
 

                                                                                    

Tudi vaša pisarna je lahko zelena 

Predstavitev projekta in certifikata Evropska zelena pisarna 

Ljubljana, 25. oktobra 2013 

 

Velikokrat smo že slišali: Zemlja nas potrebuje, a še bolj mi potrebujemo njo. Zato je skrajni čas, da 
spremenimo svoje navade, svoj način dela in življenja.  

Tega se zavedamo vsi, a težje je res kaj narediti in še težje v prvi fazi videti pozitivne učinke svojega 
do okolja prijaznega ravnanja. A številni posamezniki, skupine in organizacije že vrsto let učinkovito 
delate tudi na tem področju.  
 
Pisarniška dejavnost ima velik delež v slovenskem gospodarstvu, organizacijah in javnih ustanovah. 
Porablja vse več energije in vse bolj onesnažuje okolje. A tudi v pisarniški dejavnosti imajo željo ali 
potrebo po do okolja bolj prijaznem vedenju, nimajo pa ne praktičnih znanj ne sistemskega orodja, 
da bi svojo željo lahko uveljavili v praksi.  

Kako se torej v prvi fazi lotiti projekta? Organizacija, ki želi svoje navade in načine delovanja 
spreminjati ter hkrati izumljati nove načine poslovanja zato, da bi lahko zmanjševalo svoje negativne 
vplive na okolje, naj pristopi k procesu ozelenitve pisarne s pristopom, ki temelji na postopnem 
uvajanju ukrepov in sprememb. Že z majhnimi spremembami lahko naredimo veliko. Končni cilj 
organizacij, ki se zavežejo k okoljskemu ravnanju, pa naj bodo strateško zahtevnejši ukrepi in 
sprememba okoljskih navad zaposlenih tudi doma. 

Preden v svoje delovanje uvedemo prve spremembe glede okoljskega ravnanja, je izjemno 
pomembno, da razumemo, kako lahko vsakodnevno ravnanje v pisarni in odločitve na delovnem 
mestu negativno vplivajo na okolje. Pri vzpostavitvi sistema okoljskega ravnanja je zelo pomembno 
tudi zanimanje in razumevanje vodstva podjetja za sistemski pristop okoljskega obvladovanja.  

Za postavitev merljivih ciljev in za oblikovanje akcijskega načrta sta pomembna pregled in ocena 
stanja, s katerima ugotovimo, v kolikšni meri in v katerih segmentih pisarniške dejavnosti so največji 
viri obremenjevanja okolja. Z merljivimi in primerljivimi indikatorji, ki jih pridobimo s pomočjo 
kvantitativnih vprašalnikov, lahko izračunamo svoj ogljikov odtis, izračun po določenem obdobju spet 
ponovimo in na ta način ocenimo učinkovitost ukrepov, ki smo jih uvedli z akcijskim načrtom. 

Ko se vodstvo zaveže k okoljskemu ravnanju, določi oziroma oblikuje okoljsko politiko, v kateri skupaj 
z zaposlenimi glede na oceno stanja in glede na poslanstvo in vizijo podjetja jasno opredeli konkretne 
cilje in ukrepe, s katerimi bodo sledili zastavljenim ciljem.  

Čeprav so pri oblikovanju okolju prijaznejše pisarne vključeni vsi zaposleni, je pomembno, da vodstvo 
za izvajanje akcijskega načrta jasno opredeliti kompetence in odgovornosti v kolektivu, kar pripomore 
k individualni odgovornosti zaposlenih. Ponavadi se oblikuje okoljski tim – skupina zaposlenih, ki z 
internim in eksternim komuniciranjem, z različnimi aktivnostmi, motiviranjem in izobraževanjem 



 

                                                                                    

zaposlenih skrbi za ustrezno uvajanje, izvajanje, razvijanje in nenehno izboljševanje okoljskega 
upravljanja v pisarnah oziroma v celotni organizaciji. 

Največji viri ogljikovega dioksida v pisarniški dejavnosti so: 

• ogrevanje in hlajenje, 

• električna in elektronska oprema, 

• promet – prevoz zaposlenih na delo in poslovna potovanja, 

• razsvetljava. 

Direktni in indirektni vplivi pisarniške dejavnosti na okolje so: 

- poraba energije, 
- poraba goriva,  
- emisije zaradi transporta, 
- poraba papirja, 
- odpadki (papir, električna in elektronska oprema, sijalke ...), 
- poraba vode ... 

Koraki ob uvajanju ukrepov za zmanjševanje vplivov na okolje 

1. Zavezanost vodstva, motivacija zaposlenih (seznanitev zaposlenih s spremembami ter osveščanje 
o pomenu trajnostnega razvoja in ekologije). 
2. Pregled in ocena stanja (ugotavljanje največjih virov onesnaženja okolja po merljivih kriterijih).  
3. Akcijski načrt s cilji, ki opredeljuje ukrepe, s katerimi v določenem obdobju zmanjšamo vplive na 
okolje. 
4. Izvajanje in spremljanje akcijskega načrta v praksi. 
5. Ocena napredka in ukrepanje po načelu nenehnega izboljševanja. 

 

Evropska zelena pisarna – EGO (European Green Office)  

Vse več podjetij sprejema do okolja odgovorne strateške odločitve. Vse več organizacij varčuje pri 

porabi energentov in materiala. Racionalizacija poslovanja je del okoljske strategije, s pomočjo katere 

na delovnih mestih uvajamo konkretne ukrepe. Lahko bi rekli, da vse več podjetij posluje zeleno. 

Je pa do okolja odgovorno poslovanje kompleksno področje, na katerem se porajajo številna 

vprašanja in strokovne dileme. Da bi organizacijam olajšali prehajanje k bolj okoljsko odgovornim 

poslovnim praksam, sta Planet GV in Umanotera kot partnerja pristopila k projektu Evropska zelena 

pisarna (EGO – European Green Office). S pomočjo strokovnih orodij, mentorjev in izobraževalnih 

dogodkov bomo zainteresirane organizacije ali njihove oddelke usposabljali za ekomenedžerje in za 

pridobitev certifikata EGO – Evropska zelena pisarna.  

Temeljni namen usposabljanja je uvajanje načel zelene pisarne v čim več organizacij, saj njim in 

njihovim zaposlenim prinašajo vrsto koristi. Če poslujejo po teh načelih, spodbujajo učinkovito rabo 

energije in virov ter s tem zmanjšujejo stroške. Spodbujajo tudi inovativnost in vzpostavljajo zavest o 



 

                                                                                    

okoljskih problemih med zaposlenimi. Z izboljševanjem okoljskih vidikov dejavnosti tako gradijo 

enega od osnovnih temeljev svoje družbeno odgovorne poslovne podobe.  

Projekt EGO se bo zaključil z okoljsko konferenco, na kateri bodo vsi sodelujoči predstavili svoje 

dosežke, dobre prakse in inovativne zelene rešitve, najboljši pa bodo prejeli tudi certifikate EGO – 

Evropska zelena pisarna.  

 

ZAKAJ SODELOVATI 

- Ker je to odlična priložnost, da se v javnosti predstavite kot organizacija, prijazna do okolja. 

Certifikat je dokazilo, da ste na dobri poti, zaupanje javnosti in ugled v družbi pa sta 

neprecenljivi vrednoti, ki se ju ne da kupiti. To danes veliko šteje, v prihodnje pa bo še več. 

- Kar zeleno poslovanje ni nujno dražje. Z racionalizacijo poslovnih procesov in izbiro ustreznih 

dobaviteljev lahko tudi ogromno privarčujemo – finančno in drugače. 

- Ker imamo vsi še ogromno skritih rezerv, možnosti in potencialov za še bolj ekonomično in do 

okolja prijazno poslovanje. Včasih jih sami niti ne vidimo, zato je dobro, da nas kdaj preuči 

tudi zunanji strokovnjak. 

- Do okolja odgovorno poslovanje se ne nanaša samo na naravo, pač pa na celotno okolje naše 

organizacije: tudi na zaposlene, lokalno skupnost, deležnike, dobavitelje – vsi moramo biti del 

projekta okoljske in družbene odgovornosti, saj le tako lahko kaj dosežemo. 

- Ker so pozitivne in dolgoročno usmerjene dobre prakse dragoceni vir informacij za druge, ki 

prav tako želijo trajnostno ohranjati naše okolje. Že samo s tem, da jih delimo z drugimi in 

širimo, delujemo prijazno do okolja. 

- Ker nam ni vseeno, kako živimo danes in kako bomo živeli čez 10, 20, 50 let. Odgovorno in  

zavzeto moramo ukrepati zdaj takoj in v čim večjem številu. 

KAJ JE ZELENA PISARNA?  

Delovno okolje, ki je okoljsko odgovorno in učinkovito ravna s surovinami.  
Delovno okolje, ki je načrtovano tako, da je energijsko učinkovito.  
Delovno okolje, ki ima vgrajene reciklirane materiale.  

Cilj je ustvariti zdravo okolje, prihraniti energijo in zmanjšati onesnaževanje. 

EKOMANAGER  = ambasador narave v organizaciji, kjer dela  

Trajnostno, predvsem pa sonaravno poslovanje. 
Okoljska, a tudi družbena odgovornost. 
Duša, srce, glava in mišice zelene strategije in delovanja. 

KAKO, KJE NAJTI ZNANJE ZA TO ODGOVORNO NALOGO? 

 

 



 

                                                                                    

EGO orodja, ki so vsa dostopna tudi v slovenskem jeziku: 

Priročnik: http://www.eugreenoffice.eu/userfiles/umanotera_prirocnik_ego_slo1.pdf 
Kontrolni seznam: http://www.eugreenoffice.eu/si/checklist 
Virtualna pisarna: http://virtualoffice.eugreenoffice.eu/si/ 
Kalkulator ekološkega odtisa: http://calculator.eugreenoffice.eu/ 

Izobraževanje in svetovanje za ekomanagerje 

PAKET EKOMANAGER: 

a. Pripravljalni seminar za sodelujoče v projektu EGO 
b. Krajša srečanja v obliki delavnic in individualna e-svetovanja: 

1. Kontrolni seznam in dobre prakse  
2. Mobilnost  
3. Akcijski načrt in ukrepi 
4. Komuniciranje zelene pisarne  
5. Revizija kontrolnega seznama in zaključki, usmeritve za v prihodnje  

c. Certificiranje za pridobitev certifikata EGO – evropska zelena pisarna  

20 ur seminarskega in delavniškega dela + 7 ur individualnega e-svetovanja + individualna presoja v 
organizaciji za pridobitev certifikata EGO 
 
CENA PAKETA EKOMANAGER: 
Kotizacija 1 za mikro organizacije (do 10 zaposlenih): 1.700 € + DDV (ob 15 udeležencih) 
Kotizacija 1 za male organizacije (do 50 zaposlenih): 1.900 € + DDV (ob 15 udeležencih)Kotizacija 1 za 
srednje in velike organizacije (več kot 50 zaposlenih): 2.200 € + DDV (ob 15 udeležencih) 

PAKET OGLJIČNI ODTIS: 

Paket Ekomanager 
in 
Usposabljanje za izračun ogljičnega odtisa pisarniške dejavnosti organizacije  
 
CENA PAKETA OGLJIČNI ODTIS: 
Kotizacija 2 za mikro organizacije (do 10 zaposlenih): 2.400 € + DDV (ob 15 udeležencih) 
Kotizacija 2 za male organizacije (do 50 zaposlenih):  2.600 € + DDV (ob 15 udeležencih) 
Kotizacija 2 za srednje in velike organizacije (več kot 50 zaposlenih): 2.900 € + DDV (ob 15 
udeležencih) 

ZAKLJUČNA PRIREDITEV S PODELITVIJO CERTIFIKATOV EGO  
 
Brezplačen dogodek. 
Strokovne vsebine in vrhunski predavatelji.  
Predstavitev dobrih praks vseh sodelujočih organizacij. 



 

                                                                                    

Slovesna podelitev certifikatov EGO. 
Povezovanje in širjenje zelene mreže. 

 

Paketi se bodo predvidoma izvajali med marcem in junijem 2014, oziroma po zapolnitvi mest na 
seminarju in delavnicah. 

 

Več informacij in pomoč: petra.ilar@planetgv.si; 01 30 94 424 

POVEZUJMO SE DO OKOLJA PRIJAZNO. 

 


