8. Zbor članic mreže Plan B za
Slovenijo
Sončni grič, 29. in 30. marec 2019

Namen in cilji letnega srečanja:
Namen:
• Informiranost, večja pripadnost mreži in aktivno sodelovanje članic mreže
• Dogovor o prihodnosti mreže in kako čim učinkoviteje kot mreža nastopiti v
prihodnjih izzivih
Cilji:
• Seznanitev z delom mreže v preteklem letu
• Zagotoviti operativnost mreže
• Doseganje poslanstva mreže
• Podati povratne informacije članicam mreže o delovanju delovnih skupin in
koordinatorja mreže

Zastopanost mreže po regijah:
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Gorenjska regija
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Jugovzhodna Slovenija
Obalno-kraška regija
Osrednjeslovenska regija
Podravska regija

Posavska regija
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Primorsko-notranjska regija

Število zaposlenih v članicah mreže:
*glede na podatke 31 članic od 39 članic mreže
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Prerez zaposlitev za nedoločen čas:
*glede na podatke 31 članic od 39 članic mreže
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Letni prihodek organizacij:
*glede na podatke 31 članic od 39 članic mreže
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10.000 do 25.000 EUR
4

100.000 – 200.000 EUR

200.000 – 500.000 EUR
25.000 – 50.000 EUR
50.000 – 100.000 EUR
10

6

Do 10.000 EUR
(blank)
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Zeleni razvojni preboj

2

Okoljevarstveno pravno
varstvo
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Podnebna politika
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Trajnostna energetika
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Upravljanje z viri in
odpadki

Ekološko kmetijstvo in
samooskrba

Koalicija za trajnostno prometno
politiko

Varstvo narave

Financiranje okoljskih nevladnih
organizacij

Naši dosežki:
1. Spremljanje in odzivanje na politike:
 Pripravili smo komentarje na program porabe sredstev podnebnega sklada, na predlog nacionalnih ukrepov za doseganje
ciljev Pariškega sporazuma ter na pripombe na Uredbo o CO2 dajatvi

 Širjenje ljubljanske obvoznice
 Vključitev skupnostnih projektov v shemo o samooskrbi z OVE
 Sodelovanje v DS za zeleno proračunsko reformo MF

2. Pobude, pozivi, prijave, tožbe:
 Dosegli smo pomembno zmago na področju odstrela volkov
 Teze trajnostne prometne politike
 Program porabe sredstev podnebnega sklada predvideva programsko in projektno financiranje NVO na področju PS

3. Usposabljanja:
 In akcija! ... kratki filmčki za NVO (21. in 28. 2. 2018 ter 11. in 18. 4. 2018)
 Usposabljanje grafično oblikovanje za NVO (10. 5. 2018)

Naši dosežki:
4. Sodelovanje in povezovanje:
Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO
Skupna akcija nevladnikov sestavivlado.si
Sodelovanje v Konzorciju vsebinskih mrež
Podprimo se! – nacionalni dogodek Konzorcija vsebinskih mrež
Srečanje Evropske Komisije z NVO (22. 1. 2018):
Sodelovanje z ARSO
Srečanja pri Varuhu
Posvet pri Predsedniku RS na temo podnebnih sprememb (21. 11. 2018)
Šola za župane (NVO stičišče Gorenjske)
Mednarodna poletna šola politične ekologije (okrogla miza krčenje prostora civilne družbe)
Predavanje Trajnostni razvoj in okoljske nevladne organizacije za študente FF (8. 1. 2018)
Sklad za civilno družbo (Active Citizen Fund)
Udeležba in sodelovanje na mednarodnem srečanju nevladnih organizacij na temo prihodnosti EU
5. Povezovanje znotraj mreže:
Stališče mreže Plan B za Slovenijo o energetskem prehodu v luči podnebnih sprememb

Spoznanja in izkušnje, ki smo jih pridobili:
Z novo vlado se je
odnos MOP in v
določeni meri tudi
Vlade do NVO izboljšal

Trajnostna prometna politika
je zgolj politična parola, ki se
na nacionalni ravni ne izvaja,
na lokalni ravni najdemo
nekatere svetle izjeme

Podnebne spremembe
spet postajajo politična
tema, kar je treba
čimbolj izkoristiti.

Odhod ministra Lebna še vedno
dokazuje, da so drzna okoljska
stališča in javne izjave v korist
okolja politično nevarne, zato je
podpora civilne družbe, NVO in
konkretno mreže Plan B za
Slovenijo tovrstnim stališčem
ministra nujno

Dolgoletno vztrajanje z
aktivnostmi na področju
financiranja okoljskih NVO je
privedlo do nekaterih premikov
na bolje, kar pa sploh ne pomeni,
da sektor okoljskega nevladnega
sektorja ni neprivilegiran

Časa je vse manj in odlašanje ne
pride več v poštev. To bi veljalo
upoštevati tudi pri našem delu in
načinu komuniciranja – morda je
čas za razmislek o zavzemanju in
komuniciranju bolj radikalnih
stališč

Kje so naši izzivi v naslednjem letu:
- Kako vzpostaviti trajen, odprt,
strokoven in spoštljiv odnos med
nevladnim sektorjem na področju
okolja in narave in matičnim
ministrstvom, in sicer ne glede na
politične menjave.

- V letu 2019 se je še naprej potrebno
zavzemati za široke pravice okoljskih in
naravovarstvenih NVO.

- V letu 2019 je predvideno odpiranje 2
krovnih zakonov na področju
delovanja mreže – Zakon o varstvu
okolja in Zakon o ohranjanju narave.
Tu se je nujno treba aktivno vključiti v
postopek sprememb zakonov.

- Dolgoročna podnebna strategija za
Slovenijo

- Nacionalni energetsko podnebni načrt
- Energetski zakon

- Programiranje rabe EU sredstev za
obdobje 2021 – 2027
- Financiranje vsebinskih mrež

Podporne storitve mreže:
- Informiranje
- Mesečne novice mreže Plan B za Slovenijo
- Mentoriranje in svetovanje (pridobivanje statusa NVO v javnem
interesu, mentoriranje za zagovorništvo, organizacija trajnostnih
dogodkov, finančno vodenje)
- Normativni postopki kot E-gradivo
- Letno srečanje mreže
- Srečanja programskega sveta

Hvala za pozornost!
polona@planbzaslovenijo.si

