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O Umanoteri

Čas za akcijo je pravi ...

obeležili 20-letnico delovanja Umanotere

V letu 2015 smo …

se zavzemali za zeleni razvojni preboj

se odzivali na vznemirjujoče pojave v okolju in družbi

širili dobro energijo s predstavitvami dobrih praks 

sodelovali, povezovali

plahutali s Krilci v jati etičnih daril

vodili kampanjo za sistemsko financiranje NVO

predstavljali trajnostne vsebine v šolah in med izobraževalci

posameznike povabili k podpori našega dela

zagotavljali transparentnost in bili svetilnik

Naše delo so podprli posamezniki in organizacije – zahvala

Finančno poročilo 
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Osebna izkaznica
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj 
Trubarjeva 50 
1000 Ljubljana 

telefon: +3861 439 71 00 
faks: +3861 439 71 05 

Spletna stran: www.umanotera.org 
Elektronski naslov: info@umanotera.org 

Zaposleni v letu 2015: 
Vida Ogorelec, direktorica (do junija 2015) 
Gaja Brecelj, direktorica (od junija 2015) in vodja projektov 
Renata Karba, vodja projektov 
Nina Tome, vodja projektov 
Andrej Gnezda, vodja projektov 
Polona Valič, vodja projektov
Iva Gruden, komunikacijska podpora 

Upravni odbor: 
Jernej Stritih, predsednik
Breda Pavlič, članica
Goran Šoster, član 
Vida Ogorelec, članica (od julija 2015) 



O Umanoteri
Umanotera je v letu 2015 praznovala 20 let delovanja. V dveh desetletjih se je skladno s prvotnim namenom – podpreti izvajanje in uresničevanje mednarodno sprejetih načel 
trajnostnega razvoja – razvila v strokovno organizacijo, ki s promoviranjem novih trendov stremi k uveljavljanju trajnostnega razvoja v nacionalnih politikah ter vzpostavljanju 
ravnotežja med delovanjem človeka in nosilno sposobnostjo okolja. 

Umanotera ima status organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju varstva okolja.
Prek neodvisnega nadzora nad delovanjem oblasti, z zbiranjem in posredovanjem informacij, oblikovanjem različnih pobud in vključevanjem v procese spreminjanja in sprejemanja 
zakonodaje se Umanotera zavzema za demokracijo na višji ravni, ki naj vključuje prispevek civilne družbe. Organizira različne dogodke, na katerih opozarja na probleme s področja 
okolja in trajnostnega razvoja, oblikuje pobude in odpira javne razprave. S soočanjem različnih mnenj, izdajanjem publikacij, poročil in raziskav objavlja alternative uradnim 
dokumentom, informira in osvešča ter tako vpliva na javno mnenje. Ljudem predstavlja navdihujoče dobre prakse in v družbi povečuje dostopnost dobrih produktov.

V letu 2015 so se Umanoterini projekti ponovno osredotočali na tri strategije za doseganje ciljev: 
(1) teorija in politika: projekti Plan B za Slovenijo, Trgovanje s prihodnostjo in Za gozd – za nas; 
(2) praksa: projekt GPP 2020: Zeleno javno naročanje za nizkoogljično gospodarstvo in posvet Veliki infrastrukturni projekti; 
(3) izobraževanje, informiranje in ozaveščanje: projekti Slovenija znižuje CO2: dobre prakse, Skladnost politik – pogoj za doseganje ciljev mednarodnega razvojnega 
sodelovanja, Spoznaj svoj življenjski slog, Dresnikove igre in Užitni park, Eko podjetniška jutra, Krilca, darila s čarobno močjo, Zmenek s Slovenijo, podnebni shod ter posvet 
Gozd – naše skupno dobro.
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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 naslednjim generacijam 
zapustili v čim boljšem stanju.

Vizija Umanotere: Slovenija – trajnostna družba.

Umanoterino poslanstvo je biti pobudnik 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,
- naše aktivnosti temeljijo na stvareh, v katere lahko verjamemo,
- transparentnost je način zagotavljanja, da je naše delovanje učinkovito in v javnem interesu, 
- imamo iskrene motive,
- želimo uresničevati velike cilje in ambiciozne vizije,
- 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.
- Socialnopravična 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. 

Vizija, poslanstvo, vrednote in strateška področja
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skupnega zneska, ki so ga 
vladni resorji leta 2005 namenili 
nevladnim organizacijam, je 
dodelilo »svojim« organizacijam 
Ministrstvo za okolje in prostor? 
Pet, morda deset ali več? Študija 
Ministrstva za javno upravo 
je pokazala, da je pred 10 leti 
matično ministrstvo za okoljske 
organizacije namenilo zgolj 
0,4 odstotka! In prav v mandatu 
ministra Podobnika se je ta znesek 
še prepolovil, saj so bili ukinjeni 
razpisi za projektno financiranje. 
Zadnja analiza iz leta 2013 pa 
je pokazala še bolj črno sliko: 
okoljske nevladne organizacije so 
od Ministrstva za okolje in prostor 
dobile le še 0,07 odstotka vseh 
državnih sredstev, namenjenih 
nevladnim organizacijam v 
Sloveniji. Tako majhen delež si 
že težko predstavljamo: to je 
namreč 0,7 tisočinke skupne 
vsote državnih sredstev za 
nevladne organizacije. Verjetno 
ni naključje, da je z rastočo vlogo 
in vplivom okoljskih organizacij 
plahnelo navdušenje nad njimi s 
strani ministrstva za okolje. Naše 
lojalnosti se namreč ne da kupiti 
in znamo ugrizniti tudi roko, ki nas 

pogled na prva leta delovanja, 
drugi pa je bil usmerjen v vizijo 
prihodnosti, v leto 2050.

Prvi dogodek je bilo spomladansko 
čiščenje Umanoterine pisarne 
in knjižnice, ko mi je pripadla 
naloga pregleda številnih 
kupov literature, starejše od 
10 let. Kakšen vznemirljiv izlet 
v preteklost: porumeneli papirji 
so prebujali žive spomine na 
pionirsko obdobje Umanotere, 
na leta tistega mladostnega in 
optimističnega zagona, kmalu po 
osamosvajanju Slovenije. Bili smo 
prepričani, da zmoremo prav vse. 
Ko smo se takrat o financiranju 
nevladnih organizacij pogovarjali 
z ministrom Gantarjem, je bil 
njegov odziv: »Najprej skoči, 
potem pa reci HOP!« In tako 
smo skakali, vedno više in bolj 
vešče: izvajali smo odmevne 
projekte, organizirali dogodke, 
izdajali publikacije, Sloveniji 
predstavljali nove koncepte. Po 
10 letih ponovno srečanje, z 
ministrom Podobnikom, in sveže 
objavljeni podatki o financiranju
nevladnih organizacij iz državnega 
proračuna. Koliko odstotkov 

Leto 2015 je bilo za Umanotero 
kar prelomno, morda celo 
odločilno. To verjetno iz samega 
poročila ni razvidno. Prav v letu 
naše 20-letnice je bil namreč 
pod vprašajem nadaljnji obstoj 
fundacije. V turbulentnih, celo 
kriznih časih je Gaja pogumno in 
z močno podporo ekipe prevzela 
vodenje. Postalo je jasno, da niti 
vodenje niti delovanje Umanotere 
nista kar samoumevna. Ste se 
kdaj vprašali, v kakšnih pogojih 
deluje Umanotera in kako se 
financira? In ali je v vladi komu
mar za organizacijo, ki že 20 
let vztrajno zagovarja trajnostni 
razvojni model, povezuje nevladne 
(in druge) organizacije za skupne 
akcije, promovira dobre prakse, 
piše neodvisna ogledala vladi, 
vodi z zgledom tudi tako, da 
že osmo leto meri svoj ogljični 
odtis in skromna javna finančna
sredstva oplemeniti z veliko mero 
navdušenja (beri: s prostovoljnim 
delom in zasebnimi donacijami)?

Zaključevanje Umanoterinega 
letnega poročila za leto 2015 se 
je v teh dneh lepo umestilo med 
dva zanimiva dogodka: prvi je bil 

Čas za akcijo je pravi ...
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hrani. In prav je tako. V takšnih 
pogojih je torej prav Umanoterino 
20-letno vztrajno delovanje eden 
njenih največjih dosežkov: v tem 
času se je namreč zvrstilo 10 vlad 
in 10 ministrov za okolje, naše 
matično Ministrstvo za okolje in 
prostor se je preoblikovalo kar 
štirikrat. Ustanovljena in potem 
ukinjena je bila Vladna služba za 
podnebne spremembe, razpuščeni 
so bili številni sveti za trajnostni 
razvoj in za varstvo okolja. 
Umanotera pa vztrajno napreduje 
in se uči iz svojih uspehov in iz 
svojih napak. 

Pogled na številne projekte, 
dokumente in podvige iz 
preteklosti je dragocena lekcija 
o moči in omejitvah politične
volje, o zakonitostih realne 
politike, predvsem pa o pomenu 
vztrajnega, neodvisnega in 
strokovnega delovanja nevladnih 
organizacij. »Na področju okolja 
lahko le strokovne, neodvisne in 
kredibilne organizacije zaščitijo 
javni interes pred ozkimi interesi 
kapitala in kratkovidne politike,« 
so zapisali lansko leto 5. junija, na 
svetovni dan okolja, ko so številne 

organizacije opozorilno zatemnile 
svoje spletne strani.

Drugi dogodek je proces 
nastajanja vizije Slovenija 2050 
in Strategije 2030. Na delavnici 
v Velenju me je navdušilo 
spoznanje, kako razširjene so 
ideje o trajnostni prihodnosti 
kot osrednjem perspektivnem 
razvojnem modelu. In kako 
konkretno jih ljudje razumemo in 
tudi že delujemo v smeri njihove 
uresničitve. Verjamem, da brez 
aktivnih, okrepljenih in polno 
vključenih nevladnih organizacij 
trajnostna vizija Slovenije nima 
možnosti, da zaživi v praksi. 
Interesne skupine, ki vzdržujejo 
status quo, so premočne in preveč 
prepletene s politiko in državno 
upravo. Moje mnenje potrjuje tudi 
eno od izhodišč pripravljavcev 
strategije: »To ne sme biti politični 
projekt.«

Kot popotnico Umanoteri in 
vsem nam naj recikliram svoj 
zapis izpred desetih let (»v duhu 
kroženja snovi in idej«): »Čas 
za akcijo je pravi, saj začenjamo 
nov razvojni ciklus in oblikujemo 

partnerstva. Imamo enkratno 
priložnost, da načrtovane 
spremembe izkoristimo za 
okrepitev sektorja in da v 
partnerstva odločneje vključimo 
civilno družbo. Izkušnje tujih držav 
nam jasno govorijo, da se nam bo 
vložek večkratno poplačal. Izziv 
je velik, a prepričana sem, da bi 
lahko leta 2030 slavili uresničenje 
zanimive in navdihujoče vizije 
Slovenije, razvite družbe z 
živahnim nevladnim sektorjem. 
Navzven bi to lahko bil naš 
prispevek k »evropskim sanjam«, 
navznoter pa naš preskok od 
argumentov PROTI k idejam ZA.«

Hvala vsem, ki to razumete že 
danes in v tej smeri tudi delujete. 
Srečno!

Vida Ogorelec
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V okviru Zmenka s Slovenijo je 
bila pripravljena reportaža Trije 
dnevi z Goranom Šosterjem, prvi 
primer v načrtovani seriji 
produkcije in distribucije zgodb, 
ki odpirajo obzorja navdihujočih, 
trajnostno usmerjenih praks po 
principu bottom-up v slovenskem 
prostoru. 

Partnerji:
Zmenek s Slovenijo: 
Društvo moderatorjev Slovenije, 
KED Smetumet, Selffish 
Studios, Orehov gaj

Viri financiranja:
Priprava in izdaja zbornika Ideje 
za ravnovesje: zasebna donacija 

Zmenek s Slovenijo: Slovenska 
nacionalna komisija za UNESCO

Spletna stran:
www.umanotera.org/20-let

vsem, ki so jo soustvarjali. Virtualni 
sprehod po 20 letih Umanoterinih 
projektov in aktivnosti omogoča 
tudi časovnica 20 let Umanotere.

Na rojstnodnevni zabavi v Kavarni 
Slamič na predvečer svetovnega 
dneva okolja je Vida ob jagodah 
in šampanjcu ter v družbi številnih 
bivših sodelavcev in članov uprave 
direktorstvo Umanotere predala 
Gaji.

Bolj kot praznovanju in obujanju 
spominov na preteklost pa je bil 
pogledu v prihodnost namenjen 
Zmenek s Slovenijo – živi 
laboratorij trajnostne prihodnosti. 
Na dvodnevnem dogodku v 
Orehovem gaju smo se družili 
nosilci sprememb z vseh koncev 
Slovenije in iz vseh predalčkov: 
civilne družbe, javne uprave in 
ustanov, podjetij, šolstva, mladih, 
starih … in skupaj oblikovali 
zasnovo takšne Slovenije, kakršno 
si želimo zapustiti našim otrokom. 
Slovenije, ki vešče jadra po 
prostranem oceanu globalizirane 
družbe in spretno lovi vetrove 
sprememb.

Vsaka organizacija je živ organizem. 
Raste, se razvija, se odziva na 
dražljaje iz okolja in poskuša 
vzdrževati notranje ravnovesje. 
Takšna je tudi Umanoterina 
zgodba. Pri uresničevanju našega 
poslanstva in vizije smo se v 20 letih 
delovanja srečevali tudi s številnimi 
ovirami in priložnostmi. V dveh 
desetletjih smo se razvili in izpeljali 
marsikateri uspešen projekt, pri 
našem razvoju pa so nam pomagali 
tudi neuspehi in napake. V vsem 
tem dogajanju smo hote ali nehote 
sledili predvsem Gandijevemu 
načelu »Bodi sprememba, ki si 
jo želiš videti v svetu«. 

S temi besedami se začenja 
poglavje Mi smo Umanotera in to 
je naša zgodba v zborniku Ideje 
za ravnovesje, ki smo ga izdali ob 
20-letnici delovanja Umanotere. 
V njem je zbrana kronologija 
Umanotere in trajnostnega 
razvoja, dopolnjujejo jo občutki 
in mnenja ljudi, ki organizacijo 
spremljajo od zunaj. Zbornik 
prinaša pregled naših uspehov, 
dosežkov ter vloge Umanotere in 
nevladnih organizacij v obdobju 
1995–2015 in izraža priznanje 

20-letnica Umanotere
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in dokumenti na vladni strani ter 
aktivnostjo in prispevki mreže Plan 
B objavljamo na mrežni spletni 
strani.
V okviru srečanj na najvišji ravni 
– s predsednikom vlade dr. Mirom
Cerarjem in ministrico za razvoj, 
strateške projekte in kohezijo 
Alenko Smerkolj – smo poudarjali 
pomen varstva okolja kot enega 
strateških atributov za razvoj 
Slovenije, opozarjali na brezbrižen 
odnos države do okolja in se 
zavzemali za večjo preglednost in 
odprtost procesov ter kakovosten 
in konstruktiven civilni dialog na 
področju trajnostnega razvoja.
Vključevali smo se v proces 
priprave Okvirnega programa 
za prehod v zeleno 
gospodarstvo. Poleg 
sodelovanja v javni obravnavi 
osnutka dokumenta smo med 
uspešnimi slovenskimi zelenimi 
podjetji opravili anketo 
o ključnih dejavnikih njihove
konkurenčnosti in potrebnega 
podpornega okolja, ki naj ga 
zagotovi država. Izsledke ankete 
smo skupaj s pobudo za zeleni 
razvojni preboj ter priporočili za 
prehod na zeleno gospodarstvo iz 

na trajnostne vsebine in zaveze iz 
koalicijske pogodbe, jih spodbudili 
za bolj intenzivno delo znotraj 
državne uprave in poslali jasen 
znak, da civilna družba spremlja 
delovanje vlade na področju 
trajnostnega razvoja.

Vključevali smo se v proces 
priprave normativnih podlag 
za črpanje sredstev evropskih 
skladov in poskušali vplivati na 
programiranje porabe sredstev 
ter tako zagotoviti čim večji delež 
sredstev strukturnih skladov za 
programe zelenega razvojnega 
preboja. Poleg tega smo se 
zavzemali za vključevanje 
NVO kot upravičencev do 
porabe kohezijskih sredstev, 
možnost NVO za sodelovanje v 
strokovnih in nadzornih organih, 
preglednost in odprtost postopkov 
programiranja porabe kohezijskih 
sredstev in vključevanje javnosti.

Tudi v tem letu smo nadgrajevali 
kronološki pregled procesa 
priprave svežnja strateško-
programskih dokumentov, ki ga z 
namenom boljšega pregleda nad 
zapletenimi in razvejanimi procesi 

V letu 2015 so v Sloveniji potekali 
politični procesi, v katerih smo 
prepoznavali priložnosti, da se v 
naši državi vzpostavi soglasje za 
uveljavitev alternativnih smernic 
strateškega razvoja – zelenega 
razvojnega preboja Slovenije 
in s tem ponovne vzpostavitve 
družbenega in okoljskega 
ravnovesja. S sodelovanjem pri 
oblikovanju državnih politik smo se 
zavzemali za vključevanje sedmih 
programov zelenega razvojnega 
preboja in izvedbo zelene 
proračunske reforme. 
Za zeleni razvojni preboj pa niso 
pomembne samo politike, ampak 
tudi sveže ideje. Z organizacijo Eko 
podjetniških juter in omogočenjem 
dveh izvirnih projektov smo jih 
podprli pri prehodu v – upamo – 
uspešne podjetniške zgodbe. 

Prehod v zeleno 
gospodarstvo

V januarju smo objavili poročilo o 
uspešnosti ukrepov za trajnostni 
razvoj v prvih 100 dneh vlade dr. 
Mira Cerarja, pripravljeno v 
okviru mreže Plan B za Slovenijo. 
S poročilom smo vlado opomnili 

Zeleni razvojni preboj
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projektov Slovenija znižuje CO2 
in Spodbujamo zelena delovna 
mesta predstavili na posvetu 
Skupaj v zeleno gospodarstvo, 
ki ga je Ministrstvo za okolje in 
prostor organiziralo ob začetku 
javne obravnave osnutka 
okvirnega programa.

Ob prepoznavanju razvojnih 
priložnosti, ki jih lokalnim 
skupnostim prinašajo zelena 
delovna mesta, in v luči priprav 
slovenskih občin na črpanje 
sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj smo organizirali 
tematsko srečanje predstavnikov 
lokalnih skupnosti, regionalnih 
razvojnih agencij in gospodarstva 
ter pripravljavcev razvojnih politik 
na državni ravni Zeleno 
podjetništvo za trajnostni razvoj 
lokalnih skupnosti – kako jim je 
uspelo v Skandinaviji in kako 
ga spodbujamo v Sloveniji. 
K predstavitvi skandinavskih 
dobrih praks na področju ukrepov 
za spodbujanje zelenega 
podjetništva smo povabili 
mednarodno skupino študentov in 
raziskovalcev z Univerze v Lundu, 
Švedska.

Partnerji:
Delo na politikah: mreža 
Plan B za Slovenijo
Tematsko srečanje Zeleno 
podjetništvo za trajnostni 
razvoj lokalnih skupnosti: 
mag. Jonas Sonnenschein, 
Caroline Westblom, Lucie 
Zvolska, Florian Proksch, 
Joe Hampson, Lund University

Vir financiranja:
projekt Plan B za Slovenijo – 
podpora vsebinskim mrežam 
nevladnih organizacij: 
Ministrstvo za javno upravo 
in Evropski socialni sklad

Spletna stran:
www.planbzaslovenijo.si 

Zeleno javno naročanje
V projektu GPP 2020 – Zeleno 
javno naročanje za nizkoogljično 
gospodarstvo je Umanotera 
del evropskega projekta, kjer 
sodeluje 19 partnerjev iz 10 
evropskih držav. Njegov namen 
je povečati izvajanje zelenih 
oziroma nizkoogljičnih javnih 
naročil (ZeJN) v sodelujočih 
državah, krepiti usposobljenost 
javnih naročnikov za izvajanje 
zelenega javnega naročanja in 
izvesti večje število zelenih javnih 
naročil s poudarkom na energijski 
učinkovitosti.
V okviru projekta smo izvedli 
usposabljanje o zelenem oz. 
nizkoogljičnem javnem naročanju 
za javne naročnike in organizirali 
nacionalni dogodek za vse 
deležnike ZeJN Zeleni zajtrk – 
Zeleno javno naročanje na 
razpotju. Izdelali smo tri vzorčne 
primere zaključenih zelenih javnih 
naročil vključno z izračunom CO2 
in energijskimi prihranki. Izvedli in 
objavili smo mnenjsko raziskavo 
med javnimi naročniki o ZeJN in 
objavili poročilo iz opravljene 
analize trga o pisarniški IT opremi. 9

www.planbzaslovenijo.si


Mlade sveže ideje

Eko podjetniška jutra 
Z organizacijo petih srečanj smo 
v letu 2015 nadaljevali serijo Eko 
podjetniških juter.  
Njihov namen je mreženje in 
pridobivanje specifičnih znanj za 
zeleno podjetništvo. Na zajtrkih 
se srečujejo tisti, ki svoje ideje 
že izvajajo, in tisti, ki jih šele 
razvijajo. Z Eko podjetniškimi 
jutri hkrati s komuniciranjem 
dobrih praks utrjujemo sektor 
zelenega podjetništva v družbi.  

Teme juter so bile zanimive 
in raznolike: okoljski znaki 
oz. certifikati, partnerstva za 
trajnostne turistične produkte 
in destinacije, povezovanje 
podjetnikov ter tehnike in umetnost 
pisanja prepričljivih in privlačnih 
poslovnih načrtov. Na desetem 
jutru smo gostili mednarodno 
skupino študentov in raziskovalcev 
z Univerze v Lundu iz Švedske, 
s katerimi smo odkrivali 
skandinavske dobre prakse 
zelenega podjetništva – faktorje 
njihovega uspeha, priložnosti 

Organizirali in gostili smo četrto 
redno srečanje partnerjev 
projekta GPP 2020 v Ljubljani, 
objavljali Novičnike GPP 2020 in 
pripravljali vsebine za projektno 
spletno stran. Udeležili smo se 
več delovnih sestankov z MOL, 
MOM, MOP, MKGP in MJU ter 
Uradom predsednika Vlade.

Partnerji:
GPP 2020: ICLEI – Lokalni 
organi za trajnost iz Freiburga 
(koordinator projekta), 
Ministrstvo za finance RS in
17 partnerjev iz Avstrije, Hrvaške, 
Italije, Nizozemske, Nemčije, 
Portugalske in Španije

Vir financiranja: 
Evropska unija, program 
Inteligentna Energija Evropa

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

in najnovejše trende zelenega 
podjetništva.

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

Dresnikove igre
Idejo skupnostne delovne akcije, 
ki je zrasla v skupini oblikovalcev, 
permakulturnikov in arhitektov, 
smo uresničili v projektu 
Dresnikove igre. Dogodke, 
namenjene izobraževanju o 
strategijah odstranjevanja in 
odlaganja japonskega dresnika, 
možnih uporabah te invazivne 
rastline v vsakdanjem življenju 
ter ustvarjanju povezav med 
prebivalci lokalne skupnosti in 
drugo zainteresirano publiko, smo 
organizirali društvo Re-generacija, 
Umanotera in Servis8. Izvedli 
smo 3 delavnice odstranjevanja 
japonskega dresnika ter 
predstavili načine za ustvarjanje 
dresnikovih barvil, papirja, jedi 
in homeopatskih pripravkov. 
Skozi igre so bili udeleženci 
spodbujeni tudi k učenju timskega 10

www.umanotera.org/kaj-delamo/trajne-vsebine-projekti-kampanje/javno-narocanje-za-nizkoogljicno-gospodarstvo
http://www.umanotera.org/kaj-delamo/pretekle-kampanje-projekti/eko-podjetnisko-jutro/


Sodelovanje v delovnih 
telesih
V letu 2015 smo se za zeleni 
razvojni preboj zavzemali tudi 
s sodelovanjem v naslednjih 
delovnih telesih:
- delovna skupina za pripravo 
osnutka vizije in izhodišč za 
Strategijo razvoja Slovenije,
- Svet za trajnostni razvoj in 
varstvo okolja pri Ministrstvu za 
okolje in prostor, 
- Strokovni svet za šport 
Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport,
- Svet za varstvo okolja Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti,
- Slovenska nacionalna komisija 
za UNESCO.

skrb za zemljo, naravo in ljudi, 
za pošteno delitev dobrin in 
kulturno dediščino ter s tem 
krepitev in ozaveščanje skupnosti 
z združevanjem obiskovalcev 
preko izobraževanja, druženja, 
gojenja in nabiranja rastlin, 
izmenjave znanj, dobrin …

Partnerji:
Re-generacija in Servis8
Vir financiranja: 
Mestna občina Ljubljana
Spletna stran:
www.umanotera.org/kaj-delamo/
pretekle-kampanje-projekti/uzitni-
park  

dela, sodelovanja pri skupnem 
reševanju problemov in rekreaciji 
na prostem. Udeleženci so 
prejeli brošuro Dresnikov zvezek.

Partnerji:
Re-generacija in Servis8
Vir financiranja: 
Mestna občina Ljubljana
Spletna stran:
www.umanotera.org/kaj-delamo/
pretekle-kampanje-projekti/
dresnikove-igre 

Užitni park
Pobudnik projekta Užitni park 
je bilo društvo Re-generacija. 
Pripravljen je bil idejni načrt, ki 
predvideva zasaditev in gojenje 
samovzdržnega ekosistema ter 
program namembnosti prostora 
s pripadajočimi vsebinami in 
dejavnostmi. Vključuje uporabo 
trajnostnih, holističnih, izkustvenih 
in strokovno-raziskovalnih 
principov. Lokalni skupnosti in 
drugim obiskovalcem park ponuja 
izkušnjo, kjer si lahko ogledajo, 
spoznajo, pripravijo in okusijo 
rastline, ki jih tu najdejo, ter zanje 
skrbijo. Njegov namen je etična 11

http://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2015/04/Dresnikov-zvezek.pdf
www.umanotera.org/kaj-delamo/pretekle-kampanje-projekti/dresnikove-igre
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izjave za tiskane medije in radio 
in televizijo ter sodelovali v javnih 
razpravah, kot npr. konferenca 
Informacijske pisarne evropskega 
parlamenta TTIP: med 
sporazumom in nesporazumom 
in Blejski strateški forum.

Vodili smo tudi zbiranje podpisov 
za samoorganizirano državljansko 
pobudo, ki je v Sloveniji zbrala 
dobrih 13.000 podpisov, na 
evropski ravni pa preko 3.300.000 
podpisov aktivnih državljank 
in državljanov. Sodelovali smo 
v skupini za posvetovanje na 
Ministrstvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, kjer smo še posebej 
izpostavili področja varovanja 
naložb (t. i. mehanizem ISDS), 
regulativnega sodelovanja in 
sanitarnih ter fitosanitarnih 
ukrepov, ki so bistveni v varovanju 
kakovosti hrane. 

Zahvaljujoč široki mreži organizacij 
je danes javnost seznanjena 
z nevarnostmi, ki jih prinašajo 
sporazumi TTIP, CETA in TISA. 
Naše delo je doseglo tudi politične 
odločevalce, saj smo v medijih 
lahko zasledili tudi kritična stališča 

Pasti trgovinskih 
sporazumov

V letu 2015 smo nadaljevali 
z aktivnostmi za ozaveščanje 
javnosti o pogajanjih za sklenitev 
sporazumov o prosti trgovini 
med EU, ZDA in Kanado. 
Skupaj s številnimi nevladnimi 
organizacijami in sindikati smo 
na ministra za gospodarstvo in 
predsednika Odbora Vlade za 
gospodarstvo naslovili poziv 
Skupaj recimo ne mehanizmu 
ISDS. Sodelovali smo v razpravah 
na pristojnih odborih v Državnem 
zboru, kjer smo predstavili naše 
argumente in pomisleke, vezane 
na sporazume o prosti trgovini. 
Sestali smo se tudi s posameznimi 
evropskimi poslanci in člani 
Državnega zbora, izmenjali 
stališča in poglede, zlasti glede 
sporazumov TTIP in CETA. 

Sodelovali smo pri organizaciji in 
izvedbi protestov v Sloveniji, ki 
so potekali v sklopu vseevropskih 
protestov za zaustavitev pogajanj 
o sklenitvi sporazumov. Tekom
kampanje smo dali številne 

Odzivi na vznemirjujoče pojave v okolju in družbi
do posameznih vprašanj, vladni 
dokument Naložbe v TTIP in 
širše – podlaga za reformo pa 
zavzema obetavno stališče, ki 
ga bo v prihodnosti treba tudi 
implementirati. Delo na 
projektu Trgovanje s 
prihodnostjo se nadaljuje.

Partnerji:
Koalicija proti tajnim sporazumom

Vir financiranja: 
JMG Foundation

Spletna stran:
www.umanotera.org/kaj-delamo/
trajne-vsebine-projekti-kampanje/
trgovanje-s-prihodnostjo 
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http://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2015/02/Javni-poziv-za-izklju%C4%8Ditev-mehanizma-ISDS.pdf
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Spletna stran:
www.umanotera.org/kaj-delamo/
obcasne-druge-vsebine/veliki-
infrastrukturni-projekti 

Neskladnost evropskih 
politik
Leto 2015 je bilo Evropsko leto 
za razvoj. Z izvajanjem projekta 
Skladnost politik – pogoj za 
doseganje ciljev mednarodnega 
razvojnega sodelovanja smo na 
primeru evropske trgovinske 
politike spodbujali kritično 
razmišljanje o neučinkovitosti 
razvojnega sodelovanja zaradi 
neskladnosti politik EU z 
razvojnimi cilji. 

Preko trajnostnih skupnostnih 
praks, ki v slovenskem okolju 
delujejo po principu »razmišljaj 
globalno – deluj lokalno« in pri 
tem upoštevajo vodilo »dobro 
za vse – zame, za skupnost in 
za planet«, smo predstavili načine 
delovanja podjetij, organizacij in 
lokalnih skupnosti za doseganje 
trajnostnega razvoja na lokalni in 
globalni ravni. Opozorili smo na 
globalno soodvisnost ter 

predstaviti inovativne pristope za 
trajnostne infrastrukturne rešitve. 
Svoje poglede na prihajajoče 
infrastrukturne investicije so 
izrazili številni strokovnjaki, 
tudi premier dr. Miro Cerar in 
evropska komisarka za promet 
Violeta Bulc. Na posvetu je bil vladi 
predan poziv s predlogi sistemskih 
ukrepov ter smernicami za izbiro 
in načrtovanje infrastrukturnih 
projektov, ki so ga poleg 
pobudnikov Umanotere in 
Inženirske zbornice Slovenije 
podprli tudi Mreža Plan B za 
Slovenijo, GZS – Zbornica 
komunalnega gospodarstva in 
mreža Global Compact Slovenija. 
Vlada Republike Slovenije je vsem 
resornim ministrstvom in vladnim 
službam naložila, da predlagane 
sistemske rešitve in smernice iz 
poziva smiselno upoštevajo pri 
svojem nadaljnjem delu.

Partnerji:
Plan B za Slovenijo, Inženirska 
zbornica Slovenije, Fakulteta za 
arhitekturo Univerze v Ljubljani, 
GZS – Zbornica komunalnega 
gospodarstva, Global Compact 
Slovenia

Veliki infrastrukturni 
projekti 

Z letom 2015 je Slovenija vstopila 
v novo evropsko načrtovalsko in 
proračunsko obdobje do leta 2020. 
Kot je pisala Vida v uvodniku v 
januarske Novice Mreže Plan 
B, smo ta začetek zaznali kot 
priložnost, da se v Sloveniji pri 
načrtovanju infrastrukture uveljavi 
javni interes in ga vlada zastavi 
strokovno, racionalno in v skladu 
s trajnostnimi načeli. Umanotera je 
v okviru mreže Plan B za Slovenijo 
in v sodelovanju z Inženirsko 
zbornico Slovenije in Fakulteto za 
arhitekturo Univerze v Ljubljani 6. 
februarja organizirala posvet Veliki 
infrastrukturni projekti v Sloveniji 
– od zgrešenih do trajnostnih
naložb. 

Namen posveta je bil spodbuditi 
javno strokovno in politično 
razpravo o bodočih infrastrukturnih 
projektih in njihovi izvedbi, 
pregledati značilnosti in napake pri 
izgradnji velikih projektov v zadnjih 
dveh desetletjih in preprečiti 
ponavljanje napak iz preteklosti ter 13

http://www.planbzaslovenijo.si/mreza-plan-b-za-slovenijo/novice-mreze-2015?start=7
http://www.umanotera.org/novice/veliki-infrastrukturni-projekti/
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Zanemarjanje celotnega 
spektra ekosistemskih 
storitev pri vzpostavitvi 
novega sistema 
upravljanja z državnimi 
gozdovi

Leto 2015 se je napovedovalo 
kot leto novelacije slovenske 
zakonodaje, ki obravnava gozdove 
in gozdarstvo. Konec obdobja 
20-letnih koncesij za izkoriščanje 
državnih gozdov se je hitro 
približeval, strokovna in politična 
razprava o novem modelu se je 
zagrevala, očitno je postajalo, da 
bo njen fokus na izkoriščanju lesa.

Z namenom izboljšanja zavedanja 
o celovitem pomenu gozda za
družbo ter vrednosti njegovih 
proizvodnih, ekoloških in socialnih 
funkcij smo v sodelovanju z 
Državnim svetom Republike 
Slovenije in Ministrstvom za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
15. januarja pripravili posvet z
naslovom Gozd – naše skupno 
dobro. Posvet je naletel na 
izjemno veliko zanimanje, saj je 

smo podkrepili z infografiko 
Trgovinski sporazumi 
spodkopavajo cilje trajnostnega 
razvoja in dogodkom Svetovne 
igre na Prešernovem trgu. 

Vir financiranja:
Urad Vlade Republike Slovenije 
za komuniciranje

Spletna stran:
www.umanotera.org/kaj-delamo/
pretekle-kampanje-projekti/
skladnost-politik 

potrebo po odgovornem in 
solidarnem razvoju v skladu 
z nosilno sposobnostjo planeta. 
Za nosilce dobrih praks smo 
organizirali delavnico Delujemo 
lokalno, naši učinki so globalni.

Ker evropska trgovinska politika 
vpliva na ekonomski razvoj 
najmanj razvitih držav sveta, 
dostopnost zdravil ali hrane, 
podnebne spremembe in 
dostojnost delovnih mest, smo 
na neskladnost z razvojnimi 
cilji opozarjali slovenske 
evroposlance, ki s svojimi 
glasovi odločajo o sprejemu 
trgovinskih sporazumov. Ob 
zasedanju Vrha OZN in obletnici 
objave sporazuma CETA smo 
jim poslali poziv, naj sporazuma 
ne podprejo, dokler ne bodo na 
razpolago kredibilni odgovori na 
odprta vprašanja. V dokumentu 
Naš svet, naše dostojanstvo, 
naša prihodnost – njihova 
odločitev smo naredili 
primerjavo skladnosti evropskih 
trgovinskih politik s cilji 
trajnostnega razvoja in analizirali 
implementacijo EU zaveze o 
skladnosti politik. Komuniciranje 14
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bila dvorana Državnega sveta 
komaj dovolj velika za vse, ki so 
se ga želeli udeležiti. Razprava, 
v kateri so sodelovali predstavniki 
številnih in raznolikih interesnih 
skupin, je že nakazala, da je 
priprava nove gozdne zakonodaje 
tema, ki zahteva širok civilni 
dialog. Udeležence posveta je 
uvodoma nagovoril predsednik 
Državnega sveta, ki je med 
drugim poudaril, da kakovostna 
zakonodaja lahko nastane le kot 
rezultat kakovostne interakcije 
med izvršilno in zakonodajno 
oblastjo ter civilno družbo. 

Skupaj s partnerji v Koaliciji za 
gozd smo se v naslednjih mesecih 
zavzemali za strokovno utemeljen, 
vključujoč in transparenten proces 
priprave nove gozdne zakonodaje:
- z odprtim pismom Koalicije 
za gozd smo Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
pozvali k javni obravnavi izhodišč 
za novo gozdno zakonodajo,
- vsebinsko smo sodelovali v 
javni razpravi o Predlogu Zakona 
o gospodarjenju z gozdovi v lasti 
Republike Slovenije in predlagane 

rešitve nismo podprli,
- po zaključeni javni razpravi 
smo se zavzeli za javno objavo 
vseh prejetih pripomb na predlog 
zakona. S posredovanjem 
Informacijskega pooblaščenca 
smo od ministrstva pridobili vse 
pripombe in jih objavili na spletni 
strani Koalicije za gozd,
- pred vladno obravnavo predloga 
Zakona o gospodarjenju z gozdovi 
v lasti Republike Slovenije smo 
objavili sporočilo za javnost z 
naslovom Integriteta vlade je na 
preizkušnji, 
- v decembru pa smo sodelovali 
še v javni razgrnitvi mnenj v 
Državnem zboru in še zadnjič 
pred parlamentarno obravnavo 
opozorili na vsebinske 
pomanjkljivosti predlagane 
zakonodajne rešitve za upravljanje 
z državnimi gozdovi ter 
proceduralne zagate zaradi 
kratkega preostalega časa do 
poteka koncesijskih pogodb.

Partnerji:
Projekt Za gozd – za nas: 
Aktivacija civilne družbe in 
zastopanje javnega interesa v 
novi slovenski gozdni zakonodaji: 
Društvo za ohranjanje, 
raziskovanje in trajnostni razvoj 
Dinaridov – Dinaricum, 
Pravno-informacijski center 
nevladnih organizacij – PIC 
Posvet Gozd – naše skupno 
dobro: Državni svet Republike 
Slovenije, Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Delo na politikah: Koalicija za gozd

Vir financiranja:
Finančni mehanizem EGP in 
Norveški finančni mehanizem 
2009–2014, Program za NVO 
v Sloveniji

Spletna stran:
www.umanotera.org/kaj-delamo/
trajne-vsebine-projekti-kampanje/
koalicija-za-gozd 
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http://koalicijazagozd.splet.arnes.si/files/2016/01/Koalicija-za-gozd-_-Zakon-o-gospodarjenju-z-gozdovi-v-lasti-RS_Javna-razgrnitev-mnenj-.pdf
www.umanotera.org/kaj-delamo/trajne-vsebine-projekti-kampanje/koalicija-za-gozd


Okoljska škoda zaradi 
žične ograje na meji med 
Slovenijo in Hrvaško
Umanotera je konec leta 2015 v 
imenu mreže Plan B za Slovenijo 
podala prijavo inšpekcijskim 
službam zaradi pogina živali 
zaradi poškodovanja na žici in 
rezilih ograje na državni meji med 
Republiko Slovenijo in Republiko 
Hrvaško. Opozorili smo tudi na 
problem fragmentacije habitata, 
kar je iz naravovarstvenega vidika 
pomemben negativni vpliv na 
ogrožene vrste. Inšpektorat RS 
za okolje in prostor ter Inšpektorat 
Republike Slovenije za kmetijstvo, 
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo 
smo pozvali, naj preverijo 
zakonitost postavitve ograje na 
državni meji med Republiko 
Slovenijo in Republiko Hrvaško.

Partnerji:
Plan B za Slovenijo

Spletna stran:
www.umanotera.org/novice/uma-
notera-podala-prijavo-inspekci-jskim-
sluzbam-zaradi-pogina-ziva-li-zaradi-
poskodovanja-na-zi-ci-in-rezilih-ograje-
na-drzavni-meji/ 

Nameravano črpanje 
ogljikovodikov v Jadranu
Podprli smo kampanjo 
Greenpeace Slovenija S.O.S. 
za Jadran, namenjeno zbiranju 
podpore za skupino hrvaških 
nevladnih organizacij, ki 
so se spomladi borile proti 
načrtom hrvaške vlade, da 
bi svoj del Jadrana odprla 
grabežljivim korporacijam za 
namene raziskovanja in črpanja 
ogljikovodikov (nafte in plina). 
Pozvali smo tudi k sodelovanju 
v javni razpravi o Strateški 
presoji vplivov na okolje za 
Program izkoriščanja 
ogljikovodikov na Jadranu. 

Partnerji:
Greenpeace Slovenija 
Koalicija S.O.S. za Jadran

Spletna stran:
www.greenpeace.org/slovenia/si/
kaj-delamo/SOS-za-Jadran 

Podnebne spremembe
Dan pred začetkom srečanja 
svetovnih voditeljev na 
podnebnem vrhu v Parizu smo 
v okviru svetovnega gibanja 
Global Climate March v Ljubljani 
na Kongresnem trgu organizirali 
podnebni shod, na katerem se 
je zbralo okrog 300 ljudi. Od 
voditeljev smo zahtevali 
ambiciozen in zavezujoč podnebni 
dogovor ter odločno spopadanje s 
podnebnimi spremembami.
Po zaključku pariškega vrha smo 
se – razočarani nad slovenskim 
političnim vrhom, ki se na sprejetje 
podnebnega sporazuma ni 
odzval, v komentarju spraševali 
Zakaj se v teh dneh podnebne 
vznesenosti ne slišijo glasovi 
naših voditeljev?

Partnerji:
Podnebni shod: Greenpeace 
v Sloveniji, Focus društvo za 
sonaraven razvoj, KED Smetumet

Spletna stran:
www.umanotera.org/novice/global-
climate-march-v-ljublja-ni-zahtevali-
ambiciozen-in-zavezu-joc-podnebni-
dogovor 16
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planet«. Njihova skupna točka 
je gradnja skupnosti, po svojih 
specifičnih značilnostih pa smo jih 
razdelili v štiri sklope: (1) oskrba 
z materialnimi in nematerialnimi 
dobrinami, (2) vključujoče 
upravljanje, (3) oživljanje prostora 
in (4) gojenje tradicionalnih znanj. 
Zbrali smo jih v katalogu 
trajnostnih skupnostnih praks 
2015. 

V živo pa smo dobre prakse 
spoznali na dogodku Večer živih 
zgodb, ki oživljajo potenciale 
Slovenije, z naslovom Aktivno 
ustvarjanje prihodnosti: Kaj 
vse je mogoče, ko se ljudje 
samoorganizirajo za prihodnost, 
kakršno si želijo? Na dogodku 
smo slišali tri navdihujoče zgodbe 
o moči soorganiziranja, ki so jih
pripovedovali Anne Bregnballe, 
norveška raziskovalka 
samoorganiziranih projektov, 
Jože Kos, vizionarski podjetnik, 
motivator in povezovalec iz 
Polšnika, in Irena Rotar, neodvisna 
aktivistka samooskrbe in 
pobudnica projekta Štafeta semen. 
Večer je gostil Mestni muzej ob 
razstavi Voda.

EU zavezana, ne le možno, 
ampak za slovensko družbo 
ter gospodarstvo zelo pozitivno, 
smo predstavili v Katalogu 2015, 
ki smiselno dopolnjuje že izbrane 
dobre prakse v okviru projektov 
Spodbujamo zelena delovna 
mesta in Slovenija znižuje CO2 
2012 in 2013. Pripravili smo tudi 
kompilacijski video, ki prikazuje 
20 dobrih praks zniževanja 
izpustov CO2 iz prejšnjih 
projektov.
Poleg nizkoogljičnih smo 
predstavljali tudi skupnostne 
dobre prakse, katerih skupna 
značilnost je, da izhajajo »od 
spodaj«, pogosto iz neformalno 
povezanih skupnosti, njihov 
pomemben vidik pa je skupno 
upravljanje oz. upravljanje s 
sodelovanjem uporabnikov. V 
okviru projekta Skladnost politik 
– pogoj za doseganje ciljev
mednarodnega razvojnega 
sodelovanja smo predstavili 28 
slovenskih trajnostnih skupnostnih 
praks, ki v našem lokalnem okolju 
delujejo po principu »razmišljaj 
globalno – deluj lokalno« in pri 
tem upoštevajo vodilo »dobro za 
vse – zame, za skupnost in za 

Predstavitve dobrih praks so se že 
v preteklosti izkazale za učinkovit 
način ozaveščanja o okoljskih, 
družbenih in gospodarskih ter 
razvojnih možnostih, informiranja o 
konkretnih možnostih delovanja za 
blaženje podnebnih sprememb in 
prilagajanja nanje ter spodbujanja 
k multiplikaciji dobrih praks. 

V letu 2015 smo s pridobitvijo 
že tretje faze projekta Slovenija 
znižuje CO2: dobre prakse 
ponovno imeli možnost izbrati in 
promovirati dobre nizkoogljične 
prakse na prednostnih področjih: 
(1) energetska učinkovitost, 
obnovljivi viri energije in 
energetska prenova stavb, 
(2) trajnostno gospodarjenje z 
gozdovi, predelava lesa v obrti 
in industriji, les kot gradbeni 
material in oskrba z lesnimi gorivi, 
(3) ekološko kmetovanje, 
(4) trajnostni razvoj podeželja, 
trajnostne občine (5), trajnostna 
mobilnost, (6) trajnostna 
proizvodnja in potrošnja, 
(7) prilagajanje na podnebne 
spremembe. Novih 23 dobrih 
praks, ki dokazujejo, da je 
doseganje podnebnih ciljev, 
ki jim je Slovenija kot članica 

Predstavitve dobrih praks
Partnerji:
Večer živih zgodb: Mestni muzej 
Ljubljana, Kulturno ekološko 
društvo Smetumet, Društvo 
moderatorjev Slovenije, Društvo 
Ognjič – projekt Skupaj za zdravje 
človeka in narave

Vir financiranja:
Projekt Slovenija znižuje CO2: 
dobre prakse: Sklad za podnebne 
spremembe (Ministrstvo za okolje 
in prostor)
Projekt Skladnost politik – pogoj 
za doseganje ciljev mednarodnega 
razvojnega sodelovanja: Urad 
Vlade Republike Slovenije za 
komuniciranje

Spletne strani:
www.slovenija-co2.si 
www.umanotera.org/kaj-delamo/
pretekle-kampanje-projekti/skladnost-
politik 
www.umanotera.org/novice/vecer-
zivih-zgodb-ki-ozivljajo-potenciale-
slovenije 
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procesov, Števec (ne)odzivnosti 
javne uprave in Arhiv gradiv, 
- organizacija posveta glede 
možnosti prenosa javnih storitev 
na NVO,
- sodelovanje s konzorcijem 
vsebinskih mrež, 
- sodelovanje pri izvedbi Eko 
podjetniških juter,
- koordinacija akcije ob 
svetovnem dnevu okolja, ko smo 
z zatemnjenimi spletnimi stranmi 
in družabnimi omrežji opozorili 
na nevzdržno stanje financiranja 
okoljskih NVO.

Umanotera v mreži Plan B 
koordinira delovno skupino 
Za zeleni razvojni preboj, ki je 
presečna delovna skupina, v 
katero je vključenih 18 organizacij. 
S svojim delovanjem prispeva 
k cilju odpiranja in pozicioniranja 
novih tem v politiki. Kot 
koordinator smo spremljali procese 
priprave in izvajanje politik, 
redno informirali članice z ZRP 
Informatorji, koordinirali aktivnosti 
in jih predstavljali na spletni strani 
mreže ter pripravljali prispevke za 
mesečno glasilo mreže.

Umanotere tudi obveščanje in 
informiranje javnosti o 
projektu z objavljanjem 
mesečnih novic mreže Plan B 
za Slovenijo in uporabo 
družabnih omrežij. 
Aktivnosti, ki smo jih izvajali:
- izmenjava informacij in 
obveščanje članic,
- urejanje spletne strani,
- organizacija letnega srečanja 
mreže (Orehov gaj, maj 2015), 
- oblikovanje priročnika za 
organizacijo trajnostnih dogodkov 
za NVO in svetovanje NVO pri 
organizaciji trajnostnih dogodkov,
- mentorstvo pri vodenju financ
organizacije,
- sodelovanje pri organizaciji 
posvetov Gozd – naše skupno 
dobro in Veliki infrastrukturni 
projekti,
- organizacija delavnic 
Obzorje 2020 – predstavitev 
programa za okoljske NVO, 
Participatorni proračun, Učinkovito 
komuniciranje za trajnostno 
prihodnost z Edom Gillespiejem, 
- vzpostavitev in urejanje novih 
spletnih podstrani Kronologija 

Plan B za Slovenijo 
– mreža nevladnih
organizacij za 
trajnostni razvoj
Umanotera je v letu 2015 že 
sedmo leto zapored koordinirala 
mrežo Plan B za Slovenijo. 
V tem letu smo skupaj s tremi 
partnerskimi organizacijami in 
štirimi NVO zunanjimi izvajalkami 
zaključili četrto fazo projekta 
Plan B za Slovenijo, ki je trajala 
od 20. 6. 2014 do 31. 8. 2015. 

Po vzpostavitvi učinkovito 
delujočega okvira delovanja mreže 
v preteklih letih (2009–2014) 
se je mreža v zadnjem projektu 
osredotočila na samo bistvo mreže 
– sodelovanje, in s tem še dvignila
že tako visoko raven v kakovosti 
delovanja. Mreža je bogatejša 
za eno novo delovno skupino, 
in sicer Varstvo narave, in za kar 
sedem nevladnih organizacij, 
kar je povečalo število članic 
v mreži na 34. 

Poleg vodenja projekta in 
koordiniranja mreže je bila naloga 

Sodelovanje, povezovanje
Konec leta je Umanotera kot 
vodilna partnerica in koordinatorka 
mreže v sodelovanju s Pravno-
informacijskim centrom nevladnih 
organizacij in društvom Ekologi 
brez meja uspešno prijavila že 
peto fazo izvajanja projekta, ki 
se bo odvijala v obdobju od 
30. 11. 2015 do 30. 4. 2019. 

Partnerji:
v mrežo je bilo v letu 2015 
vključenih 34 organizacij

Vir financiranja:
Ministrstvo za javno upravo 
in Evropski socialni sklad – 
podpora vsebinskim mrežam 
nevladnih organizacij
Spletna stran:
www.planbzaslovenijo.si 
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Koalicija proti 
tajnim sporazumom

V izteku leta 2014 smo številne 
nevladne organizacije in 
civilnodružbena gibanja stopile 
skupaj v organizaciji protesta 
proti sporazumom o prosti 
trgovini. Protest v oktobru 2014 je 
predstavljal prve skupne napore 
sodelujočih organizacij, ki smo se 
kasneje združile v Koalicijo proti 
tajnim sporazumom. Ustanovnim 
organizacijam, med katerimi je 
bila tudi Umanotera, so se v letu 
2015 pridružile številne nove 
organizacije. Vloga Umanotere v 
koaliciji je zlasti vsebinske narave, 
po dogovoru smo prevzeli naloge, 
povezane z javnim nastopanjem 
v medijih in na dogodkih za 
javnost, po svojih močeh pa smo 
pripomogli tudi v organizacijskih 
in komunikacijskih nalogah ter se 
udeleževali sestankov koalicije. 
V letu 2015 je Koalicija proti 
tajnim sporazumom za potrebe 
obveščanja javnosti postavila tudi 
spletno stran in profil na 
družbenem omrežju Facebook. 
Osnovne naloge Koalicije proti 

Partnerji:
Koalicija je v letu 2015 združevala 
pet organizacij, poleg Umanotere 
še: Društvo za ohranjanje, 
raziskovanje in trajnostni razvoj 
Dinaridov – Dinaricum,
Društvo za opazovanje in 
proučevanje ptic Slovenije 
(DOPPS),
Pravno-informacijski center 
nevladnih organizacij – PIC, 
Prosilva Slovenija. 

Vir financiranja:
Projekt Za gozd – za nas. 
Aktivacija civilne družbe in 
zastopanje javnega interesa v 
novi slovenski gozdni zakonodaji: 
Finančni mehanizem EGP in 
Norveški finančni mehanizem 
2009–2014, Program za NVO v 
Sloveniji

Spletna stran:
http://koalicijazagozd.splet.arnes.si 

Koalicija za gozd

Umanotera je bila v letu 2013 ena 
od ustanoviteljic Koalicije za gozd, 
ki povezuje nevladne in strokovne 
organizacije ter posameznike, 
ki se zavedajo pomena gozdov 
za trajnostni razvoj Slovenije v 
dobrobit vseh njenih prebivalcev in 
ohranjanja biotske raznovrstnosti. 
Koalicija se zavzema za 
sonaravno, večnamensko in 
trajnostno gospodarjenje s 
slovenskimi gozdovi v skladu 
z javnim interesom. Pri svojem 
delovanju se osredotoča na 
vplivanje na politike in monitoring 
izvrševanja sprejetih politik. Kot 
koordinator koalicije smo v letu 
2015 vodili pripravo Ustanovne 
listine, ki opredeljuje poslanstvo 
in način delovanja ter pogoje 
za članstvo. Transparentnost 
delovanja koalicije zagotavljamo 
preko dobro obiskane spletne 
strani. Komuniciranje med člani, 
predvsem za izmenjavo informacij 
in usklajevanje stališč, pa poteka 
s pomočjo spletnih orodij za 
skupinsko delo.

tajnim sporazumom so obveščanje 
javnosti, zagovorništvo v okviru 
pristojnih nacionalnih institucij 
ter povezovanje in sodelovanje 
na mednarodni ravni. 

Partnerji:
Koalicija združuje 22 organizacij 
in številne posameznike

Vir financiranja: 
JMG Foundation

Spletna stran: 
kpts.si 
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Okoljski center

Od leta 2007 na Trubarjevi 
50 v Ljubljani deluje Okoljski 
center, katerega poslanstvo je 
povezovanje okoljskih nevladnih 
organizacij, ki so pomemben akter 
civilne družbe. Z delovanjem 
na skupni lokaciji 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. Pokrivamo 
širok spekter vsebinskih 
področij: podnebne spremembe, 
energetiko, promet, trajnostno 
potrošnjo, ekološko kmetijstvo, 
ohranjanje naravnega, kulturnega 
in življenjskega prostora Alp ter 
trajnostno mobilnost. 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:
Focus društvo za sonaraven razvoj 
Inštitut za trajnostni razvoj 
Slovenski E-forum
Ljubljanska kolesarska mreža
Cipra Slovenija, društvo za varstvo 
Alp

Vir financiranja:
Ministrstvo za okolje in prostor – 
najemnina in obratovalni stroški 
za prostore

Spletna stran: 
www.okoljski-center.si 

Tretji člen – skupnost 
za aktivno državljanstvo
Umanotera že od leta 2011 
koordinira aktivnosti spletne 
skupnosti za aktivno državljanstvo 
Tretji člen. V letu 2015 nismo 
izvajali samostojnih kampanj, 
podpisnike in partnerje predhodnih 
kampanj pa smo pozvali k 
podpori mednarodne akcije 
okoljevarstvenih organizacij proti 
spodkopavanju naravovarstvene 
zakonodaje EU. 

Namen akcije Alarm za naravo 
je bil omogočiti državljanom 
28 držav EU sodelovanje v 
javnem posvetovanju Evropske 
komisije o Ptičji in Habitatni 
direktivi. 

Spletna stran: 
www.tretjiclen.si 
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http://ptice.si/2015/05/alarm-za-naravo/


Partner:
Projekt Spoznaj svoj življenjski 
slog: Andragoški center 
Slovenije
Vir financiranja:
Projekt Spoznaj svoj življenjski 
slog: Evropska Unija – program 
EuropeAid, sofinanciranje 
Ministrstvo za izobraževanje, 
šolstvo, znanost in šport 

Spletna stran:
www.umanotera.org/kaj-delamo/
trajne-vsebine-projekti-kampanje/
delavnice 

spremembah, trajnostni potrošnji 
in zelenih delovnih mestih. 

Izvedena predavanja in delavnice:  
- Delavnica o življenjskem ciklu 
mobilnega telefona za 
izobraževalce na konferenci 
Društva Humanitas Evropsko leto 
za razvoj 2015: globalno učenje 
in pomembnost vključitve globalnih 
perspektiv v šolski sistem
- Delavnica o vodi za izobraževalce 
v četrtni skupnosti Center Mestne 
občine Ljubljana - Predavanje o 
podnebnih spremembah za 
aktiviste mladinskega združenja 
Brez izgovora
- Predavanje o zelenih delovnih 
mestih: Biotehniški izobraževalni 
center Ljubljana
- Delavnica o zelenih delovnih 
mestih: Gimnazija Celje
- Delavnica o zelenih delovnih 
mestih: Gimnazija Ptuj
- Delavnica o zelenih delovnih 
mestih: Ljudska univerza Nova 
Gorica – Parada učenja 2015

Umanotera je bila v letu 2013 
povabljena k sodelovanju 
v projektu Spoznaj svoj 
življenjski slog – osveščanje 
za trajnostno (vzdržno) potrošnjo 
v izobraževalnih programih za 
manj izobražene odrasle.

Med razvijanjem, preizkušanjem 
in izvajanjem izobraževalnega 
modula o trajnostni rabi energije 
smo sodelovali z izobraževalci, 
ki so naklonjeni vsebinam na 
področju trajnostnega razvoja in 
globalnega učenja. V letu 2015 se 
je projekt Spoznaj svoj življenjski 
slog zaključil, povpraševanje po 
izvedbi predavanj in delavnic v 
šolah in za izobraževalce pa je 
začelo naraščati.

V predavanja in delavnice smo 
poleg vsebin izobraževalnih 
modulov, ki so bili razviti v 
mednarodni skupini projekta 
Spoznaj svoj življenjski slog 
(življenjski cikel mobilnega 
telefona, globalna proizvodnja 
tekstila, voda in energija), 
vključevali še razlago vsebine o 
trajnostnem razvoju, podnebnih  

Trajnostne vsebine v šolah in med izobraževalci
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Partnerji:
Krilca, darila s čarobno močjo: 
Zavetišče Horjul
Društvo Humanitas
Društvo za pomoč trpečim 
in bolnim – RDEČI NOSKI 
Morigenos
Rainforest Concern
SOS Dječije selo
Dobrodelno društvo Tibet 
Čebelarska zveza Slovenije 
Manob Sakti Unnayan Kendro 
Savinjsko gozdarsko društvo 
Nazarje
Združenje staršev in otrok Sezam 
ecOceánica
STOP Mines
Slovensko društvo Hospic 
Katalog etičnega obdarovanja: 
Pravična trgovina 3MUHE 
Kulturno ekološko društvo 
Smetumet
Društvo Humanitas 
Zadruga Buna 
Hiša izročila 
Breja preja

Spletna stran: 
www.krilca.si 

Že osmo leto smo izvajali projekt 
Krilca, darila s čarobno močjo. 
Katalog družbeno odgovornih 
daril trenutno zajema 14 paketov 
oziroma skupaj 42 daril z 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.

V letu 2015 je bilo podarjenih 
197 daril Krilca, ki so poletela 
po vsem svetu. Kot glasnici Krilc 
sta se nam pridružili Edita Cetinski 
Malnar in Mojca Mavec. Skupaj 
s še šestimi organizacijami smo 
se združili in pripravili Katalog 
etičnega obdarovanja. Preko 
ankete smo kupce vprašali o 
njihovem mnenju o Krilcih in 
predlogih za izboljšave. 

Krilca – darila s čarobno močjo
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http://www.krilca.si/upload/files/Zakaj_Smo_Glasniki_Krilc.pdf
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Prepričani smo, da realne rešitve 
za zagotovitev sistemskega 
financiranja obstajajo in da so 
odvisne izključno od politične 
volje. 

Pripravili smo pobudo Podprite 
sistemsko financiranje okoljskih 
prizadevanj, ki jo dopolnjujeta 
infografika in izjave znanih 
Slovencev ter jo predstavili 
na novinarski konferenci.
Pobudo za ureditev sistemskega 
financiranja okoljskih nevladnih 
organizacij smo predstavili 
predsedniku vlade, dr. Cerarju,   
za okolje in prostor Ireni Majcen 
ter obravnavali v poslanski skupini 
SMC, Svetu za trajnostni razvoj 
in varstvo okolja RS ter Svetu 
Vlade RS za spodbujanje razvoja 
prostovoljstva, prostovoljskih 
in nevladnih organizacij.
V letu 2015 naša prizadevanja 
še niso obrodila sadov. 

Članice mreže Plan B za Slovenijo 
smo ob Svetovnem dnevu okolja, 
5. junija 2015, zatemnile spletne
strani in druge komunikacijske 
kanale in ugasnile telefone ter s 
tem opozorile na nevzdržno stanje 
na področju financiranja okoljskih
NVO s strani države.

Čeprav Slovenci zdravo 
okolje uvrščamo med svoje 
najpomembnejše vrednote, 
pa pristojno ministrstvo 
okoljskim prizadevanjem 
nevladnih organizacij namenja 
le 0,07 % vseh državnih sredstev, 
namenjenih NVO v Sloveniji 
(po podatkih iz leta 2013). Poleg 
tega je zaznan negativen trend 
državnega proračunskega 
financiranja za okoljske nevladne 
organizacije – v letu 2005 je bil ta 
odstotek 0,4 %, leta 2009 0,2 %, 
leta 2013 pa 0,07 %. Zato smo 
članice mreže Plan B za Slovenijo 
zahtevale in še vedno zahtevamo 
sistemsko podporo našim 
okoljskim prizadevanjem.

Kampanja za sistemsko financiranje okoljskih NVO
Partnerji:
Mreža Plan B za Slovenijo

Vir financiranja:
Ministrstvo za javno upravo in 
Evropski socialni sklad – podpora 
vsebinskim mrežam nevladnih 
organizacij

Spletna stran:
www.planbzaslovenijo.si/84-news/
novice/315-okoljske-nevladne-or-
ganizacije-se-borijo-za-obstanek 
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Leto dvajsete obletnice Umanotere smo zaključili s pozivom k podpori našim dejavnostim. Ob koncu tega 
»prelomnega prazničnega« leta smo bili še bolj motivirani za uresničevanje velikih ciljev in ambicioznih vizij tudi v 
prihodnjih letih. Podpora posameznikov pa pri tem postaja ključna za naš nadaljnji obstoj. Zato smo posameznike 
vabili k podpori z namenitvijo 0,5 % dohodnine. To donatorjev nič ne stane, nam pa omogoča neodvisno delovanje 
v javnem interesu. V zahvalo smo pripravili kratek Umanoterin 0,5% kviz.

Umanotero smo tudi vpisali v portal BookDifferent, ki popotnikom ponuja zelene namestitve po celem svetu. Vsakič, 
ko tu izberejo namestitev, gre polovica provizije za neprofitno organizacijo po njihovem izboru. Med temi organizacijami 
lahko izberejo tudi Umanotero – rezervirajo zeleno namestitev in nas obenem podprejo. 

Spletna stran:
www.umanoterakviz.si 
umanotera.bookdifferent.com/en

Vabilo posameznikom k podpori našega dela
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Andrej Gnezda – kandidat 
za Delovo osebnost leta

Časnik Delo je v 26. krogu 
izbiranja osebnosti leta med 
finaliste po izboru uredništva 
uvrstil tudi sodelavca Umanotere 
Andreja Gnezdo. Zelo smo bili 
ponosni. Takole so ga opisali: 
Andrej Gnezda, filozof in 
teolog, ki je motor nevladnega 
nasprotovanja razvpitim 
prostotrgovinskim sporazumom 
TTIP, CETA in TISA, in je torej 
varuh javnega interesa, ne 
kapitala. Andrejevo nominacijo je 
časnik Delo pospremil s člankom 
Ne na račun naše prihodnosti, 
okolja in socialnih pravic. 

Naš kliping za leto 2015 pokaže 
dobrih 160 omemb Umanotere 
in njenih projektov v tiskanih in 
elektronskih medijih oziroma v 
povprečju dobrih 13 na mesec. 
Najbolj odmevne so bile vsebine 
v zvezi s trgovinskimi sporazumi, 
upravljanjem z državnimi gozdovi, 
nizkoogljičnimi in skupnostnimi 
dobrimi praksami ter etičnim 
obdarovanjem.

Gostovali smo v radijskih in 
televizijskih oddajah ter se 
pojavljali v prispevkih in intervjujih 
v tiskanih medijih (Delo, Dnevnik, 
Večer). Vabljeni smo bili v najbolj 
odmevne oddaje, kot so Nočni 
obisk in Studio ob 17h 
na nacionalnem radiu, Prava 
ideja, Dnevnik in Odmevi na 
TV Slovenija ter Preverjeno na 
POP TV. Naše vsebine redno 
povzemajo Radio Študent, 
Primorski val in Radio Gorenc. 
K pripravi prispevkov so nas 
povabili spletni mediji Torek ob 
petih (po sprejetju pariškega 
sporazuma) in Metina lista (ob 
20-letnici Umanotere in o etičnem 
obdarovanju). 

Spletna stran, družabna 
omrežja

V letu 2015 smo lansirali 
prenovljeno spletno stran 
www.umanotera.org, ki je dobila 
tudi novo podobo. V tem letu je 
zabeležila več kot 20.000 ogledov 
strani in slabih 57.000 ogledov 
podstrani od dobrih 13.000 
obiskovalcev, ki so se na spletni 
strani zadržali v povprečju slabe 
tri minute.
Umanoterina spletna skupnost 
Facebook šteje dobrih 1.800 
članov in se stalno širi, na Twitterju 
pa imamo nekaj čez 1.000 
sledilcev. Umanotera je bila v letu 
2015 tudi administrator Facebook 
skupnosti Krilca, darila s čarobno 
močjo, Tretji člen, Slovenija 
znižuje CO2: dobre prakse in 
istoimenskega profila na Twitterju.

Objave in nastopi v 
medijih

V letu 2015 smo izdali 26 sporočil 
za javnost in ob pomembnejših 
mejnikih organizirali konference 
za novinarje in novinarske zajtrke. 

Transparentnost in odmevnost našega dela
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Skrb za okolje – okoljska politika Umanotere
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 dolgoročno načrtovanje delovanja Umanotere. 
Čeprav je neposreden vpliv našega delovanja na okolje relativno majhen, težimo k stalnemu zmanjševanju škodljivih vplivov naših dejavnosti na okolje. Želimo voditi z zgledom, 
zato vplive redno merimo in objavljamo. Tako že osmo leto merimo in objavljamo svoj ogljični odtis iz dejavnosti na Trubarjevi 50 z namenom, da bi določili najpomembnejše vire 
izpustov toplogrednih plinov in načrtovali ukrepe za njihovo zmanjševanje. 
V izračunu ogljičnega odtisa za leto 2015 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 2015.

Svetilnik – management organizacije

Izračun ogljičnega odtisa Umanotere za pisarno na Trubarjevi 50, kjer je bilo v letu 2015 zaposlenih 3,43 oseb Ogljični odtis - Umanotera 

Prevozi na delo

Ogrevanje - zemeljski plin

Papir

Električna energija

Prevoz - službeni

O% 
20%  

36%  

15% 

29%  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Vir t CO2e t CO2e t CO2e t CO2e t CO2e t CO2e t CO2e 
Elektrika 1,24 0,8 1,05 1,23 1,23 1,29 1,16 
Ogrevanje* 1,9 1,9 1,9 1,71 1,71 1,71 1,71 
Prevozi 

- prevozi na delo 0,61 0,98 0,77 0,81 0,44 0,17 0,87 
- službeni prevozi – 

avto 2,00 0,74 0,30 
0,39 0,35 0,78 0,84 

- službeni prevozi – 
vlak 0,36 0,14 0,15 

0,01 0,07 0,13 0,02 

- službeni prevozi – 
bus - - -

0,16 0,095 - 0,02 

- službeni prevozi – 
letalo 0,93 3,74 2,65 

0,54 1,21 - 1,19 

Prevozi skupaj 3,9 5,6 3,87 1,91 2,16 1,08 2,94 
Papir 0,23 0,025 0,02 0,01 
Skupaj 7,04 8,3 6,82 5,08 5,12 4,10 5,82 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CO2e 
7,04 8,30 6,82 5,08 5,12 4,10 5,82 

CO2e 1,17 1,38 1,14 0,86 0,82 0,59 1,70 
CO2e 0,08 0,10 0,08 0,06 0,06 0,05 0,07 
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Največji vir izpustov CO2 so predstavljali prevozi (njihova vrednost znaša 50,05 % vseh emisij), skoraj polovica tega je posledica letalskih 
prevozov. Sledijo izpusti zaradi ogrevanja zgradbe (29,4 % vseh emisij) in porabe električne energije (19,8 %). Ogljični odtis iz porabe papirja 
(0,2 %) je zanemarljiv. Poraba 2,4 listov papirja na zaposlenega na dan je (ob upoštevanju zahtevanega papirnega poročanja na projektih) 
dober pokazatelj kulture organizacije in kaže na visoko okoljsko ozaveščenost zaposlenih v Umanoteri.

V primerjavi z letom 2014 se je naš ogljični odtis predvsem na račun prevozov povečal. Delo na projektih je narekovalo letalske prevoze 
(4 poleti v Bruselj), ki jih predhodno leto ni bilo. Zaposlili smo tudi sodelavko, ki zaradi oddaljenosti na delo ne more prihajati na brezogljičen 
način. Cilja, ki smo si ga zastavili v letu 2014 (zmanjšanje ogljičnega odtisa za 10 %), tako nismo mogli doseči. Ker je bilo število zaposlenih 
v letu 2015 majhno (najmanjše odkar izračunavamo ogljični odtis), se je povečanje absolutne vrednosti ogljičnega odtisa za 40 % odrazilo v 
povečanju ogljičnega odtisa na zaposlenega kar za faktor 2,85. Kot kaže izračun ogljičnega odtisa, so najpomembnejše priložnosti za izboljšave 
na področju optimiziranja prevozov. 

V letu 2015 smo dosledno izvajali ukrepe za zmanjšanje porabe energije za ogrevanje in električne energije ter ukrepe za ločeno zbiranje in 
minimiziranje količin odpadkov, ki smo jih sprejeli v okviru zelenega sistema delovanja. Prav tako smo dosledno izvajali našo zeleno nabavno 
politiko. Na vseh dogodkih, ki smo jih organizirali, smo z izbiro živil in načina pogostitve promovirali trajnostno nabavo, s pripravo mobilnostnih 
načrtov pa minimiziranje motoriziranih prevozov. 

Kot že predhodna leta smo 
se tudi za izravnavo izpustov 
toplogrednih plinov zaradi 
delovanja Umanotere v letu 
2015 povezali z organizacijo 
ClimateCare. ClimateCare 
bo financiral projekte po
svetu, ki znižujejo izpuste 
prek povečanja energijske 
učinkovitosti ali obnovljivih 
virov energije, in s tem v 
našem imenu prispeval k 
zniževanju globalnih emisij.
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Razvoj zaposlenih in skrb zanje
V Umanoteri razvoj zaposlenih in skrb zanje uvrščamo med eno od prioritet v sklopu kakovosti organizacije. 
Svojim sodelavcem zagotavljamo konstruktivno delovno vzdušje, ki temelji na medsebojnem spoštovanju ter 
soodločanju in soodgovornosti. V letnih razgovorih vodstvo z zaposlenimi pregleda uspehe in priložnosti za 
izboljšave, načrte dela in potrebe ter želje po usposabljanjih. S priložnostmi za izobraževanja in usposabljanja 
Umanotera zaposlene podpira v njihovem osebnem in strokovnem razvoju. 

V juniju smo organizirali letno strateško srečanje na Goričkem. Pogovarjali smo se o Umanoterini 
duši, funkciji naše organizacije v družbi, zdravem odnosu do gmotnih virov, odstranjevanju blokad 
in višanju zaupanja. Identificirali smo ključne aktivnosti, ki bodo podprle vse našteto:
- Pogosto si vzamemo čas za razmislek in pogovor. 
- Hitro sproti vrednotimo dogajanje in izvajamo ustrezne ukrepe.
- Nove alternative ali rešitve iščemo po umiritvi (ne iz kaosa, hitenja).
- Razjasnimo identiteto Umanotere.
- Umeščamo se v druge zgodbe kot bistven vezni člen.

V letu 2015 smo se udeležili usposabljanj, med njimi so bila najpomembnejša naslednja: 
- Uvodna moderatorska delavnica – delo moderatorja (Vida Ogorelec)
- Communicating Sustainability (Ed Gillespie) 
- Učinkovito komuniciranje (CNVOS)

Udeležili smo se strokovnih konferenc in delavnic:
- Fiscal Policies and the Green Economy Transition (The Green Growth Knowledge Platform)
- Konferenca o krožnem gospodarstvu (Ekologi brez meja)
- Evropsko leto za razvoj 2015: globalno učenje in pomembnost vključitve globalnih perspektiv 
v šolski sistem (Humanitas)
- Zlati kamen – letna konferenca slovenskih občin
- proaktivne kavarne v organizaciji Društva moderatorjev Slovenije.
Z našimi predavanji in izvedbo delavnic pa smo sodelovali na skoraj 30 dogodkih drugih organizatorjev. 

Sistem kakovosti

V letu 2008 smo v Umanoteri začeli uvajati sistem kakovosti po metodi Pqasso (Practical Quality Assurance 
System for Small Organisations). Sistem nam omogoča pogled na delovanje Umanotere kot organizma, ki 
se celovito razvija. Hkrati nam omogoča tudi prepoznavati tiste stvari, ki jih že počnemo dobro, in tiste šibke 
točke, ki jih je treba okrepiti. Skozi leta smo ga nadgrajevali s Sistemom kakovosti NVO (SIQ) in spoznanji 
iz našega delovanja v praksi. 
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- Darja Brečko Poženel je oblikovala Umanoterin logotip ob 20-letnici.
- Ana Pajntar je izdelala virtualno časovnico 20 let Umanotere.
- Anže Krajc je pod mentorstvom prof. Ranka Novaka oblikoval Umanoterino letno poročilo za 2014.
- Petra Matos, Aleš Dolenc in Sašo Vrabič so pripovedovali navdihujoče zgodbe o povezovanju (Očistimo Slovenijo, M-Sora in Perpetuum Jazzile) na Zmenku s Slovenijo.
- Na Eko podjetniških jutrih so kot gostje sodelovali: skupina študentov in raziskovalcev z Univerze v Lundu iz Švedske (mag. Jonas Sonnenschein, Caroline Westblom, Lucie 
Zvolska, Florian Proksch, Joe Hampson), Primož Kunaver (projekt FIDIAS), Damjan Fink (Gostilna na Gradu), Taja Martinčič in Barbara Kvac (Ekološka kmetija v preusmeritvi 
Pogonik), Jana Apih (GoodPlace), Inga Turk (Agencija RS za okolje), Urška Topolšek Planinšek (turistična kmetija Urška) in Matej Feguš (Donar).
- Maja Hawlina in Tanja Radež sta za projekt Trgovanje s prihodnostjo oblikovali logotip in letake.
- S svojimi nastopi sta javne proteste proti trgovinskim sporazumom popestrila Rok Trkaj in Andrej Rozman – Roza.
- Tina Toškan je izdelala infografiko Trgovinski sporazumi spodkopavajo cilje trajnostnega razvoja.
- Dr. Jernej Letnar Černič, Anže Japelj, dr. Janez Pirnat in Andrej Drapal so predavali na posvetu Gozd – naše skupno dobro.
- Dr. Pavel Gantar, dr. Dejan Makovšek, Primož Cirman, dr. Lidija Živčič, mag. Tomaž Košič, dr. Jože P. Damjan, mag. Stane Merše, dr. Tjaša Griessler Bulc, Maja Simoneti 
in dr. Matej Ogrin so predavali in sodelovali na okrogli mizi na posvetu Veliki infrastrukturni projekti.
- Larisa Daugul je povezovala posvet Veliki infrastrukturni projekti.
- Na podnebnem shodu so spregovorili: vodja Greenpeacea v Sloveniji mag. Nina Štros, glasbenik in kolumnist Miha Blažič N’toko, geograf in pedagog dr. Dušan Plut, direktor 
podjetja Donar Matej Feguš, pilot, alpinist in fotograf Matevž Lenarčič, župan Zoran Janković, generalni vikar pomožni škof msgr. dr. Franc Šuštar ter direktor in vodja raziskav 
v podjetju Aerosol dr. Griša Močnik. Glasbeno ga je podprla tolkalska zasedba Bokadema.
- Izvedbo podnebnega shoda sta nam olajšala Mestna občina Ljubljana in Turizem Ljubljana.
- Marko Peljhan je priskrbel terenske podatke in fotografije za prijavo inšpekcijskim službam zaradi pogina živali zaradi poškodovanja na žici in rezilih ograje na državni meji 
med Slovenijo in Hrvaško.
- Anne Bregnballe, Jože Kos in Irena Rotar so pripovedovali svoje zgodbe na Večeru živih zgodb.
- Matic Primc je na delavnici Delovne skupine za zeleni razvojni preboj mreže Plan B predaval o participatornem proračunu.
- Tadej Turnšek ureja spletno stran in FB profil spletne skupnosti za aktivno državljanstvo Tretji člen.
- Ed Gillespie je izvedel delavnico Učinkovito komuniciranje za trajnostno prihodnost. 
- Glas o Krilcih so raznašali: Manca Košir, Edita Cetinski Malnar, Mojca Mavec, Cristy Žmahar, Alenka Godec, Urška Majdič, Boštjan Romih, Katarina Čas, Goran Vojnović, 
Rok Trkaj, Bernarda Žarn, Aljoša Bagola.
- Umanoterin 0,5 % kviz je zasnoval Martin Mol (Pitch), oblikovala ga je Andreja Martinc, na splet pa ga je postavil Andrej Juvan.
- Genion Clipping nam omogoča brezplačno spremljanje medijskih objav.
- V poletnih mesecih se nam je pridružil Nejc Frece in pripravil mednarodni pregled skupnostnih dobrih praks.

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

Zahvala posameznikom in organizacijam, ki so podprli naše delovanje
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Finančno poročilo
Leta 2015 smo dosegli prihodke v vrednosti 158.289,32 EUR, odhodke v vrednosti 158.588,44 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki 299,12 EUR

I. STANJE SREDSTEV IN VIROV NA DAN 31. 12. 2015

1 Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva
Družba ima v lasti osnovna sredstva v skupni revalorizirani nabavni vrednosti 494,72 EUR. Odpisanost osnovnih sredstev je 98,03 %. Osnovna sredstva so posamično amortizirana 
po enakomerni časovni metodi. V letu 2015 ni bila opravljena revalorizacija. Med letom sta bila opravljena dva nakupa osnovnih sredstev, in sicer računalniška oprema.

2. Dolgoročna finančna naložb
Ni dolgoročnih finančnih naložb

3. Denarna sredstva in kratkoročne terjatve
Stanje denarnih sredstev in terjatev na dan 31. 12. 2015 v bilanci stanja je 33.407,62 EUR.
Denarna sredstva na poslovnem računu v vrednosti 33.407,62 EUR so enaka stanju na bančnem izpisku dne 31. 12. 2015. 
Med kratkoročnimi terjatvami do kupcev v skupni vrednosti 4.190,50 EUR so odprte terjatve iz naslova prodaje blaga in storitev. 
Terjatve iz naslova plačila obresti znašajo 4,94 EUR. 
Terjatve za vstopni DDV na presečni datum 31. 12. 2015 znašajo 100,62 EUR (računi, prejeti v januarju 2016). Drugih terjatev je 780,10 EUR. 
 Kratkoročno odloženi stroški v višini 473,24 EUR (račun, prejet v letu 2015, vendar se nanaša na strošek leta 2016).

4. Kratkoročne obveznosti
Obveznosti v vrednosti 30.660,04 EUR so sestavljene iz:

obvezn. do dobaviteljev   2.915,90 EUR
obvezn. do delavcev – čiste plače 1.882,80 EUR
prispevki in davki od plač ter DDV 2.641,37 EUR
obvezn. do delavcev – prevoz in prehrana 720,28 EUR

 prejeto posojilo         22.500,00 EUR
Odprte obveznosti konec leta do dobaviteljev, ki bodo poravnane v prvih mesecih leta 2016. DDV poravnan do konca januarja 2016, kot je zakonski rok za plačilo, drugi prispevki in davki 
ob izplačilu decembrske plače. 
V letu 2015 je pravna oseba obračunala izstopni DDV od prodaje blaga in storitev v vrednosti 3.306,00 EUR in obračunala vstopni DDV od prejetih računov v vrednosti 1.895,00 EUR. 
Izplačano je bilo za 295,46 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 in obračunane revalorizacije osnovnih sredstev v vrednosti 482,86 EUR. 
Presežek prihodkov v vrednosti 2.147,49 EUR je sestavljen iz presežkov odhodkov in prihodkov preteklih let in presežka odhodkov tekočega leta.

II. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V letu 2015 je bilo doseženo 158.289,32 EUR prihodkov in 158.588,44 EUR odhodkov. V primerjavi s preteklim letom je bilo doseženo za 27,35 % manj prihodkov in za 28,97 % manj odhodkov. 
Po davčni bilanci pravna oseba nima ugotovljene obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb. 

III. ZAPOSLENI

V letu 2015, preračunano iz ur, so bili povprečno redno zaposleni 3,43 delavci. Izplačana je bila povprečna mesečna bruto plača na delavca v vrednosti 1.100,32 EUR. 
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