
7. Zbor članic mreže Plan B za 
Slovenijo

Poligon kreativni center, 28. marec 2018



Namen in cilji letnega srečanja:

Namen:

• Informiranost, večja pripadnost mreži in aktivno sodelovanje članic mreže

• Načrtovanje doseganja poslanstva mreže v aktualnem družbenem 

kontekstu

Cilji:

• Seznanitev z delom mreže v preteklem letu (dosežki, spoznanja ter izzivi)

• Identificiranje naše baze (nosilcev družbene podpore našim aktivnostim) in 
mehanizmov naslavljanja

• Identificiranje mehanizmov za plasiranje naših vsebin v volitve 2018



Zeleni razvojni preboj
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Okoljevarstveno  pravno 
varstvo

Podnebna politika

Trajnostna energetika

Upravljanje z viri in 
odpadki

Ekološko kmetijstvo in 
samooskrba

Koalicija za trajnostno prometno 
politiko

Varstvo narave

Financiranje okoljskih nevladnih 
organizacij
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Naši dosežki:
1. Spremljanje in odzivanje na politike:

• V predlog Zakona o kolektivnih tožbah smo uspeli uvrstiti tudi uveljavljanje odškodnin za škodo v primeru 
okoljske nesreče.

• Pripravili smo obsežen odziv na širjenje ljubljanske obvoznice.

• Vlada je s spremembo Energetskega zakona predlagala uvedbo plačevanja primarne regulacije in znižanje 
koncesij za hidroelektrarne, s čimer bi znižali izgube HSE zaradi TEŠ 6, vendar je bil predlog, tudi zaradi 
našega dela, v DZ zavrnjen. 

2. Pobude, pozivi, prijave, tožbe:

• Upravno sodišče je ugodilo naši tožbi glede Odloka o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) 
in volka (Canis lupus) iz narave za leto 2017 in izdalo odredbo o začasnem zadržanju izvajanja odloka.

• MOP je ugodil naši pritožbi na odločitev ARSO, da v primeru podaljšanja delovanja NEK ni potrebno izvesti 
presoje vplivov na okolje. 

• Dodatna sredstva v razpisu Eko sklada (dvojna sredstva: Eko sklad in Podnebni sklad). V osnutku odloka o 
porabi sredstev podnebnega sklada za leto 2018 je za NVO predvideno 700.000 EUR (prej 300.000 EUR).



Naši dosežki:

3. Usposabljanja:
- Posveti na temo pridobivanja energije: hidroelektrarne, vetrne elektrarne, jedrske elektrarne

- Udeležba konference Harmony with nature ZN

4. Sodelovanje z drugimi mrežami:

- Delovna skupina EKSO je sodelovala v pobudi za ustanovitev nove krovne organizacije ekoloških pridelovalcev 

Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije, 

- Coalition for Higher Ambition,

- Konzorcij vsebinskih mrež Slovenije

5. Povezovanje znotraj mreže:
Povezovanje in sodelovanje delovnih skupin na skupnih, pomembnih temah kot so primer Magna in Zakon o 

spodbujanju investicij, odziv na Osnutek Nacionalnega programa varstva okolja, odziv na Energetski koncept 

Slovenije ter sodelovanje v kampanji Break Free 2017, s katero smo preprečili subvencijo za TEŠ.



Spoznanja in izkušnje, ki smo jih pridobili:

Slab odnos vlade in 
MOP do okoljskih NVO. 

Dialog med 
ministrstvom in NVO se 

ni izboljšal. 
Člani delovne skupine 
postajajo vedno bolj 

pasivni in se odzovejo 
na samo določene 

problematike

Pravi odnos 
odločevalcev do NVO 
se je javno artikuliral 

v primeru 
okoljevarstvenega 

soglasja Magna

Še naprej smo daleč od 
zagotavljanja sistemske 

podpore za NVO

Vztrajno delo se 
poplača!



Kje so naši izzivi v naslednjem letu:

- Volitve 2018: izvajanje aktivnosti 

vezanih na predvolilno obdobje 

- Promocija stališča proti širjenju 

ljubljanske obvoznice

- Vzpostavitev dialoga z novo vlado

- Vključevanje več organizacij v 

zagovorniške aktivnosti vseh delovnih 

skupin 

- Pisanje kmetijsko-okoljskih ukrepov

- Izpeljava zadnje delavnice za 

oblikovanje skupnih stališč o različnih 

virih pridobivanja energije

- Zagotoviti povečanje sredstev 

Podnebnega sklada

- Vzpostavitev dialoške skupine na MOL

- Kako vzpostaviti trajen, odprt, 

strokoven in spoštljiv odnos med 

nevladnim sektorjem na področju 

okolja in narave in matičnim 

ministrstvom



EPP:
- Informiranje (koordinator, delovne skupine, spletna stran, novice)

- Objava dogodkov in aktivnosti (spletna stran, novice)

- „Capacity building“ – vključevanje v delovne skupine mreže, E- seminarji Varstvo okolja - pravna 
ureditev in varstvo

- Mentoriranje in svetovanje:
• Mentoriranje za zagovorništvo
• Pridobivanje statusa v javnem interesu
• Organizacija trajnostnih dogodkov
• Financiranje (viri, projektno vodenje financ)
• Spremljanje in vrednotenje projektov

- Usposabljanja (strokovna in za zagovorništvo)
• In akcija! … kratki filmčki za NVO (april 2018)
• Grafično oblikovanje (maj 2018)

- Skupno odzivanje /pobude  - zagovorništvo



Povprašali smo za mnenje o mreži:

• Zavod Dobra družba, RS nevladnih organizacij Posavja
Mreža Plan B za Slovenijo nam je znana, manj pa kdo vse so člani. Npr. vemo, da ste vsebinska 
mreža, kot posamezno organizacijo bolj prepoznavamo Umanotero, pa še IPOP – ampak bolj kot 
prostor, PIC in Ekologe brez meja – v povezavi z Zero Waste.

V regiji (vsaj tako se nam zdi po sedanjem poznavanju) nimamo okoljskih organizacij oz. samo 
kakšno (tu imamo v mislih Zavod Svibna, pa morda še Knof in Veles), vsaj za prvi dve mislim, da vas 
pozna kot mrežo oz. morda tudi podobno kot mi bolj kot Umanotero.

O vas definitivno slišimo na skupnih MJU srečanjih, koristno za povezanost je tudi to, da smo bili na 
skupnih izobraževanjih (MJUjevih in še posebej delovne skupine OR na CNVOSu).

Možnost sodelovanja vidimo predvsem pri okoljskih temah, kjer bi rabili pomoč, bi se zagotovo 
obrnili na vas, pa tudi pri akciji ob lokalnih volitvah.

Najbolj smo vas zaznali pri Magni, in tu ponovno vas kot Umanotero, nam je pa takrat manjkalo 
informacij kako naj vas podpremo (vsaj skozi delitev pravih info).



• BOREO, RS NVO Primorsko-notranjske regije
RS premalo poznamo vaše delo - predvsem smo premalo informirani v smislu kakšne aktivnosti 
načrtujete. Manjkajo nam informacije kakšna usposabljanja ali aktivnosti nudite, da bi lahko vnaprej 
načrtovali vključevanje NVO s potencialom v vaše mreže/usposabljanja

Dostikrat tudi manjka informiranje o vaših zagovorniških akcijah - tukaj bi vam verjetno lahko tudi 
pomagali - če ne drugega z debato in iskanjem nekih dobrih argumentov. Predvsem se vidimo v 
čezsektorskih partnerstvih in skupnih projektnih prijavah. 

• CNVOS

Delovanje mreže Plan B na CNVOS v prvi vrsti vidimo kot uspešno interno koordinacijo nekaterih 
osrednjih slovenskih okoljevarstvenih NVO, ki je nedvomno potrebna in dobrodošla oblika 
povezovanj med NVO. Vseeno pa kot nacionalna mreža kdaj pogrešamo tudi obstoj nacionalne 
krovne platforme/subjekta okoljevarstvenih organizacij, tako v naših skupnih prizadevanjih in 
borbah kot v okoljevarstvenih.



Kandidatke za članice se predstavijo…

- Destilator, klub trajnostnih rešitev

- Sončni grič, društvo za trajnostno kulturo bivanja

- Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR)


