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1. Proces srečanja 

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 (državnozborske in 

lokalne) 

 

Uvodoma so bili udeleženci srečanja seznanjeni z dosežki in spoznanji iz dela delovnih skupin mreže v 

preteklem letu ter izzivi, ki nas čakajo. Koordinatorka mreže je članice mreže seznanila s storitvami in 

koristmi, ki jih mreža ponuja, predstavljeno pa je bilo tudi mnenje dveh regionalnih stičišč in 

nacionalne horizontalne mreže o Plan B za Slovenija. Pred delavniškim delom so se predstavile še tri 

nevladne organizacije, ki bi se rade pridružile mreži Plan B za Slovenijo: Sončni grič, društvo za 

trajnostno kulturo bivanja, Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR) 

in Destilator, klub trajnostnih rešitev.  

 

V prvem delu delavniškega dela so se udeleženci razdelili v tri skupine: 

- Volitve,  

- Strateški okoljski izzivi  

- Aktivno državljanstvo in naslavljanje naše baze 

V skupinah so se udeleženci spopadli z vprašanji kot so, kdo so naši obstoječi in potencialni 

podporniki, koga si želimo v naši bazi podpornikov, kako podpornike nagovoriti, kako nagovoriti 

politične stranke, kaj je potrebno narediti za konkretne premike v smer trajnostnega razvoja, kaj so 

naši okoljski izzivi in druga vprašanja. V drugem delu so poiskali ključna spoznanja ter identificirali 

naslednje potrebne korake, ki jih lahko naredimo kot mreža in kot posamezne organizacije.  

 

Srečanje je moderiral Jaka Kovač. 

2. Udeleženci srečanja 

Ime in priimek Organizacija 

Andrej Gnezda Umanotera 

Barbara Kvac Focus, društvo za sonaraven razvoj 

http://www.planbzaslovenijo.si/images/novice/LS-2018-delovne-skupine.pdf
http://www.planbzaslovenijo.si/images/novice/LS-2018-delovne-skupine.pdf
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Nika Kogovšek 
Društvo za proučevanje in 
ohranjanje metuljev Slovenije 

Gaja Brecelj Umanotera 

Gorazd Marinček 
Združenje za ekološko kmetovanje 
DPBK 

Jaka Kranjc Ekologi brez meja 

Katja Huš Greenpeace Slovenija 

Maja Modrijan Destilator, klub trajnostnih rešitev 

Manca Velkavrh DOPPS 

Manja Vrenko Sončni grič 

Neža Vrtovec 
Morigenos - slovensko društvo za 
morske sesalce 

Nina Erbida Slovensko odonatološko društvo 

Polona Valič Umanotera 

Senka Šifkovič Vrbica 
Pravno informacijski center 
nevladnih organizacij -PIC 

Špela Berlot CIPRA Slovenija 

Tomaž Gorenc IMZTR 

Tomislav Tkalec Focus, društvo za sonaraven razvoj 

Uroš Brankovič 
Center za trajnostni razvoj podeželja 
Kranj 

Urša Zgojznik Ekologi brez meja 

Urška Erklavec Brez izgovora 

 

Na Zboru članic je bilo prisotnih 20 udeležencev iz 16 organizacij. 

3. Rezultati srečanja 

3.1 Zapisi dela po skupinah: 

Skupina VOLITVE 

 Škandaliziranje projektov, ki prihajajo – naslavljanje baze (spodbujanje k aktivnemu 

državljanstvu) – posredno spreminjanje stališča stranke 

o Obvoznica 

o TEŠ (subvencije) 

o Kemis, Ekosistemi, … 

 Vprašanja kandidatom za ministra 

 Vsebina koalicijske pogodbe 

 1. Iščemo predsednika vlade, ki … 

 2. Oglas za delo (oglas ONA/ON): iščemo ministra, ki … (anonimna akcija) 

 INSTRAGRAM – SUP na blejskem jezeru, Viseč na ograji (»lean on me«, Pahor) 
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 Pričakovanja vladi Plan B – pošlje se vsem strankam, lahko se uporabi pri akciji »oglas za 

delo« in pri komuniciranju z mediji 

 Manifest civilne družbe: dogodek 17.4.2018 ob 13h 

 Novinarji:  

o RTV poslati vprašanja za soočenje 

o Ena na eno poglobljeno delo z novinarji 

o Twitter : dajemo vprašanja med soočenji prek TW 

 INFORMIRANJE JAVNOSTI preko »okoljske bilance« strank 
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Lokalne volitve: 

 priložnost za izpostavljanje konkretnih tem: 

o Daljinsko ogrevanje – SUŽV 

o Mobilnost starejših 

o Elementi manifesta 

 Kategorizacija: 

o Mestne občine 

o Razvojno idejno močne 

o Problematične z vidika okoljskih problemov 

 Razmislek o ženskih kvotah 

 CILJI: kontinuiteta dela 

 Regijska stičišča potrebujejo vsebino: 

o Okoljske vsebine 

o vprašanja za župane – priskrbimo mi 

 

 

Skupina STRATEŠKI OKOLJSKI IZZIVI 

PODNEBNI UKREPI – zniževanje ogljičnega odtisa - OVE 

 Strateški dokumenti, zakonodaja 

1. Voda – padavinske vode (vir ali komunalni odpadek?, potrebno je izkoristiti, nižanje 

komunalnih stroškov), prepoved nevarnih snovi na vodovarstvenih področjih, nižanje pritiska 

na površinske vode,   
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2. Energija – učinkovita raba, prenova stavb, gradbena zakonodaja, organizacijski ukrepi 

3. Hrana 

4. Narava – travniki, gozd, biodiverziteta; varovalni ukrepi; pridelovanje hrane in energetika ne 

sme ogrožati biodiverzitete 

5. Prst/tla – rodovitnost, revitalizacija 

6. Odpadki – krožno gospodarstvo 

7. Svetlobno onesnaževanje 

 Kmetijske subvencije – OVIRA: Ministrstvo za finance želi polnit proračun na okolju škodljiv 

način (dajatve, trošarine) 

 Onesnaževalec plača! 

o Zmanjšanje živinoreje (meso) – preusmeritev v pašništvo, višanje cen mesa z 

nižanjem subvencij, več stročnic 

o Okoljski strošek mesa – višja obdavčenost 

o MKGP bi lahko predpisalo ekološko kmetijstvo na vodovarstvenih območjih 

o Uvoz hrane (50%), večanje samooskrbe: leta 1991 88%, danes 50%, želje/cilj je 75% 

(20.000 delovnih mest (1% delovnih mest) 

 Strokovna presoja vpliva človekovih dejanj na okolje, kot predpogoj 

 Zloraba javnega interesa (gospodarstvo) 

 BDP – okolje, človek 

 Nova kmetijska politika (nacionalno, eko, rastline (manj mesa), samooskrbnost 

 Podpora ljudi, zavedanje o pomembnosti pomena ohranjanja okolja – z zgledom 

 Mesečni checking kaj delamo – novice – zakaj folk ne bere novic? Na kaj sem ponosen, npr. 

tri točke – za iskanje sinergij 

 

 

Skupina AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO – NASLAVLJANJE BAZE 

 Kako mobilizirat lastne člane/prostovoljce znotraj organizacije? Mail obvestila pod nov naslov 

AKCIJA, hiter odziv 
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 Kdo bo nagovarjal ciljne skupine? Mreža ali organizacije? 

 Ali zgraditi prepoznavnost mreže? 

 Kaj/kje so naše vstopne točke za spremembe?  

o Učenje državljanov o aktivni participaciji 

o Spreminjanje politik 

o Spodbujanje lokalnega prebivalstva z zgledom 

o Udejanjanje in predstavitev dobrih praks 

o Ponuditi orodja za rešitve 

 CILJNE SKUPINE 

o Navzven (drugi) 

o Znotraj Plan B 

 Skupne aktivnosti (peticije, shodi) 

 Neinteres – zakaj? Slabo informiranje o delu posameznih organizacij – 

kreativna predstavitev: 1 uspeh in 1 izziv ali dogodek 

o + pristop od problema k rešitvi 

o Ali bi se več organizacij odzvalo, če bi imeli več srečanj, bolj kreativnih? 

o Iz shodov in protestov narediti pozitiven dogodek 

o Praktične skupne akcije povezanih članic 

o Večkrat letno delovno srečanje mreže – kreiranje novih aktivnosti, projekti 

o  Letna tema mreže – vsaka organizacija naredi na to temo, kar zmore 
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3.2 Zapis zaključkov 

Skupina VOLITVE 

Ključna spoznanja 

 spremeniti ne moremo nič, lahko se pa vsaj zabavamo → sprostimo svoje frustracije 

 okoljaši rabimo SMEH 

 obstajajo tudi drugi načini komuniciranja (humor, satira, cinizem) 

 TWITTER 

 oglas -iščemo ministra (humor, a hkrati vsebina) 

Naslednji koraki 

Kot mreža:  

 detektirati potencial med župani, kjer se lahko pogovarjamo o nekih temah (Ruše, Tolmin, 

Bled, Idrija, Šentrupert, Loška dolina, Pivka, Ankaran …) 

 ? z lokalno listo kdo postal župan 

Kot posamezne organizacije: 

 naslednji teden sestanek/srečanje (Andrej Gnezda) 

 sestanek za lokalne volitve – »pripraviti za kandidate/župane vsebine« 

 

 

Skupina STRATEŠKI OKOLJSKI IZZIVI 

Ključna spoznanja 

 Plan B pokriva večino okoljskih tematik, razen voda = vir 

 redke so vsestransko (okoljsko in družbeno) sprejemljive rešitve 

 imamo rešitve, za implementacijo nimamo sredstev 
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Naslednji koraki 

Kot mreža: 

 mesečni vklopi članic (sinergijski kotiček v novicah) 

 izobraževanja članic 

Kot posamezne organizacije: 

 prenos mrežnih vsebin v lokalna okolja posameznih organizacij 

 povabilo k sodelovanju mladinskim – trajnostnim organizacijam 

 

 

Skupina AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO – NASLAVLJANJE BAZE 

Ključna spoznanja 

 ciljne skupine so odvisne od problematike, zahteve 

 pri načrtovanju projektov premisliti o (če/ko) vključevanju podpornikov 

 potrebno ohranjanje stikov s podporniki (konstantno!) 

 protesti so pase -potrebne so privlačne aktivnosti in program 

 grajenje prepoznavnosti mreže? – na dogodkih posameznih organizacij 

 povezovanje članic s skupnimi projekti 

Naslednji koraki 

Kot mreža: 

 obrazložitev novih zakonov s konkretnimi primeri -vpliv na življenje 

 več srečanj! – kreativna predstavitev dela organizacij 

 krovna, skupna akcija mreže (vsaj enkrat letno) – redno 

Kot posamezne organizacije: 

 priporočena analiza članov in podpornikov 
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 ob srečanjih že pripravljena orodja za mobilizacijo 

 resno priporočilo za deljenje novic drugih organizacij (članic mreže) 

 

 

 
Priloga 1: Pričakovanja delovnih skupin mreže Plan B za Slovenijo od prihodnje Vlade. 

 

 

Poročilo sta pripravila: 

Jaka Kovač (moderator) 

Polona Valič (Umanotera) 
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Priloga 1:  
 

Tri pričakovanja delovnih skupin mreže Plan B za Slovenijo od prihodnje Vlade 
 

Okoljevarstveno pravno varstvo: 

- Razvoj gospodarstva in družbe se lahko odvija le znotraj naravnega ravnovesja, zato se morajo 

vse aktivnosti in odločitve presojati s stališča vplivov na okolje/podnebje sedanjih in bodočih 

generacij. Taka presoja vzdržnosti ravnanj mora biti prioriteta vlade in lokalnih oblasti. 

- Potrebni so ukrepi zmanjševanja implementacijskega deficita EU in nacionalnih okoljskih 

predpisov – vendar ne skozi predpise, temveč skozi konkretno ukrepanje. 

- Vzpostavi se kontinuirano sodelovanje MOP z okoljskimi NVO z namenom izmenjave stališč, 

zaznanih aktualnih problemov, načrtov za njihovo reševanje (morda okrepitev delovanja  Sveta za 

trajnostni razvoj in varstvo okolja). 

 

ZRP: 

- Nadaljevanje projekta Zelena proračunska reforma 

- Večja vloga podnebnih/okoljskih politik na ravni države/odločanja 

- Učinkovitejše izvajanje politik za prehod v zeleno gospodarstvo (nizkoogljično, krožno, družbeno 

odgovorno) 

 

Podnebna politika: 

Predpogoj za vse skupaj je, da nova vlada razume problem in resnost podnebnih sprememb. 

- sprejme državni energetsko podnebni načrt, ki bo zastavil ukrepe, s katerimi bomo presegli cilje, 

določene v uredbi o delitvi naporov; 

- odpravi vse subvencije fosilnim gorivom; 

- nameni vsaj 40 % kohezijskih sredstev za podnebne ukrepe in vsaj delna namenska raba 

prihodkov iz CO2 takse. 

 

Trajnostna energetika: 

- Vlada sprejme ambiciozen, nizkoogljično ter okoljsko in družbeno trajnostno naravnan Energetski 

koncept Slovenije (ne takšen, kot je trenutni predlog...). 

- Vzpostavitev možnosti samooskrbe z električno energijo iz OVE tudi za skupnosti, 

večstanovanjske stavbe. 

- Prioretiziranje ukrepov na strani porabe: ukrepi zmanjšanja rabe energije pred ukrepi dodajanja 

novih proizvodnih enot. 

- Dogovor glede zapiranja TEŠ 6 (časovnica v skladu z zavezami iz Pariškega sporazuma in 

dolgoročnim EU planom za nizkoogljično družbo do leta 2050, plan, pravični prehod). 

 

KTPP: 

- Vlada vzpostavi inštrument enotnega upravljalca JPP in vpelje enotno subvencionirano vozovnice 

za vse potnike. 
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- Vlada zagotovi sistemski denar za spodbujanje infrastrukturnih ukrepov trajnostne mobilnosti po 

občinah in regijah (posodobitev regionalnih železniških povezav, gradnja P+R, kolesarska 

infrastruktura …) – zaenkrat je veliko ukrepov financiranih z evropskim denarjem. 

- Vlada v sodelovanju z deležniki in javnostjo pripravi in izpelje projekt Emonika. 

- Vlada izpelje postopke posodobitve železniške garniture. 

 

DS za financiranje okoljskih NVO: 

- (Ponovno) vzpostaviti večletno programsko financiranje okoljskih NVO. 

- Postopno do l. 2020 povečati sredstva projektnega sofinanciranja za NVO na 1 % proračuna MOP 

(to je primerljivo z MDDSZ, MZ, MZZ). 

- Za sofinanciranje projektov NVO in sofinanciranje evropskih projektov, ki jih izvajajo okoljske 

NVO, v smeri zmanjševanja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje se nameni 5 % sredstev 

Sklada za podnebne spremembe. 

 

Upravljanje z viri in odpadki: 

- Hiter in korekten prenos trojice krožno gospodarskih direktiv in ambicioznost pri prihajajočih. 

- Reforma razširjene odgovornosti proizvajalca. 

- Zelena davčna reforma (prenos obremenitve iz dela na vire). 

 

 


