
 

Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt 

poteka v okviru partnerstva med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom pri 

komuniciranju evropskih vsebin..Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča 

Evropske komisije, Evropskega parlamenta ali Vlade Republike Slovenije. 

V Sloveniji in Evropski uniji že obstajajo podjetja, organizacije in posamezniki, ki so pogumno in 

inovativno pristopili k zniževanju izpustov CO2. Njihove dobre zgodbe in praktične izkušnje nudijo 

veliko idej in rešitev tudi za soočenje z gospodarsko krizo ter Sloveniji odpirajo priložnosti za 

gospodarski razvoj in nova delovna mesta.   

 

Vabimo vas na novinarsko konferenco 

 

Slovenija znižuje CO2: dobre prakse, 

 

na kateri vam bomo že drugo leto predstavili 20 primerov dobrih praks, ki uspešno znižujejo izpuste 

CO2. 

 

Novinarska konferenca bo v torek, 5. marca 2011, ob 13. uri v City Hotelu v Ljubljani. 

 

Vaši sogovorniki bodo:  

Nataša Goršek Mencin, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji 

mag. Anže Logar, direktor Urada Vlade RS za komuniciranje 

mag. Vida Ogorelec, vodja projekta, direktorica Umanotere 

dr. Sašo Medved, član projektne skupine, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani 

dr. Aljaž Plevnik, član projektne skupine, Urbanistični inštitut Republike Slovenije 

mag. Tanja Cegnar, klimatologinja, članica projektne skupine 

dr. Franc Pohleven, član projektne skupine, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani 

 

KDAJ: 5. marec  2013 ob 13. uri 

KJE: City Hotel, Dalmatinova 15, Ljubljana 

KONTAKT: Karmen Kogoj Ogris, 01 439 71 00, 031 540 534, karmen@umanotera.org  

 

V okviru projekta »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« je bilo evidentiranih 72 dobrih praks. Končni izbor 

dvajsetih dobrih praks (15 slovenskih in 5 tujih)  je opravila strokovna skupina projekta v sestavi: mag. Tanja 

Cegnar, dr. Franc Pohleven, Anamarija Slabe, dr. Sašo Medved, dr. Aljaž Plevnik in Vida Ogorelec.  

 

Izbranih 20 dobrih praks bomo do septembra letos podrobneje predstavili zainteresirani javnosti ter oblikovali 

priporočila za njihovo nadaljnje širjenje in uporabo dobrih praks. 

 

Katalog dobrih praks iz leta 2012 je objavljen na spletni strani Slovenija znižuje CO2, dobre prakse 2012 

predstavljamo tudi v kratkih animiranih filmih, ki jih lahko objavite v vašem mediju.  
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