
OSEBNA IZKAZNICA 
DRŽAVLJANA

DRŽAVLJAN, KI DELUJE 
PO PRINCIPU »NAREDIMO 
SKUPAJ«

Vaš vpliv
N

a urbano okolje vplivate z zm
anjševanjem

 
odpadkov s pom

očjo alternativnih praks proizvodnje 
in potrošnje, na družbene skupine pa s povečanjem

 
spretnosti, kohezije skupnosti in občutka lastništva.

Vaši izzivi 
M

orda boste potrebovali gradbene veščine in 
nasvete glede usklajevanja in razvoja trajnostnega 
poslovnega m

odela. Poiščite finančno podporo 
in infrastrukturno podporo institucij tako, da 
predstavite m

erljive dokaze o svojem
 vplivu.

Kaj počnete
Sodelujete v neform

alnih skupinah ali neprofitnih 
organizacijah, da bi uvedli alternativne prakse, 
izm

enjali inform
acije, vire in veščine ter povečali 

ozaveščenost.

Kdo ste
Radi sodelujete pri dolgoročnih projektih v skupini, 
ki deli vaše vrednote glede alternativnih praks 
proizvodnje in potrošnje po sistem

u »zaprte zanke«, 
ki se uporablja v gradbenih in prehranskih sistem

ih 
ter m

ed njim
i.

OSEBNA IZKAZNICA 
DRŽAVLJANA

Vaš vpliv
N

a urbano okolje vplivate z načrtovanjem
 razvoja 

v m
estih, s prom

ocijo skupin, ki se zanim
ajo za 

vprašanja skupnosti, pa vplivate na družbene skupine 
in povečujete njihovo znanje in ozaveščenost.

Vaši izzivi 
M

orda boste m
orali načrtovati finančno vzdržnost 

projektov, če se ti izvajajo redno, od m
oderatorjev 

prejeti pom
oč pri m

reženju in sodelovati z lokalnim
i 

institucijam
i, da bi podprli izvedbo projektov.

Kaj počnete
Sodelujete pri soustvarjanju in koprodukciji 
začasnih projektov, ki jih spodbujajo m

oderatorji, 
da bi odgovorili na vprašanja skupnosti, povečali 
ozaveščenost in prom

ovirali alternativne načine 
uporabe virov.

Kdo ste
Radi sodelujete v skupini, ki je bila za kratko obdobje 
ustanovljena na podlagi skupnih vrednot in zanim

anja 
za okoljska in družbena vprašanja (kot je raba javnih 
zem

ljišč) ter pom
anjkljivosti vladne politike v grajenem

 
okolju.

STRATEŠKI 
DRŽAVLJAN

OSEBNA IZKAZNICA 
DRŽAVLJANA

Vaš vpliv
N

a urbano okolje vplivate z zm
anjševanjem

 
porabe odpadkov in virov; na družbene skupine z 
vključevanjem

 lokalne skupnosti; na svoje osebne 
finance pa z denarjem

 in prihrankom
 prostora.

Vaši izzivi 
Kot ponudnik storitve boste m

orda m
orali razviti 

veščine za uvedbo in izvajanje storitve. Poiščite 
finančno podporo, da jo boste lahko razvili. Kot 
dobavitelj storitve pa boste m

orda m
orali zgraditi 

kredibilnost in zaupanje.

Kaj počnete
Sodelujete pri zadovoljevanju potreb skupnosti 
tako, da delite vire, kot so blago in inform

acije, prek 
ponudnika (storitev in virtualnih platform

 ali om
režij) 

v okviru sistem
ov na področju izdelkov, gradbeništva 

in m
obilnosti.

Trenutne vzorce potrošnje radi zam
enjujete s 

praksam
i deljenja in izm

enjave v skupinah, da bi 
povečali porabo virov.

DRŽAVLJAN, KI DELUJE 
PO PRINCIPU DELITVENE 
EKONOMIJE

Kdo ste

OSEBNA IZKAZNICA 
DRŽAVLJANA

Vaš vpliv
N

a urbano okolje vplivate z zm
anjševanjem

 
porabe m

ateriala; na družbene skupine v okviru 
državljanske angažiranosti, razvijanja spretnosti 
in socialne vključenosti; na lokalno gospodarstvo 
pa z varčevanjem

 denarja in ustvarjanjem
 

delovnih m
est.

Vaši izzivi 
Kot ponudnik storitve boste m

orda m
orali 

diverzificirati svojo storitev, da boste lahko razvili 
trajnostni poslovni m

odel s pom
očjo zunanje 

podpore. Gradite stabilna partnerstva na lokalni 
ravni, izkušnje pa delite na globalni ravni.

Kaj počnete
Sodelujete pri sprem

injanju trenutnih proizvodnih 
in potrošniških vedenj v proizvodnem

 sistem
u s 

pom
očjo okolju prijazne zasnove, sam

oproizvodnje 
in praks popravil ter ob podpori ponudnikov in m

rež 
za izm

enjavo znanja.

Kdo ste
Radi se ukvarjate s sam

opridelavo in 
podaljševanjem

 življenjske dobe izdelkov, saj 
im

ate dostop do ponudnikov, ki vam
 nudijo 

prostor, oprem
o in podporo, svoje sposobnosti pa 

izboljšujete z m
reženjem

 in prenosom
 znanja.

DRŽAVLJAN, KI DELUJE PO 
PRINCIPU »NAREDI SAM«

OSEBNA IZKAZNICA 
DRŽAVLJANA

Vaši izzivi 

Vaš vpliv
N

a okolje vplivate z zagotavljanjem
 znanja in 

dokazov o okoljskih in družbenih vprašanjih, 
na družbene skupine pa v okviru državljanske 
angažiranosti, spodbujanjem

 zanim
anja in 

zavedanja o trajnosti.

M
orda boste m

orali razširiti sodelovanje, 
upoštevati družbene in tehnične vidike trajnostega 
razvoja ter se spopasti z očitki tradicionalne 
akadem

ske znanosti.

Kaj počnete
Sodelujete v pobudah, kot so projekti na tem

o 
državljanske znanosti in projekti znanstvenih 
oddelkov, ki jih spodbujajo in/ali vodijo državljani ob 
podpori institucij, v katerih udeleženci z zbiranjem

 in 
izm

enjavo podatkov prispevajo k ustvarjanju znanja.

Kdo ste
Radi zbirate in izm

enjujete podatke z nam
enom

 
pridobivanja znanja, da bi im

eli boljše razum
evanje 

glede okoljskih in družbenih vprašanj o tem
atikah, 

ki vas zanim
ajo, povečevali ozaveščenost in 

zagovarjali trajnostne sprem
em

be.

T. I. SENZORSKI 
DRŽAVLJAN

OSEBNA IZKAZNICA 
DRŽAVLJANA

Vaš vpliv
N

a urbano okolje vplivate z izboljšanjem
 rabe virov 

in zm
anjševanjem

 odpadkov; na družbene skupine 
s spodbujanjem

 spretnosti, socialne kohezije in 
sam

ozadostnosti; na lokalno gospodarstvo pa z 
ustvarjanjem

 delovnih m
est.

Vaši izzivi 
M

orda boste m
orali vzpostaviti partnerstva in 

stabilna om
režja dobavne verige, da boste lahko 

zgradili trajnostne poslovne m
odele. Vlagajte v 

razvijanje spretnosti in izm
enjavo znanja ter poiščite 

dostop do infrastrukture in finančne podpore. 

Kaj počnete
Spodbujate alternativne vzorce pri proizvodnji 
ali potrošnji hrane in izdelkov kakor tudi pri 
zagotavljanju ali naročanju storitev, ki zm

anjšujejo 
porabo virov, pri proizvodnji in potrošnji pa se 
izogibate ustvarjanju odpadkov.

Kdo ste
Radi im

ate trajnostni življenjski slog in skušate 
spodbujati sprem

em
be pri uveljavljenih proizvodnih 

in potrošniških praksah, ki jih spodbujajo lokalna 
podjetja in organizacije za proizvodnjo izdelkov in 
hrane.

DRŽAVLJAN, KI DELUJE PO 
PRINCIPU ŽIVLJENJA BREZ 
ODPADKOV

OSEBNA IZKAZNICA 
DRŽAVLJANA

Vaš vpliv
N

a urbano okolje vplivate z zm
anjševanjem

 
nastajanja odpadkov in povpraševanja po surovinah, 
na osebne finance pa s prihranki in dobički od 
najem

a ali oddajanja.

Vaši izzivi 
Kot posojilodajalec boste m

orda m
orali zgraditi 

kredibilnost in skleniti zavarovanje za zaščito. Kot 
ponudnik storitve pa boste m

orda potrebovali 
dostop do infrastrukture in podpore ter m

orali 
razviti veščine in trajnostni poslovni m

odel.

Kaj počnete
Ukvarjate se s spodbujanjem

 uporabnih potrošniških 
praks, ki vam

 om
ogočajo, da s storitvam

i oddajanja 
in najem

a zadovoljite svoje potrebe po izdelkih, 
prostorih in prevozih z vozili, ne da bi jih im

eli v lasti.

Kdo ste
Izdelke, prostore in vozila radi dajete v najem

 in jih 
oddajate, da bi se izognili odvečnem

u lastništvu in 
povečali njihovo uporabno vrednost, ko se soočate z 
rastjo cen življenjskih potrebščin.

DRŽAVLJAN, KI 
DELUJE PO PRINCIPU 
UPORABNOSTI

LETAK Z OSEBNO IZKAZNICO 
DRŽAVLJANA
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