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1. Uvod 
 

Na dogodku so se udeleženci seznanili z delom mreže Plan B 

za Slovenijo v zadnjem letu in v delavniškem delu določili 

prioritetna področja delovanja za leto 2019 ter opredelili 

potrebne naloge. Zvečer smo ob torti in ognju praznovali 10. 

obletnico delovanja mreže. Pobudnica ustanovitve mreže, 

Vida Ogorelec, je s prisotnimi podelila zgodbo o tem, kako se 

je povezovanje nevladnikov v mrežo sploh začelo. 

 

Skladno s priročnikom za organizacijo trajnostnih dogodkov je 

bila vsa hrana ekološka in brezmesna. 

Na dogodku smo ponudili kavo in čaje iz pravične trgovine. 

 

Srečanje je moderiral Nara Petrovič. 

 

 

2. Proces srečanja 
 

Namen in cilji letnega srečanja: 

Namen: 

• Informiranost, večja pripadnost mreži in aktivno sodelovanje članic mreže 

• Dogovor o prihodnosti mreže in kako čim učinkoviteje kot mreža nastopiti v prihodnjih 

izzivih   

 

Cilji: 

• Seznanitev članic z delom mreže v preteklem letu  

• Zagotoviti operativnost mreže 

• Doseganje poslanstva mreže 

• Podati povratne informacije članicam mreže o delovanju delovnih skupin in koordinatorja 

mreže 

 

Potrebe od srečanja: 

• Zagotoviti operativno vsebino 

• Krepitev odnosov 

• Doseganje poslanstva 

• Evalvacija dela mreže 

• Povratne informacije o delu koordinatorjev delovnih skupin in koordinatorja mreže  

• Aktivnejše sodelovanje in dosleden odziv članic 

 

Uvodoma so udeleženci spoznali gostitelja, društvo Sončni grič in zadrugo Sončni griči Istre, ki z roko v 

roki prispevata k oživljanju podeželja v okolici zaselka Hrvoji v Slovenski Istri. Društvo Sončni grič je od 

http://www.planbzaslovenijo.si/images/arhiv/prirocnik-trajnostni-dogodki.pdf
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leta 2018 član mreže Plan B. Posvečajo se skupnostnemu razvoju inovativnih trajnostnih praks (v 

gradnji, upravljanju z viri, regenerativnem kmetijstvu, izobraževanju, sociali ter mreženju s sorodnimi 

projekti na ravni Evrope s področij permakulture, tranzicije k nizkoogljični družbi in ekoloških 

skupnosti). 

 

Koordinatorka mreže je spregovorila o strukturi mreže, dosežkih in spoznanjih iz dela delovnih skupin 

mreže v preteklem letu ter izzivih, ki nas čakajo v prihodnjem letu, med katerimi je bilo izpostavljeno 

tudi nadaljnje financiranje mreže, saj se s koncem aprila 2019 zaključi aktualni projekt, ki ga vodi 

Umanotera.  

 

Sledilo je deljenje mnenj, ki je pokazalo, da so dodatni izzivi, kako pomladiti članstvo mreže, kako 

odločno ukrepati v primeru nastajanja okoljske škode ali zavajanja javnosti in se pravno zaščititi pred 

grožnjami s strani gospodarskih in političnih pritiskov. Pravna podpora (odvetniške storitve) je za 

okoljske NVO pogosto finančno nedostopna. 

 

Delo smo nadaljevali po metodologiji Analiza sil v polju (Force Field Analysis). 

 

3. Udeleženci srečanja 
 

Ime in priimek Organizacija 

Aljoša Petek Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC 

Ana Tratnik Slovensko odonatološko društvo 

Andrej Gnezda Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj 

Gaja Brecelj Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj 

Igor Šenica Društvo Bober - Okoljsko gibanje Dolenjska 

Maja Rijavec Društvo Smetumet 

Nika Tavčar Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj 

Polona Valič Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj 

Renata Karba Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj 

Špela Berlot CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp 

Tomislav Tkalec Focus, društvo za sonaraven razvoj 

Urša Zgojznik Ekologi brez meja 

Urška Erklavec Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija 

Iztok Erjavec Inštitut InTerCeR 

 

Na Zboru članic je bilo prisotnih 14 udeležencev iz 10 organizacij ter gostiteljica organizacija članica 

Sončni grič. 

http://www.planbzaslovenijo.si/images/novice/informativna-predstavitev-mreze-koordinator-LS.pdf
http://www.planbzaslovenijo.si/images/novice/Letno_srecanje_mreze_2019-_delovne_skupine.pdf
http://www.planbzaslovenijo.si/images/novice/Letno_srecanje_mreze_2019-_delovne_skupine.pdf
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4. Rezultati srečanja 
 

Trenutno stanje v mreži (na podlagi analize sil v polju)  

 

Mreža deluje že 10 let. 

Fokus je na politikah in strokovni podpori, ki jo mreža nudi organizacijam. 

Mreža je prepoznan akter v političnih krogih, a manj prepoznavna širše. 

Zavoljo delovanja mreže okoljske teme postajajo politične. 

Mreža (še) ne pokriva tem, kot so: voda, kemikalije, tla in hrup. 

Projektna partnerstva med nekaterimi članicami mreže so stalna in močna, toda obenem tudi v coni 

udobja. 

Komunikacija poteka skoraj izključno po mailing listah in novičniku. 

Kljub zavezam k obveščanju mreže, članice tega ne počno oz. ne počno zadosti; med razlogi za to je 

nelagoden občutek ob pošiljanju, ker se člani ne poznajo med seboj in ker na poslano ni odziva oz. je 

premalo odziva. 

Opazna je asimetrija v aktivnosti med profesionalnimi in majhnimi, prostovoljsko delujočimi 

organizacijami; majhne, delujoče prostovoljsko, brez zaposlenih, se sprašujejo, kakšen je njihov 

prispevek in pomen v mreži. 

Število v mreži aktivnih članic je relativno majhno, geografsko pa je večina članic iz osrednje Slovenije. 

Med dobrimi praksami so: servis za usposabljanja, spoznavanje oz. razumevanje resorjev, baza znanj. 

Opazno je pomanjkanje izmenjave dobrih praks na terenu. 

Identiteta članic je primarno vezana na lastne organizacije in šele potem na mrežo (če sploh); izziv je 

doseči identifikacijo članic z mrežo. 
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Zaželeno stanje v dveh letih 

 

Mreža Plan B za Slovenijo ima prepoznaven obraz, vsebinsko in oblikovno (vizualno). 

Članice se bolje poznajo med seboj, k čemur prispevajo: 

- predstavitve pri organizacijah 

- mesečni kavarniški dnevi (ob dobri kapljici, sproščeno, zabavno) 

- krepitev sodelovanja s področnimi mrežami 

- delavnice 

- izleti 

- srečanja 

- skupne akcije 

Oblikovan je dober katalog NVO in zlasti posameznikov, ki v njih delajo (vizualno); kar je temelj vse 

bolj naravne komunikacije v mreži. 

Mreža je prepoznavna navzven. 

Mreža nudi ustrezno podporo organizacijam (novosti: mentorstvo, botrstvo, krepitev vezi med 

profesionalnimi in prostovoljskimi NVO). 

Stabilnejše delovanje mreže in NVO omogočajo zagotovljene finance (vsaka članica ima toliko 

zaposlenih, kot jih potrebuje). 

Sektorsko se povezujemo.  

V zagovorniških aktivnostih si drznemo zaostrovati retoriko. 

Na voljo so nam pravna sredstva in jih znamo uporabljati. 

Vzpostavljena primerna podpora novim članicam, ki jim olajšuje pridružitev in rast mreže. 

Članarina zagotavlja temeljna sredstva za delovanje mreže. 

Ali mreža postane pravna oseba, je še stvar premisleka glede na razmere. 

 

Dodatno so prisotni ugotovili, da zagovorništvo sicer dosega ciljne (politične) publike, je pa vendarle 

veliko prostora, kako zagovorništvo okrepiti. Zlasti pomembno je delati na identiteti mreže 

(usmerjenost navznoter, konsolidacija članstva, neformalno spoznavanje), javni prepoznavnosti, 

povezovanju z mladimi, razvoju novih kapacitet, jasnosti na področju skupnih dejavnosti, za katere bi 

mreža pridobivala sredstva. 

 

 



 
 

6  
 

Motorji in zavore 

 

V skupinskem delu so se udeleženci posvetili identifikaciji t. i. motorjev in zavor. Motorji so »sile«, ki 

prispevajo k razvoju mreže v želeni smeri ter jih je možno prepoznati in opisati. Zavore so »sile«, ki 

prav nasprotno, ovirajo razvoj mreže v želeni smeri. 

 

Tako motorje kot zavore so udeleženci strnili v skupine in razvrstili po prioritetah, pri čemer so na 

najvišja mesta postavili tiste, ki bi – če bi se zgodili najprej – izrazito prispevali h krepitvi ostalih 

motorjev oz. k pešanju zavor. 

 

Končni rezultat razporeditve motorjev in zavor je izgledal takole: 

 

Motorji: 

1. Mesečna srečanja (hrana …); redna srečevanja 

2a. Programsko financiranje; 2b. krepitev dialoga z uradniki (formalno in neformalno) 

3a. Učinkovito obveščanje v mreži; 3b. Priprava imenika / kataloga organizacij (slike ljudi, opis, 

kontakt); 3c. Posodobitev spletne strani mreže; 3d. FB stran in skupina (morda tudi Twitter); 3e. 

Skupna baza projektnih partnerstev, strokovnih analiz, raziskovalnih nalog; 3f. Različna podpora 

članicam; 3g. Članarina 

4. Večja kreativnost, več oblik dialoga (zagovorniških aktivnosti) 

5. Evropske mreže 

 

Zavore: 

1a. Okorna struktura in slabo informiranje; 1b. trenuten način delovanja delovnih skupin 

2. Neprepoznavanje pomembnosti delovanja drugih organizacij 

3. Brez € 

4. Majhne kapacitete (ljudje, finance)  

5. Preveč dražljajev; projekti 

6. Fluktuacija ljudi v NVO 

 

 



 
 

7  
 

 

 
 

Določitev prioritet 

 

Nazadnje so udeleženci izluščili dva motorja in eno zavoro ter v skupinah oblikovali načrt aktivnosti. S 

tem so prišli do naslednjih rezultatov. 

 

1. Redna srečanja 

 

V kratkem bo organizirano prvo sproščeno druženje članic mreže. Izbran je bil datum 9. 5. 2019. 

Druženje bo potekalo v prostorih Društva Smetumet. Srečanja bodo potekala okvirno vsaka dva 

meseca, gostitelji se bodo izmenjevali. 

 

2. Boljša struktura, informiranje in identiteta 

 

V tej skupini so bili zbrani pretežno mlajši med udeleženci. Za boljše poznavanje konkretnih ljudi, 

aktivnih pri članicah mreže, bodo: 

- Oblikovali predstavitvene razglednice, na katerih bodo predstavljene osebe s sliko in nekaj 

podatki, intervjujem – v mesečnih novicah bi predstavili 3 osebe oz. organizacije. 

- Ustvarjen bo organigram mreže, da bo struktura bolj jasna in pregledna. 

- Vse članice so povabljene k več foto materiala za mesečne novice, Facebook ipd. 

- Že isti dan je bila ustanovljena Facebook skupina Plana B za Slovenijo. 

- Člani skupine, ki je delala na tej nalogi, so se zavezali, da bodo preklicali vseh 39 organizacij in 

jih zaprosili za odgovor na 4 vprašanja: 

o Kaj doprinašamo k mreži Plan B za Slovenijo? 

o Kaj delamo? Za kaj se lahko drugi obrnejo na nas? 

o S čim se pohvalimo? 

o Kaj je naša asociacija na Plan B za Slovenijo? 
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3. Kako naj se Plan B za Slovenijo nadaljuje glede na to, da se financiranje zaključuje? 

(Stabilnejše financiranje in krepitev odnosa z uradniki) 

V tej skupini so bile izkušenejše osebe, ki poznajo mrežo Plan B za Slovenijo od začetka, ter prav tako 

sistem financiranja in komunikacije z uradniki. 

Sklep je bil, da se bo delovanje mreže v letu 2019 nadaljevalo ne glede na to, ali bodo pridobljena 

nova projektna sredstva.  

Če se bo odprla priložnost (objava razpisa), bo v mreži vzpostavljen proces za pripravo projektne 

prijave, ki ga bo vodila organizacija koordinatorica v sodelovanju s programskim svetom.  

Če priložnosti za pridobitev sredstev ne bo, pa predvidevajo naslednje: 

- Redna srečanja za sproščeno druženje članic mreže se bodo nadaljevala 

- Delo bo osredotočeno na odzivanje na aktualno politično dogajanje, oblikovanje stališč mreže 

in skupno nastopanje v okviru zmožnosti 

- Novice bodo verjetno skrčene, izhajale bi nekoliko redkeje (na tri mesece), uredništvo bi lahko 

rotiralo med članicami 

- Stroški za spletno stran bi se krili iz minimalnih članarin 

- Med idejami je bil tudi odklop od nacionalnega vira sredstev in iskanje mednarodnih 

finančnih virov 

- Članice mreže vabimo k razmisleku o idejah za alternativne vire financiranja dela mreže 

 

V zaključku dneva so udeleženci določili, kaj je še potrebno za dosego zastavljenih ciljev v trenutnem 

kontekstu mreže in širše. Potrebno je poiskati učinkovit način delovanja delovnih skupin za naprej in 

doseči več odzivanja članic. S tem v zvezi so zaželene nove ideje (sporočiti koordinatorju), da vidimo, 

kaj bi se bolje prijelo. 

 

V odgovor na vprašanje: Ali je kakšna prelomna aktualna tema, v kateri bi bilo potrebno fokusirano 

povezati dejavnosti mreže za doseganje kumulativnega učinka? so udeleženci identificirali: trajnostno 

prometno politiko (problem načrtovane širitve ljubljanske obvoznice in neupoštevanje predlagane 

trajnostne rešitve),  »Hands on« projekte, podporo gibanju mladih za podnebno pravičnost, 

dolgoročno podnebno strategijo ter energetski in podnebni načrt. 

 

 

Poročilo sta pripravila: 

Nara Petrovič (moderator) in 

Polona Valič (koordinatorka mreže) 


