
 

Novice mreže Plan B za Slovenijo 

Mladi pred RIO 20+ 

Zelo verjetno je, da, če se spomnite česa iz prve konference o trajnostnem 

razvoju leta 1992 v Rio de Janeiru (jaz se namreč ne morem, saj sem imel štiri 

leta) bo to poleg prve prisotnosti Slovenije kot samostojne države govor 11-letne 

Severn Suzuki. Mladi so bili že v letu 1992, še bolj pa 20 let kasneje, med 

glavnimi zagovorniki prehoda na trajnostni razvoj. Toda zadeve niso tako 

preproste. Če je pri podnebnih spremembah cilj proaktivnih nevladnih 

organizacij jasen, se na primeru konference Rio+20 le stežka zanesemo na 

podobno kvantificiran cilj. 

Izziv, s katerim se soočamo iz dneva v dan, je komuniciranje tematike 

trajnostnega razvoja kot celote in v skladu z glavno temo Rio+20 zelenega 

gospodarstva specifično. Kako vendar s tako temo navdušiti mlade? Kako nad 

tako temo navdušiti starejše, tiste, ki v končni fazi odločajo? To je eno izmed 

osnovnih vprašanj, ki si jih v okviru projektov na trajnostnem razvoju 

zastavljamo v našem mladinskem združenju. Te cilje skušamo doseči na več 

načinov, katerim je skupen vrstniški pristop (mladi za mlade), ki ga izvajamo tako 

v sklopu delavnic na šolah kot tudi v okviru naše organizacije. Kljub temu, da 

osnovni namen in cilji predstavitev ostajajo nespremenjeni, smo v zadnjih letih 

tematsko prehajali vedno bolj od okoljskih k ekonomskim in družbenim izzivom 

trajnostnega razvoja. Ta premik smo dosegli predvsem na podlagi odzivov 

mladih, ki imajo očitno že neko osnovno znanje o podnebnih spremembah,  

ki pa ga ne znajo povezati v širšo sliko trajnostnega razvoja. 

Razkriti tudi ekonomsko ozadje in »povezati pikice« postaja v letu konference 

Rio+20 globalna strategija mladih, ki nam ni vseeno. In razveseljivo je dejstvo,  

da se vse več mladih odloča za aktivnejše vključevanje v družbo, njeno kritiko  

in predloge boljših rešitev. Pri mladinskem delu je še posebej pomembna 

globalna komponenta, ki daje vsakemu izmed nas še poseben naboj in željo  

po preoblikovanju današnjega potrošniškega sveta neomejenega izčrpavanja 

naravnih virov v svet oz. družbo, ki nam bo zagotavljala obstoj, nadaljnji razvoj  

in dajala smisel še v prihodnje. 

Blaž Gasparini, mladinsko združenje Brez izgovora Slovenija 
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Aktualno v Planu B za Slovenijo  

Sodelovanje z Odborom za kmetijstvo in okolje v Državnem zboru  

23. maja so se predstavniki mreže Plan B za 

Slovenijo srečali s predsednikom Odbora za 

kmetijstvo in okolje v Državnem zboru, mag. 

Dejanom Židanom in sodelavci. Dogovorili so 

se o rednem vabljenju mreže Plan B na seje 

odbora in o medsebojnem informiranju. 

Kot aktualna skupna vsebinska področja 

zanimanja so prepoznali predvsem ohranjanje 

kmetijskih zemljišč, priložnosti zelenega gospodarstva, podnebne spremembe, novo finančno 

perspektivo EU 2014-2020 in energetiko. Dogovorili so tudi za prihodnje srečanje v mesecu juniju,  

ki ga bodo posebej posvetili kmetijsko-okoljski tematiki in energetiki. 

Izgubili drugi tir železnice Divača - Koper? 

Koalicija za trajnostno prometno politiko se ne strinja z 

lahkomiselno ustavitvijo projekta gradnje drugega železniškega 

tira Divača – Koper. Nevladne organizacije in posamezniki, 

zbrani v Koaliciji, namreč poudarjajo, da bi drugi tir pomembno 

izboljšal strukturo tovornega prometa v Sloveniji in ugodno 

vplival na gospodarstvo. 

Slovenija v Bruselj ne bo poslala vloge za pridobitev evropskih kohezijskih sredstev, ki bi jih namenila 

gradnji drugega železniškega tira med Divačo in Koprom. Gre za 50 milijonov evrov, ki bi jih za 

gradnjo zelo pomembnega prometnega koridorja lahko črpali že v letu 2013. Razlog naj bi bila slaba 

pripravljenost projektne dokumentacije . 

V Koaliciji poudarjajo, da je drugi železniški tir Divača – Koper pomemben predvsem za tovorni 

promet, neposredno torej za prihodnost razvoja Luke Koper in gospodarstva v širšem območju. Velik 

delež tovora, ki se prevaža čez ozemlje Slovenije, mora zdaj potovati po avtocestnem omrežju, s tem 

pa se pojavljajo številne negativne posledice: prometni zastoji, nesreče, onesnaženje zraka, hrup, 

uničenje cestišča, visoki izpusti toplogrednih plinov idr. Poleg tega je tovorni promet, predvsem iz 

Luke Koper, ključni prihodek Slovenskih železnic, ki omogoča preživetje in razvoj celotnega 

železniškega sistema. Z uspešnim poslovanjem tovornega prometa se, kot pravijo v Koaliciji,  

zmanjšuje tudi potreba po subvencioniranju železniškega potniškega prometa, ki spada med javne 

storitve v okviru javnega potniškega prometa. 

Naslednja priložnost, v kateri Slovenija lahko zaprosi za evropska kohezijska sredstva, se ponuja šele v 

novi finančni perspektivi (2014 – 2020). »Ob tem velja izpostaviti nevarnost, da projekt drugega tira 

takrat ne bo več evropska prioriteta in do sredstev zanj ne bomo več upravičeni,« opozarja Koalicija 

za trajnostno prometno politiko. Medtem ko prejšnje in sedanje ministrstvo (z vsemi družbami, 

agencijami in sodelavci) s prstom kažeta eno na drugo in ne želita prevzeti krivde za zamude pri 
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prijavi projekta, Slovenija zamuja izjemno priložnost za nadgradnjo in modernizacijo železniške 

infrastrukture, zaključujejo v Koaliciji, ki zato od Vlade RS zahteva, da v zvezi z zadevo drugi tir 

ugotovi, kdo je odgovoren za izgubo projekta in temu primerno tudi ukrepa. 

Pobuda za srečanje z Direktoratom za evropsko kohezijsko politiko 

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 

predlagale srečanje predstavnikov direktorata s predstavniki mreže. 

Kot vsebino srečanja so nevladne organizacije predlagale tri točke:  (1) potek procesa programiranja  

za strukturne sklade in znotraj tega upoštevanje partnerskega načela, s posebnim poudarkom na 

vključevanju organizacij civilne družbe na področju trajnostnega razvoja, okolja in narave; (2) 

udejanjanje strateškega pristopa iz Uredbe o Evropskih kohezijskih skladih za doseganje trajnostne 

rasti, opredeljene s strategijo Evropa 2020 v kohezijskih programih za Republiko Slovenijo, predvsem 

na področjih podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih, spodbujanje 

prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj,  varstvo okolja in 

spodbujanje učinkovite rabe virov ter področja spodbujanja trajnostnega prometa in odprave ozkih 

grl v ključnih omrežnih infrastrukturah ter (3) finančni okvir 2014-2020 in priložnosti za zeleni razvojni 

preboj Slovenije. 

Iz dejavnosti članic mreže Plana B za Slovenijo  

Poziv mladih k udeležbi premiera na konferenci v Riu 

Aktivisti mladinskega združenja Brez izgovora Slovenija 

pozivajo predsednika vlade Janeza Janšo in ostale slovenske 

voditelje k udeležbi na Konferenci Združenih narodov o 

trajnostnem razvoju v Rio de Janeiru od 20. do 22. junija.  

Predsednik združenja Jan Peloza pravi: »Mladi od 

slovenskih voditeljev pričakujemo, da se bodo udeležili 

srečanja v Braziliji in se zavzeli za pravično družbo prihodnosti, ki bo uspešno prešla iz zastarelega 

»rjavega« v bolj trajnostno in zdravju manj škodljivo »zeleno gospodarstvo«. Razvojne načrte naj 

uskladijo tako, da bodo upoštevali najšibkejše družbene sloje in hkrati zniževali izpuste ogljikovega 

dioksida.« Vodja projekta o trajnostnem razvoju v Brez izgovora Blaž Gasparini dodaja: »Slovenija naj 

bo tudi v nadaljnje zgled ostalemu svetu z vključevanjem mladih v odločevalske procese, saj smo prav 

mi ena najbolj ranljivih družbenih skupin, ki nas bo brezglavo izrabljanje virov v naslednjih desetletjih 

največ stalo.« 

Brez izgovora Slovenija je bil skupaj z Mladinskim svetom Slovenije v času vlade premierja Boruta 

Pahorja član t.i. Medresorske delovne skupine za izvajanje zavez Parmske deklaracije, ki se je dotikala 

vplivov spreminjajočega okolja na zdravje ljudi. Novo Vlado RS pozivajo, naj nadaljuje z omenjeno 

dobro prakso, kar ji predlaga tudi Strategija za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 

2012-2020. 

http://www.noexcuse.si/
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/delovna_podrocja/MDS_parmska_deklaracija/strategija_zdravje_otrok_040212.pdf
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/delovna_podrocja/MDS_parmska_deklaracija/strategija_zdravje_otrok_040212.pdf
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Preklopi na sonce 

»Včeraj bi s pomočjo sonca in sončne elektrarne štiričlanska družina iz Maribora pokrila 148 

odstotkov svojih potreb po električni energiji.«  To je le delček informacije, ki jo lahko slišite vsako 

jutro ob 7.25 v rubriki Vreme po Sloveniji na Valu 202. Objavljeni kazalniki govorijo o tem, koliko 

potreb po energiji bi lahko pokrilo povprečno slovensko gospodinjstvo v preteklem dnevu, če bi imeli 

doma sončno elektrarno ali solarni sistem za pripravo tople vode. Podatke enkrat na teden objavlja 

tudi časnik Večer. Objavi pa jih lahko vsakdo, ki ima spletno stran, in sicer tako, da si na 

www.preklopinasonce.si izdela pasico in tako tudi podpre projekt. 

Preklopi na sonce je širši mednarodni projekt, ki ga v Sloveniji vodi Slovenski E-forum v želji, da bi 

javnost ozaveščali o obnovljivih virih energije in spodbujali učinkovito rabo energije. Pobudnica 

projekta je Belgija, kjer od januarja 2009 vsak ponedeljek meritve predstavijo v osrednjem večernem 

televizijskem dnevniku. 

Vir podatkov o sončnem obsevanju so po metodi Heliosat obdelani satelitski posnetki, podatke pa 

pridobivajo za sedem krajev v Sloveniji: Lesce, Ljubljana (streha Srednje šole tehniških strok Šiška, 

kjer se nahaja tudi referenčna elektrarna), Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto in 

Portorož. 

Mrežne delavnice  

Delavnica o okoljskem zavajanju  

Okoljsko zavajanje (ang. Greenwashing) lahko opredelimo kot 

»dezinformacijo, ki jo organizacija objavi z namenom oblikovanja 

svoje okoljsko odgovorne javne podobe«. Gre za zavajanje 

potrošnikov glede okoljskega vedenja podjetja oz. okoljskih 

prednostih izdelka ali storitve. V to zanko se lahko (nenamerno) 

ujamejo tudi nevladne organizacije.  

Da se to ne bi dogajalo, je v sodelovanju z Umanotero mladinsko 

združenje Brez izgovora Slovenija 23. maja organiziralo delavnico o okoljskem zavajanju za nevladne 

organizacije. Na delavnici so udeleženci iz 10 različnih nevladnih organizacij spoznali definicijo 

okoljskega zavajanja ter o njem skupaj z gosti (dr. Urša Golob iz Fakultete za družbene vede, Ana 

Predovič iz Slovenske oglaševalske zbornice in Maja Prijatelj iz časopisne hiše Delo), ki so predstavili 

svoj pogled na fenomen, tudi kritično razmišljali. Udeleženci so se seznanili z 10 glavnimi »grehi 

okoljskega zavajanja« in jih iskali pri primerih oglaševanja v Sloveniji in tujini.  

http://www.preklopinasonce.si/
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Napovednik 

Konferenca: Odpiramo prostor za zeleni razvojni preboj 

Na dan pred začetkom Konference Združenih narodov o trajnostnem razvoju (Rio +20) Plan B za 

Slovenijo prireja konferenco, katere namen je predvsem: 

 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. 

 Skupaj evidentirati nadaljnje korake in ukrepe za podporo izvedbi šestih programov zelenega 

razvojnega preboja. 

KDAJ: 19. junij 2012 od 9. do 17. ure 

KJE: Center urbane kulture Kino Šiška v Ljubljani  

Več informacij z vabilom in okvirnim programom tukaj, končni program z govorci bo objavljen 

naknadno. 

Pravno svetovanje za nevladne organizacije  

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC v okviru mreže Plan B za Slovenijo izvaja 

pravno svetovanja na področju varstva okolja za člane mreže ter druge nevladne organizacije in 

lokalne pobude s področja varstva okolja. Kontakt: 01 521 18 88 ali pic@pic.si. 

 

http://www.uncsd2012.org/rio20/index.html
http://www.planbzaslovenijo.si/novice/prva-najava-odpiramo-prostor-za-zeleni-razvojni-preboj
mailto:pic@pic.si

