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Priročnik za trajnostno 
vodenje organizacij in 
trajnostne dogodke

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.
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Zaveza partnerjev obeh 
aktualnih slovenskih IP Life 
projektov

Partnerji projekta Life LIFE-IP NATURA.SI in LIFE IP CARE4CLIMATE smo 

odločeni, da bomo pri izvajanju projektnih aktivnosti sledili načelom 

trajnostnega razvoja, s poudarkom na okoljskih vidikih.

Zavedamo se, da izvajamo dva velika projekta, v katera je vključenih 

veliko partnerjev in deležnikov in da imamo tako lahko velik vpliv na 

trg in ponudbo. Svoje aktivnosti izvajamo odgovorno do okolja in s 

tem zmanjšujemo negativne vplive v času projekta kot tudi z zgledom 

postavimo temelje za boljše ravnanje v prihodnje.

Motiv je že v cilju obeh projektov, ki sta namenjena boljšemu izvajanju 

okoljske zakonodaje in doseganju konkretnih okoljskih ciljev. Želimo, da 

se prav vsak, ki bo vključen v naša projekta, zaveda teh ciljev in po svojih 

najboljših močeh prispeva k njihovemu doseganju.

Vsak od partnerjev se zaveda, da za izvedbo projekta porabljamo javna 

sredstva in da pri tem še bolj odgovorno do okolja in gospodarno 

ravnamo z njimi. Zaradi velikega obsega sredstev dajemo pomembne 

signale tudi proizvajalcem/ponudnikom in z našim povpraševanjem 

nudimo zgled ostalim potrošnikom. 
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Namen tega priročnika je dati jasna in realna navodila partnerjem, kako se 

lotiti organizacije svojega dela, na kakšen način ozeleniti nakup opreme 

oz. najem storitev in kako pripraviti dogodke, da ne bomo povzročali 

nepotrebnih pritiskov na okolje in naravo. Pregledali bomo, katera so 

tista področja, kjer je potencial za zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje 

in predlagali učinkovite načine, kako lahko partnerji te vplive dejansko 

zmanjšajo.
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Priporočila za organizacijo 
dela partnerjev 

Izjemno pomembno je, da se vodstvo vsakega od partnerjev zaveda 

in zaveže, da se bo zavzemalo za okoljsko upravljanje organizacije in 

da podpira okoljske ukrepe v pisarni in okoljsko odgovorno delovanje 

zaposlenih izven nje. Vodstvo se lahko celo odloči za certificiranje 

okoljskega upravljanja organizacije s strani neodvisnega organa v skladu s 

katerim od obstoječih shem, kot sta ISO 14001 ali EMAS.

Partnerska organizacija mora izbrati pomembna okoljska področja s 

ključnimi vidiki in vplivi ob upoštevanju dejanskega delovanja organizacije 

in zaposlenih. Na podlagi tega določijo okoljske cilje in načrt za njihovo 

doseganje. S tem načrtom je potrebno seznaniti zaposlene in tudi 

spremljati njegovo izvajanje ter po potrebi prilagoditi ukrepe.
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Zaveza
Partnerji bomo svoje prostore uredili po načelih zelene pisarne2, za kar se 

bo jasno zavezalo vodstvo vsakega od partnerjev. Okoljska ozaveščenost 

vsakega zaposlenega bo visoka in se bo izražala tudi v načinu izvajanja 

dela, prihajanja na delo (npr. carsharing, uporaba koles idr.) in aktivnosti 

zunaj pisarne.

Vsak od partnerjev pri naročanju materiala, opreme in storitev upošteva 

načela zelenega naročanja. Partnerji, ki so javni naročniki, dosledno 

upoštevajo Uredbo o zelenem javnem naročanju, ostali partnerji pa v 

največji možni meri.

V primeru, da gre za večje naprave, ki jih lahko uporablja več uporabnikov 

hkrati, se lahko odločimo za najem namesto nakupa. 

Kako?
Partnerji smo zavezani nakupom v skladu z načeli zelenega javnega 

naročanja. Zeleno naročanje je postopek, ko naročimo blago, storitve 

ali gradnje, ki imajo v primerjavi z običajnim blagom, storitvami in 

gradnjami v celotni življenjski dobi manjši vpliv na okolje in zagotavljajo 

1 Povodor in drugi (2013): Priročnik za evropsko zeleno pisarno
2 Priloga 1: kontrolni seznam Evropske zelene pisarne (orodje za samooceno pisarne, Excel 
v prilogi)

A – Zelena 
pisarna 1

https://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2014/11/kontrolni-seznam-Evropske-zelene-pisarne.xlsx
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varčevanje z naravnimi viri, materiali in energijo ter imajo enake ali boljše 

funkcionalnosti. 

Pri tem se velikokrat pojavi pomislek o (pre)visoki ceni ali morda dejansko 

tak izdelek ali storitev tudi je dražji od drugih na trgu. Ključno je, da pri 

pripravi naročila pregledamo ponudbo, pregledamo vplive in stroške 

izdelkov v celotni življenjski dobi in ocenimo stroške in vplive na okolje 

nakupa tudi iz vidika vzdrževanja in trajnosti.

Pri oddaji javnih naročil upoštevamo zlasti naslednje okoljske vidike, ki 

nastajajo v katerikoli fazi življenjskega kroga izdelka:

• energijska učinkovitost in uporaba obnovljivih oziroma 

drugih nizko- ali brezogljičnih alternativnih virov energije;

• učinkovita in ponovna raba vode;

• učinkovita raba virov;

• preprečevanje nevarnosti za zdravje ali okolje, zlasti onesnaževanje 

zraka, voda in tal ter zmanjševanje biotske raznovrstnosti;

• ponovna uporaba izdelkov ter preprečevanje in zmanjševanje 

nastajanja odpadkov, spodbujanje popravil, priprave in predelave 

odsluženih izdelkov za ponovno uporabo, ločeno zbiranje odpadkov;

• trajnostni transport in mobilnost: pisarna bo določila ukrepe za 

zmanjšanje vplivov transporta in spodbujanje trajnostne mobilnosti.
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Izboljšanje energijske učinkovitosti
Partnerji morajo pregledati energijsko učinkovitost svojih prostorov/stavb 

in določiti ukrepe za varčevanje z energijo ter spremljati njihovo izvajanje. 

Energijska učinkovitost je eden od stroškovno najbolj učinkovitih načinov 

za zmanjšanje izpustov. 

Delež električne energije, pridobljene iz obnovljivih 

virov oziroma soproizvodnje električne energije z 

visokim izkoristkom, znaša najmanj 50 %.

Največji porabniki energije v stavbah in smernice 
za boljšo učinkovitost:

1. sistemi gretja, prezračevanja in hlajenja

Okolju prijazni sistemi ogrevanja in hlajenja so tisti, ki za delovanje ne 

porabljajo fosilnih neobnovljivih goriv, zato spodbujamo obnovljive 

in alternativne vire. Veliko pa lahko za učinkovito rabo virov energije 

naredijo zaposleni. V pisarnah določimo ugodno temperaturo za delo, 

idealna pozimi je 19-21 stopinj, poleti pa 23 - 26 stopinj. Nameščeni 

termostati lahko za nizko investicijo prinesejo velike prihranke, saj 

onemogočajo pregrevanje in premočno ohlajanje. Zračenje naj poleti  

poteka ponoči oz. zgodaj zjutraj. V pisarnah so za kakovost zraka in 

ustrezno temperaturo dobrodošle tudi zelene rastline.

2. delovanje elektronskih in električnih naprav

Opremo zamenjamo, ko ni več funkcionalna. Pri nakupu nove opreme 

izberemo energijsko učinkovite izdelke (ki izpolnjujejo zahteve za 

okoljsko označevanje) z dolgo uporabnostjo in garancijo. Nakup opreme 

CILJ IZ 

UREDBE 

ZeJN
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vključuje tudi servis in dobavo rezervnih delov. Preden se odločimo za 

nakup katerekoli nove elektronske opreme, preučimo zelene možnosti za 

ponovno uporabo, popravilo in recikliranje, ki jih nudi stara oprema.

3. razsvetljava

Zdravju in okolju najbolj prijazna je naravna svetloba, tako načrtujemo 

pisarne tako, da se zagotovi največja izraba dnevne svetlobe. Poskrbimo 

tudi za zamenjavo žarnic za take, ki so v najvišjem energijskem razredu. 

Prihranke energije  lahko dosežemo tudi z namestitvijo in uporabo stikal s 

senzorji gibanja v manj obiskanih prostorih.

Delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji 

energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 

90 %. Delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih 

sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen 

na trgu, znaša najmanj 90 %.

4. naprave in delo v kuhinji

Pri nakupu nove opreme izberemo energijsko učinkovite izdelke z dolgo 

uporabnostjo in garancijo. Nakup opreme naj vključuje tudi servis in 

dobavo rezervnih delov. 

Delež hladilnikov, zamrzovalnikov in njunih 

kombinacij, pomivalnih, pralnih in sušilnih strojev, 

sesalnikov in klimatskih naprav, ki so uvrščeni v 

najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša 

najmanj 80 % vseh artiklov.

CILJ IZ 

UREDBE 

ZeJN

CILJ IZ 

UREDBE 

ZeJN
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Elektronska pisarniška oprema
Pred nakupom elektronske pisarniške opreme preučimo, ali že imamo 

opremo, ki jo je mogoče uporabiti in ali je mogoč in racionalen najem 

opreme.

Pri nakupu bodimo pozorni na naslednje:

• izberimo opremo brez strupenih delov in 

tako iz čim več recikliranih materialov;

• odločimo se za opremo s čim manj embalaže;

• pri nakupu baterij izberimo take, ki omogočajo ponovno polnjenje;

• izberimo energijsko učinkovito opremo (uvršča naj se v najvišji 

energijski razred, ki je dostopen na trgu), ki ima dolgo garancijo;

• ponudnik naj zagotovi ustrezen servis, dobavo 

rezervnih delov v daljšem obdobju;

• razmislimo, kaj bo z opremo po koncu uporabe: ali 

jo bo ponudnik prevzel, ponovno uporabil, predelav, 

ali jo lahko koristno uporabi drug uporabnik, ipd.

Osebni in prenosni računalniki ter zasloni so 

uvrščeni v najvišji energijski razred, ki je dostopen 

na trgu. Delež opreme za zajem, obdelavo in prikaz 

slik ter televizorjev, ki so uvrščeni v najvišji energijski 

razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 70 % vseh 

artiklov.

CILJ IZ 

UREDBE 

ZeJN
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Pisarniški papir
Uporabo papirja omejimo na najbolj potrebno. Tiskamo obojestransko in 

črno-belo, če je le mogoče in če namen uporabe to dovoljuje. Zaželeno 

je tudi sledenje tiskanja po zaposlenih. 

Pri nakupu papirja smo pozorni na naslednje:

• izvor vlaknine naj bo iz trajnostnih virov, kar 

mora izdelek dokazovati z ustrezno oznako;

• papir naj bo izdelan brez klora in naj ne bo beljen;

• delež reciklirane vlaknine v papirju naj bo čim višji;

• papir naj bo čim lažji;

• kupujemo večje količine, da preprečimo nepotrebno embalažo.

Delež reciklirane vlaknine v pisarniškem papirju 

in higienskih papirnatih proizvodih, izdelanih iz 

predelane vlaknine, znaša najmanj 30 %.

Poskusimo se izogniti tiskanju, če je mogoče:

• ne tiskamo dokumentov po nepotrebnem;

• prikazujemo in spreminjamo dokumente na 

računalniku, na mesto da bi jih tiskali;

• poskrbimo, da so poročila in drugi dokumenti na voljo 

na spletu ali intranetu (namesto tiskanih različic);

CILJ IZ 

UREDBE 

ZeJN
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• delimo že natisnjene dokumente s kolegi;

• podatke posredujemo po elektronski poti. Uporabljamo 

e-pošto namesto faksa ali pisem, ko je to mogoče;

Pri tiskanju upoštevamo »načela zelenega tiskanja«. 
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Ravnanje z odpadki
S preprečevanjem nastajanja odpadkov in pravilnim ravnanjem z nastalimi 

lahko veliko pripomoremo k bolj učinkoviti rabi virov ter s tem na 

škodljive emisije v okolje. 

ODPRAVIMO ODPADKE: izogibamo se ustvarjanju odpadkov. 

V pisarnah je veliko odpadkov iz papirja, zato razmislimo 

o obsegu uporabe, načinu tiskanja, ponovni uporabi in 

pravilnemu ločevanju ter oddajanju v recikliranje.

ZMANJŠAMO KOLIČINO ODPADKOV

PONOVNO UPORABIMO IZDELKE, ki jih je mogoče ponovno 

uporabiti.  Določene izdelke lahko zamenjamo s sodelavci ali 

jih podarimo drugim.

ODPADKE LOČENO ZBIRAMO: izdelke, ki jih ni več mogoče 

uporabiti pravilno ločeno zbiramo in s tem pripororemo k 

recikliranju materialov.

ODSTRANITEV ODPADKOV: Komunalno podjetje odpadke 

odstrani.  

Čistila in čiščenje
Bodisi da čiščenje prostorov opravljate sami ali pa naročate kot storitev, 

pomembne okoljske vplive predstavlja uporaba naprav, poraba vode in 

vrsta čistil, ki se jih uporablja. Zato upoštevamo naslednja priporočila:

1.

2.

3.

4.

5.
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• uporaba okolju prijaznih čistil (kar preverite z okoljskimi 

oznakami oz. od ponudnika zahtevate tehnične specifikacije, da ne 

vsebujejo nevarnih snovi) prispevamo tako k boljšemu okolju kot 

tudi zdravju. Čistila naj ne vsebujejo kemikalij, ki so po CLP uredbi 

(Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi 

ter zmesi) razvrščene med tiste, ki so nevarne za zdravje ali okolje;

• pri čistilih zmanjšajmo količine odpadne embalaže z nakupom 

čistil v embalaži za večkratno uporabo ali  koncentratov;

• poraba čistil nadzorujemo tako količinsko kot tudi kvalitativno,

• pri najemanju zunanjih izvajalcev poskrbimo, da uporabljajo 

okolju prijazne izdelke in da sledijo dobrim praksam. 

Zunanji izvajalci naj bodo poučeni o vplivih na okolje. 

Delež univerzalnih čistil, ki ustrezajo kriterijem 

glede strupenosti za vodne organizme in zahtevam 

za pridobitev znaka za okolje EU za čistila za 

trdne površine glede izločenih ali prepovedanih 

sestavin, znaša glede na prostornino vseh artiklov 

univerzalnih čistil najmanj 30 %.

CILJ IZ 

UREDBE 

ZeJN
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Partnerji v okviru obeh projektov načrtujemo številne dogodke, 

namenjene različnim deležnikom, pa tudi z različnim namenom. Veliko 

bo delavnic, seveda tudi sestankov, strokovnih posvetov, manj velikih 

konferenc. Vsak dogodek je povezan z okoljem, v katerem se odvija. Kot 

organizatorji dogodkov imamo priložnost, da tudi pri pripravi dogodkov 

izkazujemo okoljsko odgovornost: z udejanjanjem načel trajnostnega 

razvoja pri načrtovanju in izvedbi dogodkov aktivno zmanjšujemo 

škodljive in povečujemo koristne učinke dogodkov ter si prizadevamo za 

njihovo pozitivno zapuščino. 

Zaveza
S tem, ko bomo pokazali dobre prakse trajnostnih dogodkov, bomo tako 

udeležence kot opazovalce  ozaveščali o okolju manj škodljivih praksah 

ter tudi njih spodbudili k pozitivnim spremembam v lastnem ravnanju 

posameznikov.

Trajnostni dogodek je načrtovan, organiziran in 
izveden s kar najmanjšim vplivom na okolje, z 
ohranjanjem in obnavljanjem virov ter s koristnimi 
družbenimi učinki (Plan B).

3 Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17)

B – Organizacija 
dogodkov 3
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Kako?
Pred organizacijo dogodka razmislimo, ali bodo pozitivni učinki dogodka 

odtehtali škodljive. Dogodke »v živo« lahko pogosto brez škode 

nadomestimo z virtualnimi srečanji, predvsem takrat, ko želimo zgolj 

posredovati informacije.

Obveščanje o dogodku, posredovanje 
gradiv
Z notranjimi in zunanjimi deležniki komuniciramo na okolju prijaznejši 

način (elektronsko, telefonsko) in na ta način zmanjšamo količino papirja 

kot tudi prihranimo čas (npr. spletne prijave, elektronske verzije gradiv, ki 

jih razpošljemo po e-pošti, če je nujno, uporabimo okolju prijazen papir 

in tiskamo obojestransko).

Vsa gradiva v zvezi z dogodkom objavimo na spletni strani dogodka, kjer 

bodo dostopna vsem zainteresiranim. To bo pripomoglo tudi k trajnosti 

rezultatov dogodka.

V kolikor se odločimo za darila za udeležence, naj bodo ti izdelani iz 

trajnostnih materialov. Razmišljajmo tudi o uporabi in podarjanju lokalnih 

izdelkov. 

Prizorišče in prihod udeležencev
Tudi če kot organizator dogodka ne morete izbirati prizorišča in opreme, 

lahko vedno vplivate na način njune uporabe. Vedno lahko k odgovorni 

uporabi poleg svojih zaposlenih in prostovoljcev spodbudite tudi 

udeležence dogodka.
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Izberite prizorišče, ki omogoča dostop s trajnostnimi oblikami mobilnosti, 

ima vzpostavljen sistem ločenega zbiranja odpadkov, in vam omogoča 

zmanjševati količino odpadkov ter je energijsko učinkovito.

Naročanje blaga in storitev
Dogodki so zaradi svoje odmevnosti, lahko pa tudi zaradi velikosti, 

pomembni porabniki blaga in storitev. Z vključevanjem zelenih meril 

iz poglavja A v postopke naročanja blaga in storitev za dogodke 

organizatorji dogodkov vplivamo tudi na obsežen segment vplivov na 

okolje.

Živila
Na dogodku postrezimo sezonska, ekološka in lokalno pridelana živila 

rastlinskega izvora, ki imajo z manjši vpliv na okolje in so tudi bolj zdrava. 

Če je možno, naj bo na voljo voda iz pipe. Če to ni možno, nabavimo 

vodo v večjih količinah, ne v posamični embalaži. V kolikor je mogoče, 

se dogovorimo za vodo v vrčih. Poskrbimo tudi, da se ne uporablja 

jedilnega pribora in krožnikov za enkratno uporabo (plastični in papirnati 

krožniki ter jedilni pribor, slamice) od ponudnika storitev torej zahtevajmo 

uporabo pravega pribora in krožnikov. 

Delež ekoloških živil znaša glede na število vseh 

artiklov živil ali celotne predvidene količine živil 

najmanj 15 %. Delež živil, ki izpolnjujejo posamezno, 

več ali vse zahteve iz sheme kakovosti, zaradi 

česar so ta živila okoljsko manj obremenjujoča, 

znaša glede na število vseh artiklov živil ali celotne 

predvidene količine živil najmanj 15 %.

CILJ IZ 

UREDBE 

ZeJN
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Pri nakupih upoštevamo tudi naslednje smernice:

• Z rednim nakupovanjem manjših količin lahko ustrezno 

zadovoljimo svoje potrebe in se izognemo nepotrebnim odpadkom. 

• Kjer je možno, spremljamo stroške celotne življenjske dobe 

živil, da bi zagotovili trajnost in zmanjšali vpliv na okolje.

• Od dobaviteljev zahtevamo, naj živila pripeljejo v 

povratnih embalažah, da bi zmanjšali količino odpadkov.

• Kupujemo živila z manj embalaže ali živila, ki so pakirana 

v embalažo, ki jo je možno vrniti ali ponovno napolniti.

• Kupujemo živila v večjih količinah od lokalnih ponudnikov (manj 

vožnje, manj odpadkov, manjši izpusti toplogrednih plinov).

• Čim natančneje ocenimo, koliko živil je treba kupiti. 
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Spremljanje učinkov družbene odgovornosti, ki vključuje tudi okoljsko, je 

priporočljivo za vsako organizacijo ali podjetje, saj dokazano neposredno 

vpliva na njen ugled, uspešnost in konkurenčnost. 

Podjetja/organizacije lahko o svoji družbeni odgovornosti poročamo na 

različne načine in sicer v obliki:

• trajnostnega poročila (podaja informacije o ekonomskih, okoljskih, 

družbenih in upravljavskih učinkih in rezultatih delovanja organizacije);

• okoljskega poročila (predstavitev podatkov 

o vplivu podjetja na okolje);

• v obliki poročila o odgovornem ravnanju;

• kot dodatek k letnemu poročilu;

• v okviru pridobivanja nekaterih standardov.

Preko poročanja omogočimo deležnikom, da pridobijo zadostne 

informacije o družbeno odgovornem ravnanju podjetja/organizacije. 

Hkrati podjetje na podlagi merljivih učinkov spremlja svoje delovanje ter z 

ustreznimi ukrepi vse bolj učinkovito prispeva k trajnostnemu razvoju. 

V Sloveniji od leta 2017 naprej velja določilo iz Zakona o gospodarskih 

4 Plan B: www.planbzaslovenijo.si/images/arhiv/prirocnik-trajnostni-dogodki.pdf

C – Poročanje o okoljski in 
družbeni odgovornosti 4

http://www.planbzaslovenijo.si/images/arhiv/prirocnik-trajnostni-dogodki.pdf
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družbah,5 da morajo velike družbe, ki so subjekti javnega interesa in 

katerih povprečno število zaposlenih je 500 ali več, v svoja letna poročila 

vključiti tudi izjavo o nefinančnem poslovanju (70c. člen omenjenega 

zakona). Uvedba te izjave temelji na evropskih smernicah, s katerimi se 

želi spodbuditi odgovornejše in transparentnejše delovanje gospodarskih 

subjektov v odnosu do posameznika, do svojih zaposlenih, do tega, kako 

podjetje ali organizacija spoštuje človekove pravice, kakšen odnos ima do 

varovanja okolja in kako korporativno upravlja podjetje.

Najbolj razširjeni mednarodni standardi so GRI (Global Reporting Initiative 

Guidelines6), ki jih lahko podjetja/organizacije prostovoljno uporabljajo 

za poročanje o družbeni odgovornosti. Primerni so za vse vrste podjetij 

in drugih družb, ne glede na njihovo velikost. Standardi obravnavajo vse 

vidike trajnostne naravnanosti: ekonomske, okoljske in socialne. Namen 

standardov GRI7 je, da se podjetja/organizacije osredotočijo na tiste 

teme, ki so pomembne za njihovo poslovanje in deležnike. Smernice 

GRI vsebujejo tudi načela, ki določajo, kako poročati in načela, ki 

zagotavljajo kakovost poročil.

Bistveno je, da se v podjetju/organizaciji lotimo poročanja postopoma in 

ga skozi leta postopoma nadgrajujemo.

5 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4291
6 Več si lahko preberete na spletni strani https://www.globalreporting.org/standards
7 Več si lahko preberete na spletni strani Ekvilib inštituta.

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4291
https://www.globalreporting.org/standards
http://www.ekvilib.org/sl/druzbena-odgovornost-podjetij/trajnostno-porocanje-po-smernicah-gri-global-reporting-iniciative/
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Partnerji projekta LIFE IP CARE4CLIMATE se zavezujemo, da bomo 

upoštevali načela zelenega javnega naročanja v največji možni meri.

Partner Podpis Žig

Prostovoljna zaveza 
partnerjev projekta  
LIFE IP CARE4CLIMATE
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O projektu 
LIFE IP CARE4CLIMATE!

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, 

ki bo s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja ključnih 

deležnikov, spodbudil izvajanje ukrepov, na podlagi izvedbe katerih bo 

Slovenija dosegla cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 

2020 oziroma 2030.

V projekt se je pod vodstvom MOP povezalo 15 partnerjev, ki bodo s 

svojimi aktivnostmi prispevali k učinkovitejšemu izvajanju Operativnega 

programa za zmanjševanje toplogrednih plinov in nacionalnega 

akcijskega načrta za energetsko učinkovitost 2014–2020 in s tem 

pripomogli, da bomo v Sloveniji lažje dosegli zastavljene cilje.

Spletna stran projekta: www.care4climate.si

Partnerji projekta

https://www.care4climate.si

