
 
 

 
 

 
 
Natečaj Zeleno omrežje Slovenije 

 

»Trajnostna zaveza, ki prepriča« 
 
Izbiramo najbolj prepričljivo, smelo, a hkrati dosegljivo trajnostno zavezo, ki spodbuja konkretne 
premike, motivira za spremembe in vpliva na doseganje razogljičenja organizacije in širše družbe.  
 

Kratek opis natečaja 
V natečaju »Trajnostna zaveza, ki prepriča« lahko sodeluje vsak član Zelenega omrežja Slovenije, ki 
izpolni priložen obrazec, ki vključuje: 

 osnovne podatke o podjetju/organizaciji, 

 navedbo do 5 prioritetnih trajnostnih zavez, ki se nanašajo na področje trajnostnega 
upravljanja, družbenega okolja ali naravnega okolja, 

 naslovno fotografijo trajnostne zaveze oziroma zavez (fotografija naj bo v visoki ločljivosti). 
 
K sodelovanju na natečaj se lahko prijavite do vključno petka, 6. 5. 2022, na tej povezavi. 
Sodelovanje na natečaju je brezplačno. 
 
Obrazec, kjer navedete vaše zaveze, lahko izpolnite do vključno petka, 13. 5. 2022. Obrazec je na 
voljo na tej povezavi. 
 
Vse prejete trajnostne zaveze bodo pregledane s strani organizatorja in hkrati objavljene na spletnem 
portalu za trajnostni razvoj www.zelenaslovenija.si do četrtka, 19. 5. 2022. Vrstni red objave bo enak 
vrstnemu redu prispetja izpolnjenega obrazca. 
 

Glasovanje 
Spletno glasovanje za najbolj prepričljivo trajnostno zavezo s strani občinstva bo potekalo med 20. 5. 
2022 in 3. 6. 2022. Vsak lahko odda en e-glas oziroma lahko e-glasuje za trajnostno zavezo ali zaveze 
ene organizacije. Trajnostna zaveza oziroma zaveze z največ spletnimi glasovi postane najbolj 
prepričljiva trajnostna zaveza Zelenega omrežja leta 2022. 
 
Zmagovalec bo znan najkasneje do srede, 8. 6. 2022. 
 

Odlična priložnost! 
Sodelovanje na natečaju in spletno glasovanje je odlična priložnost, da o svojih trajnostnih zavezah, 
prizadevanjih obvestite tudi svoje zaposlene in poslovne partnerje ter zaposlene hkrati spodbudite k 
prepoznavanju drugih dobrih trajnostnih zavez, ki lahko vodijo do novih idej in povezav. 

 
 

Nagrada 
Član Zelenega omrežja Slovenije, ki je nosilec najbolj prepričljive trajnostne zaveze, prejme: 

 priznanje za najbolj prepričljivo trajnostno zavezo leta 2022, 

 predstavitev na spletnem srečanju članov Zelenega omrežja Slovenije in umestitev video 
predstavitve v video knjižnico Akademije Zelena Slovenija, 

 predstavitev zmagovalca in trajnostne zaveze oziroma zavez v reviji za trajnostni razvoj EOL in 
na spletnem portalu www.zelenaslovenija.si, 

 delitev zmagovalne trajnostne zaveze oziroma zavez na družbenih omrežjih Zelena Slovenija 
(LinkedIn, Facebook) in med e-novicami Zelena Slovenija. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScewNVi2NgFWfGABdzm3Lki7Ywam8K1zAF3-GINp6bmgzTwzg/viewform
https://www.1ka.si/naj-zaveza
http://www.zelenaslovenija.si/
http://www.zelenaslovenija.si/


 
 

 
 

 
Spomnimo 
Letos mineva 12 let, odkar je Zeleno omrežje Slovenije začelo povezovati trajnostna prizadevanja 
podjetij, občin, šol in fakultet, inštitutov in zavodov ter drugih organizacij ter odprlo pot za 
komuniciranje o trajnostnih zgodbah, dosežkih, načrtih, ki spodbujajo k prenosu znanj in izkušenj ter 
motivirajo h konkretnim trajnostnim premikom. 
 
V Zelenem omrežju Slovenije je več kot 430 članov. Z natečajem odpiramo možnosti za dodatno 
prepoznavnost vaših trajnostnih zavez med vašimi zaposlenimi in poslovnimi partnerji, z vašimi 
prizadevanji pa želimo seznaniti in navdušiti tudi splošno javnost ter na ta način vplivati na trajnostno 
preobrazbo v družbi. 
 
Morda javnost prepriča prav vaša trajnostna zaveza! 
 
 
Kontakt za več informacij: 
Tanja Pangerl 
t: 03 42 66 716 
e: zeleno-omrezje@zelenaslovenija.si 
 
 
Celje, 19. 4. 2022 
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