
Novice mreže Plan B za Slovenijo 

Narobe svet  

Če sklepamo po njenih potezah v prvih mesecih mandata, okolje in trajnostni 

razvoj za aktualno vlado očitno nista prioriteta. Ukinitev MOP, Službe vlade za 

podnebne spremembe, Sveta za trajnostni razvoj in Sveta za varstvo okolja, 

spremembe Zakona o varstvu okolja po hitrem postopku … Med takšne 

prenagljene in nepremišljene poteze lahko štejemo tudi predlog Zakona  

o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki ga je nedavno  

v parlamentarno obravnavo vložila skupina 40-ih koalicijskih poslancev.  

Za začetek je problematičen že sam način, na katerega so se predlagatelji odločili 

spremeniti Zakon – po skrajšanem postopku, brez vsakršne vključitve stroke in 

zainteresirane javnosti v razpravo. Še bolj pa bode v oči sam predlog sprememb, 

ki ima v bistvu eno samo vsebinsko točko: ukinitev plačila odškodnine za 

spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč. 

Odškodnine so v veljavi šele dobro leto, zbrana sredstva pa naj bi se porabljala 

za usposobitev nadomestnih zemljišč za kmetovanje. Iz tega vidika so 

odškodnine za Slovenijo še kako pomembne, saj smo po površini kmetijskih 

zemljišč že sedaj na samem repu EU – najkakovostnejših zemljišč imamo celo 

manj kot 40 % povprečja. še bolj dramatičen je trend krčenja in pozidave:  

v letu 2010 je bilo npr. pozidanih kar 7 ha kmetijskih zemljišč - za eno povprečno 

veliko slovensko kmetijo – na dan! 

Stališče stroke do trenutnega zakona je praktično enoglasno - zakon potrebuje 

spremembe, a ne tako hitrih in nepremišljenih in nikakor ne v smeri 

zmanjševanja zaščite kmetijskih površin kot neobnovljivega naravnega vira,  

ki je osnovni predpogoj za prehransko samooskrbo in s tem prehransko varnost 

države. Civilnodružbeni poziv za ohranitev kmetijskih zemljišč, objavljen na 

www.tretjiclen.si, je doslej podprlo že več kot 3.600 državljanov in 26 

organizacij. Predlog ukinitve najpomembnejšega zaščitnega mehanizma ravno  

v času, ko je Evropska komisija sprejela smernice za preprečevanje pozidave 

kmetijskih zemljišč in ko je OECD pohvalila konkretno ta ukrep v naši zakonodaji, 

je zato izjemno kratkovidno in neodgovorno. Narobe svet.  

Tadej Turnšek, Tretji člen 
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Aktualno v Sloveniji in po svetu 

Rio+20 ni zadostil pričakovanjem in realnim potrebam 
piše Tomislav Tkalec, Focus, društvo za trajnostni razvoj, ki je bil na konferenci Rio+20 na pobudo 

Plana B tudi član uradne slovenske delegacije 

Zaključek Konference OZN o trajnostnem razvoju (Rio+20) smo pričakali z mešanimi občutki. Na eni 

strani zadovoljstvo s tem, da smo prišli do končne oblike deklarativnega dokumenta ''Prihodnost, ki si 

jo želimo'', po drugi strani pa frustracija, da dokumentu manjka ravno tisto, zaradi česar so ga začeli 

pisati. Politiki bodo verjetno zadovoljni, civilna družba veliko manj.  

Medtem ko so voditelji in visoki predstavniki držav prišli predstaviti svoje nacionalne izjave ob 

sklepnem dejanju konference, so pred tem delegati usklajevali dokument, ki je bil tudi končni rezultat 

konference. Dokument z naslovom ''Prihodnost, ki si jo želimo'' predstavlja kompromis ter višek 

dogovora, ki so ga zmožne doseči države na globalni ravni glede prihodnje usmeritve razvoja naših 

družb. Dokument kot takšen ne vsebuje potrebnih zavez ter ne opredeljuje načina implementacije 

obveznosti, ki bi nas vodile v trajnostni razvoj.  

Sicer je treba pohvaliti Brazilijo, da je v 4 dneh dosegla to, kar OZN ni uspelo v nekaj mesecih oz. letih 

– da je prišla vsaj do deklarativnega dokumenta o trajnostnem razvoju, ki so ga podprle vse prisotne 

države. Vendar dokumentu manjka ambicij in jasnih zavez. Takšno je stališče civilne družbe in tudi 

nekaterih držav, ki so si želele več. 50 stranski dokument sicer poudarja nujnost prehoda k 

trajnostnemu razvoju in se nanaša na vsa pomembnejša področja, od kmetijstva, energije, 

transporta, ekonomije do varovanja okolja, a je vanj vključenih premalo zavezujočih ciljev ter načinov 

implementacije danih zavez, ki bi resnično imeli pozitivne in oprijemljive učinke. 

Civilna družba se je tudi tokrat pokazala za ambicioznejšo in progresivnejšo v primerjavi z delegati in 

pogajalci na konferenci. Že v sklopu konference Rio+20 so venomer in na različne izvirne načine 

opozarjali na pereče probleme ter obenem tudi ponujali rešitve. Njihov glas še doni po hodnikih 

konferenčnega centra, vendar preko zaprtih vrat pogajalcev ni prispel, zaradi česar je ostal zunaj 

končne verzije dokumenta. 

Na konferenci Rio+20 so različne skupine civilne družbe bile prvič v takšnem obsegu in na tako visoki 

ravni vključene v proces razprave. Po eni strani so organizatorji konference omogočili participacijo 

različnih akterjev civilne družbe, obenem pa niso omogočili polne participacije. Nadaljnje vključevanje 

v proces odločanja je potrebno še poglobiti ter mu dodati realne pristojnosti, da ne bo služil zgolj za 

legitimizacijo procesa odločanja. Ne nazadnje se odločitve sprejemajo za večino svetovnega 

prebivalstva, zato bi jim morala biti dana možnost soodločanja. 

Ob uradnem delu konference Rio+20 se je odvijal tudi Ljudski vrh (People's Summit), ki je predstavljal 

prostor za razpravo civilne družbe. Množica alternativnih idej v parku Flamengo je pokazala, da 

alternative trenutnemu načinu razvoja obstajajo ter da je pripravljenost na spremembe v trajnostno 

naravnano prihodnost vseprisotna. Živopisana paleta predstavnikov civilne družbe iz vseh kotičkov 

našega planeta, ki so diskutirali na zasedanjih Ljudskega vrha, se veliko bolj zaveda problemov, s 

katerimi se soočamo, kot pa visoki delegati na plenarnem zasedanju Rio+20. 

http://www.uncsd2012.org/content/documents/727The%20Future%20We%20Want%2019%20June%201230pm.pdf
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Tudi znanost zelo jasno poudarja, da če ne spremenimo načina funkcioniranja naše družbe v 

naslednjih 5 do 10 letih, bomo ogrozili preživetje bodočih generacij ter vseh vrst živih organizmov na 

planetu. Voditelji držav bi se morali zavedati moči, ki jo imajo, da spremenijo ta neželeni razplet, ter 

izkoristiti priložnost za spremembe, ki jim je dana. O dokumentu se bo še razpravljalo na Generalni 

skupščini OZN septembra letos in upajmo, da so bo državam do takrat uspelo dogovoriti o načinih 

implementacije danih zavez, ki bi nas naj približale trajnostnemu razvoju. 

Kompromis EU o energetski učinkovitosti 

Dogovor o novi direktivi o energetski učinkovitosti ne bo zagotovil, da bi do leta 2020 v Evropski uniji 

prihranili 20 odstotkov energije , kar je sicer zastavljen cilj, opozarjajo v Focus društvu. Kompromis, ki 

so ga evropski odločevalci dosegli sredi junija, ne vključuje zavezujočega cilja, niti jasnih zahtev za 

obnovo stavb – ključnih elementov, ki bi Evropi prinesli okoljske in ekonomske koristi iz eneregtskih 

prihrankov. Glavni element direktive – obveza energetskih podjetij, da dosežejo 1,5  odstotka 

prihrankov na leto, pa je bil dejansko znižan na 1 odstotek. 

Barbara Kvac iz Focus ,društva za sonaraven razvoj: »Neambicioznost dogovora je za evropske 

nevladne organizacije razočaranje, saj bi cilj 20 odstotkov energetskih prihrankov do leta 2020 lahko 

znižal emisije toplogrednih plinov za 740 milijonov ton na leto, ustvaril do 2 milijona novih delovnih 

mest, bistveno zmanjšal uvozno odvisnost in prinesel 200 milijard evrov prihrankov na leto. » 

Začetek priprave Strategije razvoja Slovenije 2012 – 20120 

Vlada se je seznanila z Informacijo o začetku priprave Strategije razvoja Slovenije 2014–2020 ter 

imenovala krovno skupino, ki je zadolžena za pripravo strategije. Krovni skupini bosta predsedovala 

minister za gospodarski razvoj in tehnologijo RS Radovan Žerjav ter direktor Urada RS za 

makroekonomske analize in razvoj Boštjan Vasle. Vlada je na isti seji ustanovila tudi šest delovnih 

skupin za razvojno načrtovanje. 

Strategija razvoja Slovenije 2014–2020 bo predvidoma sprejeta januarja 2013. Krovna skupina je 

zadolžena za vodenje procesa, ki bo v okviru javne in strokovne razprave prispeval k opredelitvi vizije 

razvoja Slovenije, določitvi prednostnih področij nove strategije ter oblikovanju usmeritev in ukrepov 

za realizacijo vizije.  

Koordinacija  na nacionalni ravni poteka v okviru delovanja šestih  delovnih skupin za razvojno 

načrtovanje: (1) makroekonomski okvir in finančni sistem, (2) znanje, konkurenčnost in trg dela, (3) 

sociala in zdravje, (4) infrastruktura, (5) gospodarjenje z naravnimi viri, (6) zagotavljanje osnovnih 

funkcij države.  

Pregled strateškega načrtovanja v Sloveniji in aktualne novice v zvezi s sprejemanjem Strategije 

razvoja Slovenije na spletni strani Plan B za Slovenijo.  

 

 

 

http://www.planbzaslovenijo.si/strategija-razvoja-slovenije
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Aktualno v Planu B za Slovenijo  

Zeleni razvojni preboj: nosilna razvojna vizija Slovenije 

Nadaljnji koraki Plana B za Slovenijo, Pobude za trajnostni razvoj, za doseganje zelenega razvojnega 

preboja Slovenije bodo potekali v dveh smereh: spremljanju procesa priprave nove Strategije razvoja 

Slovenije 2014 -  2020 in programiranju v novi finančni perspektivi Evropske unije 2014 – 2020, je ob 

zaključku včerajšnje konference Odpiramo prostor za zeleni razvojni preboj napovedala direktorica 

Umanotere Vida Ogorelec. Namen konference je bil sicer pozicionirati programe za zeleni razvojni 

preboj kot nosilno razvojno vizijo v slovenski strukturni politiki za novo finančno obdobje EU 2014–

2020, potrditi obstoječa in ustvariti nova strateška partnerstva ter skupaj evidentirati nadaljnje 

korake in ukrepe za podporo izvedbi šestih programov zelenega razvojnega preboja. 

Poleg 6 programov za zeleni razvojni preboj, ki so jih članice 

mreže Plana B za Slovenijo evidentirale v predvolilnih 

programih strank (prehranska varnost in z njo povezana 

lokalna prehranska samooskrba, vrednostna veriga predelave 

lesa, energetska prenova zgradb, prehod na obnovljive vire 

energije, modernizacija železniškega omrežja in gospodarno 

ravnanje z viri) so udeleženci dogodka na delavniškem delu 

konference izpostavili še nekaj za Slovenijo pomembnih 

fokusov, ki lahko soprispevajo k zelenemu razvojnemu 

preboju: turizem, izobraževanje, mobilnost, 

stavbe/arhitektura in eko poslovne priložnosti. Poudarili so pomen delovanja na vseh ravneh – 

posameznika, skupnosti (npr. občin, zadrug) in države ter med vsebinami delovanja izpostavili razvoj 

inovativnih pristopov in modelov, financiranje ter potrebo po skupnem višjem cilju. 

Gradiva iz konference so objavljena na spletni strani Plana B za Slovenijo. 

Trajnostna mesta in zelena rast 

Na konferenci Priložnosti trajnostnih mest za zeleno rast, ki jo je pripravila CIPRA Slovenija, so 

spregovorili o tem, kaj je trajnostno mesto in kje so priložnosti, ki jih razvoj trajnostnih mest prinaša 

za zeleno rast. Dotaknili so se trajnostne gradnje, od posameznega objekta do cele soseske.  

Naslednji sklop konference je obravnaval trajnostno mobilnost, predvsem izvajanje ukrepov 

trajnostne mobilnosti, stanje sistemov javnega potniškega prometa v mestih in parkiranje. Zadnji 

sklop je ponudil vpogled v trajnostni urbani razvoj, infrastrukturo, javni prostor in predstavil švedski 

pilotni projekt. Kot pravijo v CIPRI, so se udeleženci strinjali, da je za preboj do trajnostnih mest 

pomembna tako javna podpora kot naša lastna odločitev za trajnostno življenje. 

Srečanje z ministrom za infrastrukturo in prostor 

28. maja 2012 so se predstavniki mreže Plan B za Slovenijo sestali z ministrom za infrastrukturo in 

prostor Zvonkom Černačem in njegovimi sodelavci. Temi pogovora sta bili prometna in energetska 

politika. Ministru so nevladne organizacije predstavile pričakovanja mreže do prometne in 

energetske politike ter izpostavili nekatere netrajnostne rešitve. 

http://www.planbzaslovenijo.si/novice/prva-najava-odpiramo-prostor-za-zeleni-razvojni-preboj
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Predstavili so tudi pričakovanja mreže za nadaljnja srečanja in sodelovanje z ministrstvom na 

področju javnega potniškega prometa, nacionalne prometne politike, nove finančne perspektive  

EU ter nacionalne in evropske energetske politike.  

Protest zoper trajanje javne razprave glede sprememb  

okoljske zakonodaje 

Mreža okoljskih nevladnih organizacij Plan B za Slovenijo je 

protestirala proti času za javno razpravo, ki ga je Ministrstvo 

za kmetijstvo in okolje omogočilo javnosti glede osnutka 

sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu okolja in Zakona 

o vodah. Ministrstvu so predlagali, da  podaljša rok javne 

razprave na najmanj 30 dni.  

7. junija je ministrstvo objavilo povabilo k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja in Osnutek sprememb in dopolnitev Zakona o 

vodah z rokom posredovanja 11. junij.  Ministrstvo je javno razpravo o osnutku zakona tako odprlo z 

a 4 dni, vključno z vikendom. Kasneje je ministrstvo podaljšalo rok do 21. junija , kar je pomenilo 14-

dnevno javno razpravo, kar pa je v nasprotju s Konvencijo o dostopu do informacij, udeležbi javnosti 

pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, Resolucijo o normativni dejavnosti, 

Zakonom o varstvu okolja, Poslovnikom Vlade Republike Slovenije in Navodili o sodelovanju javnosti 

pri sprejemanju prepisov, ki lahko pomembneje vplivajo na okolje. 

Javnost in okoljske nevladne organizacije, ki so glavni neinstitucionalni varuh okolja, niso bile 

seznanjene s pripravo sprememb, poleg tega so opozorile, da zakonske spremembe niso takšne,  

da bi upravičevale nujni postopek.  

Pripombe nevladnih organizacij dobrodošle, a srečanja za zdaj ne bo 

Članice mreže Plana B za Slovenijo so v pismu vršilcu dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za 

evropsko kohezijsko politiko na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Matiji Vilfanu v maju 

predlagale srečanje predstavnikov direktorata s predstavniki mreže. Kot vsebino srečanja so 

predlagale 3 točke:  Potek procesa programiranja za strukturne sklade, udejanjanje strateškega 

pristopa iz Uredbe o Evropskih kohezijskih skladih za doseganje trajnostne rasti in novi finančni okvir 

Evropske unije 2014-2020. 

V odgovoru na pismo so v direktoratu zapisali, da se zavedajo pomena vključevanja civilne družbe v 

postopke vključevanja strateških dokumentov, tudi tistih, ki bodo podlaga za črpanje strukturnih 

skladov, in da v tem trenutku pripravljajo časovni in procesni načrt za pripravo dokumentov. V drugi 

polovici leta, po sprejemu časovnega načrta, bodo začeli z dejavnostjo programiranja in takrat bodo  

članice mreže Plana B za Slovenijo povabili, da sodelujejo v postopku priprave. 
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Oblikovane delovne skupine za srečanja z Ministrstvom za kmetijstvo 

in okolje  

V skladu z dogovorom sprejetim na sestanku z ministrom za kmetijstvo in okolje Francom Bogovičem, 

smo v okviru mreže ustanovili delovne skupine za delo z ministrstvom. Imenovali smo vodje, člane in 

teme za delovne skupine iz petih področij: podnebna politika, ekološko kmetijstvo, trajnostna 

energetika, financiranje in zeleni razvojni preboj. Za delovno skupino ekološko kmetijstvo je že 

dogovorjen termin sestanka s predstavniki ministrstva, pri ostalih štirih na odziv še čakamo.  

Plan B za Slovenijo pozdravlja zavezo za čisto in učinkovito rabo 

energije v Evropi  

Evropski ministri, pristojni za energijo, so sprejeli pomembno in strateško odločitev v prid čisti in 

trajnostni energetski prihodnosti Evrope. 26 držav članic Evropske unije (razen Poljske) je podprlo 

»opcijo, ki ne prinaša obžalovanj« iz Kažipota za energijo 2050, kot edino možno pot k stroškovno 

učinkovitemu, varnemu in okolju prijaznemu energetskemu sistemu. Ministri so formalno potrdili 

zavezo EU k energetski strategiji, ki bo temeljila na pametni in fleksibilni infrastrukturi, večji 

energetski učinkovitosti in bistveno večjem deležu obnovljivih virov energije. Pozvali so Evropsko 

komisijo, da na podlagi teh zavez pripravi zakonodajni okvir za obdobje do leta 2030.  

V delovni skupini za trajnostno energetiko, ki deluje v okviru mreže Plan B za Slovenijo, pozdravljajo 

sprejeto odločitev, s katero je unija jasno podprla ključno vlogo energetske učinkovitosti in 

obnovljivih virov v prehodu v nizkoogljično, trajnostno energetsko prihodnost. Zdaj od Evropske 

komisije pričakujejo, da pripravi ambiciozne, zavezujoče in učinkovite ukrepe in cilje za nadaljnji 

razvoj obnovljivih virov energije po letu 2020. Ti ukrepi pa morajo vključevati tudi prave odločitve  

o nadaljnjem razvoju energetske infrastrukture in omrežij.  Prav tako pričakujejo, da bosta slovenska 

vlada in parlament s temi strateškimi usmeritvami uskladila energetsko politiko v Sloveniji. 

Iz dejavnosti članic mreže Plana B za Slovenijo  

Za ohranitev kmetijskih zemljišč!  

Po tem, ko sta se stroka in civilna družba enotno opredelili 

proti predlaganemu Zakonu o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o kmetijskih zemljiščih, s katerimi je 40 poslancev 

predlagalo ukinitev nadomestila za spremembo 

namembnosti kmetijskih zemljišč, je vladna koalicija v 

parlamentarno proceduro na predlog zakona vložila vrsto 

amandmajev. Z njimi so nadomestila sicer ohranili, vendar 

so jih s spremenjenimi kriteriji za odmero odškodnine 

znižali do te mere, da so jim popolnoma odvzeli funkcijo 

zaščite kmetijskih zemljišč. Obravnava predloga zakona z amandmaji še vedno poteka po skrajšanem 

postopku, brez sodelovanja stroke in javnosti. 

Predlagane spremembe ogrožajo prehransko varnost prebivalcev Slovenije in prihodnjih generacij. 

Civilnodružbeni poziv za ohranitev kmetijskih zemljišč je objavljen na naslovu www.tretjiclen.si . 

http://www.tretjiclen.si/
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Spletna skupnost Tretji člen posameznike in organizacije poziva, da se mu v čim večjem številu 

pridružijo in okrepijo poziv poslancem, naj zakon  zavrnejo in omogočijo pripravo strokovno 

utemeljenih sprememb sedanjega Zakona o kmetijskih zemljiščih, podprto z javno razpravo. 

Na torkovi seji Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje so predstavniki Tretjega člena 

poslancem DZ predali poziv za zaščito kmetijskih zemljišč, ki ga je do takrat podpisalo več kot 3500 

državljanov in podprlo 26 organizacij.  

Obravnava o poroštvu za TEŠ 6  

Odbor DZ za finance in monetarno politiko je 21. 

junija po skoraj petih urah razprave, ker ni dobil 

zagotovila o končni ceni šestega bloka 

Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6), prekinil drugo 

obravnavo predloga zakona o državnem poroštvu, s 

katerim bi država jamčila za 440 milijonov evrov 

vredno posojilo Evropske investicijske banke (EIB).  

Z razpravo so nadaljevali 28. junija, a je bila 

odločitev ponovno preložena. Odločitev o 

državnem poroštvu naj bi zdaj padla 11. junija.  

Raziskava »Družbeni strošek energije iz Šoštanja - posledice kurjenja lignita za zdravje ljudi in 

narodno gospodarstvo« sicer razkriva odkriva, da bo TEŠ 6  od leta 2016 vsako leto povzročil med  

33 in 48 smrtnih žrtev in ustvaril med 168 in 242 milijonov Evrov gospodarske škode. Ob hkratnem 

obratovanju blokov 5 in 6 (do leta 2027) se številke lahko povečajo za 8 do 40 smrtnih žrtev in 28 do 

144 milijonov evrov škode na leto. 

Podatki o gospodarskih stroških onesnaženja temeljijo na metodologiji poročila Evropske okoljske 

agencije (EEA) Razkrivanje stroškov onesnaževanja zraka zaradi industrijskih objektov v Evropi. 

Podatki o vplivih na javno zdravje in izgubljenih delovnih dneh pa na nadaljnji analizi podatkov 

poročila EEA s strani Greenpeacea in uporabi EEA metodologije. 

Podrobnosti na strani kampanje Še je čas!, v okviru katere so ob seji o podelitvi državnega poroštva v 

Odboru finance pred poslopje državnega zbora postavili 1320 glinenih figuric, ki so opozorile, da 

projekt namesto napredka prinaša škodo za ljudi in okolje. »Če poslanci poroštvo na julijski seji 

odobrijo, bodo morali nase prevzeti tudi osebno odgovornost za predvidljive razvojne in okoljske 

posledice te naložbe,« so kritične nevladne organizacije in posamezniki, pobudniki akcije Še je čas!.  

Poslanci: Javni potniški promet mora postati prioriteta v razvoju 
Slovenije 

 V društvu Focus so na seji Odbora za infrastrukturo in prostor DZ predstavili priporočila 

odločevalcem, ki so nastala v okviru projekta Mobilizacija za javni potniški promet (JPP). Poslanci so 

na podlagi predstavljenih rezultatov in priporočil projekta sprejeli sklep, da je izvajanje integracije JPP 

in modernizacije železniške infrastrukture prepočasno, da je sistem JPP vse bolj nekonkurenčen in 

neučinkovit ter da se zaradi tega kakovost bivanja in mobilnost velikemu delu prebivalstva slabša. 

Strinjali so se, da mora JPP postati prioriteta v razvoju, ter soglasno podprli tudi nujnost povezovanja 

vseh akterjev na področju JPP in ozaveščanja prebivalcev o pomenu JPP. 

http://www.sejecas.si/wp-content/uploads/press/SeJeCas-RAZISKAVA.pdf
http://www.sejecas.si/wp-content/uploads/press/SeJeCas-RAZISKAVA.pdf
http://www.sejecas.si/
http://www.focus.si/files/programi/promet/Mobilizacija_za_JPP_povzetki_rezultatov.pdf
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 Ob zaključku projekta so v društvu Focus pripravili tudi filmček Zahtevamo boljši javni prevoz – 

vedno več nas je, ki je nastal na podlagi plesnih dogodkov na avtobusnih in železniških postajah ter 

pozivov oddanih preko spletne ankete. 

Mrežne delavnice  

Delavnica o Aarhuški konvenciji 

Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC je konec maja organiziral delavnico o Aarhuški 

konvenciji v teoriji in praksi v Centru Evropa v Ljubljani. Delavnica je bila namenjena predstavnikom 

mlajših okoljskih nevladnih organizacij, ki vsebine Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi 

javnosti pri določanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Aarhuške konvencije) ne 

poznajo. Vsebina te konvencije  je namreč temeljnega pomena za delovanje okoljskih nevladnih 

organizacij v smislu vplivanja na okoljske odločitve in sodelovanje v procesih okoljskega odločanja. 

Gradivo z delavnice je objavljeno na spletni strani Plana B za Slovenijo.  

http://www.youtube.com/watch?v=GrpxAETD7Qg&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=GrpxAETD7Qg&feature=player_embedded
http://www.planbzaslovenijo.si/upload/delavnica/aarhuska_konvencija/aarhuska-konvencija-gradivo.pdf

