
 

   

 

Povezani za trajnostni razvoj 

5. zbor članic Plana B za Slovenijo – mreže nevladnih organizacij za 

trajnostni razvoj 
 
29. marec, od 8.30 do 16.00 ure. Narodni muzej Slovenije - Metelkova, Ljubljana 
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1. Proces srečanja 

Namen letnega srečanja mreže je bil zgodovinski pregled delovanja mreže, seznanitev z aktualnim 

dogajanjem in oblikovanje skupne strategije mreže.  

 

Po uvodni predstavitvi udeležencev in izraženih pričakovanjih srečanja, so udeleženci na interaktiven 

način naredili kratek pregled zgodovine mreže Plan B za Slovenijo. Sledilo je oblikovanje vizije mreže 

kot zgodbe o uspehu, katero so udeleženci zasnovali individualno, v parih in jo zaključili kot skupina. 

Po kratkem odmoru so koordinatorji delovnih skupin predstavili delo posameznih delovnih skupin, in 

sicer so se osredotočili na glavne dosežke posamezne delovne skupine, spoznanja iz leta 2015 ter na 

izzive za prihodnost. Po kosilu, ki so ga za udeležence pripravili v Skuhni, je moderatorka naredila 

kratek pregled čez odgovore na vprašalnik o strateškem načrtovanju, ki so ga udeleženci izpolnili ob 

prijavi na srečanje. Moderatorka je predstavila tudi SWOT analizo ter strateške cilje, ki jih je 

programski svet mreže oblikoval ob prijavi projekta Plan B za Slovenijo – mreža nevladnih organizacij 

za trajnostni razvoj ter poslanstvo in vrednote mreže.  

 

Srečanje je moderirala Vida Ogorelec.  

2. Udeleženci srečanja 

Ime in priimek Organizacija 

Ana Hace Morigenos 

Anamarija Jere CIPRA Slovenija 

Anamarija Slabe Inštitut za trajnostni razvoj 

Barbara Kvac Focus, društvo za sonaraven razvoj 

Gaja Brecelj Umanotera 

Igor Nekrep ZOOPI 

Igor Šenica Društvo Bober – Okoljsko gibanje Dolenjska 

Iztok Majhenič Društvo gibanje TRS 

Jaka Kranjc Društvo Ekologi brez meja 

Katjuša Šavc Focus 

Marko Dular Bober Dolenjska 

Nika Krivec Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev 

Nina Štros Greenpeace 

Polona Valič Umanotera 

Renata Karba Umanotera 

Senka Vrbica Šifkovič Pravno informacijski center nevladnih organizacij 

Simon Zidar Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev 

Tomislav Tkalec Focus 

Urša Zgojznik Društvo ekologi brez meja 

 

Na Zboru članic je bilo prisotnih 19 udeležencev iz 12 organizacij članic od 34, kar ni zadostovalo za 

sklepčnost mreže. 

https://docs.google.com/forms/d/1FlHh13L7QA4Y3CsN3gG47lh2tds7eNshdMKogaxp4Dc/viewform
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3. Rezultati srečanja 

A/ Kaj pričakujemo od srečanja? 

- Približati se mreži 

- Sproščeno srečanje 

- Spoznavanje mreže in ljudi 

- Prispevek kot aktivna članica – strategija 

- Aktiviranje ljudi za delo na energetiki 

- Se pogledamo v oči, ne le e-maili 

- Občutek dolžnosti 

- Družba, stik z ljudmi 

- Moment za kalibriranje mreže, za skupno 

zmago 

- Spodbuda za horizontalne pristope, 

medsektorsko sodelovanje 

- Pomoč – rešitve in vsebine 

 

 

B/ Zgodovina mreže Plan B – časovnica 

 

 



 
 

4  
 

 

 

C/ Vizija mreže  

Številka v oklepaju pomeni stopnjo pomembnosti, ki so jo udeleženci namenili posameznemu zapisu, 

pri čemer višja številka pomeni večjo težo vizije.  

1. DOSEŽKI 

- Zaradi delovanja Plan B je Slovenija prepoznana kot primer dobre prakse trajnostnega 

razvoja (4) 

- Prehod družbe v novo paradigmo (z našimi usmeritvami in predlogi) (4) 

- Primer dobre prakse ? (2) 

- Pionirji novega razvojnega modela (3) 

- Mreža utrla pot okoljski politiki na piedestal nacionalnih prioritet (3) 

- Okoljski guruji premikajo meje mogočega na zakonodajnem področju (1) 

 

2. NAČIN DELA IN ORGANIZACIJA 

- Enakopravno in aktivno sodelovanje vseh članic, ki prenašajo svoje izkušnje, znanje, delo (1) 

- Jasna razdelitev nalog med člane, brez občutka konkurence (2) 

- Vzmet (7) 

- S spoštovanjem in sodelovanjem do uspeha! (1) 

- Povezana skupina srčnih in veselih ljudi, ki navdihujejo druge, skozi udejanjanje vrednote 

spoštovanja (5) 

- Večceličar (2) 

 

3. VLOGA V DRUŽBI 

- Povezovanje vseh deležnikov v okolju 

- Prepoznavnost vloge – vsi z nami računajo (2) 
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- Prepoznani kot relevanten, strokovni, kompetenten akter, ki deluje v skupno dobro (6) 

- Reprezentativnost in sodelovanje članov mreže 

- Plan B: kredibilen sogovornik, ki ga ni moč ignorirat v javnosti in v procesih odločanja (2) 

- Medij med odločevalci in izvajalci (lokalni nivo) 

- Strokovni glas okolja (4) 

- Kredibilnost, strokovnost, kapaciteta (1) 

- Ki smo na isti barki (1) 

 

4. AKTIVNOSTI 

- Preko ozaveščanja, razkrivanja in ? slabosti, oblikuje politike in je »trend setter« alternativnih 

razvojnih vsebin 

- Spodbuditev prebivalcev k aktivaciji na lokalnem in nacionalnem nivoju (1) 

- Nadzor, sankcije, izboljšanje (1) 

 

D/ Ključni faktorji uspeha 

1. SMISEL 
- Jasna vizija prihodnosti 
- Učinkovita pozitivna trma 
- Vztrajnost 
- Motivacija 

 
2. SODELOVANJE 

- Preseganje lastnih interesov, sposobnost dogovora za skupno dobro 
- Skupaj smo močnejši 
- Dobri odnosi s partnerji 
- Sodelovanje in participacija članic 

 
3. NAČIN DELA IN ORGANIZACIJA 

- Odlična koordinacija 
- Jasna razdelitev nalog in organizacijska struktura brez občutka konkurence 
- Pretok idej 
- Močne (strokovne, stabilne) organizacije 
- Strokovnost 

 
4. ŠIRITEV IN KREPITEV MREŽE 

- Zaznali smo ključne trenutke našega časa in se aktivno odzvali in nakazali alternativo 
- Gibanju Plan B so se aktivno pridružili mladi, sooblikovlai novo prakso bivanja 
- Širitev mreže 

 
5. FINANČNA STABILNOST 

- Zadosten in stabilen finančni vir (najdba zaklada) 
- Možnost financiranja (projekti) 

 
E/ Strateški cilji in različni scenariji 
 

1. Strateški cilj: Zeleni razvojni preboj 
 

Strategija doseganja ciljev: Koraki 
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- Sodelovanje v pripravi Strategije razvoja Slovenije in ozaveščanje, vključevanje javnosti, 
razvoj gibanja… 

- Okoljske NVO aktivni partner izvajanja kohezijske politike 
- Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo – sodelovanje v procesu; študentje kot 

potencial 
- Širitev mreže – demokratizacija »policy« procesa 
- Vključitev organizacij, institucij, znanstvenikov, strokovnjakov (vzpostaviti sodelovanje) 
- Sodelovanje z mediji (komunikacijska strategija) 

 
2. Strateški cilj: Izboljšanje financiranja okoljskih NVO s strani države / preživetje organizacij in 

mreže 
- Spremeniti cilj v: Zagotovitev sistemske finančne podpore okoljskih NVO 

 
Pričakovani rezultati: 

- Programsko financiranje, 
- Projektno financiranje (ločeno za manjše in večje organizacije) 
- Sofinanciranje evropskih projektov 
- Sofinanciranje delovanja Okoljskega centra in delovanja Info točke 
- Prenos storitev na NVO (ozaveščanje, izobraževanje, raziskave) 
- Urejeno sistemsko financiranje okoljskih NVO, ki je neodvisno od institucionalnih sprememb 

v državni upravi, politične volje politikov ter dobre volje uradnikov, transparentno, trajno, 
predvidljivo, zadostno. 

 
Strategija doseganja ciljev: Koraki 

- Analiza stanja okoljskih NVO 
- Kampanja za financiranje okoljskih NVO 
- Priprava pravnih podlag 
- Javnomnenjska raziskava 
- Delavnica za odločevalce 
- Izobraževanja 

 
3. Strateški cilj: Kakovosten in konstruktivni civilni dialog na področju TR ter varstva okolja in 

narave 
- Partnerstvo 
 

4. Strateški cilj: Organizacijski razvoj (krepitev) članic in mreže 
 

Pričakovani rezultati: 
- Jasna razdelitev nalog in enakopravno ter aktivno sodelovanje vseh članic; večceličar; 
- Koordinacija s pregledom opravljenih nalog in pretok idej – vključuje tudi informiranje in 

oceno stanja vmesnega koraka. 
 
 
Programski svet mreže bo rezultate srečanja združil in oblikoval v končno strategijo mreže. 
 
Zapisala: Polona Valič, koordinatorka mreže Plan B za Slovenijo 


