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Namen in cilji letnega srečanja:

Namen:
• zavedanje, kaj je celovita ideja trajnostnega razvoja
• večja enotnost mreže in večja pripadnost članic
• boljše razumevanje posameznih organizacij
• pripraviti napredne vsebine za aktivnosti mreže v letu pred nami

Cilji:
• definirati minimalni progresivni skupni imenovalec za trajnostno družbo
• definirati višje cilje trajnostne družbe, za katere si prizadevajo članice
• definirati prioritetna področja in sinergijske vzvode za doseganje trajnostne 

družbe



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:

- OP ravnanja z odpadki in Program preprečevanja odpadkov RS – prvič po letu 1986 v njem ni zapisanih 
sežigalnic odpadkov
- Slovenija ima uradno najbolj ambiciozno stališče v doseganju ciljev zmanjšanja emisij do leta 2030 v EU
- Nasprotovanje predlogu Zakona o strateškem razvojnem območju državnega pomena v Občini Hoče -Slivnica

2. Pobude, pozivi, prijave, tožbe:

- Ograja na državni meji: izboljšanje določila sprememb Zakona o državni meji glede tehničnih ovir
- Poročilo o vplivih na okolje, priprava Nacionalnega programa varstva okolja
- Tožba pred Upravnim sodiščem za varstvo volka in sprejeta Strategija ohranjanja risa
- Javni poziv Vladi k pojasnilu in prenehanju uporabe sovražnega govora
- Pričetek postopka ARSO-a predhodne presoje vplivov na okolje glede podaljšanja obratovanja Nuklearne 

elektrarne Krško
- Predlog za povečanje namenskih sredstev za varstvo okolja in urejanje prostora
- Poziv vladi za uvedbo takse na konvencionalne pesticide
- Ljubljana evropsko mesto brez pesticidov



Naši dosežki:

3. Dogodki in kampanje:

- Kampanja Break Free 2017

- Posvet Vlak in kolo – alternativa osebnemu avtomobilu na vsakdanjih in turističnih poteh

4. Usposabljanja:

- Osnove vizualne govorice

- Usposabljanje za izvajanje kampanj

- Zimski energetski paket

- Vloga prometa v evropski podnebni politiki

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

5. Sodelovanje z drugimi mrežami:

- Coalition for Higher Ambition,

- Konzorcij vsebinskih mrež Slovenije



Spoznanja in izkušnje, ki smo jih pridobili:

Za dobro delovanje delovne 
skupine sta potrebna redna 
pobuda koordinatorja in 
sodelovanje članic.

Vztrajnost je nujna 
vrlina.

S pravnimi sredstvi se 
vendarle da marsikaj 
doseči in je treba vedno 
iskati pravne poti na 
podlagi razumevanja 
varstvenih pravil v 
zaščito narave in okolja.



Spoznanja in izkušnje, ki smo jih pridobili:

• Vlada podnebnih 
sprememb še vedno ne 
dojema kot resnega izziva, 
ki ga je treba nujno 
učinkovito nasloviti.

Ministrstvo za okolje 
in prostor okoljskih
NVO v veliki meri ne 
vidi kot zaveznikov in 
z njimi nima rednega 
civilnega dialoga. 

Obstaja zastoj procesov 
strateškega načrtovanja, 
ohranjanje stanja brez 
transparentno 
dogovorjene smeri 
razvoja.



Spoznanja in izkušnje, ki smo jih pridobili:

Spremljanje, odzivanje, vključevanje 
v procese javnega sektorja ne 
zadostuje, temveč je potrebno 
ponuditi  lastno rešitev – Plan B 
5.0, SKUPAJ (okolje, sociala, 
gospodarstvo).

Le tako, da poslušamo eni druge in 
se medsebojno učimo in 
izpopolnjujemo, lahko zbližamo 
stališča (ki niso poenotena pri 
veliko temah) in delujemo bolj 
uspešno za dosego skupnih ciljev.



Kje so naši izzivi v naslednjem letu:

- SKUPAJ: manifest civilne družbe

- Nacionalni program varstva okolja

- Zakon o varstvu okolja, Zakon o 
ohranjanju narave

- Namenska sredstva za področje 
varstva okolja in narave

- Sprejemanje evropske podnebne 
zakonodaje do 2030 in nacionalna 
podnebna strategija

- Financiranje okoljskih in prostorskih 
NVO v predvolilne aktivnosti

- Zelene igre na srečo

- Ozelenjevanje velikih infrastrukturnih 
projektov (Drugi tir, tunel Karavanke, 
3. razvojna os)

- Vključevanje več organizacij v 
zagovorniške aktivnosti tako na 
nacionalnih kot EU politikah



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)

- Skupno odzivanje /pobude  - zagovorništvo



Sprejemamo:
Strategija Plan B za Slovenijo – mreže nevladnih organizacij za trajnostni razvoj 2016-2020

Napoved: 

Google lista mreže Plan B za Slovenijo: pravila in Pravila delovanja

Članice kandidatke…


