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V mreži Plan B za Slovenijo razumemo trajnostni razvoj kot razvoj, ki bo zadovoljil trenutne potrebe,
ne da bi pri tem ogrožal zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij.
POSLANSTVO
Mreža je povezana skupina nevladnih organizacij, ki skozi udejanjanje medsebojnega spoštovanja
podpirajo in navdihujejo druge v uresničevanju trajnostnega razvoja.
Mreža je glas svojih članic. Osredotoča se na vplivanje na nastajanje politik in na izvrševanje ter
ocenjevanje dogovorjenih politik. Stremi k učinkovitosti z združevanjem znanja, s povezovanjem
članic in njihovo aktivno udeležbo ter reprezentativnostjo. Deluje izključno v dobrobit celotne družbe.

VIZIJA MREŽE
Okoljska politika v Sloveniji je prepoznana kot krovna in presečna medsektorska nacionalna
prioriteta. V Sloveniji se zgodi prehod v trajnostno družbo.
V mreži zaznavamo ključne trenutke našega časa in se aktivno odzivamo z naprednimi rešitvami. Z
usmeritvami odločevalcem, ozaveščanjem prebivalcev in predlogi, ki jih oblikujemo na področju
zakonodaje, strateških dokumentov na nacionalni in lokalni ravni, mreža deluje kot sprožilec
sprememb za prehod v trajnostno družbo. Pionirsko delovanje Mreža Plan B za Slovenijo prispeva k
prepoznavanju Slovenije kot primera dobre prakse trajnostnega razvoja.
Mreža še naprej deluje neodvisno od političnih, gospodarskih in verskih organizacij, transparentno,
demokratično, strokovno in celovito. Smo fleksibilni in odzivni. Dober pretok idej se v mreži odvija v
duhu medsebojnega spoštovanja in podpore.
V družbi smo prepoznani kot strokoven zagovornik okolja. Plan B za Slovenijo je pomemben,
odgovoren in kompetenten akter, ki v družbi vzpostavlja napredne razvojne vsebine in politike v
skupno dobro.
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STRATEŠKI CILJI
1. Strateški cilj: Zeleni razvojni preboj
-

Sodelovanje v pripravi Strategije razvoja Slovenije in ozaveščanje, vključevanje javnosti,
razvoj gibanja
Aktiviranje okoljskih NVO pri izvajanja kohezijske politike
Sodelovanje v procesu priprave Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo;
Sodelovanje z drugimi organizacijami, institucijami, znanstveniki, strokovnjaki

STRATEGIJA DOSEGANJA CILJA (koraki):
➢
➢
➢
➢

Sodelovanje v pripravi Strategije razvoja Slovenije
Aktiviranje okoljskih NVO pri izvajanju kohezijske politike
Sodelovanje v Partnerstvu za zeleno gospodarstvo
Sodelovanje v oblikovanju in izvajanju programa za prehod v zeleno gospodarstvo

Kazalniki doseganja cilja:
- vključenost programov zelenega razvojnega preboja v Strategijo razvoja Slovenije
- število kohezijskih projektov, ki podpirajo zeleni razvojni preboj
- število kohezijskih projektov, v katerih so izvajalci oziroma partnerji okoljske NVO
- število okoljskih NVO, ki so vključene v Partnerstvu za zeleno gospodarstvo
2. Strateški cilj: Zagotovitev sistemske finančne podpore okoljskim NVO
Sistemsko sofinanciranje razumemo kot programsko in projektno financiranje iz proračunskih
sredstev, ki je trajno osnovano, s trajnimi namenskimi proračunskimi postavkami in mehanizmi.
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.
Nujno je potrebno urediti naslednje načine sofinanciranja:
- 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)
STRATEGIJA DOSEGANJA CILJA (koraki):
➢
➢
➢
➢
➢

Analiza stanja okoljskih NVO
Kampanja za financiranje okoljskih NVO
Priprava pravnih podlag
Javnomnenjska raziskava
Dialog s pristojnimi odločevalci
2

Kazalniki doseganja cilja:
- Število zaposlenih v organizacijah članicah mreže
- Odstotek, ki ga prejmejo okoljske nevladne organizacije od Ministrstva za okolje in
prostor glede na odstotek vseh državnih sredstev namenjenih NVO v Sloveniji
- Odstotek, ki ga prejmejo NVO iz Sklada za podnebne spremembe
3. Strateški cilj: Kakovosten in konstruktivni civilni dialog na področju TR ter varstva okolja in
narave
Odločanje v državi bo temeljilo na civilnem dialogu in vključevanju NVO – enakovrednega,
usposobljenega akterja dialoga pri reševanju ključnih razvojnih vprašanj. V Sloveniji bo sprejeto
in uveljavljeno načelo partnerstva, ki je eno od temeljev delovanja EU.
-

Okrepljena zmogljivost okoljskih NVO za civilni dialog na področju TR ter varstva okolja in
narave
Partnerstva z različnimi deležniki in med NVO

STRATEGIJA DOSEGANJA CILJA (koraki):
➢ Analiza stanja na področju zagotavljanja servisne podpore (vključno z informiranjem
članic mreže)
➢ Strokovna in zagovorniška usposabljanja članic mreže
➢ Vključevanje v oblikovanje politik na področju trajnostnega razvoja ter varstva okolja
in narave
Kazalniki doseganja cilja:
- Št. odzivov in predlogov na predpise, strategije in druge dokumente na področju TR
in varstva okolja in narave ter število upoštevanih predlogov
- Okrepljena strokovna in zagovorniška usposobljenost članic mreže
4. Strateški cilj: Organizacijski razvoj (krepitev) članic in mreže
-

Jasna razdelitev nalog in enakopravno ter aktivno sodelovanje vseh članic; mreža deluje kot
organizem (skupek) vseh svojih članic, ki vsaka iz svojega področja prispeva svoj del.
Koordinacija s pregledom opravljenih nalog in pretok idej – vključuje tudi informiranje in
oceno stanja vmesnega koraka
Kadrovska krepitev članic (povezano s prejšnjim strateškim ciljem)
Pridruževanje mladih, ki sooblikujejo novo prakso bivanja

STRATEGIJA DOSEGANJA CILJA (koraki):
➢ Opredelitev izhodiščne vrednosti organizacijskega razvoja mreže
➢ Izvedba potrebnih usposabljanj za krepitev članic mreže
Kazalniki doseganja cilja:
- Zadovoljstvo članic s strukturo mreže
- Oblikovana strategija mreže
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-

Št. članic, ki uporabljajo znanje, pridobljeno preko različnih usposabljanj in prenosa znanj
Št. izvedenih kampanj mreže
Uspešno sodelovanje / povezovanje z organizacijami, ki vključujejo mlade
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