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Leto neizpolnjenih pričakovanj,
a tudi zmage skupnosti
Leto 2021 je bilo v marsikaterem pogledu podobno letu 2020. Pandemija
koronavirusa je še naprej krojila naš vsakdan, delo od doma in spletni
sestanki pa so ostali nekaj običajnega. V Sloveniji smo dan ekološkega
dolga dosegli že 30. aprila, kar pomeni, da naravne vire trošimo s takim
tempom, da bi za njihovo obnovo potrebovali kar tri planete. Ponovno
smo preživeli eno najtoplejših let od začetka instrumentalnih meritev
temperature, za 25 držav celo najtoplejše. Na Siciliji so izmerili najvišjo
temperaturo v Evropi doslej. Posledice podnebnih sprememb so vse bolj
očitne – v Evropi smo bili ponovno priča poplavam, hudim vročinskim
valovom in gozdnim požarom ter vse hitrejšemu dvigovanju morske
gladine. Od Antarktike se je odlomila največja ledena gora doslej, velika za
slabo četrtino Slovenije. Izginilo je še več arktičnega ledu, izsekanega je
bilo še več tropskega gozda. V zamahu poletja izdano poročilo IPCC je bilo
jasno: »Za omejitev globalnega segrevanja na 1,5 °C je ključno odločno
ukrepanje že v tem desetletju. Če bomo odlašali, bi globalno segrevanje
lahko preseglo »varno« mejo 1,5 °C že do leta 2030.«
Hkrati je bilo to leto velikih pričakovanj. Priča smo bili sprejemanju
pomembnih podnebnih politik in podnebnemu srečanju na najvišji ravni,
kar bi glede na alarmantnost situacije moralo voditi do pomembnih
premikov. Novembrski podnebni vrh v Glasgowu, ki ga je ves svet
pričakoval z velikim upanjem, ni prinesel potrebnih zavez. V Umanoteri
smo ob zaključku COP26 zapisali: »Kar je svet trenutno pripravljen
narediti, je daleč od tega, kar je potrebno za pravočasno ublažitev
podnebne krize.« Tudi Evropska unija med slovenskim predsedovanjem
Svetu EU, ki je potekalo v ključnem obdobju boja proti podnebni krizi,
ni dosegla znatnega napredka v smeri zelenega prehoda. V Sloveniji je
vladajoča koalicija ponovno preprečila sprejetje resolucije o razglasitvi
izrednih podnebnih in okoljskih razmer.
Leto 2021 pa je kljub v marsikaterem pogledu razklani slovenski družbi
tudi na najlepši možen način pokazalo, da ima skupnost še vedno moč
doseganja velikih sprememb. Referendum za pitno vodo je bil ena
najodmevnejših pozitivnih zgodb leta 2021, sprejem spornega Zakona
o vodah pa je predstavljal vse, kar je z delovanjem oblasti narobe –
sprejemanje zakonodaje po skrajšanih postopkih brez vključevanja
strokovne in civilnodružbene javnosti ter obenem take zakonodaje, ki
daje prednost kapitalu na račun ljudi in okolja. Referendumska kampanja
za pitno vodo, ki je povezala raznolike okoljske in druge nevladne
organizacije, strokovnjake, glasbenike, športnike, taksiste … ter več sto
prostovoljcev po vsej Sloveniji, je dokazala, da nam je mar – za ekosisteme,
za našo pitno vodo, za naše zdravje, za prost dostop do vode za vse, za
demokracijo in za našo prihodnost. Pokazala je, da v naši družbi vsem
razlikam navkljub ostaja upanje v bolj trajnostno prihodnost, v kateri
bomo vsi živeli dostojno. Konec leta 2021 smo se v iniciativi Glas ljudstva
združili v kontekstu supervolilnega leta 2022, v katerem se bodo zvrstile
državnozborske, predsedniške in lokalne volitve. Prvič se je povezalo tako
veliko, več kot 100, raznolikih organizacij civilne družbe in več kot 1800
posameznikov, ki jim ni vseeno, kakšna bo prihodnost Slovenije. Moč
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skupnosti, da udejanji upanje v bolj trajnostni jutri, jasno kaže tudi vse
več dobrih praks trajnostnih skupnostnih projektov, ki smo jih najdevali na
različnih koncih Slovenije.
Umanotera je v letu 2021 uspešno odpirala številne nove teme, od
skupnostnih energetskih projektov pa do bolj trajnostnih sistemov oskrbe
s hrano, kar je jasen pokazatelj, da se zanimanje za trajnostne vsebine v
javnosti resnično krepi. Velika udeležba na naših dogodkih in pozitivni
odzivi na naše delo pa kažejo tudi na to, da vse več posameznikov in
organizacij želi aktivneje sodelovati v smeri ustvarjanja bolj trajnostne
prihodnosti.
Danes smo še bolj kot kadar koli odločeni, da bomo vztrajali. Ker vemo, da
moramo. In ker vidimo, da nas je veliko takih, ki smo se pripravljeni boriti
za zaščito narave in trajnostno prihodnost. To pa je naš vir notranje moči za
naprej. Mar nam je in razumemo, da lahko le skupaj spreminjamo družbo.
Vabljeni, da si na naslednjih straneh preberete, kako smo v smeri
sooblikovanja trajnostne družbe delovali v letu 2021.
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Zahvala vsem, ki ste podprli
delovanje organizacije
Izvajanje projektov Umanotere so v letu 2021 finančno omogočili:
Evropska komisija, Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo
in okolje (CINEA) (do 1. 4. 2021 EASME – Izvajalska agencija za mala in
srednja podjetja) iz evropskega programa LIFE, Ministrstvo za okolje in
prostor iz Sklada za podnebne spremembe, Eko sklad, Slovenski okoljski
javni sklad iz Sklada za podnebne spremembe, Nemško zvezno ministrstvo
za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost iz programa EUKI, Grassroots
Foundation, Olin gGmbH, ProVeg International, Vegfund in Evropski
okoljski urad (European Environmental Bureau – EEB).
Na 6. nacionalni konferenci o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti z
naslovom Sončno elektrarno v vsako skupnost so predavali dr. Tomislav
Tkalec iz društva Focus, predsednik Energy Watch Group Hans-Josef Fell,
vodja dunajskega projekta »Photovoltaik-Offensive« Susanne Häßler in
David Tudiwer, generalni direktor Direktorata za energijo na Ministrstvu
za infrastrukturo mag. Hinko Šolinc ter direktorica Zadruge sončnih
elektrarn Slovenije Urška Hercog. Na okrogli mizi Kako vključiti vsako
skupnost v energetsko revolucijo? so razpravljali župan občine Ajdovščina
Tadej Beočanin, župan občine Hrastnik Marko Funkl in dr. Robert Golob iz
podjetja GEN-I. Dr. Marko Kovač iz Centra za energetsko učinkovitost na
Institutu »Jožef Stefan« in dr. Eva Stegen iz Elektrizitätswerke Schönau sta
svoje strokovno znanje delila v obliki video intervencije.
Pri pripravi virtualne ekskurzije Skupnostne sončne elektrarne so sodelovali
dr. Tomislav Tkalec iz društva Focus, pobudnik izgradnje skupnostne
sončne elektrarne na Jesenicah Branislav Zajović in Bojan Kumer iz
podjetja GEN-I, ki je sodeloval tudi na strokovnem posvetu ob predstavitvi
virtualne ekskurzije. Poleg njega so svoje znanje z udeleženci posveta
delili strokovni sodelavec za investicije na Občini Ajdovščina Tomaž Jakin,
direktorica Zadruge sončnih elektrarn Slovenije Urška Hercog ter sodelavki
Eko sklada Vesna Črnilogar in Andreja Gombač.
V razpravi Prioritete Slovenije v času predsedovanja Svetu EU 2021
je sodeloval Patrick ten Brink iz Evropskega okoljskega urada, pri
usposabljanju Podnebne in energetske politike EU za doseganje podnebnih
ciljev 2030 pa sodelavci CAN Europe Klaus Röhrig, Veerle Dossche,
Edoardo Concari Coppola in Markus Trilling.
Na posvetu Od 55 do 1,5: Ali so predlagane podnebne in energetske politike
EU za doseganje podnebnih ciljev 2030 zadostne in družbeno pravične? so
sodelovali minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, namestnica
generalnega direktorja pri DG Climate Action (Evropska komisija) Clara
De La Torre, koordinator za podnebne in energetske politike EU pri CAN
Europe Klaus Röhrig ter sodelavca Centra za energetsko učinkovitost na
Institutu »Jožef Stefan« mag. Andreja Urbančič in Matjaž Česen, na okrogli
mizi dogodka pa Breda Kutin iz Zveze potrošnikov Slovenije, Stanislav
Meglič z Ministrstva za infrastrukturo, Zorana Komar z Ministrstva za okolje
in prostor, Marko Peterlin iz IPoP – Inštituta za politike prostora ter
dr. Tomislav Tkalec iz društva Focus.
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Vida Ogorelec je Umanotero podprla pri organizaciji letnega strateškega
srečanja zaposlenih in uprave Umanotere v Motovunu.
Špela Škulj je pomagala pri pripravi videov za kampanjo Razorožimo
fosilno industrijo – ustavimo ECT.
Tina Travnik je sodelovala pri izvajanju projektov Umanotere, kar je
vključevalo pripravo krajših prispevkov o dejavnostih Umanotere,
prevajanje projektnih rezultatov za promocijo v tujini in lektoriranje
besedil.
Lucija Hrastnik je za potrebe kampanje Razorožimo fosilno industrijo
– ustavimo ECT prevedla priročnik Razbijanje mitov glede Pogodbe o
energetski listini.
Mirt Šuljič je z analitičnim znanjem pomagal pri analizi slovenskega Načrta
za okrevanje in odpornost.
Karin Geršak je lektorirala Umanoterino letno poročilo za leto 2021,
oblikoval ga je Blaž Medja.
Hvala tudi donatorjem, ki ste v letu 2021 podprli aktivnosti organizacije
Umanotera.

6

Umanotera | Letno poročilo 2021

Predstavitev organizacije
1. Osebna izkaznica

1995
Agenda 21 za Slovenijo,

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
Trubarjeva 50
1000 Ljubljana

program trajnostnega
razvoja
1995		

Telefon: +3861 439 71 00
Spletna stran: www.umanotera.org
Elektronski naslov: info@umanotera.org

Koraki k trajnosti, poziv
slovenski javnosti
1995–1998

Umanotera ima od leta 2010 status nevladne organizacije, ki deluje v
javnem interesu na področju varstva okolja. Od leta 2017 je vpisana v
evidenco raziskovalnih organizacij.

Mreža nevladnih organizacij

Umanotera je članica evropskih mrež European Environmental Bureau
(EEB) in Climate Action Network Europe (CAN Europe), mednarodne mreže
Stay Grounded, mreže nevladnih organizacij za trajnostni razvoj Plan B za
Slovenijo, Mreže za prostor, kluba za uveljavljanje trajnostnega razvoja
Okoljski center, platforme nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje
in humanitarno pomoč SLOGA in krovne mreže slovenskih nevladnih
organizacij CNVOS.

1995–1997

Zaposleni v letu 2021:
Gaja Brecelj, direktorica in vodja projektov
Renata Karba, namestnica direktorice in vodja projektov
Andrej Gnezda, vodja projektov
Polona Valič, vodja projektov
Jonas Sonnenschein, vodja projektov
Nika Tavčar, vodja projektov
Senka Šifkovič, projektna sodelavka
Hana Turšič, projektna sodelavka
Upravni odbor:
Vida Ogorelec, predsednica
Igor Medjugorac, član
Goran Šoster, član
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za trajnostni razvoj,
koordinacija

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

Predstavitev organizacije
2. Strateška izhodišča
Vizija, poslanstvo in vrednote
Umanotera trajnostni razvoj razume kot dinamično ravnovesje med
človekom in naravo, ki omogoča socialno pravičnost in medgeneracijsko
solidarnost. Trajnostni razvoj pomeni tudi, da namesto naravnih omejenih
dobrin izkoriščamo neomejene zmogljivosti svojega razuma, da bomo
lahko svoje okolje in vire naslednjim generacijam zapustili v čim boljšem
stanju.

1996–2001
Informativni četrtletni bilten
Umanotera
1996–1997
Lokalna Agenda 21, anketa in
konferenca
1996–1997
Poženi kolesca, akcije za
spodbujanje kolesarjenja

Vizija Umanotere:
Slovenija – trajnostna družba
do leta 2030.
Poslanstvo Umanotere:
Umanotera razvija vizijo trajnostnega razvoja. Je pobudnik potrebnih
sprememb in svetilnik trajnostnih praks ter spodbuja prenos načel
trajnostnega razvoja v način življenja.
Je primer dobro organizirane mreže ustvarjalnih posameznikov, ki z
učinkovitim delovanjem dosegajo navdihujoče rezultate. Deluje v skladu
z načeli, ki jih zagovarja.
Umanotero vodijo organizacijske vrednote:
• stvari, ki jih govorimo, tudi izvajamo,
• trajnostni razvoj lahko dosežemo samo, če stopimo vsi skupaj,
• verjamemo v nujnost fokusirane uporabe znanja, virov in
potencialov,
• naše aktivnosti temeljijo na stvareh, v katere lahko verjamemo,
• transparentnost je način zagotavljanja, da je naše delovanje
učinkovito in v javnem interesu,
• imamo iskrene motive,
• želimo uresničevati velike cilje in ambiciozne vizije,
• gojimo globalno zavest v razmišljanju in delovanju,
• skrbimo za svoje zaposlene.
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1997–1998
Zelena proračunska reforma,
mednarodni projekt s
študijo, konferenco in
zbornikom (v partnerstvu z
Wuppertalskim inštitutom)

Predstavitev organizacije
Strateška področja in cilji delovanja

1997		
Eco Audit, usposabljanja za

Programi in projekti, ki jih je Umanotera izvajala v letu 2021, so podpirali
štiri strateške cilje:

okoljski pregled v občini
1997		

Okoljsko vzdržna družba: Slovenija izpolni svojo odgovornost za
globalno okoljsko ravnotežje, predvsem na področjih podnebja in biotske
raznovrstnosti.

Iclejev priročnik za okoljsko

Socialno pravična družba: Slovenija aktivno sodeluje pri reševanju
lokalnih in globalnih problemov ter si prizadeva za družbo trajne blaginje
za vse (družbo, ki jo definirajo ustreznejši in bolj celoviti kazalniki razvoja
od BDP-ja, pravični odnosi, odgovornost in omogočanje enakih priložnosti
za vse, brez bogatenja na račun izkoriščanja).

1996–1999

upravljanje, sozaložništvo in
distribucija

CEE CAP, Vzorci potrošnje
in proizvodnje v Srednji
in Vzhodni Evropi, mreža,
programi in aktivnosti, bilten
Tools for Change

Lokalno samooskrbna družba: Osnovne potrebe Slovenije so do leta 2030
pokrite z lokalnimi viri (energija, hrana, voda in drugi viri) v okviru njihove
nosilne sposobnosti.

1996–1998
Vodenje sekretariata
nevladne koalicije za

Odprta družba: V Sloveniji je uveljavljena participatorna demokracija. Da
bi bile sprejete odločitve v javnem interesu, so procesi odločanja odprti in
temeljijo na vključevanju civilne družbe. Nevladni sektor je enakovreden
javnemu in zasebnemu.
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konferenco Okolje za Evropo
v Aarhusu (v sodelovanju z
društvom Gaja)

Predstavitev organizacije
3. Od besed k dejanjem
Okoljska politika Umanotere

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

Okoljska politika je sestavni del Umanoterine organizacijske kulture.
Vzpostavljen Zeleni sistem delovanja Umanotere je kot sistem ravnanja
z okoljem integriran v vsakdanje poslovanje in dolgoročno načrtovanje
delovanja organizacije. Podpira nas pri udejanjanju organizacijske
vrednote, da stvari, ki jih govorimo, tudi izvajamo. Z njegovo javno objavo
in aktivno promocijo druge organizacije vabimo, da ga uporabijo pri
oblikovanju lastnih okoljskih politik. V letu 2021 je Umanotera postala
tudi ena prvih »prizemljenih organizacij«, ki so se pridružile kampanji Stay
Grounded.

občine
1998		
Evropska unija, Slovenija in
trajnostni razvoj, publikacija
1998–2000
Ozaveščanje javnosti o
EU, trajnostnem razvoju in
procesu vključevanja

Čeprav je neposreden vpliv našega delovanja na okolje relativno majhen,
težimo k stalnemu zmanjševanju škodljivih vplivov svojih dejavnosti
na okolje in družbo. Z namenom, da bi določili najpomembnejše vire
izpustov toplogrednih plinov in načrtovali ukrepe za njihovo zmanjševanje,
že trinajsto leto merimo in objavljamo svoj ogljični odtis. Ogljični odtis
Umanotere za leto 2021 je predstavljen v poglavju Poročilo o ogljičnem
odtisu.

Kampanja Stay Grounded spodbuja organizacije in posameznike, da letijo manj in da hkrati spodbujajo
politične spremembe na področju letalskega prometa. V sklopu kampanje so predstavljene organizacije, ki si
prizadevajo za zmanjšanje poslovnih poti z letalom, hkrati pa je namen spodbuditi tudi ostale, da storijo enako.
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1998		
Almanah Zelene strani 1998

Predstavitev organizacije
Razvoj zaposlenih

2000		
Almanah Zelene strani 2000

Umanotera razvoj zaposlenih in skrb zanje uvršča med prioritete na
področju kakovosti organizacije. Sodelavcem organizacije je zagotovljeno
konstruktivno delovno vzdušje, ki temelji na medsebojnem spoštovanju ter
soodločanju in soodgovornosti. V letnih razgovorih vodstvo z zaposlenimi
pregleda uspehe in priložnosti za izboljšave, načrte dela in potrebe ter želje
po usposabljanjih. Z omogočanjem usposabljanja Umanotera zaposlene
podpira v njihovem osebnem in strokovnem razvoju.

(slovenska in angleška
izdaja)
2000–2001
Usposabljanje za
moderiranje skupinskih
razprav, delavnice in
priročnik

V letu 2021 sta se ekipi Umanotere pridružili Senka Šifkovič in Hana Turšič
ter poskrbeli za dodatno energijo v kolektivu.

2000–2001
Za boljše informiranje,

Zaposleni v Umanoteri imajo raznolike predhodne izkušnje in znanja, ravno
tako pa znotraj organizacije delujejo in se krepijo na različnih področjih. V
organizaciji smo zato v letu 2021 z namenom medsebojnega izobraževanja
zaposlenih in notranje krepitve organizacije uvedli mesečne interne
prenose znanja. V letu 2021 smo se tako izobraževali na teme ogljičnega
odtisa (Renata Karba), vedenjske ekonomije (Jonas Sonnenschein) in
uspešnih komunikacijskih kampanj (Nika Tavčar, Gaja Brecelj).

integriranje okolja in
izvajanje zakonodaje v
procesu širitve EU, partnerji v
mednarodnem projektu
2000		
Koalicija nevladnih
organizacij za ratifikacijo

Umanoterino letno strateško srečanje je potekalo 18. in 19. junija v
istrskem mestu Motovun. Zaposleni in uprava Umanotere so na srečanju
pregledali delovanje Umanotere v zadnjem letu, prevetrili celovit sistem
upravljanja organizacije ter razmišljali o tem, kako postati še prodornejši na
strateških področjih delovanja Umanotere.

Večinski del ekipe Umanotere (zaposleni in uprava) na letnem strateškem srečanju (Motovun, junij 2021).
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Aarhuške konvencije,
koordinacija

Predstavitev organizacije

V letu 2021 so se sodelavci Umanotere udeležili različnih usposabljanj,
strokovnih konferenc in delavnic. Med njimi so bila najpomembnejša
sledeča:

2000		

•

2000		

•
•
•
•
•

delavnica Storytelling v komuniciranju nevladnih organizacij v 		
organizaciji Mirovnega inštituta,
delavnica debatne metodologije v organizaciji Sloge,
delavnica o tem, kako oblikovati sporočila za čim večjo podporo 		
javnosti v organizaciji CNVOS,
konferenca o globalnem učenju v organizaciji društva Humanitas,
številni webinarji s področij, na katerih vsebinsko deluje Umanotera,
ki so med drugim zadevali podnebne in energetske politike,
prestrukturiranje industrije, sistem oskrbe s hrano in trajnostno
financiranje.

Kampanja proti gensko
spremenjenim organizmom

Akcija Parlamentarne
volitve 2000, primerjava
predvolilnih programov
2001		
Kyoto Protocol is the only
Shield we need, akcija ob
srečanju Bush-Putin
2001		
Rio+10, Strokovne podlage
za pripravo poročila o
uresničevanju trajnostnega
razvoja v Sloveniji

Vsebinsko delo na letnem strateškem srečanju (Motovun, junij 2021).
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Predstavitev organizacije
4. Predstavitev ekipe

2001–2002
Trije vidiki delovanja

Gaja Brecelj, direktorica Umanotere,
ki v Umanoteri deluje na področjih vodenja in upravljanja organizacije,
podnebnih sprememb, trajnostnih lokalnih skupnosti, organizacije
trajnostnih dogodkov, etične potrošnje in razvoja nevladnega sektorja.

nevladnih organizacij na
treh področjih okoljske
zakonodaje
2001		

Renata Karba, namestnica direktorice in vodja projektov,
ki v Umanoteri deluje na področjih podnebnih sprememb, trajnostnih
praks in politik, trajnostnih lokalnih skupnosti, odgovornega turizma,
trajnostne oskrbe s hrano, ogljičnega odtisa in zelene pisarne.

Slovenija – območje brez

Andrej Gnezda, vodja projektov,
v Umanoteri vodi aktivnosti na področjih mednarodnih trgovinskih
sporazumov, zelene proračunske reforme, nizkoogljičnega gospodarstva in
trajnostnih politik.

2001–2004

gensko spremenjenih
organizmov, raziskava in
publikacija

GSO novice
2001–2005
Koalicija za Slovenijo brez

Polona Valič, vodja projektov,
v Umanoteri skrbi za področja upravljanja organizacije, organizacije
trajnostnih dogodkov in podpornega okolja nevladnih organizacij.
Jonas Sonnenschein, vodja projektov,
v Umanoteri deluje na področjih podnebnih sprememb, zelene
proračunske reforme, okoljske ekonomije in spremembe vedenjskih
vzorcev.
Nika Tavčar, vodja projektov,
v Umanoteri izvaja aktivnosti na področju trajnostne oskrbe s hrano,
podnebnih sprememb, trajnostnih praks, organizacije trajnostnih dogodkov
in komunikacije organizacije.
Senka Šifkovič, projektna sodelavka,
v Umanoteri izvaja aktivnosti Podnebnega programa Plan B za Slovenijo
in deluje na področju financiranja nevladnih organizacij ter kmetijskih in
naravovarstvenih politik.
Hana Turšič, projektna sodelavka,
v Umanoteri skrbi za komunikacijske aktivnosti organizacije.
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GSO, koordinacija

Predstavitev organizacije
5. Komunikacijske aktivnosti

2001–2012
Tedenske E-novice

V letu 2021 je Umanotera pripravila ali sodelovala pri pripravi 22 sporočil
za javnost. V klipingu je za leto 2021 zabeleženih skoraj 450 objav in
omemb Umanotere in njenih projektov v tiskanih in elektronskih medijih
oziroma v povprečju 37 na mesec.

2002		
Danes oblikujem jutri
– Slovenska pobuda za
trajnostni razvoj, proces

Najbolj odmevne so bile vsebine v zvezi z odzivanji organizacije na
trenutne družbenopolitične razmere, med drugim na referendum za pitno
vodo ter na iniciativo Glas ljudstva, podnebne spremembe, še posebej
glede podnebnega vrha COP26 v Glasgowu, Pogodbo o energetski
listini, sistem oskrbe s hrano, z dobrimi praksami na področju blaženja
podnebnih sprememb in s skupnostnim upravljanjem z življenjskimi viri,
kjer so največ zanimanja požele teme, povezane s skupnostnimi sončnimi
elektrarnami.

oblikovanja vizije in
strategije
2003
Ogledalo vladi 2000–2002,
The Green NGO Monitor
2003
Promocija trajnostnega

Sodelavci Umanotere so gostovali v radijskih in televizijskih oddajah ter
se pojavljali v prispevkih in intervjujih v tiskanih medijih (Delo, Dnevnik,
Večer, Mladina, Nedelo, Zarja), njihovo mnenje pa je bilo moč prebrati
tudi v številnih spletnih medijih (STA, MMC, N1, Finance, Čas za Zemljo).
Vabljeni so bili v odmevne oddaje, kot so Studio City, Globus in Dnevnik na
RTV Slovenija, Studio ob 17h na Radiu Prvi, Glasovi svetov in ARS Humana
na Radiu ARS ter Frekvenca X na Valu 202.

Sodelavec Umanotere Andrej Gnezda je bil na temo Načrta za okrevanje in odpornost znotraj medijske analize
podjetja Kliping umeščen na lestvico najpogosteje citiranih v letu 2021 (Medijska analiza Klipinga, 1. 1.
2021–31. 3. 2021).
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načina ravnanja z odpadki
v lokalnih skupnostih,
delavnice

Predstavitev organizacije

Sodelavci Umanotere

2004

predstavljajo pomembne

Koalicija za Volovjo reber,

sogovorce na področjih, na

aktivno članstvo

katerih delujejo;
izjava Renate Karba je tako

2004

marca 2021 postala Bob

Koalicija za trajnostno

dneva (Večer, 29. 3. 2021).

ravnanje z odpadki,
pobudniki in koordinatorji
2004
Neformalna skupina Okoljski
center, soustanovitelji
2004–2007
Program Dobra družba za

V letu 2021 je ekipa Umanotere skrbela za upravljanje spletnih strani
Umanotere, mreže Plan B za Slovenijo in kampanje Leto brez leta.
Spletna stran www.umanotera.org je zabeležila 88.661 ogledov
strani obiskovalcev, ki so se na njej v povprečju zadržali 2 minuti in 2
sekundi. Umanoterino FB-stran je do konca leta 2021 všečkalo 4.296
posameznikov, na Twitterju pa ji je do takrat sledilo 1.413 sledilcev.
Umanoterine spletne skupnosti se redno širijo, za redno komunikacijo s
svojimi sledilci pa organizacija skrbi z raznolikimi objavami, od aktualnih
novic do vabil na dogodke.
Umanotera je naročnikom na Umanoterina obvestila in prostovoljcem v
letu 2021 posredovala 10 obvestilnikov, v katerih jih je redno seznanjala
s svojimi aktivnostmi.

Andrej Gnezda je septembra 2021 za RTV Slovenija spregovoril o Pogodbi o energetski listini, o njenem
izpodbijanju možnosti držav, da varujejo okolje, in o slovenskem primeru frackinga v Petišovcih: „ECT je
vodila v kopico tožb zoper države, ki so se učinkovito spopadale s podnebno krizo, ki so želele varovati okolje.
Sloveniji grozi tožba za 120 milijonov evrov, ki jo je sprožilo podjetje Ascent Resources zato, ker je Slovenija
zahtevala, da se za fracking v Petišovcih preveri, kako bo vplival na okolje.” (RTV SLO, 21. september 2021)
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podporo razvoju nevladnega
sektorja v Sloveniji

Predstavitev organizacije

2004
Prijatelji narave, program
varstva narave
2004
Volitve v Evropski parlament,
kampanja
2004		
Koga okolje briga, dogodki
ob dnevu Zemlje
2004		
3MUHE, ustanovitev trgovine
(z Društvom Humanitas)
Nika Tavčar je za Planet TV podala izjavo o trajnostni prehrani v kontekstu božično-novoletnih praznovanj:
„Podnebne krize seveda ne bomo rešili zgolj s spremembo prehranjevalnih navad, hkrati pa se moramo
zavedati, da je ne moremo ustrezno nasloviti brez sprememb na področju prehranjevanja.” (Planet TV, 24.
december 2021)

Jonas Sonnenschein je razlagal koncept razogljičenja v istoimenski oddaji. Obenem je poudaril pomembnost
hitrega ukrepanja: „Vse nove naložbe in politike morajo upoštevati to zavezo razogljičenja.” (RTV SLO, 29. 4. 2021)
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Kontekst delovanja v letu 2021

(Pre)živeli smo drugo leto epidemije, ki je vplivala na dogajanje v javnem
življenju, zdravstvu, gospodarstvu, izobraževanju, pa tudi na izvajanje
dogodkov in drugih dejavnosti v živo, kar sicer predstavlja velik del
Umanoterinih dejavnosti.

2005		

Poleg tega, da je bilo leto 2021 leto izgubljenih priložnosti za resnejše
naslavljanje podnebne krize, bi ga lahko opisali tudi kot leto delitev med
oblastjo in ljudstvom. Oblast je epidemijo izkoristila za klientelizem,
korupcijo in razgradnjo pravne države. V protikoronsko zakonodajo
je vnašala (tudi okolju) škodljive »podtaknjence«, ki so omejevali
demokratične standarde, nastavljala je nekompetentne kadre in napadala
neodvisne medije, kulturo in civilno družbo. V novo leto smo stopili celo
z neustavnimi ukrepi: policijsko uro, pod katero smo živeli kar 174 dni,
prepovedjo prehajanja med regijami in prepovedjo zbiranja na javnih
krajih. Vse skupaj je botrovalo k vedno bolj napetemu družbenemu
ozračju.

2005

Posledično so leto zaznamovali protesti, ki so zahtevali konec korupcije
in kriminala. V mirne proteste je s solzivcem in vodnim topom nekajkrat
brutalno posegla policija.
Izrazita nenaklonjenost okoljskega ministra je okoljske nevladne
organizacije prignala v najslabšo situacijo v zadnjem desetletju ali več.
V njegovem mandatu ni bilo objavljenih razpisov za projekte, čeprav
je delovanje nevladnih organizacij na področju ozaveščanja ter razvoja
in promocije trajnostnih praks v družbi še kako potrebno. Financiranje
iz Sklada za podnebne spremembe, kjer so upravičene tudi okoljske
nevladne organizacije, je bilo zmanjšano kar za 70 %, tako da so sredstva
ostala samo za projekte oziroma razpise iz prejšnjih mandatov.
Vse to je bil kontekst delovanja Umanotere, ki je močno oblikoval naš
vsakdan in botroval k preusmerjanju naših aktivnosti v zaščito okolja pred
deregulacijo in razgradnjo okoljskih politik, v ohranjanje pravic nevladnih
organizacij do sodelovanja v postopkih odločanja na področju okolja in v
borbo za obstoj okoljskega nevladnega sektorja.
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No waste is good waste,
ozaveščanje z delavnicami in
publikacijo

GSO, projekt GEnFOODInfoNet
2005–2007
REACH, kampanja za strožjo
kemijsko zakonodajo
2006
Vodikova ekonomija,
predavanje Jeremyja Rifkina

Pregled dela po strateških
področjih
A. Zavzemanje za zeleni razvojni preboj

2006–2009
Rituali, program

»Pred petindvajsetimi leti bi ljudem lahko oprostili za to, ker niso vedeli ali
veliko storili glede podnebnih sprememb, danes pa za to ni več izgovora.«
(Desmond Tutu)

ozelenjevanja pisarniške

Zeleni razvojni preboj, s katerim bo Slovenija polno izkoristila svoje
trajnostne potenciale in strateške razvojne priložnosti, je zvezda severnica
Umanoterinega delovanja. S sprožanjem sprememb nacionalnih politik,
strategij in praks na področjih, ki so ključna za trajnostni razvoj, Umanotera
tlakuje pot k svoji viziji, da bo Slovenija do leta 2030 trajnostna družba.
Možnosti za učinkovito transformacijo družbe povečuje z oblikovanjem
alternativnih strategij in priporočil odločevalcem, zagovorništvom in
sodelovanjem v upravnih postopkih. Pri tem se zavzema za višjo kakovost
in skladnost ključnih politik ter izvajanje dobrih deklariranih politik v
praksi.

2006		

dejavnosti s svetovanjem in
klubom

Eko hiša, zasnova koncepta
in konferenca o eko centrih
2006
Ogledalo vladi 2006: Praksa
in značilnosti sodelovanja s
civilno družbo
2006		
Podnebni profili županskih
kandidatov, brošura in
kampanja pred lokalnimi
volitvami
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Pregled dela po strateških
področjih
1. Vodenje delovne skupine za zeleni razvojni preboj (ZRP) mreže
Plan B za Slovenijo

2007		
Tedenske E-novice
preimenovane v Etc. Ekološki

Delovna skupina za zeleni razvojni preboj (ZRP) je nastala v želji, da
zagovarjanje pozitivne vizije razvoja, ki bo spoštovala planetarne omejitve,
(p)ostane redni del dejavnosti nevladnih organizacij, ki delujejo v okviru
mreže Plan B za Slovenijo. Za zeleni razvojni preboj se delovna skupina
zavzema z zagovorniškimi dejavnostmi in sodelovanjem v pripravah
relevantnih strategij – vedno pa z opozarjanjem na potrebo po sistemskem
reševanju podnebne in ekosistemske krize.

tedenski cirkular
2007		
Kalkulator za izračun
ogljičnega odtisa za
posameznike
2007–2009

V letu 2021 se je delovna skupina vključevala v pripravo nacionalnega
Načrta za okrevanje in odpornost ter si pri tem prizadevala, da bi načrt
za okrevanje v čim večji meri temeljil na zelenih podnebnih ukrepih.
Članice so spremljale tudi napovedane spremembe okoljske zakonodaje,
še posebej spremembe krovnega Zakona o varstvu okolja. Sredi leta
je Evropska komisija objavila sveženj “Pripravljeni na 55”, ki je prevzel
vlogo osrednjega političnega paketa za realizacijo zastavljenega cilja
zmanjšanja emisij TGP za vsaj 55 % do leta 2030 v EU. V zaključku leta
je skupina v sodelovanju z Mrežo za prostor o svežnju pripravila posvet
“Od 55 do 1,5”. Na njem so organizatorji odprli razpravo o zakonodajnem
svežnju in izpostavili nujnost ukrepanja. V razmisleku o glavnih elementih
predlagane zakonodaje, možnih in potrebnih rešitvah ter priložnostih, ki
jih »Pripravljeni na 55« ponuja, so združili različne deležnike: ministra
za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka, Claro De La Torre, namestnico
generalnega direktorja DG Climate Action pri Evropski komisiji, in
Klausa Röhriga, koordinatorja za podnebne in energetske politike EU
pri mednarodni mreži CAN Europe. Izpostavljeni so bili glavni elementi
svežnja in deli, ki jih je treba še dopolniti, če želimo doseči zaveze
Pariškega sporazuma, da se dvig temperature omeji na 1,5 °C v primerjavi s
predindustrijsko dobo.
Gostje okrogle mize v drugem delu posveta so se osredotočili na vprašanje
pravičnosti pri prehodu v podnebno nevtralnost in na družbene vidike
predlaganih sprememb v sektorjih prometa, stavb in industrije.
Spletna stran: Plan B za Slovenijo
Posvet “Od 55 do 1,5”, na
katerem je razpravo moderiral
Andrej Gnezda (Ljubljana, 14.
oktober 2021).
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Podnebno sporočilo,
multimedijska predavanja
2007		
Človekove pravice in
okolje, posvet z varuhinjo
človekovih pravic

Pregled dela po strateških
področjih
2. Sodelovanje v projektu Predsedovanje Slovenije Svetu EU 2021

2007		
Geopedija, tematski

Slovenija je julija 2021 že drugič prevzela predsedovanje Svetu EU,
pomembno zakonodajno in politično vodstveno odgovornost, v okviru
katere je nadgrajevala predhodni predsedovanji Portugalske in Nemčije. S
tem je pridobila edinstveno priložnost, da prispeva tudi k reševanju perečih
okoljskih vprašanj, kot so podnebna kriza in kriza biotske raznovrstnosti ter
izguba habitatov in onesnaževanje. Umanotera je v sodelovanju z Evropskim
okoljskim uradom (European Environmental Bureau – EEB), evropsko
okoljsko mrežo nevladnih organizacij, ki združuje več kot 160 NVO, v okviru
polletnega projekta spremljala napredek na teh področjih.

interaktivni atlas Slovenije
ter analize o naravi in okolju
2007		
Plan B 1.0, alternativni
razvojni program za
Slovenijo
2007–2017
Krilca, darila s čarobno močjo

V sodelovanju z Evropskim okoljskim uradom je Umanotera pripravila
dokument Deset zelenih testov za slovensko predsedstvo. Deset zelenih
testov vključuje zakonodajne in ostale pobude, tako iz Evropskega
zelenega dogovora kot iz širših političnih in zakonodajnih okvirov,
mednarodno dimenzijo ter primere, kjer lahko Slovenija s svojim
zgledom predstavlja navdih za ostale države. Napredek, ki bi ga bilo treba
doseči v času slovenskega predsedovanja, je bil povzet in obrazložen v
Memorandumu slovenskemu predsedovanju EU.
Po koncu predsedovanja je Umanotera sodelovala tudi pri pripravi ocene
slovenskega predsedovanja Svetu EU, ki temelji na Desetih zelenih testih.
Spletna stran: Predsedovanje Slovenije Svetu EU 2021
“Evropska unija v obdobju,
ki je ključno za boj proti
podnebni krizi, med
slovenskim predsedovanjem
ni dosegla znatnega napredka
v smeri zelenega prehoda,”
se glasi povzetek podrobne
ocene napredka na desetih
ključnih področjih okoljske
politike, ki jo je pripravil
Evropski okoljski urad v
sodelovanju z Umanotero.
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2007–2010
Planet sprememb,
interaktivni učni paket

Pregled dela po strateških
področjih
3. Sodelovanje v projektu V smeri podnebno nevtralne Evrope: Načrt za
okrevanje in odpornost

2007

Namen projekta V smeri podnebno nevtralne Evrope je bil zagovarjati
skladnost večletnega finančnega okvira EU za obdobje 2021–2027 ter
Načrta za okrevanje in odpornost z Evropskim zelenim dogovorom in ciljem
razogljičenja pred sredino stoletja. Z vključevanjem v procese priprave
Načrta za okrevanje in odpornost in drugih dokumentov, povezanih s porabo
sredstev EU (Partnerski sporazum, Operativni programi), si je Umanotera
prizadevala sodelovati pri oblikovanju ukrepov za prehod v podnebno
nevtralno EU ter zagotoviti, da bodo sredstva namenjena projektom, ki so
skladni s podnebnimi in okoljskimi cilji EU.

2007		

V sklopu projekta je v prvih mesecih leta z mednarodnimi partnerji
potekala redna izmenjava informacij o poteku priprave nacionalnih
načrtov za okrevanje in odpornost ter primerjava procesnih in vsebinskih
vidikov priprave načrtov v državah članicah. O vladnih načrtih je
Umanotera javnost redno obveščala prek medijskih nastopov, sporočil
za medije in webinarjev, se vključevala v proces priprave dokumentov in
izvajala zagovorniške dejavnosti pri domačih in evropskih uradnikih ter
odločevalcih.

2007–2008

Spletna stran: V smeri podnebno nevtralne Evrope: Načrt za okrevanje in
odpornost
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Narava v živo, kratki filmi

Odprtje Okoljskega centra na
Trubarjevi 50 v Ljubljani
2007
Podnebni profili
predsedniških kandidatov,
kampanja ob predsedniških
volitvah

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

Pregled dela po strateških
področjih
4. V smeri podnebno nevtralne Evrope: Učinkovito razporejanje
evropskih sredstev

2008		
Spremenimo klimo,
kampanja ob parlamentarnih

Projekt V smeri podnebno nevtralne Evrope: Učinkovito razporejanje
evropskih sredstev je nadaljevanje projekta V smeri podnebno nevtralne
Evrope: Načrt za okrevanje in odpornost. Namen projekta je podpora
učinkoviti porabi sredstev EU v državah partnerskih organizacij. Naknadno
bodo najboljše prakse in nauki izpostavljeni in deljeni tako na lokalni kot
na mednarodni ravni. Projekt bo tako podprl dvig standarda in kakovosti EU
financiranja in fiskalne politike za podnebne ukrepe v EU in za uresničevanje
Evropskega zelenega dogovora z osredotočanjem na prelomna dejanja na
nacionalnih ravneh.

volitvah

Spletna stran: V smeri podnebno nevtralne Evrope: Učinkovito
razporejanje evropskih sredstev

2008

2008–2020
Izračuni ogljičnih odtisov
organizacij in podjetij
2008
Podnebne spremembe,
posvet v Državnem svetu

Planet prihodnosti,
dokumentarni film
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Pregled dela po strateških
področjih
5. Raziskovalno delo

2008		
Pravične tkalke v Burkina

V letu 2021 je Umanotera izvedla raziskave na področjih podnebnih politik in
porabe sredstev za blaženje podnebnih sprememb.

Fasu, usposabljanje v tkanju

Indeks uspešnosti na področju varovanja podnebja – CCPI

2008		

blaga

Dobre planete je težko najti,

Umanotera je v letu 2021 z ocenjevanjem nacionalnih politik ponovno
sodelovala pri pripravi indeksa uspešnosti na področju boja proti podnebnim
spremembam (CCPI). S pomočjo indeksa CCPI so analizirane in primerjane
podnebne politike v 60 državah (in v EU kot celoti) z največjimi emisijami
toplogrednih plinov, ki skupaj predstavljajo kar 92 odstotkov svetovnih emisij.
Slovenija je tokrat pristala na 50. mestu (od 60-ih). To je sicer eno mesto
višje kot leto pred tem, pa vendar še vedno jasno kaže na neambicioznost
nacionalnih politik v času nujno potrebnega podnebnega ukrepanja.

promocijski materiali
2008
Uvedba sistema kakovosti
delovanja Umanotere
2008–2010
Enlarging FAIR, ozaveščanje
o pomenu pravične trgovine

Slovenija je na lestvici indeksa
uspešnosti na področju
boja proti podnebnim
spremembam 2022 med
60 državami pristala na 50.
mestu.

Green Recovery Tracker
Marca 2021 je Umanotera v sodelovanju z Inštitutom Wuppertal in E3G –
Zelenim think tankom za portal Green Recovery Tracker pripravila analizo
slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Portal je ocenil
osnutke načrtov za okrevanje, ki so jih pripravile države članice, slovenski
osnutek pa je od vseh analiziranih namenil daleč najmanj sredstev za
blaženje podnebnih sprememb – zgolj 5 odstotkov. V sodelovanju s think
tankom E3G je bila analiza posodobljena, ko je Slovenija konec aprila
oddala NOO v Bruselj. Posodobljena analiza ugotavlja, da Slovenija za
blaženje podnebnih sprememb namenja zgolj 21 odstotkov sredstev
Načrta za okrevanje in odpornost.
Portal ocenjuje osnutke
načrtov za okrevanje, ki so
jih pripravile države članice
in slovenski osnutek od vseh
analiziranih namenja najmanj
za blaženje podnebnih
sprememb.
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Pregled dela po strateških
področjih
6. Sodelovanje v delovnih telesih in pobudah

2009		
Zeleni izziv: okoljsko

V letu 2021 je Umanotera izvedla raziskave na področjih podnebnih politik in
porabe sredstev za blaženje podnebnih sprememb.

učinkovit IT, konferenca
2009–2010

Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja (STRIVO)

Izobraževanja za
izračunavanje ogljičnega

Skladno z Zakonom o varstvu okolja minister za okolje kot svoje
posvetovalno telo za presojanje politik na področju varstva okolja ustanovi
Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja. Postopek izbora predstavnikov
nevladnih organizacij v Svet se je zaključil novembra 2020, za enega od
štirih predstavnikov je bil imenovan sodelavec Umanotere Andrej Gnezda.
V letu 2021 ni bilo izvedenega nobenega sestanka Sveta, saj člani Sveta še
niso bili imenovani in konstitutivna seja še ni bila sklicana. Umanotera bo
nadaljevala z zagovorniškim delom s pozivi za delovanje Sveta.

odtisa
2009		
Do kam seže Slovenija?,
soavtorji razstave o
podnebnih spremembah v
Državnem zboru
2009

Evropski podnebni pakt

Ukrepaj zdaj!, kampanja
za ambiciozno podnebno

Direktorica Umanotere Gaja Brecelj je postala ena od prvih slovenskih
ambasadork in ambasadorjev Evropskega podnebnega pakta – platforme,
ki jo je ustanovila Evropska komisija za spodbujanje široke družbene
mobilizacije za ukrepanje na področjih podnebnih sprememb in izgradnje
zelene Evrope. Pakt naj bi omogočal povezovanje ljudi, podjetij, civilne
družbe in javnih organov na vseh ravneh pri sooblikovanju podnebnih
ukrepov, izmenjavi informacij, predstavitvi dobrih praks in izvajanju
lokalnih dejavnosti. V letu 2021 je Gaja Brecelj sodelovala na okrogli mizi
Kakšne družbene spremembe zahteva podnebna kriza?.
Priprava Strateškega načrta SKP 2023–2027 – horizontalna delovna skupina
Projektna sodelavka Umanotere Senka Šifkovič je bila avgusta 2021 na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenovana za članico
horizontalne delovne skupine v okviru priprave Strateškega načrta Skupne
kmetijske politike za obdobje 2023–2027, ki je bil konec leta uradno
posredovan v presojo Evropski komisiji.
Priprava Strateškega načrta SKP 2023–2027 – delovna skupina za
vsebinsko področje varovanje okolja in podnebne spremembe
Sodelavka Umanotere Nika Tavčar je kot predstavnica mreže Plan B za
Slovenijo članica delovne skupine na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano za pripravo predlogov in dokumentov Skupne kmetijske
politike po letu 2020, in sicer članica ožje delovne skupine za vsebinsko
področje varovanje okolja in podnebne spremembe.
Upravni odbor Evropskega okoljskega urada (EEB)
Polona Valič je bila v letu 2021 kot predstavnica Umanotere članica
upravnega odbora Evropskega okoljskega urada.
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politiko

Pregled dela po strateških
področjih
7. Vključevanje v pomembnejše postopke ter priprava predlogov in
stališč na ključne dokumente

2009		
Javnomnenjska raziskava o
podnebnih spremembah (v

V letu 2021 je Umanotera s podpisom podprla 20 kampanj, ki so jih
pripravile slovenske in mednarodne organizacije.

partnerstvu z Mediano)
2009		

Vključevala se je v naslednje pomembnejše postopke ter pripravila
predloge in stališča na ključne dokumente:

17 mitov in resnic o
podnebnih spremembah,
dokument

Januar 2021

Umanotera se je odzvala ob predlogu novega
Zakona o varstvu okolja (ZVO), ki je izključil
nevladne organizacije iz ključnih okoljskih
postopkov in tako odpravil pomembne
okoljevarstvene varovalke.

2009		
Razstava na prostem o
podnebnih spremembah,
naročnik MOL

Več >>>
2009		

Januar 2021

Umanotera je v okviru mreže Plan B za
Slovenijo skupaj s sodelujočimi strokovnjaki
pripravila predloge projektov za nacionalni
Načrt za okrevanje in odpornost na področjih
podnebja, varstva okolja in ohranjanja narave
ter jih poslala Vladi RS ter poslankam in
poslancem Odbora za zadeve EU.
Več >>>

Februar 2021

Umanotera je v Sloveniji pričela z zbiranjem
podpisov za peticijo za izstop EU iz podnebju
nevarne Pogodbe o energetski listini – ECT.
Več >>>

Februar 2021

Umanotera se je skupaj z društvom Focus in
Greenpeace Slovenija odzvala na osnutek
okoljskega poročila k Nacionalni strategiji
za izhod iz premoga in prestrukturiranje
premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega
prehoda.
Več >>>

Maj 2021

Umanotera je med podpisnicami poziva
Koalicije za višjo ambicijo, v katerem so
odločevalci v EU pozvani, naj zagotovijo,
da bo nadgrajena podnebna in energetska
zakonodaja povečala podnebne ambicije EU
na najvišjo možno raven in hkrati tudi podprla
zeleni in socialno pravični prehod v vseh
regijah.
Več >>>
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Voda – Ekologija –
Varčevanje, ozaveščevalni
plakati

Pregled dela po strateških
področjih
Junij 2021

Julij 2021

Umanotera je skupaj z Evropskim okoljskim
uradom (EEB) pred zasedanjem Sveta za
okolje EU na ministra Vizjaka naslovila pismo s
stališči EEB o nekaterih vprašanjih, ki so bila na
dnevnem redu Sveta EU za okolje, posredovala
pa mu je tudi 10 zelenih testov civilne
družbe za presojanje uspešnosti slovenskega
predsedstva Svetu EU v kontekstu izzivov, s
katerimi se soočata naš planet in družba.

2009-		

Več >>>

spremembah

Umanotera je ob neformalnem srečanju
ministrov za okolje, prvem srečanju na visoki
ravni o okoljskih temah v okviru slovenskega
predsedovanja Svetu EU, skupaj z Evropskim
okoljskim uradom (EEB) spodbudila k
ambicioznim odločitvam tekom predsedovanja.

2010		

Več >>>

Ogledalo vladi 2010: Zeleni

Plan B za Slovenijo,
koordinacija mreže
nevladnih organizacij za
trajnostni razvoj
2009–2010
Slovenija, 50+, potujoča
razstava o podnebnih

Ogljični odtis kot merilo
uspešnosti, 1. strokovna
konferenca
2010		

nevladni monitor

Julij 2021

Umanotera je aktivno sodelovala pri
referendumski kampanji za pitno vodo, ki je
dokazala, da volivci nikakor ne bomo dovolili,
da kratkoročni gospodarski interesi ogrozijo
to, kar je res pomembno – vodne vire, naše
največje naravno bogastvo.
Več >>>

Avgust 2021

Umanotera je ministra Vrtovca pozvala, naj
pobudo za izstop EU iz Pogodbe o energetski
listini umesti na dnevni red septembrskega
neformalnega zasedanja ministrov za energijo.
Več >>>

September 2021

Umanotera je Evropski komisiji in slovenskemu
Ministrstvu za infrastrukturo predala peticijo
za izstop EU iz Pogodbe o energetski listini ter
izrazila pobudo, naj Slovenija kot predsedujoča
Svetu EU na zasedanju ministrov za energijo
odpre razpravo o izstopu EU iz ECT
Več >>>.

Ker se to ni zgodilo, je pripravila odziv.
Več >>>
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Pregled dela po strateških
področjih
Oktober 2021

Umanotera je ob zasedanju ministrov za
okolje glede svežnja »Pripravljeni na 55«
poudarila, da mora le-ta ponuditi skladen in
pravičen podnebni okvir tako v okviru svežnja
»Pripravljeni na 55« kot tudi v mednarodnih
pogajanjih, ki so se konec meseca odvijala na
COP26 v Glasgowu.

2010–2011

Več >>>

Ogljični odtis kot merilo

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

uspešnosti, 2. strokovna

Oktober 2021

Umanotera se je pridružila pozivu Zveze
potrošnikov Slovenije, naj Vlada RS v
odziv napovedanim podražitvam energije
pripravi različne ukrepe, s katerimi bo
potrošnikom še naprej zagotovljena cenovno
dostopna energija.

konferenca

Več >>>

2011		

2011		
Iskriva Pozitiva, mladinski
glasbeni festival in razstava

Moja organizacija

November 2021

November 2021

Ob zaključku podnebnega vrha COP26 v
Glasgowu je Umanotera pripravila odmevno
sporočilo za javnost.

in trajnostni razvoj,

Več >>>

profesionalce

Skupaj z ostalimi civilnodružbenimi
organizacijami se je Umanotera povezala v
iniciativo Glas ljudstva.
Več >>>

November 2021

Skupaj z društvom Focus in Greenpeace
Slovenija se je Umanotera odzvala na nov
predlog Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), ki je
uvajal določilo, ki omogoča dodelitev škodljivih
subvencij za kritje stroškov električne energije
največjim industrijskim porabnikom energije in
onesnaževalcem.
Več >>>
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usposabljanje za
komunikacijske

Pregled dela po strateških
področjih
8. Sodelovanje na okroglih mizah in v razpravah

2011		
Trajnostni integralni

Predstavniki Umanotere so v letu 2021 med drugim aktivno sodelovali na:

turistični proizvodi
Osrednjeslovenske regije,

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

spletni okrogli mizi Podnebne spremembe: Kako lahko trende obrnemo
v pravo smer? v organizaciji Zavoda PIP,
spletnem strateškem sestanku na temo Strategije za izstop iz premoga
in celovite presoje vplivov na okolje, organiziranem s strani Zavite in
konzorcija za pripravo CPVO,
spletnem strateškem sestanku mednarodnega konzorcija NVO Energy
Charter Treaty,
spletni okrogli mizi Ekobralna značka v organizaciji Ekonomske
fakultete Univerze v Ljubljani,
spletni okrogli mizi Podnebne spremembe in kohezijska politika v
organizaciji CNVOS in Radia Študent,
spletni razpravi na zaključnem dogodku Govoriš kohezijsko – učenje se
nadaljuje, ki jo je pripravil CNVOS,
spletni okrogli mizi Podnebne spremembe: Začnimo že danes v
organizaciji Evropske komisije,
spletni okrogli mizi o noveli Zakona o vodah, ki so jo pred
referendumom za vodo organizirali v Levici,
okrogli mizi Trgovska veriga je tako močna kot njen najšibkejši člen –
vpliv zakonodaje na pravičnost v dobavnih verigah društva Focus,
razpravi o prihodnosti Evropske unije: Nas različnost resnično
združuje? v organizaciji evropskih poslancev,

Na okrogli mizi o podnebnih spremembah v organizaciji Evropske komisije je sodelovala direktorica Umanotere
Gaja Brecelj (Zoom, 23. marec 2021).
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priprava kriterijev
2011–2016
Slovenija znižuje CO2: izbor
dobrih praks, ogledi, katalog
in promocija
2011-2015
Tretji člen, spletna skupnost
za neposredno demokracijo
2011–2013
EGO – Evropska zelena
pisarna, mednarodni
partnerski projekt

Pregled dela po strateških
področjih
•
•
•
•
•

okrogli mizi Frankfurt po Frankfurtu 2021: Plan B v organizaciji
Mladinske knjige,
okrogli mizi Dan gole resnice o globalnem segrevanju, ki jo je pripravila
Epeka,
okrogli mizi Kaj mladim prinaša zelena in digitalna prihodnost, ki so jo
pripravili v EUROPE DIRECT Podravje (Zavod PIP),
mednarodnem posvetu Aarhuška konvencija, človekove pravice in
podnebne spremembe,
spletni tribuni Glas ljudstva s predstavitvijo okoljskih zahtev.

2012–2013
Čista zmaga, trajnostni
športni dogodki
2012		
Poziv vladi za zeleni razvojni
preboj, kampanja
2012		
Trajnostni turistični produkt
Osrednjeslovenske regije,
zasnova turističnih izletov
2013		
Umanoterina znamka,
natečaj in razstava za
znamko

Okrogle mize Frankfurt po Frankfurtu 2021: Plan B v organizaciji Mladinske knjige se je udeležil sodelavec
Umanotere Jonas Sonnenschein: “Le skupaj lahko naredimo razliko – vendar ne z osredotočanjem vseh naših
prizadevanj na prepoved plastičnih slamic. Fosilna goriva morajo ostati v tleh!” (Ljubljana, 15. november
2021)
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Pregled dela po strateških
področjih
B. Ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje
ključnih deležnikov trajnostnega razvoja

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

»Da bi spremenili vse, potrebujemo vsakogar.« (Greta Thunberg)
2013		

Pravočasen prehod v trajnostno družbo zahteva zasuk smeri razvoja
in hiter napredek v vseh družbenih sektorjih. Umanotera ključnim
deležnikom trajnostnega razvoja pomaga prepoznati priložnosti za
uspešno trajnostno preobrazbo. Razvija in prototipira skupnostne prakse
z največ potenciala, da bi postale transformativne z vidika prehoda v
trajnostno družbo. Spodbuja in podpira projekt Javna uprava kot zgled.
Organizacije usposablja na področju spremljanja škodljivih vplivov
njihovega delovanja na okolje in oblikovanja ukrepov blaženja. Prebivalce
Slovenije ozavešča in motivira z namenom čim širšega ponotranjanja
principov okoljsko vzdržnega in družbeno odgovornega življenjskega sloga
ter tako vzpostavlja široko sprejemljivo alternativo potrošništvu. Spodbuja
jih k aktivnemu državljanstvu – podpiranju zelenih politik, vršenju pritiska
za sistemske spremembe in širjenju zavedanja o nujnosti trajnostnega
delovanja.

Spremenimo minus v
plus, kampanja za ukinitev
škodljivih subvencij
2013–2014
Spodbujamo zelena
delovna mesta, analiza,
usposabljanja, nagradni
natečaj, konference,
priporočila
2013		
Idejni načrt naravoslovne
učne poti v Krajinskem parku
Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

1. Sodelovanje v projektu CARE4CLIMATE
V letu 2021 so bile vse oči usmerjene v Glasgow, kjer je potekal podnebni
vrh COP26. Ta ni upravičil velikih pričakovanj številnih držav, saj se je
znova pokazalo, da so trenutne zaveze držav daleč od tega, kar je potrebno
za pravočasno ublažitev podnebne krize. Jonas Sonnenschein, sodelavec
Umanotere: »Res je, da smo na COP26 videli premalo dobre volje in
sodelovanja. Toda tudi boljše končno besedilo ne bi spremenilo dejstva, da
se na koncu vsa implementacija dogaja na nacionalni ali celo lokalni ravni.
Besede svetovnih voditeljev resnično niso dovolj ambiciozne. Vsi mi pa lahko
spregovorimo skozi naša odločna dejanja – kot menedžerji, kot lokalni politiki
in kot državljani.«
V projektu LIFECARE4CLIMATE Umanotera ozavešča, izobražuje in usposablja
ključne deležnike in s tem spodbuja izvajanje ukrepov za doseganje
nacionalnih ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030.
Projekt združuje 15 partnerjev, pri čemer Umanotera sodeluje predvsem
z ozaveščanjem o podnebnih spremembah, promocijo dobrih praks
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, spodbujanjem lokalnih skupnosti
k prehodu v nizkoogljično družbo, usposabljanjem javnih uslužbencev,
da postanejo gonilo prehoda v nizkoogljično družbo, ter spodbujanjem
vključevanja konceptov nizkoogljične družbe v visoko šolstvo.
V letu 2021 je Umanotera pod sloganom »Dovolj za vse« pripravila že
šesto nacionalno konferenco o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti, ki
je pod naslovom »Sončno elektrarno v vsako skupnost« privabila več kot
140 udeležencev (posnetki so na voljo tukaj).
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Pregled dela po strateških
področjih
Še naprej je sodelovala z občinami v okviru programa podpore pri
izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti. Na Ptuju je
zaključila program, ki je spodbujal bolj vključujoče upravljanje z javnimi
zelenimi površinami v tej mestni občini. V Postojni je v sodelovanju
z Občino Postojna in Zavodom Znanje Postojna maja 2021 pripravila
delavnico Kaj bodo podnebne spremembe prinesle turistični destinaciji
Postojna?

2013		
Koalicija za gozd,
koordinacija
2013		
Trajnostni razvoj: od
formalnih zavez k vplivnim
dejanjem, predavanja z

Marca 2021 se je zaključilo prvo usposabljanje za koordinatorje
skupnostnih projektov, ki bodo prispevali k blaženju podnebnih
sprememb. Drugi krog usposabljanja je bil uspešno zaključen v juniju.
V okviru usposabljanj so udeleženci prejeli podporo mentorjev pri
razvoju projektov na področjih skupnostne energetike, urejanja prostora,
trajnostnih delovnih mest, zelenega turizma in krožnega gospodarstva.

delavnico
2013-2016
GPP 2020, Zeleno javno
naročanje za nizkoogljično
gospodarstvo, evropski
projekt

Z enim od udeležencev usposabljanja (Zavod BOB) je Umanotera začela
demonstracijski projekt, pri katerem bo postavljen edinstven trajnostni
učni poligon, ki spodbuja aktivacijo mladih za naslavljanje podnebne krize.
Decembra 2021 je Umanotera skupaj z društvom za razvoj trajnostnega
oblikovanja Trajna začela še drugi demonstracijski projekt na skupnostnem
začasnem prostoru Krater v Ljubljani, kjer bo vzpostavljen prenosni
ogrevalni sistem zunaj omrežja s pomočjo vročega kompostiranja.
Poleg sodelovanja s skupnostmi je Umanotera izvajala različne aktivnosti,
preko katerih se je v širši javnosti povečala stopnja ozaveščenosti o
podnebnih spremembah. V letu 2021 je razstava Na vroči strani Alp začela
svojo pot skozi Slovenijo in bila prikazana na 8 lokacijah. Razstava je
dostopna tudi v virtualni obliki.
Poleg razstave Umanotera redno objavlja in posodablja dokumenta
Fizikalno ozadje podnebnih sprememb in njihove posledice za Slovenijo
ter Politično-zakonodajno ozadje blaženja podnebnih sprememb, ki
sta pravi naslov za posameznike, ki želijo več informacij o podnebnih
spremembah in podnebnih politikah.
O blaženju podnebnih sprememb je Umanotera v letu 2021 ozaveščala
tudi s promocijo dobrih praks. To je vključevalo že četrti kratki film, v
katerem je bila predstavljena oskrba s hrano z nizkimi izpusti toplogrednih
plinov na kmetiji Zlate misli. Poleg tega je Umanotera pripravila virtualno
strokovno ekskurzijo z naslovom Skupnostne sončne elektrarne, ki je
združila spletni dogodek s serijo kratkih video posnetkov in intervjujev.
Spletne strani:
Care4Climate - Umanotera, Dovolj za vse, Care4Climate in Samo1planet
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2013-2015		
Spoznaj svoj življenjski slog,
izobraževanje za trajnostno
potrošnjo

Pregled dela po strateških
področjih
2013-		
Za gozd – za nas, krepitev
vpliva civilne družbe glede
gozdne zakonodaje
2014–2018
Trgovanje s prihodnostjo,
vpliv proste trgovine na
socialno varnost in varovanje
okolja, kampanja
2014		
Pred svetovnim dnevom podnebnih sprememb je Umanotera v sodelovanju z Državnim svetom RS organizirala

Pravična banka, vzpostavitev

dogodek z otvoritvijo razstave Na vroči strani Alp – življenje v času podnebnih sprememb (Državni svet RS, 12.

dialoga za ustanovitev etične

maj 2021). (Fotografija: Milan Skledar)

banke v Sloveniji
2014		
Sporočila znanosti o
podnebnih spremembah,
posvet s SAZU

Na okrogli mizi konference Dovolj za vse: Sončno elektrarno v vsako skupnost, ki jo je vodila direktorica
Umanotere Gaja Brecelj, so sodelovali dr. Robert Golob iz podjetja GEN-I, župan občine Ajdovščina Tadej
Beočanin in župan občine Hrastnik Marko Funkl (Ljubljana, 24. november 2021).

Video za promocijo dobre prakse zniževanja emisij toplogrednih plinov na področju trajnostne verige oskrbe s
hrano: “Oskrba s hrano z nizkimi izpusti toplogrednih plinov na kmetiji Zlate misli”
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Pregled dela po strateških
področjih
2. Izvajanje projekta Podnebni meni

2014–2015
Eko podjetniška jutra,

Svetovni sistem oskrbe s hrano povzroči skoraj tretjino vseh antropogenih
izpustov toplogrednih plinov in je tako eden od glavnih vzrokov za podnebno
krizo. Poleg tega sedanji način proizvodnje hrane vodi v pospešeno
izginjanje biotske raznovrstnosti, kar ogroža obstoj človeške civilizacije.
Vodilni strokovnjaki s tega področja, združeni v EAT-Lancet Commission, so
že leta 2019 zapisali, da »brez obsežnega in hitrega zmanjšanja izpustov
toplogrednih plinov in porabe naravnih virov v sistemih oskrbe s hrano ne bo
mogoče doseči ciljev Pariškega sporazuma in Agende ZN za trajnostni razvoj
do leta 2030«.

mreženje in krepitev zelenih
podjetnikov
2014		
Ljubljana 2020, vizija
trajnostne Ljubljane, projekt
2015
Veliki infrastrukturni projekti
v Sloveniji: Od zgrešenih do

Umanotera je v letu 2021 pričela z izvajanjem projekta Podnebni meni –
spodbujanje nizkoogljične pridelave in potrošnje hrane, katerega namen je
ozaveščanje o netrajnosti trenutnih sistemov oskrbe s hrano in prehranskih
navad (s poudarkom na učinkih pridelave in uživanja hrane živalskega
izvora), ozaveščanje o potrebnih spremembah na tem področju in o
nizkoogljičnih alternativah za prehranske odločitve posameznikov. V okviru
projekta je bila pripravljena publikacija Podnebni meni – vodnik po tem,
kako in zakaj se prehranjevati na podnebju prijazen način. V dneh pred
svetovnim dnem hrane je bila objavljena tudi knjižica podnebju prijaznih
receptov – Babičina podnebna kuharica. V njej je moč najti tudi tri
podnebju prijazne recepte, ki jih je Umanotera v okviru projekta pripravila
v sodelovanju z Ano Žontar Kristanc iz Anine kuhinje.
O vplivu sistema oskrbe s hrano na podnebje je Umanotera v okviru
projekta ozaveščala tudi na štirih predavanjih in na treh dogodkih, na
katerih so podnebju prijazno hrano tudi preizkušali.
V drugi polovici leta je aktivnosti na področju uveljavljanja bolj trajnostnih
prehranjevalnih navad nadaljevala v okviru projekta Podnebni meni:
Spodbujanje trajnostnega in zdravju prijaznejšega prehranjevanja.
Spletna stran: Podnebni meni – spodbujanje nizkoogljične pridelave in
potrošnje hrane, Podnebni meni: Spodbujanje trajnostnega in zdravju
prijaznejšega prehranjevanja
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trajnostnih naložb, strokovni
posvet in poziv vladi
2015
Ideje za ravnovesje, zbornik
ob 20-letnici delovanja
Umanotere

Pregled dela po strateških
področjih
2015
Srečanje Zmenek s Slovenijo,
Spodbujanje sodelovanja
in povezovanje nosilcev
sprememb k skupnemu
delovanju za trajnostno
prihodnost
2015
Protest Global Climate March
v Ljubljani
2015
Z obema izdanima publikacijama želi Umanotera sporočiti tudi, da “podnebju prijaznejše prehranjevanje še

Katalog etičnega

nikoli ni bilo lažje, hkrati pa z vidika ohranitve življenja na tem planetu še nikoli ni bilo pomembnejše, kot je v

obdarovanja 2015

tem trenutku.”
2016
Sodelavec Umanotere Andrej
Gnezda med finalisti za
Delovo osebnost leta 2015

Izvajanje delavnice Podnebju prijazen meni na Livada LAB v avgustu 2021, na kateri je sodelavka Umanotere
Nika Tavčar z udeleženci razpravljala o sedmih vodilih podnebju prijaznejšega načina prehranjevanja in o tem,
kako se v Sloveniji s tako hrano oskrbeti; udeleženci pa so izpostavljali tudi, kaj bi bilo na tem področju treba
urediti na sistemski ravni, da bo tak prehod za vse še enostavnejši (Ljubljana, 13. avgust 2021).
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Pregled dela po strateških
področjih
3. Sodelovanje v projektu ClimACT

2016
Organizacija trajnostnih

Umanotera kot partner sodeluje pri projektu ClimACT – Climate action by
European citizens delivers for development, v katerem skupaj s projektnimi
partnerji naslavlja teme podnebja, razvoja in spola. S projektom želijo
okrepiti ozaveščenost o teh temah in angažirati predvsem mladostnike v
Sloveniji. Projektne aktivnosti vključujejo ozaveščanje in komuniciranje,
usposabljanja in krepitev zmogljivosti projektnih deležnikov ter mobilizacijo
in politično udejstvovanje na širši ravni.

dogodkov, usposabljanje v
okviru Zelene prestolnice
Evrope 2016
2016
Plaktivat v partnerstvu z
Umanotero: alternative
potrošništvu, plakat

V letu 2021 je Umanotera v okviru projekta v sodelovanju s partnerji
projekta organizirala dva spletna seminarja s krovnim naslovom “Pred
COP26: Kam nas vodi globalna podnebna politika?”. Na prvem seminarju
z naslovom “Kam nas vodi podnebna politika” so govorke in govorci
predstavljali teme globalne podnebne politike, spolno opredeljenih
podnebnih diskurzov ter vloge mladih in civilne družbe pri podnebnih
spremembah. Seminar “Podnebno financiranje” je odpiral teme globalnega
in slovenskega podnebnega financiranja ter financiranja trajnostnega
prehoda.

2016-2021
Večletni partnerski projekt
Dovolj za vse: skupnostno
upravljanje z življenjskimi
viri
2017
Ozelenjevanje občinskega
proračuna, projekt

Spletna stran projekta: ClimACT

Primer spletne kampanje, ki se je odvijala ob podnebnem vrhu COP26 v Glasgowu.
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Pregled dela po strateških
področjih
4. Izvajanje delavnic in predavanj

2017
Zelena proračunska reforma:

Umanotera že vrsto let izvaja delavnice in predavanja o podnebnih
spremembah in trajnostnem razvoju ter v razpravah, ki jim sledijo,
spodbuja udeležence k razmisleku ter bolj okoljsko in družbeno
odgovornemu delovanju.

Politično in zakonodajno
ozadje ter primeri iz drugih
držav, poročilo
2017

V letu 2021 je Umanotera izvedla predavanja in delavnice:

Odstop Stalnega
posvetovalnega odbora

•
•

•
•
•
•
•
•

•

za alumne UL o ogljičnem odtisu,
na dogodku V vrtincu sprememb: povezanost vode, življenja in 		
podnebja, ki sta ga pripravila Nacionalni inštitut za biologijo in Mladi 		
za podnebno pravičnost,
za društvo IVSA Slovenije na temo okoljevarstva in hrane,
o primeru Ascent na sestanku na temo Pogodbe o energetski listini – 		
Compensating corporations blocking climate justice za Slí Eile,
znotraj Podnebnega pakta o družbenih spremembah, ki jih zahteva
podnebna kriza, na povabilo Predstavništva Evropske komisije v
Sloveniji,
na poletni šoli Fakultete za socialno delo in partnerjev o vlogi civilne
družbe pri trajnostnem prehodu,		
o ogljičnem odtisu v sklopu 5. dneva nacionalne varnosti, 			
organiziranega s strani Inštituta za varnostno kulturo v sodelovanju
s FDV,
na Mednarodnem raziskovalnem študentskem taboru Mikrofon
podnebju: znanja in kompetence v organizaciji CIPRE in Ministrstva za
okolje in prostor,

		

Nika Tavčar je v sklopu hekatona Hack4Climate: Odpadna hrana opozorila na to, da je “uživanje čim manj
mesa in mlečnih izdelkov eden izmed najučinkovitejših ukrepov za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov,
ki jih lahko sprejmemo na ravni posameznika” (Ljubljana, 16. oktober 2021). (Fotografija: Matic Kremžar)
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za podnebno politiko pri
predsedniku Pahorju
2017
Uspešno vključevanje
v postopek z zahtevo o
potrebnosti pridobitve
okoljevarstveno soglasja za
podaljšanje delovanja NEK
2017
Umanotera nasprotuje
izdaji okoljevarstvenega
soglasja za Magna Nukleus in
posledični pritiski na NVO

Pregled dela po strateških
področjih
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o trajnostnih dogodkih za Convento,
za Združenje bank Slovenije o tveganjih, ki jih podnebne spremembe
predstavljajo za realni in finančni sektor,
o krožnem gospodarstvu za WAH Women,		
o podnebnih spremembah v Sloveniji na dogodku Noč ima svojo moč –
noč raziskovalcev 2021,
na 7. mednarodnem kongresu dijaških domov s temo The climate crisis
in the classroom: Individual behaviour and collective action,
v sklopu 6. strateške konference elektrodistribucije Slovenije v
organizaciji GIZ,
na dnevih družbene odgovornosti 2021 v organizaciji Zavoda Ekvilib s
temo Načrt za okrevanje: zelene spodbude za MSP,
o podnebju prijaznejši prehrani na Hackathonu Hack4Climate v
organizaciji D’Agency,
o trajnostni oskrbi s hrano v sodelovanju s Francoskim inštitutom v
Sloveniji,
v Šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije,
na Osnovni šoli Danile Kumar, OŠ Medvode in OŠ Brinje,
na Fakulteti za družbene vede, Ekonomski fakulteti in Fakulteti za
komercialne in poslovne vede,		
za Zavod Antona Martina Slomška in Zavod BOB,
za Občino Medvode,
za Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
za Gimnazijo Maribor, Gimnazijo Novo mesto in Gimnazijo Tolmin,
za Turistično zvezo Velenje,
za Slovensko turistično organizacijo o organizaciji trajnostnih
dogodkov.

Jonas Sonnenschein je na 6. strateški konferenci elektrodistribucije Slovenije izpostavil, da si je EU do leta
2030 zadala nov cilj zmanjšanja izpustov, za katerega pa bo potreben tudi premik v trenutni ekonomski
miselnosti (Maribor, 29. september 2021). (Fotografija: Nejc Fon)
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2017
Posvet Krčenje prostora
civilne družbe
2017
Odziv na predlog
Energetskega koncepta
2018
Manifest civilne družbe za
razvoj Slovenije in razprave
Za družbo blaginje v
trdni mreži življenja, pred
parlamentarnimi volitvami
2018-2019
Klima za podnebje - mladi za
svojo podnebno prihodnost,
projekt

Pregled dela po strateških
področjih
5. Izračuni ogljičnih odtisov

2018
Sestavi vlado: pričakovanja

V Sloveniji se vse več podjetij ter organizacij iz javnega in nevladnega
sektorja odloča za izračun ogljičnega odtisa svojega delovanja. Umanotera
že več kot 10 let izgrajuje znanje na področju sistemov upravljanja z vplivi
organizacij na okolje, v okviru katerih je ogljični odtis kazalnik porabe
fosilnih goriv in vpliva na podnebje. V letu 2021 je z izračunom ogljičnega
odtisa in pripravo ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
podprla organizacije pri določanju najpomembnejših virov in upravljanju
z emisijami ter jim omogočila primerjave s sorodnimi organizacijami in
transparentno poročanje notranjim in zunanjim deležnikom.

civilne družbe od bodoče
Vlade RS
2018
Obisk v naravi – Kodeks
obnašanja v naravi v
Sloveniji
2019
Okolju škodljive subvencije –
UKINIMO JIH!, akcija
2019
Poročilo Energetsko
intenzivna industrija v
Sloveniji: poraba energije,
dodana vrednost, delovna
mesta, smernice za
učinkovito rabo energije v
industriji in Ukrepi in politike
za učinkovito rabo energije v
industriji: primeri iz prakse

Z izračunom ogljičnega odtisa zaradi prevozov in porabe energentov je Umanotera podprla izvedbo zelenega
kulinaričnega dogodka Kranjska dolga miza, ki sta ga v okviru Evropske gastronomske regije 2021 organizirala
Mestna občina Kranj in Zavod za turizem in kulturo Kranj (Kranj, 5. september 2021). (Fotografija: Luka Kotnik)
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Pregled dela po strateških
področjih
6. Analize ranljivosti in tveganj za turistične destinacije zaradi
podnebnih sprememb

2019
Nujni poziv Vladi RS –
Večina pričakuje ukrepe za

S pripravo analiz ranljivosti in tveganj zaradi podnebnih sprememb za
turizem v dveh slovenskih občinah je Umanotera v letu 2021 sodelovala
pri pripravi regijskega akcijskega načrta za trajnostno energijo in
podnebne spremembe (angl. Sustainable Energy and Climate Action Plan
– SECAP). Analiza ranljivosti in tveganj, ki vključuje tudi ukrepe prilagajanja
podnebnim spremembam, temelji na metodologiji v okviru Konvencije
avplivov podnebnih sprememb na turistični sektor in sposobnosti
prilagajanja lokalne skupnosti. Občinam omogoča pripravljenost na
pričakovane podnebne spremembe ter kakovostno načrtovanje ukrepov za
zmanjšanje škode in izkoriščanje morebitnih koristi podnebnih sprememb
za turistični sektor.

naslovitev podnebne krize
2019
Globalni podnebni štrajki v
Sloveniji
2019-2026
Umanotera partner
integriranega LIFE projekta
CARE4CLIMATE
2019

Za potrebe poročanja turističnih destinacij v okviru Zelene sheme
slovenskega turizma pa je Umanotera pripravila analizi ranljivosti turizma
zaradi podnebnih sprememb ter predloge ukrepov za zmanjšanje
ranljivosti v občinah Krško in Sevnica.
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Podnebni dogovor, posvet v
Državnem zboru

Pregled dela po strateških
področjih
C. Aktivacija javnosti za potrebne spremembe

2019-2020
LETO BREZ LETA: Skupaj

»Nihče nima večje moči za spremembo kot skupnost, ki odkrije, za kaj ji je
mar.« (Margaret Wheatley)

zmanjšujemo emisije
iz letalskega prometa,
kampanja

Umanotera svojih dejavnosti ne omejuje na izvajanje projektov. V družbi si
tudi stalno prizadeva povečati prepoznavnost ukrepov blaženja škodljivih
vplivov na okolje, ki kljub velikemu potencialu iz različnih razlogov niso
zadosti prisotni v javnem diskurzu. Poleg aktivacije posameznikov si
z vzpostavljanjem javne podpore prizadeva za potrebne spremembe
na področju politik. Prav tako se z aktivacijo javnosti postavlja po robu
politikam, ki niso v javnem interesu.

2020
Fizikalno ozadje podnebnih
sprememb in njihove
posledice za Slovenijo ter
Politično-zakonodajno
ozadje blaženja podnebnih
sprememb, dokumenta
2020
Protest proti določilom
tretjega proti-koronskega
paketa, ki odpravljajo
naravovarstvene in
okoljevarstvene varovalke
pri gradnji objektov

Direktorica Umanotere Gaja Brecelj na tiskovni konferenci: “Naše vode in naša prihodnost niso na prodaj.
Voda je vir življenja, zdravja in človeške civilizacije.” (Ljubljana, 15. junij 2021) (Fotografija: arhiv FB-strani
Referendum za pitno vodo)
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Pregled dela po strateških
področjih
1. Sodelovanje pri referendumski kampanji PROTI škodljivemu
Zakonu o vodah

2020
Promocija dobrih praks
zniževanja toplogrednih

Skupaj s široko mrežo gibanja Za pitno vodo se je tudi Umanotera vključila
v referendumsko kampanjo PROTI škodljivemu Zakonu o vodah.
Ker oblast ni želela slišati glasu stroke, okoljevarstvenih in
civilnodružbenih organizacij ter več kot 53 tisoč podpisnikov peticije, je
bilo treba za zaščito pitne vode in zavrnitev škodljivega Zakona o vodah
zahtevati referendum. Zbranih je bilo 52.230 overjenih podpisov za razpis
referenduma, s čimer so državljani pokazali, da jim je mar za pitno vodo
in da ne želijo, da kratkoročni gospodarski interesi ogrozijo vodne vire.
Na referendumu je 682.760 volivcev (oziroma skorajda 87 % vseh, ki so
oddali svoj glas na referendumu) sporni zakon zavrnilo.

plinov, serija kratkih filmov
2020
Dolgoročna podnebna
strategija mora odgovoriti
na izzive podnebne
krize, skupna izjava NVO,
strokovnjakov in sindikata
2020
Na vroči strani Alp, razstava o

Spletna stran: Referendum za pitno vodo

možni prihodnosti Slovenije
zaradi podnebnih sprememb

Govor Gaje Brecelj na Prešernovem trgu: “Odločevalci so nas pustili na cedilu, zato bomo mi tisti, ki bomo
zaščitili naše največje bogastvo. In danes sporočamo, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo! Niste se želeli
pogovarjati s strokovnjaki, zato smo stvari vzeli v svoje roke!” (Ljubljana, 25. junij 2021) (Fotografija: Janez
Zalaznik)
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Pregled dela po strateških
področjih
2. Sodelovanje pri iniciativi Glas ljudstva

2021
Vseevropska kampanja

Umanotera se je v letu 2021 vključila v iniciativo Glas ljudstva, ki združuje
več kot 100 civilnodružbenih organizacij. Iniciativa se je formirala v luči
treh volitev, ki se bodo v Sloveniji odvijale v letu 2022, in poslabšanja
stanja demokracije v Sloveniji, pri čemer so na udaru tako narava kot tudi
mediji, ustavne pravice in socialni dialog. Namen iniciative je, da politiko
pozove k odgovornejšemu delovanju ter izboljšanju družbene, politične,
ekonomske in okoljske situacije v državi. Iniciativa je konec leta oblikovala
zahteve za politične stranke, ki bodo nastopile na državnozborskih volitvah
2022.

za izstop iz ECT
2021
Referendumska kampanja
za pitno vodo
2021
Predsedovanje Slovenije
Svetu EU (v sodelovanju
z EEB)

Spletna stran: Glas ljudstva

Gaja Brecelj na tiskovni konferenci iniciative Glas ljudstva: “Podnebne spremembe so največji civilizacijski
izziv našega časa in ljudje v boju s podnebno krizo pričakujejo ukrepanje. Čas je, da dobimo politiko, ki bo ta
pričakovanja izpolnila!” (Ljubljana, 8. november 2021) (Fotografija: Janez Zalaznik)
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Pregled dela po strateških
področjih
3. Izvajanje kampanje Razorožimo fosilno industrijo – ustavimo ECT

2021
Vodnik Podnebni meni in

Pogodba o energetski listini (ECT), mednarodna pogodba s konca 90-ih,
velikim korporacijam omogoča, da države, ki se odločijo opustiti premog,
ustaviti proizvodnjo plina ali pa prenehati z gradnjo plinovodov, na zasebnih
sodiščih tožijo za milijardne odškodnine. Podpisnica Pogodbe o energetski
listini je tudi Slovenija. Na podlagi te pogodbe britansko podjetje Ascent
Resources Sloveniji grozi s tožbo v višini 120 milijonov evrov. S podobnimi
tožbami se soočajo tudi ostale članice Evropske unije, ki so se odločile
opustiti fosilna goriva. Zato se je Umanotera pridružila mednarodni mreži
organizacij, ki jih združuje zahteva, da EU in njene članice izstopijo iz ECT ter
tako omogočijo pravočasen prehod v podnebno nevtralnost.
V sklopu kampanje je Umanotera opravljala zagovorniške dejavnosti ter
v medijih in na družbenih omrežjih opozarjala na škodljivost pogodbe ter
zahtevala, da o izstopu iz Pogodbe razpravljajo tudi ministri za energijo v
okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU. Ob robu obiska v Sloveniji
je Umanotera komisarki za energijo Kadri Simson v imenu kampanje
simbolno predala tudi podpise več kot milijona prebivalk in prebivalcev
EU, ki zahtevajo izstop Unije iz ECT.
Za lažje seznanjanje z ECT je Umanotera pripravila kratek video, v
katerem so naslovljena najpogostejša vprašanja in odgovori glede ECT,
ter dokument - “mitbuster”, v katerem je ovrženih 7 najpogosteje slišanih
mitov glede pogodbe ECT. V sodelovanju z organizacijo Corporate Europe
Observatory je Umanotera pripravila tudi video o spornem hidravličnem
lomljenju, t. i. frackingu v Petišovcih.
Spletna stran: Razorožimo fosilno industrijo – ustavimo ECT

Andrej Gnezda ob predaji peticije za izstop EU iz Pogodbe o energetski listini evropski komisarki za energijo
Kadri Simson: »Pozorno bomo spremljali razvoj razprave glede izstopa Unije iz ECT. Pričakujemo, da bodo
voditelji Unije do podnebnega vrha v Glasgowu dosegli politični dogovor o izstopu iz ECT. Le tako lahko Evropa
pokaže, da misli resno glede spopadanja s podnebno krizo.« (Ljubljana, 21. september 2021) (Fotografija: Nejc
Trampuž)

43

Umanotera | Letno poročilo 2021

Babičina podnebna kuharica
2021
Iniciativa Glas ljudstva

Pregled dela po strateških
področjih
D. Spodbujanje povezovanja in krepitve
nevladnega sektorja
»Sami lahko naredimo tako malo, skupaj pa tako veliko.« (Helen Keller)
Vizije Slovenije kot trajnostne družbe ne bo mogoče doseči z delovanjem
ene same organizacije. Zato je povezovanje Umanoterina »nadstrategija«
in princip delovanja, ki omogoča doseganje večjih učinkov dejavnosti in
krepitev mreže za pozitivne spremembe.
Stalna prioriteta ostaja tudi zavzemanje za vključevanje civilne družbe v
procese odločanja in sistemsko ureditev financiranja okoljskih nevladnih
organizacij.
1. Koordiniranje mreže Plan B za Slovenijo – mreže nevladnih organizacij
za trajnostni razvoj
Plan B za Slovenijo je mreža nevladnih organizacij, ki združuje 38
organizacij, ki delujejo na področjih varstva okolja, ohranjanja narave,
energije, urejanja prostora, prometne varnosti, mladinskega sektorja,
kulture ter humanitarnih in raziskovalne dejavnosti. Mreža se osredotoča
na vplivanje na politike in izvrševanje ter ocenjevanje dogovorjenih
politik. Stremi k učinkovitosti z združevanjem znanja z reprezentativnostjo,
aktivno udeležbo svojih članic in grajenjem koalicije. Deluje izključno v
dobrobit celotne družbe. Koordinator mreže je že od njene vzpostavitve
leta 2009 Umanotera, ki v okviru mreže tudi vodi izvajanje Podnebnega
programa mreže.
Podnebni program mreže Plan B za Slovenijo 2020–2024 naslavlja
problem blaženja podnebnih sprememb, ki so posledica človekovih
dejavnosti in prilagajanja na njihove neizogibne posledice. Izhodišče
Podnebnega programa je, da so potrebne celovite strukturne spremembe
za povečano in pospešeno zmanjševanje emisij, ki morajo biti oblikovane
tako, da bodo prinesle celovite koristi za človeštvo in planetarne sisteme,
ki podpirajo življenje, ter spremembe v delovanju organizacij in ravnanju
posameznikov.
Mreža Plan B za Slovenijo združuje večino strokovnih NVO, ki v Sloveniji
delujejo na področju vplivanja na politike blaženja podnebnih sprememb
in prilagajanja nanje. Prva strateška usmeritev mreže za obdobje 2020–
2024 je zato učinkovito izvajanje Pariškega sporazuma ob hkratnem
ohranjanju biodiverzitete, za kar si mreža prizadeva s/z:
•
•
•
•
•
44

sooblikovanjem politik – zagovorništvom,
informiranjem in ozaveščanjem,
izobraževanjem in usposabljanjem s prenosom znanja in praks,
medsektorskim povezovanjem in sodelovanjem ter
nadzorom nad izvajanjem politik (»watchdog« aktivnostmi).
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področjih
V letu 2021 so bile v okviru izvajanja Podnebnega programa izvedene
naslednje aktivnosti:
•

Izvedba strokovnih izobraževanj o temah, povezanih z blaženjem 		
podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje:
		 - razprava Prioritete Slovenije v času predsedovanja Svetu EU v
			 sodelovanju z European Environmental Bureau in
		 - usposabljanje Podnebne in energetske politike EU za
			 doseganje podnebnih ciljev 2030 v sodelovanju s Climate
			 Action Network Europe.
• Organizacija posveta Od 55 do 1,5: Ali so predlagane podnebne in 		
energetske politike EU za doseganje podnebnih ciljev 2030 zadostne
in družbeno pravične?
• Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi mednarodnega posveta 		
Aarhuška konvencija, človekove pravice in podnebne spremembe v 		
času predsedovanja Slovenije Svetu EU
• Sodelovanje v Konzorciju vsebinskih mrež Slovenije
• Koordinacija mreže
• Srečanja Programskega sveta mreže
• Zbor članic – letno srečanje članic mreže s spremljevalnim programom
• Projekti manjših članic mreže: v okviru prvega poziva za izvajanje 		
manjših projektov članic mreže so se uspešno zaključili trije projekti.
Konec leta 2021 je mreža objavila že drugi poziv za članice mreže.
• Srečanja vodij organizacij
• Usposabljanje Sodelovalni pristopi v virtualnem okolju
• Usposabljanje Ustvarjanje kampanj, komuniciranje družbenih tem s
poudarkom na okoljevarstvu
• Usposabljanje za krepitev zagovorniške usposobljenosti Komuniciranje
z odločevalci
• Urejanje spletne strani in FB-strani mreže
Spletna stran projekta: Plan B za Slovenijo

Srečanje članic mreže Plan B za Slovenijo v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani (Ljubljana, 16. junij 2021).
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2. Delovna skupina za financiranje okoljskih NVO
Delovna skupina deluje v okviru mreže Plan B za Slovenijo in je v letu 2021 v
skladu s Strategijo mreže Plan B za Slovenijo 2020–2024 izvajala Podnebni
program mreže. Cilj, ki ga zasleduje delovna skupina, je zagotoviti sistemsko
programsko in projektno financiranje nevladnih organizacij, ki delujejo na
področju varovanja okolja in narave v Sloveniji.
V okviru DS Financiranje okoljskih NVO se je izvajala kampanja En procent
za naravo, katere cilj je povečati število organizacij prejemnic donacije
dela dohodnine znotraj mreže in povečati znesek donacij organizacijam.
V okviru kampanje so bile pripravljene grafike, ki so bile uporabljene za
spletno komuniciranje, in voščilnice/kartice za pošiljanje po navadni pošti.
Na nivoju sistemskih rešitev so potekala prizadevanja glede vzpostavitve
Sveta za trajnostni razvoj in varstvo okolja (STRIVO). Potekala je tudi
raziskava možnosti vzpostavitve »zelene srečke« (pregled pravnega ozadja
in srečanje z Loterijo Slovenije).
Pripravljena je bila analiza stanja Financiranje okoljskih nevladnih
organizacij, ki je bila predstavljena predstavnikom Ministrstva za okolje
in prostor in je nudila okvir za druge zagovorniške aktivnosti na temo
financiranja okoljskih NVO. Med glavnimi ugotovitvami analize je močno
poslabšanje stanja na tem področju, saj so bila pod aktualno vlado
sredstva za projekte okoljskih NVO drastično zmanjšana (ostala so samo
sredstva, ki so bila dobljena na razpisih pred nastopom te vlade) in ni bilo
objavljenih razpisov za izvedbo okoljskih projektov. Kot so zapisali avtorji,
“gre za razgradnjo sistemskega okolja za delovanje okoljskih NVO, zato bo
imela delovna skupina v naslednjih mesecih veliko dela”.
Spletna stran projekta: 1 % – Vaš prispevek za naravo in okolje, ki vas nič
ne stane!
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V izračunu ogljičnega odtisa Umanotere za leto 2021 so upoštevani
neposredni izpusti zaradi ogrevanja prostorov in posredni izpusti zaradi
porabe električne energije, službenih prevozov in prevozov zaposlenih na
delo ter porabe papirja.
V letu 2021 je epidemija ponovno vplivala tudi na način delovanja
Umanotere. Za izračun ogljičnega odtisa je pomembno predvsem delo
zaposlenih na domu in nadomeščanje službenih poti s telekonferencami.
Zaradi dela zaposlenih na domu se je del izpustov zaradi porabe elektrike
in ogrevanja prostorov iz organizacije prenesel v zasebno sfero zaposlenih
oziroma v njihove domove. Tam se je za službene namene porabljala
elektrika za delovanje elektronske opreme in razsvetljavo, nastajali
so tudi dodatni izpusti zaradi ogrevanja. Podatke o dejanski porabi
takšne »domače-službene« energije zaradi dela zaposlenih na domu je
tako rekoč nemogoče pridobiti. Prav tako še ne obstaja standardiziran
pristop upoštevanja teh izpustov pri računanju ogljičnega odtisa, ki bi
organizacijam zagotavljal primerljivost in transparentnost poročanja.
V želji, da bi bili ti izpusti v ogljičnem odtisu Umanotere za leto 2021
kljub temu upoštevani, so izpusti zaradi porabe električne energije in
ogrevanja ocenjeni s pomočjo ekstrapolacije dejanskih izpustov v letu
2019. V ogljičnem odtisu organizacije za leto 2021 so tako upoštevani
enaki specifični izpusti na enoto površine pisarniškega prostora zaradi
ogrevanja, kot so bili izračunani iz dejanske porabe energenta v letu 2019.
Izpusti zaradi porabe električne energije v letu 2021 pa so izračunani z
upoštevanjem specifičnih izpustov zaradi porabe električne energije na
zaposlenega iz leta 2019. Povprečno število zaposlenih v letu 2021 je
preračunano iz dejanskih delovnih ur.
Izpusti zaradi službenih prevozov in prevozov zaposlenih na delo v letu
2021 so izračunani iz podatkov o dejansko opravljenih prevozih.
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Ogljični odtis:
Osebna izkaznica
Povprečno število zaposlenih: 		
Površina poslovnih prostorov: 		

6,27
83,6 m2

Pregled po virih izpustov
Vir
Električna energija
Ogrevanje – plin
Službeni prevozi – avto
Prevozi na delo skupaj
prevozi na delo – avtobus
prevozi na delo – vlak
prevozi na delo – avto
Papir
Skupaj

t ekv CO2

%

1,79
1,69
0,35
0,19
0,01
0,006
0,17
0,001
4,02

44,7
42,0
8,68
4,7
0,3
0,2
4,2
0,03
100

Kazalniki
Skupaj ogljični odtis za organizacijo:		
4,02 t ekv CO2
Ogljični odtis na zaposlenega:		
0,64 t ekv CO2
Ogljični odtis na m2 poslovnega prostora:		
48 kg ekv CO2
Poraba papirja:
0,16 lista/zaposlenega/dan

Največji vir izpustov toplogrednih plinov je v letu 2021 predstavljala
poraba električne energije. Poraba elektrike se je glede na prejšnja leta
povečala skladno s povečanjem števila zaposlenih. Izpusti zaradi porabe
elektrike in ogrevanja prostorov predstavljajo pretežni del Umanoterinega
ogljičnega odtisa (skupaj 87 %). Izpuste zaradi ogrevanja izračunavamo
pavšalno iz ocene porabe energenta (zemeljski plin) za celo stavbo in
deleža površine pisarn. Umanotera nima vpliva na izbiro energenta za
ogrevanje, prav tako se zaradi pavšalnega načina izračunavanja v ogljičnem
odtisu ne odražajo v celoti njeni varčevalni ukrepi: vzdrževanje primerne
delovne temperature, pravilno zračenje in redno zmanjševanje ogrevanja
pisarn med vikendi oziroma ko so pisarne prazne.
V letu 2021 (kot že predhodni dve leti) ni bilo službenih letalskih prevozov,
zato je delež izpustov zaradi službenih prevozov v celotnem ogljičnem
odtisu Umanotere relativno majhen. Službene prevoze je Umanotera
uspešno nadomeščala s telekonferencami, ki so učinkovit ukrep trajnostne
mobilnosti.
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Večina zaposlenih v Umanoteri na delo prihaja s kolesom, zato je tudi
delež izpustov zaradi prevozov zaposlenih na delo v celotnem ogljičnem
odtisu majhen.
Ogljični odtis organizacije se je glede na prejšnje leto povečal za 14 %,
predvsem zaradi 25-odstotnega povečanja povprečnega števila zaposlenih
in posledično večje porabe električne energije.
Ogljični odtis na zaposlenega (0,64 t CO2e) je v primerjavi z večino
drugih organizacij s pisarniško dejavnostjo v gospodarstvu in javnem
sektorju zelo majhen, vendar je še vedno nezanemarljiv v primerjavi z
letnim proračunom izpustov za eno osebo, skladnim s ciljem omejitve
globalnega segrevanja na 1,5 °C glede na predindustrijsko raven. Ta znaša
okrog 1,5 t CO2 na prebivalca na leto. Zaposleni so kljub stalni težnji k
nizkoogljičnemu delovanju organizacije v letu 2021 torej že s službenim
delom svojega življenja povzročili skoraj polovico vsakemu posamezniku
»pripadajočih« letnih izpustov.
Ogljični odtis zaradi porabe papirja je zanemarljiv. Porabljen je bil
0,16 lista papirja na zaposlenega na dan, kar je v primerjavi z drugimi
organizacijami zelo nizka vrednost in kaže na okoljsko ozaveščenost
zaposlenih.

Kot že predhodna leta se je Umanotera tudi za izravnavo izpustov toplogrednih plinov zaradi delovanja
Umanotere v letu 2021 povezala z organizacijo ClimateCare. ClimateCare bo financiral projekte po
svetu, ki znižujejo izpuste prek povečanja energijske učinkovitosti ali obnovljivih virov energije, in s tem v
Umanoterinem imenu prispeval k zniževanju globalnih izpustov.
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Leta 2021 je Umanotera ustvarila prihodke v vrednosti 292.715,14 EUR in
odhodke v vrednosti 273.221,89 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki je bil
19.237,31 EUR (z upoštevanim davkom od dobička).

A. Stanje sredstev in virov na dan 31. 12. 2021
1. Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva
Družba ima v lasti osnovna sredstva v skupni revalorizirani nabavni
vrednosti 1.714,10 EUR. Odpisanost osnovnih sredstev je 94,74 %.
Osnovna sredstva so posamično amortizirana po enakomerni časovni
metodi. V letu 2021 ni bila opravljena revalorizacija.
2. Ni dolgoročnih finančnih naložb.
3. Denarna sredstva in kratkoročne terjatve
Stanje denarnih sredstev in terjatev na dan 31. 12. 2021 v bilanci stanja je
79.058,84 EUR.
Denarna sredstva na poslovnem računu v vrednosti 79.058,84 EUR so
enaka stanju na bančnem izpisku dne 31. 12. 2021.
Med kratkoročnimi terjatvami do kupcev v skupni vrednosti 12.605,77 EUR
so odprte terjatve iz naslova prodaje blaga in storitev.
Terjatve iz naslova plačila obresti znašajo 4,94 EUR.
Terjatve za vstopni DDV na presečni datum 31. 12. 2021 znašajo 125,17
EUR (računi prejeti v januarju 2021).
Drugih terjatev je 59.967,60 EUR.
4. Kratkoročne obveznosti
Odprte obveznosti konec leta v vrednosti 31.527,09 EUR bodo poravnane
v prvih mesecih leta 2022, DDV poravnan do konca januarja 2022, kot je
zakonski rok za plačilo, drugi prispevki in davki ob izplačilu decembrske
plače. V letu 2021 je pravna oseba obračunala izstopni DDV od prodaje
blaga in storitev v vrednosti 4.765,16 EUR ter obračunala vstopni DDV od
prejetih računov v vrednosti 2.826,61 EUR. Izplačano je bilo za 951,95 EUR
bruto avtorskih honorarjev. Odloženi so prihodki v višini 76.243,96 EUR, ki
se nanašajo na opravljeno storitev/dobavo za leto 2022.
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5. Kapital in poslovni izid prenesen v naslednje leto
Kapital Umanotere je sestavljen iz trajnih vlog domačih oseb v vrednosti
1.335,34 EUR in obračunane revalorizacije osnovnih sredstev v vrednosti
482,86 EUR. Presežek prihodkov v vrednosti 43.887,17 EUR je sestavljen
iz presežkov odhodkov in prihodkov preteklih let in presežka prihodkov
tekočega leta.

B. Izkaz prihodkov in odhodkov
V letu 2021 je bilo doseženo 292.715,14 EUR prihodkov in 273.221,89
EUR odhodkov. V primerjavi s preteklim letom je bilo doseženo za 52,15 %
več prihodkov in za 50,77 % več odhodkov. Po davčni bilanci ima pravna
oseba ugotovljeno obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb v višini
255,94 EUR.

C. Zaposleni
V letu 2021, preračunano iz ur, je bilo povprečno redno zaposlenih 6,27
delavca. Izplačana je bila povprečna mesečna bruto plača na delavca v
vrednosti 1.977,65 EUR, kar je enako povprečni mesečni bruto plači za leto
2021 v Sloveniji. Razmerje med minimalno in maksimalno izplačano neto
plačo je 1 : 1,3.
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Umanotera že več kot 25 let sooblikuje trajnostno družbo. Umanotero pa
predstavljajo predvsem srčni aktivisti – Gaja, Renata, Andrej, Polona, Jonas,
Nika, Hana in Senka. Zavezujejo se, dabodo še naprej z zanosom izvajali
aktivnosti, za katere menijo, da so v našem prostoru potrebne; danes morda
bolj kot kadar koli prej.

Z vašo podporo bo Umanotera
lahko naredila še več, predvsem
pa bo še bolj neodvisna,
odzivna in udarna.
Podprite delo Umanotere z donacijo
1. Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva
Vsaka, tudi majhna donacija, ki je skladna z Umanoterinimi vrednotami,*
je za organizacijo zlata vredna. Zakaj?
•

•

•

•
•

Počne lahko še več tistih stvari, s katerimi v imenu varovanja okolja tudi
komu stopi na žulj (delo na politikah, sodelovanje v upravnih postopkih,
oblikovanje alternativnih strategij in priporočil odločevalcem).
Ta sredstva Umanoteri omogočajo potrebno sofinanciranje projektov, kar
pomeni, da zaradi donacij lahko kandidira na razpisih in ohranja svoje
aktivnosti.
Še bolj se lahko posveti grajenju partnerstev za trajnostni razvoj, ker
– saj vemo – »Če hočeš iti hitro, pojdi sam. Če hočeš priti daleč, pojdi
skupaj.« (afriški pregovor)
Izvede lahko še več izobraževanj in delavnic ter še širše promovira
trajnostne prakse in sporoča aktualnosti s tega področja.
Poglobi se lahko v še več raziskav in še več časa nameni izvedbi pilotnih
projektov ter tako udejanja načela trajnostnega razvoja v praksi.

Kako lahko Umanoteri namenite donacijo?
•
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Umanoteri zaupajte 1 % svoje dohodnine. Vas ne stane nič, 		
Umanoteri pa omogoča neodvisno delovanje v javnem interesu.
Postopek lahko hitro izvedete na portalu E-Davki ali pa izpolnite
obrazec na tej povezavi, ga natisnete in podpišete ter pošljete na
pristojni finančni urad. Če ste obrazec oddali že v preteklih letih, vam
postopka ni treba ponavljati.
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•

Ustvarite trajnik
Trajnik lahko odprete osebno na svoji banki, kjer podpišete pooblastilo,
da organizaciji mesečno ali kako drugače nakazujete donacije. Lahko ga
odprete tudi v svoji spletni banki, pri odprtju pa potrebujete te podatke.

•

Podarite enkratno donacijo
Vaša spodbuda delu Umanotere je lahko tudi enkratna, in sicer z
donacijo na Umanoterin transakcijski račun (podatki tukaj).

•

Podprite Umanoterino delo s SMS donacijo
Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo AKTIVNI1 ali AKTIVNI5 na
številko 1919 in prispevali boste 1 oziroma 5 evrov (samo za uporabnike
mobilnih storitev A1 Slovenija in Telemach Mobila).

Umanoteri podarite svoj čas
Izpolnite Prijavo interesa za prostovoljno delo. Sodelavci Umanotere jo bodo
z veseljem proučili in se vam oglasili.
*Umanotera ima sprejeto politiko o sprejemanju donacij, ki pogojuje sprejemanje sredstev na način, da ta
sredstva ne ogrozijo neodvisnosti Umanotere pri opravljanju svojega poslanstva ter njene integritete in ugleda.

Obiščite spletno stran Umanotere, spletno stran Plan B za Slovenijo, spletno
stran programa Dovolj za vse in spletno stran Leto brez leta.
Sledite Umanoterinim aktivnostim na družabnih medijih: Facebook, Twitter,
YouTube.
Naročite se na Umanoterina obvestila in novice in si oglejte arhiv že izdanih
obvestilnikov.
Vas zanima, kaj je Umanotera naredila v preteklih letih? Prelistajte njena
letna poročila.
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