
 
Plan B za Slovenijo – mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj 

Ustanovna listina 
 
 
Nevladne organizacije, ki trajnostni razvoj razumemo kot razvoj, ki bo zadovoljil trenutne potrebe, ne da bi pri 
tem ogrožal zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij, se združujemo v Plan B za Slovenijo – mrežo nevladnih 
organizacij za trajnostni razvoj (v nadaljevanju: mreža).  
 
 

1. Poslanstvo 
 
1.1 Mreža je glas svojih članic. Osredotoča se na vplivanje na politike in na izvrševanje ter ocenjevanje 
dogovorjenih politik. Stremi k učinkovitosti z združevanjem znanja z reprezentativnostjo, aktivno udeležbo svojih 
članic in grajenjem koalicije. Deluje izključno v dobrobit celotne družbe. 
 
1.2 Mreža Plan B za Slovenijo je partnerstvo nevladnih organizacij za: 

 skupno oblikovanje in zastopanje stališč; 

 krepitev glasu nevladnih organizacij ter skupno nastopanje na specifičnih temah; 

 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. 
 
1.3 Mreža svoje delovanje omejuje na področje civilnega dialoga in na izbrana vsebinska področja. 
 

2. Načela 
 
2.1 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. 
 

3. Članstvo 
 
3.1 Članstvo v mreži je prostovoljno. 
 
3.2 Članica mreže lahko postane nevladna organizacija, ki najmanj eno leto deluje v Sloveniji in ima v ustanovnem 
aktu ali statutu zapisano, da deluje s ciljem ohranitve okolja in/ali narave in/ali trajnostnega razvoja. 
 
3.3 Članica mreže ne more postati organizacija, ki je ustanovljena s strani političnih strank, gospodarskih družb ali 
verskih skupnosti, oziroma katere člani so navedene organizacije, ter nevladna organizacija, ki je financirana s 
strani političnih strank, (v pretežni meri - več kot 50 %) gospodarskih družb ali (v pretežni meri - več kot 50 %)) 
verskih skupnosti. 
 
3.4 Nevladna organizacija postane članica mreže s sklepom Zbora članic na podlagi pristopne izjave, s katero se 
zaveže spoštovati Ustanovno listino, pravila delovanja mreže, druge akte in odločitve mreže.  



3.5. Do sklepa zbora članic ima lahko organizacija, ki želi postati članica, na podlagi dopisne odločitve članic, 
status kandidata. Kandidat ima pravico biti vključen v informacijski sistem mreže ter sodelovati pri delu delovnih 
skupin, brez pravice odločanja.  
 
3.6 Članice mreže delujejo v skladu z Ustanovno listino, drugimi akti in odločitvami mreže. 
 
3.7 Članice mreže plačujejo članarino. 
 

4. Prenehanje članstva 
 
4.1 Članica lahko kadarkoli izstopi iz mreže. Za izstop članice iz mreže se šteje pisna izjava o izstopu, ki jo članica 
predloži Koordinatorju mreže. 
 
4.2 Članstvo v mreži lahko preneha tudi na podlagi sklepa Zbora članic v primeru, da članica ni delovala v skladu z 
Ustanovno listino in/ali drugim aktom oziroma odločitvijo mreže ali če dve leti zapored ni plačala dogovorjene 
članarine. 
 

5. Organi 
 
5.1. Organi mreže so: Zbor članic, Programski svet in Koordinator mreže.  
 
5.2. Za delovanje na posameznih vsebinskih temah mreža oblikuje delovne skupine. 
 

6. Zbor članic 
 
6.1 Zbor članic je sestavljen iz vseh članic mreže. Vsaka članica mreže ima v Zboru članic enega predstavnika. 
 
6.2 Zbor članic je odločevalsko telo mreže. Sprejema program dela mreže in letna poročila, odloča o novih 
članicah in prenehanju članstva obstoječ članicam, sprejema pravilnik o članarini in druge akte, sprejema skupna 
stališča, voli Programski svet ter na predlog Programskega sveta imenuje Koordinatorja mreže. 
 
6.3 Zbor članic se sestane najmanj enkrat letno.  
 
6.4 Zbor članic odločitve sprejema bodisi na srečanjih bodisi na dopisnih sejah. 
 

7. Programski svet 
 
7.1 Programski svet je posvetovalno telo mreže za strateške organizacijske odločitve. 
 
7.2 Programski svet je sestavljen iz koordinatorjev delovnih skupin. 
 
7.3 Programski svet oblikuje osnutek programa dela ter v okviru sprejetega programa dela identificira konkretne 
dejavnosti mreže. 
 
7.4 Programski svet se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno. Srečanja so odprta za vse članice mreže. 
 
7.5 Programski svet odločitve sprejema bodisi na srečanjih bodisi na dopisnih sejah. 
 

8. Koordinator mreže 
 
8.1 Koordinator mreže skrbi za izvajanje programa dela mreže, pri čemer tekoče organizacijske odločitve 
sprejema samostojno. 
 
8.2 Koordinatorja mreže izmed zainteresiranih članic preko internega razpisa imenuje Zbor članic za obdobje 2 
let. Interni razpis izvede Programski svet, ki zboru članic poda predlog imenovanja koordinatorja mreže. Za 



koordinatorja mreže v prvem obdobju (do prvega sestanka Zbora članic) se s to listino imenuje Umanotero, 
Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj.  
 
8.3 Naloge Koordinatorja mreže vključujejo predvsem: 

 izmenjavo informacij in obveščanje članic; 

 urejanje spletne strani; 

 vodenje evidenc delovnih skupin in skrb za komunikacijo s koordinatorji delovnih skupin; 

 pripravo poročil 

 druge naloge, določene v aktih ali odločitvah zbora članic. 
 

9. Delovne skupine 
 
9.1 Delovne skupne so oblika delovanja članic v mreži. Delovne skupine se oblikujejo za delovanje na posameznih 
vsebinskih temah na podlagi pobude članice in interesa vsaj še dveh članic za sodelovanje v delovni skupini. 
 
9.2 O ustanovitvi in ukinitvi delovne skupine odloča Zbor članic. Pobuda za ustavitev delovne skupine mora biti 
podana v skladu s pravili delovanja mreže. 
 
9.3 Delovne skupine delujejo v skladu s poslanstvom in načeli mreže ter letno poročajo Zboru članic. 
 
9.4 Vsaka delovna skupina ima svojega koordinatorja, ki ga članice delovne skupine imenujejo v skladu s pravili 
delovanja mreže. 
 
9.5 Delovne skupine pripravljajo skupna stališča mreže in nastopajo pod logotipom mreže. 
 

10. Organizacijske odločitve 
 
10.1 Mreža odločitve sprejema z relativno večino. Za sprejem organizacijskih odločitev mora biti prisotna vsaj 
polovica članic mreže, odločitev pa je sprejeta z večino glasov navzočih.  
 

11. Oblikovanje stališč 
 

11.1 Mreža stališča sprejema s soglasjem vseh članic. Kot soglasje se šteje tudi odsotnost nestrinjanja. 
 

12. Zastopanje mreže 
 
12.1 V organizacijskih zadevah mrežo zastopa in predstavlja Koordinator mreže. 
 
12.2 Vsebinska stališča mreže predstavljajo koordinatorji delovnih skupin in/ali drugi predstavniki skupine 
oziroma strokovni sodelavci, ki jih imenujejo delovne skupine.  

 
13. Komuniciranje mreže 

 
13.1 Mreža komunicira z odločevalci in mediji. 
 
13.2 Mreža komunicira o pomembnih, krovnih temah, vsebina pa mora biti usklajena s članicami. 
 
13.3 Pri komunikaciji mreža uporablja (izključno samo) svoj logotip. 

14. Financiranje mreže 
 
14.1 Delovanje mreže se lahko financira iz članarine, prispevkov članic ali javnih virov. Mreža se (preko svojih 
članic) prijavlja le na razpise, ki so namenjeni mrežam. Glavno vodilo je učinkovita in transparentna poraba 
sredstev.  
 



15. Pravila delovanja  
 
15.1 Zbor članic sprejme Pravila delovanja, ki podrobneje urejajo delovanje mreže. 
 
 
 
Čistopis iz dne: 20.6.2013 


