
Prihodnost je



Kakšne prihodnosti si želite?

Ne glede na to kaj počnete, s tem povzročate izpuste emisij. Poraba električne energije, ogrevanje, hlajenje, logistika ali potovanje 
prispevajo k vašemu ogljičnemu odtisu. Ogljični odtis je količina neposrednega ali posrednega izpusta CO2 in drugih toplogrednih 

plinov v naše ozračje. Vaše podjetje lahko znatno prispeva k boju proti podnebnim spremembam. 

Izboljšajte svojo poslovno učinkovitost in z zmanjševanjem vašega vpliva na okolje naredite korak pred konkurenco. Dovolite nam, da smo 
vaš partner pri pripravi strategije zmanjševanja vaših emisijskih izpustov. Z zmanjševanjem in izravnavo vašega ogljičnega odtisa 

lahko postanete CO2 NEUTRAL.

Z našo CO2 NEUTRAL znamko sporočite vsem, da skrbite za učinkovito rabo energije, manj izpustov emisij in s tem za prihodnost 
našega planeta. 

Naša prihodnost je odvisna od prihodnosti našega planeta in prihodnost planeta je odvisna od nas.



Postanite CO2 NEUTRAL 

1. Ogljični odtis in izračun
Za vas bomo opravili izračun ogljičnega odtisa in pri tem uporabili mednarodni GHG protokol (Greenhouse Gas 
Protocol), ki je bil uveden s strani World Resources Institute (WRI) in World Business Council on Sustainable 

Development (WBCSD) ter določa postopek izračuna in način poročanja o rezultatih. 

2. Verifikacija izračuna ogljičnega odtisa
Neodvisen verifikacijski organ SIQ bo na podlagi posredovanih podatkov izračun ogljičnega odtisa verificiral po standardu 

ISO 14064-3 in ISO 14065. 

3. Poročilo o izračunu ogljičnega odtisa
Poročilo o izračunu bo vsebovalo podatek o skupni količini ogljičnega odtisa. Poleg tega bo iz poročila razvidno, kako poraba posameznega 

energenta vpliva na količino ogljičnega odtisa, kar je izhodišče za planiranje zniževanja tudi po segmentih.

4. Izravnava ogljičnega odtisa
V vašem imenu bomo opravili izravnavo ogljičnega odtisa ter ustrezno količino emisijskih kuponov uničili. Za izravnavo 

uporabljamo emisijske kupone certificiranih projektov mednarodno priznanih standardov CDM (Clean Development 
Mechanism), VCS (Verified Carbon Standard) ali Gold Standard. 

5. Potrdilo o doseganju ogljične nevtralnosti
Po izravnavi ogljičnega odtisa vam bomo izdali Potrdilo o doseganju 

ogljične nevtralnosti. S tem vam podelimo pravico  do 
uporabe naše znamke CO2 NEUTRAL.
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Prihodki 2016
171 mio €

Tudi mi smo
 CO2 NEUTRAL

Stranke iz več kot 40 
različnih držav

Kapital 2016
18,4 mio €

Vaš izpust na 
100 km poleta 

14,7 kg CO2

Vaš izpust na 
100 km prevoza 

22 kg CO2

Obseg trgovanja 2016
348 mio ton CO2
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