Poročilo o izvedenih aktivnostih na projektu Plan B za
Slovenijo – mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj,
2012 – 2014
Vodilni partner: Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
Partnerji: Pravno informacijski center nevladnih organizacij - PIC
Cipra Slovenija, društvo za varstvo Alp
Društvo Ekologi brez meja
Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo Slovenski E-forum
Kot zunanji izvajalci so pri izvedbi aktivnosti sodelovali: Inštitut za trajnostni razvoj
Focus, društvo za sonaraven razvoj
Zavod Eko Humanitatis

1. Vsebinsko poročilo
Dejavnost 1: Zagovorništvo in civilni dialog
1.1 Normativni program dela vlade: vplivanje na odločitve na področju okolja in trajnostnega
razvoja
-

-

delo na predlogih zakonov / uredb / pravilnikov / direktiv v javni obravnavi (preučitev,
predlogi sprememb, dopolnitve):
 Zakon o varstvu okolja
 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja
 Direktiva o podeljevanju koncesijskih pogodb
 Uredba o merilih in pogojih za določitev prostorskih ureditev državnega pomena v
prostor
 Energetski zakon
 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega
obsega
 Pravilnik o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne
organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave
 Zakon o ravnanju z nedovoljenimi gradnjami
pobude Ustavnemu sodišču glede:
 Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega
medveda in volka iz narave
 Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih
 Zakona o poroštvu Termoelektrarni Šoštanj




-

Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju.
Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz
velikih kurilnih naprav (skladiščenje CO2 TEŠ)
pregled sodbe glede vstopa PIC in Focus v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja
Lafarge
priprava predlogov in pripomb na vprašalnik o izvajanju Aarhuške konvencije v Sloveniji
priprava obrazložitve in poziv glede javne diskusije Evropske komisije glede dostopa do
pravnega varstva, Predlog vladi za podporo direktivi o dostopu do pravnega varstva
preučitev normativnega programa vlade in programa dela vlade
mentoriranje študentov v okviru pilotne pravne klinike za varstvo okolja
priprava pripomb na osnutek Poslovnika o delu Sveta za trajnostni razvoj
predstavitev problema izdelovalcev okoljskih poročil predstavnici EK

1.2 Strategija razvoja Slovenije in Finančna perspektiva EU 2014-2020
Kronološki pregled procesa priprave svežnja strateško-programskih dokumentov je na spletni strani
Plan B za Slovenijo. Strateškimi dokumenti na področju kmetijstva:
- povezovanje z neformalno koordinacijo biodinamičnih in ekokmetijskih NVO: pripravljanje
skupnih predlogov za izboljšanje sistema prenosa znanja v ekološkem kmetijstvu, izmenjava
mnenj o osnutku PRP 2014-2020
- predstavitev stališč mreže na Javni obravnavi Operativnega programa za izvajanje Resolucije
o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020
- priprava komentarjev za izbrane teme osnutka PRP 2014-2020
- priprava stališč na osnutek stališč Slovenije/MKO na predlog nove EU semenarske uredbe

1.3 Zelena proračunska reforma kot osnova za zeleni razvojni preboj
-

-

delavnica projektne skupine za zeleno proračunsko reformo na temo izdelave poročila o
okolju škodljivih subvencijah v Sloveniji
raziskovanje okolju škodljivih subvencij, sestanki z različnimi deležniki.
delavnica za članice mreže o možnostih zelene proračunske reforme, glavni namen je
razširjanje znanja o temi med članicami
vključevanje v proces priprave rebalansa državnega proračuna za leto 2014 in proračuna za
leto 2015
poročilo (v angleški in slovenski verziji) z naslovom Zelena proračunska reforma za Slovenijo:
odzivanje na krizo s trajnostno vizijo, novinarska konferenca 24.7.2013
sodelovanje pri pripravi in izvedbi nujne seje treh parlamentarnih odborov - za kmetijstvo,
gozdarstvo in okolje, finance in monetarno politiko ter infrastrukturo in prostor: obravnava
ukinjanja okolju škodljivih subvencij in zelene proračunske reforme kot dolgoročnega ukrepa
javnofinančne konsolidacije
pismo koalicijskim strankam, kjer smo jih pozvali naj v novo koalicijsko pogodbo vključijo
odpravo okolju škodljivih subvencij.
dve delavnici za krepitev usposobljenosti na ministrstvih na temo metodologije za
identifikacijo okolju škodljivih subvencij: MKO, MF, MZIP, SURS in MGRT

1.4 Dan nevladnih organizacij (na MKO, MzIP in ARSO)
-

Dan nevladnih organizacij je bil organiziran pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Ministrstvu
za infrastrukturo in prostor in Agenciji RS za okolje na svetovni dan Zemlje 22.4.2014
predstavitvene stojnice na vhodih navedenih institucij s promocijskim gradivom članic obeh
mrež in posebno predstavitveno zloženko obeh mrež
organizacija ogleda filma Smeti (nagrajen dokumentarni film) v Kino Komuna.

1.5 Lokalna okoljska problematika v dialogu z lokalno oblastjo
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Dnevi za okolje in prostor v sodelovanju z:
- regionalnim stičišče Gorenjske dne 3.10.2013 v Naklem
- regionalnem stičišču Osrednje Slovenji dne 10.10.2013 v Litiji
- regionalnim stičiščem Notranjsko kraške regije Boreo dne 23.10.2013 v Cerknici in dne
24.10.2014 v Ilirski Bistrici
- regionalnim stičiščem primorske Rotunda dne 7.11.2013
- regionalnim stičiščem Savinjske regije 27.11.2013
- z regionalnim stičišče NVO Goriške regije dne 27.3.2014 v Novi Gorici,
- z regijskim centrom NVO jugovzhodne Slovenije 9.4.2014 v Novem mestu
- z Koroškim regionalnim stičiščem NVO dne 15.4.2014 v Ravnah na Koroškem

1.6 Sodelovanje v evropski okoljski mreži EEB
Spremljali smo delo EEB in relevantne informacije pošiljali članom mreže in jih spodbujali k
aktivnemu sodelovanju. ITR je aktivno sodeloval v delu EEB-jevih delovnih skupin za kmetijstvo in za
biotsko raznovrstnost ter zastopal EEB in evropske okoljske organizacije na uradnih posvetovalnih
skupinah Evropske komisije. Udeležba na letni konferenci EEB.

Dejavnost 2: Zagotavljanje servisne podpore nevladnim organizacijam
2.1 Nadgradnja spletne strani Plan B za Slovenijo in sprejem CGP
V skladu z na novo sprejetimi pravili mreže in aktivnostmi projekta preoblikovana spletna stran
(rubrike). Priprava in sprejem (v okviru Programskega sveta mreže) novega CGP za mreže - logotip
Mreže Plan B za Slovenijo, prenova podobe tiskovin in prenova podobe spletne strani.

2.2 Spletni listi članic mreže Plan B za Slovenijo
Na osnovi mnenj in predlogov, ki so jih uporabniki podali v anketi, smo podali predlog namena, načel
uporabe liste Plan B za Slovenijo in nalog koordinatorja liste, o katerih so člani glasovali. Na podlagi
rezultatov smo sprejeli dokument "Google lista mreže Plan B za Slovenijo: pravila".

2.3 Bilten mreže Plan B za Slovenijo
Prenova Novic Mreže Plana B in mesečna izdaja novic (jan 2013 - …)

2.4 Priročnik za sodelovanje z Državnim zborom
Pripravili smo Priročnik za sodelovanje z Državnim zborom.

2.5 Mrežna svetovalnica - svetovanje in mentorstvo za okoljske NVO
Pravno svetovanje: 190 ur

2.6 Mrežne delavnice - znanja in veščine za okoljske NVO
Varstvo okolja – ne sežigalnicam
10 tedenski tečaj Sponzorstva, donacije in drugi zasebni viri financiranja
Osnove okoljske zakonodaje na nacionalnem in EU nivoju
Celovita presoja vplivov na okolje za Operativni program za izvajanje
evropske kohezijske politike 2014 - 2020
Partnerstva za trajnostni razvoj
Viri financiranja za nevladne organizacije: Mednarodne fundacije in
možnosti znotraj nove finančne perspektive 2014 - 2020

12.3.2013
oktober – december 2013
oktober 2013 – april 2014,
8 izvedb
24.10.2013
5.2.2014
2.4.2014
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Kako nam lahko Evropska komisija pomaga pri našem naravovarstvenem
delu?
Kako izvajati pridobitno dejavnost v nevladnih organizacijah?

23.5.2014
29.5.2014

Dejavnost 3: Krepitev podpornega okolja za delovanje NVO, krepitev
vloge NVO mreže v okolju in krepitev lastnih kapacitet NVO mreže
3.1 Delovne skupine mreže Plan B za Slovenijo
-

-

-

-

DS za pravno okoljevarstvo: sestanki skupine, obveščanje članic o perečih temah in spremembah
zakonodaje, pregled normativnega programa dela Vlade za 2014
DS za financiranje: sestanki s predstavniki MKO z namenom predstavitve problematike
financiranja okoljskih nevladnih organizacij, možnostih financiranja okoljskih NVO, o pravilniku o
statusu NVO v javnem interesu in projektnim razpisom 2014-2015.
DS za ekološko kmetijstvo in samooskrbo: odprto pismo »Pomen lastnih semen ali zakaj
Semenarna Ljubljana ne sme v stečaj«, koordiniranje dejavnosti in dogovori o nadaljnjih
dejavnostih glede Strategije razvoja Slovenije v javnosti, medsebojno obveščanje, delovna
srečanja
DS za trajnostno energetiko: sestanki, predvsem na temo sprememb Energetskega zakona,
stališče do sprememb Energetskega zakona
DS Zeleni razvojni preboj: srečanja skupine, glavna tema sta bila Strategija razvoja Slovenije 2014
– 2020 in Finančna perspektiva
DS za trajnostno mobilnost: izjave za javnost, odprto pismo ministru za infrastrukturo in prostor
(pogajanja z avtoprevozniki), združitev KTPP in DS za mobilnost Plana B, ki nastopata naprej pod
imenom KTPP, odprto pismo za ljubljanskega župana z naslovom Koalicija za trajnostno
prometno politiko odločno nasprotuje širitvi Dunajske ceste
DS za podnebno politiko: pripombe na osnutek Programa porabe sredstev Sklada za podnebne
spremembe v letih 2013, 2014, 2015, pobuda za podaljšanje roka, sestanki skupine, dopis na
MKO v zvezi s porabo sredstev Podnebnega sklada, pripombe na Osnutek Programa porabe
sredstev Sklada za podneben spremembe za leti 2014 in 2015

3.2 Zagotavljanje trajnosti mreže Plan B za Slovenijo
4 srečanja Programskega sveta mreže: ključna področja dela in aktivnosti mreže v letu 2013, izbor
novega logotipa mreže, izbor kandidata za koordinatorja mreže za naslednji dve leti, program dela
mreže za 2014, usmeritve za letno srečanje 2014, predlog o pripravi pravilnika o delovanju in
financiranju delovnih skupin.

3.3 Letna srečanja mreže Plan B za Slovenijo
2 letni srečanji / zbor članic mreže: junij 2013 in maj 2014.

3.5 Vsebina kot orodje delovanja lokalnih NVO: primer odpadkov
-

pregled in povzetek evropskih strategij na področju gospodarjenja z naravnimi viri ter
komunalnimi odpadki
pregled in povzetek nacionalnih strategij na področju gospodarjenja z naravnimi viri ter
komunalnimi odpadki
zbiranje in primerjava podatkov o zbranih količinah komunalnih odpadkov ter načinih
ravnanja z njimi na lokalnem nivoju (izbrane regije)

3.6 Analiza delovanja mreže
-

izhodišča oziroma dispozicija za analizo delovanja mreže Plan B, dva spletna evalvacijska
vprašalnika za nevladne organizacije – članice in nečlanice mreže Plan B, poglobljeni intervjuji
z različnimi deležniki
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-

zaključek analize in predstavitev na zboru članic maja 2014

Dejavnost 4: Skupne akcije/iniciative NVO z namenom ozaveščanja
širše javnosti, medijev, gospodarstva o pomenu NVO sektorja
4.1 Razvoj lokalnih potencialov na regijskem nivoju
-

-

-

Osrednjeslovenska regija: skupaj z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije:
 Razvojna delavnica Ekološko kmetijstvo, samooskrba in razvoj podeželja, 26.3.2013
 Razvojna delavnica Trajnostna mobilnost, 9.4.2013
Obalno-kraška regija: skupaj z Regionalnim razvojnim centrom
 Regijski razvojni forum Izzivi ekološkega kmetijstva, lokalne samooskrbe in socialnega
podjetništva za zeleni razvojni preboj obalno-kraške regije je potekal je 4.4.2013
 Vključevanje NVO v pripravo Regionalnega razvojnega programa za Obalno-kraško
regijo
 Posvet o učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije v RRP Južna Primorska 2014 –
2020
Notranjsko kraška regija: skupaj z Regionalno razvojno agencijo Notranjsko-kraške regije
 Les kot razvojna priložnost, 17.5.2013

Dejavnost 5: Vodenje projekta in koordiniranje mreže
5.1 Vodenje projekta
-

pregled aktivnosti projekta, nosilci aktivnosti in časovnico projekta, navodila za poročanje
komuniciranje s partnerji, sestanki
vodenje financ
organu upravljanja smo poročali skladno s pogodbo o sofinanciranju projekt

5.2 Koordiniranje mreže
-

skrb za izmenjavo informacij in obveščanje članic
stalna osebna in elektronska komunikacija s članicami mreže
spletna stran stran
evidenca delovnih skupin, komunikacija s koordinatorji delovnih skupin

Usposabljanja:
Senka Vrbica, PIC: Letno srečanje organizacije Justice & Environment
Vida Ogorelec, Umanotera: Partnership Brokers Training - Level 1
Jonas Sonnenschein, Umanotera: letna konferenca Green Budget europe
Renata Karba, Umanotera: ABC lobiranja
Renata Karba, Gaja Brecelj, Umanotera: Green development (economy) and green jobs
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2. Finančno poročilo
Oktober 2012 – maj 2014 (20 mesecev)
Vrsta stroška

Odobrena načrtovana sredstva

Realizirano

Stroški plač

93.218,51

95.101,77

Stroški zaposlenih, brez plač

2.151,44

1.858,40

DDV

3.474,82

1.677,04

Stroški potovanj doma in v tujini

1.860,72

814,02

1.659,18

1.650,20

3.721,72

3.259,26

9.537,00

9.696,01

34.367,56
149.990,95

33.070,37
147.127,07

Nakup računalniške in
pripadajoče opreme
Stroški izobraževanja in
usposabljanja
Posredni stroški v pavšalnem
znesku
Zunanje storitve
skupaj
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