PREDSTAVITEV
UGODNOSTI IN
PRILOŽNOSTI
ČL ANSTVA V CER

CER – PARTNERSTVO ZA TRA JNOSTNO
GOSPODARSTVO SLOVENIJE

Pridružite se CER – prvemu in največjemu partnerstvu za trajnostno
gospodarstvo v Sloveniji, ki si prizadeva, da bi čim hitreje dosegli
podnebno nevtralno gospodarstvo. CER je platforma za spodbujanje
zelene tranzicije in uporabe zelenih tehnologij v vseh sektorjih. Temelji
na prepričanju, da izzivi podnebnih sprememb in globalizacije zahtevajo
nove rešitve, nova partnerstva in nove načine sodelovanja.

Izkoristite prednosti močne, zelene skupnosti in aktivno sooblikujte
nov gospodarski ekosistem, ki bo temeljil na uporabi zelenih tehnologij,
inovacijah in novih poslovnih modelih. CER je glasnik tistega dela
gospodarstva in ostalih organizacij, ki verjame, da moramo okrepiti
ambicije za dosego globalnih podnebno nevtralnih ciljev, h katerim
se je nedvoumno zavezala tudi Slovenija. Člani CER se zavedajo, da
zelena podnebno nevtralna tranzicija ni več alternativa, je ključna, je
»mainstream«.

POSLANSTVO

VIZIJA

VREDNOTE

Spodbujanje inovativnega
podnebno nevtralnega
gospodarstva in zelenih
tehnologij, ki imajo odgovore na
podnebno krizo.

Slovenija bo postala stičišče
razvoja zelenih tehnologij
prihodnosti.

Odgovornost, zdravje,
inovativnost, učinkovitost.
odličnost, interdisciplinarnost.

Predstavitev ugodnosti in priložnosti članstva v CER

CER – PARTNERSTVO ZA TRA JNOSTNO
GOSPODARSTVO SLOVENIJE

Zagovarja prehod na zeleno
gospodarstvo (inovacije,
poslovni modeli, finance,
regulativno okolje, davke,
spodbude, merjenje učinkov)

Sodeluje v javnih
razpravah o uvajanju
sprememb

Ozavešča o pozitivnih,
multiplikativnih učinkih
podnebno nevtralnega
gospodarstva
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Širi glas o pomenu
zelenih tehnologij
(storitev, produktov in
procesov) v vseh sektorjih

Promovira znanje,
dosežke, tehnološke
preboje na področju
zelenih tehnologij

Povezuje različne
sektorje, panoge, akterje,
konkurente in partnerje

Nudi platformo za
izmenjevanje znanj,
izkušenj in prezentacijo
najboljših praks

STEBRI DELOVANJA CER
Z AG OVOR N I ŠTVO
V okviru CER delujejo različne sekcije, katerih namen je
medsektorsko povezovanje, združevanje in usklajevanje
akterjev s podobnimi in komplementarnimi interesi, s
ciljem oblikovanja konstruktivnih predlogov in pobud
ter sprememb za hitrejši prehod v podnebno nevtralno
gospodarstvo, h kateremu se je nedvoumno zavezala tudi
Slovenija. Glavna področja delovanja sekcij so trajnostna
gradnja, trajnostna mobilnost, inovativna energetika in
zelene finance.
Zavzemamo se za oblikovanja spodbudnega okolja, razvoj
in uporabo zelenih tehnologij ter novih poslovnih modelov,
ki bodo pospešili zeleno podnebno nevtralno tranzicijo.
Prizadevamo si tudi za spreminjanje osebnih in poslovnih
navad. Sodelujemo v javnih razpravah, v mednarodnih
zavezništvih, delujemo kot glas gospodarstva in drugih
organizacij pri strateško pomembnih odločitvah v interesu
širše družbe za hitrejše doseganje podnebne nevtralnosti.

Zagovorništvo
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Informiranje

Izobraževanje in
povezovanje

STEBRI DELOVANJA CER
I N FO R M I R A N J E
Zavedamo se, da podjetja težko sledijo vsem spremembam
in novostim na področju trajnosti, saj je sprememb in novosti
tako na evropski kot slovenski ravni ogromno. Zato želimo
postati stičišče informacij o zakonodajnih spremembah,
razpisih, subvencijah, projektih in aktualnih novostih na
področju razvoja podnebno nevtralnega, trajnostnega
gospodarstva. Naše člane in partnerje redno informiramo
prek novic, e-novičnikov, publikacij in socialnih omrežjih.
Naše poslanstvo je opolnomočiti podjetja na poti zelene,
podnebno nevtralne tranzicije, da bodo postala bolj odporna
na prihajajoče krize (podnebne, družbene in ekonomske)
in povezana tveganja (spremenjene navade kupcev, dražji
vhodni materiali, prodorna konkurenca, cenovna tveganja,
proizvodna tveganja, tveganje ugleda, spremembe
zakonodaje) ter, da bodo dosegla večjo konkurenčnost
in bodo lažje izbirala deležnike v novo nastajajočem
gospodarskem ekosistemu.

Zagovorništvo
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Informiranje

Izobraževanje in
povezovanje

STEBRI DELOVANJA CER
I ZO BR A Ž EVA N J E I N
P OVE ZOVA N J E
Posebno pozornost posvečamo izmenjavi znanja med člani
in izobraževanju o rešitvah, zelenih tehnologijah, spodbudah,
ki
pospešujejo
doseganje
podnebne
nevtralnosti
(zmanjševanje porabe naravnih virov, zmanjševanje emisij in
odpadkov, povečanja uporabe čiste energije ter energetske
učinkovitosti), saj bomo le na ta način lahko dosegli
globalne podnebno nevtralne cilje, spodbudili inovacije in
spremembo poslovnih modelov.
Skozi posebej oblikovan izobraževalni program trajnostne
transformacije v središče postavljamo krepitev kompetenc
zaposlenih naših članov. Medsektorsko povezovanje,
mreženje in mednarodne delegacije vidimo kot naš
prispevek k oblikovanju novega, inovativnega, zelenega
gospodarskega ekosistema.

Zagovorništvo
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Informiranje

Izobraževanje in
povezovanje

VSEBINSKA PODROČJA DELOVANJA

Z E L E N A JAVN A
U PRAVA
T R A JNO ST N A
M O B I LNOST

O D PA D K I
KOT
S UR OVI N E

ZELENE
FINANCE

ZELENA
I N D U ST R I JA

ZELENA
D E LOVN A
M E STA
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T R A J N OST N A
G R AD N JA

I N OVAT IVN A
E N E R G E T I KA

ZELENO
I ZOB R A Ž EVA N J E

ZAKA J SE
NAM PRIDRUŽITI?

POVEZUJTE se z novimi partnerji, odkrivajte nove
poslovne priložnosti.

PRIDOBITE in širite znanje.

SLEDITE najnovejšim trendom in
trajnostnemu razvoju.

SOOBLIKUJTE spodbudno okolje za podnebno
nevtralno gospodarstvo.

SPOZNAVAJTE dobre prakse v tujini.

PREDSTAVITE svoje podjetje in vaše zelene
prakse.

POZITIVNO VPLIVAJTE na ekomonsko,
okoljsko in družbeno okolje.

OKREPITE trajnostno delovanje vašega podjetja
oziroma organizacije.
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ČL ANI O NAS

Družba ELES posveča trajnostnemu delovanju
veliko pozornost, kar dokazujejo naši novi
razvojno infrastrukturni projekti. CER nam
pri tem omogoča boljše sodelovanje z
industrijo in drugimi sektorji, ki niso vezani na
elektroenergetiko.

CER je ena izmed vodilnih slovenskih platform,
ki združuje številne strokovnjake s področja
razvoja trajnostnih poslovnih modelov in rešitev.
Pri CER cenim profesionalnost, strokovnost in
učinkovitost pri doseganju zastavljenih ciljev
povezanih s širšim dogajanjem ob prehodu v
nizkoogljično družbo. Verjamem, da članstvo v
CER podjetju prinese številne pozitivne rezultate:
mreženje, izmenjavo mnenj, vpogled v dobre
prakse, ozaveščanje o najaktualnejših trendih,
izobraževanje, dostop do zadnjih informacij v
zvezi z razvojem regulative in strokovnih podlag.
Enostavno: priporočam

Uroš Salobir, Eles
Alenka Recelj, NLB

V Porsche Slovenija se kot največji slovenski
uvoznik avtomobilov dobro zavedamo naše
odgovornosti za prehod Slovenije na trajnostno
mobilnost. Članstvo v CER nam omogoča, da
se povezujemo s podjetji in organizacijami, s
katerimi razvijamo skupne rešitve za oblikovanje
čistejše in boljše prihodnosti za vse.

Trajnostna uporaba naravnih virov in odgovornost
do bodočih generacij so naše najpomembnejše
vodilo pri razvijanju in proizvodnji izdelkov. Zato
kot podjetje vidimo priložnost v CERu, da skupaj
z ostalimi partnerji, sodelujemo in pomembno
prispevamo tako pri strateško pomembnih
odločitvah kot pri ozaveščanju družbe.

Slavko Ažman, Porsche Slovenija

Željko Kovačevič, Jub

Predstavitev ugodnosti in priložnosti članstva v CER

UGODNOSTI ČL ANSTVA

Podjetje z več kot 100
zaposlenimi in/ali več
kot 5 mio eur čistega
prihodka

Podjetje z manj kot
100 zaposlenimi in
manj kot 5 mio eur
čistega prihodka

VELIKI PARTNER

SREDNJI PARTNER

MALI PARTNER

Udeležba na zelenih dogodkih (4 - 6 letno)

3 osebe

2 osebi

1 oseba

Udeležba na Zelenem koktajlu (1 letno)

3 osebe

2 osebi

1 oseba

Udeležba na strokovnem dogodku (1 - 2 letno)

3 osebe

2 osebi

1 oseba

Popust za izobraževanje Sustainable Business Transformation Manager

20%

20%

20%

15%

15%

15%

ČLANARINA

1.500 EUR

500 EUR

150 EUR

Enkratna pristopnina

1.000 EUR

500 EUR

100 EUR

Hčerinsko podjetje ali dodatna blagovna znamka podjetja

500 EUR

500 EUR

Kategorija članstva je opredeljena glede na status in velikost podjetja oziroma organizacije.
Določena je z letnim sklepom sveta zavoda.

Nevladne
organizacije

SODELOVANJE/IZMENJAVA MNENJ IN ZAGOVORNIŠTVO
Možnost sodelovanja v organih CER
Možnost sodelovanja v sekcijah CER (mesečna srečanja)
IZOBRAŽEVANJE IN POVEZOVANJE

Aktivno povezovanje z drugimi člani in deležniki CER
Prednostno povabilo za mednarodne delegacije in popust
INFORMIRANJE
Prejemanje tedenskih novic in vsebin CER (novičnik prejemajo lahko zaposlene osebe
člana CER, adremo posreduje član)
VIDNOST
Spletna stran CER (logo s povezavo)
Vidnost z logotipom na vseh CER dogodkih
CER letna tiskana in on-line brošura (navedba logotipa)
Socialna omrežja CER (FB, Linkedin)
Predstavitev 1 zelene rešitve drugim članom v e-novičniku
Pošiljanje vabil na dogodke partnerjev CER v novčnikih
Popust pri oglaševanju v CER publikaciji; 25%
Prednostno povabilo k sodelovanju na različnih projektih (kampanje, hekatoni, ideathoni)
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ORGANIZACIJE , KI NAM ZAUPA JO

80

+
PARTNE RJEV
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8,8

MRD
PR I HOD KOV

13

TISOČ
DELOVN IH MEST

Veselimo se
sodelovanja z vami!

