
Novice mreže Plan B za Slovenijo 

Mreža Plana B za Slovenijo že gleda naprej 

Projekt Plan B za Slovenijo, ki ga ob sodelovanju partnerskih organizacij vodi 

Umanotera, je tudi v letih 2011 in 2012 gradil mrežo nevladnih organizacij na 

področju varovanja okolja in trajnostnega razvoja. S tem je vzpostavljal okolje za 

kontinuirano delovanje in rast usposobljenosti okoljskih nevladnih organizacij. 

Partnerji projekta so bili poleg Umanotere še Cipra Slovenija, Društvo Ekologi 

brez meja, Focus društvo za sonaraven razvoj, Inštitut za trajnostni razvoj (ITR) in 

Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC. 

Na  konstitutivnem srečanju Mreže Plana B jeseni 2011 smo nevladne 

organizacije oblikovale nastavke za delovanje mreže. Na podlagi te delavnice je 

sledil skoraj eno leto trajajoč proces usklajevanja in dopolnjevanja, na njegovi 

podlagi pa sta nastala oba temeljna dokumenta Mreže – Ustanovna listina in 

Pravila delovanja – ki sta osnova za formalizacijo Mreže.   

Mreža Plana B za Slovenijo je partnerstvo nevladnih organizacij in glas svojih 

članic. Osredotoča se na vplivanje na politike in na izvrševanje ter ocenjevanje 

dogovorjenih politik ter deluje izključno v dobrobit celotne družbe. Aktivnosti 

Mreže so skupno oblikovanje in zastopanje stališč, krepitev glasu nevladnih 

organizacij ter skupno nastopanje, vzpostavljanje in vzdrževanje sistemskega 

dialoga z oblastmi ter ostalimi organi na lokalni, regionalni, nacionalni in EU 

ravni, prispevanje k reševanju ključnih okoljskih problemov, sodelovanje z 

drugimi mrežami v državnem in mednarodnem prostoru ter zbiranje in 

posredovanje informacij o relevantnih temah. 

Mreža deluje po načelih neodvisnosti od političnih, gospodarskih in verskih 

organizacij, transparentnosti, demokratičnosti, medsebojnega spoštovanja, 

strokovnosti in celovitosti, fleksibilnosti in odzivnosti ter medsebojne podpore 

med članicami. Odprta je za vse nevladne organizacije na področju varovanja 

okolja in trajnostnega razvoja, ki se strinjajo z njenima temeljnima 

dokumentoma. Trenutno je dokumenta podpisalo 12 nevladnih organizacij. 

Cilji Mreže v prihodnosti so še aktivnejše in plodnejše povezovanje dela 

nevladnih organizacij, Mreža se bo še naprej razvijala, pridobivala nove članice in 

se aktivno odzivala na procese na nacionalni in ravni Evropske unije. Ker smo 

skupaj močnejši! 

Nina Tome, koordinatorka Mreže in projekta Plan B za Slovenijo 
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Aktualno v Planu B za Slovenijo  

Letno srečanje članic Mreže Plana B za Slovenijo 

Namen rednega letnega srečanja Mreže Plana B za Slovenijo, ki je ob 

dobri hrani in idiličnem okolju potekalo na Ekološki kmetiji Romane 

Rejc v Koštaboni , je bil poleg druženja razprava o vsebinah, na katerih 

bo mreža delovala v prihodnosti. Predstavniki članic Mreže (skupno se 

je srečanja udeležilo 13 organizacij), so se osredotočili na 9 delovnih 

skupin, ki že obstajajo znotraj Mreže: (1) horizontalna področja – 

zeleni razvojni preboj, okoljevarstveno pravno varstvo, financiranje nevladnih organizacij, volitve in 

Ogledalo vladi, (2) vsebinski sklopi – učinkovita raba virov in odpadki, trajnostna energetika, 

trajnostni promet, podnebna politika ter ekološko kmetijstvo in samooskrba. V razpravi so določili 

nekatere izmed možnih aktivnosti v prihodnosti.  

Del srečanja je bil namenjen tudi delavnici o inovativnosti, na kateri so se udeleženci posvetili 

vprašanjem,  kako biti pri svojem delu inovativni in v katero smer se razvijati kot Mreža.  

Oblikovani temeljni dokumenti Mreže Plana B za Slovenijo 

V mreži Plana B za Slovenijo sta bila oblikovana temeljna dokumenta za formalizacijo Mreže:  

Ustanovno listino in Pravila delovanja. V procesu sodelovanja pri nastajanju dokumentov so imele 

možnost sodelovanja vse članice Mreže. Na podlagi interesa pa se je formulirala ožja skupina, ki je 

sodelovala pri dopolnitvah in popravkih obeh dokumentov. 

Vsaka dosedanja članica Mreže, ki to želi biti še naprej, in vsaka nova članica, mora sprejeti pravila iz 

Ustanovne listine in Pravil delovanja in potrditi, da izpolnjuje pogoje za članstvo. Za več informacij 

pišite na nina.tome@umanotera.org.   

Pismo predsedniku vlade o proračunih 2013/14 in podnebnega sklada 

V času, ko vlada intenzivno pripravlja proračuna za leti 2013 in 2014, so nevladne organizacije, 

združene v delovno skupino za podnebno politiko v okviru Mreže Plan B za Slovenijo, v pismu 

predsedniku vlade Janezu Janši opozorile na potrebo po ustanovitvi podnebnega sklada in namenski 

rabi sredstev tega sklada za ukrepe na področju podnebnih sprememb. Predsednika vlade so pozvale,  

da osebno zagotovi, da bo zakonsko predviden podnebni sklad zaživel z letom 2013, ter da se bo vanj 

za podnebne ukrepe stekalo vsaj 50 odtotkov sredstev od dražb emisijskih kuponov. 

Nova direktiva o evropski shemi trgovanja z emisijami (EU ETS) državam članicam namreč nalaga, da 

vsaj 50 odstotkov sredstev iz prihodkov od dražb emisijskih kuponov namensko uporabijo za ukrepe 

na področju podnebnih sprememb. Ta obveza je vnesena v Zakon o varstvu okolja (ZVO-1). »Da 

zakonska določila ne bi ostala zgolj prazna črka na papirju, je nujno, da se implementirajo skozi 

proračun oziroma zakon o izvrševanju proračuna«, poudarjajo nevladne organizacije.  

Prihodki od dražb emisijskih kuponov (sredstva podnebnega sklada) so po njihovih besedah lahko 

pomemben vir potrebnih javnih sredstev za doseganje obvez države na področju učinkovite rabe 

mailto:nina.tome@umanotera.org
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energije in obnovljivih virov energije. Hkrati pa je v času, ko se država sooča z veliko brezposelnostjo, 

padanjem gospodarske rasti in javnofinančno krizo, pomembno tudi dejstvo, da vlaganje v ukrepe za 

naslavljanje podnebnih sprememb zmanjšuje stroške energije za državo, podjetja in gospodinjstva, 

manjša energetsko odvisnost države, izboljšuje konkurenčnost gospodarstva ter ustvarja nova 

delovna mesta, so še zapisale.  

Protestno pismo zaradi stališč Slovenije do zaostritve  

podnebnih ciljev 

Nevladne organizacije, članice delovne skupine za podnebno politiko v okviru Mreže Plan B za 

Slovenijo, v pismu ministru za kmetijstvo in okolje Francu Bogoviču ostro nasprotujejo radikalni 

spremembi stališča Slovenije do zaostritve evropskega podnebnega cilja, ki ga je Vlada RS sprejela na 

seji 6. septembra 2012. Po mnenju Mreže Plan B je sprejeto stališče velik odklon od dosedanjega 

stališča Slovenije, je neskladno s političnimi zavezami EU in Slovenije, hkrati pa tudi neutemeljeno in z 

vidika finančnih koristi zaostritve cilja slabo za državo.  

Stališče, ki ga je vlada sprejela, med drugim  pravi: »Glede na to, da mednaroden sporazum o 

zmanjšanju emisij toplogrednih plinov še ni sprejet, Republika Slovenija meni, da trenutno pogoji za 

polni prehod na 30-odstotno zmanjšanje emisij še niso izpolnjeni. Za Republiko Slovenijo bi bil 

prehod na 30-odstotno zmanjšanje emisij pogojno sprejemljiv samo v primeru, da bi bila bremena 

sorazmerno porazdeljena med državami članicami in da bi bili nadpovprečni stroški, ki bi jih Slovenija 

po oceni Komisije s tem prehodom imela, ustrezno upoštevani.« 

Slovenija v dosedanjih stališčih nikoli ni pogojevala možnosti zaostritve cilja s sprejemom 

mednarodnega podnebnega sporazuma, saj je jasno, da bo ta sprejet šele leta 2015 (če ne bo 

zapletov) in stopil v veljavo po letu 2020. »Takšna formulacija stališča dejansko pomeni, da Slovenija 

ni pripravljena na zaostritev cilja, saj do leta 2020 navedeni pogoj ne bo izpolnjen,« opozarjajo v 

nevladnih organizacijah in dodajajo, da se s sprejetim stališčem Slovenija ločuje od naprednih 

evropskih držav, s katerimi je v zadnjih letih skupaj zagovarjala prehod na strožji cilj in se postavlja ob 

bok Poljski – državi, ki je javno  napovedala, da ni pripravljena na zaostritev cilja do leta 2020.  

Sestanek delovne skupine za podnebno politiko s predstavniki MKO 

Sredi septembra so se člani delovne skupine za podnebno politiko v okviru Plana B za Slovenijo sestali 

s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Namen srečanja je bil seznanitev z delovnim 

načrtom ministrstva na področju podnebnih sprememb na nacionalni, evropski in mednarodni ravni 

ter dogovor o prihodnjem sodelovanju. 

Na nacionalni ravni so trenutno najpomembnejši odprti procesi: spremembe Zakona o varstvu okolja, 

spremembe uredbe o CO2 taksi in za leto 2013 načrtovana priprava operativnega programa 

zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za obdobje 2013 – 2020. Na evropski ravni pa je trenutno 

najbolj aktualen proces sprejemanja direktive o emisijskih standardih za vozila. Predstavniki 

ministrstva so na srečanju predstavnike nevladnih organizacij pozvali k predstavitvi predlogov in 

mnenj do naštetih tem. 
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Pripravljeni predlogi sistemskih sprememb na področju nelegalnega 

odlaganja odpadkov  

V Društvu Ekologi brez meja soo tudi po velikih čistilnih akcijah aktivni na področju nelegalnega 

odlaganja odpadkov. Vse od leta 2009 spremljajo dogajanje tako na terenu kot tudi na zakonodajnem 

področju. Register divjih odlagališč nenehno posodabljajo in nadgrajujejo z novimi strokovnimi 

podlagami in izpisi, pri svojem delu pa ga uporabljajo tudi inšpektorji.  

Skupaj z drugimi deležniki (vladne institucije, nevladne organizacije, lokalne oblasti, posamezniki) so v 

društvu poiskali nekaj ključnih točk v zakonodaji, ki lahko z manjšimi vložki pomenijo pomemben 

korak pri reševanju problematike v prihodnje. Širši nabor predlogov je usklajen z neposrednimi 

izvajalci zakonodaje na terenu (občinski in republiški inšpektorji) in bo predan ministrstvu za 

kmetijstvo in okolje. Predlogi se nanašajo na trenutno najbolj perečo problematiko ravnanja z 

gradbenimi odpadki, ki jih je v naravi tudi največ, na delo in postopke dela inšpektorjev (predvsem v 

smeri hitrosti in učinkovitosti ukrepanja), na razjasnitev nejasnosti glede pristojnosti reševanja 

problematike, (ali je odgovorna občinska ali republiška inšpekcija). Med predlogi so tudi možnosti 

večje vključitve carine, tržnih inšpektoratov, okoljevarstvenih nadzornikov, policije in drugih v 

reševanje problematike.  

Ekologi brez meja si želijo, da bodo pri bodočem spreminjanju zakonodajnih predpisov upoštevani 

vsaj tisti predlogi, ki ne zahtevajo pretiranega vlaganja dodatnih sredstev in bi razmeroma enostavno 

pomenili pomembno spremembo. 

Iz dejavnosti članic mreže Plana B za Slovenijo  

Peticija za moratorij na odstrel volkov 

Skupnost aktivnih državljank in državljanov Tretji člen 

(www.tretjiclen.si)  je na ministra za kmetijstvo in okolje Franca 

Bogoviča naslovila peticijo, v kateri ga pozivajo, naj sprejme 

moratorij na odstrel volkov za načrtovalsko obdobje 2012/2013 

in Akcijski načrt upravljanja populacije volka v Sloveniji. 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pripravlja načrt odstrela 

volkov in medvedov za načrtovalsko obdobje 2012/2013, v katerem predlaga odstrel desetih volkov. 

Tolikšen odstrel volkov je povsem nesprejemljiv, saj je po podatkih študije Slo Wolf število volkov v 

Sloveniji po letošnjem odstrelu zanesljivo ocenjeno na le 32 živali, opozarjajo v Tretjem členu. »Za 

stabilnost populacije volkov je to katastrofalno. Naše ravnanje z vrsto, ki je v EU prioritetno 

zavarovana, je naravovarstveno škodljivo in moralno-etično nesprejemljivo,« dodajajo. 

Od ministra Bogoviča zahtevajo tudi takojšnje sprejetje že pripravljenega Akcijskega načrta 

upravljanja populacije volka v Sloveniji. V njem so opredeljeni ukrepi za spremljanje in raziskovanje 

populacije volkov, ustrezno varovanje domačih živali za zmanjševanje škod, izobraževanje, 

informiranje, vključevanje javnosti in čezmejno sodelovanje pri upravljanju volka. 

http://register.ocistimo.si/RegisterDivjihOdlagalisc/
http://www.tretjiclen.si/
http://www.tretjiclen.si/
http://www.volkovi.si/
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Zelena proračunska reforma kot eden od mehanizmov izhoda iz krize 

Proračunski rezi so le kratkoročne rešitve za spopadanje s krizo, potrebni so strukturni ukrepi. 

Nekateri ukrepi v okviru zelene proračunske reforme imajo lahko takojšen učinek na uravnoteženje 

proračuna, spodbudijo pa lahko tudi rast v gospodarskih sektorjih prihodnosti. Kriza je priložnost, da 

tudi v Sloveniji začnemo s procesom zelene proračunske reforme, ki pa mora izhajati iz 

nadstrankarskega, širšega soglasja, je ob zaključku mednarodnega posveta  na temo zelene 

proračunske reforme poudarila direktorica Umanotere Vida Ogorelec. 

Medresorska vladna delovna skupina za zeleno proračunsko reformo pod okriljem Ministrstva za 

finance je bila odpravljena in vnovič ustanovljena septembra letos v okviru Ministrstva za kmetijstvo 

in okolje.  Kot je na posvetu povedala vodja delovne skupine Zineta Vilman, je cilj vlade zelena rast in 

nova delovna mesta. Stališče delovne skupine je, da je možno z okoljskimi dajatvami pridobiti 

dodaten proračunski prihodek. Delovna skupina bo po njenih napovedih priporočila za vlado 

pripravila še to jesen. 

Mnogi predstavniki vlade in gospodarstva poudarjajo, da je v primerjavi s povprečjem v EU (2,4%) 

delež okoljskih davščin v celotnem BDP v Sloveniji že visok (3,6 %). Čeprav ta podatek drži, bi bilo 

napačno sklepati, da zelene proračunske reforme v Sloveniji niso izvedljive, pravijo v Umanoteri. 

Kljub primerjalno visokim okoljskim davkom obstaja nekaj možnosti za zeleno proračunsko reformo. 

Le nekaj primerov. Nekatere okoljske dajatve so v primerjavi z drugimi evropskimi državami v 

Sloveniji zelo nizke (področja odlaganja odpadkov, vode, motorna vozila). Glavno gonilo visokih 

prihodkov iz obdavčitve energentov je visoka stopnja porabe. Zlasti davčna stopnja za dizelsko gorivo 

je precej pod evropskim povprečjem, medtem se obseg prometa stalno povečuje. Še vedno tudi 

obstajajo  okolju škodljive subvencije. Do zdaj v Sloveniji še niti nismo prepoznali vseh takšnih 

subvencij, ki bi jih bilo treba identificirati in nato postopno opustiti. 

»Nekatere možnosti za zelene proračunske reforme so bolj realne, nekatere manj. In tako kot se 

zgodi z vsako reformo, ki ima opraviti z davki, ji bodo nekateri nasprotovali. Slovenija se hkrati sooča 

s proračunsko in gospodarsko krizo. V tej krizni situaciji bi morali pretresti vse možnosti.  

Nasprotovanje nekaterih močnih interesnih skupin ali dejstvo, da posamezna rešitev v Evropi še ni 

splošno sprejeta, še ne bi smela biti razlog za to, da se tej rešitvi odpovemo,« še poudarjajo v 

Umanoteri. 

http://www.umanotera.org/index.php?node=282
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Za trajnostno mobilnost si moramo prizadevati celo leto  

V društvu Focus so ob minulem Evropskem tednu mobilnosti opozorili, da bi si za 

trajnostno mobilnost morali prizadevati celo leto, saj s trajnostnimi načini 

potovanj povečamo kakovost bivanja - zmanjšamo namreč negativen vpliv na 

zdravje, okolje, podnebne spremembe in družbo. Ob tem so s kratkim filmom 

Zahtevamo boljši javni prevoz – vedno več nas je! spomnili na slabo stanje 

javnega potniškega prometa pri nas in pozvali k izboljšanju le-tega. 

Društvo je Ljubljani pred ETM izvedlo tudi ozaveščevalno akcijo Stop terencem, s 

katero so opozarjali na neprimernost terenskih vozil v mestih in na območjih, ki 

so prevozna z javnim potniškim prometom ali ostalimi osebnimi vozili. T.i. 

terenska vozila so namreč veliki porabniki goriva, imajo visoke izpuste CO2 in so 

zelo nevarni za ostale udeležence v prometu, poudarjajo v Focusu. 

http://www.youtube.com/watch?v=GrpxAETD7Qg&feature=player_embedded
http://focus.si/index.php?node=25&id=1225

