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UVODNI NAGOVOR 

predsednika uprave

Ob ustanovitvi Umanotere pred petnajstimi 
leti, le nekaj let po padcu berlinskega 
zidu, osamosvojitvi Slovenije in svetovni 
konferenci o trajnostnem razvoju v Riu de 
Janeiru, se je trajnostni razvoj v Sloveniji 
zdel na dosegu roke. Vzpostavljena 
demokracija in pravna država z napredno 
okoljevarstveno zakonodajo, rast investicij 
v okolje in tehnološko prenovo in s tem 
povezano zmanjševanje onesnaževanja, 
ter močna socialna zavest, ki je preživela 
propad socializma kot sistema, so se zdele 
dobra garancija za trajnostno usmeritev 
Slovenije v prihodnost. 

Žal danes zadnjih petnajst let ocenjujemo 
kot čas izgubljenih priložnosti tako v 
svetovnem kot v slovenskem okviru. V Riu 
podpisani Sporazum o varstvu podnebja 
in njegov Kyotski protokol nista upočasnila 
klimatskih sprememb, obeti neoliberalnega 
kapitalizma glede neomejene rasti in 
potrošništva pa so se razblinili in mir v 
svetu je ogrožen kot že dolgo ne, vsaj 
deloma tudi kot posledica krize naravnih 
virov in podnebja. Slovenija je ta čas z 
gradnjo avtocest, pešanjem pobude pri 
varstvu okolja, razkrojem socialne države in 
tranzicijskim kapitalizmom hitro korakala 
v smer potrošniške, vse manj trajnostne 
družbe. Zagovorniki trajnostnega razvoja 
smo se znašli v tragičnem položaju, ko 
sicer lahko govorimo: »Saj smo vam 
rekli!«, a se moramo soočiti z neuspehom 

lastnih prizadevanj in vse težjim položajem 
človeštva kot skupnosti. 

Ves ta čas je Umanotera kot neodvisna 
organizacija skrbela za to, da ideja 
trajnostnega razvoja v Sloveniji ne ugasne. 
Svoj program in delovanje je prilagajala 
spreminjajočemu se kontekstu, a ves čas 
ohranila jasno pozitivno vizijo, za kaj se bori. 
S tem, da je spodbujala zavest odgovornosti 
posameznika in Slovenije kot majhne države 
za svetovni ekosistem, si je zagotovila 
kredibilnost v domačem in mednarodnem 
okviru in vrsti mladih ljudi omogočila, da 
so se razvili ali se še razvijajo v osebnosti, ki 
spreminjajo svet. Pričujoče letno poročilo 
za leto 2008 prikazuje rastoč uspeh široke 
pahljače dejavnosti za spodbujanje 
trajnostnega razvoja, ki so že lani ponujale 
odgovore na nekatera vprašanja, ki jih družba 
in mnogi posamezniki šele letos postavljajo 
kot ključna za našo skupno prihodnost. S 
Planom B smo na primer nekatere stranke 
in vladno koalicijo spodbudili k resnejši 
vključitvi trajnostnega razvoja v razvojno 
paradigmo Slovenije, z Rituali smo podjetjem 
omogočili, da vzamejo svoj vpliv na podnebje 
v svoje roke in s Krilci smo posameznikom 
omogočili, da na osrečujoč način prispevajo 
k izboljševanju sveta.

Če želimo zagotoviti trajnostni razvoj, je čas 
okoljske, gospodarske in človeške krize čas, 
ko je treba najbolj zavihati rokave. Umanotera 
stopa v ta čas dobro pripravljena.

Jernej Stritih



5

VIZIJA, POSLANSTVO, VREDNOTE

VIZIJA

Slovenija bo čez 10 let država ljudi, ki trajnosti razvoj 
uvršajo med svoje ključne vrednote. Čez 30 let bo 
Slovenija trajnostna družba.

Umanotera bo dobri duh te spremembe, pomagala 
bo premagati zadržke in širiti dobre izkušnje. 
Bo svetilnik v sektorju nevladnih organizacij, 
primer dobro organizirane mreže ustvarjalnih 
posameznikov, ki z učinkovitim delovanjem 
dosegajo navdihujoče rezultate. Nastanjena bo in 
delovala bo v skladu z načeli, ki jih zagovarja.

POSLANSTVO

Umanotera spreminja načela trajnostnega razvoja 
v način življenja, tako da ljudem predstavlja 
navdihujoče dobre prakse in v družbi povečuje 
dostopnost dobrih produktov. Umanotera s 
svojim delovanjem goji vrednote podjetnosti, 
ustvarjalnosti, partnerstva in kakovosti.

VREDNOTE

Pri svojem delovanju se Umanotera zavzema za 
kakovost opravljenega dela, pri čemer jo vodijo 
načela neodvisnosti od politike in interesov kapitala, 
poštenost, iskrenost in neposrednost.
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Umanotera, Slovenska fundacija za 
trajnostni razvoj je bila ustanovljena leta 
1994 z namenom, da bi podprla izvajanje 
in uresničevanje mednarodno sprejetih 
načel trajnostnega razvoja. V petnajstih 
letih svojega obstoja je prerasla v strokovno 
organizacijo, ki s spremljanjem novih 
trendov stremi k uveljavljanju trajnostnega 
razvoja v nacionalnih politikah ter k 
vzpostavljanju ravnotežja med človekom 
in okoljem.

Preko 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. S tem 
namenom organizira različne dogodke, na 
katerih opozarja na probleme s področja 
okolja, oblikuje pobude in odpira javne 
razprave s soočanjem različnih mnenj, z 
izdajanjem publikacij, poročil, raziskav ter 
elektronskih novic Umanotera objavlja 
alternative uradnim dokumentom, 
informira in osvešča ter tako spreminja 
javno mnenje.

V času svojega obstoja je Umanotera 
uspešno izvedla in še izvaja mnogo 
projektov na različnih področjih, kot so 
pravična trgovina, podnebne spremembe, 
družbeno odgovorna darila, zmanjševanje 
vplivov na okolje v pisarniških dejavnostih, 
vplivanje na odločevalce, nevladni sektor, 
gensko spremenjeni organizmi, ravnanje 
z odpadki, kemikalije in narava, poleg tega 
pa od leta 2001 izdaja tedenske elektronske 
novice s področja varstva okolja in narave.

OPIS DEJAVNOSTI ORGANIZACIJE
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SODELOVANJE

Svoje vizije Umanotera nikakor ne bo do-
segla samo s svojim lastnim delovanjem, 
prav zato je partnerstvo naša temeljna 
vrednota in tudi princip delovanja. S po-
močjo partnerjev lahko dosegamo veliko 
večje učinke, krepimo mrežo za pozitivne 
spremembe in smo bolj prepoznavni. Prav 
v letu 2008 smo dosegli občutno večji ob-
seg in tudi višjo stopnjo sodelovanja, kar je 
tako odraz večjega zanimanja za tematikah 
trajnostnega razvoja, kot tudi prepoznav-
nosti Umanotere kot enega najpomemb-
nejših nosilcev tega področja v Sloveniji. 

Sodelovanje lahko poteka na več načinov: 

  projektno sodelovanje, kjer je pobudnik 
in  nosilec Umanotera. V letu 2008 
smo izvedli štiri velike projekte s pomo-
čjo partnerjev: Volitve 2008 – Podnebne 
spremembe izzivajo slovensko politiko 
(z organizacijami in strokovnjaki mreže 
Plan B za Slovenijo), Rituali – Eko pisar-
na (sodeluje vrsta podjetij in javnih in-
stitucij), Planet sprememb (partnerstvu 
s Toyoto se je pridružila še vrsta podjetij 
in Slovenski E-forum) in Krilca (sedmim 
partnerskih organizacijam so se pridruži-
le tri nove);

  horizontalno povezovanje (mreže, kon-
zorciji). V letu 2008 je Umanotera nada-
ljevala z aktivnim članstvom v Okoljskem 
centru, konzorciju Sinergija (kampanja 
Energija.si) in CNVOS ter v mednarodnih 
organizacijah: EEB (European Enviro-
nment Bureau), The Climate Project, Busi-
ness & Environment Programme, Climate 
Leadership Programme in Eco-Counsel-
ling Europe;

  partnerstva v projektih drugih organi-
zacij, ki so skladni z našim poslanstvom. 
Najpomembnejši je bil partnerski projekt 
z organizacijo Greenpeace v času sloven-
skega predsedovanja EU. Sodelovali smo 
tudi pri projektih Evropa pred izzivom 
(British Council), pri izvedbi treh dogod-
kov o podnebnih spremembah z Bled Fo-
rumom o Evropi in Avstrijskim znanstve-
nim inštitutom v Ljubljani.

Pozitivne izkušnje, pa tudi uspešno razre-
šene dileme z različnimi oblikami sodelo-
vanja, ki smo jih pridobili v letu 2008, so 
dober temelj za povezovanje tudi v priho-
dnjih letih.

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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Umanotera se zahvaljuje vsem podpornikom in donatorjem (AV sklad RS, 
Britansko veleposlaništvo, Genion Clipping, Greenpeace, IECD, Ministrstvo 
za kulturo, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za okolje in prostor, 
Toyota Adria, Toyota Fund for Europe, Trust for the Civil Society in UniCredit 
Bank), partnerjem in sponzorjem (Agencija za prestrukturiranje energetike, 
Avstrijski znanstveni inštitut v Ljubljani, Bled Forum o Evropi, British Coun-
cil, Bunker, CIPRA Slovenija, Cosylab, Čebelarska zveza Slovenije, Društvo 
Humanitas, Društvo Morigenos, Društvo za podporo Tibetu, Društvo za 
pomoč trpečim in bolnim Rdeči noski, Društvo za zaščito živali Ljubljana, 
Filmostovje, Focus, Informa Echo, Infotehna, Inštitut za trajnostni razvoj, 
Laborator, Linea Media, Manob Sakti Unnayan Kendro, Medium, Mladinska 
knjiga, Okoljski center, Parlamentarna skupina GLOBE Slovenija, Rainforest 
Concern, Rdeči oblak, Revija Polet, Savinjsko gozdarsko društvo Nazarje, 
Skupina Futura, Slovenski E-forum, Služba vlade za razvoj, SOS Dječije Selo, 
Studio 12, Vibacom, Virtua, Vizija sport, World Wide Fund for Nature), ki so 
na različne načine podprli naše delovanje in projekte v letu 2008, donator-
jem posameznikom in več kot dvajsetim prostovoljcem, ki so nam poma-
gali pri izvajanju projektov in v trgovini 3MUHE. Z vašo pomočjo v obliki 
znanja, časa, dobre volje, finančnih storitev in štipendij smo korak bliže naši 
viziji o trajnostni družbi.

 

ZAHVALA
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ŠTIRI PODROČJA DELOVANJA

1. POLITIKE OKOLJA IN TRAJNOSTI 

POSLANSTVO: udejanjanje načel trajnostne-
ga razvoja v politikah na lokalni, nacionalni in 
mednarodni ravni. Zbiranje informacij, obde-
lovanje informacij - strateška presoja in analiza, 
sporočanje.

1.1. PLAN B za Slovenijo in kampanja 
VOLITVE 2008 – Podnebne spremem-
be izzivajo slovensko politiko 

V Sloveniji so jeseni 2008 potekale par-
lamentarne volitve. Predvolilni čas je bil 
zaznamovan s povečanim zanimanjem 
najširše javnosti za politična vprašanja, 
opredelitvijo političnih strank in povečano 
medijsko pozornostjo za najpomembnej-
še razvojne teme. Namen projekta »Volitve 
2008 – Podnebne spremembe izzivajo slo-
vensko politiko« je bil izkoristiti to energijo 
in z njeno pomočjo usmeriti pozornost na 
pereča vprašanja trajnostnega razvoja in 
varovanja okolja. Cilj projekta je bil doseči 
vključenost tematik v zvezi s podnebnimi 
spremembami, varstvom okolja in trajno-
stnim razvojem v politično dogajanje pred 
volitvami, opredelitev političnih strank ter 
kandidatov o teh vprašanjih ter vključitev 
slednjih v koalicijsko pogodbo. 

Partnerji, ki so z Umanotero na projektu 
sodelovali: Okoljski center, skupina Plan B 
za Slovenijo, Bunker, Studio 12, Virtua in 
Rdeči oblak.
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ŠTIRI PODROČJA DELOVANJA

Spletna stran Facebook Spremenimo klimo

Aktivnosti v letu 2008:

Priprava Manifesta za politiko, obrnjeno v 
prihodnost v sodelovanju s strokovnjaki in 
organizacijami pobude Plan B za Slovenijo, 
pošiljanje Manifesta predsednikom parla-
mentarnih strank ter obvestilo za javnost z 
Manifestom in napovedjo nadaljnjega do-
gajanja.
Zbiranje objavljenih programov parlamen-
tarnih strank.
Priprava primerjalne analize predvolilnih 
programov slovenskih parlamentarnih 
strank za Volitve 2008.
Novinarska konferenca: predstavitev re-
zultatov primerjalne analize programov 
parlamentarnih strank za Volitve 2008. 
Oblikovanje in postavitev spletne sku-
pnosti na Facebook. 

Soočenje 9 predstavnikov slovenskih 
parlamentarnih strank v Stari elektrarni 
9. septembra z neposrednim spletnim 
prenosom in snemanjem dogodka 
(Studio 12). 
Več na: www.s12.si/content/view/96/61/ 

Oblikovanje spletnega orodja za »sple-
tne aktiviste«, katerega namen je bil 
pridobiti povratne informacije o vpraša-
njih, ki so se zastavljala na televizijskih in 
radijskih soočenjih. 
Poziv urednikom – poziv je odgovorne 
osebe na slovenskih medijih prosil, naj 
politikom postavijo vprašanja s tema-
tiko podnebnih sprememb. Poslanih je 
bilo 556 pozivov. 
Poziv Borutu Pahorju za vključitev v ko-
alicijsko pogodbo usmeritve, ki so klju-
čne za Slovenijo in njene državljane. 
Obvestilo za medije o »življenjsko po-
membnih poudarkih koalicijske pogo-
dbe« 
Poziv Borutu Pahorju: spletni poziv, ki ga 
je poslalo 328 posameznikov. 
Izročitev amandmajev h koalicijski po-
godbi predsednikom vseh štirih poten-
cialnih koalicijskih partnerjev – SD, LDS, 
Zares in DESUS – 25.10.2008. Okoljske 
nevladne organizacije so pozvale glav-
ne akterje strank bodoče koalicije, naj 
odgovorijo na podnebne spremembe. 
Sporočilo za medije: »Odgovorite na 
podnebne spremembe: 1.600.000 zaskr-
bljenih zahteva dobre odgovore«. 
Več na 
http://www.umanotera.org/index.php?node=214. 
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ŠTIRI PODROČJA DELOVANJA

1.2. POSVET PODNEBNE SPREMEMBE: 
znanstvena spoznanja in oblikovanje 
nacionalnih politik

15. maja je Umanotera v mali dvorani Držav-
nega zbora v sodelovanju s Parlamentarno 
skupino GLOBE Slovenija, Bled Forumom 
o Evropi, Javno agencijo za raziskovalno 
dejavnost ARRS in ASO Avstrijskim znan-
stvenim inštitutom v Ljubljani organizirala 
posvet z naslovom Podnebne spremem-
be: znanstvena spoznanja in oblikovanje 
nacionalnih politik. Namen posveta je bil 
predstaviti pomen upoštevanja znanstve-
nih spoznanj pri oblikovanju nacionalnih 
politik na področjih zastavljanja dolgo- in 
kratkoročnih ciljev zmanjševanja izpustov 
toplogrednih plinov, razvoja novih tehno-
logij in družbenih inovacij ter prilagajanja 
podnebnim spremembam. 

Razpravljalo se je o naslednjih vprašanjih:

Kako v volilnem letu premostiti razkorak 
med spoznanji znanosti in realnostjo poli-
tike na področju podnebnih sprememb?

Katere mednarodne izkušnje in prakse so 
zanimive za Slovenijo?

Kje je mesto Slovenije na mednarodnem 

zemljevidu podnebnih sprememb?

Kako bi lahko v Sloveniji vzpostavili bolj 
učinkovit sistem povezave med znanostjo 
in politiko na področju podnebnih spre-
memb?

Partnerji: Parlamentarna skupina GLOBE 
Slovenija, Bled Forum o Evropi, Javna agen-
cija za raziskovalno dejavnost ARRS in ASO, 
Avstrijski znanstveni inštitut v Ljubljani.

1.3. PREDSEDOVANJE EU 

Mednarodno okoljsko gibanje Greenpeace 
je v partnerstvu z Umanotero v času med 
septembrom 2007 in julijem 2008 izvajalo 
skupni projekt “Slovenian EU Presidency 
Watch”. Namen projekta je bil spremljati 
Slovenijo v izpolnjevanju okoljskih nalog 
EU med šestmesečnim predsedovanjem 
Evropski uniji od januarja do julija 2008. 

V obdobju slovenskega predsedovanja so 
države članice EU razpravljale o novih pre-
dlogih Evropske komisije na področju ener-
getske in podnebne politike, vključujoč 
zakone za spodbujanje obnovljivih virov 
energije ter njihove uporabe za doseganje 
20 % deleža le-teh v Evropi ter uveljavitev 
standardov glede učinkovitosti avtomobi-
lov. Cilj, ki sta si ga Greenpeace in Umano-
tera zastavila s projektom, je bil razviti kon-
struktivni dialog s predstavniki slovenske 
vlade ter sodelovati v odločevalskem pro-
cesu kot enakovreden partner. 

Aktivnosti v času predsedovanja:

spremljanje predsedovanja Slovenije EU v 
segmentih, ki se nanašajo na okolje, 

srečanja s predstavniki pristojnih vladnih re-
sorjev in posredovanje povratnih informacij,

oblikovanje sporočil za javnost in sodelovanje 
z mediji,

sodelovanje v javnih razpravah, na dogodkih 
in srečanjih,

pošiljanje pisem ministrom ter predsedniku 
vlade Janši pred posameznimi zasedanji 
formacij Sveta EU,
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priprava poročila o uspešnosti slovenske-
ga predsedovanja EU na okoljskem se-
gmentu konec marca 2008, 

seznanitev javnosti s poročilom na polo-
vici mandata,

izročitev peticije predsedniku Sveta EU, Ja-
nezu Janši dne 4.6.2008 (www.greenpeace.
org/slovenia/press/izro-itev-peticije-predsedujo),

priprava končne ocene o uspešnosti slo-
venskega predsedovanja EU na okoljskem 
segmentu konec junija 2008, objavljene 
na www.greenpeace.org/slovenia/press/
zadnje-objave/slovensko-eu-predsedovanje-k 
in podane v obliki sporočila za javnost 
20.6.2008.

Projekt je Umanotera izvedla skupaj z 
Greenpeace Europe EU Unit in 
Greenpeace CEE.

1.4. KONFERENCA »ŠTUDIJE 
PREDVIDEVANJA IN OBLIKOVANJE 
POLITIK V ODNOSU DO KLIMATSKIH 
SPREMEMB« 
(nosilec Bled Forum, Umanotera kot 
partnerka) 

2-dnevno konferenco sta 7. in 8. marca na 
Bledu organizirala Agencija za raziskovalno 
dejavnost RS in Avstrijski znanstveni in-
stitut v Ljubljani v sodelovanju s partnerji 
Milenijskega projekta Združenih narodov, 
Evropsko komisijo in Umanotero. Ob za-
ključku foruma je bila sprejeta deklaracija 

ŠTIRI PODROČJA DELOVANJA

o potrebnih korakih, povezanih z osrednjo 
temo posveta: 
www.bled-forum.org/index_eng.html

1.5. BUILDING CITIZEN CENTRED 
POLICIES AND SERVICES 
(nosilca OECD in MJU, Umanotera kot 
partnerka)

Vlada Republike Slovenije in Organizacija za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj – OECD 
sta v okviru slovenskega predsedovanja 
Evropski uniji 2008 organizirali mednarodni 
posvet 26. in 27. junija 2008 v Ljubljani. Pred-
stavniki vlad in civilno-družbenih organi-
zacij iz 30 držav, od tega 17 držav članic 
OECD, so na posvetu razpravljali o pomenu 
in načinih vključevanja državljank in drža-
vljanov v pripravo in izvajanje javnih politik 
in storitev. Z željo po krepitvi medsebojnega 
dialoga je bila Umanotera izbrana za nu-
denje podpore MJU za vključevanje civilne 
družbe v proces konference in moderiranje 
delavnice Odprti prostor, v sodelovanju z 
Britansko organizacijo Involve. 
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2. OZAVEŠČANJE 
IN IZOBRAŽEVANJE

POSLANSTVO: ozaveščanje, izobraževanje 
in spreminjanje javnega mnenja preko 
inovativnih in uspešnih projektov.

2.1. MULTIMEDIJSKA PREDAVANJA 
Podnebno sporočilo 

Podnebne spremembe so izredno po-
membna družbena problematika na 
svetovni ravni. Znanstvena spoznanja 
namreč kažejo na nepričakovano in skrb 
vzbujajočo hitrost procesa globalnega 
segrevanja. Umanotera je v letu 2007 v 
svoj program promocije uvrstila multime-
dijsko predavanje o podnebnih spremem-
bah v Sloveniji, ki izhaja iz predstavitev Ala 
Gora v dokumentarnem fi lmu Neprijetna 
resnica. Predavanje na izjemno slikovit in 
celovit način prikazuje izvore za spreminja-
nje podnebja, njegove vplive na globalni in 
lokalni ravni. Multimedijsko predavanje se 
sproti dopolnjuje z novimi dejstvi, spozna-
nji in dogodki.

V letu 2008 je bilo izvedenih 29 predavanj v 
trajanju 60 - 90 minut in 2 krajši predavanji 
v sklopu strokovnih dogodkov.

ŠTIRI PODROČJA DELOVANJA

2.2. PLANET SPREMEMB

         
    
Cilj projekta je bil ponuditi šolam multime-
dijski učni komplet, ki ga bodo uporabili v 
segmentih učnega procesa, ki se nanašajo 
na podnebne spremembe, varovanje oko-
lja in ozaveščanja učencev ter dijakov o lo-
kalnih vplivih na globalne okoljske proce-
se. Projekt je sestavljen iz učnega kompleta 
(tiskana knjižica z opisom učnih aktivnosti, 
zgoščenka z interaktivnimi in fi lmskimi vse-
binami o okolju in podnebnih spremem-
bah in DVD fi lma Neprijetna resnica - The 
Inconvenient Truth), ki so ga aprila 2008 
prejele vse osnovne šole in 100 srednjih šol 
v Sloveniji. 

Projekt Planet sprememb s predstavitvi-
jo problematike podnebnih sprememb 
in varovanja okolja podpira tudi spletna 
stran www.planet-sprememb.si, kjer so ob-
javljeni vsi učni materiali iz multimedijske 
zgoščenke in odprti forumi, v katerih lahko 
tako učenci in dijaki kot tudi učitelji izme-
njajo svoja mnenja o okoljski problematiki. 
Spomladi 2008 je bil izveden tudi prvi na-
gradni natečaj za kratke zgodbe v sodelo-
vanju z revijo Polet.

Partnerji na projektu: Toyota Adria in To-
yota Fund for Europe, Slovenski E-Forum, 
Cosylab, revija Polet, Agencija za prestruk-
turiranje energetike, Mladinska knjiga, 
UniCredit Bank, Linea Media in Vizija sport. 
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Aktivnosti v letu 2008:

 Priprava in distribucija multimedijskega  
 učnega kompleta.

 Tiskovna konferenca 22. aprila ob pred- 
 stavitvi projekta.

 Oblikovanje in vzpostavitev spletne strani  
 Planet sprememb www.planet-sprememb.si.

 Stalno vzdrževanje aktivnosti in posoda- 
 bljanje spletne strani Planet sprememb.

 Priprava in izvedba nagradnega natečaja  
 za mladinsko zgodbo »Sporočila priho- 
 dnosti - Dobrodošli v letu 2030, družbi  
 brez emisij!« ter zaključna prireditev s  
 podelitvijo nagrad v Centru Evropa 5.  
 junija in objava zmagovalne zgodbe v  
 reviji Polet 26. junija.

 Oblikovanje in tisk promocijskih tiskanih  
 gradiv: plakat, kazalo in razglednica. 

 Z namenom, da bi se približali ciljni po- 
 pulaciji, je Umanotera odprla skupino  
 Planet sprememb tudi na spletni aplikaciji  
 Facebook. 

 Mag. Vida Ogorelec Wagner je septembra  
 projekt predstavila med svojim gostovanjem  
 v televizijski oddaji Jasno in glasno.

 Meseca oktobra smo vsem ljubljanskim  
 gimnazijam poslali povabilo, naj izrazijo  
 svoj interes za organizacijo predavanj v  
 letu 2009 na temo podnebnih sprememb  
 in za spremljajoče ozaveščevalne dejavnosti.

Učni komplet 

Spletna stran www.planet-sprememb.si 

Plakat 

Kartica Kazalka
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2.3. URA ZA ZEMLJO 2008 
(Earth Hour 2008)

Umanotera se je pridružila globalni kam-
panji 60-minutnega ugašanja luči „Earth 
Hour“ (www.earthhour.org), ki je že drugo 
leto potekala po vsem svetu, in sicer v so-
boto 29. marca 2008 med 20. in 21. uro. Po-
ziv, naj se pridružijo svetovni akciji, je Uma-
notera naslovila predsedniku republike, 
predsednikoma Državnega zbora in Držav-
nega sveta, predsedniku vlade, predsedni-
kom političnih strank, županom slovenskih 
občin, verskim skupnostim, študentskim 
organizacijam, univerzam v Ljubljani, Mari-
boru, Novi Gorici in na Primorskem, direk-
torjem velikih trgovskih podjetij, posame-
znikom in medijem. Sporočilo akcije je bilo 
preprosto: z ugašanjem luči in električnih 
ter elektronskih naprav želimo povedati, 
da je skrajni čas za odločno ukrepanje, če 
želimo ublažiti globalno segrevanje in pre-
prečiti njegove katastrofalne posledice.

S stališča Umanotere je akcija uspela, saj je 
akcijo podprlo veliko število medijev (sple-
tnih, radijskih, tiskanih, televizijskih) in po-
sameznikov, pozitivno pa so se odzvali pri 
Slovenski RKC in tudi LDS. Konkretni rezul-
tati akcije se niso vezali na padec porabe 
električne energije v tisti uri, saj je bilo glav-
no sporočilo, da je potrebno daljno-ročno 
spreminjati svoje navade in energijo upo-
rabljati bolj varčno. Kot posamezniki ima-
mo, ne glede na svojo majhnost, v seštevku 
velik vpliv na podnebne spremembe. Zato 
je Umanotera povabila vse posameznike, 
naj si izračunajo svoje letne emisije, oz. 

tako imenovani CO2 odtis s pomočjo kalku-
latorja na spletni strani www.umanotera.org/co2. 
Partner projekta je bil WWF (World Wide 
Fund for Nature), ki vodi vsakoletne sve-
tovne akcije Earth Hour.

2.4. PROJEKT ENLARGING FAIR

Enlarging FAIR je dveletni projekt, ki pod 
vodstvom italijanske pravično-trgovinske 
organizacije Pangea - Niente Troppo zdru-
žuje pet partnerskih organizacij iz novih dr-
žav članic EU. Poleg Umanotere, Slovenske 
fundacije za trajnostni razvoj, pri projektu 
sodelujejo tudi pravično-trgovinske orga-
nizacije z Madžarske, Slovaške, Češke in 
Malte. 

Glavni namen projekta, ki ga sofi nancira 
Evropska unija, je povečati osveščenost 
o globalni soodvisnosti Severa in Juga, o 
pomenu pravične trgovine kot alternative 
prosti trgovini ter okrepiti gibanje pravične 
trgovine v novih državah članicah. Poleg 
omenjenega želijo partnerske organizaci-
je z izvedbo številnih skupnih dejavnosti 
okrepiti medsebojne stike ter postaviti te-
melje za prihodnje sodelovanje. 

V okviru projekta bo oblikovana in uresni-
čena skupna kampanja o pravici do hrane, 
skozi katero bodo prebivalci seznanjeni s 
pomenom prehranske suverenosti lokalnih 
skupnosti po svetu. V letu 2008 so se par-
tnerske organizacije tako udeležile izobra-
ževanja o snovanju javnih kampanj, tekom 
katerega so opredelile cilje kampanje ter 
posamezne dejavnosti, ki bodo uresničene 
v letu 2009.
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2.5. ETC. EKOLOŠKI 
TEDENSKI CIRKULAR

Tedenske elektronske novice s področja var-
stva okolja in narave redno izhajajo od leta 
2001, baza prejemnikov novic, ki je sproti 
ažurirana, pa je ob koncu leta 2008 obsegala 
858 naslovov. Vse novice so za naročnike do-
stopne tudi na spletnem naslovu Umanotere 
www.umanotera.org/etc, v letu 2008 pa je 
bilo izdanih 48 številk, od zaporedne števil-
ke 298 do vključno številke 345. V povprečju 
obsega posamezna številka e-novic 18 avtor-
skih strani.

Redne rubrike: novice s področja varstva oko-
lja in narave iz sveta in EU, novice iz Sloveni-
je, razpisi, akcije, publikacije in spletne strani, 
napovednik iz Slovenije in sveta.

Glavni viri informacij: dnevne novice ENDS 
Europe DAILY, Slovenska tiskovna agencija, 
Evropski okoljski urad (EEB), Evropska komi-
sija, Nanoforum newsletter, Sustainable Mo-
bility News, Obvestila IRC, Glasilo alpMedia, 

Tomorrow, REC Bulletin, Environmental Jo-
urnalists, Wuppertall Institut News, RSS na-
ročnine, različne elektronske liste novic in 
okoljske publikacije, informacije za javnost 
Ministrstva za okolje, prostor in energijo, 
kot tudi prispevki bralk in bralcev novic.

2.6. DOKUMENTARNI FILM 
PLANET PRIHODNOSTI

Film predstavlja osnovne pojme in dejstva 
podnebnih sprememb. Poskuša zgraditi 
most med abstraktnimi koncepti in navide-
zno oddaljenimi napovedmi za prihodnost 
na eni strani ter našim načinom življenja in 
posledicami le-tega na drugi. Film se po-
sebej osredotoča na problem prometa in s 
tem povezanih izzivov - v smislu energet-
skih izzivov ter s stališča vpliva na podneb-
ne spremembe. Primarno se fi lm osredoto-
ča na slovenski prostor, vendar Slovenijo 
sočasno umešča v globalno sliko, iz katere 
je ni mogoče izolirati.

V fi lmu so predstavljene inovativne rešitve 

Spletna stran www.umanotera.org/etc 
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slovenskih znanstvenikov in strokovnjakov, 
katerih patenti predstavljajo tehnologije 
prihodnosti z manjšim vplivom prometa 
na okolje. Posebej je predstavljeno delo 
Andreja Detele in njegov patent alternati-
ve motorju na fosilna goriva, ki se razvija v 
okviru Inštituta Jožefa Stefana. Predstavljen 
je tudi električni motor in električno vozilo, 
ki je nastalo pod razvojno ekipo Andreja 
Pečjaka in Mira Zoriča. 

V okviru projekta je bilo poleg pridobljene-
ga zagotovila RTV SLO o uvrstitvi fi lma v re-
dno programsko shemo izdelanih tudi 300 
DVD-jev v posebej oblikovanem ovitku. Fil-
mi so bili poslani na srednje šole, skupaj s 
spremnim gradivom za profesorje. 

Koprodukcija: Filmostovje, Umanotera, La-
borator. Film je bil posnet s fi nančno pomo-
čjo AV sklada RS, Ministrstva za kulturo RS 
in Ministrstva za okolje in prostor (Sektor 
za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih 
virov energije).

Ovitek DVD-ja � lma »Planet prihodnosti«

2.7. PRAVIČNE TKALKE V 
BURKINA FASU 

Umanotera je v letu 2008 izvajala projekt, 
ki ga je sofi nanciralo Ministrstvo za zunanje 
zadeve in katerega cilj je bil izučiti 10 žensk 
iz Burkina Fasa v tkanju blaga iz bombaža 
in jih vključiti v skupino proizvajalcev lo-
kalne organizacije Kafuli, ki proizvajajo po 
načelih pravične trgovine. 

V okviru projekta, ki je potekal od 1. junija 
do 31. oktobra 2008, smo izučili 12 žensk 
iz mesta Bobo Dioulasso v Burkina Fasu v 
tkanju blaga iz bombaža. Ženske spadajo 
v najrevnejši segment prebivalcev mesta, 
so nezaposlene in več kot polovica jih je 
nepismenih. S pomočjo projekta jih je 10 
prejelo orodja – statve, 12 pa veščine, ki 
jim omogočajo nadaljnjo zaposlitev. Na ta 
način smo jih opremili s potrebnimi znanji, 
obenem pa so dobile možnost za delo in 
zaslužek, enakopraven moškim, oziroma 
pošteno plačilo za opravljeno delo in jim 
zagotovili zaščito, dolgoročno delovno raz-
merje in redno plačilo. Z vključitvijo tkalk 
se je veriga pravične trgovine razširila in 
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postala še bolj transparentna, krepi pa se 
tudi njihov položaj in promovira njihova 
enakopravnost. Ženske že prodajajo svoje 
izdelke na lokalni tržnici v Boboju, v krat-
kem pa se bodo njihovi izdelki prodajali 
tudi v trgovini 3MUHE.

Dolgoročno projekt naslavlja odpravljanje 
revščine in se v partnerstvu z burkinsko 
organizacijo Kafuli odziva na globalne pro-
bleme in teži k odpravljanju neravnovesja 
med bogatim Severom in revnim Jugom. 
Po drugi strani projekt naslavlja širšo jav-
nost na Zahodu, saj skozi prodajo pravično 
trgovinskih izdelkov s transparentnim in 
preverljivim kontekstom nastanka širi idejo 
pravične trgovine ter s tem medkulturni di-
alog in strpnost, ozavešča javnost in jo sen-
zibilizira s ponujanjem dobrih praks.

2.8. PROMOCIJSKI MATERIALI 
»DOBRE PLANETE JE TEŽKO NAJTI«

4-delna promocijska zloženka Umanotere 
»Dobre planete je težko najti« vsebuje opis 
poslanstva in najpomembnejših projektov 
ter slike ogroženih živali s celega sveta. Iz-
vedba: besedilo - Futura PR, oblikovanje 
Futura DDB, tisk: Medium na 100% recikli-
ranem papirju, naklada 5000 izvodov. 

V enotni grafi čni podobi je bilo izdelano 
promocijsko stojalo, pasica za spletno stran 
Umanotere in celostranski oglas, ki je bil 
objavljen v reviji Osebnosti maja 2008.

 

Promocijska zloženka 1/2

 

Promocijska zloženka 2/2

Promocijsko stojalo 

 

Celostranski oglas
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Mapa Kazalo Spletna skupnost Umanotera na Facebook

2.9. THE LOW CARBON CHALLENGE 
(nosilec British Council, Umanotera 
kot partnerka) 

Europe Low Carbon Challenge poteka v 15 
državah v Evropi, v vsaki državi pa je bilo 
izbranih 20 mladih »podnebnih zagovor-
nikov« iz različnih področij, ki jim odziv 
na grožnjo podnebnih sprememb pome-
ni osebni izziv. Pod strokovnim vodstvom 
je skupina določila tri izzive v državi (3Rs 
of plastic bags, Energy effi  cient homes in 
Cycling to work), na katere skušajo najti re-
šitev. 

British Council je v sodelovanju z Umanote-
ro organiziral podporne in razvojne dejav-
nosti, ki so sodelujočim omogočile, da kri-
tično ovrednotijo ustaljene vzorce mišljenja 
in jih spodbudile k drugačnemu razmišlja-
nju. Projekt poteka v številnih evropskih dr-
žavah, med drugim v vseh skandinavskih in 
baltskih državah, na Češkem, Madžarskem, 
Slovaškem, Poljskem, v Sloveniji, Ukrajini, 
Rusiji in Veliki Britaniji.

2.10. OKOLJSKI CENTER 
(Umanotera kot partnerka)

Skupno delovanje vseh akterjev varstva 
okolja je bilo prepoznano kot osnovni te-
melj za uspešno izvajanje 6. akcijskega na-
črta EU. Zato so pomembne tako dejavno-
sti okoljskih nevladnih organizacij (NVO), 
katerih delovanje je ključnega pomena za 
učinkovito in trajnostno naravnano poli-
tiko varstva okolja, kot tudi informiranost 
in ozaveščenost splošne javnosti. Namen 
Okoljskega centra je vzpostaviti okvir za 
delovanje okoljskih NVO ter hkrati postavi-
ti stično točko, ki bo povezovala zaintere-
sirane javnosti, širši javnosti pa omogočila 
dostop do informacij in publikacij o varstvu 
okolja ter trajnostnem razvoju. 

Poslanstvo okoljskega centra je povezo-
vanje okoljskih nevladnih organizacij kot 
pomembnega akterja civilne družbe in s 
tem izboljšanja prepoznavnosti okoljske-
ga nevladnega sektorja doma in v tujini ter 
dviganje kulture odprtosti in prostega do-
stopa do okoljskih informacij ter dviganje 
informiranosti in ozaveščenosti najširše jav-
nosti o varstvu okolja in trajnostnem razvoju.
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Aktivnosti v letu 2008:

 izdelava grafi čne podobe in spletne strani,

 vzpostavljanje svetovanja v Info točki,

 usposabljanje informatork,

 organizacija večernih dogodkov v Info  
 točki – Okoljska čitalnica,

 izvedba tiskovnih konferenc,

 srečanje Okoljskega centra s predstavnico  
 fundacije Trust for the Civil Society in CEE  
 Dolores Nagoe in poslana vloga za  
 sofi nanciranje projekta Environmental  
 NGO capacity building: From defining  
 issues to policy watchdog (2009).

Partnerji in njihova področja delovanja:

 Ministrstvo za okolje in prostor (fi nancer)

 Focus društvo za sonaraven razvoj  
 (podnebne spremembe, energetika, 
 transport, zeleni davki)
 Inštitut za trajnostni razvoj (kmetijstvo, 
 turizem, narava, presek ruralni/urbani 
 prostor)

 Slovenski E-forum (energetika, naravni viri,  
 ekonomski instrumenti varstva okolja)

 Cipra (ohranjanje naravnega, kulturnega  
 in življenjskega prostora Alp)

ŠTIRI PODROČJA DELOVANJA

2.11. GLOBAL PHILANTROPISTS, 
PARTNERS KONOWLEDGE-BASED 
RESPONSE TO CLIMATE CHANGE 
(nosilci European Foundation Centre 
in Avstrijski znanstveni institut v 
Ljubljani, Umanotera kot partnerka)

Dvodnevna konferenca je bila od 1. do 3. 
junija v Portorožu organizirana z namenom 
spodbujanja mednarodnega sodelovanja 
med fi lantropičnimi organizacijami, pro-
mocije partnerstev med različnimi akterji 
in poudarjanja vloge fundacij v spodbu-
janju raziskav, inovacij in usposabljanja za 
odziv na podnebne spremembe ter iden-
tifi kacije podpornih politik. Umanotera je 
sodelovala kot partnerka organizatorjem 
in prispevala predavanje z naslovom »The 
Role of Civil Society in Response to Climate 
Change: Case of Umanotera«.



21

3. LABORATORIJ 

POSLANSTVO: udejanjanje načel trajno-
stnega razvoja v obliki uspešnih podjetniških 
projektov, ki so zgled za druge v družbi in 
hkrati tudi zagotavljajo stabilen vir fi nanciranja 
za organizacijo.

3.1. RITUALI Eko pisarna       
        

Pisarniška dejavnost ima velik delež v slo-
venskem gospodarstvu, organizacijah in jav-
nih ustanovah. Porablja vse več energije in 
vse bolj onesnažuje okolje. Mnoga slovenska 
podjetja in organizacije s pretežno pisarniško 
dejavnostjo so identifi cirale svojo željo oz. 
potrebo po bolj okolju prijaznem vedenju, 
nimajo pa ne praktičnih znanj ne sistem-
skih orodij, da bi svojo željo lahko uveljavila 
v praksi. Umanotera se je s tem projektom 
odzvala na to potrebo in v letu 2007 začela 
razvijati sistem upravljanja z vplivi na okolje, 
prilagojen pisarniški dejavnosti. Cilj projekta 
je zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, 
povečanje energetske učinkovitosti, zmanj-
šanje porabe naravnih virov in energije, 
zmanjšanje količine odpadkov, povečanje 
deleža lokalno proizvedenih izdelkov v na-
bavi pa tudi razvoj okoljskega komunicira-
nja v sodelujočih organizacijah in navzven. 
Dolgoročni cilj projekta v podjetjih in 
organizacijah je ne le ozeleniti poslovne 
procese na izvedbeni ravni pač pa trajno-
stna načela vgraditi tudi v strateško načrto-
vanje in s tem doseči spremembo v načinu 
razmišljanja o poslovni dejavnosti ter pre-

poznati poslovne priložnosti, ki izhajajo iz 
skrbi za okolje. 

Projekt Rituali (www.rituali.si) podjetjem in 
drugim organizacijam s pisarniško dejavnostjo 
nudi podporo pri prizadevanjih za zmanjšanje 
njihovega vpliva na okolje s petimi programi: 
Klub, Svetovanje, Izobraževanje, Katalog okolju 
prijaznejših izdelkov in storitev ter Certifi kati. 
Partnerji na projektu so Futura PR, Služba Vlade 
RS za razvoj, Infotehna, Vibacom in Medium.

V letu 2008 so bile v okviru projekta
izvedene naslednje aktivnosti:

Priprava opisa sistema upravljanja z vplivi 
na okolje v pisarniškem okolju.

Priprava metodologije in orodij za uved-
bo projekta v podjetjih in organizacijah 
(vprašalniki, navodila, komunikacijski pri-
pomočki, vzorci dokumentov...).

Izvedba 7 pilotnih projektov uvedbe sis-
tema upravljanja z vplivi na okolje v par-
tnerskih podjetjih in organizacijah (Futura 
PR, Služba Vlade RS za razvoj, Infotehna, Fi-
nance, Vibacom, Medium in Umanotera).

Zasnova in vzpostavitev spletne strani z 
opisom sistema RITUALI Eko pisarna, ak-
tualnimi strokovnimi informacijami, pred-
stavitvijo dobrih praks in diskusijskim fo-
rumom za izmenjavo izkušenj.

Zasnova in prva faza zbiranja podatkov 
spletnega kataloga okolju prijaznih izdel-
kov in storitev v sodelovanju s podjetjem 
Medium.

ŠTIRI PODROČJA DELOVANJA
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Promocija sistema upravljanja z vplivi na 
okolje RITUALI: tiskovna konferenca 28. 
maja, objave v medijih, predstavitve na 
dogodkih.

Dokončno oblikovanje vprašalnikov za ka-
talog okolju prijaznejših izdelkov in storitev.

»Analiza trga za 10 okolju prijaznih stori-
tev in skupin izdelkov v Sloveniji«, ki temelji 
na merilih priročnika Zeleno javno naroča-
nje in spremljajoči dokumentaciji (http://
ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_
en.htm) (naročnik MOP).

Spremljanje in svetovanje pri izvajanju 
akcijskih načrtov v podjetjih, kjer uvajajo 
Rituale kot pilotni projekt. 

Izobraževanje EMASeasy (v organizaciji 
Eco-Conseil), prevod in prilagoditev EMA-
Seasy v slovenski prostor ter predstavitev 
metodologije podjetjem Medium, Futuri 
PR in COVEVO.

ŠTIRI PODROČJA DELOVANJA

Dogovor o sodelovanju s COVEVO, pri-
prava ponudbe, izvedba 1. faze projekta 
s COVEVO, priprava na 2. fazo projekta s 
COVEVO.

Koordinacija s člani Kluba Rituali glede 
dostopa na interno spletno stran Kluba 
z gradivi, organizacija in izvedba srečanj 
Kluba Rituali, koordinacija novih članov, 
oblikovanje baze članov Kluba in baze po-
tencialnih članov ter oblikovanje interne 
spletne strani za člane.

Dokončno oblikovanje vsebin spletne 
strani, oblikovanje vsebin za promocijski 
letak in zloženko ter vsebinsko ažuriranje 
spletne strani Rituali (novice, poročilo s se-
minarja EMASeasy).

Spletna stran www.rituali.si Kazalo
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3.2. KRILCA, 
darila s čarobno močjo 

V letu 2007 je Umanotera ob podpori sklada 
Trust for Civil Society in Central and Eastern 
Europe zasnovala in začela izvajati projekt 
Krilca, darila s čarobno močjo. Po zgledu 
Good Gifts je bil pripravljen katalog 7 pa-
ketov daril, katerih namen je promovirati 
družbeno angažirana darila v Sloveniji in 
državah v razvoju ter na ta način omogočiti 
stalne prilive izbranim projektom na podro-
čju varovanja okolja in socialne pravičnosti, ki 
jih izvajajo partnerske organizacije. Vse par-
tnerske organizacije so se uradno zavezale, 
da bodo denar v celoti porabile za namen 
darila iz projekta Krilca.

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

V letu 2008 so se odvile naslednje aktivnosti:

vzpostavljena sodelovanja s tremi novimi 
vsebinsko ustreznimi partnerskimi organi-
zacijami na področju varovanja okolja in 
družbene pravičnosti in s tem povečanje 
števila daril na 10 paketov (Čebelarska zve-
za Slovenije, Savinjsko gozdarsko društvo 
Nazarje, Manob Sakti Unnayan Kendro),

priprava promocijskih materialov (priprava 
nove tiskane zloženke, stalno posodablja-
nje spletne strani),

stalna promocija kataloga daril na dogodkih 
in srečanjih,

obdelava naročil in pošiljanje daril (v letu 
2008 je bilo prodanih 1548 daril, poročilo 
pa je dostopno na 
http://www.krilca.si/garancija.php), 

redna priprava in objavljanje poročil o viši-
ni in namenu porabe zbranih sredstev na 
spletni strani,
priprava in organizacija tiskovne konference 
12. novembra v Okoljskem centru,

priprava in pošiljanje ponudbe Krilc kot 
poslovnih daril cca. 500 podjetjem,

oblikovanje in postavitev spletne skupnosti 
na Facebook.

Spletna stran www.krilca.si Spletna skupnost Krilca na Facebook
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Pri Krilcih sodelujejo sledeči partnerji ozi-
roma prejemniki sredstev: Društvo za za-
ščito živali Ljubljana; britanska dobrodelna 
organizacija za zaščito ogroženih naravnih 
habitatov in biodiverzitete Rainforest 
Concern; društvo za raziskovanje in zašči-
to 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; do-
brodelno društvo za pomoč tibetanskemu 
narodu pri nenasilnem boju za svobodo 
Društvo za podporo Tibetu, Čebelarska 
zveza Slovenije, Savinjsko gozdarsko dru-
štvo Nazarje ter dobrodelna organizacija iz 
Bangladeša Manob Sakti Unnayan Kendro 
(MSUK).

3.3. PRAVIČNA 
TRGOVINA 
3MUHE  

Pravična trgovina je mednarodni sistem 
proizvajanja, posredovanja in označevanja 
izdelkov, ki vzpostavlja konstruktiven način 
trgovanja. Je trgovinsko partnerstvo, ki si 
prizadeva za večjo enakost v mednarodni 
trgovini. Vsi izdelki so izdelani oziroma pri-
delani na načine, ki pozitivno vplivajo na 
človeka ter njegovo družbeno in naravno 
okolje. Cena izdelka krije ceno dela, proi-
zvodnje, socialne in okoljske stroške ter 
premijo, ki omogoča investicije v razvojne 

projekte skupnosti. Konkreten cilj pravične 
trgovine je povečati dohodek in možnost 
izbire revnih proizvajalcev, posreden pa 
zmanjševanje lakote na Jugu in vračanje 
dostojanstva nerazvitim družbam.

S pravično trgovino so se prvi v Sloveniji 
začeli ukvarjati v društvu Humanitas, ko-
nec leta 2003 pa so se začeli povezovati z 
Umanotero. Skupaj smo leta 2004 odprli 
prvo pravično trgovino v Sloveniji - 3MUHE 
na Starem trgu 30 v Ljubljani. Trgovina 3MUHE 
daje posamezniku možnost za spreminjanje 
sveta na bolje. Omogoči mu, da čim več 
potreb zadovolji z nakupom blaga, ki je bilo 
pridelano, izdelano oziroma posredovano 
na načine, ki pozitivno vplivajo na človeka 
in na njegovo družbeno ter naravno okolje.

Aktivnosti v letu 2008:

Od marca do decembra 2008 se je v 
trgovini 3MUHE zvrstilo 6 delavnic izdelave 
afriškega nakita, ki jih je obiskalo skupaj 48 
ljudi. 

V maju so se v 3Muhah zvrstili Afriški 
dnevi, katerih namen je bila predstavitev 
umetnosti, življenja in ustvarjanja za-
hodnoafriških proizvajalcev, s tem pa tudi 
ozaveščanje kupcev o globalnem pome-
nu in vlogi pravične trgovine. Zajemali 
so razstavo fotografi j, avtorja Tita Breclja, ki 
prikazuje postopek izdelave bronastih kip-
cev v vasi Bobo Diuolasso v Burkina Fasu, 
hkrati pa je potekala tiha dražba bronastih 
kipcev. Zbrana sredstva smo namenili ra-
zvojnemu projektu Ženske, pravične tkalke 
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v Burkina Fasu, ki ga je izvajala Umanotera 
v 2. polovici leta 2008. Sledili sta predava-
nji Reneja Suše o vlogi in pomenu pravič-
ne trgovine v svetu in Ebenezerja Parditeya 
o ganski umetnosti ter o pomenu in vlogi 
ganski simbolov v politiki, kulturi in vsakda-
njem življenju. Afriški dnevi so se zaključili 
s Svetovnim dnevom pravične trgovine 
10. maja, katerega geslo je bilo Pravična 
trgovina in okolje. V skladu s to tematiko 
smo pripravili delavnico izdelave nakita iz 
ganskega recikliranega stekla, sledila pa je 
še delavnica bobnanja na afriške djembe. 

V juniju je v trgovini potekala predstavitev 
pravično trgovinske partnerske organiza-
cije EDIRISA, skupine za promocijo Afrike, 
ustvarjalnosti, kultur in praktičnih znanj, ki 
se je je udeležilo preko 40 ljudi.
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V juliju so 3MUHE v sodelovanju s KED 
SMETUMET, v okviru festivala Dobimo se 
pred Škucem, pripravile 2 delavnici izdelave 
izdelkov iz odpadne embalaže, ki jim je 
sledila prodajna razstava Smenj smeti. 

V novembru je v Slovanski knjižnici potekala 
predstavitev projekta Ženske, pravične 
tkalke v Burkina Fasu, ki jo je organiziralo 
društvo Humanitas. 

V novembru udeležba vodje pravične 
trgovine 3MUHE na Evropskem seminarju 
o pravično-trgovinskih javnih naročilih, v 
Italiji.

V letu 2008 so 3MUHE sodelovale na 
številnih javnih dogodkih in sejmih. 

Spletna stran www.3muhe.si
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4.SVETILNIK: 
management organizacije 

POSLANSTVO: vodenje organizacije 
ob upoštevanju vrednot ustvarjalnosti, 
podjetnosti, partnerstva in kakovosti je 
hkrati tudi zgled in vzor drugim nevladnim 
organizacijam.

4.1. SKRB ZA OKOLJE – 
Okoljska politika Umanotere

Na osnovi okoljske izjave, ki jo je leta 2007 
sprejela uprava, je Umanotera v letu 2008 
oblikovala Okoljsko politiko Umanotere, 
kjer so zastavljeni cilji in je tudi natančno 
opisan sistem ravnanja z okoljem na 
različnih področjih. 

Tako se Umanotera v svojih dejavnostih 
zavezuje za:

zmanjšanje porabe energije (iz 
neobnovljivih in obnovljivih virov);

stalno zmanjševanje porabe fosilnih 
goriv;

način uporabe prevoznih sredstev, tako 
da bo prispevek Umanotere k izpustom 
toplogrednih plinov čim manjši;
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ločevanje odpadkov, spodbujanje 
za ponovno uporabo, recikliranje in 
kompostiranje, kjer je to mogoče ter za 
sodelovanje z dobavitelji, da bi se približali 
cilju ničelne proizvodnje odpadkov;

nabavo izdelkov in izbiro dobaviteljev, 
podizvajalcev in ostalih partnerjev pri 
izvajanju Umanoterinih dejavnosti, ki 
ustrezajo strogim okoljskim kriterijem, 
skladno s cilji Umanoterinih kampanj;

sistematično ozaveščanje in izobraževanje 
zaposlenih, predvsem novo-zaposlenih 
o okoljskih temah in učinkih njihovih 
dejavnosti ter spodbujanje njihovega 
sodelovanja pri izvajanju okoljske politike.

Umanotera ima cilj v letu 2009 v primerjavi 
z 2008 s preprostimi ukrepi oziroma 
aktivnostmi zmanjšati izpuste iz transporta 
za 10 odstotkov in zmanjšati porabo 
energije za 10 odstotkov. 

Kot srednjeročni cilj si Umanotera zastavlja 
toplogredno nevtralnost do leta 2010, 
dolgoročno – do leta 2020 – pa energetsko 
samozadostnost.

Okoljska politika Umanotere je objavljena 
tudi na spletni strani 
http://www.umanotera.org/index.php?node=26.
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Izračun ogljičnega odtisa Umanotere za 2008 za pisarno na Trubarjevi 50:

VIR TON CO2

ELEKTRIKA   1,07

OGREVANJE    1,90*

PREVOZI 
 prevozi na delo    0,18
 službeni prevozi - avto  1,59
 službeni prevozi - letalo   0,64
 službeni prevozi - avtobus 0,008
 službeni prevozi vlak  0,19

PREVOZI SKUPAJ   2,61

SKUPAJ 5,58

Skupaj ogljični odtis za organizacijo: 
5,58 ton CO2/leto
Ogljični odtis na zaposlenega: 
1,12 ton CO2/leto
Ogljični odtis na m2 pisarne: 
0,067 ton CO2/leto

*ocena

elektrika

ogrevanje

prevozi na delo

službeni prevozi - avto

službeni prevozi - letalo 

službeni prevozi - avtobus

službeni prevozi - vlak
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4.2. SISTEM KAKOVOSTI 

Leto 2008 je bilo tudi leto, ko smo v Uma-
noteri 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. Obenem je bila 
to tudi priložnost, da smo prepoznali tiste 
stvari, ki jih že počnemo dobro in tiste šib-
ke točke, ki jih je potrebno okrepiti.

Namen vzpostavitve sistema:

  ustvariti si celovit pogled na delovanje 
 organizacije,

 prepoznati šibke točke delovanja,

 določiti smernice za izboljšanje,

  opredeliti vodstvene strukture in razmerja 
med organi,

  izboljšati odnose in komunikacijo med 
 zaposlenimi,

 bolje zadovoljiti potrebe uporabnikov,

 povečati ugled organizacije,

  pridobiti večje priznanje, podporo in zau-
panje v lokalnem okolju od uporabnikov 
in donatorjev.

Vsi zaposleni smo skupaj napravili pregled 
delovanja po področjih, ki jih standard 
kakovosti vsebuje. 

Področja:

1.   Načrtovanje 

2.   Učinkovito in odgovorno vodenje

3.   Management znotraj organizacije

4.   Odnosi z uporabniki, kupci in deležniki

5.   Zaposleni in prostovoljci

6.   Izobraževanje in razvoj

7.   Vodenje fi nanc

8.   Vodenje virov

9.   Vodenje dejavnosti

10. Mreženje in partnerstva 

11. Spremljanje, vrednotenje in poročila 

Po notranjem pregledu smo pripravili 
akcijske načrte, ki smo jih začeli izvajati 
konec 2008, ob koncu leta 2009 pa bomo 
imeli pripravljen tudi Poslovnik kakovosti.



29

ŠTIRI PODROČJA DELOVANJA

4.3. RAZVOJ ZAPOSLENIH 
IN SKRB ZANJE

Umanotera razvoj zaposlenih in skrb za-
nje uvršča med eno od prioritet v sklopu 
kakovosti organizacije. Svojim sodelav-
cem zagotavlja prijetno delavno vzdušje, 
ki temelji na medsebojnem spoštovanju 
ter soodločanju in soodgovornosti. Prek 
izobraževanja in usposabljanja jim nudi 
tako osebni kot profesionalni razvoj. Gre za 
mlad in ustvarjalen kolektiv, ki v prihodno-
sti želi razvijati obstoječa, pa tudi nova po-
dročja dela. Z usmeritvijo na specializacijo 
za posamezna področja želimo zagotoviti 
dolgoročno rast in razvoj Umanotere ter 
stabilnost njenega delovanja.

V letu 2008 so se zaposlene udeležile  vrsto 
izobraževalnih dogodkov. Najpomembnej-
ša so bila tri usposabljanja:

Climate Leadership Programme: 4-dnevni 
seminar je potekal maja 

Management za mlade managerje na IECD 
– poslovna šola Bled: dvotedenski seminar 
je potekal junija/julija 

EMASeasy: 3-dnevno usposabljanje za okolj-
ske svetovalce, ki je potekalo septembra pod 
naslovom »EMASeasy za mala in srednje ve-
lika podjetja«; udeležili sta se ga vodja pro-
jekta RITUALI Eko pisarna in direktorica

V začetku junija smo organizirali dvodnevno 
ekskurzijo v Logarko dolino, kjer smo se sku-
paj z nekaterimi člani uprave in prostovoljci 
v živo seznanili s trajnostno rabo gozdov ter 
s trajnostno-razvojnimi praksami in načrti.

LOGARSKA DOLINA, 6. - 7. JUNIJ
Na sliki (iz leve proti desni, od zgoraj): Marko Slapnik (Logarska d.o.o.), Jernej Stritih, župan občine Solčava Alojz Lipnik, Nina Štros, Gaja Brecelj, 
Lara Pečjak, Jelka Kovač, Vida Ogorelec Wagner, Barbara Skaberne, Katarina Višnar, Mirko Medved, Renata Karba
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4.4. UMANOTERA V JAVNOSTI

Umanotera vodi intenzivno komunikacijo 
s svojimi ciljnimi javnostmi ter skuša skrb-
no izkoriščati medijski in javni prostor za 
promocijo ter popularizacijo idej, fi lozofi je, 
razmišljanja in življenjskega sloga, kakršen 
je zapisan v temeljnem poslanstvu organi-
zacije.

Komuniciranje z javnostmi 
lahko razdelimo na več oblik:

  tiskovne konference (Volitve 2008 – Spre-
menimo klimo, Krilca, Rituali, Planet spre-
memb)

  sporočila za javnost in elektronska sporo-
čila (v letu 2008 smo izdali preko 10 sporo-
čil za javnost)

  gostovanje v radijskih in televizijskih od-
dajah, intervjuji v tiskanih in elektronskih 
medijih (Studio ob 17-ih, Odmevi, Globus, 
Sobotno popoldne, Jasno in glasno, Do-
bro jutro, Enajsta šola, Štafeta mladosti, 
Radio Slovenija, Val 202,…)

  medijsko pojavljanje organizacije ali pro-
jektov v časopisih in revijah, na spletnih 
straneh, na televiziji in radiu, v elektron-
skih novicah, ipd. (povprečno 10 objav 
mesečno, odvisno od poteka projektov)

  spletne strani  - Umanotera, Krilca, Planet 
sprememb, Rituali, Plan B za Slovenijo, 
3MUHE (statistika spletne strani www.
umanotera.org je pokazala 46.111 obi-
skov, kar je približno 3.850 mesečno)
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  spletne skupnosti (uporaba spletnih orodij 
socialnega omrežja Facebook - Umanotera, 
Krilca, Volitve 2008 – Spremenimo klimo, 
Planet sprememb)

  akcije (Ura za Zemljo 2008, Akcija opozar-
janja mandatarja Boruta Pahorja o pod-
nebnih spremembah, ki so jo pripravile 
članice Okoljskega centra pred Hotelom 
Union)

  pozivi in peticije (spletni poziv Borutu Pa-
horju za vključitev ključnih usmeritev v 
koalicijsko pogodbo, ki ga je poslalo 332 
posameznikov; 556 poslanih pozivov ure-
dnikom slovenskih medijem, naj politikom 
postavijo vprašanja s tematiko podneb-
nih sprememb; peticija predsedujočemu 
Evropskemu svetu Janez Janši z več kot 
45.000 podpisi)

  organizacija in sodelovanje na dogodkih 
(konference, posveti, soočenja, predava-
nja, predstavitve, delavnice,…)

  sejmi (Ekopraznik, Europa Donna, Sejem 
Narava Zdravje, Študentska arena, Lupin 
Bazar)

Pri teh dogodkih je Umanotera največkrat 
nastopala samostojno, nekajkrat pa tudi 
kot del širših pobud skupaj z drugimi or-
ganizacijami. Največji odziv ciljnih skupin v 
letu 2008 smo doživeli ob kampanji Spre-
menimo klimo – poziv Pahorju in ob Uri za 
Zemljo 2008.

Posebna zahvala gre podjetju Genion 
clipping, ki je naš donator za brezplačno 
spremljanje medijskih objav.
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Potrdijo se doseženi prihodki v vrednosti 
366.837 EUR, odhodki v vrednosti 389.904 
EUR ter presežek odhodkov nad prihodki 
23.067 EUR

RAZLAGA: 

RAČUNOVODSKO POROČILO 
ZA LETO 2008

I. STANJE SREDSTEV IN VIROV 
NA DAN 31.12.2008

1. Neopredmetena in opredmetena 
osnovna sredstva
Družba ima v lasti osnovna sredstva v sku-
pni revalorizirani nabavni vrednosti 1.917 
EUR. Odpisanost osnovnih sredstev je 93%. 

Osnovna sredstva so posamično amortizi-
rana po enakomerni časovni metodi. V letu 
2008 revalorizacija ni bila opravljena. Med 
letom so bili opravljeni nakupi osnovnih 
sredstev v višini 1.122 EUR.

2. Dolgoročna finančna naložba
Ni dolgoročnih finančnih naložb.

3. Denarna sredstva in kratkoročne 
terjatve
Stanje denarnih sredstev in terjatev na dan 
31.12.2008 v bilanci stanja je 115.615 EUR. 
Denarna sredstva na poslovnem računu v 
vrednosti 57.709 EUR so enaka stanju na ban-
čnem izpisku dne 31.12.2008. Med kratkoroč-
nimi terjatvami do kupcev v skupni vrednosti 
49.649 EUR so odprte terjatve iz naslova pro-
daje blaga in storitev. 

4. Kratkoročne obveznosti
Obveznosti v vrednosti 94.936 EUR so 
sestavljene iz:

 Prihodki od poslovanja
Prihodki iz financiranja
CELOTNI PRIHODKI LETA 
Nabavna vrednost prodanega blaga
Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški amortizacije
Stroški dela
Odhodki financiranja 
Dane donacije
Drugi stroški
STROŠKI LETA

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI -23.067

366.401
    435

366.837

101.493
23.574
82.907

2.760
116.906

    346
60.194

1.724
389.904

EUR

 Obveznosti do dobaviteljev 

Obveznosti do delavcev - čiste plače

Prispevki in davki od plač ter DDV

Obveznosti do delavcev - prevoz in prehrana

Obveznosti za prejeti kredit od fizične osebe

Kratkoročno odloženi prihodki 2007

46.417     

5.196 

1.492 

1.600 

755 

39.476     

EUR

FINANČNO POROČILO
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Odprte obveznosti konec leta do dobavite-
ljev, delavcev in državnih institucij bodo po-
ravnane v prvih mesecih leta 2009. 

V letu 2008 je pravna oseba obračunala izsto-
pni DDV od prodaje blaga v vrednosti 34.650 
EUR ter obračunala vstopni DDV od prejetih 
računov v vrednosti 21.092 EUR.

Izplačano je bilo za 9.810 EUR neto avtorskih 
honorarjev.

Konec leta 2008 so bili oblikovani kratkoroč-
no odloženi prihodki v vrednosti 39.476 EUR. 
Prihodki so bili odloženi na podlagi sklepa, ki 
bodo izvedeni v letu 2009.

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 prihodkov v 
vrednosti 52.564 EUR je sestavljen iz presež-
kov prihodkov preteklih let in presežka od-
hodkov poslovnega leta.

II. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V letu 2008 je bilo doseženo 366.837 EUR 
prihodkov in 389.904 EUR odhodkov. V pri-
merjavi s preteklim letom je bilo doseženo 
za 39,3% manj prihodkov in za 37,5% manj 
odhodkov. 

Po davčni bilanci pravna oseba nima ugo-
tovljene obveznosti za davek na dobiček.

III. ZAPOSLENI

V letu 2008, preračunano iz ur, so bili 
povprečno redno zaposleni 6,20 delav-
ci. Izplačana je bila povprečna mesečna 
bruto plača na delavca je v vrednosti 
1.121,62 EUR. 

*Finančno poročilo je bilo potrjeno na seji uprave 2. aprila 2009.*


