
Profil nevladne organizacije zainteresirane za sodelovanje na področju pametnih
mest in skupnosti

Podatki o nevladni organizaciji 

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj 

Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana

www.umanotera.org

https://www.facebook.com/umanotera / https://twitter.com/umanotera 

Raven delovanja: nacionalna in občinsko (pri delu s konkretno občino)

Kaj ponuja nevladna organizacija (npr. pilotiranje in preizkušanje rešitev, dostop do ciljnih skupin,
prepoznavanje potreb uporabnikov, preverjanje uporabniške prijaznosti, izobraževanje 
uporabnikov,...).

 podpora občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti*: 
program je namenjen občinam na katerikoli stopnji projektne ideje (analiza virov, evidenca
potencialnih projektov, zasnova procesa, podpora pri izboru potencialnih projektov, 
podpora pri načrtovanju in izvedbi projektov)

 izvajanje participatornih procesov (npr. delavnice v lokalni skupnosti)
 podporo pri komuniciranju z lokalnimi deležniki
 povezovanje s potencialnimi partnerji
 usposabljanja za uresničevanje skupnostnih načel v praksi / usposabljanja za izvajanje 

participatornih procesov
 izobraževanja za lokalni trajnostni razvoj
 predstavitve dobrih trajnostnih praks 

* viri skupnosti so naravni, socialni, institucionalni in drugi viri, s katerimi si lokalna skupnost lahko zagotovi 
trajnostni razvoj

Konkurenčne prednosti nevladne organizacije (npr. kompetence, izkušnje, znanja, omreženost, 
članstvo, prepoznavnost,…)

 25 let izkušenj delovanja na področju trajnostnega razvoja
 Specializirane kompetence na področjih podnebnih sprememb, zelenega turizma, 

trajnostne oskrbe s hrano, zelenega proračuna, zelenih delovnih mest, etične potrošnje, 
participatornih procesov za lokalni trajnostni razvoj

 Koordiniranje mreže Plan B za Slovenijo – mreže nevladnih organizacij za trajnostni razvoj 
in s tem povezava s ključnimi nevladnimi strokovnjaki s področij trajnostnega razvoja

 Med drugim članstvo v največjih evropskih okoljskih mrežah (CAN Europe (Climate Action 

https://twitter.com/umanotera
https://www.facebook.com/umanotera


Network Europe) in EEB – European Environmental Bureau

Ključne tri reference (opis v enem stavku in spletna povezava na referenco – projekt, dejavnost, 
dogodek, nagrado, izdelek, rezultat…)

 5 let izvajanja programa »Trajnostno upravljanje z viri skupnosti«, v sklopu katerega so bili 
pripravljene publikacije in priročniki (Vodnik po skupnostnem upravljanju z življenjskimi 
viri ter priročniki za vzpostavitev stanovanjske zadruge, za izvedbo skupnostne sončne 
elektrarne, za ureditev skupnostnega prostora, za izvajanje spremljane poti v šolo, za 
vzpostavitev zadružnega razpršenega hotela, za ureditev skupnostnega vrta, za izvajanje 
skupnostnih projektov, katalog dobrih praks, analiza pravnega okvira za skupnostne 
projekte), organiziranih 5 nacionalnih konferenc in 3 strokovne ekskurzije z ogledom in 
predstavitvijo dobrih praks, spletna platforma Dovolj za vse, videi dobrih praks, izvedeno 
mentoriranje za skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, 7 regijskih delavnic in delo s 
pilotnimi občinami. Povezava: www.dovoljzavse.si.

 Pripravljene analize ranljivosti turizma zaradi podnebnih sprememb in priprava 
adaptacijskih ukrepov v 4 slovenskih občinah

 Izvedba vključujočega procesa priprave turistične strategije občine

Kako bo sodelovanje z nevladno organizacijo koristno za občino ali podjetje oz. opis konkretne 
ponudbe za sodelovanje (v treh stavkih / alinejah)

Koristi sodelovanja z nevladno organizacijo Umanotera: 
 dostop do znanja o podnebno in okoljsko vzdržnem lokalnem razvoju ter poznavanja 

dobrih praks na različnih področjih (kako jim je uspelo)
 učinkovito izvajanje vključujočih procesov v lokalni skupnosti
 podpora pri vodenju projekta

Kontaktna oseba za sodelovanje (ime in priimek, položaj, e-naslov, telefon)

Renata Karba, namestnica direktorice in vodja projektov, renata@umanotera.org, 05 907 1334

mailto:renata@umanotera.org
http://www.dovoljzavse.si/

