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Imamo samo 1 planet!

LIFE IP CARE4CLIMATE je celostni projekt, ki bo z 
ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih 
deležnikov spodbudil izvajanje  ukrepov, s č im er bo  Slovenija 
dosegla c ilje  v zvezi z zm anjšanjem  em isij toplogrednih plinov 
do  le ta 20 20  ozirom a 20 30.

Več na https:/ /www.care4clim ate .si
Celostni projekt je sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne 
spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

https://www.care4climate.si/






Nam en  sm ern ic  za  javn e  u slu žb en ce , 20 19
- povečati vključenost blaženja podnebnih sprem em b 

- v oblikovanje  po litik/dokum entov/pro jektov na nacionalni/ lokalni ravni

- v upravljanje  o rganizacij javne  uprave  in 

- v vsakodnevno  vedenje  posam eznikov

- zaposleni v javni upravi zgled zaposlenim  v o stalih sekto rjih, 

- vpliv na življenje  in de lo  vseh prebivalcev, posledično  pa tudi na stanje  oko lja,

- partic ipativno  vodenje  procesov.



Zelena javna uprava 

Kako vpeljati zeleno javno upravo v svojo institucijo? 

Kako z zelenim javnim naročanjem vključiti oko ljska m erila 
v javna naročila? 

Kako  postane jo  naše  pisarne  trajnostne  ali ze lene? 

Kako  zmanjšati rabo energije in se  preusm eriti na rabo  
obnovljivih virov energije? 

Trajnostna mobilnost 

Kako  oskrbovalne verige s hrano  narediti trajnostne ? 

Drugi ukrepi za trajnostno  ze leno  pisarno  ali posam eznike  



Trajnostna 
mobilnost

KORENITO bomo morali spremeniti 

način, na katerega se premikamo, in 

stvari, ki jih tro šim o  v vsakdanjem  

življenju. 

Prom et posega v vsa področja naše  

družbe .



Na ravni politik
• Zmanjšati in prepreč iti promet , preden ta nastane;

• Prednost investicijam v javni potniški promet in aktivno 
mobilnost;

• Integracija prostorske in prometne politike;

• Sprememba načina vračila nadomestil za prevoz na delo ;

• Nove tehnologije;

• Sistemske spremembe, ki bodo vodile v spremembe navad;

• Omejevanja vožnje tovornih vozil in višjih cestnin ali pa v smeri 
spodbujanja rabe lokalnih izdelkov;

• Vpeljava alternativnih virov energije v prometu -Zavedajte se 
pasti biogoriv ; Električna vozila se zdijo še najprimernejša 
alternativa.)



• Spodbujanje trajnostne mobilnosti (hoja, 
ko lesarjenje , J PP)

Osnovni c ilj: zadovoljiti potrebe vseh ljudi po 
mobilnosti in obenem zmanjšati promet, s tem pa 
tudi onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in 
porabo energije.

Trajnostna mobilnost je hkrati okoljsko sprejemljiva, 
socialno pravična in spodbuja razvoj gospodarstva. 

Trajnostni mobilnosti bi lahko rekli tudi 
učinkovitejša mobilnost.





Na ravni organizacije
• Pripravite mobilnostni načrt za vašo institucijo;

• Zmanjšajte izpuste toplogrednih plinov zaradi prevozov : 
PREVOZ NA DELO + SLUŽBENE POTI.



Kot posamezniki
• Pešačite, kolesarite, uporabite javni potniški prevoz, kadar je le 

mogoče. 
• Če je le mogoče, se izogibajte letalskim prevozom.

• Če se uporabi avta ne morete izogniti:
• delite prevoze z drugimi 
• varčna in učinkovita vožnja, vzdrževanje vozil
• aplikacije, s pomočjo katerih se lahko izognete prometnim zastojem 
• če že kupujete nov avto, razmislite o nakupu električnega vozila. 



Vaši izzivi na področju 
prometa?
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