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Objavljen zbornik Plan B 2.0 
»Če hočemo kot človeštvo preživeti, če hočemo kot narod 
imeti prihodnost, moramo bistveno zmanjšati pritiske na 
okolje in začeti upoštevati omejitve planeta. Zato trajnostni 
razvoj nima alternative.« To je ena od sedmih glavnih tez 
»Plana B za Slovenijo 2.0«, ki ga je objavila Umanotera.  

Teze Plana B 2.0 je Umanotera predstavila na septembrskem 
zaključnem razvojnem forumu v Državnem svetu v Ljubljani, 
na katerem je sicer potekal pogovor na temo Slovenija kot 
model trajnostnega razvoja. Uvodno predavanje z naslovom 
Majhna država, velik vpliv, je imel eden najpomembnejših 
okoljskih mislecev George Monbiot.  Njegovo predavanje na klikn.si. 
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 V zborniku Plana B za Slovenijo 2.0 Umanotera v tezah Plana B 2.0 med 
drugim piše, da je trajnostni razvoj lahko ključna primerjalna prednost 
Slovenije. »Kriza je dobra priložnost za nadomeščanje iztrošenih pristopov 
z nizkoogljičnimi, energetsko učinkovitimi in socialno sprejemljivimi 
pristopi. Samo ti pomenijo resne poslovne možnosti, zanesljiva delovna 
mesta in dolgoročno izboljšanje kakovosti življenja,« poudarjajo v 
Umanoteri. Ob tem izražajo prepričanje, da učinkovita raba energije, 
prehod iz fosilnih na obnovljive vire in pametna omrežja prinašajo večjo 
zanesljivost oskrbe z energijo, blažijo cenovna nihanja na trgu in 
prispevajo k ohranjanju podnebja. Hkrati opozarjajo tudi na pomen 
zemljišč, ki po njihovih besedah niso zgolj kosi zemlje, zanimivi le z vidika 
kmetijstva ali gozdarstva.  

V svojih sedmih tezah opozarjajo še, da samo zaradi gospodarske rasti 
nismo ljudje ne bolj srečni, ne bolj zadovoljni.  »Če hočemo postati 
družba zadovoljnih ljudi, moramo kazalce razvoja, ki so osredotočeni 
izključno na gospodarsko rast, čim prej nadomestiti s celostnimi kazalci, ki 
uravnovešeno upoštevajo socialni, okoljski in ekonomski vidik življenja.«  

Zbornik Plan B za Slovenijo 2.0  
Informacije: Nina Tome, koordinatorka projekta, 059071334, nina.tome@umanotera.org    
 

----------------------------- 

Slovenija v mnogih primerih ne izvaja  
svoje okoljevarstvene zakonodaje 

V Sloveniji  je razkorak med predvolilnimi zavezami in zakonodajo na 
področju varstva okolja in trajnostnega razvoja ter njihovim izvajanjem 
precejšen. To je eno glavnih sporočil poročila  »Ogledalo vladi 2010 – 
Zeleni nevladni monitor«, ki ga je v sodelovanju s  partnerji iz mreže Plan 
B za Slovenijo pripravila Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni 
razvoj. »Ogledalo vladi 2010 dokazuje, da je neizvajanje sprejetih 
programov na področju varstva okolja ena največjih težav slovenske 
okoljevarstvene politike,« je poudarila vodja projekta Gaja Brecelj. 

Zaradi pomanjkljivega izvajanja okoljske zakonodaje proti Sloveniji že 
teče vrsta postopkov v okviru Evropske unije, zato državi grozijo sankcije. 
Še pomembneje pa je, da s takšnim razkorakom med zavezami in dejanji 
ne bomo dosegli prehoda v družbo, ki bi jo želeli in morali zapustiti 
zanamcem - nizkoogljično družbo z dobro ohranjenim stanjem 
naravnega okolja, je zapisano v poročilu. »Vlada bi morala končno preseči preživeto miselnost o okolju 
kot zaviralcu razvoja in prepoznati velike priložnosti okoljevarstvenih ukrepov: za višjo kakovost življenja,  
za spodbujanje večje konkurenčnosti in za nova, zelena delovna mesta,« je dodala Gaja Brecelj. 
 
Ogledalo vladi 2010 kaže nespodbudno stanje pri področjih prometa, energetike in sistemov za ravnanje 
z okoljem, kjer Slovenija glede na povprečje Evropske unije zaseda zelo slabo mesto. Problemi so opazni 
tudi na področjih odpadkov in kakovosti zraka ter pri prehodu v trajnostno kmetijstvo in na področju 
podnebnih sprememb (tako pri ukrepih prilagajanja nanje kot pri ukrepih za zmanjševanje izpustov). Kot 
pomemben napredek so avtorji poročila izpostavili sprejetje Akcijskega načrta za zeleno javno naročanje, 
ki je načelno usmeritev za zeleno javno naročanje operacionaliziral, in podatek, da so bila letos  med 
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industrijskimi napravami izdana vsa dovoljenja IPPC. 
Slovenija je tudi na področju čistilnih naprav dosegla velik 
napredek. Od leta 2000 do leta 2009 se je število čistilnih 
naprav več kot podvojilo (iz 115 na 262). Povečuje se tako 
količina odpadne vode iz gospodinjstev, ki konča na 
čistilnih napravah, kot tudi stopnja njenega čiščenja.  
Poročilo ogledalo vladi so avtorji predstavili tudi Odboru 
Državnega zbora za okolje in prostor.  Odbor bo 
Državnemu zboru med drugim predlagal, naj sprejme 
sklep, da izvajanje zavez in zakonodaje na področju varstva 
okolja in trajnostnega rzavoja ni zadovoljivo,  ter da naj 
vladi naloži preučitev možnosti priprave kriznega 
programa, v katerem bodo opredeljeni ukrepi za vsako 
posamezno kritično področje.  

Celotno poročilo: Ogledalo vladi 2010 - Zeleni nevladni monitor  
Informacije: Gaja Brecelj, 01 439 48 95, gaja@umanotera.org    
 

----------------------- 

Nevladne organizacije bi lahko prevzele izvajanje nekaterih 
javnih nalog 

Focus društvo za sonaraven razvoj v poročilu "Prenos izvajanja javnih nalog in pooblastil na področju 
trajnostnega razvoja in varovanja okolja na nevladne organizacije" ugotavlja, da lahko okoljske in 
naravovarstvene nevladne organizacije bolj učinkovito opravljajo nekatere javne naloge na področju 
trajnostnega razvoja in varstva okolja ter narave kot vlada. "Nevladne organizacije opravljajo številne 
naloge, ki jih same ocenjujejo kot potrebne. Del teh nalog se pojavlja kot korektiven mehanizem za 
delovanje vlade in zato se pojavlja vprašanje, ali ne bi bilo smiselno vsaj nekatere vladne funkcije prenesti 
na nevladne organizacije, obenem pa jim zagotoviti stabilno okolje za delovanje. Tako bi lahko učinko-
vito opravljale tudi funkcije, ki morda niso del nalog vlade, vendar pa predstavljajo komplementarne in 
korektivne dejavnosti, s katerimi se vladne naloge dopolnjujejo in izboljšujejo," je na okrogli mizi ob 
predstavitvi poročila predlagala predsednica Focusa Lidija Živčič. 
 
"Okoljske organizacije ocenjujejo, da imajo zadostne kapacitete za delo na področjih informiranja in 
ozaveščanja javnosti o okoljskih vsebinah ter priprave strokovne literature, poročil, analiz ali izobra-
ževalnih orodij. Zelo malo organizacij pa ima zadostne kapacitete za analiziranje izvajanj politike, 
postavljanje vsebin na politično agendo ter sooblikovanje okoljske zakonodaje," je poudarila Živčičeva 
 in dodala: "Vlogo nevladnih organizacij v postopkih odločanja je nujno treba pripoznati in sicer ne samo 
skozi pravno-formalne osnove, temveč tudi v praksi. Ključnega pomena je tudi to, da se oblikuje 
podporno okolje za sodelovanje nevladnih organizacij v procesih odločanja tako v smislu gradnje 
kapacitet kot v smislu financiranja." 
 
Poročilo na http://www.focus.si/files/Publikacije/prenos_NVO.pdf 
Kontakt: lidija@focus.si 
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Prenovljene Teze za trajnostno prometno politiko 

Teze za trajnostno prometno politiko Slovenije  so v avtorstvu Koalicije nevladnih organizacij za 
trajnostno prometno politiko nastale leta 2006 kot odgovor na napore slovenske vlade, da sprejme 
prometno politiko Slovenije. Po štirih letih so avtorji teze pregledali in jih uredili glede na današnje stanje 
prometa v Sloveniji. Rezultat je 10 prenovljenih tez, ki so:  

 
• Cena prometa mora vključevati vse eksterne stroške. 
• Kontinuirano moramo izboljševati varnost in kakovost prometne infrastrukture z upoštevanjem 

vseh udeležencev prometa. 
• Novogradnja cest mora upoštevati načela prometnega protokola alpske konvencije. 
• Temeljito moramo prenoviti javni potniški promet. 
• Blagovni promet – predvsem tranzitni blagovni promet – mora biti stimuliran za prehod na 

železnico. 
• Prometne tokove moramo upravljati okolju in družbi prijazneje. 
• Prometna politika RS naj aktivno poseže v problematiko mestnega prometa. 
• Večja učinkovitost vozil lahko pripomore k zmanjšanju emisij nevarnih plinov. 
• Ozaveščanje in informiranje ljudi sta ključna vzvoda za uveljavitev trajnostne prometne politike. 
• Vzpostaviti moramo okoljski monitoring vzdolž večjih prometnic. 

 
Podrobnosti prenovljenih Tez za trajnostno prometno politiko na spletni strani CIPRA Slovenija.  
 
------------------------------- 

Srečanje s prometnim ministrom 
 
Okoljske organizacije so na obisku pri prometnem ministru Patriku Vlačiču poudarile pomen trajnostne 
mobilnosti. Ključna tema pogovora je bil integriran javni potniški promet.  Ministra so v imenu številnih 
ljudi iz Slovenije, ki nimajo dostopa do avtomobila in se zato soočajo z ogromnimi problemi pri rabi 
javnega prevoza, opozorili, da je v slovenskem javnem prevozu stanje nevzdržno, je povedala Marjetka 
Benčina, vodja programa Mobilnost v Focus društvu za sonaraven razvoj. Kakovostna nadgradnja 
javnega potniškega prometa je ključni dejavnik pri reševanju prometne problematike, zato pristojne 
pozivamo, naj namesto širjenja cestnega in avtocestnega omrežja podpirajo razvoj kakovostnega in 
avtomobilu konkurenčnega javnega potniškega prometa, je še pojasnila. 
 
Za oživitev javnega potniškega prometa je ključnega pomena, da se slednjega postavi na višje 
prednostno mesto. Slovenija mora na področju javnega prevoza stopiti v korak z drugimi razvitimi 
evropskimi državami in obstoječi sistem javnega prevoza prilagoditi sodobnemu življenjskemu stilu in 
potrebam tistih skupin, ki ga v največji meri uporabljajo, je izpostavil Leon Kebe iz Cipre Slovenija. 
 
Na srečanju so organizacije ministru Vlačiču predale tudi sveženj predlogov za trajnostno mobilnost oz. 
t.i. Teze za trajnostno prometno politiko. S Tezami vladi predlagamo predvsem bolj enakovredno 
obravnavo vseh oblik mobilnosti, omejevanje prehoda tovornega prometa preko Slovenije in prenos na 
železnico, upravljanje prometnih tokov na okolju in družbi bolj prijazen način, učinkovit in kakovosten 
javni potniški promet ter redno spremljanje okoljskih posledic prometa, je na kratko povzel iniciativo 
okoljskih organizacij predsednik Cipre Slovenija Matej Ogrin. 
 
Kontakt: Marjeta Benčina, Focus društvo za sonaraven razvoj, marjeta@focus.si ,  031 398 803 
Matej Ogrin, Cipra Slovenija, matej.ogrin@siol.net, 041 612 604 
Leon Kebe, Cipra Slovenija, leon.kebe@cipra.org,   059 0071322 
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Nadaljevanje kampanje 
Ukrepaj zdaj! 

Nevladne organizacije Focus društvo, Umanotera, 
Greenpeace Slovenija in Brez izgovora Slovenija 
nadaljujejo kampanjo Ukrepaj zdaj!. Cilj kampanje 
je javnost informirati sprejemanju podnebnega 
zakona za Slovenijo in ustvariti pritisk za sprejem 
ambicioznega in učinkovitega zakona. Pobudniki 
kampanje javnost pozivajo k sodelovanju na 
spletnem shodu v podporo podnebnemu zakonu. 

Kampanja Ukrepaj zdaj! je pred podnebnim vrhom v Koebenhavnu leta 2009 povezala v akcijo slovenske 
organizacije civilne družbe in posameznike, ki so zahtevali, da Slovenija odigra svojo vlogo v boju proti 
podnebnim spremembam. Pobudniki kampanjo zdaj nadaljujejo. Delo bodo nadaljevali z osredoto-
čanjem na sprejem ambicioznega podnebnega zakona za Slovenijo, ki bo postavil okvire za prehod 
Slovenije v nizkoogljično družbo. »Vlada se je zavezala, da nas popelje v nizkoogljično družbo. Sprejem 
podnebnega zakona je nujen in pomemben korak v to smer,« pravi Barbara Kvac iz Focus društva za 
sonaraven razvoj. "Ker ne želimo, da bi s sprejetjem slabega zakona zamudili priložnost za pravočasno 
ukrepanje, smo ponovno združili moči v kampanji Ukrepaj zdaj!" dodaja Kvacova. 

Dejan Savić iz Greenpeace Slovenija izpostavlja: »Slovenija potrebuje zakon, ki bo določil  dolgoročen, 
znanstveno utemeljen cilj zmanjšanja izpustov, spodbudil učinkovito ukrepanje in vzpostavil 
odgovornost za doseganje zastavljenih ciljev.« Po mnenju pobudnikov kampanje lahko podnebni zakon 
postavi okvire za prehod v nizkoogljično družbo, usmerja sprejemanje politik, ukrepov in investicijskih 
odločitev, gospodarstvu in družbi kot celoti pa da jasen signal, da so podnebne spremembe resna 
grožnja, s katero se moramo nujno in učinkovito spopasti. 

Predstavniki organizacij, pobudnic kampanje, so se sredi septembra srečali s predstavniki Službe vlade za 
podnebne spremembe in jim predstavili svoja stališča do osnutka podnebnega zakona. Poudarili so, da 
mora biti zakon, ki bo sprejet, ambiciozen in učinkovit: določa naj z znanstvenimi spoznanji skladen cilj 
zmanjšanja emisij, mehanizme za doseganje ciljev, jasen in učinkovit sistem spremljanja izvajanja ter 
sankcije za nedoseganje ciljev. Kampanja Ukrepaj zdaj! bo potekala do sprejetja zakona v Državnem zboru. 

Spletna stran kampanje http://www.ukrepajzdaj.org/.  

 
-------------------------------- 

Letno srečanje Mreže Plan B  
za Slovenijo 
Člani Mreže Plan B za Slovenijo ter druge okoljske nevladne 
organizacije in iniciative so se 9. septembra v Ljubljani sestale na 
letnem srečanju. Na njem so preverili vodila za delovanje mreže in 
prek SWOT analize identificirali prednosti in pomanjkljivosti ter 
priložnosti in nevarnosti delovanja.  Kot prednosti so izpostavili 
odgovornost in motivacijo, sodelovanje in raznovrstnost ter znanje in 
izkušnje. Za pomanjkljivosti so označili pomanjkljiv način delovanja 
in organiziranost , kadrovsko podhranjenost in pomanjkanje sredstev. Udeleženci srečanja so priložnosti 
med drugim prepoznali v relativno visoki stopnji ozaveščenosti, razvojnih potencialih in vrednotah, 
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pomanjkljivosti pa v odnosu javnega sektorja do nevladnih organizacij, splošni klimi v družbi in 
nestimulativnem sistemu financiranja. 

Prijava na nov razpis Ministrstva za javno upravo  
24. septembra se je Umanotera skupaj s partnerskimi organizacijami CIPRA Slovenija, društvo za varstvo 
Alp; Focus društvo za sonaraven razvoj; Pravno informacijski center – PIC Ljubljana; Društvo Ekologi brez 
meja in Inštitut za trajnostni razvoj prijavila na Javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij 
in civilnega dialoga za obdobje 2010-2012 v programu podpore vsebinskim mrežam. Rezultate razpisa 
pričakujemo novembra, decembra pa se – če bo naša prijava uspešna - spet oglasimo s svežimi novicami 
Plana B. 

 

 

---------------------------------- 

Novice mreže Plan B za Slovenijo izdaja mesečno Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj,  
p.p. 4440, 1000 Ljubljana, tel.: 01 439 7100, www.umanotera.org. Uredništvo 12. številke: Karmen Kogoj Ogris, 
karmen@umanotera.org. Koordinacija projekta Plan B za Slovenijo: Nina Tome, nina.tome@umanotera.org.  

 

 


