
9. Zbor članic mreže Plan B za 
Slovenijo

17. December 2020, spletno



Avdio in video nastavitve:

• Prosim, spremenite svoje prikazano ime, da bo 

v obliki: ime, priimek, naziv organizacije. 

• Prosim, izključite svoje mikrofone in jih uporabljajte 

zgolj v primeru, ko vam damo besedo.

• V spodnjem levem kotu imate možnost 

vklopa/izklopa mikrofona in kamere.

Srečanje snemamo samo za interno uporabo.



Uporaba dviga roke in klepetalnice (Raising hand / 
Chat):

• Če želite postaviti vprašanje ali sodelovati v razpravi, uporabite možnost dviga roke (Raise hand):

- V orodni vrstici ZOOMa izberite ikono udeleženci (Participants)

- Na koncu seznama udeležencev boste našli ikono „Raise hand“

- Nika bo dvignjeno roko zaznala in vam vključila mikrofon

- Ko zaključite, prosim kliknite ikono „Lower hand“

• Vprašanja lahko postavite tudi preko klepetalnice (Chat) 

v orodni vrstici spodaj. Da bomo lahko sledili niti pogovora, 

vas prosim, da ste kratki in jedrnati.



Program srečanja:

14:05 1. del srečanja:

Pregled delovanja mreže v letu 2019/20 in pogled naprej

Predstavitev koordinatorjev delovnih skupin Plan B za Slovenijo
Vprašanja članic mreže za koordinatorja mreže in koordinatorje delovnih skupin

Predstavitev malih projektov mreže (Sončni grič, Ljubljanska kolesarska mreža, KUD Smetumet)
Glasovanje o koordinatorju mreže 2021/2022

Sprejemanje nove delovne skupine mreže Okolje-zdravje

15:20 2. del srečanja:
Predstavitev akcije 0,5 - Vaš prispevek za naravo in okolje, ki vas nič ne stane!
Kaj se dogaja na zakonodajnem področju glede statusov v javnem interesu?
Kaj lahko pričakujemo v prihodnjem letu? (Aljoša Petek, PIC)

Razprava: 
- Zakaj sploh imamo statuse in kaj nam omogočajo?
- Kako preseči trenutno zamejitev MOP in Eko sklada na financiranje le tistih NVO, ki imajo 
status delovanja v javnem interesu? 



Zeleni razvojni preboj1

2

3

4

5

Okoljevarstveno  pravno 
varstvo

Podnebna politika

Trajnostna energetika

Upravljanje z viri in 
odpadki

Ekološko kmetijstvo in 
samooskrba

Koalicija za trajnostno prometno 
politiko

Varstvo narave

Financiranje okoljskih nevladnih 
organizacij

6

7

8

9

10 Okolje-zdravje



Naši dosežki:
1. Spremljanje in odzivanje na politike:

❖ Odzvali smo se na osnutek Slovenske industrijske strategije

❖ Sodelovali smo v procesu priprave Nacionalne strategije opuščanja premoga in prestrukturiranje premogovnih regij

❖ Pripravili smo komentarje na dokumente v javni obravnavi: Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz OVE, Zakon o oskrbi z električno 
energijo ter Zakon o spodbujanju rabe OVE

❖ Pripravili smo pripombe na spremembe ZVO-1 (tudi pobuda za prepoved frackinga, predlog glede upravljanja z mestnim drevjem).

❖ Skupaj z Mrežo za prostor smo podali odziv na osnutek Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050

2. Pobude, pozivi, prijave, tožbe:

❖ Pripravili smo izhodišča za financiranje okoljskih NVO ter argumente za možnosti financiranja naravovarstvenih organizacij (Možnosti za 
financiranje naravovarstvenih NVO)

❖ Podali smo predlog vladi z ukrepi za doseganje ciljev Pariškega sporazuma

❖ Problematizacija širitve avtocest je z delom KTPP postala del javnega diskurza (novinarji pred odzivi KTPP o teh projektih niso poročali kot o
spornih)

❖ Glede Nacionalnega programa varstva okolja smo se sestali z MOP in pripravili tudi dopolnitve glede poglavja o vključevanju ciljev varstva 
okolja v politike drugih sektorjev

❖ Bili smo uspešni s pobudo Ustavnemu sodišču glede zakona o interventnem odvzemu volkov in medvedov



Naši dosežki:

3. Sodelovanje in povezovanje:

❖Sodelovali smo v Svetu ministra za okolje in prostor za sodelovanje z nevladnimi organizacijami 

(2019), trije člani mreže pa so uspešno kandidirali za člane Sveta za trajnostni razvoj in varstvo 

okolja (2020)

❖Sodelovali smo v delovni skupini za razvoj železniške infrastrukture

❖Dve leti zapored smo sodelovali na Urbanem forumu in predstavili stališča KTPP: Izzivi 

železniškega potniškega prometa in trajnostne mobilnosti (2019) ter Glavni izzivi trajnostne 

mobilnosti in pomen železniškega prometa (2020)

❖Koordinator DS Upravljanje z viri in odpadki je kot edini glas civilne družbe sodeloval na 

odmevnem posvetu o prihodnosti ravnanja z odpadki v Državnem Svetu z naslovom "Ureditev 

področja ravnanja z odpadki: od urgentne do sistemske ureditve"

❖Sodelovanje v Konzorciju vsebinskih mrež

❖Izvedli smo delavnico o podnebnem financiranju s predstavniki CAN Europe



Naši dosežki:
4. Povezovanje in sodelovanje znotraj mreže ter opolnomočenje članic mreže:

❖Koordinatorji delovnih skupin so sodelovali pri oblikovanju Podnebnega programa mreže, ki je bil 

uspešen na razpisu Eko sklada

❖Junija 2020 smo vzpostavili novo delovno skupino Okolje – zdravje

❖Izpeljali smo akcijo mreže za namenitev 0,5 % dohodnine: 0,5 - Vaš prispevek za naravo in okolje, 

ki vas nič ne stane!

❖Pripravili smo poziv za male projekte mreže Plan B za Slovenijo (29. 6. 2020), v okviru katerega se 

izvajajo trije projekti članic mreže

❖Načrtovali smo socialno-marketinško intervencijo na področju zdravja in onesnaženosti zraka

❖ Srečanja vodij organizacij

http://www.planbzaslovenijo.si/0-5-dohodnine?option=com_content&view=article&id=532&Itemid=348
http://www.planbzaslovenijo.si/43-news/509-poziv-clanicam-mreze-plan-b-za-slovenijo-k-prijavi-projektnih-idej-za-izvajanje-podnebnega-programa-mreze


Spoznanja in izkušnje, ki smo jih pridobili:

Situacija z epidemijo 
COVID-19 fokus ljudi 
odvrača od okoljskih

tem

Podfinanciranje NVO je 
kritično in ogrožujoče
za mnoge organizacije. 
Vlada zavira obstoječe 
financiranje in 
preprečuje bodoče

V javnosti se izvaja 
diskreditacija
okoljskih organizacij
s strani vladeZ aktivnostmi nove vlade so se porušila 

desetletna prizadevanja za boljšo 
sistemsko ureditev, komunikacijo s 
predstavniki mreže kot relevantnimi 
sogovorniki in za upoštevanje pripomb in 
predlogov mreže na predpise. Spremembe 
ureditev glavnih sistemskih predpisov, 
uperjene tudi v NVO, so slabe za okolje in 
za NVO kot deležnike. 

Vsiljuje se za NVO 
omejujoča in za okolje 
in naravo škodljiva 
zakonodaja



Izboljšalo se je 
sodelovanje znotraj 
nekaterih DS, obstaja 
strokovna 
pripravljenost za 
sodelovanje v postopkih 

Kljub nezavidljivi 
situaciji si organizacije 
stojimo ob strani, se 
podpiramo in 
sodelujemo

Doseči da se vsebine/ukrepi 
zapišejo v krovne dokumente 
ni dovolj. Potreben je follow
up z izvedbo, saj ta pogosto 
šepa in ni učinkovitega 
mehanizma kako 
državo/akterje pripraviti do 
tega, da zapisano izvedejo 

Stvari se lahko čez noč 
obrnejo na glavo in 
poslabšajo, zato 
potrebujemo aktivno 
javnost

V znamenju pandemije je 
splošno spoznanje, da je okolje 
ključna determinanta zdravja, 
kar smo občutili vsi. Zato je 
udejstvovanje na tem področju 
zelo pomembno.



Kje so naši izzivi v naslednjem letu:

- Spremljanje predpisov in strateških dokumentov v 
vseh sektorjih, ki imajo lahko vpliv na podnebne 
spremembe, z namenom, da se ukrepi blaženja in 
prilagajanja primerno vključujejo v vse politike
(mainstreaming ukrepanja glede podnebnih 
sprememb v spreminjajočih okoljskih razmerah), 
upoštevajoč, da so podnebne spremembe tudi 
eden izmed petih glavnih vzrokov za upadanje 
biodiverzitete, na ravni RS, glede 
najpomembnejših podnebnih planov in predpisov 
tudi na ravni EU

- Sprejemanje novih, višjih ciljev za leto 2030 na 
področju OVE in URE (in zmanjšanja emisij CO2)

- Sprememba mejnih vrednosti onesnaževal zraka 
2021: Slovenija bo morala izraziti stališče in potem 
spremembo implementirati

- Izziv še vedno ostaja kako okrepiti aktivnost več 
članic delovnih skupin in k sodelovanju privabiti 
tudi druge. Večina članic DS želi biti le informiranih 

- Okrepiti bo potrebno raven znanja organizacij

- Pandemija je praktično ustavila širše povezovanje, z 
drugimi deležniki, kar bo očitno težava še vsaj 
nekaj časa

- Glede na potrebo iskanja drugih virov financiranja, 
med katerimi so tudi donacije, bi bilo potrebno 
razvijati splošno kulturo doniranja v Sloveniji



Podporne storitve mreže:
- Informiranje

- Sodelovanje v delovnih skupinah mreže

- Mesečne novice mrež s področja okolja in prostora v novi podobi 

- Mentoriranje in svetovanje (pridobivanje statusa NVO v javnem 
interesu, mentoriranje za zagovorništvo, organizacija trajnostnih 
dogodkov, finančno vodenje)

- Letno srečanje mreže

- Srečanja programskega sveta

- Srečanja vodij organizacij

- Anketa!



Predstavitev koordinatorjev delovnih skupin:

1. Trajnostna energetika (Focus)

2. Podnebna politika (Focus)

3. Zeleni razvojni preboj (Umanotera)

4. Okoljevarstveno pravno varstvo (Pravno informacijski center NVO –PIC)

5. KTPP (CIPRA)

6. Upravljanje z viri in odpadki (Ekologi brez meja)

7. Varstvo narave (Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije – DOPPS)

8. Ekološko kmetijstvo in samooskrba (Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj)

9. Financiranje okoljskih NVO (Umanotera)

10. Okolje – zdravje (Inštitut za zdravje in okolje)



Mali projekti mreže:

• Namen projektov je opolnomočiti predvsem manjše NVO (z manjšim številom zaposlenih, z manjšimi prihodki, ki delujejo na 
lokalni ravni) za delo na področju podnebnih sprememb. 

• Predvidena sta dva razpisa za finančno podporo projektnim idejam ter po potrebi tudi mentorsko pomoč izbranim organizacijam 
pri njihovi izvedbi. 

• Prvi poziv za male projekte mreže Plan B za Slovenijo – objavljen 29. 6. 2020. Višina razpisanih sredstev je bila 8.000 EUR, največji 
znesek posameznega projekta 2.000 EUR in 100% financiranje projektne ideje. Upravičenci so lahko po podpisu pogodbe prejeli 30 
% predplačila. Projekti so morali prispevali k prvemu strateškemu cilju mreže v obdobju 2020-2024, ki je Učinkovito izvajanje 
Pariškega sporazuma ob hkratnem ohranjanju biodiverzitete.

• Programski svet mreže Plan B za Slovenijo je odobril projekte:

✓ Sončni grič, društvo za trajnostno kulturo bivanja: Zasaditev mešanega sadovnjaka avtohtonih istrskih sadnih sort

✓ Ljubljanska kolesarska mreža, društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa (kratica LKM): Kolesarimo – lokalno se 
hranimo

✓ Kulturno ekološko društvo Smetumet, socialno podjetje: Morje smeti; osveščevalni razstavi o plastičnih odpadkih v morju

• Drugi poziv bo predvidoma v letu 2022*

http://www.planbzaslovenijo.si/43-news/509-poziv-clanicam-mreze-plan-b-za-slovenijo-k-prijavi-projektnih-idej-za-izvajanje-podnebnega-programa-mreze


Glasovanje:

Predlagana sklepa:

1. Zbor članic mreže Plan B za Slovenijo, po predlogu Programskega 
sveta mreže, Umanoteri, Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj 
podaljša mandat koordinatorja mreže za obdobje 2021 - 2022.

ZA / PROTI

2. Zbor članic mreže Plan B za Slovenijo sprejme sklep o ustanovitvi 
delovne skupine Okolje-zdravje

ZA / PROTI



0,5 - Vaš prispevek za naravo in okolje, ki vas nič ne stane!

• Vsak dohodninski zavezanec lahko 0,5 % svoje dohodnine nameni za javno koristne namene

• Med prvimi tisoči prejemniki, ki prejmejo donacije ≥ 1200 evrov je bilo v letu 2019 tudi pet organizacij članic 
mreže

• Podstran na spletni strani  - kratka predstavitev organizacij, ki imajo možnost pridobivanja donacij iz 
dohodnine. Potencialni donatorji lahko izberejo komu in zakaj želijo podariti svoj denar.

➢ Kdo smo in kaj počnemo? 

➢ Zakaj donirati ravno nam?

➢ Kako bomo sredstva iz donacije porabili in kakšen pomen ima to za donatorje oz. ljudi?

• FB objava: https://www.facebook.com/PlanBzaSlovenijo/posts/158944279290819

• Spletna stran: http://www.planbzaslovenijo.si/0-5-
dohodnine?option=com_content&view=article&id=532&Itemid=348

• Vabljeni, da se pridružite

https://www.facebook.com/PlanBzaSlovenijo/posts/158944279290819
http://www.planbzaslovenijo.si/0-5-dohodnine?option=com_content&view=article&id=532&Itemid=348


Statusi delovanja v javnem interesu

• Kaj se dogaja na zakonodajnem področju glede statusov v javnem 
interesu?

• Kaj lahko pričakujemo v prihodnjem letu? (Aljoša Petek, PIC)

• Razprava: 
➢Zakaj sploh imamo statuse in kaj nam omogočajo?

➢Kako preseči trenutno zamejitev MOP in Eko sklada na financiranje le tistih 
NVO, ki imajo status delovanja v javnem interesu? 



Hvala za pozornost!

Več info:

E-mail: polona@planbzaslovenijo.si

Spletna stran: www.planbzaslovenijo.si

Facebook:@PlanBzaSlovenijo

Podnebni program mreže Plan B za Slovenijo sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor 
s sredstvi Sklada za podnebne spremembe. 

mailto:polona@planbzaslovenijo.si
http://www.planbzaslovenijo.si/
https://www.facebook.com/PlanBzaSlovenijo







