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Letos Umanotera praznuje dvajsetletnico svojega delovanja in poročilo 
za leto 2014, ki je pred nami, ponuja zanimivo sliko prehojene poti. 
Ko primerjamo aktivnosti Umanotere v letu 2014 z njeno vizijo in 
poslanstvom od ustanovitve leta 1994 do danes, smo s prehojeno 

potjo v vsebinskem smislu lahko izjemno zadovoljni. Ne glede na to, da ima 
ideja trajnosti na slovenskem že dolgo tradicijo, so bile v času ustanovitve 
ideje trajnostnega razvoja in varstva okolja za mnoge v Sloveniji nekaj novega 
in morda celo eksotičnega. Ves čas svojega delovanja je Umanotera uspevala 
povezati domače izročilo in znanje na tem področju z dogajanjem na globalni 
ravni in tako prispevala k temu, da je danes Slovenija ena od držav z najvišjo 
kakovostjo okolja in življenja na svetu. 

Sedanje delo Umanotere odraža širok uspeh prodora ideje trajnostnega 
razvoja na vseh področjih – od oblikovanja državnih in globalnih politik, 
preko dela s podjetji, občinami in drugimi civilnodružbenimi organizacijami 
do ukrepov, s katerimi k trajnostnemu razvoju prispevajo posamezniki in 
sama Umanotera kot organizacija. 

Odraža pa tudi današnje izzive trajnostnega razvoja. Če je bila pred 
dvajsetimi leti pozornost predvsem namenjena okoljski dimenziji trajnosti, v 
današnjem času večji izziv predstavljata gospodarska in družbena dimenzija 
trajnosti. Na globalni ravni se to odraža na primer pri vprašanju sporazuma 
TTIP. Na ravni Evrope in Slovenije, ki se soočata z gospodarsko krizo in še 
bistveno pomembnejšo medgeneracijsko krizo, je današnja generacija 
mladih prva po drugi svetovni vojni, ki se sooča s padcem življenjske ravni. 
Sama Umanotera pa, ne glede na široko priznano kakovost dela, vedno teže 
zbere sredstva za izvajanje svojega programa. Če primerjamo vsebinske 
rezultate z denarnimi sredstvi, ki so bila zbrana in vložena v njihovo 
doseganje, se lahko samo čudimo temu, kaj Umanoterina ekipa zmore s 
sredstvi, ki jih ima na voljo. 

Prostovoljcem, podpornikom, sodelavcem in vsem partnerjem Umanotere 
zato hvala za sodelovanje in dobro opravljeno delo v letu 2014. S takim 
sodelovanjem verjamemo, da bomo kos tudi izzivom trajnostnega razvoja v 
naslednjih letih.

Jernej Stritih

Uvodni nagovor predsednika uprave
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Umanotera je bila ustanovljena leta 1994 z namenom, da bi podprla 
izvajanje in uresničevanje mednarodno sprejetih načel trajnostnega 
razvoja. Delovati je začela leto kasneje in v 19 letih svojega obstoja 
prerasla v strokovno organizacijo, ki s promoviranjem novih trendov 

stremi k uveljavljanju trajnostnega razvoja v nacionalnih politikah ter 
k vzpostavljanju ravnotežja med delovanjem človeka in nosilno sposobnostjo 
okolja. Ljudem predstavlja navdihujoče dobre prakse in v družbi povečuje 
dostopnost dobrih produktov.

Prek neodvisnega nadzora nad delovanjem oblasti, z zbiranjem in 
posredovanjem informacij, oblikovanjem različnih pobud in vključevanjem 
v procese spreminjanja in sprejemanja zakonodaje se je Umanotera ves čas 
svojega delovanja in se še zdaj zavzema za demokracijo na višji ravni,
ki naj vključuje prispevek civilne družbe. Organiziramo različne dogodke,
na katerih opozarjamo na probleme s področja okolja in trajnostnega razvoja, 
oblikujemo pobude in odpiramo javne razprave. S soočanjem različnih 
mnenj, izdajanjem publikacij, poročil in raziskav objavljamo alternative 
uradnim dokumentom, informiramo in osveščamo ter tako spreminjamo 
javno mnenje. 

V letu 2014 so se Umanoterini projekti osredotočali na tri strategije 
za doseganje strateških ciljev: 
1. teorija in politika (projekti Plan B za Slovenijo, Tretji člen,                              

Za gozd – za nas),
2. praksa (EGO – Evropska zelena pisarna, GPP 2020: Zeleno javno 

naročanje za nizkoogljično gospodarstvo, CEC5, Pravična banka), 
3. izobraževanje, informiranje in ozaveščanje (Spodbujamo zelena delovna 

mesta, Trgovanje s prihodnostjo, posvet Sporočila znanosti o podnebnih 
spremembah, Krilca, darila s čarobno močjo, Eko podjetniško jutro, 
Spoznaj svoj življenjski slog, Ljubljana 2020)

Vizija, poslanstvo, vrednote, strateška področja
V Umanoteri trajnostni razvoj razumemo kot dinamično ravnovesje med 
človekom in naravo, ki omogoča socialno pravičnost in medgeneracijsko 
solidarnost. Trajnostni razvoj pomeni tudi, da namesto naravnih omejenih 
dobrin izkoriščamo neomejene zmogljivosti našega razuma, da bomo lahko 
naše okolje in vire zapustili naslednjim generacijam v čim boljšem stanju.

Vizija Umanotere: Slovenija – trajnostna družba
Umanoterino poslanstvo je biti pobudnica potrebnih sprememb in svetilnik 
praks trajnostnega razvoja. Je pobudnica pri spreminjanju načel trajnostnega 
razvoja v način življenja. Pomaga premagati zadržke in širiti dobre izkušnje. 
Je svetilnik v sektorju nevladnih organizacij, primer dobro organizirane 
mreže ustvarjalnih posameznikov, ki z učinkovitim delovanjem dosegajo 
navdihujoče rezultate. Deluje v skladu z načeli, ki jih zagovarja.

Umanotero vodijo organizacijske vrednote
•	 stvari, ki jih govorimo, tudi izvajamo,
•	 trajnostni razvoj lahko dosežemo samo, če stopimo vsi skupaj,
•	 verjamemo v nujnost fokusirane uporabe znanja, virov in potencialov,
•	 transparentnost je način zagotavljanja, da je naše delovanje učinkovito  

in v javnem interesu,
•	 imamo iskrene motive,
•	 gojimo globalno zavest v razmišljanju in delovanju,
•	 skrbimo za svoje zaposlene.

Strateška področja in cilji
•	 Nizkoogljična družba: Izpusti toplogrednih plinov v Sloveniji do leta 2020 

so v okviru nosilne sposobnosti planeta.
•	 Socialno-pravična družba: Družba, ki jo definira ustreznejši in bolj celovit 

kazalnik razvoja, kot je BDP, solidarnost in omogočanje enakih priložnosti 
za vse brez bogatenja na račun izkoriščanja.

•	 Lokalno samooskrbna družba: Osnovne potrebe Slovenije so do leta 2020 
pokrite z lokalnimi viri (energija, hrana, voda in drugi naravni viri) v okviru 
njihove nosilne sposobnosti.

•	 Odprta družba: Nevladni sektor je enakovreden javnemu in zasebnemu 
– stopnja zaposlenosti v nevladnem sektorju je do leta 2020 6-odstotna. 
Participatorna demokracija: procesi odločanja so odprti in temeljijo na 
vključevanju civilne družbe.
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Umanotera svoje vizije nikakor ne bo dosegla samo s svojim lastnim 
delovanjem, zato je partnerstvo naša temeljna vrednota in tudi 
princip delovanja. Poleg redno zaposlenih ekipo Umanotere 
sestavljajo tudi honorarni sodelavci, strokovnjaki za posamezna 

področja, prostovoljci, simpatizerji in donatorji. S pomočjo partnerjev lahko 
dosegamo veliko večje učinke, krepimo mrežo za pozitivne spremembe in 
smo bolj prepoznavni. Sodelovanje poteka preko projektnega sodelovanja, 
sodelovanja v kampanjah in horizontalnega povezovanja v mrežah.

Kot člani smo v letu 2014 sodelovali v Strokovnem svetu za šport (MIZŠ), 
Svetu za trajnostni razvoj in varstvo okolja (MOP), Delovni skupini NVO          
za pripravo Strategije razvoja Slovenije in programiranje kohezijske politike 
2014 – 2020 (MGRT), Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO in Delovni 
skupini za oblikovanje zelene sheme slovenskega turizma (SPIRIT).

Zahvala

Hvala vsem, ki ste na različne načine podprli naše delovanje                  
in projekte v letu 2014.

Zahvaljujemo se vsem podpornikom, donatorjem, partnerjem in sponzorjem: 
Genion Clipping; Mestna občina Ljubljana; Ministrstvo za javno upravo v 
okviru Evropskega socialnega sklada; Ministrstvo za kmetijstvo in okolje; 
Slovenska nacionalna komisija za UNESCO; Inštitut za trajnostni razvoj; 
Društvo Ekologi brez meja; Pravno informacijski center nevladnih organizacij 
– PIC; Cipra Slovenija, društvo za varstvo Alp; Društvo za energetsko 
ekonomiko in ekologijo Slovenski E-forum; Focus, društvo za sonaraven 
razvoj; Ljubljanska kolesarska mreža, društvo za vzpodbujanje kolesarjenja 
in trajnostnega prometa; Društvo Dinaricum; Finančni mehanizem EGP 
2009 – 2014; Planet GV, poslovno izobraževanje; ICLEI - Lokalni organi za 
trajnost iz Freiburga; program Inteligentna Energija Evrope (IEE); Agencija 
za javna naročila na ministrstvu za notranje zadeve (BeschA) iz Nemčije; 
Regionalni javni organ province Rima; Regionalni javni organ (OesteCIM) 
iz Portugalske; Ministrstvo za finance Republike Slovenije; Ministrstvo 
za infrastrukturo in okolje iz Nizozemske; Razvojni program organizacije 
Združenih narodov (UNDP) Hrvaška; Ministrstvo za prostor in trajnostnost 
katalonske vlade iz Španije; Centralna agencija za javno naročanje (FPA) 
iz Avstrije; Centralna agencija za javno naročanje (CONSIP) iz Italije; 
Regionalna agencija za energijo (ICAEN) iz Katalonije; Španija; Kompetenčni 
center BeschA iz Nemčije; Konzultantska organizacija Ecosistemi iz Italije; 
Raziskovalna organizacija za energetiko in geologijo (LNEG) iz Portugalske; 
Raziskovalna Agencija Ministrstva za gospodarstvo, kmetijstvo in inovacije 
iz Nizozemske; Konzultantska organizacija Ecoinstitut iz Barcelone, 
Raziskovalna organizacija (IFZ) iz Avstrije; UNDP Hrvaška; SEMCO; Švedska; 
Posoški razvojni center; Gradbeni inštitut ZRMK; Studio 12; Humus d.o.o.; 
Razvojna zadruga eTRI; Inštitut za raziskovanje trga in medijev, Mediana; 
Dnevnik, d.d.; Urad vlade za komuniciranje; Evropska komisija; Vlada RS; 
Evropski parlament; Tangens, d.o.o.; CNVOS; Sloga - Platforma nevladnih 
organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč; Skupnost 
občin Slovenije; Državni svet v Ljubljani; Zveza potrošnikov Slovenije; 
evropske nevladne organizacije - članice mreže STOP TTIP; SVIZ; MGRT; 
MARŠ; CAAP; Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Zavetišče Horjul; 
Rainforest Concern; Morigenos; Društvo za človekove pravice in človeku 
prijazne dejavnosti Humanitas; Društvo za pomoč trpečim in bolnim Rdeči 
noski – klovni zdravniki; SOS Dječije Selo; Društvo za podporo Tibetu; 

Afriški pregovor pravi
»Če moraš potovati hitro, pojdi sam. Če moraš potovati daleč, pojdi skupaj.’
V primeru podnebne krize moramo iti daleč in hitro, časa pa je vedno manj. 
Zato moramo delovati hkrati vsak sam in vsi skupaj.« (Al Gore)“
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Čebelarska zveza Slovenije; Savinjsko gozdarsko društvo Nazarje; Manob 
Sakti Unnayan Kendro; Združenje staršev in otrok Sezam; ecOceánica; STOP 
Mines; Slovensko društvo Hospic; Fanči Perdih (Amarant); pravična trgovina 
3MUHE; Katarina in Matic Anzeljc; Vanes Husić (Društvo biodinamikov 
Notranjske); Dušan Badovinca (Zlati ghee); Polona Andrejčič Mušič; Iztok 
Mohorič (Woodster); Jasmina S. Šupuk (Karocikel); Meta Odar (Slovenska 
filantropija); Medium, d.o.o.; Kulturno-ekološko društvo Smetumet; Institute 
for International Cooperation of the German Adult Education Association; 
European Association for the Education of Adults; Estonian Non-formal 
Adult Education Association; Andragoški center Slovenije; Carinthian 
Folk High Schools; JSS MOL; JP LPP; KUD Obrat; Snaga; Inštitut za politike 
prostora – IPOP; Urbane brazde; Društvo moderatorjev Slovenije; Trajnostni 
park Istra; Nara Petrovič; Art Rebel 9 Vizualne Komunikacije d.o.o.; Michiel 
Schaeffer; Boris Rantaša; VITRA, center za uravnotežen razvoj Cerknica; 
Okoljsko raziskovalni zavod – ORZ; Proact, Goran Miloševič; Luigi Bistagnino, 
Politehniška Univerza v Torinu; Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, 
razvojni zavod; Društvo Gibanje za trajnostni razvoj; Društvo Mariborska 
kolesarska mreža; Društvo Temno nebo Slovenija; Društvo za opazovanje in 
preučevanje ptic Slovenije, DOPPS, BirdLife Slovenija; Društvo za trajnostni 
razvoj Duh časa; Kulturno izobraževalno društvo Pina, Primorski informacijski 
atelje; Mladinska zveza Brez izgovora; NEC Notranjski ekološki center, 
Cerknica; Trajekt, Zavod za prostorsko kulturo; UMMI, Zavod za izobraževanje 
Koper; Zavod Eko Humanitatis; ZOOPI Zavod za otrokom in okolju prijazno 
igro; Greenpeace v Sloveniji (Greenpeace Srednja in Vzhodna Evropa); 
DONDES, društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije; Društvo Bober 
– Okoljsko gibanje Dolenjska; Herpetološko društvo – Societas herpetologica 
slovenica; GBC Slovenia, Pipistrel (Ivo Boscarol); Limnos; Mlekarna Krepko 
(Sandra Turnšek); Center ponovne uporabe (Marinka Vovk); Hiša Raduha 
(Martina Breznik); Vitra (Bojan Žnidaršič); Zavod RS za zaposlovanje in 
območne enote; Mestna občina Celje; Občina Postojna; Mestna občina 
Koper; Mestna občina Kranj; Mestna občina Nova Gorica; Mestna občina 
Novo Mesto; Mestna občina Slovenj Gradec; Občina Sevnica; Občina 
Trbovlje; Mariborska razvojna agencija; Jonas Sonnenschein; Energetika.net; 
Mreža za prostor; Rdeči oblak. 

Hvala tudi donatorjem posameznikom in prostovoljcem, ki ste nam pomagali 
pri izvajanju projektov.

Z vašo pomočjo v obliki znanja, časa, dobre volje in finančne podpore smo 
korak bliže naši viziji o trajnostni družbi.

2  Sodelovanje
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V letu 2014 smo v okviru projekta izvedli naslednje aktivnosti
•	 koordinacija mreže;
•	 odprto pismo koaliciji: Uredite razvojno načrtovanje in omogočite zeleni 

razvojni preboj;
•	 sodelovanje pri pripravi stališča razvojnih, humanitarnih in okoljskih 

nevladnih organizacij glede post-2015 okvira;
•	 srečanja na visoki ravni (ministrstva, EU poslanci);
•	 organizacija Dneva za NVO na MKO, ARSO in MZIP na Dan Zemlje;
•	 podana pobuda za revizijo porabe sredstev Sklada za podnebne 

spremembe;
•	 letno srečanje mreže (zbor članic);
•	 analiza delovanja mreže Plan B za Slovenijo;
•	 mrežne delavnice (Partnerstva za trajnostni razvoj, Kako lahko Evropska 

komisija pomaga pri našem naravovarstvenem delu?, Viri financiranja 

3  Aktivnosti v letu 2014

Mreža Plan B za Slovenijo omogoča uveljavljanje civilnega dialoga in 
krepi usposobljenost okoljskih NVO, da lahko učinkoviteje delujejo 
na področju trajnostnega razvoja in zelenega gospodarstva ter         
z zagotavljanjem civilnega dialoga uspešno vplivajo na okoljske in 

strateške politike v Sloveniji. Mreža, ki šteje 30 članic, služi kot povezovalno 
telo tudi s splošno javnostjo, privatnim sektorjem, državnimi inštitucijami, 
mediji, itd.

Mreža je bila vzpostavljena v okviru projekta Plan B za Slovenijo – Pobuda 
za trajnostni razvoj, ki je v dveh fazah potekal od leta 2009 do 2012. Tretja 
faza projekta z imenom Plan B za Slovenijo - mreža nevladnih organizacij                   
za trajnostni razvoj je potekala med leti 2012 in 2014, trenutno se izvaja že 
četrta faza projekta (2014-2015). Umanotera vodi projekt in koordinira mrežo.

Projekt s povezovanjem, usposabljanjem in krepitvijo slovenskega okoljskega 
nevladnega sektorja in njegove vloge v okolju pomembno prispeva                        
k oblikovanju bolj kakovostnih in trajnostno naravnanih javnih politik (širše) ter 
k usposobljenosti in trajnosti nevladnega sektorja (ožje).

3/1 Na področju teorije in politik

3/1/1 Plan B za Slovenijo - mreža nevladnih ogazacij 
za trajnostni razvoj 

3  Aktivnosti v letu 2014

3/1  Na področju teorije in politik

za okoljske NVO, delavnica za pripravo skupnih pripomb mreže na 
Okoljsko poročilo v okviru CPVO za Operativni program 2014 -2020, 
Standard kakovosti za delovanje NVO, Podnebna znanost z dr. Michielom 
Schaefferjem);

•	 izdaja Priročnika za sodelovanje NVO z Državnim zborom;
•	 spremljanje koalicijskih pogajanj za področje razvojnega načrtovanja;
•	 sodelovanje v javni razpravi za Okoljsko poročilo za OP 2014 – 2020;
•	 širitev mreže Plan B za Slovenijo;
•	 opravljena analiza strankarskih volilnih programov s stališča trajnostnega 

razvoja: volitve v Državni zbor 2014; 
•	 poziv kandidatom na državnozborskih volitvah 2014 za podpis zavez za 

uresničenje trajnostnega razvojnega podviga Slovenije 2014-2018; 
•	 priprava poročila 100 dni Vlade: kako daleč so ukrepi in projekti za 

trajnostni razvoj?; 
•	 urejanje in posodabljanje spletne strani ter komunikacija in obveščanje 

članov;
•	 podpora delovanju delovnih skupin (podnebna politika, ekološko 

kmetijstvo in samooskrba, trajnostna energetika, koalicija za trajnostno 
prometno politiko, zeleni razvojni preboj, okoljevarstveno pravno varstvo, 
učinkovita raba virov in odpadki, varstvo narave): spremljanje aktualnega 
dogajanja na posameznem področju delovanja odzivanje na le to, redni 
mesečni sestanki;

•	 koordinacija delovne skupine Zeleni razvojni preboj;
•	 ustanovitev nove delovne skupine Varstvo narave v okviru mreže;
•	 izdaja rednih mesečnih novic mreže Plan B za Slovenijo;
•	 sodelovanje s konzorcijem vsebinskih mrež;
•	 priprava  odziva na Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe                

o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo CO2;
•	 udeležba na 1. konferenci o trajnostnem razvoju SUSCO Budimpešta 

2014;
•	 finančno in vsebinsko vodenje projekta.

Partnerji 
projekt 2014-2015: Inštitut za trajnostni razvoj, Društvo Ekologi brez meja in 
Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC; projekt 2012-2014: 
Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Cipra Slovenija, 
društvo za varstvo Alp, Društvo Ekologi brez meja, Društvo za energetsko 
ekonomiko in ekologijo Slovenski E-forum

Viri financiranja 
Ministrstvo za javno upravo in Evropski socialni sklad (podpora vsebinskim 
mrežam nevladnih organizacij)

Spletna stran  www.planbzaslovenijo.si 

http://www.planbzaslovenijo.si/novice/odprto-pismo-koaliciji-uredite-razvojno-nacrtovanje-in-omogocite-zeleni-razvojni-preboj
http://www.planbzaslovenijo.si/novice/post-2015-okvir
http://www.planbzaslovenijo.si/novice/revizija-sklada-za-podnebne-spremembe
http://www.planbzaslovenijo.si/novice/analiza-mreze-plan-b-za-slovenijo-kaj-kaze-ogledalo-in-kako-nas-vidijo-drugi
http://www.planbzaslovenijo.si/mrezne-delavnice
http://www.planbzaslovenijo.si/clanice-mreze-plan-b-za-slovenijo
http://www.planbzaslovenijo.si/novice/analiza-volilnih-programov-volitve-v-drzavni-zbor-2014
http://www.planbzaslovenijo.si/novice/analiza-volilnih-programov-volitve-v-drzavni-zbor-2014
http://www.planbzaslovenijo.si/upload/zaveze_trajnostni_podvig.pdf
http://www.planbzaslovenijo.si/upload/zaveze_trajnostni_podvig.pdf
http://www.planbzaslovenijo.si/novice/prvih-sto-dni-vlade-kako-dalec-so-ukrepi-in-projekti-za-trajnostni-razvoj
http://www.planbzaslovenijo.si/novice/prvih-sto-dni-vlade-kako-dalec-so-ukrepi-in-projekti-za-trajnostni-razvoj
http://www.planbzaslovenijo.si/delovne-skupine
http://www.planbzaslovenijo.si/novice-mreze-2014/blog
http://us3.campaign-archive2.com/%3Fu%3D16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3%26id%3D672a1c6096%26e%3D638dffac50
http://www.planbzaslovenijo.si/
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Aktivnosti v letu 2014:
•	 pred julijskimi državnozborskimi volitvami smo pripravili pregled 

rezultatov preteklih kampanj Tretjega člena in odzivov političnih 
odločevalcev na civilnodružbene pozive;

•	 vključili smo se v globalno akcijo za 100 % čisto energijo in pozvali             
k podpisu velike mednarodne podnebne peticije, ki jo je pred srečanjem 
svetovnih voditeljev pod okriljem Združenih narodov objavila globalna 
spletna skupnost Avaaz;

•	 Tretji člen se je pridružil vseevropskemu protestu proti tajnim 
sporazumom TTIP, CETA in TISA ter slovensko javnost pozval k podpisu 
evropske peticije.

Spletna skupnost Tretji člen je orodje za izvrševanje neposredne 
demokracije. Njeno poslanstvo je združiti in aktivirati državljane 
Slovenije, da bi skupaj oblikovali državo in družbo, kakršno si 
želimo. Da bi se zavzemali za poštenost in socialno pravičnost, 

varovali našo naravo in okolje ter krepili demokracijo.

3/1/2 Tretji člen

3  Aktivnosti v letu 2014

3/1  Na področju teorije in politik3/1  Na področju teorije in politik

Aktivnosti v letu 2014:
•	 vzpostavitev spletne strani Koalicije za gozd in objava ustanovne listine;
•	 pismo ministru za kmetijstvo glede smotrne sanacije gozdov po 

ledeni ujmi (Neustrezna sanacija žledoloma lahko povzroči dodatno 
ekosistemsko in gospodarsko škodo);

•	 izvajanje raziskave odnosa javnosti do gozda in upravljanja z njim. 
Namen raziskave je pridobiti reprezentativne podatke o stališčih in 
prepričanjih, povezanih z gozdom, ter izvedeti, katere vidike upravljanja  
z gozdom podpira javnost (nosilec aktivnosti Dinaricum).

Umanotera je partnerica v projektu Za gozd – za nas, katerega namen 
je spodbuditi civilno družbo k sodelovanju v procesu prenove 
slovenske gozdne zakonodaje. Cilji projekta so ozavestiti slovensko 
javnost o vrednosti različnih funkcij slovenskih gozdov in informirati 

o aktualnem političnem dogajanju na tem področju, omogočiti širok in 
transparenten civilni dialog o prihodnosti upravljanja s slovenskimi gozdovi, 
oblikovati strokovno podkovane zakonodajne predloge in jih posredovati 
odločevalcem.

Umanotera je koordinator Koalicije za gozd, ki povezuje civilnodružbene 
in strokovne organizacije ter posameznike, ki se zavedajo pomena gozdov 
za trajnostni razvoj. Koalicija se v civilnem dialogu zavzema za upravljanje 
z gozdovi v dobrobit vseh prebivalcev Slovenije ter za ohranjanja biotske 
raznovrstnosti.

3/1/3 Za gozd - za nas

Vir financiranja
Sredstva za delovanje skupnosti se zagotavljajo s prostovoljnim delom in      
iz prispevkov posameznikov.

Spletna stran
http://www.tretjiclen.si/slo/

Partnerji
Društvo Dinaricum (vodilni partner), Umanotera, Pravno-informacijski center 
nevladnih organizacij - PIC.

Vir financiranja
Projekt je podprt s sredstvi Finančnega mehanizma EGP 2009 - 2014.

Spletna stran
http://dinaricum.si/portfolio_page/projekt-za-gozd-za-nas/

http://www.tretjiclen.si/st-kampanj/
http://www.tretjiclen.si/st-kampanj/
https://secure.avaaz.org/en/100_clean_final/
http://www.tretjiclen.si/novice/protesti-proti-sporazumom/
http://www.tretjiclen.si/novice/protesti-proti-sporazumom/
http://www.umanotera.org/upload/files/KZG___ledolom.pdf
http://www.umanotera.org/upload/files/KZG___ledolom.pdf
http://www.tretjiclen.si/slo/
http://dinaricum.si/portfolio_page/projekt-za-gozd-za-nas/


24 25

Aktivnosti v letu 2014:
•	 obnova certifikata Evropska zelena pisarna za Aerodrom Ljubljana;
•	 interpretacija meritev ogljičnega odtisa za leto 2013 za Zavarovalnico 

Triglav.

3  Aktivnosti v letu 2014

Decembra 2013 smo zaključili 3-letni mednarodni projekt Evropska 
zelena pisarna (EGO – European Green Office), katerega namen je bil 
prispevati k preoblikovanju pisarn v podjetjih in drugih organizacijah 
v okolju in človeku prijaznejše. V letu 2014 smo orodja in izkušnje 

iz projekta v sodelovanje s Planet GV, poslovno izobraževanje, vgradili                  
v svetovalno-izobraževalni program za pridobitev certifikata Evropska zelena 
pisarna.

3/2 Na področju prakse

3/2/1 EGO - Evropska zelena pisarna

Partnerji
Planet GV, poslovno izobraževanje

Spletna stran
http://www.umanotera.org/kaj-delamo/pretekle-kampanje-projekti/ego-
evropska-zelena-pisarna/

3  Aktivnosti v letu 2014

3/2  Na področju prakse

Aktivnosti v letu 2014:
•	 izvedba delavnice za usposobljevalce za ZeJN;
•	 izvedba dveh delavnic za izvajalce ZeJN (gradivo);
•	 izračuni prihrankov pri ZeJN in izdelava vzorčnih primerov za nakup 

električne energije, IKT opreme (notesniki, MFN, fotokopirni stroji in 
tiskalniki) in papirja;

•	 analiza trga za elektronsko pisarniško opremo;
•	 udeležba na webinarju za metodologijo izračuna prihrankov pri ZeJN, 

webinarju za podporne aktivnosti znotraj projekta ter organizacija in 
udeležba na webinarju za nakup čistih vozil;

•	 podpis dogovora o partnerskem sodelovanju na projektu z Mestno občino 
Maribor in Skupnostjo občin Slovenije;

•	 priprave na nacionalni dogodek deležnikov ZeJN januarja 2015;
•	 priprava adreme ključnih javnih naročnikov in zelenih ponudnikov   

v Sloveniji;
•	 izdaja novic na projektu;
•	 priprava ankete o mnenju v zvezi z izvajanjem Uredbe o ZeJN na javne 

naročnike;
•	 priprave na usposabljanje za javne naročnike na področju ZeJN;
•	 priprave na sestanek partnerjev in sestanek javnih naročnikov v Ljubljani 

(januar 2015);
•	 zasnova analize trga pnevmatik v Sloveniji.

Projekt GPP 2020 je evropski projekt, kjer sodeluje 19 partnerjev iz 10 
evropskih držav, ki se je začel maja 2013 in bo trajal tri leta. Namen 
projekta GPP 2020 je povečati izvajanje zelenih javnih naročil (ZeJN) 
v sodelujočih državah, krepiti usposobljenost javnih naročnikov za 

izvajanje zelenega javnega naročanja ter izvesti večje število zelenih javnih 
naročil s poudarkom na energijski učinkovitosti.

3/2/2 GPP 2020 - Zeleno javno naročanje za 
nizkoogljično gospodarstvo

http://www.pia-gv.si/uploads/files/Evropska_zelena_pisarna_Izobraevalni_moduli.pdf
http://www.umanotera.org/kaj-delamo/pretekle-kampanje-projekti/ego-evropska-zelena-pisarna/
http://www.umanotera.org/kaj-delamo/pretekle-kampanje-projekti/ego-evropska-zelena-pisarna/
http://www.gpp2020.eu/news/%23c282
http://www.gpp2020.eu/si/events-and-training/training-material/train-the-procurer-material/
http://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2014/12/Rezultati-analize_IKT.pdf
http://www.umanotera.org/kaj-delamo/trajne-vsebine-projekti-kampanje/javno-narocanje-za-nizkoogljicno-gospodarstvo/e-novice/
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Aktivnosti v letu 2014:
•	 organizacija 3 delavnic na lokalnem nivoju na področju spodbujanja 

energetske učinkovitosti v javnem sektorju med 4. in 6. 2. 2014  
(sporočilo za javnost);

•	 priprava dokumenta Priporočila za uporabo trajnostnih zahtev v 
postopkih zelenega javnega naročanja stavb;

•	 priprava Zbornika o zelenem javnem naročanju na področju stavb in 
vrednotenju trajnostnih stavb v slovenskem jeziku s ciljem prispevati        
k povečanju energetske učinkovitosti v stavbah;

•	 organizacija mednarodne konference o energetski učinkovitosti                   
v stavbah v javnem sektorju z namenom multiplikacije rezultatov 
(program, fotografije, sporočilo za javnost);

•	 objava novic na spletni strani Umanotere, spletnih straneh partnerjev 
(MKO, GBC Slovenia) in na spletni strani projekta CEC5.

3  Aktivnosti v letu 2014

Umanotera je opravljala zunanjo pomoč pri izvajanju aktivnosti 
projekta CEC5 za naročnika Ministrstvo za kmetijstvo in okolje med 
oktobrom 2013 in marcem 2014. Glavni cilj projekta CEC5 je spodbuditi 
energetsko učinkovitost in uporabo obnovljivih virov energije prek 

demonstracijskih projektov obnove javnih stavb. Na ta način projekt spodbuja 
nizkoenergijsko gradnjo in obnovo (energetsko sanacijo) stavb v javnem 
sektorju ob sočasnem upoštevanju načel trajnostne gradnje, kar bi nadalje 
prispevalo k doseganju cilja 20% energetske učinkovitosti do leta 2020.

3/2/3 CEC5 - Trajnostna gradnja

Partnerji 
Projekt vključuje 12 partnerjev iz 8 srednjeevropskih držav članic EU, iz 
Slovenije pa poleg Ministrstva za kmetijstvo in okolje kot partnerja pri projektu 
sodelujeta tudi Posoški razvojni center in Gradbeni inštitut ZRMK.

Vir financiranja 
naročnik Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, projekt sofinanciran s strani 
programa transnacionalnega sodelovanja Srednja Evropa

Spletna stran http://www.umanotera.org/kaj-delamo/pretekle-kampanje-
projekti/trajnostna-gradnja-cec5/

Partnerji
ICLEI - Lokalni organi za trajnost iz Freiburga (koordinator projekta),   
19 partnerjev iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Nizozemske, Nemčije, Portugalske, 
Slovenije in Španije (v Sloveniji kot partnerja v projektu sodelujeta 
Umanotera kot nacionalni podporni partner in Ministrstvo za finance RS  
kot izvajalec ZeJN)

Vir financiranja
Partnerski evropski projekt financira Evropska komisija v okviru programa 
Inteligentna Energija Evrope (IEE)

Spletna stran 
http://www.umanotera.org/kaj-delamo/trajne-vsebine-projekti-kampanje/
javno-narocanje-za-nizkoogljicno-gospodarstvo/

3  Aktivnosti v letu 2014

3/2  Na področju prakse 3/2  Na področju prakse

http://www.umanotera.org/upload/files/Umanotera_CEC5_brosura_Priporocila.pdf
http://www.umanotera.org/upload/files/Umanotera_CEC5_brosura_Priporocila.pdf
http://www.umanotera.org/upload/files/Umanotera_CEC5_brosura_KONCNI_ZA_INTERNET_mali.pdf
http://www.umanotera.org/upload/files/Umanotera_CEC5_brosura_KONCNI_ZA_INTERNET_mali.pdf
http://www.umanotera.org/upload/files/Umanotera_program_CEC5_SLO_KONCNI.pdf
https://www.flickr.com/photos/92788389%40N03/sets/72157642297988384/
http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/browse/5/select/sporocilo_za_javnost/article/12447/7219/a035f34d1a8f0ad3592f5c98700916cd/%3Ftx_ttnews%255Byear%255D%3D2014%26tx_ttnews%255Bmonth%255D%3D03
http://www.gbc-slovenia.si/2014/02/17/mednarodna-konferenca-kako-doseci-energijsko-ucinkovitost-v-javnih-stavbah/
http://projectcec5.eu/aktualnosc-30-international_experiences_during_cec5.html
http://www.projectcec5.eu/
http://www.umanotera.org/kaj-delamo/pretekle-kampanje-projekti/trajnostna-gradnja-cec5/
http://www.umanotera.org/kaj-delamo/pretekle-kampanje-projekti/trajnostna-gradnja-cec5/
http://www.umanotera.org/kaj-delamo/trajne-vsebine-projekti-kampanje/javno-narocanje-za-nizkoogljicno-gospodarstvo/
http://www.umanotera.org/kaj-delamo/trajne-vsebine-projekti-kampanje/javno-narocanje-za-nizkoogljicno-gospodarstvo/
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Aktivnosti v letu 2014
•	 vzpostavljena informativna spletna stran, kjer so na enem mestu zbrana 

gradiva na temo pravičnega bančništva; 
•	 izvedba prvega srečanja deležnikov;
•	 javnomnenjska raziskava (Inštitut za raziskovanje trga in medijev, 

Mediana);
•	 izvedba tiskovne konference, kjer smo predstavili koncept etične banke, 

do sedaj opravljeno delo, rezultate javnomnenjske raziskave in načrte za 
vzpostavitev pravične banke v Sloveniji.

Umanotera je bila skupaj z zadrugo eTRI partner v začetni fazi projekta 
Pravična banka. Naš cilj je bil razširiti zavedanje o konceptu etičnega 
bančništva in povezati ključne ljudi za ustanovitev etične banke             
v Sloveniji. Vizija tega procesa je prva etična banka v Sloveniji.

3/2/4 Pravična banka

Partner
Razvojna zadruga eTRI

Spletna stran
Več o naših prvih korakih projekta Pravična banka je na spletni povezavi 
http://pravicnabanka.wordpress.com, eTRI pa projekt nadaljuje na spletni 
strani www.pravicnabanka.si.

Aktivnosti v letu 2014:
•	 priprava analize potencialov, stanja in dobrih praks;
•	 izvedba 24 seminarjev na eni strani za podjetja in lokalne skupnosti ter 

na drugi za svetovalce za zaposlitev (489 udeležencev);
•	 izvedba nagradnega natečaja Partnerstva za zelena delovna mesta:   

dobre prakse podjetij in lokalnih skupnosti (nagrajenci natečaja: Hiša 
zelišč (video), Nizkoogljičnost kot razvojna priložnost regije (video), 
Zavezništvo za celovito energetsko obnovo javnih stavb (video), 
predstavitev vseh treh izbranih dobrih praks (video));

•	 priprava kataloga 25 dobrih praks;
•	 izvedba 2. nacionalne konference Spodbujamo zelena delovna mesta  

(171 udeležencev v živo in več kot 350 preko spleta) (gradivo in rezultati   
1. in 2. nacionalne konference);

•	 priprava e-seminarjev za občine in podjetja;
•	 priprava priporočil za nadaljnje ukrepe;
•	 izdaja 10 sporočil za javnost in 2 paketov gradiv za medije (dokumenti) 

(več kot 230 medijskih objav);
•	 osveževanje spletne strani in družabnih omrežij (fotografije s seminarjev 

in obeh konferenc, zanimive povezave).

3  Aktivnosti v letu 2014

V letu 2014 smo izvajali in decembra zaključili projekt Spodbujamo 
zelena delovna mesta. Namen projekta je bil izboljšati razumevanje 
in poznavanje zelenih delovnih mest ter dvigniti osveščenost o tem, 
kaj sploh zelena delovna mesta so in kakšne razvojne priložnosti 

prinašajo ter spodbuditi povezovanje različnih akterjev na področju zelenih 
delovnih mest s ciljem spodbujanja oblikovanja pogojev za ustvarjanje 
zelenih delovnih mest.

3/3 Na področju izobraževanja, informiranja 
in ozaveščanja

3/3/1 Spodbujamo zelena delovna mesta

Medijski partner projekta je bil Dnevnik, d.d.

Vir financiranja
Urad vlade za komuniciranje (projekt je bil ena izmed akcij partnerstva na 
področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado 
Republike Slovenije in Evropskim parlamentom)

Spletna stran www.zelenadelovnamesta.si

3/2  Na področju prakse

https://pravicnabanka.wordpress.com/2014/06/19/iniciativa-za-pravicno-banko/
https://pravicnabanka.wordpress.com/2014/06/19/poznavanje-in-percepcija-koncepta-pravicne-banke/
http://zelenadelovnamesta.si/upload/Zelena_delovna_mesta_analiza.pdf
http://zelenadelovnamesta.si/index.php/seminarji-menu
http://zelenadelovnamesta.si/index.php/javni-natecaj
http://zelenadelovnamesta.si/index.php/javni-natecaj
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLeIIExf61cE
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D1oGIkOMxOHA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D17aoMdrYZAM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DOuaxw5YLjh4
http://zelenadelovnamesta.si/upload/Katalog%2520dobrih%2520praks%2520ZDM.pdf
http://zelenadelovnamesta.si/index.php/dokumenti
http://zelenadelovnamesta.si/index.php/dokumenti
http://zelenadelovnamesta.si/index.php/seminarji-menu
http://zelenadelovnamesta.si/upload/Priporo%25C4%258Dila%2520ZDM%25202014.pdf
http://zelenadelovnamesta.si/index.php/mediji
http://www.zelenadelovnamesta.si/
https://www.facebook.com/zelenadelovnamesta
http://zelenadelovnamesta.si/index.php/galerija
http://zelenadelovnamesta.si/index.php/galerija
http://zelenadelovnamesta.si/index.php/povezave
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Aktivnosti v letu 2014:
•	 izdelava informativnih biltenov;
•	 postavljeno spletno mesto in profil na družbenem omrežju za obveščanje 

javnosti;
•	 organizacija treh javnih razprav (e-Kavarna Pina Koper, Državni svet 

v Ljubljani, Vetrinjski dvor Maribor) z gosti: Luka Omladič (Filozofska 
fakulteta Univerze v Ljubljani), Breda Kutin (ZPS), Branimir Štrukelj (SVIZ), 
Marjan Hribar (MGRT);

•	 izvedba natečaja za informativni video (ni bilo prijav);
•	 priprava sporočil za javnost, gradiv za medije (gradiva);
•	 izvedba novinarske konference, srečanja z novinarji in intervjuji (več kot 

60 medijskih objav);
•	 izveden poziv slovenskim kandidatom za volitve v Evropski parlament       

k podpisu zaveze o zagovarjanju alternativnih trgovinskih stališč;
•	 oblikovano partnerstvo civilnih organizacij, ki zagovarjajo alternativna 

stališča uradnim stališčem;
•	 priključitev organizacije mednarodnim mrežam;
•	 kampanja za podpis peticije Proti TTIP in CETA!

Od maja do oktobra 2014 smo izvajali projekt Trgovanje                          
s prihodnostjo, v okviru katerega smo odkrivali ozadje in ogrodje 
prostotrgovinskih sporazumov v EU. Namen projekta je bil 
spodbuditi javno razpravo o ranljivosti temeljnih družbenih vrednot 

v času iskanja rešitev za razvoj gospodarstva. Projekt je javnosti predstavil 
aktualna pogajanja o prostotrgovinskih sporazumih in ovrednotil vpliv proste 
trgovine na preostale vrednote, kot so socialna varnost in varovanje okolja. 

Naše delo se kljub zaključku projekta nadaljuje, in sicer se je septembra 
2014 začelo vseevropsko zbiranje podpisov zoper sporazuma TTIP in CETO. 
Organizacije evropske mreže Stop TTIP smo se odločile, da nadaljujemo          
s peticijo navkljub odločitvi Evropske komisije, da zavrne registracijo 
Evropske državljanske pobude zoper TTIP in CETO. 

3/3/2 Trgovanje s prihodnostjo

3/3  Na področju izobraževanja, informiranja in ozaveščanja

3  Aktivnosti v letu 2014

3/3  Na področju izobraževanja, informiranja in ozaveščanja

Partnerske organizacije
CNVOS, ZPS, evropske nevladne organizacije - članice mreže STOP TTIP, SVIZ, 
MGRT, KUD PiNA, MARŠ, CAAP

Vir financiranja
Urad Vlade RS za komuniciranje

Spletna stran
https://ttipslovenija.wordpress.com/, http://www.umanotera.org/kaj-
delamo/trajne-vsebine-projekti-kampanje/trgovanje-s-prihodnostjo/

Umanotera je ob objavi petega poročila Medvladnega odbora 
Združenih narodov za podnebne spremembe v sodelovanju                  
s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti 23. septembra, na dan 
srečanja svetovnih voditeljev pod okriljem generalnega sekretarja 

OZN za pripravo mednarodnega sporazuma o podnebnih spremembah, 
organizirala posvet Sporočila znanosti o podnebnih spremembah. Tuji in 
domači strokovnjaki so predstavili projekcije spreminjanja podnebja za svet 
in Slovenijo, odzive politike in razvojne priložnosti prehoda v nizkoogljično 
gospodarstvo.

Gradivo s posveta, predstavitve sodelujočih strokovnjakov ter povzetki 
predstavitev so na voljo na spletni strani. 

Zaključki posveta, ki so izšli iz predstavitev in razprave, so bili poslani 
premierju Miru Cerarju s pobudo za čim prejšnji sestanek z njim in njegovo 
ministrsko ekipo. Vsebujejo predloge ključnih političnih ukrepov države 
Slovenije za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter  
prehod v trajnostno družbo. Pričajo o nujnosti takojšnjega globalnega 
koordiniranega ukrepanja, za kar si mora kot suverena država in kot 
članica Evropske unije kljub svoji majhnosti prizadevati tudi Slovenija.                       
Več o zaključkih na spletni strani. 

Partner
Slovenska akademija znanosti in umetnosti

3/3/3 Posvet Sporočila znanosti o podnebnih 
spremembah

https://ttipslovenija.wordpress.com/prosta-trgovina/
https://ttipslovenija.wordpress.com/
https://www.facebook.com/trgovanjesprihodnostjo
https://ttipslovenija.wordpress.com/za-medije/
http://www.umanotera.org/kaj-delamo/trajne-vsebine-projekti-kampanje/trgovanje-s-prihodnostjo/
https://ttipslovenija.wordpress.com/%2C%2520http:/www.umanotera.org/kaj-delamo/trajne-vsebine-projekti-kampanje/trgovanje-s-prihodnostjo/
https://ttipslovenija.wordpress.com/%2C%2520http:/www.umanotera.org/kaj-delamo/trajne-vsebine-projekti-kampanje/trgovanje-s-prihodnostjo/
http://www.umanotera.org/upload/files/Vabilo_na_posvet_o_podnebnih_spremembah___september_2014.pdf
http://www.umanotera.org/novice/kaj-sporoca-znanost-o-podnebnih-spremembah/
http://vpo.sazu.vpo.si/simages/420-192-0.pdf
http://www.umanotera.org/novice/nujno-sporocilo-vladi-prehod-v-nizkoogljicno-druzbo-je-kljucni-dejavnik-dolgorocne-blaginje-prebivalcev-slovenije/
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Aktivnosti v letu 2014:
•	 obdelava naročil in pošiljanje daril (v letu 2014 je bilo prodanih 240 daril 

iz kataloga Krilca);
•	 redna priprava in objavljanje poročil o višini in namenu porabe zbranih 

sredstev na spletni strani;
•	 kot glasnica Krilc se nam je pridružila Cristy Žmahar, pisateljica in 

duhovna motivatorka (zanimive misli glasnikov so na voljo tukaj);
•	 Krilca so se predstavila v katalogu katalog odgovornih poslovnih daril;
•	 spletna skupnost Facebook Krilca se je povečala na več kot 1400 članov;
•	 uvedba Krilc v pravično trgovino 3Muhe in Zeleno trgovino;
•	 promocija preko spletnih strani, Facebooka, elektronske pošte, 

dnevnikov, revij, televizije in radia;
•	 izvedena novinarska konferenca in pripravljena izjava za javnost.

V letu 2007 je Umanotera zasnovala in začela izvajati projekt Krilca, 
darila s čarobno močjo. Katalog družbeno odgovornih daril trenutno 
zajema 14 paketov oziroma skupaj 42 daril iz različnih področij in 
geografskih območij. Obdarovanec prejme čestitko z originalno 

ilustracijo, darovani denar pa gre v celoti za enega od dobrih namenov, ki ga 
kupec izbere sam: lahko pripomoremo k ohranjanju rastlinskih in živalskih 
vrst, zmanjševanju revščine v državah globalnega juga, pomagamo v boju      
s podnebnimi spremembami, ali pa razveselimo otroka brez staršev.

Umanotera kot nosilec projekta izvaja organizacijsko in vsebinsko vodenje 
projekta (izbira daril, kontakti s partnerskimi organizacijami), trženje 
daril (tiskana zloženka, spletna stran, promocijski dogodki, oglaševanje), 
obdelavo naročil in pošiljanje ter redno pripravo poročil, ki so objavljena na 
spletni strani. 

3/3/4 Krilca, darila s čarobno močjo

3  Aktivnosti v letu 2014

3/3  Na področju izobraževanja, informiranja in ozaveščanja

3  Aktivnosti v letu 2014

3/3  Na področju izobraževanja, informiranja in ozaveščanja

Partnerji oziroma prejemniki sredstev
Zavetišče Horjul; britanska dobrodelna organizacija za zaščito ogroženih 
naravnih habitatov in biodiverzitete Rainforest Concern; društvo za 
raziskovanje in zaščito morskih sesalcev Morigenos; Društvo za človekove 
pravice in človeku prijazne dejavnosti Humanitas; Društvo za pomoč trpečim 
in bolnim Rdeči noski – klovni zdravniki; organizacija za pomoč otrokom 
vojnim sirotam    v BIH SOS Dječije Selo; dobrodelno društvo za pomoč 
tibetanskemu narodu pri nenasilnem boju za svobodo Društvo za podporo 
Tibetu, Čebelarska zveza Slovenije, Savinjsko gozdarsko društvo Nazarje, 
dobrodelna organizacija iz Bangladeša Manob Sakti Unnayan Kendro 
(MSUK), Združenje staršev in otrok Sezam, perujska nevladna organizacija 
ecOceánica, organizacija za razminiranje območij v BiH STOP Mines in 
Slovensko društvo Hospic

Spletna stran
www.krilca.si

http://www.umanotera.org/upload/files/krilca/Zakaj_Smo_Glasniki_Krilc3.pdf
http://www.umanotera.org/upload/files/krilca/Katalog_odgovornih_daril.pdf
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V letu 2014 smo organizirali 6 Eko podjetniških juter
•	 Na prvem jutru 22. aprila 2014 smo se posvetili pravični banki in virom 

financiranja. Gostili smo podjetnico Fanči Perdih iz podjetja Amarant. 
Perdihova je pritegnila proizvajalce ekološke hrane, ponudnike raznih 
zelenih malic in kosil, predstavnike šol/vrtcev. Fotografije z dogodka so 
na tej spletni povezavi.

•	 Na drugem jutru 3. julija 2014 smo odstirali trženje in oglaševanje 
okoljskih storitev in izdelkov, gostje pa so bili strokovnjakinja za trženje 
in vodja pravične trgovine 3Muhe Živa Lopatič ter Katarina in Matic 
Anzeljc, ki izdelujeta naravno kozmetiko. Fotografije z dogodka so na tej 
spletni povezavi.

•	 Na tretjem jutru 11. septembra 2014 smo v okviru Eko praznika 
obravnavali temo mladi prevzemajo ekološke kmetije. Gostili smo Vanesa 
Husića (Društvo biodinamikov Notranjske) in Dušana Badovinca (Zlati 
ghee). Fotografije z dogodka so na tej spletni povezavi.

•	 Na četrtem jutru 16. oktobra 2014 smo obravnavali temo trajnostna 
mobilnost, ki je bila vezana na septembrski teden in mesec mobilnosti. 

Umanotera od aprila 2014 organizira redna Eko podjetniška jutra, 
kjer s predstavitvijo aktualnih tem in realnih primerov naslavljamo 
varstvo okolja in hkrati spodbujamo podjetništvo. Na dogodek 
vsakokrat povabimo strokovnjake s posameznega področja, da jih 

osvetlijo s teorijo in prakso, drugi del pa je namenjen predvsem druženju, 
mreženju, pridobivanju informacij med udeleženci. S projektom želimo 
ustvariti močno blagovno znamko, ki bo pozitivno prispevala na dogajanje     
v slovenskem zelenem podjetništvu.

Namen projekta je mreženje s ciljem krepitve (pridobivanje specifičnih 
znanj za zeleno podjetništvo) na eni strani tistih, ki svoje ideje že izvajajo,               
na drugi strani pa onih, ki jih šele razvijajo. S tem se vzpostavi celotna 
veriga od proizvodnje, predelave, pa vse do končnih kupcev. Hkrati                                
s komuniciranjem dobrih praks utrjujemo sektor zelenega podjetništva v 
družbi.

3/3/5 Eko podjetniško jutro
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Gostili smo strokovnjakinjo za prometno varnost in kolesarje Polono 
Andrejčič Mušič, Iztoka Mohoriča, proizvajalca lesenih koles Woodster    
in Jasmino S. Šupuk, vodjo projekta Karocikel. Fotografije z dogodka so na 
tej spletni povezavi.

•	 Na petem jutru 27. novembra 2014 smo obravnavali temo etičnih in 
odgovornih poslovnih daril. Gostili smo Meto Odar, vodjo prodaje 
izdelkov pri Slovenski filantropiji, Mirana Dolarja, direktorja tiskarne 
Medium, ter Alenko Kreč Bricelj in Majo Rijavec iz kulturno-ekološkega 
društva Smetumet. Predstavljen je bil tudi spletni katalog odgovornih 
daril, ki ga je izdalo pet nevladnih organizacij. Fotografije z dogodka so na 
tej spletni povezavi.

•	 Šesto jutro je bilo malce drugače zastavljeno in na drugi lokaciji. Izvedli 
smo ga 17. decembra 2014 v Mestnem muzeju Ljubljana po metodi 
“proaktivne kavarne”. Nekateri udeleženci so zbrani druščini na kratko 
predstavili idejo, ki se jih rojeva, ostali pa so z moderiranim procesom 
podajali povratne informacije. Fotografije z dogodka so na tej spletni 
povezavi.

Spletna stran
http://www.umanotera.org/kaj-delamo/trajne-vsebine-projekti-kampanje/
eko-podjetnisko-jutro/

https://www.flickr.com/photos/92788389%40N03/sets/72157645144215348/
https://www.flickr.com/photos/92788389%40N03/sets/72157645092243697/
https://www.flickr.com/photos/92788389%40N03/sets/72157645092243697/
https://www.flickr.com/photos/92788389%40N03/sets/72157647069770190/
https://www.flickr.com/photos/92788389%40N03/sets/72157648385868590/
http://www.umanotera.org/upload/files/krilca/Katalog_odgovornih_daril.pdf
http://www.umanotera.org/upload/files/krilca/Katalog_odgovornih_daril.pdf
https://www.flickr.com/photos/92788389%40N03/sets/72157647166539283/
https://www.flickr.com/photos/92788389%40N03/sets/72157647478776883/
https://www.flickr.com/photos/92788389%40N03/sets/72157647478776883/
http://www.umanotera.org/kaj-delamo/trajne-vsebine-projekti-kampanje/eko-podjetnisko-jutro/
http://www.umanotera.org/kaj-delamo/trajne-vsebine-projekti-kampanje/eko-podjetnisko-jutro/
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Aktivnosti v letu 2014
•	 izvedba desetih delavnic izobraževalnega modula Ne varčuj z lastno 

energijo z udeleženci programa Projektno učenje za mlade (PUM). 
Modul, ki smo ga razvili v Umanoteri, obravnava različne vidike porabe in 
varčevanja z energijo ter globalno povezanost;

•	 izvedba evalvacijske delavnice o mudulu Ne varčuj z lastno energijo           
z izobraževalci v programih druge priložnosti;

•	 sodelovanje na mednarodni adaptacijski delavnici o izobraževalnih 
modulih, razvitih v projektu Spoznaj svoj življenjski slog, v Celovcu;

•	 delavnica za mentorje PUM in druge izobraževalce v programih druge 
priložnosti za predstavitev tujih izobraževalnih modulov ;

•	 usposabljanje izobraževalcev v programih druge priložnosti za izvajanje 
izobraževalnega modula o pametnih telefonih, ki so ga razvili nemški 
partnerji.

Namen evropskega projekta je osveščanje za trajnostno (vzdržno) 
potrošnjo v izobraževalnih programih za manj izobražene odrasle 
(angl. 2nd Chance Education). Sodelujejo še organizacije za 
izobraževanje odraslih in nevladne organizacije iz Nemčije, Avstrije 

in Estonije.

3/3/6 Spoznaj svoj življenjski slog
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Partnerske organizacije
Institute for International Cooperation of the German Adult Education 
Association, European Association for the Education of Adults, Estonian Non-
formal Adult Education Association, Andragoški center Slovenije, Carinthian 
Folk High Schools

Vir financiranja 
Evropska komisij a, program EuropAid (Umanotera je podizvajalec 
slovenskega partnerja Andragoškega centra Slovenije)

Spletna stran
http://www.acs.si/KYL

3  Aktivnosti v letu 2014
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Želimo si trajnostno Ljubljano 2020, zato smo v Umanoteri maja in 
junija 2014 izvedli istoimenski projekt. Z novinarskim spoznavanjem 
nekaterih izbranih dobrih praks v Mestni občini Ljubljana in nato 
javnim dogodkom Trajnost je lepa čednost smo izpostavili trajnostne 

tehnologije in prakse, ki naj bi prevladovale v urbanih okoljih v letu 2020 
glede na evropske in nacionalne cilje ter ambicije.

Cilj projekta je bil seznaniti širšo javnost z obetavnimi rešitvami in jo 
spodbuditi k uporabi teh rešitev ter spodbuditi ljudi k spreminjanju svojih 
življenjskih navad (mobilnost, potrošnja, bivanje…). Trajnostne vsebine 
smo želeli predstaviti na duhovit, sproščen način in vključiti javnost,                        
ki prvenstveno ne izkazuje zanimanja za področje trajnostnega razvoja.

3/3/7 Ljubljana 2020

Aktivnosti v letu 2014
•	 ogled dobrih praks z novinarji po Ljubljani (vabilo na dogodek Po poteh 

trajnostne Ljubljane, in fotografije z dogodka);
•	 vzpostavitev spletnega mesta projekta;
•	 izvedba javnega posveta Trajnost je lepa čednost na temo trajnostnega 

razvoja urbanih območij (fotografije z dogodka, vabilo na dogodek, 
sporočilo za javnost po javnem posvetu).

Partnerji
JSS MOL, JP LPP, KUD Obrat, Snaga, IPOP, Urbane brazde.

Vir financiranja
Mestna občina Ljubljana, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO

Spletna stran
http://www.umanotera.org/kaj-delamo/pretekle-kampanje-projekti/
ljubljana-2020/

http://www.ljubljana.si/si/mol/novice/89203/detail.html
https://www.flickr.com/photos/92788389%40N03/sets/72157645067614113/
https://www.flickr.com/photos/92788389%40N03/sets/72157644999696612/
http://www.umanotera.org/kaj-delamo/pretekle-kampanje-projekti/ljubljana-2020/
http://www.umanotera.org/kaj-delamo/pretekle-kampanje-projekti/ljubljana-2020/
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Od leta 2007deluje Okoljski center, katerega poslanstvo je 
povezovanje okoljskih nevladnih organizacij kot pomembnega 
akterja civilne družbe. Tako izboljšujemo prepoznavnost okoljskega 
nevladnega sektorja doma in v tujini, dvigujemo kulturo odprtosti 

in prostega dostopa do okoljskih informacij ter izboljšujemo informiranost in 
ozaveščenost najširše javnosti o varstvu okolja in trajnostnem razvoju.

Umanotera je kot članica Okoljskega centra sodelovala pri rednih 
usklajevanjih za delovanje Okoljskega centra ter prispevala aktivnosti in 
vsebine v Info točki Okoljskega centra.

Partnerji in njihova področja delovanja
Focus društvo za sonaraven razvoj (podnebne spremembe, energetika, 
promet, trajnostna potrošnja), Inštitut za trajnostni razvoj (kmetijstvo, gensko 
spremenjeni organizmi), Slovenski E-forum (energetika), Cipra Slovenija, 
društvo za varstvo Alp (ohranjanje naravnega, kulturnega in življenjskega 
prostora Alp), Ljubljanska kolesarska mreža (trajnostna mobilnost)

Vir financiranja
Ministrstvo za okolje in prostor (najem prostorov)

3/3/8 Okoljski center
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Umanotera s svojimi ciljnimi javnostmi redno komunicira ter medijski 
prostor in druge javne prostore izkorišča za širjenje svojih idej, 
vrednot in razmišljanja. Pogosto komunicira svoje projekte in 
kampanje ter njihovo vsebino, in sicer vedno dvostransko v dialogu  

s prejemniki sporočil.

3/3/9 Umanotera komunicira

Komuniciranje z javnostmi v letu 2014 lahko razdelimo na več oblik
•	 novinarske konference: Spodbujamo zelena delovna mesta, 

Trgovanje s prihodnostjo, Pravična banka, Podarite odgovorno darilo,                            
Po poteh trajnostne Ljubljane; 

•	 pritožba na Oglaševalsko razsodišče;
•	 sporočila za javnost: v letu 2014 smo izdali 35 sporočil za javnost;
•	 spletna mesta (vsebinsko vodenje in urejanje):                                       

domače spletno mesto Umanotera (www.umanotera.org) ter projektna 
Spodbujamo zelena delovna mesta (www.zelenadelovnamesta.si),                                                                       
Plan B za Slovenijo (www.planbzaslovenijo.si),                                                                                             
Krilca, darila s čarobno močjo (www.krilca.si),                                                                                                                                    
Trgovanje s prihodnostjo (ttipslovenija.wordpress.com),                                                                                                         
Tretji člen (www.tretjiclen.si)                                                                                                                                      
Pravična banka (pravicnabanka.wordpress.com).                                   
Spletna stran www.umanotera.org je v letu 2014 zabeležila več kot            
15 tisoč ogledov od dobrih 3000 obiskovalcev, ki so se na spletni strani 
zadržali v povprečju dobre tri minute;

•	 gostovanje v radijskih in televizijskih oddajah, prispevki in intervjuji           
v tiskanih in elektronskih medijih: RTV Slovenija, POP TV, Delo, Dnevnik, 
Večer… V povprečju je bilo število medijskih objav Umanotere oz. njenih 
projektov skoraj 22 na mesec – največ smo jih imeli junija, septembra in 
oktobra;

•	 organiziranje dogodkov: nacionalna konferenca Spodbujamo zelena 
delovna mesta; delavnice v okviru mreže Plan B za Slovenijo; mednarodna 
konferenca o energetski učinkovitosti v stavbah v javnem sektorju;   
posvet Sporočila znanosti o podnebnih spremembah; posvet Trajnost 
je lepa čednost ; 6 Eko podjetniških juter, delavnice spodbujanja 

http://www.umanotera.org/novice/pritozba-umanotere-in-itr-na-oglasevalsko-razsodisce/
http://www.umanotera.org/
http://www.zelenadelovnamesta.si/
http://www.planbzaslovenijo.si/
http://www.krilca.si/
https://ttipslovenija.wordpress.com/
http://www.tretjiclen.si/st-kampanj/
https://pravicnabanka.wordpress.com/
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V letu 2014 smo tudi začeli z obsežno prenovo naše domače spletne strani, 
ki je v takšni obliki obstajala od leta 2007. Prenovljeno smo jo lansirali  
v začetku januarja 2015 in tudi s tem novim začetkom naše e-prisotnosti 
obeležili prihajajočo 20-letnico Umanotere.

Družabna omrežja
Da bi naše poslanstvo in sporočila dosegli čim širše množice ljudi, redno 
komuniciramo tudi na svojih profilih na Facebooku in Twitterju, spremljamo 
odzive na objave in po potrebi sooblikujemo razpravo.

Spletna skupnost Facebook šteje skoraj 1500 članov in se stalno širi, 
na Twitterju pa imamo nekaj čez 900 sledilcev. Umanotera je bila v letu 
tudi administrator Facebook skupnosti Krilca, darila s čarobno močjo, 
Trgovanje s prihodnostjo, Tretji člen, Spodbujamo zelena delovna mesta in 
istoimenskega profila na Twitterju.

3  Aktivnosti v letu 2014
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energetske učinkovitosti v javnem sektorju, 24 seminarjev Zelena delovna 
mesta, 10 delavnic izobraževalnega modula Ne varčuj z (lastno) energijo, 
delavnice za zeleno javno naročanje, delavnica Partnerstva za trajnostni 
razvoj, srečanje deležnikov Pravične banke, 3 javne razprave Trgovanje s 
prihodnostjo;

•	 sodelovanje na okroglih mizah, posvetih, forumih, predstavitvah, 
delavnicah: trajnostni razvoj in športna rekreacija, vseevropski protest 
proti tajnim trgovinskim sporazumom, trajnostni razvoj na dnevu odprtih 
vrat Gimnazije Ledina, 2. forum - mreženjski dogodek horizontalnega 
povezovanja za trajnostno gradnjo, Ekoteden, ulični pogovor pod 
krošnjami Prihodnost je v spremenjenem odnosu do okolja, problemska 
konferenca Nove, trajnostne smeri komunale, mednarodna konferenca 
Krožna ekonomija za nova delovna mesta in trajnostno rast, dogodek 
Pravične trgovine 3Muhe Pravičnih 10, okrogla miza Eko dizajn, posvet 
Zelena delovna mesta za gozdarje, posvet Zelena Slovenija učinkovita 
z viri, okrogla miza Več Evrope več Slovenije, Poletna šola marketinga 
Energetike.net, delavnica za operativni program za EU kohezijske sklade 
na Brdu ...
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Čeprav je neposreden vpliv našega delovanja na okolje relativno 
majhen in ga več kot odtehtajo pozitivni učinki našega delovanja         
v družbi, pa se zavedamo pomembnosti vodenja z zgledom. Tako         
v duhu Gandijevega citata “bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu” 

težimo k stalnemu zmanjševanju škodljivih vplivov naših dejavnosti na 
okolje – v skladu z načeli, ki jih zagovarjamo. 

Okoljska politika je sestavni del Umanoterinega vodenja in organizacijske 
kulture. Vzpostavljen sistem »zelene pisarne« je kot sistem ravnanja        
z okoljem integriran v vsakdanje poslovanje in v dolgoročno načrtovanje 
delovanja Umanotere. 

V letu 2014 smo naš zeleni sistem delovanja posodobili in glede na največje 
vplive naše dejavnosti na okolje izvajamo ukrepe na naslednjih področjih: 
poraba energije, transport in mobilnost, nabavna politika, odpadki. 

Umanotera že sedmo leto meri svoj ogljični odtis iz dejavnosti na Trubarjevi 
50 z namenom, da bi določili najpomembnejše vire izpustov toplogrednih 
plinov, načrtovali ukrepe za spremljanje izpustov ter njihovo zmanjševanje. 
Hkrati izračun omogoča primerjave z drugimi pisarniškimi dejavnostmi.

V izračunu za leto 2014 so upoštevani neposredni izpusti zaradi ogrevanja 
prostorov, posredni izpusti zaradi porabe električne energije, prevozov 
zaposlenih na delo in službenih prevozov ter porabe papirja v letu 2014.

Največji vir emisij CO2 predstavljajo izpusti zaradi ogrevanja zgradbe (njihova 
vrednost znaša 41,7 % vseh emisij), sledijo izpusti iz porabe električne 
energije (31,5 %) in prevozi (26,2 %). Ogljični odtis iz porabe papirja (0,6 %), 
ki je zanemarljiv, je dober kazalnik okoljske kulture organizacije in kaže     
na visoko okoljsko ozaveščenost zaposlenih v Umanoteri.

V primerjavi z letom 2013 smo ogljični odtis zmanjšali za 20 odstotkov, 
ogljični odtis na zaposlenega za skoraj 30 odstotkov, kar gre pripisati 

4/0/1 Skrb za okolje - okoljska politika Umanotere
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predvsem službenim prevozom z letalom, ki jih v letu 2014 ni bilo, in pa 
dejstvu, da so zaposleni večino leta hodili na delo iz Ljubljane. 

Kot dolgoročni cilj si Umanotera do leta 2020 zastavlja energetsko 
samozadostnost, zato si za leto 2015 zastavlja cilj še dodatno zmanjšati 
ogljični odtis za 10 %.

Da bi prispevali svoj delež k boju proti podnebnim spremembam, se je za 
izravnavo izpustov toplogrednih plinov zaradi delovanja pisarne za leto 2014 
Umanotera povezala z organizacijo ClimateCare. Climate Care bo financiral 
projekte po svetu, ki znižujejo izpuste prek energijske učinkovitosti ali 
obnovljivih virov energije, in s tem v našem imenu prispeval k zniževanju 
globalnih emisij.

http://www.umanotera.org/kdo-smo/kako-delujemo/


46 474  Svetilnik - management organizacije

2009 

7,04

1,17

0,08

2010 

8,30

1,38

0,10

2011 

6,82

1,14

0,08

2012 

5,08

0,86

0,06

2013 

5,12

0,82

0,06

2014 

4,10

0,59

0,05

Skupaj ogljični odtis za 
organizacijo v t CO2

Ogljični odtis na 
zaposlenega v t CO2

Ogljični odtis na m2 
pisarne v t CO2

Izračun ogljičnega odtisa Umanotere za pisarno na Trubarjevi 50, kjer je bilo 
v letu 2014 zaposlenih 6,9 oseb
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31% Električna energija

42% Ogrevanje - zemeljski plin

1% Papir

22% Prevozi - službeni

4% Prevozi na delo

Ogljični odtis - Umanotera 2014
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Letni ogljični odtis Umanotere (t CO2)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Letni ogljični odtis Umanotere 2013 - 2014 (t CO2)

Električna energija

Ogrevanje - zemeljski plin

prevozi na delo - avto

prevozi na delo - vlak

prevozi na delo - bus

službeni prevozi - avto

službeni prevozi - vlak

službeni prevozi - bus

službeni prevozi - letalo

Papir
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V letu 2008 smo v Umanoteri začeli uvajati sistem kakovosti   
po metodi Pqasso (Practical Quality Assurance System for Small 
Organisations). To je bila priložnost, da smo pogledali na delovanje 
Umanotere kot organizem in si ustvarili celovito sliko delovanja. 

Hkrati smo tudi prepoznali tiste stvari, ki jih že počnemo dobro in tiste šibke 
točke, ki jih je potrebno okrepiti. Skozi leta smo ga nadgrajevali s Sistemom 
kakovosti NVO (SIQ) in s spoznanji iz našega delovanja v praksi.

4/0/2 Sistem kakovosti

V letu 2014 smo izvedli delavnico z zaposlenimi z namenom:
•	 spoznati se s sistemom kakovosti Umanotere,
•	 ugotoviti, zakaj je to za nas koristno,
•	 opredeliti, kakšna je naša vloga v sistemu kakovosti,
•	 začeti s procesom osveževanja sistema kakovosti – kaj je smiselnega,  

kaj je odveč in kaj manjka.

Na podlagi spoznanj iz delavnice smo pripravili novo, osveženo različico 
Poslovnika kakovosti, ki nam s podpornimi dokumenti služi za bolj učinkovito 
izvajanje sistema kakovosti organizacije.
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Umanotera razvoj zaposlenih in skrb zanje uvršča med eno od prioritet 
v sklopu kakovosti organizacije. Svojim sodelavcem zagotavlja 
prijetno delovno vzdušje, ki temelji na medsebojnem spoštovanju  
ter soodločanju in soodgovornosti. 

V letnih razgovorih vodstvo z zaposlenimi pregleda uspehe in priložnosti 
za izboljšave zaposlenih in vodstva, načrte dela in potrebe ter želje                      
po usposabljanjih. S priložnostmi za izobraževanja in usposabljanja 
Umanotera zaposlene podpira v njihovem osebnem in strokovnem razvoju.

Zadnji vikend avgusta smo organizirali dvodnevno strateško srečanje   
v Trajnostnem parku Istra. Spoznali smo metodo Zmajevega sanjanja, naredili 
pogled nazaj, si za leto 2015 postavili skupno vizijo in cilje z izdelanim 
načrtom aktivnosti (karabirrdt).

4/0/3 Razvoj zaposlenih in skrb zanje

V letu 2014 smo se udeležili nekaterih usposabljanj, med njimi so bila 
najpomembnejša naslednja
•	 Uvodna moderatorska delavnica – delo moderatorja;
•	 mrežna delavnica Podnebna znanost v okviru projekta Plan B   

za Slovenijo;
•	 SUSCO Budapest Conference, mednarodna 2-dnevna konferenca   

o trajnostnem razvoju Centralno-vzhodne Evrope;
•	 delavnica Partnership Brokers Training; 
•	 usposabljanje o komunikaciji in kampanjah;
•	 Od inspiracije do inovacije – izkustvena konferenca skozi 12 tehnik.

http://parkistra.com/
http://www.dragondreaming.org/si/
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Zaključni račun za leto 2014 in spremljajoče sklepe je potrdila uprava 
na korespondenčni seji 26. marca 2015. Leta 2014 smo dosegli 
prihodke v vrednosti 201.580,21 EUR in odhodke v vrednosti 
204.524,88 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki 2.944,67 EUR.

Stanje sredstev in virov na dan 31.12.2014 
1. Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva
Organizacija ima v lasti osnovna sredstva v skupni revalorizirani nabavni 
vrednosti 784,60 EUR. Odpisanost osnovnih sredstev je 97,30%.  
Osnovna sredstva so posamično amortizirana po enakomerni   
časovni metodi. V letu 2013 ni bila opravljena revalorizacija.    
Med letom ni bilo opravljenih nakupov osnovnih sredstev.

2. Dolgoročna finančna naložba
Ni dolgoročnih finančnih naložb.

3. Denarna sredstva in kratkoročne terjatve
Stanje denarnih sredstev in terjatev na dan 31.12.2014 v bilanci stanja je 
37.652,32 EUR. Denarna sredstva na poslovnem računu v vrednosti 37.652,32 
EUR so enaka stanju na bančnem izpisku dne 31.12.2014. 

Stanje depozita na dan 31.12.2014 znaša 8.494,00 EUR.

Med kratkoročnimi terjatvami do kupcev v skupni vrednosti 13.748,00 EUR 
so odprte terjatve iz naslova prodaje blaga in storitev. Terjatve iz naslova 
plačila obresti znašajo 4,94 EUR. Terjatev za vstopni DDV na presečni datum 
31.12.2014 znaša 126,36 EUR (računi prejeti v januarju 2015). 
Kratkoročno odloženi stroški v višini 8.063,35 EUR (račun prejet v letu 2014, 
vendar se nanaša na strošek leta 2015).
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4. Kratkoročne obveznosti
Obveznosti v vrednosti 64.610,15 EUR so sestavljene iz:

Odprte obveznosti konec leta do dobaviteljev, ki bodo poravnane v prvih 
mesecih leta 2015. DDV poravnan do konca januarja 2015, kot je zakonski rok 
za plačilo, drugi prispevki in davki ob izplačilu decembrske plače. 

V letu 2014 je pravna oseba obračunala izstopni DDV od prodaje blaga in 
storitev v vrednosti 12.422,00 EUR ter obračunala vstopni DDV od prejetih 
računov v vrednosti 2.432,00 EUR.

Izplačano je bilo za 6.752,07 EUR neto avtorskih honorarjev

5. Kapital in poslovni izid prenesen v naslednje leto
Kapital Umanotere je sestavljen iz trajnih vlog domačih oseb v vrednosti 
1.335,34 EUR ter obračunane revalorizacije osnovnih sredstev v vrednosti 
482,86 EUR. 

Presežek odhodkov v vrednosti 2.445,49 EUR je sestavljen iz presežkov 
odhodkov in prihodkov preteklih let in presežka odhodkov tekočega leta.

Izkaz prihodkov in odhodkov
V letu 2014 je bilo doseženo 201.580,21 EUR prihodkov in 204.524,88 EUR 
odhodkov. V primerjavi s preteklim letom je bilo doseženo za 55,18% manj 
prihodkov in za 46,12% manj odhodkov. Po davčni bilanci pravna oseba  
nima ugotovljene obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb. 

Zaposleni
V letu 2014, preračunano iz ur, so bili povprečno redno zaposleni 6,90 
delavci. Izplačana je bila povprečna mesečna bruto plača na delavca   
je v vrednosti 1.154,47 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev

Kratkoročno prejeti predujmi

Obveznosti do delavcev - čiste plače

Prispevki in davki od plač ter DDV

Obveznosti do delavcev - prevoz in prehrana

Prejeto posojilo

299,13 € 

82,45 €

5.820,79 €

7.059,32 €

548,46 €

50.800,00 €
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