
 
 

Skrb za okolje – okoljska politika Umanotere 
 
Okoljska politika je sestavni del Umanoterinega vodenja in organizacijske kulture. 
Vzpostavljen sistem »zelene pisarne« je kot sistem ravnanja z okoljem integriran v 
vsakdanje poslovanje in dolgoročno načrtovanje delovanja Umanotere.  
 
Čeprav je neposreden vpliv našega delovanja na okolje relativno majhen, težimo k stalnemu 
zmanjševanju škodljivih vplivov naših dejavnosti na okolje. Želimo voditi z zgledom, zato 
vplive redno merimo in objavljamo. Tako že osmo leto merimo in objavljamo svoj ogljični 
odtis iz dejavnosti na Trubarjevi 50 z namenom, da bi določili najpomembnejše vire izpustov 
toplogrednih plinov in načrtovali ukrepe za njihovo zmanjševanje.  
 
V izračunu ogljičnega odtisa za leto 2016 so upoštevani neposredni izpusti zaradi ogrevanja 
prostorov, posredni izpusti zaradi porabe električne energije, prevozov zaposlenih na delo in 
službenih prevozov ter porabe papirja v letu 2016.  
 

Izračun ogljičnega odtisa Umanotere za pisarno na Trubarjevi 50, kjer je bilo v letu 
2016 zaposlenih 4,54 oseb 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Vir t CO2e t CO2e t CO2e t CO2e t CO2e t CO2e t CO2e t CO2e 

Elektrika 1,24 0,8 1,05 1,23 1,23 1,29 1,16 1,19 

Ogrevanje 1,9 1,9 1,9 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 

Prevozi         

- prevozi na delo 0,61 0,98 0,77 0,81 0,44 0,17 0,87 0,67 

- službeni prevozi – avto 2,00 0,74 0,30 0,39 0,35 0,78 0,84 0,42 

- službeni prevozi – vlak 0,36 0,14 0,15 0,01 0,07 0,13 0,02 0,01 

- službeni prevozi – bus - - - 0,16 0,095 - 0,02 0,00 

- službeni prevozi – letalo  0,93 3,74 2,65 0,54 1,21 - 1,19 0,32 

Prevozi skupaj 3,9 5,6 3,87 1,91 2,16 1,08 2,94 1,42 

Papir    0,23 0,025 0,02 0,01 0,01 

Skupaj 7,04 8,3 6,82 5,08 5,12 4,10 5,82 4,32 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Skupaj ogljični odtis za organizacijo v t CO2e 7,04 8,30 6,82 5,08 5,12 4,10 5,82 4,32 

Ogljični odtis na zaposlenega v t CO2e 1,17 1,38 1,14 0,86 0,82 0,59 1,70 0,95 

Ogljični odtis na m2 pisarne v t CO2e 0,08 0,10 0,08 0,06 0,06 0,05 0,07 0,05 
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Največji vir izpustov CO2 je v letu 2016 predstavljalo ogrevanje prostorov (40 % vseh emisij), 
ki ga izračunavamo pavšalno iz porabe energenta (zemeljski plin) za celo stavbo in deleža 
površine pisarn. Umanotera nima vpliva na izbiro energenta za ogrevanje. Osnovno 
delovanje pisarne (elektrika, ogrevanje in papir) je predstavljalo skoraj 2/3 vseh emisij, pri 
čemer je odtis zaradi porabe papirja zanemarljiv. Porabili smo 1,5 listov papirja na 
zaposlenega na dan, kar je (ob upoštevanju zahtevanega papirnega poročanja na projektih) 
zelo nizka vrednost in kaže na okoljsko ozaveščenost zaposlenih. Letalske prevoze smo 
učinkovito nadomeščali s telekonferencami, v primerjavi s prejšnjim letom je delo na 
projektih zahtevalo tudi manj službenih prevozov z avtom. Zato se je celotni ogljični odtis 
organizacije glede na prejšnje leto zmanjšal, manjši je tudi odtis na zaposlenega. Zaposleni 
so na delo prihajali peš, s kolesom ali z javnim prevozom. Čeprav izpusti zaradi službenih 
prevozov z avtom to leto niso bili veliki, doslednejše deljenje prevozov ostaja priložnost za 
zmanjšanje ogljičnega odtisa.  
 
Ogljični odtis na zaposlenega (0,95 t CO2) je zanimiv v primerjavi s planetarno nosilno 
sposobnostjo podnebnega sistema, ki znaša manj kot 2 t CO2 na prebivalca na leto. 
Zaposleni kljub stalni težnji k nizkoogljičnemu delovanju organizacije že s službenim delom 
svojega življenja povzročimo polovico vsakemu od nas »pripadajočih« letnih izpustov.      
 
V letu 2016 smo izvajali ukrepe za zmanjšanje porabe energije za ogrevanje in električne 
energije ter ukrepe za ločeno zbiranje in minimiziranje količin odpadkov, ki smo jih sprejeli v 
okviru zelenega sistema delovanja. Z doslednejšo uporabo embalaže za hrano, ki omogoča 
večkratno uporabo, smo uspeli zmanjšati količino odpadne embalaže. Ločevanje odpadkov 
stalno kontroliramo in je na visoki ravni. Proizvedemo minimalne količine mešanih odpadkov 
(manj kot 2 kg na zaposlenega na leto). Prav tako smo dosledno izvajali našo zeleno 
nabavno politiko. Na vseh dogodkih, ki smo jih organizirali, smo z izbiro živil in načina 
pogostitve ter informiranjem udeležencev  promovirali trajnostno nabavo, s pripravo 
mobilnostnih načrtov pa minimiziranje motoriziranih prevozov.  
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http://www.umanotera.org/kdo-smo/kako-delujemo/#toggle-id-3


 
 
Kot že predhodna leta smo se tudi za izravnavo izpustov toplogrednih plinov zaradi 
delovanja Umanotere v letu 2016 povezali z organizacijo ClimateCare. ClimateCare bo 
financiral projekte po svetu, ki znižujejo izpuste prek povečanja energijske učinkovitosti ali 
obnovljivih virov energije, in s tem v našem imenu prispeval k zniževanju globalnih emisij. 


