
 
 

 

 

KODEKS ETIKE DELOVANJA ČLANOV CER 
 
Namen Kodeksa etike zavoda Center energetsko učinkovitih rešitev (CER) je: 
 

- spodbujati razvoj poslovne in družbene etike,  

- oblikovati razumljive vrednostne standarde, 

- dajati navdih in oporo članom pri njihovem delovanju ter 

- zarisati jasno ločnico med dobrimi in slabimi podjetniškimi in drugimi praksami  

pri razvoju, uporabi in promociji zelenih tehnologij in trajnostnih poslovnih modelov, ki prinašajo 
pozitivne učinke za blaženje in zmanjševanje podnebnih sprememb. 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
Pojem »član CER« 
Izraz »član CER« v kodeksu označuje pravne osebe, ki so člani CER.  
 
Namen kodeksa 
Namen kodeksa je nuditi smernice članom, kako se etično odločati, ko se srečujejo z nasprotujočimi 
interesi različnih deležnikov.  
 
Kodeks je prostovoljni zapis načel, po katerih se ravnajo člani CER, njihovi organi in zaposleni pri 
opravljanju svoje dejavnosti in storitev.  
 
Dolžnost upoštevanja 
Vsi člani CER se zavezujejo ravnati v skladu z določili tega kodeksa. 
 
Poznavanje kodeksa 
Člani CER morajo z vsebino kodeksa seznaniti vodstvo in zaposlene svojega podjetja. 
 
 

II. TEMELJNA NAČELA 
 
Kodeks ima načela, ki urejajo področja spodbujanja razvoja in uporabe zelenih tehnologij v vseh 
sektorjih.  
 
Člani CER se združujemo v strateško inovativnem partnerstvu z namenom spodbujanja uporabe in 
razvoja zelenih tehnologij v vseh sektorjih, ki pomagajo k blaženju in prilagajanju na podnebne 
spremembe. Delujemo kot strokovno telo, ki deluje v širšem družbenem interesu.  
 
Kodeks celovito združuje: 

- vidike zakonitosti (skladnost z obstoječim pravom), 
- pravičnosti (tudi kjer ta s pravom ni določena),  
- vpetosti v družbeno okolje, 
- trajnostni razvoj (upoštevanje prihodnjih generacij) in  

- odgovorno sobivanje (celostna obravnava podjetij in organizacij). 



 
 

 

 

III. CILJI 
 
Cilji delovanja CER so: 

- trajnostni razvoj in prehod na nizkoogljično, krožno gospodarstvo, ki bolje gospodari z viri 
in je ključnega pomena za zagotavljanje dolgoročne konkurenčnosti gospodarstva EU, 

- blaženje posledic podnebnih sprememb in zmanjševanja njihovih učinkov s spodbujanjem 
razvoja in uporabe zelenih tehnologij (storitev, produktov in procesov), ki zagotavljajo višjo 
kakovost bivanja in večjo odpornost posameznikov ter gospodarstva na prihajajoče krize. 
Hkrati zagotavljajo bolj pravična in varna delovna mesta z dodano vrednostjo, 

- spodbujanje novih veščin in premestitev zaposlenih iz upadajočih panog v nove 
gospodarske dejavnosti, 

- ozaveščanje o pomenu prehoda na nizkoogljično, krožno gospodarstvo in vlogi zelenih 
tehnologij, 

- učinkovito nacionalno in mednarodnega povezovanje zasebnega in javnega sektorja ter 
različnih sektorjev med seboj. 

 
V CER pod zelene tehnologije opredeljujemo storitve, produkte in procese v vseh sektorjih, katerih 
namen je blaženje posledic podnebnih sprememb in zmanjševanja njihovih učinkov.  
 
Povečujejo produktivnost in učinkovitost, zmanjšujejo stroške, odpadke, emisije, porabo energije in 
materialov.  Optimizirajo porabo virov in energije. So sestavni del podnebno nevtralnega krožnega 
gospodarstva. Vplivajo tudi na spreminjanje navad in vrednot posameznikov ter spodbujajo razvoj 
trajnostne družbe in bolj kakovostnega življenja. 
 
Člani CER so v različnih fazah integracije trajnostni v lastne poslovne strategije in se zavedajo 
nujnosti uvajanja zelenih ukrepov tudi v lastnih organizacijah. 
 
 

IV. KONČNE DOLOČBE  
 
Medsebojno spoštovanje 
Člani CER se zavezujejo k etičnemu delovanju, medsebojnemu spoštovanju, sprejemanju  
konkurence, dobrim nameram in skupnim strategijam in projektom. 
 
Izobraževanje, inovacije in napredek  
Člani CER si bodo prizadevali za napredek in inovacije v dejavnosti, za strokovno izobraževanje in 
izpopolnjevanje zaposlenih. Skrbeli bodo za prenašanje izkušenj in znanj med zaposlenimi, stroko in 
javnostjo. 
 

 
S pristopom v CER se zavezujemo, da bomo spoštovali načela kodeksa z željo soustvarjati grajeno 
okolje, ki omogoča visoko kakovost življenja ljudi, v mejah zmožnosti našega planeta. 
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