Ideje za
ravnovesj.
20 let Umanotere,
Slovenske fundacije
za trajnostni razvoj.

Vizija:
Slovenija–trajnostna družba.
Poslanstvo Umanotere je sprožanje potrebnih sprememb in
promoviranje dobrih praks.
Umanotera vzpodbuja prenos načel trajnostnega razvoja v način
življenja. Pomaga premagovati zadržke in širiti dobre izkušnje. Z dobro
organiziranostjo, ustvarjalnim mreženjem in učinkovitim delovanjem
sooblikuje standarde kakovosti v sektorju nevladnih organizacij.

Umanotera deluje v skladu z načeli, ki jih zagovarja.
Strateška področja delovanja Umanotere so: teorija trajnostnega razvoja
in politike, trajnostni razvoj v praksi ter informiranje, ozaveščanje in
izobraževanje.

20 let Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj.

Uvodnik

Jutri bo lepši, če ga bomo
oblikovali skupaj.

Ko sem pred desetimi leti neizkušena, a zagnana
prvič vstopila v pisarno Umanotere, sem tam našla
levjesrčne ljudi. Od takrat se je ekipa spreminjala,
moji sodelavci so se menjavali, a občutek je ostal
isti. Ljudje Umanotere svojo vizijo uresničujemo s
strastjo.

Smo ljudje z vizijo vključujoče in z viri učinkovite
družbe. Družbo vidimo solidarno do soljudi in tudi
do vseh živih bitij. Naša razmišljanja gredo v smeri
družbe blagostanja in odgovornosti do prihodnjih
generacij. Če povem na kratko, naša vizija je vizija
trajnostne družbe.
Več kot 700 najrazličnejših projektov, dogodkov,
analiz, publikacij, konceptov in partnerstev v zadnjih
dvajsetih letih je morda občudovanja vredna številka. Toda Umanotero je med najprodornejše nevladne
organizacije v Sloveniji uvrstila predvsem zagnanost
njenih ljudi. Zaposlenih, prostovoljcev, partnerjev,
podpornikov, simpatizerjev in kritičnih sogovornikov.
Že dvajset let je trajnostni razvoj naše poslanstvo in
vizija hkrati. Zaradi svoje srčnosti, energije in odločnosti je Umanotera mnogo več kot le vsota izjemnih
posameznic in posameznikov. Smo nekakšni zagovorniki tistega, kar glasu samo po sebi nima – razvoja v
skladu z nosilno sposobnostjo planeta.
Hitro in ustrezno odzivanje vseh nas na potrebe
družbe in okolja je danes pomembnejše kot kdaj
koli prej. Res je, da se je po zelo dolgem času rodila
generacija, ki ima slabše izhodišče za kakovostno
samouresničenje kot generacija pred njo. A obenem
imamo prvič vse možnosti in orodja, vse potrebno
znanje in sposobnosti, da na to vplivamo. In imamo
edinstveno priložnost, da svoj obstoj osmislimo
tako, da naredimo pozitiven preskok. Še nobena
generacija doslej ni bila tako globalno soodvisna
in tako soodgovorna. Naša prihodnost je usodno
povezana s prihodnostjo vseh drugih.
Osnovni izziv našega razvoja ni več uravnoteženje okoljske, družbene in gospodarske dimenzije
razvoja. Izziv je popolno sožitje in celostni pristop.
Obrisi tega zavedanja in takšnega delovanja se že
izražajo v novih trajnostnih skupnostnih praksah ter
v naraščajočem številu družbenih inovacij.

Ljudi, kot sem sama, veselijo mnogi sodobni razmisleki. Razvojno razumevanje naravnih virov ter
izkoriščanje človeškega znanja, talentov in potencialov namesto izčrpavanja naravnih virov in ljudi.
Sodelovanje namesto tekmovanja. Razvoj zaradi
ljudi in okolja, ne na njihov račun. Čedalje več nas
je, ki razmišljamo tako. Posamezniki, nevladne
organizacije, lokalne skupnosti, civilnodružbene
iniciative, podjetja, ekološke skupnosti, izobraževalne in raziskovalne institucije. Prisotni smo v vseh
porah naše družbe in ni nas malo.
V tem smislu bo v prihodnosti ključna vloga Umanotere združevanje in povezovanje. Še naprej bomo
pobudniki nujnih sprememb pri uvajanju načel trajnostnega razvoja v način življenja. Pri tem se bomo
osredotočili na tri stebre: teorijo trajnostnega razvoja in politike, trajnostni razvoj v praksi ter informiranje, ozaveščanje in izobraževanje. Znotraj tega
pa predvsem na povezovanje, prenos naprednih
politik, praks in konceptov, spodbujanje aktivnega
državljanstva, zelenega gospodarstva, trajnostnega
razvoja lokalnih skupnosti in delovanja, ki je dobro
za vse: zame, za skupnost in za planet.
Ob našem 20. rojstnem dnevu bi se rada iskreno
zahvalila vsem, ki ste vizijo trajnostnega razvoja uresničevali skupaj z nami. Vabim vas, da nas
podpirate še naprej – kot prostovoljci, donatorji, z
idejami ali kako drugače. Prepričana sem, da lahko
skupaj uresničimo našo vizijo. Prepričana sem tudi,
da bo nekega dne čez 20 let novega nadobudneža,
ko bo prvič stopil skozi naša vrata, preplavila ista
levjesrčna energija, kot je nekoč mene.
Energija, ki navda z optimizmom in ob kateri se
zazdi, da je mogoče vse.
Gaja Brecelj
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Goran Forbici, direktor CNVOS

Luka Omladič, filozof in okoljevarstvenik

»Če se vprašam, katero bitje bi
bilo najboljši totem Umanotere, bi
dejal – rizom. Tisti preplet živega
gozdnega podgobja, katerega vrlino je
francoski filozof Deleuze hvalil zaradi
nehierarhične mreže, ki vse točke
povezuje z vsemi. Umanotera je dobri
stari rizom slovenskega okoljskega
rastja.«

»Na pomlad 2015 se zagat s
prostotrgovinskimi sporazumi v Sloveniji
zavedamo tako rekoč vsi, čeprav še pred
letom nanje ni bil pozoren skoraj nihče ...
razen Umanotere. Tako kot že velikokrat
prej, pa naj si je šlo za trajnostni razvoj,
ogljični odtis ali pravično trgovino, so tudi
tokrat znali prepoznati problem in razširiti
naša obzorja.«
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Pri uvajanju moderiranja skupinskih procesov smo
prvič naleteli na konflikt interesov. Moderatorstvo,
ki zahteva nevtralno vlogo, je namreč nezdružljivo
z vlogo aktivista zagovornika z močnimi stališči. To
se je zelo plastično izrazilo v eni od tiskanih izdaj
Dela junija 2001, ki je poročalo o sodelovanju
Umanotere z Mestno občino Ljubljana – za občino
smo namreč moderirali razpravo o oblikovanju prostorskega načrta. Na drugi strani istega časopisa pa
je bila objavljena novica, da Umanotera protestira
proti tej isti občini, ker ni dobila dovoljenja za protestni shod »Kyoto Protocol is the only Shield we
need« ob obisku ameriškega predsednika Busha.
Kljub uradni odpovedi smo shod nekako le izpeljali,
čeprav veliko tišje in spontano.
Obdobje pred letom 2005 je bilo vihravo. Naši
ljudje so se menjavali, kot organizacija pa smo se
spogledovali z različnimi strategijami, med drugim
tudi s tržnimi dejavnostmi, ki bi lahko z ustvarjanjem presežka prihodkov financirale našo osnovno
dejavnost. Za opravljanje dejavnosti moderiranja
in komunikacijskih storitev smo ustanovili družbo
Modra, skupaj z društvom Humanitas smo odprli
trgovino 3MUHE. Vse to so bile dejavnosti, ki so
širile polje našega poslanstva. Po nekaj letih smo iz
obeh zgodb izstopili, tako da smo našli primernejše
upravitelje. Sami smo se vedno bolj začeli zavedati, da naše poslanstvo ni podjetništvo, temveč
vizionarstvo. Leta kasneje smo se prav zaradi tega
uvajanja izračunavanja ogljičnih odtisov zavestno
lotili pilotno in promocijsko, ne pa z vizijo poslovne priložnosti. Sami sebe smo omejili na razvoj
metodologije, promocijo in izvajanje usposabljanja
za opravljanje takšnih meritev, trženje pa prepustili
drugim.

2000
Koalicija nevladnih
organizacij za ratifikacijo
Aarhuške konvencije,
koordinacija

2000–2001
Za boljše informiranje,
integriranje okolja in
izvajanje zakonodaje v
procesu širitve EU, partnerji
v mednarodnem projektu

Prenovimo strategijo in se preselimo na nov
naslov
V tretjem obdobju od 2005 do 2014 smo se vnovič
osredotočili na trajnostni razvoj kot svoje izvorno
poslanstvo in prenovili svojo strategijo. Zavestno
smo opustili aktivno sodelovanje v mednarodnih
povezavah in svoje delovanje usmerili v Slovenijo.
Med tehtanjem med različnimi strategijami smo

2000–2001
Usposabljanje za
moderiranje skupinskih
razprav, delavnice in
priročnik

Zanimivo je, da je vstopanje Slovenije v Evropsko
unijo pred nas postavilo veliko oviro. Predstavljali
smo si, da bo ravno obratno. Razumevanje slovenske politike se je od celovitosti koncepta trajnostnega razvoja skrčilo zgolj na izpolnjevanje pogojev za
vstop in prenašanje več kot 200 različnih predpisov

V obdobju predpristopnega procesa smo od Evropske unije prejemali finančna sredstva za projekte
z močnimi vsebinami. Sodelovali smo pri pripravi
okoljske zakonodaje, se ukvarjali s problematiko
ravnanja z odpadki in z usposabljanjem za presojo
vplivov na okolje ter tudi z ozaveščanjem javnosti o
evropski okoljski politiki in zakonodaji.

2000
Almanah Zelene strani
2000 (slovenska in
angleška izdaja)

Postanemo mali inkubator idej
Drugo obdobje, med letoma 2000 in 2005, je bilo
obdobje vrenja in eksperimentiranja. Po eni strani
smo se lotili velikih evropskih projektov, za katere
so bili značilni kompleksnost mednarodnih konzorcijev, birokratski pristop z veliko papirologije in
intenzivna interakcija s političnimi strukturami. Po
drugi strani smo postajali inkubator novih idej, ki so
jih uvajali posamezniki v naši ekipi. Med takšnimi
so bili projekt nasprotovanja gensko spremenjenim organizmom, uvajanje koncepta družbe brez
odpadkov, globalna odgovornost v obliki pravične
trgovine in moderiranje skupinskih procesov. V tem
obdobju nas je zelo opredeljevalo tudi delo pri
programu Dobra družba, ki je bil namenjen krepitvi
nevladnih organizacij v Sloveniji. Z njim smo svoje
pozitivne izkušnje in zbrana znanja začeli prenašati
na širši slovenski civilnodružbeni sektor.
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okoljske zakonodaje v slovenski pravni red. Ob tem
je Slovenija sprejela vlogo vzorne učenke, privolila v ta hitri tempo pogajanj z Evropo in povsem
zanemarila demokratični proces. Še danes se zaradi
demokratičnega deficita teme trajnostnega razvoja
ne morejo razviti tako, kot bi se lahko.

1998
Almanah Zelene strani
1998

1997
Iclejev priročnik za okoljsko
upravljanje, sozaložništvo
in distribucija

Prvič, malce nerodni, nastopimo na velikem odru
Prvega obdobja, od ustanovitve do leta 1999,
se spominjamo kot obdobja entuziazma, hitrega vzpona in vpeljave velikih konceptov, ki ga je
zaznamovala tudi uveljavitev v mednarodnem
prostoru. Začeli smo na pol udarniško. Vida je za
denar poskrbela z oblikovanjem in urejanjem besedil, pri vodenju fundacije pa ji je pomagala tajnica
s polovičnim delovnim časom. Prva pisarna je bila
pravzaprav druga polovica Vidine delovne mize v
stanovanju na Resljevi cesti. V svojo »čisto pravo«
pisarno smo prvič vstopili šele leta 1996 v stavbi
nevladnih organizacij na Metelkovi ulici.

Vlogo povezovalca na nevladni sceni smo obdržali
ves čas svojega delovanja. Zelo zgodaj pa smo
začeli – pravzaprav dokaj nenavadno za nevladnike
– aktivno sodelovati tudi z občinami in ministrstvi.
Vpetost v mednarodno okolje nam je omogočila
prepoznavanje številnih zanimivih konceptov, ki
smo jih prizadevno predstavljali v Sloveniji.

1998
Evropska unija, Slovenija
in trajnostni razvoj,
publikacija

Fundacijo smo ustanovili še pred sprejetjem slovenskega zakona o ustanovah. Umanotera je tako
eden tistih eksotičnih organizmov, ki so bili ustanovljeni po zakonu o ustanovah še iz časa Kraljevine
Jugoslavije (iz leta 1930). Tudi »popredalčkali« so
nas zelo zanimivo, v registru na Oddelku za javni
red in mir.

1997
Eco Audit, usposabljanja za
okoljski pregled v občini

1996–1997
Lokalna Agenda 21, anketa
in konferenca

1996–2001
Informativni četrtletni
bilten Umanotera

1995–1997
Trajnostni razvoj v Evropi
(v partnerstvu z
organizacijo Friends
of the Earth)

1995–1998
Mreža nevladnih
organizacij za trajnostni
razvoj, koordinacija

1995
Koraki k trajnosti, poziv
slovenski javnosti

1995
Agenda 21 za Slovenijo,
program trajnostnega
razvoja

Po neuspehu smo najprej premislili vizijo. To ni bilo
klasično okoljevarstvo, ki je usmerjeno v varovanje
človeškega zdravja in ekosistemov pred dejavnostmi, ki vire izčrpavajo in onesnažujejo, kar je
vedno defenzivna aktivnost, ki problemov ne rešuje
pri izvoru. Usmerili smo se v napredno, sistemsko
paradigmo trajnostnega razvoja, ki jo je leta 1992
uveljavila svetovna konferenca v Riu de Janeiru, že
od vsega začetka pa so nas zanimali tudi predlogi
konkretnih rešitev. Hkrati smo opredelili osnovno
poslanstvo fundacije. Tako smo se že na začetku
usmerili v razvijanje lastnih vsebin in uresničevanje
projektov, s katerimi smo nadgrajevali slovenski

Seveda smo potrebovali tudi ime. Pri oblikovanju
tega nam je priskočil na pomoč Miro Kline, ki je
sodeloval tudi v prvi upravi. S svojo ekipo ga je
sestavil iz besed »umano« in »tera«, ki izhajata
iz latinskih besed za človeka in zemljo. Besedna
kombinacija predstavlja oba v ravnovesju in sožitju,
v čemer smo prepoznali posrečeno metaforo za
trajnostni razvoj. Očitno je bilo ime tudi dovolj
neobičajno, saj nas še danes nekateri radi prekrstijo
v Monoterro, Humanotero, Omanotero ali celo Terro
Roso, kar se k sreči dogaja vse redkeje.

1997–1998
Zelena proračunska reforma,
mednarodni projekt s
študijo, konferenco in
zbornikom (v partnerstvu z
Wuppertalskim inštitutom)

Zavrnitev je bila, gledano z današnje perspektive,
izjemno koristna. Tega takrat seveda nismo mogli videti in razumeti, danes pa je koristnost prve
lekcije več kot očitna. Vizija organizacije mora biti
dovolj močna, da lahko preživi tudi krize in udarce.
Predvsem vztrajnost in notranji ogenj njenih posameznikov ji lahko zagotovita dolgoročno preživetje.
Navkljub neuspehu na razpisu smo vztrajali, ideja
je bila tako močna, da niti ni bilo dileme – fundacijo smo ustanovili z lastnimi viri. »Velika injekcija«
denarja takoj na začetku delovanja bi nas verjetno
drago stala. Bili smo neizkušeni in zares težko bi se
pripravili na življenje po koncu financiranja. Tako pa
smo rastli veliko bolj organsko.

nevladni potencial. Od prvih dni smo razmišljali
povezovalno, iskali smo partnerstva in sinergije z
drugimi organizacijami. Osredotočenost na celovitost trajnostnega razvoja je naravno zapolnilo
vsebinsko vrzel v takratni slovenski civilni družbi.
Med razmišljanji o svoji poti z veseljem opažamo, da smo edina slovenska organizacija, ki teme
trajnostnega razvoja sistematično in kontinuirano
spodbuja že dvajset let.

1996–1997
Poženi kolesca, akcije za
spodbujanje kolesarjenja

Seme Umanotere je vzklilo na nenavadnem mestu.
Ideja se nam je porodila ob razpisu Ministrstva za
okolje in prostor za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij spomladi 1994. Ob velikem odzivu
na razpis smo zaznali izjemno vitalnost slovenske
civilne družbe, predvsem v smislu raznolikosti vsebin in pristopov, zagnanosti in človeškega potenciala. Zaznani potencial smo želeli takoj uresničiti – z
ustanovitvijo fundacije klasičnega tipa, ki bi zbirala
denar podjetij in ga usmerjala v podporo delovanja
nevladnih organizacij. Takoj za tem se je pojavila
tudi prva priložnost – prijavili smo se na razpis v
Budimpešti, na katerem smo se potegovali za za nas
takrat vrtoglavih 100.000 ameriških dolarjev in ...
nismo bili uspešni.

Sledil je prvi velik mednarodni projekt, tokrat s podporo Generalnega direktorata Evropske komisije za
okolje, ki nam je sredstva dodelil kot prvi nevladni
organizaciji zunaj takratnih držav članic EU. Leta
1997 smo tako na Bledu v velikem evropskem
formatu govorili o zeleni proračunski reformi. A dogodek v Sloveniji ni imel takšnega učinka, kot smo
ga takrat pričakovali. 20 let kasneje vidimo, da smo
bili morda prehitri, v Sloveniji premalo prepoznavni in deloma tudi nespretni pri vpeljevanju novih
konceptov. Enostavno nismo znali narediti dovolj za
to, da bi lahko ljudje sledili našim konceptom.

1998
Lokalna Agenda 21 v
praksi, usposabljanje za
moderatorje in delavnice
za občine

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 svojega poslanstva in vizije smo se srečevali tudi s številnimi ovirami
in priložnostmi. V dveh desetletjih smo se zelo 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.«

Naš prvi projekt je bila Agenda 21 za Slovenijo leta
1995. Nastal je, ker smo želeli oblikovati pozitivno vizijo razvoja v obdobju tranzicije, ko se naša
država ni približevala modelu trajnosti, temveč se
je začela od njega pravzaprav oddaljevati. Pridobili
smo financerja, povezali 19 nevladnih organizacij
in strokovnjake, izdali zbornik in svoj projekt še isto
leto odmevno predstavili na mednarodni okoljski
konferenci v Sofiji. Dobili smo nov zagon in hitro
širili obzorja. Prvi projekt je v marsičem zaznamoval
našo nadaljnjo pot in stil delovanja ter je pomenil
odskočno desko za razvijanje nadaljnjih partnerstev
doma in v tujini.

1996–1998
Vodenje sekretariata
nevladne koalicije za
konferenco Okolje za Evropo
v Aarhusu (v sodelovanju z
društvom Gaja)

Mi smo Umanotera in to j
naša zgodba.

1998–2000
Ozaveščanje javnosti o
EU, trajnostnem razvoju in
procesu vključevanja

Ideje za ravnovesje.

1996–1999
CEE CAP, Vzorci potrošnje
in proizvodnje v Srednji
in Vzhodni Evropi, mreža,
programi in aktivnosti,
bilten Tools for Change
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Družba z okoljsko odgovornostjo
Nekaj vezi smo spletli tudi s poslovnim sektorjem, najprej s programom Rituali,
kasneje pa tudi s projektom Zelena pisarna. Največ smo sodelovali s podjetjem
Toyota, ki je med drugim financiralo naše učne komplete za osnovne šole z
dokumentarnim filmom Ala Gora in dodatnimi materiali o podnebnih spremembah. Kljub želji pa nam je bilo vedno težko sodelovati s podjetji, ne da bi
ob tem naleteli na konflikt interesov. Sami smo seveda vedno pazili, da nismo
promovirali produktov ali tehnologij posameznih podjetij in da ta niso vplivala
na naša stališča ali dejavnosti. Kljub temu lahko zelo hitro in povsem naključno
nastane napačen vtis v javnosti.
Včasih je bolj od vsebine nekega sodelovanja pomemben vtis, ki si ga javnost
oblikuje o njem. O tem najbolje priča primer iz prakse. Eno od avtomobilskih
podjetij je organiziralo oglaševalsko kampanjo, v kateri so trdili, da avtomobil
njihove znamke povzroči manj izpustov CO2 kot štirje tekači. Nad sporočilom
smo bili zgroženi in smo jih nameravali prijaviti na Slovensko oglaševalsko
zbornico. A tega nismo naredili, ker bi nam lahko kdo očital, da zaradi sodelovanja s Toyoto nismo objektivni. Namesto prijave smo se obrnili neposredno na
oglaševalsko agencijo in ji predlagali, da oglas umaknejo. In so ga.
Jutri oblikujemo danes
Odpornost (resilience) je bogat in kompleksen koncept, ki zaradi svoje relevantnosti v času z negotovo prihodnostjo že marsikje izriva oziroma nadomešča
trajnostni razvoj. Opredeljen je kot sposobnost sistema, da med spreminjanjem okolja absorbira motnje in se reorganizira tako, da ohranja svoje funkcije,
strukturo, identiteto in odzivnost. Odporen ekosistem ali organizem lahko
vzdrži šoke in se ponovno zgradi, ko je to potrebno. To sposobnost moramo za
prihodnost krepiti danes.
To velja tako za Umanotero, ki se je v 21. letu delovanja znašla v enem najbolj
kritičnih obdobij, kot za širšo družbo – za druge organizacije, skupnosti, države
in celo za našo civilizacijo. Scenariji za prihodnost so namreč zelo negotovi – od
optimističnih do apokaliptičnih. Še najmanj verjeten pa je tisti, ki predvideva
nadaljevanje obstoječih trendov.
Umanotero vidimo kot organizacijo s prirojeno veliko mero odpornosti.
Verjamemo, da nas bo težka okoliščina okrepila za novo obdobje. Okrepila
bo našo moč v polju neodvisnega delovanja in stabilnejšega financiranja. Ko
obstoj organizacije ni samoumeven, se odprejo vprašanja o njenem pomenu za
skupnost, s tem pa tudi o tem, kdo naj zagotovi pogoje za njeno neodvisno in
strokovno dejavnost.
Ob dvajsetem rojstnem dnevu v prelomnih časih naše krmilo prevzema Gaja.
Vida prehaja z mesta direktorice v upravo. Če bi nas vprašali, kje vidimo Umanotero čez 20 let, bi najbrž odgovorili, da bi nas najbolj veselilo, če takrat njen
obstoj sploh ne bo več potreben. Ker pa bo nevladni sektor nedvomno moral
tudi v prihodnje odigrati vlogo spodbujevalca potrebnih družbenih sprememb,
verjamemo, da bomo ostali eden glavnih motorjev te preobrazbe. In da bomo
čez 20 let delovali v čisto pravi eko hiši.
P. S.: Pijača, ki je na Umanoteri največ popijemo, je čaj. Ekološki in iz pravične
trgovine, seveda.

2004
Koga okolje briga, dogodki
ob dnevu Zemlje

2004
Volitve v Evropski
parlament, kampanja

2004
Prijatelji narave, program
varstva narave

2004–2007
Program Dobra družba
za podporo razvoju
nevladnega sektorja v
Sloveniji

2004
Neformalna skupina
Okoljski center,
soustanovitelji

Kljub vedno večjemu številu naprednih, jih je žal
še vedno večina takšnih, ki ostajajo na stereotipnih
modelih razumevanja razvoja. Tudi v občinah je največ odvisno od konkretnih oseb. V eni lahko velike
premike dosega en strasten uradnik, v drugi vlogo
zagovornika trajnostnega razvoja opravlja kar župan.
2004
Koalicija za trajnostno
ravnanje z odpadki,
pobudniki in koordinatorji

2001
Slovenija – območje brez
gensko spremenjenih
organizmov, raziskava in
publikacija

2001–2002
Trije vidiki delovanja
nevladnih organizacij na
treh področjih okoljske
zakonodaje

2001
Rio+10, Strokovne podlage
za pripravo poročila o
uresničevanju trajnostnega
razvoja v Sloveniji

2001
Kyoto Protocol is the only
Shield we need, akcija ob
srečanju Bush-Putin

2000
Akcija Parlamentarne
volitve 2000, primerjava
predvolilnih programov

2000
Kampanja proti gensko
spremenjenim organizmom

Na srečo oblakom in dežju sledi sonce. Sami smo
znanilce novega zelenega vala prepoznali v doku-

Od leta 2008 opažamo, da zaradi pogostih menjav ministrske ekipe na vladni strani ne najdemo
ustreznih sogovornikov. Pogosto prihajamo v stik z
ljudmi, ki nimajo znanj niti o vsebinah trajnostnega
razvoja niti o demokratičnih procesih. V takšnih
okoliščinah se težko pogovarjamo, kaj šele dosegamo napredek.

Strateško prednost sodelovanja z občinami vidimo
predvsem v tem, da na tej ravni ni tako pogostih
kadrovskih menjav kot na državni, zato je mogoče
aktivnosti zastaviti dolgoročno. Napredne lokalne
politike tudi običajno niso vezane na strankarsko
politiko, ampak na vizijo in strokovne vsebine. Na
lokalni ravni imamo številne primere dobrih praks.
Ljubljana je postala Zelena prestolnica Evrope
2016, imamo sedem »zero waste« občin, impresivni so tudi trajnostni projekti manjših občin, kot so
Šentrupert, Škofja Loka, Idrija in Pivka. Napredne
občine že danes kažejo takšno raven razumevanja,
ki je država očitno še nekaj časa ne bo zmogla.

2004
Koalicija za Volovjo reber,
aktivno članstvo

Velik globalni tektonski premik se je zgodil takoj po
prelomu tisočletja. V Združenih državah so izvolili
Georgea W. Busha, kmalu zatem sta v terorističnih
napadih padla dvojčka. Če se je vse od Kjotskega
protokola leta 1997 zavedanje javnosti o pomenu
okoljevarstvenih tem krepilo, se je zdaj naenkrat
zgodil nepojmljiv preobrat. Vojna proti terorizmu.
Povečevanje nadzora in omejevanje svobode. Mučenja in ugrabitve.

Do leta 2004 nam je uspelo imeti dober dialog z državo, čeprav smo ves čas ohranili kritično držo. Leta
2000 smo Ministrstvo za okolje in prostor celo prijavili na Ustavno sodišče zaradi znižanja standardov
z novo uredbo o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic. Ta
je predstavljala velik korak nazaj ter grožnjo zdravju
ljudi in naravnemu okolju. V tistem času smo oboji
razumeli svoje vloge, sami pa smo bili po potrebi
pripravljeni tudi ugrizniti roko, ki nas je hranila.

Državo začnejo prehitevati občine
Imamo veliko izkušenj z občinami. Že leta 1997 smo
organizirali posvet v Novem mestu o lokalnih agendah 21. To je bil eden od načinov sodelovanja, v
obliki usposabljanja. Nato smo začeli opravljati tudi
konkretne storitve za občine in kandidirati na njihovih razpisih. Pri nekaterih občinah se je sodelovanje
razvilo do te mere, da nas povabijo, da predstavimo
mnenje, in da k njihovemu delovanju prispevamo
konkretne nove vsebine. Vzporedno s tem smo tudi
redno anketirali županske kandidate pred lokalnimi
volitvami.

2003
Promocija trajnostnega
načina ravnanja z odpadki
v lokalnih skupnostih,
delavnice

Neprijetna resnica in večne modrosti
Naš čas ima mnoge mejnike in kar nekaj se jih ni zgodilo zaradi nas samih, temveč zaradi velikih silnic v
zunanjem svetu. Ves čas smo se trudili delati profesionalno, intenzivno in strateško. A kadar nam zunanje
okolje ni bilo naklonjeno, če konstelacije pač niso
bile prave, so bila naša prizadevanja brez učinka.

Nemoč v delu s centri moči
Organizacijam, kot je Umanotera, pravimo nevladne.
To poimenovanje bolj kot o tem, kaj smo, govori o
tem, kaj nismo. Nismo država. In prav skozi zgodovino kakovosti odnosov s slovensko državo lahko
najbolje razberemo, kako visoko med prednostnimi
nalogami slovenskih politikov je postavljen trajnostni razvoj.

Čeprav je prišlo do odtujitve od institucij oblasti,
je to obdobje vendarle postreglo s pomembnim
spoznanjem – strankarska politika sploh nima te
moči, ki si jo sama sebi pripisuje. V Sloveniji so centri moči drugje. Če smo še pred nekaj leti strategijo
uresničevanja trajnostnega razvoja videli predvsem
v kontekstu vpliva na načrte države, jo sedaj vidimo
drugje. Spremembe so se zelo intenzivno začele
dogajati od spodaj navzgor, kar tudi redefinira vlogo
Umanotere.

2003
Ustanovitev podjetja
Modra, komunikacije in
moderiranje, d. o. o.

Ugled objektivne in neodvisne organizacije je v naši
dejavnosti ključen, predvsem zaradi zaupanja ljudi,
ki ga vidimo kot svojo najpomembnejšo moč. Vedno
smo se držali tudi načela transparentnosti, čemur
pritrjuje priznanje inštituta Ekvilib, ki nas je leta
2012 prepoznal kot najbolj transparentno civilnodružbeno organizacijo.

Leta 2011 je vlada celo ukinila svojo Službo za
podnebne spremembe, Ministrstvo za okolje in
prostor, Svet za trajnostni razvoj in Svet za varstvo
okolja. Tudi druge odločitve na državni ravni so
šle pogosto v povsem nasprotno smer od stroke,
zdravega razuma in javnega interesa. Takšen primer
je bila gradnja TEŠ 6 – kar nismo mogli verjeti, da
se to kljub jasnim izračunom in projekcijam lahko
dogaja. Angleški publicist George Monbiot nam je
takrat predlagal, da namesto peticij organiziramo
priklenitveno akcijo pred poslopjem TEŠ 6, češ da je
to edina možnost, da preprečimo njegovo izgradnjo.
Danes vidimo, da je imel prav. Naše konstruktivno
ravnanje na primeru TEŠ 6 res ni delovalo.

2003
Ogledalo vladi 2000–2002,
The Green NGO Monitor

Leta 2007 smo se drugič preselili, in sicer v Okoljski
center na Trubarjevo, kjer delujemo še danes.

Drug val pesimizma je leta 2008 prinesla finančna
kriza, v kateri smo sprva videli priložnost. Pa se je
izkazalo ravno nasprotno – namesto okoljskih tem
so prevladali varčevalni ukrepi, slabitev vladnih
institucij in razkroj socialne države. Opravljati poslanstvo nevladne organizacije v takšnih
okoliščinah ni lahko. Sami smo si pomagali tudi z
modrostjo: »Naj nam bo dana moč, da sprejmemo
tisto, česar ne moremo spremeniti, naj nam bo dan
pogum, da spremenimo tisto, kar lahko spremenimo, in naj nam bo dana modrost, da razlikujemo
med obema!«

2002
Danes oblikujem jutri –
Slovenska pobuda za
trajnostni razvoj, proces
oblikovanja vizije in
strategije

Naši glavni viri financiranja so bili projektni razpisi,
velik del tega denarja pa smo prejeli in takoj nato
razdelili kot upravnik sredstev za projekte, v katere
je bilo vključenih veliko partnerjev in podizvajalcev. Zaposleni Umanotere smo imeli ves čas nizke
plače. Nemalokrat smo organizacijo podpirali tudi
sami in vanjo vlagali lastna sredstva, od denarja do
pohištva ali računalniške opreme.

Med njimi je bilo več kot 150 multimedijskih predavanj o podnebnih spremembah, ki so bila naša
najbolj množična dejavnost, saj se jih je udeležilo
okrog 5.000 ljudi, zelo različnih skupin, na vseh
koncih Slovenije in tudi v tujini. Če so predavanja
predvsem izpostavljala grozeče nevarnosti podnebnih sprememb, smo vzporedno zagnali projekte, ki
so ponujali tudi konkretne rešitve tega problema.
Tako so nastali program Plan B za Slovenijo, okoljevarstvena peticija Ukrepaj zdaj!, promocija izračunavanja ogljičnih odtisov in program Zelena pisarna.

2001–2012
Tedenske E-novice

Začeli smo se tudi zavedati, da moramo svoje
delovanje organizirati na način, ki bo po eni strani
zagotavljal stabilnost organizacijske strukture in
kakovost vzpostavljenih procesov, po drugi strani pa
spodbujal inovacije, odzivnost na družbene izzive
in uvajanje novih vsebin. Ves čas smo se tudi trudili,
da bi bila služba na Umanoteri za naše sodelavce
veliko več kot le služba. Hoteli smo ustvariti razmere, v katerih bi se njihova poklicna pot prepletala z
njihovim osebnim poslanstvom in osebno rastjo. V
tem duhu smo spodbujali člane ekipe k samoiniciativnosti, razvoju kulture komuniciranja, samospoznavanju in iskanju osebne vizije.

mentarnem filmu Ala Gora Neprijetna resnica, v
Sternovem poročilu o vplivu podnebnih sprememb
na svetovno gospodarstvo in v poročilu Medvladnega panela Združenih narodov o podnebnih
spremembah (IPCC). Porast svetovne in slovenske
ozaveščenosti ter tudi večja pozornost politikov,
novinarjev in gospodarstvenikov sta nas spodbudila
k organizaciji številnih odmevnih aktivnosti.

2001–2005
Koalicija za Slovenijo brez
GSO, koordinacija

se odločili, da svojo pozornost namenimo najbolj
perečim vprašanjem, kot so grožnje podnebnih
sprememb in aktivnosti za prehod v nizkoogljično
družbo. Umanotera se je v tem času postopno uveljavila kot ugledna organizacija.

2001–2004
GSO novice

6

8

Ideje za ravnovesje.

20 let Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj.

dr. Romana Jordan, slovenska poslanka v
Evropskem parlamentu 2004–2014

dr. Pavel Gantar, urbani sociolog

»Od Agende 21 za Slovenijo davnega
leta 1995 pa do Plana B ni mogoče
spregledati odločilne konceptualne in
organizacijske vloge Umanotere pri
dokumentih, predlogih in pobudah, ki so
korak za korakom spreminjali poglede
na gospodarski in družbeni razvoj.
Marsikatera ideja trajnostnega razvoja,
ki je danes samoumevna in je last vseh,
pred ustanovitvijo Umanotere sploh ni
obstajala.«

»Umanotera zapletene izzive predstavlja
na razumljiv način. Zaveda se, da
ni dovolj le ozaveščanje političnih
odločevalcev. O svojih predlogih
aktivno obvešča državljane in preko
»glasu ljudstva« pritiska na politične
odločevalce. Upam, da bo s civilnopolitičnimi akcijami vztrajala, saj mora
trajnostni razvoj slej ko prej postati
središče slovenske prihodnosti.«

9

10

Ideje za ravnovesje.

20 let Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj.

11

Trajnostni razvoj (1995)

Napredovanje brez nazadovanja
Nekatere ideje so za prihodnost pomembnejše od drugih. Trajnostni razvoj je ena takšnih idej. Z vse večjo
željo po uresničevanju načel trajnostnega razvoja raste tudi potreba po njegovi jasnejši, oprijemljivejši in
uporabnejši opredelitvi. Le tako bomo lahko prišli do odgovora, kako s svojo energijo, znanjem in finančnimi
sredstvi krepiti in spodbujati družbo, ki bo spoštovala ekološka načela in zagotavljala boljšo vizijo
prihodnosti.
Čeprav ima pojem trajnostnosti na Slovenskem svoje korenine v dvestoletnem trajnostnem gospodarjenju
z gozdovi, uveljavljanje celovitega koncepta trajnostnega razvoja v slovenski družbi sovpada z ustanovitvijo
Umanotere. Leta 1995 je namreč v njeni koordinaciji skupina nevladnih organizacij pripravila prispevek k
strategiji trajnostnega razvoja z naslovom Agenda 21 za Slovenijo. Ta predstavlja optimističen koncept človeške družbe kot samouravnavajočega sistema, ki se bo sam sposoben uravnotežiti z ostalo naravo, ne da bi
moral za to žrtvovati gospodarski razvoj in kakovost življenja.
V naslednjih letih se je Umanotera posvetila povezovanju nevladnih organizacij pri oblikovanju nacionalnega
poročila ob Svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju (2002) in strategije Plan B za Slovenijo (2007 in 2010) ter
koordinaciji mreže Plan B za Slovenijo (2009 do danes).
Vizijo trajnostnega razvoja je Umanotera promovirala tako med odločevalci (pobuda Poziv vladi za zeleni
razvojni preboj, projekt Ogledalo vladi, manifesti in analize predvolilnih programov) kot tudi širšo javnostjo
(različna predavanja in medijske objave).

2007
Podnebni profili
predsedniških kandidatov,
kampanja ob predsedniških
volitvah

2007
Odprtje Okoljskega centra
na Trubarjevi 50

2007
Narava v živo, kratki filmi

2007–2010
Planet sprememb,
interaktivni učni paket

2007+
Krilca, darila s čarobno
močjo

2007
Plan B 1.0, alternativni
razvojni program za
Slovenijo

V več kot 20 letih po okoljski konferenci Združenih narodov v Riu de Janeiru sta izraza »trajnostni razvoj« in
»trajnosten« postala široko uporabljana po vsem svetu.

2007
Geopedija, tematski
interaktivni atlas Slovenije
ter analize o naravi in
okolju

2007
Tedenske E-novice
preimenovane v Etc.
Ekološki tedenski cirkular

2006
Podnebni profili županskih
kandidatov, brošura in
kampanja pred lokalnimi
volitvami

2006
Ogledalo vladi 2006:
Praksa in značilnosti
sodelovanja s civilno
družbo

2006
Eko hiša, zasnova koncepta
in konferenca o eko centrih

2006–2009
Rituali, program
ozelenjevanja pisarniške
dejavnosti s svetovanjem
in klubom

2006
Vodikova ekonomija,
predavanje Jeremyja
Rifkina

2005–2007
REACH, kampanja za strožjo
kemijsko zakonodajo

2005
GSO, projekt GEnFOODInfoNet

2005
No waste is good waste,
ozaveščanje z delavnicami
in publikacijo

2004
3MUHE, ustanovitev
trgovine (z Društvom
Humanitas)

Nekateri koncepti so se v naši družbi uspešneje uveljavili kot drugi. Vsem pa je
skupno to, da si brez njihove dolgoročne uveljavitve težko predstavljamo okoljsko in
družbeno pravično prihodnost.

trajnosten razvojni model.

Trajnostni razvoj predstavlja dinamično ravnovesje med človekom in naravo, ki omogoča socialno pravičnost
in medgeneracijsko solidarnost. Pomeni tudi, da namesto naravnih omejenih dobrin izkoriščamo neomejene
zmogljivosti svojega razuma, da bomo lahko okolje in vire zapustili naslednjim generacijam v boljšem stanju,
kot smo jih podedovali.

2007
Človekove pravice in
okolje, posvet z varuhinjo
človekovih pravic

Najpomembnejšo sled v času pa je Umanotera pustila z izpostavljanjem in promocijo
naprednih vsebinskih konceptov trajnostnega razvoja. Z njihovim uvajanjem v
slovenski prostor je bila pogosto pred svojim časom in je nastopala v vlogi znanilca
sprememb, ki šele prihajajo.

Občina Šentrupert se je kot ena
prvih v Sloveniji odločila za celovit

Razvoj, ki je trajno uravnotežen, obstojen, vzdržen in okoljsko odgovoren
Trajnostnost je koncept, s katerim opisujemo sistem, ki je mnogonamenski in sonaraven. Pri prvem pojmu gre
za preprosto načelo, da ima sistem več vlog in več namenov, katerih uporabniki smo tudi ljudje. Slednji pa
predstavlja rabo naravnih virov in ekosistemskih storitev na način, ki ohranja vse naravne sestavine sistema
in ki je skladen s potrebami tako sedanjih kot prihodnjih generacij.

2007–2009
Podnebno sporočilo,
multimedijska predavanja

112 projektov, 479 dogodkov, 115 publikacij ter 51 video in digitalnih vsebin – to
je bogata bera najbolj oprijemljivih rezultatov dveh desetletij delovanja Umanotere.
Njihova številčnost je tudi posledica aktivnega sodelovanja s posamezniki in
organizacijami, ki delujejo na področjih trajnostnega razvoja.

Zaradi svoje razširjenosti sta oba pojma redko pravilno opredeljena in razumljena, pogosto celo zlorabljena.
Pravi izziv za prihodnost je torej v tem, da jima povrnemo pravo vsebino in vzpodbudimo prehod k njunemu
udejanjanju v praksi.

2007
Kalkulator za izračun
ogljičnega odtisa za
posameznike

Sejalci koceptov prihodnosti.

Epilog
V Sloveniji izraza »trajnostni razvoj« in »trajnosten« najdemo tako v programih političnih strank, razvojnih
strategijah, gospodarskih vizijah kot tudi večini drugih strateških dokumentov. Tudi Evropska unija je v svoji
strategiji razvoja Evropa 2020 opredelila pameten, trajnosten in vključujoč razvoj kot glavno vodilo, ki bi mu
morali slediti na vseh področjih.
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Zelena proračunska reforma (1996)

Moderiranje skupinskih procesov (2000)

Pravičneje zbrani davki in pametneje
razdeljena javna sredstva

Skupine, ki so močnejše od seštevka
posameznikov

Dve slabosti slovenskega državnega proračuna sta obstoječ model subvencij in neustrezna davčna politika.
S subvencijami država posredno ali celo neposredno spodbuja okolju škodljive izdelke in storitve, namesto
da bi spodbujala koristne naložbe in dejavnosti. Z davki pa izdatno obremenjuje dobre stvari, kot je delo,
namesto da bi obremenila izčrpavanje naravnih virov in izpuste toplogrednih plinov. Zelena proračunska
reforma na te izzive odgovarja s svežnjem ukrepov, ki okoljske izboljšave nadgrajujejo z gospodarskimi
spodbudami in hkrati odpirajo priložnosti za pravičneje zbran proračun.
Koncept zelene proračunske reforme je Umanotera predstavila v letih 1996–1998 z mednarodnim projektom
Zelena proračunska reforma – možnosti v Srednji in Vzhodni Evropi. Med rezultati projekta je bila tudi študija
za Slovenijo, ki je izšla v zborniku Zelena proračunska reforma v Evropi, Države v ospredju (Springer-Verlag,
1999).
Na isto temo je Umanotera leta 2013 pripravila tudi posebno poročilo za Slovenijo. Poročilo je kot prvo v Sloveniji razgalilo okolju škodljive subvencije, ki jih slovenska država namenja različnim prejemnikom v sektorjih
energetike, kmetijstva in transporta. Nakazalo pa je tudi priložnosti za spremembe in za prihranke v državnem
proračunu, ki bi lahko pozitivno vplivali na okolje in obenem spodbudili trajnostno prestrukturiranje slovenskega gospodarstva.
Istega leta je Umanotera oblikovala publikacijo Ukinjanje škodljivih subvencij: uravnoteženje javnih financ s
trajnostno vizijo, ki je pokazala, da je v letu 2011 znesek škodljivih subvencij v sektorjih energije, transporta
in kmetijstva presegel 500 milijonov evrov. Na tej podlagi je podala pobudo za kampanjo Spremenimo minus
v plus, v kateri je skupaj z več kot 100 drugimi organizacijami pozvala vlado, naj v rebalansu proračuna za
leto 2014 zagotovi ukinitev škodljivih subvencij v višini vsaj 100 milijonov evrov in s tako privarčevanimi
sredstvi ohrani pravice na področjih zdravstva, izobraževanja, sociale, kulture in pokojnin.

Vladna koalicija mandatarja
Mira Cerarja je leta 2014 zeleno
proračunsko in davčno reformo
uvrstila med devet prednostnih
koalicijskih projektov svojega

Epilog
Vladna koalicija, ki je začela mandat septembra 2014, je med svojih devet prednostnih projektov umestila
tudi projekt Zelena proračunska in davčna reforma. S tem je koncept prvič v zgodovini Slovenije dobil svoje
mesto tudi v najpomembnejšem programskem dokumentu izvršilne veje oblasti. Tako je dobil možnost, da
se razvije v dolgoročno usmeritev ter postane ena od temeljnih spodbud za hitrejšo strukturno preobrazbo
slovenskega gospodarstva in njegov trajnostni razvoj.

mandata.

Vladne stranke so v koalicijski pogodbi zapisale, da koncept temelji na zeleni usmeritvi. Država naj bi tako
namesto pozitivnih, denimo delo ali kapital, raje obdavčevala negativne dejavnike, kot je onesnaževanje. Na
ta način bi zmanjšala stroške dela in okoljske pritiske, povečala pa stroškovno konkurenčnost.
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Čeprav se v skupine povezujemo zato, da bi lahko dosegli več, se v njih pogosto razhajamo v zamislih,
prepričanjih, načinih izražanja in vedenjskih vzorcih. Posamezniki zaradi različnih pogledov pogosto ne vedo,
kako bi rešili težak problem, včasih pa se ne znajo niti sporazumeti o tem, kaj je jedro problema. V takšnih
primerih so jim v pomoč moderatorji, ki z uporabo posebnih tehnik in pristopov vsem članom skupine omogočijo
dejavno sodelovanje, skupini pa učinkovito uresničevanje svojega namena.
Umanotera je začela leta 2000 izvajati projekt Usposabljanje za moderiranje skupinskih razprav, predvsem z
namenom krepitve participatorne demokracije. Leta 2001 je nato v samozaložbi izdala priročnik za moderatorje Moderiranje skupinskih procesov, ki je leta 2002 izšel v prenovljeni izdaji.
Sodelovala je tudi pri vnovični oživitvi Društva moderatorjev Slovenije. To je nastalo leta 1997 za pomoč pri
povečevanju uspešnosti posameznikov in organizacij skozi izboljšanje učinkovitosti njihovega skupinskega
dela.
Epilog
V Sloveniji deluje sedem mednarodno certificiranih moderatorjev, ki s svojim znanjem in izkušnjami dnevno
sodelujejo pri moderiranju razprav v različnih organizacijah na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Poleg
njih moderatorske kompetence razvija in uporablja okrog 100 praktikov, zbranih v Društvu moderatorjev Slovenije – agentov sprememb, vodij, svetovalcev, učiteljev in drugih, ki v današnjem času kompleksnih družbenih izzivov prepoznajo dodano vrednost v participativnem in večdeležniškem snovanju rešitev.
Strateško upravljanje intelektualnega in emotivnega potenciala skupine
Moderiranje skupinskih procesov je poseben način upravljanja komunikacije v skupini. Namenjen je povečanju možnosti, da skupina doseže svoj cilj oziroma namen in da so hkrati tudi vsi njeni člani pri tem slišani
oziroma vključeni. Tehnike moderiranja spodbujajo in usmerjajo ustvarjalno razmišljanje z namenom oblikovanja idej ali sprejemanja odločitev.
Skupino oblikujejo posamezniki, ki se zavestno vključijo v skupinski proces z jasno opredeljenimi cilji in pričakovanji. Člani skupine verjamejo, da bodo s skupinskim delom lažje dosegli zastavljene cilje in da ima vsak
izmed njih intelektualni kapital in voljo, ki bosta pripomogla k njihovemu učinkovitejšemu uresničevanju.
S pomočjo skupinskega procesa člani skupine sistematično napredujejo proti izboru idejnih rešitev za določen problem ali doseganju soglasja o predlagani odločitvi. V skladu z zastavljenimi cilji in sprotnimi potrebami skupine moderator izbere metode in tehnike skupinskega dela.

Zelena proračunska reforma je glavni instrument za povečevanje trajnosti proračuna.
Ko država določen odstotek obdavčitev dela prenese na obdavčenje porabe naravnih virov ter okoljskih
izpustov, ostane skupno davčno breme enako. Bistveno pa se s tem spremeni kakovost zbiranja prihodkov v
proračun.

Proaktivna kavarna (Pro Action
Café) je akcijsko naravnan proces,
ki mobilizira moč skupnosti za
razvijanje pobud ali projektov, ki
jih želijo uresničiti posamezniki. V

2009
Voda – Ekologija –
Varčevanje, ozaveščevalni
plakati

2009
Pravična trgovina v Burkina
Fasu – pogled v prihodnost

2009
Prilagajanje podnebnim
spremembam: od okvira EU
do ukrepanja v Sloveniji,
posvet

2009
Razstava na prostem o
podnebnih spremembah,
naročnik MOL

2009
17 mitov in resnic o
podnebnih spremembah,
dokument

2009
Javnomnenjska raziskava o
podnebnih spremembah (v
partnerstvu z Mediano)

2009
Ukrepaj zdaj!, kampanja
za ambiciozno podnebno
politiko

2009
Analiza trga za 10 okolju
prijaznih storitev in skupin
izdelkov v Sloveniji

2009
Do kam seže Slovenija?,
soavtorji razstave v
Državnem zboru

Ljubljani se sestaja enkrat mesečno.

2009–2010
Izobraževanja za
izračunavanje ogljičnega
odtisa

2009
Zeleni izziv: okoljsko
učinkovit IT, konferenca

2008–2010
Enlarging FAIR, ozaveščanje
o pomenu pravične
trgovine

2008
Uvedba sistema kakovosti
delovanja Umanotere

2008
Dobre planete je težko
najti, promocijski materiali

2008
Pravične tkalke v Burkina
Fasu, usposabljanje v
tkanju blaga

2008
Planet prihodnosti,
dokumentarni film

2008
Podnebne spremembe,
posvet v Državnem svetu

2008–2010
Izračuni ogljičnih odtisov
organizacij in podjetij

2008
Spremenimo klimo,
kampanja ob
parlamentarnih volitvah

2007–2008
Slovensko predsedovanje
EU in varstvo okolja
(v partnerstvu z
organizacijo Greenpeace)

Prenos obdavčitev lahko pomembno spremeni strukturo in okoljske vplive gospodarske aktivnosti v državi. Ker je stroškovna stran enako pomembna kot prihodkovna, zelena proračunska reforma predvideva štiri
strategije – porabiti manj (država ne izplačuje več okolju škodljivih investicij), porabiti bolje (država spodbuja
zelene investicije), zbrati več (ekološki davki in trošarine) ter zbrati bolje (obdavčiti slabo, ne dobro).
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Zero Waste (2003)

Pravična trgovina (2004)

Ideal sklenjenih materialnih tokov

Omejevanje uničujočega vpliva svetovne
trgovine

Vsak odpadek lahko usmerimo v eno od treh smeri: na odlagališče, v sežigalnico ali v recikliranje oziroma
vnovično uporabo. Na vsaki od smeri so se oblikovale industrije, ki se medsebojno izključujejo in za
odpadke tekmujejo. Koncept »zero waste« lokalnim skupnostim ponuja pozitivno alternativo – v smeri
zagotavljanja trajnostnega načina uporabe materialov že od samega začetka proizvodnih procesov.
Umanotera se je s problematiko odpadkov ukvarjala med letoma 2000 in 2005. Kot ustrezno alternativo
tedanjemu sistemu ravnanja z njimi je leta 2003 predlagala koncept »zero waste« (družba brez odpadkov).
V tem obdobju je izdala tudi več publikacij in prevod filma, ki so bili namenjeni izobraževanju in ozaveščanju državljanov, javnih institucij, stroke in širše javnosti o preprečevanju, zmanjševanju in ločenem zbiranju
odpadkov.
Leta 2010 je med nevladnimi organizacijami delo na področju odpadkov v Sloveniji prevzelo društvo Ekologi
brez meja. Leta 2014 se je včlanilo v mrežo Zero Waste Europe in s tem postalo njena nacionalna organizacija za Slovenijo. Preko programa Zero Waste Slovenija na nacionalni ravni uspešno vzpostavlja platformo za
sodelovanje in povezovanje z občinami, podjetji in državno politiko ter koncept in dobre prakse promovira
doma in na mednarodni ravni.
Epilog
Slovenija ima med evropskimi državami najvišji delež ločeno zbranih odpadkov. Ljubljana se je kot prva
evropska prestolnica priključila evropski mreži lokalnih skupnosti na poti do cilja »zero waste«, poleg nje pa
v mreži sodeluje še pet slovenskih lokalnih skupnosti. Kljub temu je na tem področju še veliko priložnosti za
napredovanje, zlasti z razširitvijo koncepta družbe brez odpadkov tudi na preostale lokalne skupnosti in na
nacionalno raven ter s spodbujanjem okolju prijaznega industrijskega oblikovanja v podjetjih.
Kroženje snovi brez konca
Koncept družbe brez odpadkov je Mednarodna zveza organizacij Zero Waste opredelila kot etični, gospodarski, učinkovit in vizionarski cilj, ki vodi družbo v spremembo življenjskega stila in navad ter k posnemanju
trajnostnih naravnih ciklov, pri čemer so vsi odpadni materiali surovina za nekoga drugega.
Koncept pomeni takšno oblikovanje in upravljanje izdelkov in procesov, ki privede do zmanjšanja prostornine in toksičnosti odpadkov ter tudi do ohranitve in predelave vseh materialov brez njihovega sežiga ali
odlaganja. S tem se preprečijo vsakršni izpusti v okolje, ki bi lahko ogrozili zdravje ekosistemov, ljudi, živali ali
planeta.
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Pri nakupu potrošniki ne kupijo le izdelka, ampak podprejo tudi način njegove izdelave in razmere, v katerih
je nastal. Z nakupom torej posredno vplivajo tako na ljudi kot tudi na družbeno in naravno okolje. Pravična
trgovina vzpostavlja trgovanje po etičnih načelih, saj prispeva k zmanjševanju revščine v gospodarsko manj
razvitih deželah in s tem k spreminjanju sveta na bolje. Poleg tega vzpodbuja okolju prijazno proizvodnjo,
zato je eden od pomembnih dejavnikov trajnostnega razvoja.
Iniciative za vzpostavitev slovenske pravične trgovine segajo v leto 2002, ko je društvo Humanitas v Burkina
Fasu organiziralo skupino žensk za proizvodnjo izdelkov iz blaga, barvanih s tradicionalnimi lokalnimi tehnikami – z zemljo ali indigom.
V naslednjih dveh letih je društvo preizkušalo dovzetnost slovenskega trga za izdelke pravične trgovine. Tem
prizadevanjem se je priključila tudi Umanotera, ki je v letu 2004 odprla prvo pravično trgovino v Sloveniji
3MUHE. Leta 2008 je upravljanje trgovine prevzela zadruga Odjuga, ki so jo ustanovili Umanotera, Društvo
Humanitas in Medium, d. o. o.
Epilog
Po zaslugi trgovine 3MUHE imajo slovenski potrošniki možnost nakupa različnih izdelkov pravične trgovine
s področij prehrane, umetnosti in rokodelstva ter osebne nege. Izdelke pravične trgovine ima danes v svoji
ponudbi tudi veliko drugih slovenskih trgovcev in gostincev. Med njimi so najpogostejši kava, čaji in čokolada.
Kljub temu koncept pravične trgovine do zdaj ni bil tako uspešen kot v nekaterih drugih državah, kar je deloma tudi posledica zmanjšanja kupne moči med gospodarsko krizo.
Cena, ki vključuje dostojanstvo
Pravična trgovina je trgovinsko partnerstvo, ki temelji na dialogu, transparentnosti in spoštovanju ter si prizadeva za večjo enakopravnost znotraj mednarodne trgovine.
Pravična trgovina pomembno prispeva k bolj trajnostnemu razvoju, saj zagotavlja boljše prodajne pogoje in
več pravic marginaliziranim proizvajalcem in delavcem, predvsem iz gospodarsko manj razvitih dežel.
Organizacije, ki se ukvarjajo s pravično trgovino, pomagajo proizvajalcem, ozaveščajo javnost ter si prizadevajo za spremembo pravil in prakse konvencionalne mednarodne trgovine.

Vrhnika se je med prvimi pridružila

Ime prve tovrstne trgovine 3MUHE

mreži lokalnih skupnosti na poti

predstavlja tri prednosti pravičnega

do družbe brez odpadkov in na

nakupa: dober nakup, dobro delo in

nacionalni ravni dosega najboljše

dober občutek.

2013–2014
Spodbujamo zelena
delovna mesta, analiza,
usposabljanja, nagradni
natečaj, konference,
priporočila

2013
Spremenimo minus v
plus, kampanja za ukinitev
škodljivih subvencij

2013
Zelena proračunska
reforma: odzivanje na krizo
s trajnostno vizijo, poročilo

2013
Umanoterina znamka,
natečaj in razstava za
znamko

2012
Trajnostni turistični produkt
Osrednjeslovenske regije,
zasnova turističnih izletov

2012
Poziv vladi za zeleni
razvojni preboj, kampanja

2012–2013
Čista zmaga, trajnostni
športni dogodki

2011–2013
EGO – Evropska zelena
pisarna, mednarodni
partnerski projekt

2011+
Tretji člen, spletna
skupnost za neposredno
demokracijo

2011–2013
Slovenija znižuje CO2:
dobre prakse, izbor, ogledi,
katalog

2011
Trajnostni integralni
turistični proizvodi
Osrednjeslovenske regije,
priprava kriterijev

2011
Moja organizacija
in trajnostni razvoj,
usposabljanje za
komunikacijske
profesionalce

2011
Iskriva Pozitiva, mladinski
glasbeni festival in razstava

2011
Ogljični odtis kot merilo
uspešnosti, 2. strokovna
konferenca

2010–2011
Center za računalniško
opismenjevanje Kafuli,
Burkina Faso, tečaji za
mlade

2010–2011
Do trajnostnega razvoja
preko odgovornega turizma
in pravičnotrgovinskega
povezovanja v Burkina Fasu

2010
Ogledalo vladi 2010: Zeleni
nevladni monitor

2010
Ogljični odtis kot merilo
uspešnosti, 1. strokovna
konferenca

2009–2010
Slovenija, 50+, potujoča
razstava o podnebnih
spremembah

2009+
Plan B za Slovenijo,
koordinacija mreže
nevladnih organizacij za
trajnostni razvoj

rezultate.
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Ogljični odtis (2007)

Zelena delovna mesta (2013)

Madeži, ki jih puščamo za seboj

Ravnovesje človekovih in pravic okolja

Podnebne spremembe so v največji meri posledica izpustov toplogrednih plinov, ki jih povzročajo
dejavnosti ljudi. Seštevek vseh takšnih izpustov, ki jih neposredno ali posredno povzročajo posameznik,
organizacija, dogodek ali proizvod, se imenuje ogljični odtis. Njegova določitev je lahko prvi korak v
načrtovanju zmanjševanja izpustov in odpravljanja njihovih škodljivih posledic.

Eden največjih izzivov človeštva je, kako zaščititi naravno okolje in biotsko raznovrstnost planeta, ki ga
ogrožajo podnebne spremembe in čezmerna raba virov. Drug velik izziv je, kako kljub hitri rasti svetovnega
prebivalstva vsem ljudem zagotoviti dostojno delo in s tem možnost blagostanja. Odgovor na obe vprašanji
ponuja zeleno gospodarstvo, ki izboljšuje blagostanje in socialno pravičnost, ob tem pa pomembno
zmanjšuje škodljive vplive na okolje in izčrpavanje naravnih virov.

Umanotera je leta 2007 izdelala prvi osebni kalkulator za izračun ogljičnega odtisa.
Leta 2009 je izdala slovenski prevod angleške publikacije Ogljični odtis (Uvod za organizacije in podjetja) ter
ločeno publikacijo s predstavitvijo primerov izračunov ogljičnega odtisa za podjetja, izdelke in dogodke na
primerih iz prakse v Sloveniji in Veliki Britaniji.
Umanotera je izvedla več seminarjev na temo ogljičnega odtisa, leta 2010 in 2011 je organizirala dve tematski konferenci, poleg tega pa je izračunala ogljični odtis več kot 15 slovenskim organizacijam. Umanotera
izračunava in zmanjšuje svoj odtis vsako leto od leta 2009.
Epilog
Medtem ko so posledice podnebnih sprememb že realnost ter sta izračun in zmanjševanje ogljičnega odtisa
v svetu že uveljavljena praksa okoljske odgovornosti podjetij in organizacij, je v Sloveniji ta koncept še vedno
v povojih. Odtis izračunavajo le nekatere najnaprednejše organizacije in tisti izvozniki, katerih naročniki to
zahtevajo.
Zaostanek se kaže tudi v umiku že pripravljenih predlogov Zakona o podnebnih spremembah, Državne podnebne strategije in Uredbe o ogljičnem odtisu, ki so jim najbolj aktivno nasprotovali predstavniki gospodarskega sektorja.
Zavarovalnica Triglav je na podlagi
prvega izračuna ogljičnega odtisa
za stavbo centrale in sedeža
območne enote v Ljubljani v letu
2012 oblikovala sveženj ukrepov za

Politični cilji EU za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov so bili na deklarativni ravni sicer ambiciozni
(40-odstotno znižanje do leta 2030 in do 95-odstotno znižanje do leta 2050). Kljub temu sta skrb vzbujajoča
trend zniževanja cene ogljika v shemi trgovanja in pomanjkanje politične volje za uvedbo odločnih ukrepov
za stabilizacijo podnebja na globalni ravni.

zmanjšanje porabe energentov.

Natančno določena cena napredka
Izraz ogljični odtis (carbon footprint) uporabljamo za ponazoritev količine izpustov ogljikovega dioksida (CO2)
in drugih toplogrednih plinov, za katero sta odgovorna posameznik in organizacija. Ogljični odtis lahko izračunamo za celotno organizacijo ter tudi za posamezno dejavnost, dogodek, izdelek ali posameznika.
Seštevek, ki ponazori ogljični odtis neke organizacije, je sestavljen iz niza virov emisij: od neposrednega
zgorevanja fosilnih goriv do posrednih vplivov, kot so službena pot zaposlenih ali emisije drugih organizacij,
ki organizacijo oskrbujejo z dobrinami ali storitvami.

Umanotera je leta 2013 in 2014 izvajala projekt Spodbujamo zelena delovna mesta, v okviru katerega je
pripravila pionirsko raziskavo glede zelenih delovnih mest, ki vsebuje analizo potencialov, stanja in dobrih
praks. Projekt je dvignil ozaveščenost o tem, kaj so zelena delovna mesta in kakšne razvojne priložnosti prinašajo, ter spodbudil povezovanje različnih akterjev na tem področju.
Poleg raziskave je Umanotera izvedla 24 seminarjev za lokalne skupnosti, podjetja in svetovalce zaposlitve.
Izpeljala je nagradni natečaj za projekte lokalnih skupnosti in podjetij na temo zelenih delovnih mest in pripravila predstavitev nagrajenih praks. Oblikovala je tudi spletni katalog dobrih praks, priporočila za nadaljnji
razvoj zelenega gospodarstva, e-seminar za podjetja in občine ter dve tematski nacionalni konferenci.
Epilog
V letu 2011 je bilo v Sloveniji v sektorju okoljskega blaga in storitev zaposlenih nekaj več kot 30.000 ljudi,
kar znaša 3,2 odstotka vseh zaposlenih. Sektor je ustvaril več kot 11 odstotkov celotnega bruto domačega
proizvoda.
Med najbolj perspektivnimi sektorji za ustvarjanje zelenih delovnih mest v Sloveniji so ekološko kmetijstvo,
učinkovita raba naravnih virov, gozdno-lesna veriga, proizvodnja energije iz obnovljivih virov, povečanje energetske učinkovitosti in trajnostni turizem. Na teh področjih je potenciala za skoraj 250.000 zelenih delovnih
mest do leta 2020 (v oceno so vključena nova zelena delovna mesta in ozelenjena obstoječa delovna mesta).
Zelena delovna mesta so pomembna tako zaradi zmanjševanja škodljivih vplivov na okolje kot tudi zaradi
povečanja konkurenčnosti gospodarstva in reševanja perečega problema brezposelnosti v Sloveniji. Podporni
sistem za njihovo spodbujanje predstavljajo raziskave, razvoj in ekoinovacije, zelene investicije, razvoj znanj
ter dvig okoljske ozaveščenosti.
Pozitivno s koristnim
Zelena delovna mesta so dostojna delovna mesta v zelenem gospodarstvu, predvsem v sektorju okoljskega
blaga in storitev, ter v ozelenjevanju procesov v drugih sektorjih, v katerih čistejše alternative ne obstajajo.
Spremembe na poti v zeleno gospodarstvo prinašajo vrsto sinergijskih učinkov. Varujejo okolje in zdravje
ljudi, ustvarjajo nova delovna mesta, zmanjšujejo stroške in povečujejo konkurenčnost, zvišujejo kakovost
bivanja ter ponujajo inovativne rešitve in razvojne priložnosti.

Projekt Zavezništvo znanja za
celovito energetsko obnovo javnih
stavb je leta 2014 prejel glavno
zelena delovna mesta: dobre prakse
2014
Ljubljana 2020, vizija
trajnostne Ljubljane

podjetij in lokalnih skupnosti.
2014–2015
Eko podjetniška jutra,
mreženje in krepitev
zelenih podjetnikov

2014
Sporočila znanosti o
podnebnih spremembah,
posvet s SAZU

2014
Pravična banka,
vzpostavitev dialoga za
ustanovitev etične banke v
Sloveniji

2014–2015
Trgovanje s prihodnostjo,
vpliv proste trgovine
na socialno varnost in
varovanje okolja

2013+
Za gozd – za nas, okrepitev
vpliva civilne družbe glede
gozdne zakonodaje

2013+
Spoznaj svoj življenjski
slog, izobraževanje za
trajnostno potrošnjo

2013–2014
Pomoč pri izvajanju
projekta CEC5

2013+
GPP 2020, Zeleno javno
naročanje za nizkoogljično
gospodarstvo

2013
Trajnostni razvoj: od
formalnih zavez k vplivnim
dejanjem, predavanje z
delavnico

2013
Koalicija za gozd,
koordinacija

nagrado natečaja Partnerstva za
2013
Idejni načrt naravoslovne
učne poti v Krajinskem
parku Tivoli, Rožnik in
Šišenski hrib
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Priznanji sta prejela tudi projekta
Hiša zelišč in Nizkoogljičnost kot
razvojna priložnost regije.
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Ideje za ravnovesje.
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Lučka Kajfež Bogataj, profesorica
na Univerzi v Ljubljani

Boštjan Tadel, pisec

»Osebna izkušnja je bila nedvomno
ugotovitev, da Umanotera navkljub
svoji mednarodni odmevnosti in domači
uspešnosti ostaja na obrobju vplivne
sfere. Za ohranitev radikalne drže je to
nedvomno potrebno, kaj pomeni za
učinkovitost pri uveljavljanju lastnih
stališč, pa bo pokazal čas.«

»Skoraj bi lahko rekli, da je Umanotera
pred časom in da zaznava usodno
pomembne trende, še preden se pokažejo
njihove negativne posledice. Njen
prispevek je tudi holistični pristop, saj
nenehno povezuje dogajanja v naravi in
družbi, opozarja na njihovo prepletanje
in ponuja kompleksne rešitve. To je v
slovenski družbi žal redko.«

19

20

Ideje za ravnovesje.

20 let Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj.

ustanovitvi Umanotere za nekatere v Sloveniji precejšnja novost. Naš prvi projekt je bilo oblikovanje
Agende 21 za Slovenijo, ki je ponudila razmislek o
tem, kaj globalni cilj trajnostnega razvoja pomeni
za Slovenijo. Globalno Agendo 21 smo povezali s
tradicijo trajnostnosti, ki v Sloveniji obstaja že zelo
dolgo. Na okoljskem področju gre tu za uveljavljeno sonaravno gospodarjenje z gozdovi, ohranjanje narave in okoljsko zavest. Tudi v družbenem
in gospodarskem smislu ima Slovenija močno
trajnostno tradicijo solidarnosti in dolgoročnega
razmišljanja pri gospodarjenju, vsaj v določenih
delih družbe.

Intervju z
Jernejem Stritihom

Trajnostnost je nujni del
uspešne družbe.

Jernej Stritih je zaposlen v lastnem podjetju, ki se ukvarja s svetovanjem za trajnostni
razvoj. Rodil se je leta 1962 v Ljubljani, po izobrazbi pa je inženir gozdarstva. V
prostem času se je v mladosti ukvarjal s taborništvom in alpinizmom. Sedaj vesla
kajak, aktiven pa je tudi kot starešina v Zvezi tabornikov Slovenije.
V zadnjih dveh desetletjih je z nekaj prekinitvami sodeloval s fundacijo Umanotera,
najprej kot član prve uprave (1994–1996), nato v vlogi predsednika uprave (2005–
2009), od leta 2012 pa je vnovič član uprave, ki ji od 2014 spet tudi predseduje.
V obdobju 2009–2012 je opravljal funkcijo direktorja Službe Vlade za podnebne
spremembe. Sodeloval je tudi s prejšnjimi slovenskimi vladami, poleg tega je bil ves
čas aktivno vpet v številne mednarodne okoljevarstvene projekte in v delo nevladnih
organizacij, ki delujejo na tem področju.

»Glede na
vse izzive je
presenetljivo,
koliko je
Umanotera
v 20 letih
dosegla.«

Kako se spominjate začetkov sodelovanja z
Umanotero?
Za sodelovanje z Umanotero sem se odločil zato,
ker sva z Vido Ogorelec sodelovala že prej. V letih
1993–1994 sem bil državni sekretar na Ministrstvu
za okolje in prostor pri ministru Mihi Jazbinšku,
Vida pa je tam vodila odnose z javnostmi. To je
bil čas, ko so se v Sloveniji izvajale najpomembnejše reforme na področju okoljske zakonodaje,
med drugim smo uvedli tudi sistem financiranja
nevladnih organizacij. Ko se je ta doba končala, sva
oba odšla z ministrstva. Vida je začela razmišljati
o ustanovitvi fundacije, o tem sva se takrat veliko
pogovarjala in tako se je začelo moje sodelovanje
z Umanotero.

Kakšno je delo člana oziroma predsednika uprave
Umanotere?
Uprava Umanotere dejansko nima zelo veliko dela,
ker večinoma vse aktivnosti vodi direktorica s svojo
ekipo. Glavna naloga uprave je tako potrjevanje
formalnih zadev in sprejemanje strateških odločitev.
Zaradi tega je uprava Umanotere zelo zanimivo telo,
v okviru katerega potekajo intelektualne razprave o
konceptu trajnostnega razvoja, o tem, katere teme
so v določenem času najpomembnejše za Slovenijo
in na kakšen način jih predstaviti.
Kako ste doživeli razvoj Umanotere v tem času?
Tema trajnostnega razvoja, ki jo je leta 1992
izpostavil svetovni vrh v Riu de Janeiru, je bila ob

Sledilo je obdobje, ko je bilo zaradi procesa približevanja Slovenije Evropski uniji na voljo precej
mednarodnih sredstev za nevladne organizacije.
Takrat je bila Umanotera aktivna tudi v vzhodnoevropskih, evropskih in mednarodnih nevladnih
mrežah, ki so zastopale okoljski vidik v združevanju
Evrope. Nekje od leta 2000 pa je pozornost vedno
bolj namenjala vplivanju na slovensko politiko.
S Planom B za Slovenijo smo začeli podrobneje
predlagati aktivnosti, ki bi jih morala Slovenija
izvajati za uveljavljanje trajnostnega razvoja. Tedaj
je marsikdo verjel, da bodo z včlanitvijo v EU vsa
vprašanja rešena in bo vse delovalo samo od sebe,
mi pa smo želeli spodbuditi razmislek o dolgoročnih razvojnih ciljih in prispevku Slovenije k skupnim
naporom EU ter sveta.
Zadnjih deset let, odkar smo člani EU, je Umanotera uveljavljena kot ena od referenčnih organizacij
na področju trajnostnega razvoja, ki izvaja zelo
veliko različnih projektov. Se pa tudi pri njenem
delu kaže širša kriza, v kateri se nahaja cel svet.
Tako v Sloveniji kot v Evropi je bil na področju
trajnostnega razvoja do krize leta 2008 najbolj
pereč okoljski vidik trajnosti, ki ga je ogrožala
nebrzdana gospodarska rast. Gospodarska kriza je
pokazala, da neskončna rast na račun okolja ni mogoča. Danes pa ugotavljamo, da sta najbolj akutna
gospodarski in socialni vidik trajnostnega razvoja.
Javne finance Slovenije so na primer dolgoročno
nevzdržne, pričakovanja o novi gospodarski rasti
pa se nikakor ne uresničijo. Najočitnejši znak
ogrožene gospodarske in socialne trajnosti je medgeneracijski konflikt, ki se poglablja v našem delu
sveta. Današnji mladi so prva evropska generacija
po dolgem času, ki ne more pričakovati boljšega
življenja, kot so ga imeli njihovi starši.
Zdaj že vsi uporabljajo termin trajnostni razvoj.
Zdi se, da je postal nekakšna floskula. Kako ga vi
osebno doživljate?
Za trajnostni razvoj obstaja več strokovno uveljavljenih definicij, ki ga pojasnjujejo z različnih
vidikov in ki jih je mogoče uporabiti v različnih
kontekstih. Mislim pa, da če zadeve razumemo,
ni pomembno, katero etiketo za trajnostni razvoj
uporabljamo – ali je to trajnostni razvoj, zelena
rast, socialna pravičnost, finančna vzdržnost,
varstvo okolja ali kaj drugega. To ni pomembno,
pomembna je njegova vsebina. Tega se zaveda
tudi Umanotera, ki ves čas skrbi za teoretično
jedro trajnostnega razvoja in za to, da lahko vsakomur jasno razloži njegov pomen. Na to temo izvaja
tudi veliko usposabljanj.

Kaj so po vašem mnenju največji dosežki
Umanotere?
Tega je precej. Na začetku svojega delovanja je velik
poudarek namenjala udeležbi javnosti v procesih
odločanja kot ključnemu mehanizmu za zagotavljanje trajnostnosti. Umanotera je bila del evropske
koalicije nevladnih organizacij, ki so sodelovale pri
pogajanjih o Aarhuški konvenciji pred letom 1998.
Veliko je naredila glede promocije trajnostnega razvoja v podjetjih in različnih institucijah, predvsem
s pomočjo različnim akterjem pri razumevanju, kaj
to za njih pomeni in kaj lahko storijo. Izpostavil bi
še koncept Plana B za Slovenijo, ki je predstavil
jasno trajnostno vizijo za celo državo in ki se vse
bolj seli tudi v programe strank in vlad. Iz obdobja zadnjih let bi omenil koncepta zelene rasti in
zelenih delovnih mest, s katerima želimo pokazati, da ohranjanje okolja in trajnostnost dejansko
ne pomenita stroška, temveč investicijo v boljšo
učinkovitost. Trajnostnost tako razumemo kot nujen
sestavni del dobrega gospodarjenja in uspešnega
gospodarstva.
V različnih vlogah ste sodelovali pri delu izvršilne
oblasti. Kaj so tisti kritični dejavniki, ki sploh odločajo o tem, ali bodo teme trajnostnega razvoja iz
vizij in strategij prešle v prakso?
Na eni strani so pomemben dejavnik ljudje, ki
sprejemajo odločitve vsak pri sebi oziroma znotraj
svoje organizacije. Če odločajo racionalno in na
temelju vrednot skupnosti, so odločitve v Sloveniji
večinoma trajnostne. Kritično pa je, da se srečujemo
z vedno očitnejšim problemom ugrabitve države, ki
podreja interese skupnosti interesom posameznikov ali ozkih skupin.
Nad slovensko politiko dominirajo podjetja v
državni lasti, velika infrastrukturna podjetja in tudi
nekatere zasebne družbe, ki so nastale v času socializma in so še vedno odvisne od takih ali drugačnih
subvencij države. Dostikrat jih prepoznamo tudi pod
zastavo tako imenovanega nacionalnega interesa.
Ta podjetja se bojijo transparentnosti in odgovornosti, s tem pa tudi koncepta trajnostnega razvoja. S
pomočjo mehanizmov vplivanja, medijev, lobiranja
in povezav s politiko poskušajo ohranjati neki status
quo, ki koristi samo njim in zaradi katerega je danes
Slovenija v težkem položaju.
Morda najhujši primer je Darsov avtocestni program, pri katerem so sodelovala velika infrastrukturna podjetja, katerih direktorji so danes vsi v zaporu.
Avtoceste so bile zato 15 let glavna politična prioriteta države in glavna ovira, da se pri nas ni dovolj
govorilo o trajnostni mobilnosti in da sta železnica
ter na splošno javni prevoz danes praktično na psu.
Drugi primer je energetski kompleks, ki je tudi v
državni lasti in ki ima velik vpliv. Vemo, da so TEŠ 6
podpirale stranke z vseh polov političnega spektra.
Podobno je s savskimi elektrarnami in bojim se, da
tudi z jedrsko elektrarno. Ozke skupine žrtvujejo
javni denar in dolgoročno prihodnost Slovenije za
svoj kratkoročni obstoj in koristi.
Če govorimo o medgeneracijskih odnosih, je
tovrsten pojav tudi stranka upokojencev. Vedno
številčnejša populacija upokojencev ima v lasti
večino slovenskega kapitala in zaradi preteklega
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»Različne
ekonomske analize,
ki smo jih naredili,
so pokazale, da
je scenarij nižjih
emisij gospodarsko
ugodnejši kot
scenarij ohranjanja
emisij. To bi se
zgodilo ravno
zaradi investicij
in povečanja
učinkovitosti.«
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dela prejema zajamčene dohodke, obenem pa se ne
sprašuje prav dosti o tem, kaj to pomeni za generacijo ljudi, ki danes zaključujejo šolanje ali ga bodo
zaključili v naslednjih nekaj letih. Trdo branjenje
kratkoročnih interesov današnjih upokojencev je
zelo tipičen primer netrajnostnega delovanja v
gospodarskem in medgeneracijskem smislu.
Vključeni ste bili v različne mednarodne okoljevarstvene projekte. Kakšna država je na tem področju videti Slovenija, če jo opazujete od zunaj?
Slovenija je ena izmed držav z najvišjo kakovostjo
okolja in osebno mislim, da tudi z zelo dobro delujočim sistemom varstva okolja. Kar pa ni posledica
dobrega delovanja državnih organov ali politik,
ampak naše kulture, ki je povezana z ljubeznijo do
narave in z dolgoročnim pogledom tako na naravo
kot na skupnost. To je skupna lastnost kultur, ki se
razvijajo na gorskih območjih. Opazimo jo ne le v
Alpah, ampak tudi v drugih gorskih predelih sveta.
V teh okoljih so ljudje prisiljeni razmišljati dolgoročno, saj se kratkoročno srečujejo z velikimi tveganji.
Šest mesecev na leto imamo zimo, poleg tega so
viri omejeni, zato so morali naši predniki zelo dobro
načrtovati in povečevati gospodarski, družbeni in
okoljski kapital, da so lahko preživeli.

»Nad slovensko
politiko dominirajo
podjetja v državni
lasti, velika
infrastrukturna
podjetja in tudi
nekatere zasebne
družbe, ki so
nastale v času
socializma in so še
vedno odvisne od
takih ali drugačnih
subvencij
države. Ta
podjetja se bojijo
transparentnosti in
odgovornosti, s tem
pa tudi koncepta
trajnostnega
razvoja.«

Ta dobra kakovost okolja in samoumevnost trajnostnih vrednot sta po svoje prekletstvo za okoljsko
politiko v Sloveniji, ker nam na okoljskem področju
ni treba prav veliko narediti. Seveda imamo nekaj
problemov, ki jih moramo rešiti, in žalostno je, da
jih še nismo. A ko podrobneje pogledamo potek
reševanja, lahko vidimo, da so zakoni in delovanje
države večkrat ovira kot pomoč. Tak primer je, recimo, zelo draga infrastruktura za ravnanje z odpadki,
ki ji je s svojimi programi dajala prednost država,
danes pa ugotavljamo, da je zaradi napredka ločenega zbiranja in recikliranja sploh ne potrebujemo
oziroma se nikakor ne bo izplačala.
Več kot doma delam v tujini in iz lastnih izkušenj
lahko rečem, da imamo v Sloveniji kopico primerov
dobre prakse, zaradi katerih nas drugje občudujejo.
Najbolj pozitiven primer je gospodarjenje z gozdovi.
Naš razvoj stroke in tudi sistem gospodarjenja z
gozdovi sta pripeljala do tega, da imamo gozdove, ki proizvajajo veliko kakovostnega lesa, hkrati
pa so zelo naravni in predstavljajo pomembne
habitate. Polovico slovenske Nature 2000 obsegajo
gospodarski gozdovi, v katerih se hkrati gospodari
in dosega naravovarstvene cilje. To je posledica
sistematične politike še iz časov Marije Terezije, krepitvi gozdov pa so se posvečale tudi vse naslednje
oblasti. Pri tem je zanimivo, da imamo ne glede na
skupno zgodovino bolj naravne gozdove in boljši
sistem upravljanja gozdov kot na primer Avstrija.
Najbolj negativno vidim področje varstva zraka, saj
zaradi onesnaženja zraka zboli in umre največ ljudi.
Z avtocestnim programom smo praktično uničili
javni prevoz. Železnice so čisto zanemarjene in so
ostale na ravni 19. stoletja, kar zadeva hitrost. Tudi
avtobusni sistem je čisto neprimerljiv že s sosednjim državami, kaj šele z državami ali regijami, ki v
to veliko vlagajo. Posledica tega je velika onesnaženost zraka v mestih zaradi prometa, ki jo še dodatno
povečuje individualno ogrevanje s trdimi kurivi.

20 let Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj.

Država in občine še vedno tiščijo glavo v pesek,
čeprav se v sosednjih državah že desetletje izvajajo
lokalni programi varstva zraka in nam Evropska
komisija že leta grozi s tožbo.
Včasih se je na svetovni ravni zelo veliko govorilo o
globalnem segrevanju. Danes se zdi, da ta tema nikogar več ne zanima, čeprav se spopadamo z vedno
hujšimi posledicami. Zakaj mislite, da je tako?
Za to sta po mojem mnenju dva razloga. Eden je ta,
da globalno reševanje tega problema preko Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi
podnebja ni dalo pravih rezultatov. Sam sem nekaj
let sodeloval pri teh pogajanjih in tam se človek
res vpraša, ali ima tak pristop sploh smisel. Ogromna pričakovanja se namreč vlagajo v to, da bodo s
prelomnim globalnim dogovorom naenkrat rešeni
vsi problemi, ko pa je dogovor sklenjen, z njim nihče
ni zadovoljen.
Drugi razlog je, da so se, tudi po zaslugi medvladnega procesa, postopoma spremenile tehnologije in
že zelo jasno so vidne neustavljive rešitve. Izjemno
se povečujejo investicije v zelene tehnologije,
povečevanje energetske učinkovitosti in obnovljive
vire energije. Te tehnologije in rešitve so danes že
preživele kritično fazo in imajo svoje lastno življenje. Tako da se že postavlja vprašanje, ali sploh
potrebujejo podporo zakonodajne politike oziroma
koliko časa jo bodo še potrebovale. Lahko bi rekli, da
problem še ni odpravljen, se pa že »sam od sebe«
rešuje. Seveda bi odločnejše globalno sodelovanje
to reševanje lahko še bistveno pospešilo, ampak to
nas vrne k prvemu razlogu.
Predpostavka podnebnih pogajanj je, da je zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov strošek in da se
je treba dogovoriti, kako si bomo ta strošek razdelili,
kako porazdeliti breme med Severom in Jugom, pa
znotraj Severa med različnimi državami. Z razvojem
novih tehnologij se je pokazalo, da so lahko podnebne tehnologije tudi vir prednosti za posamezne
države. In medtem ko so se države pogajale, so
vzporedno že gradile svoje strategije, kako imeti koristi od spremembe tehnologij. Kljub temu, da so na
primer pogajanja v Köbenhavnu po mnenju mnogih
propadla, se je večina držav že lotila lastnih strategij
za zniževanje izpustov toplogrednih plinov.
To je najbolj vidno pri kitajski strategiji. Na medvladnih pogajanjih so govorili, da kot država v razvoju
niso krivi za podnebne spremembe in da razvitejše države od njih ne morejo pričakovati znižanja
izpustov. Hkrati pa so prevzeli praktično ves trg fotovoltaike in postali država, ki danes največ investira v
varstvo okolja. Prav da bi ohranili vodilni položaj na
trgih podnebnih tehnologij so v zadnjem času tudi
sklenili dogovor o ciljih znižanja emisij z ZDA. Seveda imajo še vedno velike okoljske probleme, ampak
ravno zaradi teh problemov zdaj investirajo v rešitve.
Zavedajo se, da če hočejo biti moderno gospodarstvo, morajo biti tudi učinkovito gospodarstvo.
V marsikateri državi je že prišlo do konsenza med
gospodarstvom in civilno družbo o tem, da je naslednji razvojni preboj na področju t. i. zelene rasti.
Se pravi, da gospodarski razvoj ne temelji več na
izkoriščanju vedno več virov in povečevanju količin-

ske rasti, ampak da se mora usmerjati v doseganje
istih rezultatov z manj materiala, manj energije in
manj izpustov.
Kaj bi morala narediti slovenska država na okoljskem področju? Imamo mi kakšno strategijo?
Slovenska država je napisala osnutek strategije
prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo, ko sem v
času Pahorjeve vlade vodil Službo Vlade za podnebne spremembe, ki žal ni bila sprejeta. Naslednja,
Janševa vlada je službo preprosto ukinila. Lobiranje
za TEŠ 6 je povzročilo, da smo izgubili priložnost
biti med vodilnimi glede strategij, ni pa preprečilo
samega prehoda v nizkoogljično družbo. V Sloveniji se danes veliko delovnih mest ustvarja ravno s
povečevanjem energetske učinkovitosti, recimo s
prenovo zasebnih in javnih stavb. Smo med vodilnimi državami v tehnologijah, povezanih z električnimi
avtomobili. V Revozu sestavljajo električne avtomobile, imamo vodilne proizvajalce elektromotorjev
za avtomobile ter tudi vodilne razvijalce baterij na
Kemijskem inštitutu.
Bi pa od vodilne vloge lahko imeli več prednosti. V
Durbanu smo leta 2011 celotnemu svetu predstavljali svoj osnutek strategije skupaj s strategijami
Nemčije, Švedske in Velike Britanije kot primere
dobrih praks Evropske unije, ki kažejo, kako je mogoče okoljske teme integrirati v gospodarski razvoj. Če
bi v izvedbo strategije investirali še milijardo in pol,
ki je bila vržena stran v TEŠ 6, najbrž naši raziskovalni inštituti patentov za baterije in druge tehnologije
ne bi prodajali v Tajvan ali na Kitajsko, ampak bi v
Sloveniji zraslo kakšno podjetje, primerljivo s Teslo.
Zdaj pa capljamo na mestu in čakamo, kaj bo najprej
naredila Nemčija, da jo bomo potem posnemali.
Zanimivo je to, da so različne ekonomske analize, ki
smo jih naredili v okviru priprave strategije, pokazale, da je scenarij trajnostnosti oziroma nižjih emisij
gospodarsko ugodnejši kot scenarij ohranjanja emisij. To bi se zgodilo ravno zaradi investicij in povečanja učinkovitosti. Ampak temu si takrat nihče ni upal
verjeti. Idejo, da je varstvo okolja priložnost, in ne
ovira razvoju, so takrat zatrle tudi medijske kampanje v podporo TEŠ 6 in podnebnemu skepticizmu.
Kaj bi s svojimi izkušnjami svetovali nevladnim
organizacijam, da bi bile uspešnejše pri uresničevanju svojih poslanstev?
Ker sem na vodilnih položajih v nekaj nevladnih
organizacijah, opažam, da se vse srečujejo s podobnimi težavami. V Sloveniji smo nekaj časa namenjali
precej sredstev za nevladne organizacije iz javnih
virov, kar nekaj denarja pa je prihajalo tudi iz mednarodnih virov. Ena od posledic take zgodovine je,
da zasebni donatorji in podjetja okoljskih nevladnih
organizacij ne vidijo kot priložnosti za svoje donacije
ali dobrodelnost. Izziv je torej, kako preiti na podobne modele financiranja nevladnih organizacij, kot jih
poznajo zahodne države in ki temeljijo na osnovnem
financiranju iz članarin ali kapitalske glavnice. Za
dolgoročno stabilnost in izpolnjevanje poslanstva
mora financiranje nevladne organizacije vsaj deloma
sloneti na avtonomnem viru.
To pa je v današnji Sloveniji resnično velik izziv.
Nevladni sektor je razdrobljen, organizacije si med

seboj konkurirajo in vsaka se bori za svoje preživetje. Prišli smo že do tega, da je delo v nevladnem
sektorju ena od oblik prekerne zaposlitve. Zahodne
države civilno družbo in nepridobitne organizacije
vidijo kot pomembnega nosilca storitev in zaposlovanja. Ne v smislu na pol zastonjkarskega ali
prostovoljnega dela, to delo cenijo kot vsako drugo.
Po sedanji krizi seveda ne moremo pričakovati, da
bo šlo vse nazaj na stanje pred letom 2008. Vidimo,
da je v svetu veliko problemov, s katerimi se bo treba spopasti in pri katerih bo civilna družba odigrala
pomembno vlogo. Ne moremo pričakovati samo od
držav, da bodo vse rešile.
Kateri so ključni izzivi upravljanja nevladnih organizacij?
Pri upravljanju najprej seveda pomislimo na financiranje. Mislim pa, da je najpomembneje zares jasno
opredeliti, kakšno je poslanstvo posamezne nevladne organizacije. To je pomembnejše od samega
financiranja, saj če se začneš ukvarjati le z zbiranjem
denarja in pozabiš na poslanstvo, ti to morda nekaj
časa uspeva, dokler imaš denar oziroma dokler še
lahko prodaš svoj ugled, potem ne več.
Prav zaradi poslanstva je pomembno, da se nevladne organizacije zavejo tudi vrednosti svojega dela.
Pogosto jih namreč žene njihovo poslanstvo in
poskušajo z omejenim denarjem narediti čim več.
Zato so nevladne organizacije vedno v nevarnosti,
da bodo ustvarjale finančno izgubo, namesto da bi
krepile finančno moč in stabilnost. Le če obstane
in se razvija, lahko nevladna organizacija izpolnjuje
svoje poslanstvo. Če finančno propade, ga ne more
več.
Katere težave je po vašem mnenju Umanoteri že
uspelo preseči, kateri izzivi pa ji ostajajo za naprej?
Glede na vse težave, s katerimi se je spopadala, je z
današnjega vidika presenetljivo, koliko je Umanotera
v teh 20 letih naredila in kaj vse je dosegla. Mislim
predvsem na omejene vire tako v smislu števila ljudi
kot zbranih sredstev. Njena največja izziva danes sta,
kako preiti na nov model financiranja, o čemer sem
prej govoril, in kako še naprej ohraniti vodilno vlogo
pri udejanjanju trajnostnega razvoja.
Če pogledamo velike evropske izzive za obdobje
naslednjih sedmih let, bo tu v ospredju močan cilj
integracije podnebne in okoljskih, trajnostnih politik
v vse ostale politike, kar je danes videti kot končni
cilj trajnostnega razvoja. Zagotoviti moramo, da ta integracija ne bo samo črka na papirju, ampak da bodo
vse politike in vsi razvojni projekti dejansko dosegali
cilje trajnostnega razvoja. In to ne bo enostavno.
Kaj bi morala Umanotera doseči v naslednjih 20
letih, da bi se vam zdelo, da ji je res uspelo?
Po mojem to, da bi v Sloveniji dejansko prišlo do ničelnih izpustov toplogrednih plinov ali vsaj resnega
napredka v tej smeri. Drug cilj bi moral biti urediti
upravljanje naravnih virov na lokalni ravni, od voda
do narave, gozda in prostora. Pa tudi, da se uveljavi vidik trajnostnega razvoja v medgeneracijskem
smislu, da bodo imeli mladi perspektivo. Da se torej
najde model razvoja družbe, pri katerem bodo imele
nove generacije priložnost samouresničevanja in
visoke kakovosti življenja.
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»Najbolj pozitiven
primer je
gospodarjenje z
gozdovi. Polovico
slovenske Nature
2000 obsegajo
gospodarski
gozdovi, v katerih
se hkrati gospodari
in dosega
naravovarstvene
cilje.«
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Ideje za ravnovesje.

20 let Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj.

prof. Janez Koželj, podžupan MOL

Manca Košir, publicistka

»Najbolj so me zaznamovale osebne
izkušnje pri projektih. Samo na
Umanoteri lahko imamo srečanje, kajti
tu se lahko povežemo levi in desni in vsi
vmesni, ki želimo demokratično, ekološko
in socialno ozaveščeno Slovenijo. Če
kdo misli, da nismo bili uspešni, ne ve,
da so nove poti tlakovane z navideznimi
političnimi porazi. Naši zanamci bodo
hodili tudi po dragocenih sledeh
Umanotere! Hvala za vse in še na
mnoga aktivna leta!«

»Sodelovanje z Umanotero mi je bilo v
največjo pomoč pri oblikovanju zelene
koalicije, brez katere ne bi bilo mogoče
začeti sistematično preusmerjati razvoja
mesta po trajnostnih načelih. Ta proces je
dolgotrajen, se vedno lahko ustavi, zato
ga je treba ves čas spremljati, uravnavati
in poganjati. V tem vidim priložnost za
nadaljnje skupno delovanje.«
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Ideje za ravnovesje.

20 let Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj.

Ljudje Umanotere 1994-2015
Zaposleni in sodelavci

Člani uprave

Nataša Serec (1997–1999)
Natalija Vrhunc (1996–1997)
Aleš Bizjak (1997–1998)
Alenka Burja (1997, 2013+)
Marjana Dermelj (2000–2007)
Albin Keuc (2001–2002)
Jerneja Lotrič Klemenčič (2001–2005)
Alena Lipavec (2004–2005)
Barbara Skaberne (2004–2008)
Gaja Brecelj (2005+)
Andrej Japelj (2005–2006)
Mateja Kurir (2006–2007)
Eva Marn (2006–2007)
Romana Zajec (2007)
Nina Štros (2007–2010)
Lara Pečjak (2007–2010)
Katarina Višnar (2007–2009)
Anja Štumberger (2007–2008)
Špela Kern (2008–2013)
Tina Bajec (2008)
Petra Šajn (2008–2010)
Karmen Kogoj Ogris (2009–2013)
Nina Tome (2009+)
Renata Karba (2010+)
Eva Velikonja (2011)
Jonas Sonnenschein (2012–2014)
Nataša Beltran (2012)
Iva Gruden (2013–2014)
Boris Rantaša (2013–2014)
Andrej Gnezda (2013+)
Polona Valič (2014+)
Matej Godnič (2014)

Jože Vilfan (1994–2005)
Jernej Stritih (1994–1996,
2005–2009, 2012+)
Mihael Kline (1994–2004)
Tanja Mihalič (1994–1998)
Samo Kuščer (2002–2004)
Danijel Vrhovšek (2002–2004)
Dušan Plut (2002–2004)
Vida Ogorelec (2003–2005)
Polona Smonig (2004)
Marko Hren (2005–2007)
Breda Pavlič (2007+)
Mirko Medved (2008–2012)
Violeta Bulc (2009–2014)
Goran Šoster (2014+)
Ustanoviteljica in direktorice
Vida Ogorelec (1994–2003, 2005–2015)
Erika Oblak (2003–2005)
Alena Lipavec (2005)
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Violeta Bulc, evropska komisarka, nekdanja članica uprave Umanotere

»Čutim se privilegirano, da sem lahko sodelovala z Umanotero,
ne le kot njen aktivni član, ampak tudi kot predsednica njene
uprave. S tem se mi je zelo razširil vpogled v aktualna vprašanja
sodobne družbe, spoznala sem mnogo novih ustvarjalnih in
zainteresiranih skupin in poglobila svoje znanje ter izkušnje o
vzpostavljanju participativnih oblik odločanja, sodelovanja in
soustvarjanja. Iskrena hvala timu za to priložnost.«

dr. Breda Pavlič, članica uprave Umanotere

»Tisto, kar se mi zdi najbolj dragoceno,
je celotna miselnost (duh) Umanoterine
mlade in številčno majhne – a zelo
prodorne – ekipe. So resnično predstavniki
tistega, kar je najbolj zdravo v vsaki družbi.
Vsi bi se lahko učili od njih!«

prof. dr. Danijel Vrhovšek, LIMNOS Podjetje za aplikativno ekologijo, d. o. o.,
nekdanji član uprave Umanotere

»Umanotera je najvidnejša nevladna organizacija v Sloveniji,
ki opozarja na trajnostni razvoj in s tem povezana pomembna
vprašanja. V pozornost javnosti in tudi odločevalcev je uspela
prinesti pomembne aspekte razvoja, s čimer je v 20 letih uspela
primerno dvigniti zavest o pomembnosti sožitja in posluha za
sodelovanje, saj nagovarja vse deležnike in javnost – za boljši jutri.«

dr. Mihael Kline, FDV Univerze v Ljubljani,
nekdanji član uprave Umanotere

Marjana Dermelj, nekdanji vodja projektov na Umanoteri

»Umanotera je bila v Sloveniji prva in
totalno za našo mater Zemljo v vseh
njenih dimenzijah. Takšna je tudi danes
in ne dvomim, da bo takšna tudi ob svoji
petdesetletnici.«

»Najpomembnejši prispevek Umanotere
slovenski družbi je to, da je. Znotraj
tega pa se mi zdi najbolj dragoceno to,
da na okoljske probleme opozarja na
konstruktiven način in kaže na to, kakšen je
razvojni potencial odgovornega ravnanja z
našim okoljem.«
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Ideje za ravnovesje.

Dušan Plut, Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije,
nekdanji član uprave Umanotere

»Ključni prispevek sicer večplastnega, zelo uspešnega poslanstva
in delovanja fundacije Umanotere je po mojem mnenju naslednji:
s pomočjo številnih konkretnih primerov trajnostno-sonaravne
prakse potrpežljivo, argumentirano spodkopavanje zelo
razširjenega, napačnega mita, da je varovanje okolja, narave
gospodarska in zaposlitvena ovira Slovenije.«

Goran Šoster, direktor Prleške razvojne agencije in
upravljavec LAS Prlekija, član uprave Umanotere

»V široki paleti aktivnosti Umanotere
me je najbolj pritegnila ideja o zelenem
razvojnem preboju. Odmevno poročilo
o zeleni davčni reformi je dalo zanos
snovalcem in zdramilo slovensko javnost:
lahko bi nam bilo bolje!«

mag. Nina Štros, vodja Greenpeace CEE v Sloveniji,
nekdanja zaposlena na Umanoteri

»V slovenski okoljski nevladni sektor sem vstopila kot popoln tujec.
Umanotera je dobro oblikovala prve obrise mojega delovanja
in kasneje tudi napredovanja. Vse to znanje skrbno hranim in z
globokim spoštovanjem se spominjam tega začetnega obdobja, ki
je omogočilo razvoj organizacije, v kateri sem sedaj.«
Založnik: Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni
razvoj, ustanova
Koncept in uredništvo: Rdeči oblak
dr. Mateja Kurir, samostojni projektni vodja,
nekdanji vodja projektov na Umanoteri

»Na Umanoteri sem spoznala številne
markantne in odločne ljudi, s katerimi se
še vedno z veseljem srečujem in občasno
tudi sodelujem. Poleg tega ključnega
vidika me je Umanotera naučila, da
vselej pomislim na okolje in na naše
zanamce pri vsakodnevnem ravnanju z
energetskimi in drugimi viri.«
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