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Smernice in merila za izbor dobrih praks 
 

Iščemo primere slovenskih dobrih praks zniževanja emisij toplogrednih plinov na naslednjih prednostnih 

področjih:  

(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. 

 

Ciljne skupine, katerim so namenjene predstavitve dobrih praks, so: 

 občine in združenja občin,  

 podjetja, 

 razvojne agencije,  

 interesna združenja,  

 državna uprava in javne ustanove,  

 organizacije civilne družbe. 

 

Izbor dobrih praks bo opravila strokovna skupina v sestavi: Špela Berlot, mag. Jure Vetršek, dr. Tomislav Tkalec, 

dr.  Martina Bavec, Jernej Stritih, mag. Marjana Dermelj in dr. Renata Karba ob upoštevanju naslednjih meril: 

- velikost energetskih prihrankov in/ali zmanjšanja emisij toplogrednih plinov,  
- pomembnost razvitih rešitev za druga okolja in skupnosti v Sloveniji,  
- prenosljivost ukrepov: izvedljivost uporabe in širjenja dobre prakse na območju Slovenije, 
- prispevek k širšim ciljem trajnostnega razvoja: 

o okoljski vidik (npr. zmanjšanje onesnaženja zraka, tal in vode, zmanjšanje porabe snovi in 
nastajanja odpadkov, izboljšanje kakovosti naravnega okolja), 

o gospodarski vidik (npr. razvoj in/ali inovacije, nov poslovni model, finančni prihranki, alternativni 
viri financiranja …) 

o socialni vidik (npr. nova delovna mesta, reševanje družbenih izzivov (npr. energetske revščine), 
izboljšanje kakovosti življenja), 

- družbena sprejemljivost dobre prakse.  
Kot dodatno merilo za izbor se upošteva celovita trajnostna usmeritev nosilca dobre prakse. 
 
Dodatno prednost pri izboru bodo imele prakse, ki bodo izkazale: 

- celovitost in multifunkcionalnost rešitev, 
- povezovanje več prednostnih področij, 
- inovativnost, 
- lokalno oskrbo in verigo dodane vrednosti. 

 

Izbor bo prilagojen ciljnim skupinam in bo vključeval najmanj 10 slovenskih dobrih praks (po najmanj 1 primer 

za vsako od prednostnih področij) ter bo uravnotežen glede na področja, ravni delovanja (lokalno, regionalno, 

nacionalno) in pravno-organizacijske oblike (občina, nevladna organizacija, podjetje). 


