Predlog ukrepov za izboljšanje energetske in okoljske učinkovitosti objektov
nevladnih organizacij
Ukrep
 Sistemska ureditev nepovratnih finančnih spodbud ali subvencij za NVO na
področjih, ki neposredno izboljšujejo energetsko in okoljsko učinkovitost
objektov
 Sistemska zagotovitev celovitega svetovanja nevladnim organizacijam na
področju energetske in okoljske učinkovitosti objektov.

 Subvencioniranje analiz vzorcev pitne vode ter analiz vzorcev odpadne voda iz










čistilnih naprav (ČN) objektov NVO pri certificiranih organizacijah.
Ukinitev davka na dodano vrednost za energetske in okoljske sanacije objektov
nevladnih organizacij.
Oprostitev plačila okoljske takse za objekte nevladnih organizacij v naravnem
okolju.
Seznam najbolje delujočih malih čistilih naprav glede na tehniko čiščenja, pogoje
delovanja
Analiza vseh vplivov objektov na okolje in oblikovanje stopenjskih korakov za
zmanjševanje le-teh.
Konsolidacija potreb objektov – skupinski nastop na trgu za nakupe
energetskih/okoljskih naložb oz. materialov
Oblikovanje seznama podjetnikov in obrtnikov, ki so specializirani za energetske
in okoljske sanacije > preverjeni izvajalci, ki bodo celovito reševali probleme na
objektih.
Aktivnosti ozaveščanja ožje in širše javnosti o vplivih objektov na okolje in
možnostih za energetsko in okoljsko učinkovitost objektov.
Prenos znanja med organizacijami (izobraževanja, posveti, ekskurzije itd.)

 Ureditev statusa planinskih koč kot turistične infrastrukture v javnem interesu.
 Spodbujanje in izobražanje upravljalcev prostočasnih objektov pri mehkih
ukrepih za doseganje učinkovitosti v širšem pomenu kot na primer: spodbujanje
trajnostne mobilnosti kot načina prihoda, kulinarična ponudba, ki kot sestavine
uporablja lokalne izdelke, trajnostno oskrba objektov, poraba vode, energije.
 Vzpostavitev javne baze podatkov glede učinkovitosti naložb v prostočasne in
javne objekte z vidika učinkov na okolje, zmanjšanje stroškov ...
Eko sklad – Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
MOP – Ministrstvo za okolje in prostor
MZI – Ministrstvo za okolje in prostor
MF - Ministrstvo za finance
GZS – Gospodarska zbornica Slovenije
NVO – nevladne organizacije, ki imajo v lasti objekte za prostočasne dejavnosti
MGRT – Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo
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