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Kratek oris organizacije EIC Univerzum Minerva Maribor 
 
Univerzum Minerva® je strukturna podporna organizacija za razvoj človeških potencialov ter 
slovenskih nevladnih organizacij. Naše vrednote so naša moč, in izhajajo iz besede PODPORA: 
Prijazni, Odgovorni, Delovni, Predani, Odprti, Razumski in Ambiciozni. Ime Univerzum Minerva 
povezuje dva termina; (1) UNIVERZUM, ki pomeni neskončno urejen prostor, ki ga sestavlja 
neskončno število drugih svetov ter (2) termin MINERVA, ki v rimski mitologiji predstavlja boginjo 
modrosti, vojne in zavetnico obrtnikov. Povezani samostojni besedi Univerzum in Minerva skupaj v 
skupnem terminu UniverzumMinerva pa pomenita in predstavljata neskončno moč modrosti oz. 
znanja. Naše ime Univerzum Minerva je upodobljeno v našem znaku, ki prikazuje prepletanje 
vesoljnih orbit, v preseku katerih se oblikuje energija znanja. Znak Univerzum Minerva hkrati 
simbolizira naše vrednote, kjer; (1) Z VESOLJNO METAFORO simboliziramo težnjo po odličnosti v 
izvedbi torej k oblikovanju sinergij in dovršenih ravnovesij, kot jih poznata samo vesolje in narava 
ter dinamičnost pri uveljavljanju novih rešitev; (2) S PREPLETENOSTJO ORBIT predstavljamo 
prepletanje in poštenost do vseh oseb, tesen odnos do strank in prijaznost, spoznavanje novega in 
radovednost, partnerstvo do deležnikov in razumnost, ki se odraža v profesionalnosti delovanja na 
vseh ravneh; (3) PRESEČIŠČE predstavlja dinamičnost pri uveljavljanju novih rešitev ter energijo 
znanja in ambicioznost v smeri iskanja rešitev za izboljšanje kakovosti življenja in blaginje ljudi. 
Okrajšava za ime Univerzum Minerva je UMi, ki nastane iz prve črke imena Univerzum in prvih dveh 
črk Minerva in prav tako poudarja um v množini in njegovo neskončno moč, ki nastane s 
povezovanjem in sinergijo med posameznimi človeškimi umi. Umi v egiptovskem jeziku pomeni 
življenje. Osebe z imenom Umi označuje globoka notranja željo po ustvarjanju in odličnost v 
analiziranju, razumevanju in učenju.  
 
Kot družbeno odgovorna strokovna nevladna organizacija vnašamo v slovenski prostor nove 
pristope na področju usposabljanje in izobraževanje, mreženja in zagovorništva ter javnega zdravja. 
Osredotočeni smo v širjenje energije znanja kar predstavlja tudi naš grafični znak. Od leta 2010 
naprej imamo zagotovljeno javno financiranje za sistemsko podporo razvoja izobraževalnih 
nevladnih organizacij Slovenije skozi Mrežo MINVOS, ki povezuje preko 200 nevladnih 
izobraževalnih organizacij iz območja Slovenije. Naši zaposleni so izvoljeni v Svet Centra nevladnih 
organizacij Slovenije, v medresorsko skupino za pripravo Strategije RS in DRPi (v skupino za 
izobraževanje in v skupino za zdravje ter Svet Vlade RS za razvoj NVO in prostovoljstva. Smo člani 
EUCLID third sector leaders, ETDF-FETD, Mreže za družbeno odgovornost, Slovenske filantropije, 
CNVOS ter MemoryXL. Univerzum Minerva je iniciatorka in vodja vseh nacionalnih slovenskih 
vsebinskih mrež, ki združujejo NVO organizacije in so financirane iz ESS sredstev.  
 
Zavezani smo k kakovosti, kar dokazujejo prejeti certifikati ISO 9001:2008, SIQ NVO-16 ter MiQ Q-
001/2013. Učinkovitost svojega delovanja zagotavljamo z oblikovano mrežo lastnih in zunanjih 
ekspertov za razvoj človeških virov in internacionalizacijo poslovanja, kar nam omogoča izpeljavo 
najzahtevnejših projektov. 
 
Tekom delovanja organizacije smo prejeli številne nagrade in priznanja, ki nam potrjujejo, da smo 
na pravi poti in, da delamo dobro. Izpostavimo nekaj najodmevnejših: Zlato priznanje NEFIKS, 
nagrada za beleženje neformalno pridobljenega znanja; Bronasto priznanje Štajerske gospodarske 
zbornice za inovacijo, Nagrado HORUS, nagrado za družbeno odgovornost, HORUS Priznanje za 
družbeno odgovornost in še bi lahko naštevali. 
 
Zavedamo se, da je znanje ključno za prihodnost Slovenije, zato ga ustvarjamo, nadgrajujemo, 
delimo, povezujemo, merimo in nagrajujemo. 


