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Sporočilo za javnost

Iščemo dobre prakse blaženja podnebnih sprememb
Podjetja, občine in druge organizacije vabljeni k sodelovanju pri evidentiranju dobrih praks

Ljubljana, 28. 3. 2019 – Umanotera in društvo Focus sta v okviru projekta CARE4CLIMATE – Poskrbimo za
podnebje odprla poziv za evidentiranje slovenskih dobrih praks zniževanja izpustov toplogrednih plinov.
Iščejo praktične rešitve, ki so se zadnja leta razvile v Sloveniji in ki si prizadevajo za blaženje podnebnih
sprememb ter za uveljavitev načel trajnostnega razvoja, hkrati pa prispevajo k razvoju novih poslovnih
modelov, zaposlovanju in izboljšanju kakovosti bivanja. Deset najboljših praks bo z namenom prenosa v
druga slovenska okolja predstavljenih široki javnosti.
Organizaciji Umanotera in društvo Focus k sodelovanju pri evidentiranju dobrih praks vabita podjetja, občine,
nevladne in ostale organizacije, ki izvajajo ali v svojem okolju prepoznavajo aktivnosti za pomembno
zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Evidentiranje poteka s pomočjo spletnega obrazca, ki ga je
potrebno do 10. maja 2019 poslati na info@umanotera.org. V pomoč pri odgovoru na vprašanje »Kaj je dobra
praksa?« so na voljo smernice in merila za izbor dobrih praks.
Uspešne zgodbe dobrih praks navdihujejo in kažejo, da so korenite spremembe na poti v nizkoogljično družbo
ne le možne, temveč prinašajo tudi vrsto sinergijskih učinkov: ustvarjajo prihranke in nova zelena delovna
mesta, ponujajo inovativne rešitve in razvojne priložnosti, varujejo okolje in zdravje ljudi ter zvišujejo kakovost
bivanja. Dobre prakse se pojavljajo v različnih sektorjih in na različnih področjih, v okviru evidentiranja pa so
izbrana naslednja prednostna področja: (1) trajnostna mobilnost, (2) energetska učinkovitost v stavbah in
industriji, (3) obnovljivi viri energije, (4) trajnostne verige oskrbe s hrano, (5) raba tal in gozdno-lesna veriga,
(6) trajnostna proizvodnja in potrošnja, (7) trajnostne lokalne skupnosti.
Končni izbor desetih dobrih praks, ki bodo predstavljene javnosti, bo opravila strokovna skupina projekta v
sestavi: Špela Berlot, mag. Jure Vetršek, dr. Tomislav Tkalec, dr. Martina Bavec, Jernej Stritih, mag. Marjana
Dermelj in dr. Renata Karba.
Obrazci in smernice za izbor dobrih praks so na voljo na tej spletni strani.
*****
Dodatne informacije: Gaja Brecelj, 01 439 4895, gaja@umanotera.org.

Evidentiranje izvajata organizaciji Umanotera in društvo Focus, poteka pa v okviru projekta CARE4CLIMATE, ki ga
sofinancirata program LIFE17 IPC/SI/000007 in Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za Podnebne spremembe. Več o
projektu je na voljo tukaj.

