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PROMOCIJA OKOLJSKIH NALOŽB IN ODPRAVA OVIR PRI ODLOČANJU MED
POTENCIALNIMI INVESTITORJI

Sklop A3

PROMOCIJA OKOLJSKIH NALOŽB IN ODPRAVA OVIR PRI ODLOČANJU MED POTENCIALNIMI
INVESTITORJI

Opis predvidenih aktivnosti
Delovni sklop je pomemben za promocijo okoljskih naložb in odpravo vir pri odločanju med potencialnimi
investitorji. Zaradi pomanjkanja informacij in predvsem primera prakse na področju trajnostih naložb, se
potencialni investitorji ne odločajo za zelene naložbe, saj je nasploh na voljo premalo praktičnih primerov, ki bi
navduševali in bili inspiracija za odločitve.
Kako: Vzpostavitev mreženja med primeri dobrih praks trajnsotnih naložb in potencialnimi investitirji z uporabo
brezplačne platforme Trello. Platformo smo pripravili tako, da smo s primeri dobrih praks in učinki prikazali
motivacijski razlog za odločitve za okoljske naložbe. Komunicirali smo z različnimi družbenimi skupinami, med
katerimi so tudi potencialni investitorji in jih povezali na brezplačno platformo, ki bo hkrati vir informacij na
enem mestu za vse potencialne investitorje. Tako se bodo lahko hitro in učinkovito izmenjale informacije s
slikovnimi predstavitvami, ki bodo v korist in pomoč pri odločitvah, kako se odločiti za pravilno investicijo, ki bo
finančno in okoljsko privlačna. Bistvo je, da bodo v neposrednem stiku tako uporabniki zelenih naložb kot
potencialni investitorji, ki bodo iz »prve roke« izvedeli vse podorbnosti, ki bodo vplivale na odločitev za ali proti
investiciji.
Kdaj: CPU je pripravil platformo in jo širil preko različnih družbenih omrežij tako, da se lahko vanj vpiše čimveč
zainteersiranih uporabnikov. Platforma bo tako hkrati pomembno orodje za ozaveščanje zainteresiranih ciljnih
skupin, saj se vse informacije zbirajo in posredujejo v e-obliki. Na ta način bomo na inovativni način prispevali k
nizkemu ekološkemu odtisu, saj bo platforma vsak dan osvežena z novimi podatki in uporabniki. Pridobivanje
informacij s strani dobrih praks je ključnega pomena za odločitve o okoljskih naložbah zlasti pri tistih
investitorjih, ki želijo poleg ponudnika tudi mnenje uporabika.
Kje: platforma bo na voljo na vseh e- napravah in bo dosegljiva ciljnim skupinam tako za namen izobraževanja in
informiranja o dobrih praksah in okoljsih naložbah, kot za izvajalce dobrih praks, ki bodo predstavili svojo dobro
prakso in jo delili z drugimi. Prednost platforme je, da bo v brezplačni uporabi za vse registrirane uporabnike,
kar bo povečalo motivacijo za aktivno izmenjavo mnenj in s tem lažjo odločitev o okoljski naložbi.
Rezultati aktivnosti:
•
•

vzpostavitev platforme
informirati vsaj 5 imetnikov dobrih praks in potencialnih investitorjev ter svetovalcev o možnosti
uporabe platforme

Organizacija, odgovorna za izvedbo:

CPU
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REALIZACIJA AKTIVNOSTI
-

Vzpostavljena platforma na povezavi

https://trello.com/b/6QW0Ciu8/simple-project-board

Na dnevni ravni se morajo ljudje ukvarjati z veliko načrtovanjem in upravljanjem v domačem in
delovnem okolju. Da bi stvari postale preprostejše, tehnologija omogoča orodja za načrtovanje
neugodnih urnikov. V času Covid ukrepov ni več sestankov v sejnih sobah za načrtovanje nalog in zato
to orodje prinaša digitalno možnost komunikacije, kot v sejni sobi.

4

2.1

Kaj je Trello in kako deluje?

Slika 1: Prikaz uporbe aplikacije Trello
Trello uporablja osnovne plošče, sezname in kartice kot osnovno strukturo, ki vam pomaga dokončati
svoje naloge. Uporablja pristop od zgoraj navzdol za doseganje nalog v vašem projektu.
Upravljanje nalog s programom Trello se začne z ustvarjanjem plošče, ki je primarni motiv najvišje ravni
naloge v delovnem procesu. Omogoča dodajanje čim večjega števila članov in brezhibno sodelovanje
z njimi, tako da lahko z njim sprejmete »Inbox« (0). Orodje odlično ustreza vsakemu projektu, ki si ga
lahko zamislite - naj bo to sestanek v sejni dvorani ali načrt druženja ob vikendih s prijatelji; to vas je
pokrilo.
Posamezne naloge ali kartice, ki dopolnjujejo vsebino v odboru, se lahko ustvarijo, označijo, delijo in
celo nastavijo za opomnike. Zdaj pa vstopimo v omrežje in vidimo, kako izpolniti svoje naloge in opraviti
delo s tem orodjem.
Med najpogosteje omenjena orodja za boljšo organizacijo dela spada ameriški Trello. Na trgu je bila
storitev prvič predstavljena 2011 in januarja 2017 jo je uporabljajo že več kot 19 milijonov uporabnikov.
Trello sicer ponuja plačljiva paketa, a je brezplačni že povsem dovolj za posameznike ali manjše ekipe.
Glavna značilnost storitve je uporaba tako imenovanih kartic, s katerimi se lahko organizira celoten
projekt. Posamezna kartica predstavlja določeno aktivnost, za katero je lahko odgovoren posameznik
ali pa kar celotna ekipa. Vsaka aktivnost se lahko razdeli na manjša opravila. Celoten projekt sestavlja
več stolpcev, znotraj katerih se razvrščajo prej omenjene aktivnosti. To omogoča razvrščanje glede na
stanje opravljene aktivnosti. V prvem stolpcu so tako lahko navedene kartice za delovne naloge, ki se
še niso začele. Drugi stolpec lahko vsebuje tiste kartice, na katerih posameznik ali ekipa dela v danem
trenutku, tretji stolpec pa lahko vsebuje opravljene naloge. Trello tako ponuja možnost, da se na enem
zaslonu prikaže celoten potek projekta in s tem takoj opazi morebitne težave in ozka grla. Objavljajo
se lahko tudi sporočila in komentarji in velikokrat se Trello v tem pogledu uporablja kot nadomestilo
za e-pošto. Poleg komentarjev se lahko objavljajo tudi priponke. Možna je tudi integracija preostalih
storitev. Prej omenjene priponke tako ni treba nalagati na Trello, temveč se lahko storitev poveže z
Dropboxom.
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Storitev ponuja tri poslovne modele, od katerih je prvi brezplačen. Omejitve rabe so blage, na primer
velikost priponk ne sme preseči 10 MB. Za slabih 10 evrov na mesec, ob enkratnem plačilu letne
naročnine, se omejitev zviša na 250 MB in tudi število integriranih tretjih storitev, kot je na primer
Dropbox, ni več omejena. Najdražji paket, katerega cena presega 20 evrov na mesec za enega
uporabnika, je namenjen večjim podjetjem, ki si želijo dodatne varnostne zaščite. Trello je na voljo prek
spletne strani, aplikacij za iOS in Android in tudi kot aplikacija za macOS in Windows.
2.2

»Todoist«

Veliko je aplikacij, s katerimi je mogoče ustvarjati sezname opravil, a Todoist v poplavi podobnih
izstopa. Razloga za to sta dva. Prvi se nanaša na široko dostopnost aplikacije, saj je ena redkih, ki
delujejo na macOS, Windows, Android, iOS in neposredno v spletu. Na voljo je celo še kot dodatek za
brskalnik Chrome, s čimer se še dodatno olajša dostop do seznama opravil. Podpora ni zgolj temeljita
glede na različne operacijske sisteme, temveč tudi s stališča naprav, na katerih Todoist deluje. Poleg
računalnikov, pametnih telefonov in tablic so podprte tudi pametne ure tako pri Applu kot tudi
Androidu. Za uporabnika je taka pokritost dobrodošla, saj se s tem zagotovi dostop do aplikacije ne
glede na prihodnje odločitve o nakupu strojne opreme in programske opreme, na kateri deluje.
Drugi razlog, zakaj Todoist izstopa, je uporabniška izkušnja. Aplikacija je ena izmed redkih nasploh, ki
dobro delujejo tako na Applovih kot tudi pametnih urah na platformi Android. Izraz dobro delovanje
se nanaša na hitrost nalaganja vsebin in uporabniški vmesnik, ki je dejansko uporaben in ni zgolj za silo
prilagojena različica tistega na pametnih telefonih. Za velik prihranek časa poskrbijo številne bližnjice,
ki so sicer namenjene rednim uporabnikom aplikacije, a se jih bodo brž navadili tudi novinci. Ena izmed
takih je uporaba kratic pri določevanju opravil po dnevih. Pri naslovu opravila se na primer doda kratica
»Mon« in aplikacija samodejno uvrsti opravilo na ponedeljek. S tem odpade potreba po uporabi
koledarja, kar je še kako dobrodošlo pri pametnih napravah. Pozornost je namenjena tudi
uporabnikom računalnikov. S kombinacijami črk, kot je na primer CMD+Q na računalniku Mac ali
Control + Q na Windows, se tako odpre okno za dodajanje novega opravila. S tem se lahko organizira
delo za celoten teden, ne da bi roke zapustile tipkovnico in na primer posegle po miški. Na voljo je tudi
možnost razvrščanja opravil po projektih in v okviru skupin z drugimi uporabniki. Todoist je za
namestitev brezplačen in v primeru uporabe posameznika so na voljo tudi vse predstavljene funkcije.
Za uporabo vseh razpoložljivih funkcij, kot je na primer dodajanje tagov za podobna opravila ali
uporabo opomnikov, je treba plačati naročnino.
Namen uporabe aplikacije Trello na območju LAS UE ormož je, da se povežejo investitorji s primeri
dobrih praks in bodoči investitorji, ki bodo lahko na ta način pridobili več informacij in praktičnih
nasvetov. V času omejitev zaradi prepovedi stikov je Trello odlična zamenjava sejne sobe z virtualno
sejno sobo.

3

INFORMIRATI VSAJ 5 IMETNIKOV DOBRIH PRAKS IN POTENCIALNIH
INVESTITORJEV TER SVETOVALCEV O MOŽNOSTI UPORABE PLATFORME

Posredovanje povezave do aplikacije imetnikom dobrih praks, ki so pridobili eko subvencijo in tako
investirali v okoljske naložbe (zamenjava peči, izboljšana izolacija, zamenjava oken, zamenjava kurilne
naprave itd.)
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Vzpostaviljen je kontakt z energetskim/ okoljskim svetovalcem g. Ludvikom Hriberškom:
From: "odpadki@kp-ormoz.si" <odpadki@kp-ormoz.si>
Date: Wednesday, 29 December 2021 at 08:41
To: "cpu.marinka@siol.net" <cpu.marinka@siol.net>, "ludvik.hribersek@ensvet.si"
<ludvik.hribersek@ensvet.si>
Subject: RE: okoljske naložbe - investicije LAS območje
Po podatkih Ekosklada je na območju LAS Ormož bilo v letu 2019 s strani Ekosklada
RS sofinananciranih z nepovratnimi sredstvi večje število okoljskih naložb:
Na območju LAS Ormož je bilo v letu 2019 s strani Ekosklada RS sofinananciranih z nepovratnimi
sredstvi večje število okoljskih naložb:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vgradnja toplotnih črpalk 16 investitorjev ( višina po investitorju 2500 eur)
Izvedba malih sončnih elektrarn 6 investitorjev ( višina po investitorju 1980 eur)
Vgradnja prezračevalnih sistemov 3 investitorji ( višina po investitorju 500 eur)
Zamenjava stavbnega pohištva 2 investitorja ( višina po investitorju 2000 eur)
Izvedba fasade 2 investitorja ( višina po investitorju 2400 eur)
Nakup električni avto trije investitorji ( višina po investitorju 7500 eur)
Nakup sodobne peči na lesna goriva 1 investitor ( višina po investitorju 8000 eur)

Na letni ravni je do 150 investitorjem opravljeno brezplačno energetsko svetovanje na območju LAS
Ormož, 50 energetskih oddaj na Radiu Prlek, članki v lokalnih časopisih
Interes je velik, čeprav so investitorji na območju LAS Ormož z nižjimi dohodki, kot v osrednji Sloveniji
se lahko pohvalimo z velikim številom okoljskih naložb, za katere so pridobljene nepovratne
spodbude, kar nekaj jih tudi koristi kredite Ekosklada.
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4

ZAKLJUČEK

Za večjo poznavanje in prepoznavnost okolsjkih naložb je tako brezplačna spletna aplikacija Trello
zelo primerna za vodenje projektov in komunikacijo med partnerji. Predvsem pa zagotovo lahko
olajša komunikacijo, poveča transparentnost in omogoča sledljivost projektov. Gre za sodoben tip
aplikacije v oblaku.
Zakaj in kako lahko aplikacija Trello spremeni način dela on komunkacijo na območju LAS UE
Ormož? Omogoča interno komunikacijo ter:
•
•
•

Dostop do informacij na enem mestu
Preglednost in transparentnost ter sledljivost projektov
In tudi pregled napredka projektov za kliente

4.1
Oris problema
V osnovi vsako ekipo v samem začetku pestili trije največji problemi, ki so seveda v končnem odvodu
pripeljali do slabše efektivnosti.

4.1.1
•
•
•

4.1.2
•
•
•
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Tri ključne težave, preden uporabniki začnejo uporabljat brezplačno aplikacijo Trello
Nepregledna interna komunikacija
Transparenten pregled delovnih nalog
Pregled in dostopnost do informacij

Posledice
Zamujanje in slaba realizacija
Nepotrebna podvojena komunikacija
Pomanjkanje skupnega večje cilja

ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI PROJEKTA Z UPORABO APLIKACIJE
TRELLO

Trello je splošno znan kot eno najlažjih orodij za upravljanje projektov za učenje in uporabo. Njegova
pragmatična oblika omogoča kratko učno krivuljo. Trello je do neke mere tudi brezplačen. Za
ustvarjanje in upravljanje manjših skupin zadošča brezplačna različica, ki omogoča vnos in uporabo
podatkov, informacij in prednosti npr. za okoljske investicije.
Platforma je na voljo za informacije na naši spletni strani in je dosegljiva ciljnim skupinam tako za
namen izobraževanja in informiranja o dobrih praksah in okoljskih naložbah, kot za izvajalce dobrih
praks, ki bodo predstavili svojo dobro prakso in jo delili z drugimi. Prednost platforme je, da bo v
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brezplačni uporabi za vse registrirane uporabnike, kar bo povečalo motivacijo za aktivno izmenjavo
mnenj in s tem lažjo odločitev o okoljski naložbi.
Tako bomo za zagotavljanje trajnosti vzdrževali komunikacijo s skupino bodočih investitorjev in
investitorjev z izkušnjami.
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VIRI

1. https://www.tremplin-numerique.org/sl/Kaj-je-trello-in-kako-ga-uporabljate, uporabljeno
31.12. 2021
2. https://powerautomate.microsoft.com/slsi/templates/details/26b697cb161345cbb860696726d68bd3/objava-prilagodljive-kartice-koje-na-seznam-v-storitvi-trello-dodana-nova-kartica/, uporabljeno 29.12. 2021
3. https://www.tremplin-numerique.org/sl/Kaj-je-trello-in-kako-ga-uporabljate, uporabljeno
29.12. 2021
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