
 

Sofinancerji, donatorji, sponzorji  

in naročniki projektov v 2013 
Projekt Sofinancerji, donatorji, sponzorji in naročniki 

Čista zmaga – trajnostni 
športni dogodki 

Projekt je bil podprt z donacijo Švice v okviru 
Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji. 
Projekt sta delno sofinancirali Zavarovalnica Triglav 
in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO. 

Dobre prakse: Slovenija 
znižuje CO2 

Projekt je eden izmed projektov v okviru partnerstva 
na področju komuniciranja evropskih vsebin med 
Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in 
Evropskim parlamentom. Umanotera je bila izvajalka 
projekta. 

EGO – Evropska zelena 
pisarna 

Projekt so izvajali evropski partnerji s podporo 
programa vseživljenjskega učenja EU Leonardo da 
Vinci. V Sloveniji so projekt sofinancirali: 
Zavarovalnica Triglav, Kemijski Inštitut, Aerodrom 
Ljubljana, NLB in Medium. 

Spodbujamo zelena delovna 
mesta 

Projekt je ena izmed akcij partnerstva na področju 
komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko 
komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim 
parlamentom. 

Plan B za Slovenijo – mreža 
nevladnih organizacij za 
trajnostni razvoj 

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 
razvoja človeških virov, razvojne prioritete 
Institucionalna in administrativna usposobljenost; 
prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja 
nevladnih organizacij, civilnega in socialnega 
dialoga. Projekt je v 85 % sofinanciran iz 
Evropskega socialnega sklada in 15 % s strani 
Ministrstva za notranje zadeve. 

Tretji člen Zagon projekta, vzpostavitev spletne infrastrukture 
in vizualne podobe Tretjega člena sta omogočila 
donaciji fundacije Trust for Civil Society in Central 
and Eastern Europe in NGO Small Grant 
Veleposlaništva ZDA v Sloveniji, ki ju je pridobila 
Umanotera. Vsa nadaljnja sredstva za delovanje 
skupnosti se zagotavljajo s prostovoljnim delom in iz 
prispevkov posameznikov. 

Idejni načrt naravoslovne 
učne poti v Krajinskem parku 
Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib 

Naročnik projekta je bila Mestna občina Ljubljana. 

Koalicija za gozd Koordinacija delovanja koalicije, ki jo izvaja 
Umanotera, temelji na prostovoljnem delu. 

Krilca, darila s čarobno močjo Naročniki so različni kupci – posamezniki in podjetja. 

Sustainability / Trajnostni 
razvoj: od formalnih zavez k 
vplivnim dejanjem 

Projekt je financirala fundacija Toyota Trust for 
Europe. 

GPP 2020: Zeleno javno 
naročanje za nizkoogljično 
gospodarstvo 

Partnerski evropski projekt, v katerem sodeluje 19 
partnerjev, financira Evropska komisija v okviru 
programa Inteligentna Energija Evrope (IEE). 

Pomoč pri izvajanju projekta 
CEC5 

Naročnik projekta je Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje v okviru projekta, sofinanciranega s strani 
programa transnacionalnega sodelovanja Srednja 



 

Evropa. 

Spoznaj svoj življenjski slog Partnerski evropski projekt, ki ga izvajajo partnerji iz 
Nemčije, Avstrije, Estonije in Slovenije. Umanotera je 
podizvajalec slovenskega partnerja Andragoškega 
centra Slovenije. 

 


