo videovsebine dobrih praks, posnetke dejavnosti partnerjev, 

sodelovanja z ambasadorji projekta, vplivneži, animacije infografik in podobno. 

KAKO DO REZULTATOV?

•  Obisk (promet) na spletno stran ali spletni dnevnik (blog) – obisk oziroma 

   promet na spletnem mestu se nanaša na uporabnike, ki obiščejo spletno mesto. 

   Spletni promet se meri v obiskih.

•  Vpletenost v objavah – število dejanj, ki jih uporabniki naredijo, povezano z 

   objavami, kar pomeni všečke, delitev, komentarje in podobno. 

•  Doseg – doseg objave je število ljudi, ki so videli določeno objavo v svojem 

    news feed.

•  Izgrajevanje skupnosti je proces širjenja skupine sledilcev s skupnim interesom.
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LinkedIn

Je ključni poslovni kanal za nagovarjanje različnih ciljnih skupin v gospodarstvu 

oziroma poslovnih javnosti (zeleno javno naročanje in zeleno poslovanje). 

Je tudi primerna pot za sporočanje vsebin, povezanih z delovanjem občin, 

razpisov, zelene politike oziroma zakonodaje, kmetijstva in gozdarstva. 

V tem okolju poudarjamo pomembne dogodke. 

Twitter

Twitter je kanal, ki ima v Sloveniji sorazmerno majhen doseg uporabnikov. 

Osredotoča se na oblikovalce mnenja v družbi. Kanal bomo na tej stopnji 

namenili predvsem deljenju vsebin partnerjev, ki so aktivni na Twitterju, 

delili bomo projektne zmage in dobre prakse iz Slovenije v angleščini. 

Povezovali se bomo tudi z drugimi evropskimi projekti. 

Poudarjali bomo udarne ter pomembne novice.

KAJ?

Gradimo skupnost, ki združuje vse vidike gospodarskega sektorja, občin ter 

javnega sektorja; širimo informacije o zgledih dobre prakse družbene 

odgovornosti v poslovanju; gradimo osebne stike; želimo navdihniti sogovornike, 

da se aktivirajo in začnejo sprejemati okolju bolj prijazne odločitve.

KAKO?

•  Vsebino osredotočamo na zeleno gospodarstvo, zeleno javno naročanje; 

   zelene prakse.

•  Uporabljamo ustrezne ključnike (hashtag).

•  Vsebine peljejo na spletno stran oziroma poudarjajo strokovne članke, 

   dokumente in dogodke.
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Vsebinske rubrike
Conversation starter

 
1. [ZELENI SLOVAR] 

 
Kanali: Facebook in Instagram

•  slovarček pomembnih pojmov

•  kaj je …? – dejstvo; zanimiva informacija

•  format: carousel

Na začetku bo to tedenska rubrika, potem lahko zmanjšamo njeno pogostnost 

(ko dovolj dobro izobrazimo uporabnike).  

Conversation starter
 

3. [MIT ALI RESNICA]
 

Kanali: Facebook in Instagram

Razbijamo vse mite, povezane s podnebnimi spremembami in podnebno krizo.

 

Conversation starter
 

2. [ALI STE VEDELI?]
 

Kanali: Facebook in Instagram

•  pomembna dejstva na področju podnebnih sprememb in okoljevarstva

•  zanimivosti

•  svetovni dnevi

•  kratke izjave

•  format: image 

•  mesečna rubrika (2-krat na mesec)
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 Pisno navedemo dejstvo in povabimo uporabnike, da se odločijo, ali gre za mit 

ali resnico, ter jim nato predstavimo strokovne utemeljitve.

•  format: image (ustreza funkciji poll na Facebooku)

•  mesečna rubrika (1-krat na mesec)

 

 

 

Kampanja znotraj rubrike »Mit ali Resnice«

 

3.1 [KAJ REČI NEKOMU, KI REČE]
 

Kanal: Zgodba na Instagramu (Instagram Story)

Vsem, ki verjamejo, da se moramo vsi aktivirati in pridružiti ozaveščanju 

Opomnik kot na telefonu – vsebina: imamo samo1planet; še sedem let in 

zmanjkalo nam bo naravnih virov in časa (porabili bomo ves »climate budget«).

V besedilu objave sta vedno kratka razlaga in povezava do uporabne 

informacije na spletu.

•  format: image

•  občasna rubrika (npr. vsak tretji četrtek)

Izvirno predstavimo zadevo kot pogovor prek klepetalnikov. 

•  format: animacija

•  kampanja za mlade

in spremembam navad, pomagamo s predlogi odgovorov na skeptične 

odzive.

Conversation starter

 

4. [OPOMNIK]

Kanali: Facebook, Instagram, morda tudi Twitter
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Conversation starter 

5. [NE SPREGLEJTE] 
Kanali: Instagram in Facebook (omemba na Twitter s povezavo 
na IG/FB)

Poudarjamo knjige, filme, članke, podcaste, ki na zanimiv način predstavljajo 

naše tematike. 

Decembra oziroma v času obdarovanj bomo objavili predloge oziroma nasvete, 

kaj lahko podarimo bližnjim.

•  format: carousel

•  mesečna rubrika

Conversation starter

6. [POZITIVNI PETEK]

Kanali: Facebook, Instagram, LinkedIn

Obveščamo o tvornih pobudah, dobrih praksah, posameznikih, ki so dejavni na 

področju okoljevarsta (ali pa samo s svojimi dejanji izkazujejo trajnostno življenje).

Navedemo zglede: dobre prakse partnerjev, svetovne dobre prakse.

 

Objavljamo dobre novice.

Izpostavimo profile, ki podpirajo trajnostne rešitve.

•  tedenska rubrika

•  LinkedIn: objavljamo članke s tematiko dobrih praks in/ali pobud 

   (vsebine, povezane s podjetji).

stran 31



Conversation starter 

7. [NAMIG ZA TRAJNOSTNI PREMIK]  
Kanali: Facebook, Instagram, LinkedIn (razporediti na tri stebre po kanalih 
in konkretno opredeliti, kaj bo na posameznem kanalu). 

•  nasveti, kako spremeniti navade in ravnati bolj trajnostno

•  cilj: spodbujanje sprememb

•  tedenska rubrika

I steber: Facebook in Instagram

•  konkretni nasveti za zmanjševanje ogljičnega odtisa, lahko kot kratek nasvet 

   ali kot resne, strokovne vsebine za razumevanje vzrokov podnebnih sprememb

•  informativen in praktičen pristop

Nagovarjamo družine in odrasle posameznike.

II steber: LinkedIn

Nasvete osredotočamo na tematike, kot so kmetijstvo, zeleno javno naročanje, 

gozdarstvo, zeleno gospodarstvo in podobno.

•  Pripravljamo članke z nasveti, ki jih delimo na LinkedInu.

Nagovarjamo podjetja in strokovne javnosti.

III steber: Zgodba na Instagramu (Instagram Story)

•  interaktivne ter zabavne ilustracije in animacije

Vsebine prilagodimo ciljni skupini in jih naredimo nekoliko bolj sproščene 

(npr. kupujemo stara oblačila; zakaj sem varčen?; kako zmanjšamo 

živilske odpadke?).

Nagovarjamo mlade posameznike.
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Conversation starter

8. [CARE4CLIMATE]

•  poročanje, kaj so aktivnosti in pobude projekta, projektni dosežki in objava 

    zgledov dobrih praks

•  predstavitev partnerjev in njihovih dejavnosti

•  kanali: Facebook, LinkedIn

Upravljanje s skupnosti

INSTAGRAM 
 

•  odgovarjanje na tvorne komentarje in predloge
 

•  odpisovanje na tvorna sporočila v DM
 

FACEBOOK 

•  odgovarjanje na tvorne komentarje, všečkanje smiselnih komentarjev.  

 
 TWITTER 
•  všečkanje in objavno sledenje (retweet)

 
Doseg objav povečamo s plačano promocijo: prikazovanjem objav 

ciljnim skupinam. Algoritem Facebooka (ki je tudi lastnik Instagrama) 

ne prikaže vse objave oziroma vsako objavo vidi le nekaj odstotkov vseh 

sledilcev. Zato je treba plačati za prikaze, ki lahko povečajo doseg ter 

število sledilcev projektnih strani. Le tako lahko dosežemo za učinek 

objave dovolj širok krog ljudi. 
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Plačane objave
 

FACEBOOK / INSTAGRAM

•  zbiranje že ozaveščenih, naprednih posameznikov

•  obisk (promet) na spletno stran

•  obisk (promet) na spletno stran

 

OPOZORILO!

Strategija družbenih omrežij je zasnovana na izhodiščih sočasnih okoliščin, 

ko je zapisana. Glede na vse spremembe v družbi in v medijih ter glede na 

dejstvo, da je komunikacija vedno dvosmerno (so)delovanje, ki zahteva 

prilagajanje na odzive v okolju, dopuščamo možnost, da bo v procesu izvajanja 

strategije lahko prišlo tudi do morebitnih sprememb oziroma prilagoditev 

v oblikovanju izvirnih nagovorov.

!
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