
Novice mreže Plan B za Slovenijo 

Podnebna strategija in podnebni zakon:  
naj vladi ne zmanjka poguma 
Ob javni objavi tretjega osnutka Zakona o podnebnih spremembah in 
izhodišča t.i. dolgoročne podnebne strategije nevladne organizacije dosedanji 
proces sprejemanja podnebne zakonodaje ocenjujemo kot dovolj odprt. Vsi 
deležniki smo imeli možnost vključiti se v razpravo, nevladne organizacije smo 
bile pravočasno obveščene,  lahko smo podajale pripombe, s pripravljalci 
zakona smo se tudi nekajkrat sestali.  V primerjavi z dosedanjimi postopki 
pisanja zakonov smo imeli »nevladniki« za sodelovanje pri pripravi 
podnebnega zakona dobre možnosti, zato lahko s procesnega vidika dosedanji 
proces pohvalimo.  

Problem se je pojavil  pri vključevanju podanih pripomb iz prvega v drugi 
osnutek zakona. Ugotavljamo, da so bile pripombe nevladnih organizacij 
vsebinsko precej podobne pripombam gospodarstva, česar pa pripravljalci 
zakona niso upoštevali pri pripravi drugega osnutka zakona.. Posledično veliko 
predlogov za izboljšanje zakona enostavno ni bilo upoštevanih.  V nadaljnjem 
procesu sprejemanja zakona si želimo, da bi se več pozornosti namenilo 
usklajevanju ključnih vsebinskih pripomb in iskanju sprejemljivih rešitev. 

Občutek imamo, da splošna politična podpora Zakonu o podnebnih 
spremembah znotraj vlade na načelni ravni obstaja. Tudi v parlamentarnem 
odboru za okolje smo zaznali podporo, ker pa se proces sprejemanja zakona in 
strategije v parlamentu sploh še ni začel, je težko napovedati, kakšne vsebinske 
pripombe bodo imeli poslanci  do posameznih členov zakona. Zelo jasno pa 
sprejemu zakona nasprotuje Gospodarska zbornica Slovenije. V zbornici trdijo, 
da bo zakon prinašal le nove stroške in administrativne obremenitve, pozivajo 
celo k ustavitvi procesa sprejemanja zakona vsaj do leta 2013. Nevladne 
organizacije pa glede na glavne nam znane pripombe gospodarstva na 
osnutek zakona verjamemo, da je zakon možno popraviti na način, da bo 
sprejemljiv za obe strani. 

Nevladne organizacije še vedno poudarjamo, da je zakon potreben. Če bo 
jasno določil cilje in zavezance, bo vzpostavil tudi odgovornost za doseganje 
teh ciljev, s tem pa omogočil lažji in učinkovitejši prehod Slovenije v 
nizkoogljično družbo. V tej luči lahko odločitev o skupnem sprejemanju 
podnebnega zakona in dolgoročne podnebne strategije samo pozdravimo. 
Strategija bo  zakonu dodala več »mesa« - vsebine, razumevanja, načrtov, 
vizije, ki jih bo lahko razumela in posvojila tudi širša javnost.  

Proces sprejemanja podnebne strategije in podnebnega zakona je bil do zdaj 
vsekakor korak v pravo smer. Upamo le, da vladi v odločilnih trenutkih ne bo 
zmanjkalo poguma za uspešno dokončanje tega projekta, ki bo odločilno 
zaznamoval prihodnost Slovenije. 

 

Barbara Kvac, Focus društvo za sonaraven razvoj 
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Aktualno 

Vlada potrdila dispozicijo za pripravo nove Strategije razvoja Slovenije  

Vlada je potrdila dispozicijo s časovnico in predlogi tem za razpravo o novi Strategiji razvoja Slovenije 
(SRS) za obdobje 2013-2020.  V dispoziciji so opredeljeni vizija in poslanstvo Strategije razvoja Slovenije 
za obdobje 2013 - 2020, časovnica priprave dokumenta in tematski sklopi razprav. Kot so zapisali na 
spletni strani vlade, je cilj Strategije razvoja Slovenije  opredeliti vizijo prihodnosti Slovenije s širokim 
družbenim konsenzom ter v jasnem in relativno kratkem strateškem dokumentu oblikovati usmeritve in 

ukrepe za realizacijo te vizije.  
Nova Strategija razvoja Slovenije bo nastala v okviru javnega dialoga z vsemi zainteresiranimi javnostmi 
in z javnimi razpravami. Dispozicija navaja dva velika sklopa razprav, razdeljena v 12 tematskih srečanj: 
1) ključni izzivi razvojne strategije in dolgoročna fiskalna vzdržnost Slovenije po izbruhu globalne 

finančne in ekonomske krize in 2) ustvarjalni trajnostni razvoj (za pametno, trajnostno in vključujočo 
gospodarsko rast – Evropa 2020).  
Priprava osnutka dokumenta se bo začela s konferenco sredi aprila letos, nato bo potekalo 12 
strokovnih razprav. Konec decembra 2011 bo pripravljen osnutek besedila strategije, ki bo osnova za 
javno razpravo. Do sredine leta 2012 bo pripravljen nov osnutek besedila, v drugi polovici leta 2012  

pa bo potekala obravnava v institucijah socialnega partnerstva in razvojnih partnerstev (Ekonomsko 
socialni svet, Svet za trajnostni razvoj), državnem zboru (zainteresirani odbori) in v okviru 
medresorskega usklajevanja v vladi. Končni rok za sprejem dokumenta je 31. december 2012. 
V okviru projekta Plan B za Slovenijo bo Umanotera pripravo strategije pozorno spremljala in v procesu 

tudi aktivno sodelovala. 

Civilni dialog 

Posvet »Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov« 
Na posvetu  z naslovom »Sodelovanje javnosti pri 

pripravi predpisov« so predstavniki Direktorata za  

e-upravo in upravne procese  Ministrstva za javno 

upravo spregovorili o izvajanju Resolucije o 

normativni dejavnosti in portalu E-demokracija.  

Javnosti so poleg že utečenih postopkov dostopne 

tri možnosti sodelovanja: Predlagamvladi.si, ki 

omogoča izmenjavo stališč, pogledov in mnenj  

o javnih temah ter predlaganje rešitev, pod-portal  

e-demokracija, ki ponuja pregled nad predlogi 

predpisov, ki jih pripravljajo organi državne uprave, 

ter elektronski naslov za zbiranje predlogov državljanov za odpravo administrativnih ovir v okviru  

e-uprave oao.predlogi@gov.si. Resolucija o normativni dejavnosti, Poslovnik Vlade RS in omenjene tri 

možnosti so »infrastrukturni« temelji za delovanje javnosti v civilnem dialogu. 
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Razpravljalci so poudarili, da je kakovost sprejetih predpisov odvisna od sodelovanja javnosti.  Kljub 

temu, da so pozitivne spremembe v vključevanju javnosti vidne, so razlike med ministrstvi (pre)velike, 

vedno pa obstaja tudi prostor za postopkovne izboljšave. Odzivnost pristojnih organov bi morala biti 

večja, poostriti bi bilo treba nadzor nad uresničevanjem minimalnih standardov, ki se nanašajo na 

izvedbo javnih posvetovanj. Izjemno pomembno je končno poročilo o izvedbi posvetovanj in nadzor 

nad pripravo poročila – poudarek naj bo na obrazložitvi razlogov, zakaj predlogi javnosti v določenih 

primerih niso bili upoštevani.  S ključnimi ugotovitvami posveta  »Sodelovanje javnosti pri pripravi 

predpisov«  bodo seznanjeni vsi resorni organi in vlada.  

Morebitne predloge in pripombe, ki se vam bodo porodili ob obisku spletnega pod-portala  

e-demokracija lahko posredujete na elektronski poštni naslov e-demokracija@gov.si, kjer bodo 

pripombe in predloge zbirali do 15. marca. 

Minister Žarnić sprejel pobudo za sistemsko sodelovanje  

s civilno družbo 

Minister za okolje in prostor Roko Žarnić je na srečanju z varuhinjo človekovih pravic Zdenko Čebašek 

Travnik in okoljskimi nevladnimi organizacijami sprejel pobudo za sistemsko sodelovanje med 
ministrstvom in civilno družbo. Sistemsko sodelovanje bo vzpostavljeno postopoma. Članice mreže 
Plana B za Slovenijo, ki so tudi sodelovale na sestanku, bodo v okviru mreže aktivno pristopile k 
udejanjanju te skupne namere. Poleg tega se je minister zavezal, da bo na področju sodelovanja 

javnosti v postopkih sprejemanja prostorskih aktov Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo 
priporočilo občinam za zgodnejše vključevanje javnosti pri sprejemanju prostorskih aktov. 

Varuhinja človekovih pravic se že od začetka leta 2010 mesečno srečuje z okoljskimi nevladnimi 
organizacijami. Na januarsko srečanje je varuhinja povabila tudi ministra za okolje in prostor Roka 
Žarniča. Minister, varuhinja in okoljske nevladne organizacije so se med drugim dogovorili tudi,  

da bo glede problematike onesnaženega okolja v Celjski kotlini Ministrstvo za okolje in prostor odredilo 
dodatno analizo prašnih delcev po izvoru. Prizadevali si bodo, da se v reševanje problematike aktivneje 
vključi tudi Ministrstvo za zdravje. Glede sprememb Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja pa se je minister zavezal,da bodo preverili, kako je urejen monitoring. 

Podnebni zakon in podnebna strategija bosta nastajala vzporedno 

Služba Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe bo osnutek Zakona o podnebnih 
spremembah vložila v vladno proceduro sočasno s predlogom Strategije blaženja podnebnih 
sprememb in prilagajanja nanje do leta 2050. S to odločitvijo so pripravljalci podnebnega zakona 

upoštevali eno od pripomb nevladnih organizacij na drugi osnutek zakona. 
Strategija bo kot splošen programski dokument določala, do kakšnih rezultatov na področju 
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov želi Slovenija priti do leta 2050 in na kakšen način naj bi to 
naša država dosegla. Ključni elementi strategije so bili  že vsebovani v uvodu drugega osnutka Zakona o 

podnebnih spremembah. “Odločitev o sočasnem sprejemanju podnebne strategije in podnebnega 
zakona nevladne organizacije pozdravljamo. Pri pripravi dolgoročne podnebne strategije se bo namreč 
pokazalo, na katerih področjih za zdaj ni zakonske podlage, zato bi jih bilo treba posebej urediti z 
zakonom,” pravi Barbara Kvac iz Focus društva za sonaraven razvoj. 
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Izhodišča Dolgoročne strategija blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje do leta 2050 in 
tretji osnutek Zakona o podnebnih spremembah sta objavljena na spletni strani Službe Vlade RS za 
podnebne spremembe.  Faza »vsebinjenja« v procesu priprave strategije traja do 31. marca, javna 
razprava o osnutku zakona pa do 31. maja.  

Ministrstvo za okolje in prostor (za zdaj) brez razumevanja  

za sistemsko financiranje nevladnih organizacij  

V januarju in februarju je potekala serija sestankov 
med predstavniki Ministrstva za okolje in prostor ter 
predstavniki okoljskih nevladnih organizacij, med 
njimi tudi članic mreže Plana B za Slovenijo. Na 

sestankih so nevladne organizacije predstavile svoj 
pomen in vlogo v širši družbi ter stanje na področju  
financiranja s posebnim poudarkom na financiranju iz 
virov Ministrstva za okolje in prostor.  

Nevladne organizacije v družbi odpirajo povsem nova 
področja delovanja, praks, idej, razmislekov ali kritik. 
So pionirji na mnogih področjih, na katerih prvi 
zaznavajo določene probleme in jih poskušajo razrešiti. Nudijo širok spekter različnih storitev na 
področjih, ki jih država ne pokriva in za podjetja niso zanimiva. V tem smislu namesto države 

prevzemajo odgovornost do državljanov. Na ta način delujejo kot posredniki med nemočnimi 
posamezniki in državo, različnimi organizacijami in drugimi subjekti, z njihovo pomočjo se državljani 
vključujejo v procese javnega odločanja in vplivajo na oblikovanje družbe.  

Analiza financiranja nevladnih organizacij s strani vladnih resorjev v letu 2005 je pokazala, da je bil delež 

Ministrstva za okolje in prostor v okviru financiranja vseh resorjev le 0,4 odstotke. Od leta 2005 se je 
stanje le še poslabšalo, saj so bili ukinjeni razpisi za projekte ozaveščanja in informiranja.  Okoljske 
nevladne organizacije za svoje delovanje težko pridobivajo sredstva iz zasebnih virov, saj je 
naklonjenost donatorjev in sponzorjev usmerjena v socialno in kulturno dejavnost.  Zaradi konflikta 
interesov tudi ne želijo prejemati sredstev od podjetij onesnaževalcev, in tako morajo iskati druge vire.  

Predstavniki Ministrstva za okolje in prostor so s predstavniki okoljskih nevladnih organizacij  na 
sestankih pretresli možne finančne vire Ministrstva za okolje in prostor in  tudi druge  možne 
javnofinančne vire financiranja.  Nevladne organizacije so ob tem izpostavile močno potrebo po 
sistemski ureditvi financiranja, vendar za zdaj za ureditev tega vprašanja na omenjenih sestankih niso 

zaznale razumevanja in politične volje. 
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Predstavnika nevladnih organizacij v Svetu za spodbujanje okolju 

prijaznih proizvodov naj izberejo organizacije same  

Članice mreže Plana B za Slovenijo v pismu  ministru za okolje in prostor predlagajo, naj postopek 
izbora predstavnika nevladnih organizacij v Svet za spodbujanje okolju prijaznih proizvodov  izvede 
Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), ki je sicer že lansko leto 

uspešno izvedel izbor predstavnikov nevladnih organizacij v Svetu za varstvo okolja. Članice mreže so 
se s tem odzvale na javni poziv Ministrstva za okolje in prostor za zbiranje predlogov kandidatov za 
članstvo v Svetu za spodbujanje okolju prijaznih proizvodov. 

“Uravnotežena sestava je za verodostojno delovanje Sveta za spodbujanje okolju prijaznih proizvodov 
velikega pomena, zato upamo, da bodo predstavniki vlade, občin, gospodarstva in nevladnih organizacij 

v njem zastopani enakomerno,” je v pismu še zapisala direktorica Umanotere Vida Ogorelec.  Poleg tega 
članice mreže Plana B za Slovenijo poudarjajo, da je čas, znanje in delo, potrebna za sodelovanje v Svetu 
za spodbujanje okolju prijaznih proizvodov, nujno pravilno ovrednotiti. Predlagajo, naj glede tega za Svet 
za spodbujanje okolju prijaznih proizvodov veljajo enaka določila kot za Svet za varstvo okolja. 

Očistimo Slovenijo v enem dnevu –  

kako naprej? 

Lanska vseslovenska akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu je 

pokazala na pereča nerešena področja na zakonodajni ravni. 
Društvo Ekologi brez meja je zato pripravilo predloge za ureditev 
problematike ravnanja z odpadki in divjih odlagališč, ki so jih 
predstavili na posvetu z naslovom »Zaključki akcije očistimo 

Slovenijo v enem dnevu! Kako naprej?«. Posvet je potekal konec 
januarja v prostorih Državnega sveta v Ljubljani. 

Urša Zgojznik iz društva Ekologi brez meja je povzela glavne rezultate projekta - v akciji aprila lani je 
sodelovalo preko 270 tisoč ljudi. V sedmih slovenskih občinah je čistilo več kot 30 odstotkov prebivalcev  
v 46 občinah pa prek 20 odstotkov. Društvo predlaga naslednje načine ureditve problematike ravnanja z 

odpadki in divjih odlagališč: izboljšanje nadzora in ukrepanja, vzpostavitev jasne ločnice pri odgovornosti 
za sanacijo, poenotenje načinov ločevanja za celo državo ter sistematizacija in povečanje ozaveščanja.  

Na posvetu je generalna direktorica Direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor Barbara Avčin 
Tržan predstavila nove uredbe na področju odpadkov, ki so usmerjene v večje ozaveščanje, poudarjajo 

ločevanje odpadkov in temeljito urejajo področje komunalnih odpadkov in odlaganja. Direktorica Inšpekcije 
za okolje in naravo Tatjana Bernik je spregovorila o delu inšpekcije, v kateri dela 55 inšpektorjev, nadzor na 
področju ravnanja z odpadki pa predstavlja skoraj polovico njihovih nalog. V letošnjem delovnem načrtu 
imajo načrtovano obravnavo in sanacijo 250 lokacij divjih odlagališč. Pogrešajo večje povezovanje s policijo, 
strokovnimi inštitucijami in s stanovskimi združenji. 

Jernej Fefer iz Komunalnega podjetja Vrhnika pa je predstavil primer dobre prakse v občini Vrhnika,  
ki od leta 2000 naprej aktivno izvaja ozaveščanje vseh slojev prebivalstva. Na področju ravnanja z 
odpadki tako že zdaj presegajo cilje Evrope za leto 2020, ki predvidevajo 65odstotkov ločeno zbranih 
frakcij komunalnih odpadkov za reciklažo in ponovno uporabo. Fefer je zaključil s trditvijo, da 

ozaveščanje ni drag niti dolgotrajen proces, le lotiti se ga je treba načrtno. 
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Koalicija za trajnostno prometno politiko pred oblikovanjem stališč  

do širitve ljubljanske obvoznice 

Na znova izjemno dobro obiskanem sestanku Koalicije za trajnostno prometno politiko konec januarja 
so udeleženci usklajevali ključna stališča Koalicije do predloga širitve ljubljanske obvoznice. Vprašanja, 
ki so jih izpostavili na sestanku, so med drugim (ne)smotrnost porabe davkoplačevalskega denarja, 

neobstoj državne prometne strategije, slabe alternative prometu z osebnimi vozili in potreba po 
prevzemanju dobrih praks iz tujine na področju urejanja prometnih tokov.   
Ključni zahtevi Koalicije za trajnostno prometno politiko glede vprašanja širitve ljubljanske obvoznice 
bosta dve: prva, naj se javni denar porablja na takšen način, da bodo imeli ljudje resnično možnost 
izbire prometnega  sredstva. Druga zahteva bo, da je potrebno izboljšati kakovost življenjskega okolja.  

Mreža za prostor in mreža Plana B za Slovenijo za medsebojno 

sodelovanje 

Na strateškem srečanju Mreže za prostor, ki jo vodi Inštitut za politike prostora (IPOP) in mreže Plana B 

za Slovenijo, ki jo vodi Umanotera, so se dogovorili za medsebojno usklajevanje, obveščanje in 
povezovanje obeh mrež. V odnosu do Ministrstva za okolje in prostor bosta mreži glede vprašanj 
financiranja in sistemskega sodelovanja nastopali skupaj. Na ravni mrež se bodo uskladila stališča na 
področju prometne politike, predvsem glede avtocestnega in železniškega programa.  Predstavniki 

mrež so se dogovorili še, da se bosta mreži povezali pri pripravi dogodkov v zvezi z novo Strategijo 
razvoja Slovenije. 

Mrežne delavnice 

Kako komunicirati na področju okolja? 

Udeleženci delavnice z naslovom Komuniciranje z 
besedami na področju okolja, ki je konec januarja potekala 
v okviru projekta Plan B za Slovenijo, so seznanili z 
lastnostmi dobrega verbalnega sporočila in s ključnimi 
tehnikami, ki jih lahko uporabijo pri delu v nevladni 
organizaciji. Eno glavnih sporočil delavnice je bilo, da je 
treba fokus iz okolja prenesti na človeka, saj sta ravno naš 
obstoj in življenjski slog z uničevanjem okolja in 
podnebnimi spremembami najbolj ogrožena. Poleg tega so 

se udeleženci delavnice strinjali,  
da sporočila ne smejo biti zastraševalna. V drugem delu so skupaj s predavateljem pregledali svoja 
besedila, ki so jih pripravili pred delavnico, in razpravljali o tem, kje so priložnosti za izboljšavo. Na 
delavnici se je zbralo 15 udeležencev iz različnih okoljskih nevladnih organizacij. Vodil jo je direktor 

podjetja za razvoj vsebin za komunikacijo Rdeči oblak Igor Medjugorac. 
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Iz uredništva   

Mreža Plana B za Slovenijo šteje že 36 članic 

V prvih dveh mesecih letošnjega leta so se mreži Plana B za Slovenijo pridružile naslednje članice: 

� Ljubljanska kolesarska mreža, Društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa 

splet: http://lkm.kolesarji.org, kontakt: lkm@mail.ljudmila.org 
� Mariborska kolesarska mreža, Društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa 

splet: http://mkm.kolesarji.org, kontakt: jrotar@gmail.com 
� Trajekt, Zavod za prostorsko kulturo, ki deluje na področju arhitekture, krajinske arhitekture in 

urbanizma  
splet: http://trajekt.org, kontakt: mail@trajekt.org  

� Zveza tabornikov Slovenije  
splet: www.zts.org, kontakt: tadej.pugelj@gmail.com  

� Zavod ETNO-EKO, Zavod za izobraževanje in medgeneracijsko sodelovanje na področju 

ohranjanja dediščine in okolja  
splet: www.etnoeko.com, kontakt: tanja.gobec@gmail.com  

� UMMI, Zavod za izobraževanje Koper  
splet: www.ummi.net, kontakt: marija_ksenija@t-2.net 

� Eko Humanitatis, Zavod za multidisciplinarno raziskovanje in udejstvovanje na področju 
trajnostnih rešitev, ekologije in humanističnih ved  
splet: www.eko-humanitatis.org, kontakt: ekohumanitatis@gmail.com  

� Greenpeace v Sloveniji (Greenpeace Srednja in Vzhodna Evropa)  
splet: www.greenpeace.si, kontakt: nina.stros@greenpeace.si  

 

Napovednik 

Izobraževanje in posvet Status nevladnih organizacij  

v javnem interesu na področju okolja 

Posvet bo sestavljen iz dveh sklopov. Prvi bo med drugim odgovarjal na vprašanja kaj je status v javnem 
interesu na področju okolja, kakšne pravice nudi na podlagi Zakona o varstvu okolja, kakšna 
so merila za pridobitev in kakšna je možnost pridobitve financiranja iz 0,5 odstotka dohodnine.  
V drugem delu pa se bo posvet dotaknil tem kot so problematika pogojev za pridobitev statusa, 

pobude za spremembo pogojev ob naslednjih spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja, 
doseganje proaktivnega obveščanja organizacij s statusom in uveljavljanje statusa skozi pravna 
sredstva. 

Izobraževanje in posvet sta namenjena nevladnim organizacijam s področja okolja in prostora. 

KDAJ: 29. marec 2011 od 9.00 do 13.00 
KJE: Center Evropa, Dalmatinova 4, Ljubljana 
KONTAKT za nevladne organizacije: Senka Vrbica, 01 540 19 14, pic@pic.si  


