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1. Povzetek in glavni poudarki srečanja 

Namen in cilji letnega srečanja: 

 

Namen: 

• zavedanje, kaj je celovita ideja trajnostnega razvoja 

• večja enotnost mreže in večja pripadnost članic 

• boljše razumevanje posameznih organizacij 

• pripraviti napredne vsebine za aktivnosti mreže v letu pred nami (predsedniške, 

parlamentarne in lokalne volitve) 

 

Cilji: 

• definirati minimalni progresivni skupni imenovalec za trajnostno družbo 

• definirati višje cilje trajnostne družbe, za katere si prizadevajo članice 

• definirati prioritetna področja in sinergijske vzvode za doseganje trajnostne družbe 

 

Uvodoma so bili udeleženci srečanja seznanjeni z dosežki in spoznanji iz dela delovnih skupin mreže v 

preteklem letu ter izzivi, ki nas čakajo. Koordinatorka mreže je članice mreže seznanila s storitvami in 

koristmi, ki jih mreža ponuja. Predstavile so se tudi tri organizacije kandidatke za članice mreže Plan B 

za Slovenijo: Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti Humanitas, Zasebni zavod 

Inštitut za trajnostni razvoj in celostne rešitve – InTeRCeR ter Slovensko odonatološko društvo.  

 

Osrednji del srečanja sta moderirala Natalija Vrhunc in Tadej Pugelj.  

Glavni poudarki / sporočila skupinskega dela so: 

Sporočila članicam mreže: 

 

I. Ko snujete aktivnosti, pri katerih pričakujete podporo mreže: 

Olajšajte delo organizacijam pri podpiranju vaše aktivnosti / kampanje: pripravite vsebine in 

orodja za takojšnjo uporabo (primer: kampanja Living Land – tudi laičnemu uporabniku jasna 

navodila za izpolnjevanje zahtevnega vprašalnika za posvetovanje na EU ravni za organizacije in 

posameznike)  

 

II. Obveščajte mrežo o dobrih modelih in praksah na vašem področju (npr. v mesečnih novicah 

mreže) – dobre prakse so učinkovit način prevajanja principov trajnostnega razvoja v način življenja 

(živi laboratorij), ki jih lahko vsi predstavljamo. 

 

III. Ne glede na področje delovanja organizacije so konkretne (na letnem srečanju preverjene) 

vsebine in sporočila, ki jih vključujemo v svoje delovanje: 

http://www.planbzaslovenijo.si/images/novice/letno-srecanje-mreze-2017-delovne-skupine.pdf
http://www.planbzaslovenijo.si/images/novice/letno-srecanje-mreze-2017-delovne-skupine.pdf
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 Skupni cilj: zmanjšanje oz. blaženje podnebnih sprememb (podnebne spremembe 

predstavljajo tudi grožnjo biotski raznovrstnosti). 

 Energija:  

 V prvi vrsti zagovarjamo znižanje porabe in povečanje učinkovitosti rabe energije. 

 Zagovarjamo demokratizacijo in decentralizacijo energetskega sistema. 

 Pri virih energije dajemo prednost sončni energiji. 

 Zavzemamo se za pravično porazdelitev bremen – zahtevamo naslavljanje porabe 

energije v industriji. 

 Zavzemamo se za premišljen (socialno pravičen) odmik od fosilnih goriv.  

 Finančni vzvodi, za katere se zavzemamo: 

 Participativni proračun 

 Ukinitev škodljivih subvencij 

 Vključitev eksternih stroškov v končno ceno 

 Dosledno upoštevanje principa onesnaževalec plača, poraba zbranih sredstev pa naj 

bo namenska. 

 Spodbujanje trajnostne mobilnosti (pešačenje, kolesarjenje, javni prevoz, deljenje 

prevozov). 

 Kmetijstvo, prehrana: 

 zmanjšanje zavržene hrane,  

 zmanjšanje pridelave in porabe mesa,  

 ozaveščanje in akcije proti pesticidom. 

 Spodbujanje kompostiranja 

 Preprečevanje nastajanja odpadkov, spodbujanje ponovne rabe 

 Ozelenjevanje stavb in naselij 

 Presečni mehanizmi: 

 Skupnostno upravljanje 

 Demokratizacija in decentralizacija 

 Zagovarjanje pravičnosti in vzdržnosti (trajnostna potrošnja) 

 Spodbujanje aktivnega državljanstva in participacije 

 Opolnomočenje civilne družbe. 

 

IV. Na letnem srečanju identificirani najučinkovitejši vzvodi delovanja: 

 izobraževanje mladih (otrok in mladine)  

 lokalizacija - krepitev lokalnih skupnosti (podpora lokalnim skupnostim za spodbujanje 

trajnostnega razvoja podeželja preko prikaza konkretnih koristi za lokalno ekonomijo in 

kvaliteto življenja) 

 širjenje dobrih praks in opozarjanje na negativne posledice netrajnostnih praks 

 'odpiranje oči' in izobraževanje (razkrivanja vzrokov in posledic v delovanju družbenega in 

ekonomskega sistema) 

 participativnost in spodbujanje aktivnega državljanstva 

 vzpostavljanje živih laboratorijev trajnostnega razvoja (npr. šolski eko vrtovi) 

 

Sporočila vodjem delovnih skupin: 

 



 
 

4  
 

Letno srečanje je opozorilo na potrebo po vzajemni krepitvi članic – izmenjavi znanj, razvoju 

interdisciplinarnih znanj in oblikovanju družbeno relevantnih (horizontalnih, med in nad-sektorskih 

stališč). Predlagane aktivnosti:  

- Kjer je potrebno usklajevanje: sodelovanje različnih delovnih skupin npr. pri organizaciji 

mrežnih delavnic za ozaveščanje in izobraževanje o strokovnih vsebinah, predstavitve 

argumentov, usklajevanje stališč (kot so bile pomladanske delavnice v organizaciji delovnih skupin 

za varstvo narave in energijo). 

- Kjer ima eno področje širši vpliv, ki presega delovanje delovne skupine (npr. kmetijstvo): 

mrežne delavnice, objavljanje vsebin v mesečnih novicah ipd. za prenos znanja in oblikovanje 

stališč (na letnem srečanju se je (presenetljivo) postavilo pod vprašanje, ali imamo članice enotno 

mnenje glede podpore ekološkemu kmetijstvu). 

- Krepitev okoljske argumentacije trajnostnega razvoja z družbenimi in gospodarskimi vidiki: 

vključitev drugih mrež (zdravje, izobraževanje, mladi), mreženje z različnimi deležniki 

(sindikati, strokovnjaki). 

- Po možnosti hkrati usmerjenost v spreminjanje politik in informiranje, ozaveščanje, 

opolnomočenje posameznikov za delovanje (od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor). 

- Povezovanje članic med praktičnim delovanjem na lokalni ravni (če se dela z lokalno 

skupnostjo, poskušajmo delati celovito). 

 

Sporočilo koordinaciji mreže: 

 

Kot eden od poglavitnih vzvodov vplivanja mreže oz. organizacij je bilo na letnem srečanju 

identificirano delovanje z lastnim zgledom (walk the talk). 

Priporočilo: med članicami še spodbujati prenos znanj o trajnostnem delovanju organizacij 

(npr. organizaciji trajnostnih dogodkov, okoljskem računovodstvu, poročanju ogljičnega 

odtisa, zelenem naročanju, trajnostni potrošnji, pripravi mobilnostnih načrtov ipd.)  

 

Bolje izkoriščati vključenosti mreže Plan B za Slovenijo v konzorcij vsebinskih mrež – izgradnja širše 

podpore aktivnostim / kampanjam mreže Plan B za Slovenijo. 

2. Udeleženci srečanja 

Ime in priimek Organizacija 

Anamarija Slabe Inštitut za trajnostni razvoj 

Andrej Gnezda Umanotera 

Andreja Zgonc Umanotera 

Barbara Kvac Focus, društvo za sonaraven razvoj 

Bojan Žnidaršič Vitra 

Dado Kebe Humanitas 

Gaja Brecelj Umanotera 

Igor Šenica Društvo Bober 
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Iztok Erjavec Inštitut INTERCER 

Katja Huš Greenpeace 

Leon Zamuda UMMI 

Maja Vrhovnik Slovensko odonatološko društvo 

Manca Velkavrh DOPPS 

Marko Peterlin IPoP 

Mateja Kraševec Humanitas 

Nina Štros Greenpeace 

Polona Valič Umanotera 

Renata Karba Umanotera 

Senka Šifkovič Vrbica 

Pravno-informacijski center 

nevladnih organizacij - PIC 

Špela Berlot CIPRA Slovenija 

Tomaž Gorenc Mladinska zveza Brez izgovora 

Tomislav Tkalec Focus, društvo za sonaraven razvoj 

Uroš Brankovič 

Center za trajnostni razvoj podeželja 

Kranj 

Urša Zgojznik Ekologi brez meja 

Vilma Jerman  Okoljsko gibanje Dolenjska  

Vlasta Juršak 

Center za trajnostni razvoj podeželja 

Kranj 

 

Na Zboru članic je bilo prisotnih 26 udeležencev iz 14 organizacij članic od 34, kar ni zadostovalo za 

sklepčnost mreže. 

3. Zapis delavniškega dela 
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I. Ključne vsebine za doseganje trajnostne družbe, ki izhajajo iz 

poslanstva posameznih organizacij 
 

PRINCIPI DELOVANJA MREŽE 

Celovitost trajnostnega razvoja 

 Raziskovanje vseh vidikov trajnostnega razvoja (socialni, ekonomski, okoljski) 

 Celovitost trajnostnega razvoja, celostni pogled 

 Izhajanje iz poznavanja obstoječih sistemov 

 Medosebna izmenjava znanja in interdisciplinarnost, v vidiku pridobivanja celostnega pogleda 

 

Vrednote mreže 

 Izhajam iz sebe; sem del družbe; kar je dobro zame naj bo dobro za vse 

 Odgovornost in pravica do kvalitete življenja 

 Dinamično ravnovesje med človekom in naravo 

 Vrednota spoštovanja 

 Vživljanje v kožo drugega in spoznavanje izvora lastnih prepričanj 

 Iskrenost, poštenje, stalno preverjanje in konkretno delovanje 

 Odgovoren posameznik 

 Socialna pravičnost 

 Medgeneracijska in medvrstna odgovornost 

 

Cilji mreže 

 Konsenz glede prioritet, ciljev 

 Jasna stališča, konkretni cilji in opredelitev načinov kako jih doseči 

 Osredotočenost na prioritete 

 Poznavanje problematik in sledenje viziji pri reševanju 

 

Način delovanja mreže 

 Naslavljanje vrednot 

 Predstavitve dobrih praks 

 Ponujanje inovativnih rešitev 

 Konkretni modeli aktivnosti 

 Pokazati negativne posledice netrajnostnih praks 

 Mreženje z različnimi deležniki 

 Zavedanje sveta okoli sebe, odpiranje oči 

 Odzivnost 

 Spreminjanje načel trajnostnega razvoja v način življenja 

 Delovanje z zgledom ('walk the talk') 

 Spodbujati aktivno državljanstvo 

 Pobudništvo, pobude 

 Aktivno spodbujanje dialoga o javnem interesu 

 Izhajati iz javnega dobrega 
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VKLJUČEVANJE, OZAVEŠČANJE IN IZOBRAŽEVANJE 

 Vključitev čim večjega števila ljudi k uresničitvi naših prizadevanj 

 »Odpiranje« ljudi za celostno/večdimenzionalno mišljenje in delovanje 

 Ozaveščanje prebivalstva 

 Ozaveščanje javnosti ima večji učinek, če delujemo skupaj 

 Močno/intenzivno komuniciranje z javnostjo 

 Sposobnost prodornega posredovanja sporočil, uporabe in vplivanja na poročanje medijev 

 Izobraževanje mladih (2x) 

 Prenavljanje in širjenje razumevanja pojmov, kot so trajnostni razvoj, trajnostna družba 

 Spreminjanje definicije razvoja, iz takšne, ki temelji na številkah v bolj celostno 

 

PRIORITETNA TEMATSKA PODROČJA IN VZORČNI UKREPI 

 Razreševanje konflikta energetika vs. okolje (in družba) 

 Znižanje porabe energije in premišljen odmik od fosilnih goriv 

 Opuščanje fosilnih goriv (brezogljičnost) 

 Ravnanje z odpadki 

 Ozelenjevanje stavb in naselij 

 Spodbujanje trajnostne mobilnosti 

 Ohranjanje čistih voda 

 Podpora lokalnim skupnostim za trajnostno urejanje prostora 

 Živi laboratoriji trajnostnega razvoja (npr. šolski eko vrtovi) 

 Spodbujanje malih in srednje velikih kmetij k ohranjanju mozaične kulturne krajine 

 Izvajanje praktičnih aktivnosti za spodbujanje trajnostnega razvoja podeželja preko prikaza 

konkretnih koristi za lokalno ekonomijo in kvaliteto življenja 

 Participativni proračun 
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II. Napetosti/antagonizmi/polarnosti, ki jih članice zaznavajo v mreži  
 

 Energetika (delež fosilnih virov, jedrske energije, OVE) vs. podnebne spremembe vs. varstvo 

narave 

 Kakšno kmetijstvo naj zagovarjajo članice (kaj je trajnostno kmetijstvo, zakaj in pogoji?) 

 Poenotenje na meta ravni (da ne pride do NIMBY efekta) 

 Usmerjenost v spreminjanje politik vs. informiranje, ozaveščanje, opolnomočenje posameznikov 

za delovanje 

 Razvoj vs. blaginja (doslednost, celovitost, samoumevnost) 

 Blaginja lokalne skupnosti (delovna mesta) vs. ohranjanje virov za življenje in mreže življenja 

 Globalna zavest vs. lokalno udejstvovanje 

 Povezovanje članic med praktičnim delovanjem na lokalni ravni vs. zakonodajno delovanje na 

globalnem (nacionalnem) nivoju 

 Okoljski problemi in vprašanja vs. finančni in kadrovski viri v mreži Plan B; Velikost naših ambicij 

in naši viri za delovanje  

 Centralizem mreže: srečevanje na terenu (ne samo v Ljubljani) 

 

  
 

 

III. Višji cilji trajnostne družbe in skupni imenovalec mreže 
 

ENERGETSKI VIRI vs. PODNEBNE SPREMEMBE vs. OHRANJANJE NARAVE 

 Podnebne spremembe predstavljajo grožnjo biotski pestrosti 

 V prvi vrsti zagovarjamo znižanje porabe in povečanje učinkovitosti rabe energije 

 Zagovarjamo demokratizacijo in decentralizacijo energetskega sistema 

 Pri virih energije dajemo prednost sončni energiji 

 Naslavljanje porabe energije v industriji 

 Vključitev eksternih stroškov v končno ceno 

 Onesnaževalec plača, poraba teh sredstev pa naj bo namenska 

 

OHRANJANJE VIROV vs. RAZVOJ 

 Pravični prehod: vzdržno in pravično zadovoljene življenjske potrebe 

 Znotraj planetarnih mej za obstoj življenja – dostojno življenje za vse ljudi  

 Celovitost / hkratnost 
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KMETIJSTVO 

 Dileme: 

- Ekološko vs. intenzivno 

- Lokalno vs. globalno 

 Lažni strah pred lakoto – hrane se pridela dovolj, problem je v njeni distribuciji 

 Slaba kmetijska politika EU; politični kompromisi – standardi varne hrane 

 70% hrane se pridela na malih kmetijah 

 Kmetijska politika sabotira lokalno pridelavo hrane v državah v razvoju 

 Manipulacija multinacionalk; podobno kot v farmaciji – pomemben je zaslužek s prodajo 

zdravil in ne zdravje ljudi 

 

Vzvodi: 

 Aktivno vključevanje mreže v odločanje 

 Opolnomočenje civilne družbe 

 Onesnaževalec plača 

 Vključitev eksternih stroškov 

 Razbremenitev stigem in strahov v zvezi z ekološkim kmetijstvom (da ne pridela dovolj hrane 

ipd.) 

 Znotraj mreže se za članice organizira posvet z namenom informiranja o ekološkem kmetijstvu 
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IV. Ključni vzvodi za prehod v trajnostno družbo 
 

KMETIJSTVO 

 Zmanjševanje zavržene hrane 

 Ukinitev okolju škodljivih subvencij 

 Zapiranje snovnih in finančnih tokov  povečana stopnja in energija kompostiranja 

 Vzajemna krepitev članic pri izvajanju kampanj 

 Oblikovanje vsebin in orodij za takojšnjo uporabo, ki se v primeru uspešnosti širijo med 

članicami 

 Aktualno – povabilo v podpis članicam: kampanja LivingLand, Brez GSO 

 Ozaveščanje in akcije proti pesticidom 

 Vključevanje eksternih stroškov  

 SKP po 2020 

 Krepitev argumentacije trajnostnega razvoja z družbenimi in gospodarskimi vidiki  

 Vključitev drugih mrež 

 

TRAJNOSTNA RABA VIROV 

 Potrebno je zavedanje dveh hitrosti razvoja in doseganja ciljev: realnosti, ki zahteva takojšen 

oz. hiter odziv in hitrosti vizije ter sanj, ki ju obeležujeta vztrajnost in dolgoročnost 

 Kako na mikroravni povezati potrebe in vire? Potreben je lokalni pristop – 'bottom-up' in 

sistemske rešitve 

 Cilj: skupnostno upravljanje  

 Pomembno je krepiti participacijo; za aktivno državljanstvo pa potrebujemo pogum  

 Participativni proračun – primer dobre prakse 

 

ENERGETIKA 

 Manj mesa 

 Gospodarstvo ni cilj je orodje ('pobegla pošast') 

 Razkrivanje vzrokov in posledic 

 Dobre prakse 

 Demokratizacija energetskega sektorja  

 Trgovinska politika 

 Lokalizacija  krepitev lokalnih skupnosti (decentralizacija upora) 
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V. Vodila za delovanje mreže 
 

 Potrebno je zavedanje dveh hitrosti razvoja in doseganja ciljev: realnosti, ki zahteva takojšen 

oz. hiter odziv in hitrosti vizije ter sanj, ki ju obeležujeta vztrajnost in dolgoročnost 

 Pomembno je krepiti participacijo; za aktivno državljanstvo pa potrebujemo pogum  

 Vzajemna krepitev članic pri izvajanju kampanj 

 Oblikovanje vsebin in orodij za takojšnjo uporabo, ki se v primeru uspešnosti širijo med 

članicami 

 Krepitev argumentacije trajnostnega razvoja z družbenimi in gospodarskimi vidiki  

 Vključitev drugih mrež 

 Potreben je lokalni pristop – 'bottom-up' in sistemske rešitve 

 Razkrivanje vzrokov in posledic 

 Dobre prakse 

 Lokalizacija  krepitev lokalnih skupnosti (decentralizacija upora) 
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Poročilo so pripravili: 

Natalija Vrhunc in Tadej Pugelj (moderatorja, zapis in fotografije), 

Renata Karba (Umanotera) in 

Polona Valič (Umanotera) 


