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Pregled izvedenih aktivnosti v okviru Podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo v 
obdobju med 23. 12. 2021 in 17. 5. 2022 in finančno poročilo 

 
1. specifični cilj: Okrepiti strokovno usposobljenost vsebinske mreže na področju okolja ali prostora 
ter na dodatnih vsebinskih področjih, v primeru, da vsebinska mreža vključuje NVO-je iz dodatnih 
vsebinskih področij, za reševanje podnebnih izzivov. 
 
Izvedene aktivnosti: 
 

- Izvedba strokovnih izobraževanj  o temah povezanih z blaženjem podnebnih sprememb in 
prilagajanjem nanje: 

 
V obdobju med januarjem in majem smo v okviru Podnebnega programa mreže organizirali 
strokovno usposabljanje na temo novega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), ki ga je izvajal okoljski 
pravnik Aljoša Petek s Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC). V okviru 
predavanja so bile predstavljene bistvene novosti, ki jih prinaša ZVO-2 ter kaj te spremembe 
najverjetneje prinašajo v praksi. Dogodek je bil namenjen organizacijam članicam mreže ter drugim 
NVO in civilnim gibanjem, ki jih tematika predavanja zadeva. 
 

- Udeležba na strokovnih posvetih, konferencah in izobraževanjih 
 

Člani programskega sveta mreže Plan B za Slovenijo so se v tem obdobju udeležili treh strokovnih 
dogodkov, in sicer vseh treh v okviru Podnebnega programa.  
 

- Članstvo v mednarodni mreži s področja podnebnih sprememb CAN Europe  in v 
mednarodni mreži EEB - European Environmental Bureau 
 

Koordinator DS Zeleni razvojni preboj je kot predstavnik DS oz. mreže Plan B za Slovenijo sodeloval v 
akciji Climate Action Network Europe, v okviru katere smo na slovenske poslance v Evropskem 
parlamentu naslovili priporočila za revizijo direktive o energetski učinkovitosti na mehanizme javnih 
financ. Poudarek akcije CAN Europe je bil na učinkovitem daljinskem ogrevanju v državah srednje in 
vzhodne Evrope (CEE).  
 
Koordinatorka DS Podnebne politike se je udeležila strateškega srečanja mreže Climate Action 
Network Europe.  Srečanje je bilo namenjeno informiranju o poteku razprav o zakonodajnem svežnju 
Pripravljeni na 55, medsebojni seznanitvi o stališčih držav članic do posameznih elementov svežnja in 
o nadaljnjih aktivnostih na teh dosjejih. 
 
Koordinatorka je v tem obdobju posredovala dve informaciji od CAN EU.  



2. specifični cilj: Okrepiti zagovorniško usposobljenost vsebinske mreže in njenih članic pri 
oblikovanju in izvajanju sektorskih politik, ki so povezane s podnebnimi cilji 
 
Izvedene aktivnosti:  
 

- Krepitev zagovorniške usposobljenosti članic mreže  
 
Skupaj z Mrežo za prostor smo 24. 3. 2022 organizirali dogodek z uspešnim okoljskim odvetnikom 
Janom Hasselmanom iz organizacije EarthJustice, ki je iz svoje prakse predstavil, kakšne so uspešne 
zagovorniške strategije. Dogodek je bil namenjen članicam obeh mrež ter drugim zainteresiranim 
nevladnim organizacijam.  

- Zagovorniške aktivnosti mreže za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje 
 
S pripombami / predlogi / komentarji smo se odzvali na naslednje dokumente in procese: 
 

o Zakon o upravljanju Javnega potniškega prometa: upoštevani so bili predlogi o 
enotnem poimenovanju upravljavca – družba, predlog za uskladitev višine kazni v 
primeru kršitve potnikov, predlog o vključitvi vseh poti (ne samo rečnih) v shemo IJPP 
ter zahtevek za zahtevek za daljše obdobje izkušenj za delovno mesto direktorja 
družbe (iz 5 na 10 let). 
 

o Aktivnosti na področju kohezijske politike 2021-2027: stališča, ki smo jih oblikovali 
do programa Kohezijske politike na naslednjo perspektivno smo predstavili na 
sestanku 7. 1. s SVRK in pripravljavci CPVO, prav tako smo sodelovali pri pripravi 
pripomb na CPVO za program (aktivnosti vodi delovna skupina za Zeleni razvojni 
preboj). Prejeli smo odziv Ministrstva za infrastrukturo na naše stališče o programu 
kohezijske politike. 

 
o Uredba o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov: 

komentarje in pripombe smo posredovali na Ministrstvo za infrastrukturo. 
 

o Uredba o pravici do nadomestila za kritje posrednih stroškov emisij toplogrednih 
plinov: stališče mreže posredovano Ministrstvu za okolje in prostor, kot skupno 
stališče Mreže Plan B in Mreže za prostor. 
 

o Zakon o varstvu okolja (ZVO-2): V okviru postopka sprejemanja Zakona o varstvu 
okolja (ZVO-2) v Državnem zboru smo za mrežo pripravili amandmaje na predlog 
zakona na določila o posrednih stroškov (vezano na Sklad za podnebne spremembe). 
Amandmaji so bili poslani članom Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor 
3.2.2022, kot skupno stališče mrež Plan B in Mreže za prostor. 
 

o Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za 
podnebne spremembe v obdobju 2021-2023: Ministrstvu za okolje in prostor smo 
posredovali pripombe na predlagane nove ukrepe kot skupno stališče mreže Plan B 
za Slovenijo in Mreže za prostor. 
 

o Strateški načrt Skupne kmetijske politike: V okviru tega je skupina DS za kmetijstvo 
sodelovala v opozarjanju na nujnost priprave Okoljskega poročila, med drugim z 
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dopisom Evropski komisiji o nedopustnosti izostanka le-tega tekom celotnega 
obdobja javne razprave o SN SKP v letu 2021.  

 

Pripravili smo tudi: 
 

o Odziv na Potniški center Ljubljana: odziv je pripravila Koalicija za trajnostno 
prometno politiko. V dopisu smo opozorili na pomanjkljivo vključevanje in 
informiranje javnosti o tem ključnem projektu za razvoj javnega potniškega prometa 
v Ljubljani in državi. Pripravili smo sporočilo za medije in grafične sheme, za lažje 
razumevanje situacije na območju PCL (Potniški center Ljubljana). 
 

o Odziv na predvidene investicije Evropske investicijske banke v zelene in digitalne 
projekte, med njimi so se znašli tudi projekti povezani s cestno infrastrukturo. V 
dopisu smo Evropsko investicijsko banko pozvali, da ne podpre netrajnostnih naložb.   
 

o Zbiranje informacij glede prodaje Selekcijsko-poskusnega centra Ptuj (SPC Ptuj) 
novoustanovljenemu javnemu podjetju Center za avtohtone sorte semen d.o.o. 

 
 

- Zagovorniške aktivnosti za finančno stabilnost NVO za izvajanje podnebnega programa: 
 

o V okviru kampanje #enprocentzanaravo smo pripravili in izvedli kviz na platformi 
Typeform, glede kviza je bila pripravljena tudi objava za Eko sklad. Za člane Plan B je 
DS finance oblikovala in jim posredovala tri osnutke/template FB objav za kampanjo z 
dosedanjimi grafikami, da lahko kampanjo objavljajo tudi po svojih željah in 
potrebah. 
 

o Predstavitev vloge okoljskih NVO: pripravili smo osnovno besedilo o vlogi, ki jo 
imajo okolijske NVO za družbo, z namenom predstavitve in približevanja našega 
delovanja financerjem in javnosti (objavljeno tukaj). V pripravi sta tudi krajše  
besedilo in ključna sporočila.  
 

o Sestanek z Loterijo Slovenijo o možnosti vzpostavitve »Zelene srečke«, 
 

o Priprava gradiva za naravovarstvene NVO glede možnosti financiranja za aktivnosti, 
ki jih izvajajo te organizacije, 
 

o Pripravljen je bil predlog za povečanje sredstev za NVO v okviru javne razprave na 
Odlok o spremembi odloka o programu porabe sredstev Sklada za podnebne 
spremembe. 

 

 

 

 

 

https://www.planbzaslovenijo.si/images/mreza/donacija-dohodnine/Kaj_smo_in_delamo_okoljske_nevladne_organizacije.pdf
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3. specifični cilj: Okrepiti medsektorsko povezovanje, mreženje in sodelovanje za razvoj novih 
rešitev v okviru blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje. 

Izvedene aktivnosti:  
 

- Organizacija nacionalnih dogodkov: 
 
Pričeli smo z organizacijo drugega nacionalnega dogodka, ki bo potekal v mesecu oktobru. Z IPOP 
smo izvedli dve srečanji na to temo in določili okvirno temo dogodka ter naredili seznam možnih 
sodelujočih. Dogodek bo na temo prilagajanja na podnebne spremembe. 
 

- Analiza izvajanja podnebnih politik: 
 

o Spremljanje NEPN: V marcu 2022 je mreža pristopila k pripravi lastne analize 
izvajanja NEPN, ki še poteka. Pripravili smo nabor ukrepov, ki bi morali biti izvedeni 
do leta 2022 in preverili njihovo izvajanje. Na podlagi analize pripravljamo poročilo s 
priporočili za odločevalce.  
Sicer pa mreža spremlja izvajanje Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta 
(NEPN) kontinuirano vse od sprejema načrta na vladi. Vključili smo se v pripravo 
nacionalnega načrta za odpornost in okrevanje (NOO), ki je z vidika NEPN pomemben 
za zagotavljanje sredstev za izvajanje NEPN. Trenutno sodelujemo v procesu 
oblikovanja načrtov za rabo evropskih kohezijskih sredstev, ki so prav tako lahko vir 
sredstev za izvajanje ukrepov NEPN. Spremljali smo tudi izvajanje ukrepa “odprave 
škodljivih subvencij”. S tem v zvezi smo komentirali predlog ZVO-2, ki spreminja 
določbe o rabi Sklada za podnebne spremembe, v okviru tega nasprotovali določilu o 
posrednih stroških in v januarju 2022 pripravili odziv na predlog Uredbe  o pravici do 
nadomestila za kritje posrednih stroškov zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov. 
Vključili smo se tudi v pripravo Strategije za opuščanje premoga in prestrukturiranje 
premogovnih regij. Poleg tega smo se vključevali tudi v javne razprave o predlogih 
zakonodaje s področja energetike  -  Uredba o podpori elektriki proizvedeni iz OVE in 
SPTE, Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, ki so 
pomembni za izvajanje ukrepov NEPN. Ker bo revizija NEPN morala upoštevati nove 
cilje in zakonodajo EU, ki bo sprejeta v okviru zakonodajnega paketa »Pripravljeni na 
55«, smo se aktivno vključili tudi v proces sprejemanja te zakonodaje na evropski 
ravni. Tako smo soorganizirali konferenco “Od 55 do 1,5” ter organizirali sestanek z 
odločevalci (MOP) na temo paketa. Z odločevalci vse od objave paketa vodimo redno 
komunikacijo. Na to temo sodelujemo tudi na srečanjih in dogodkih partnerskih 
evropskih okoljskih mrež. 

 
o Podnebni zakon:  V okviru pogajanj z MOP o vsebini ZVO-2 smo pripravili 3 nove 

člene ZVO-2 za področje podnebne politike, ki so vključeni v predlog zakona, ki ga je 
sprejel Državni zbor. 

 
o Resolucija o nacionalnem programu prometa RS do 2030: Pripravili smo odziv na 

spremembo resolucije o Nacionalnem programu razvoja prometa v RS do l. 2030, 
posredovano 10. 12. 2020. KTPP spremlja tudi kako je Resolucija vključena v druge 
strateške dokumente npr. kohezijo.  
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o ZNOrg: Spremljanje izvajanja ZNOrg v pomembnih dokumentih, kot sta ZVO-2, ZON. 
Aktivnosti se prav tako izvajajo v okviru sodelovanja v Konzorciju vsebinskih mrež. 

 
- Sodelovanje v Konzorciju vsebinskih mrež Slovenije:  
 
Koordinatorka mreže je oblikovala osnutek dopisa za stranke, ki so sodelovale na 
državnozborskih volitvah. Dopis je vseboval vprašanje o spoštovanju 23. člena ZNOrg. Dopis je 
poslala SLOGA kot predsedujoča Konzorciju. Poslan je bil tudi dopis vsem koalicijskim strankam v 
trenutni vladi na temo 23. člena ZNOrg in pomembnosti vsebinskih mrež za dialog civilne družbe 
z vlado in njenimi predstavniki.  
 
- Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO: 
 
V obdobju poročanja se delovanje STRIVO ni vzpostavilo, člani Sveta še niso bili imenovani in 
konstitutivna seja prav tako ni bila sklicana. Pripravili smo delovni dokument za bodočega 
ministra s priporočili za sistemsko financiranje okoljskih NVO in glede rednega dialoga med 
ministrstvom in NVO v obliki ustanovitvi Sveta za NVO na pristojnem, oziroma pristojnih 
ministrstvih. 
 
-  Aktivnosti v času predsedovanja RS Evropski uniji: 
 

Kot eno od zaključnih dejanj spremljanja Predsedovanja Slovenije Svetu EU je bilo v sodelovanju z 
nevladnimi organizacijami iz Francije, Češke in Švedske (naslednji Trio predsedstev) pripravljeno 
pismo novemu Triu in javno objavljeno.   
V januarju 2022 je EEB v sodelovanju z Umanotero pripravil še Oceno predsedovanja Slovenije Svetu 
EU, ki smo jo prevedli tudi v slovenski jezik in objavili na spletni strani Umanotere.  
Aktivnost je s tem zaključena. 
 
 

- Državnozborske volitve v sodelovanju z drugimi vsebinskimi mrežami:  
 

o vprašanje strankam pred državnozborskimi volitvami – razvoj JPP: Političnim 
strankam smo poslali vprašanja v povezavi z razvojem JPP – kakšna so njihova 
programska izhodišča in kakšno imajo stališče do uvedbe brezplačnega javnega 
potniškega prometa. 
 

o Vprašanje strankam pred državnozborskimi volitvami o upoštevanju 23. člena 
ZNOrg: v okviru Konzorcija vsebinskih mrež smo 21. februarja 2022 poslali dopis 
vsem političnim strankam, v katerem smo v kontekstu prihajajočih državnozborskih 
volitev 2022 na stranke naslovili vprašanje, s kakšnimi ukrepi bodo uresničili 
spoštovanje 23. člena ZNOrg, ki določa naloge ministrstev pri zagotavljanju 
podpornega okolja za nevladne organizacije. Od nekaterih strank smo prejeli tudi 
odgovore. 
 
 
 

 

https://www.umanotera.org/kaj-delamo/pretekle-aktivnosti/predsedovanje-slovenije-svetu-eu-2021/
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o Kampanja mreže Plan B za Slovenijo v času DZ volitev: 
 

 Analiza programov političnih strank: Pripravili smo analizo predvolilnih 
programov političnih strank z vidikov varstva okolja, zelene energije, 
onesnaževanja ter energetske in mobilnostne revščine.  

 Ob začetku mandata nove sestave Državnega zbora smo v DZ dostavili kartice 
vsem poslancem in poslankam, s katerimi smo jih želeli opozoriti na nujnost 
ukrepanja na področju podnebnih sprememb. S to akcijo smo prav tako 
obeležili svetovni dan podnebnih sprememb 
 

o Srečanja z novinarji: Ob pripravljeni analizi programov strank smo objavili sporočilo 
za javnost, v katerem smo povabili novinarje in drugo zainteresirano javnost na 
srečanje (termin srečanja 21. 4. 2022 ob 11.00). Koordinator DS Zeleni razvojni 
preboj, Andrej Gnezda, je v času predvolilnih aktivnosti iniciative Glas ljudstva 
sodeloval kot strokovni svetovalec glede podnebnih in okoljskih tematik. V okviru teh 
aktivnosti se je med drugim udeležil tudi novinarskega zajtrka v Pritličju (3. 4. 2022).  

 
- Srečanja z ministrstvi in drugimi odločevalci: 

 
o V okviru sprejemanja Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) v Državnem zboru: 

 Člani DS Podnebna politika so v imenu mrež organizirali 6 sestankov s 
poslanskimi skupinami. Sestanki so potekali 17. 2. 2022 (PS Levica, PS LMŠ, 
PS nepovezani) in 21. 2. 2022 (PS SD, PS SAB, PS NSi) 

 Andrej Gnezda se je udeležil 54. nujne seje Odbora za infrastrukturo, okolje 
in prostor, na kateri je potekala razprava o predlogu zakona in amandmajih 
(23.2.2022 in 2.3.2022).  

 

4. specifični cilj: Okrepitev delovanja vsebinske mreže in povezovanja NVO-jev iz primarnega 
vsebinskega področja in NVO-jev iz dodatnih vsebinskih področij, če vsebinska mreža vključuje 
članice iz dodatnih vsebinskih področij, za izzive podnebnih sprememb. 

Izvedene aktivnosti:  

- Delovanje delovnih skupin mreže Plan B za Slovenijo: V obdobju, ki ga zajema poročilo, je 
delovalo 10 delovnih skupin mreže. V okviru delovnih skupin je bilo članicam posredovanih 
56 info elektronskih sporočil. Izvedena so bila 4 srečanja delovnih skupin. Koordinator mreže 
je v tem obdobju članicam mreže posredoval 22 info elektronskih sporočil, 1 sporočilo z 
odzivom in tri vabila.   
 

- Srečanja Programskega sveta mreže:  izvedli smo eno korespondenčno srečanje 
programskega sveta (10. 1. 2022), eno spletno srečanje (17. 2. 2022) ter dve srečanji v živo 
(30. 3. 2022, 11. 5. 2022) 
 

- Razvoj koncepta mreženja naravovarstvenih organizacij za morebitno vzpostavitev nove 
vsebinske mreže s področja varstva narave: Koordinatorka DS za finance, Senka Šifkovič, ki 
je tudi izkušena zagovornica (v tej kapaciteti deluje na PIC), je pripravila osnutek strukture 
zagovorniškega načrta in vsebine prvega poglavja – osnove za pripravo zemljevida 
zavarovanih območij brez upravljavca. V okviru pobude Inštitut 8. marec glede zakonov, ki jih 
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je potrebno popraviti je bil pripravljen tudi predlog za spremembo 137. člena Zakona o 
ohranjanju narave. 
 

- Projekti manjših članic mreže:  Namen projektov je opolnomočenje manjših NVO za 
zagovorniško delo na področju podnebnih sprememb. Sredi novembra 2021 smo v mreži Plan 
B za Slovenijo objavili drugi poziv za članice mreže k prijavi projektnih idej za izvajanje 
Podnebnega programa. Programski svet mreže je na predlog komisije za izbor malih 
projektov podprl izvedbo treh projektov: Vsebina in vizualna podoba prvega centra o delfinih 
(Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce), Kolo parkiRAJ ZA ČEBELE (Ljubljanska 
kolesarska mreža, društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa) ter Kačji 
pastirji in podnebne spremembe (Slovensko odonatološko društvo).  
 

- Srečanja vodij organizacij: Izvedli smo 4 srečanja vodij organizacij ob sledečih datumih: 4. 1. 
2022, tematika strateški razvoj organizacij, 1. 2. 2022, tematika plačne politika znotraj 
organizacij. Srečanje 29. 3. 2022 je potekalo v živo v Okoljskem centru, in sicer smo 
organizirali srečanje vodij z Janom Hasselmanom, z enim izmed vodilnih okoljskih pravnikov iz 
ZDA, ki prihaja iz organizacije EarthJustice. Vsa ostala srečanja so potekala na Zoomu. 
Srečanje 3. 5. 2022 je bilo namenjeno prenosu znanj o fundraisingu. 
 

-  Vzpostavitev nove delovne skupine na področju okolje – zdravje: V tem obdobju je bilo 
izvedeno eno srečanje DS okolje-zdravje, in sicer 11. 2. 2022. V obdobju, ki ga obravnava 4. 
poročilo, so v DS opravljali sledeče aktivnosti:  

o vključevanje v postopek sprejemanja ZVO-2, kjer so na pobudo člana želeli pripraviti 
odziv na amandma vezan na slabšo regulacijo uporabe pirotehnike (v povezavi s 
kakovostjo zraka in zdravjem). Odziva niso pripravili, saj amandma ni bil sprejet oz. se 
je člen združil z drugim členom, kjer ne predvideva slabše regulacije uporabe 
pirotehnike. Ker bo postopek potekal tudi v obdobju naslednjega poročila, bodo 
situacijo spremljali še naprej. 

o priprava osnutka pripomb na Odlok o programu porabe sredstev Sklada za podnebne 
spremembe za obdobje 2021 – 2023 (objavljen 28. 2. 2022) vezanih na vidik 
prilagajanja na podnebne spremembe. Potrjene pripombe DS okolje-zdravje bodo 
poročane v 8. poročilu, saj delo še poteka. 

o Po prilagoditvi časovnice so v vmesnem obdobju začeli tudi z izvajanjem kazalnika 
programa z naslovom Analiza vrednotenja ekonomskih učinkov aktivne mobilnosti. V 
tej fazi so začeli z obsežnim pregledom literature na platformah PubMed, Google 
scholar in ScienceDirect. V drugi fazi bodo v pripravo vključili tudi sektorske partnerje 
iz mreže Plana B in širše. Kazalnik in sama analiza bosta končani tekom naslednjih 
vmesnih poročanj. 

5. specifični cilj: Okrepitev delovanja vsebinske mreže in njenih članic na področju ozaveščanja, 
izobraževanja, informiranja in svetovanja na področju blaženja podnebnih sprememb in 
prilagajanja nanje. 

Izvedene aktivnosti:  

- Priprava promocijskih gradiv in informacijsko-izobraževalne kampanje: potekala je priprava 
promocijskih gradiv in izobraževalno-promocijska kampanja (kampanja »Podnebne 
spremembe in narava«). V izdelavi je vsebinski dokument o problematiki podnebnih 
sprememb in biodiverzitetne krize.  
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- Informacijsko ozaveščevalne kampanje: 
 

o V DS Varstvo narave je potekal izbor prioritetnega naravovarstvenega problema za 
skupno obravnavo v DS ob podpori izkušene zagovornice (Senka Vrbica, PIC); izbrali 
so problematiko upravljanja zavarovanih in varovanih (Natura 2000) območij, ki 
nimajo določenega upravljavca. 

o Informacijska ozaveščevalna kampanja na podlagi raziskav javnega mnenja na 
področju podnebnih sprememb:  Kampanjo smo začeli izvajati v kontekstu 
obeleževanja svetovnega dneva podnebnih sprememb (15. maj). Pripravili smo:  
 sporočilo za javnost: »Degradacijo krajine in uničevanje narave mora bodoča 

vlada zaustaviti, ne pa pospešiti« (5.5.2022; povezava)«. Na podlagi sporočila 
je bil ob mednarodnem dnevu podnebnih sprememb objavljen članek na 
portalu RTVSLO. 

 s kampanjo je povezana tudi aktivnost mreže v državnozborskih volitvah: 
dostava kartic poslankam in poslancem v novi sestavi DZ.  Od predsednice 
Državnega zbora smo prejeli uradno zahvalo.  

o članek za spletno stran Mreže Plan B za Slovenijo, v katerem smo predstavili izsledke 
raziskav Posebnega poročila Eurobarometra ter Evropske investicijske  o javnem 
mnenju na področju podnebnih sprememb.  
 

- Novice s področja naslavljanja podnebnih sprememb:  

V tem obdobju smo objavili 5 Podnebnih novičnikov (januar do maj 2022). 

- Spletna stran mreže Plan B za Slovenijo: 

V tem obdobju smo na spletni strani mreže objavili 12 novičk. 

- Facebook (Fb) stran mreže Plan B za Slovenijo: 

Na dan 15. 5. 2022 je imela FB stran mreže št. Všečkov: 558; št. sledilcev: 62; št. objav: 186 (v 
obdobju januar-maj 2022 je bilo 39 objav). 

 

KOMUNICIRANJE:  

Sporočila za javnost:  

- Kako dolgo še bo država zavirala energetski prehod? (21.3.2022; povezava) 

- Odprto pismo proti zniževanju okoljskih ter zdravstvenih standardov v kmetijstvu v povezavi s 
prehransko varnostjo Slovenije (19.4. 2022; povezava) 

- Medtem ko narava ne more glasovati, mi lahko (20.4.2022; povezava) 

- Degradacijo krajine in uničevanje narave mora bodoča vlada zaustaviti, ne pa pospešiti 
(5.5.2022; povezava) 

 

 

 

https://www.rtvslo.si/okolje/umanotera-pandemija-in-vojna-sta-okupirali-pozornost-ljudi-a-groznja-podnebnih-sprememb-ostaja/627431
https://www.planbzaslovenijo.si/43-news/617-ljudje-zelijo-odlocnejsi-boj-s-podnebnimi-spremembami
https://mailchi.mp/c991a584b645/kako-dolgo-se-bo-drzava-zavirala-energetski-prehod?e=%5bUNIQID
https://mailchi.mp/85f6d656f33d/odprto-pismo-proti-znizevanju-okoljskih-standardov-v-kmetijstvu?e=%5bUNIQID
https://mailchi.mp/8eb7043772c1/narava-ne-more-glasovati-mi-lahko?e=%5bUNIQID
https://mailchi.mp/66c3348c2263/degradacijo-krajine-in-unicevanje-narave-mora-bodoca-vlada-zaustaviti?e=%5bUNIQID
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Medijske objave:  

- 31.1.2022 24ur: https://www.24ur.com/novice/gospodarstvo/gzs-glede-zemeljskega-plina-
ukrep-je-le-zacasne-narave.html  

- 31.1.2022 STA 
https://www.klipingmap.com/v3.0/media/pdf?filePath=2022/01/31/3958eb8e-82ab-11ec-
9115-6d4f79f2b08a&language=sl&topicGroupId=e40d3433-b47f-3f09-b4b6-
b843a46242bd&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated&dcString
Token=37d96499-6ecc-4fe5-a157-84995cbe41c3&processType=0  

- 31.1.2022 Megafon: https://megafon.si/slovenija/nevladne-organizacije-kriticne-do-
subvencij-industrijskim-porabnikom-energije/  

- 31.1.2022 RTVSLO https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/vrtovec-o-energetski-pomoci-tri-
mesece-izpada-omreznine-ne-bo-ohromilo-sistema/610674  

- 1. 2. 2022 Dnevnik: 
https://www.klipingmap.com/v3.0/media/pdf?filePath=2022/02/01/303a3af1-82fa-11ec-
9971-7d6cb2c40ba5&language=sl&topicGroupId=e40d3433-b47f-3f09-b4b6-
b843a46242bd&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated&dcString
Token=37d96499-6ecc-4fe5-a157-84995cbe41c3&processType=0  

- 23.2.2022 RTVSLO: https://www.rtvslo.si/slovenija/se-bo-iz-podnebnega-sklada-financirala-
energetsko-potratna-industrija/613429  

- 22.2.2022 Delo: https://www.delo.si/novice/okolje/porodni-krci-okoljskega-porocila-za-
kmetijstvo/  

- 17.3.2022 24ur: https://www.24ur.com/novice/dejstva/poloznica-za-elektriko-namesto-95-
ta-mesec-le-38-evrov.html 

- 18.3.2022 STA: https://www.sta.si/3014312/izzivi-prihodnje-vlade-podnebna-zakonodaja-in-
opuscanje-fosilnih-goriv  

- 28.3.2022 N1: https://n1info.si/novice/slovenija/minister-vizjak-zeli-lutro-financno-izcrpati/  

- 28.3.2022 Mladina: https://www.mladina.si/215131/minister-vizjak-iz-mascevanja-unicuje-
institut-ki-sciti-bobre-cisto-vodo-in-ogrozene-ekosisteme/  

- 29.3.2022 Val 202: https://val202.rtvslo.si/2022/03/primer-lutre/  

- 2.4.2022 Večer: 
https://www.klipingmap.com/v3.0/media/pdf?filePath=2022/04/01/ad467c8e-b1fe-11ec-
a436-754013d6c2a9&language=sl&topicGroupId=e40d3433-b47f-3f09-b4b6-
b843a46242bd&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated&htmlPlay
er=true&dcStringToken=37d96499-6ecc-4fe5-a157-84995cbe41c3&processType=0  

- 2.4.2022 Dnevnik: https://www.dnevnik.si/1042986392  

- 9.4.2022 N1: https://n1info.si/poglobljeno/ziga-zaplotnik-potrebujemo-jasno-casovnico-
podnebnih-ukrepov/  

- 19.4.2022 Val 202: https://val202.rtvslo.si/2022/04/vroci-mikrofon-372/ 

https://www.24ur.com/novice/gospodarstvo/gzs-glede-zemeljskega-plina-ukrep-je-le-zacasne-narave.html
https://www.24ur.com/novice/gospodarstvo/gzs-glede-zemeljskega-plina-ukrep-je-le-zacasne-narave.html
https://www.klipingmap.com/v3.0/media/pdf?filePath=2022/01/31/3958eb8e-82ab-11ec-9115-6d4f79f2b08a&language=sl&topicGroupId=e40d3433-b47f-3f09-b4b6-b843a46242bd&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated&dcStringToken=37d96499-6ecc-4fe5-a157-84995cbe41c3&processType=0
https://www.klipingmap.com/v3.0/media/pdf?filePath=2022/01/31/3958eb8e-82ab-11ec-9115-6d4f79f2b08a&language=sl&topicGroupId=e40d3433-b47f-3f09-b4b6-b843a46242bd&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated&dcStringToken=37d96499-6ecc-4fe5-a157-84995cbe41c3&processType=0
https://www.klipingmap.com/v3.0/media/pdf?filePath=2022/01/31/3958eb8e-82ab-11ec-9115-6d4f79f2b08a&language=sl&topicGroupId=e40d3433-b47f-3f09-b4b6-b843a46242bd&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated&dcStringToken=37d96499-6ecc-4fe5-a157-84995cbe41c3&processType=0
https://www.klipingmap.com/v3.0/media/pdf?filePath=2022/01/31/3958eb8e-82ab-11ec-9115-6d4f79f2b08a&language=sl&topicGroupId=e40d3433-b47f-3f09-b4b6-b843a46242bd&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated&dcStringToken=37d96499-6ecc-4fe5-a157-84995cbe41c3&processType=0
https://megafon.si/slovenija/nevladne-organizacije-kriticne-do-subvencij-industrijskim-porabnikom-energije/
https://megafon.si/slovenija/nevladne-organizacije-kriticne-do-subvencij-industrijskim-porabnikom-energije/
https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/vrtovec-o-energetski-pomoci-tri-mesece-izpada-omreznine-ne-bo-ohromilo-sistema/610674
https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/vrtovec-o-energetski-pomoci-tri-mesece-izpada-omreznine-ne-bo-ohromilo-sistema/610674
https://www.klipingmap.com/v3.0/media/pdf?filePath=2022/02/01/303a3af1-82fa-11ec-9971-7d6cb2c40ba5&language=sl&topicGroupId=e40d3433-b47f-3f09-b4b6-b843a46242bd&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated&dcStringToken=37d96499-6ecc-4fe5-a157-84995cbe41c3&processType=0
https://www.klipingmap.com/v3.0/media/pdf?filePath=2022/02/01/303a3af1-82fa-11ec-9971-7d6cb2c40ba5&language=sl&topicGroupId=e40d3433-b47f-3f09-b4b6-b843a46242bd&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated&dcStringToken=37d96499-6ecc-4fe5-a157-84995cbe41c3&processType=0
https://www.klipingmap.com/v3.0/media/pdf?filePath=2022/02/01/303a3af1-82fa-11ec-9971-7d6cb2c40ba5&language=sl&topicGroupId=e40d3433-b47f-3f09-b4b6-b843a46242bd&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated&dcStringToken=37d96499-6ecc-4fe5-a157-84995cbe41c3&processType=0
https://www.klipingmap.com/v3.0/media/pdf?filePath=2022/02/01/303a3af1-82fa-11ec-9971-7d6cb2c40ba5&language=sl&topicGroupId=e40d3433-b47f-3f09-b4b6-b843a46242bd&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated&dcStringToken=37d96499-6ecc-4fe5-a157-84995cbe41c3&processType=0
https://www.rtvslo.si/slovenija/se-bo-iz-podnebnega-sklada-financirala-energetsko-potratna-industrija/613429
https://www.rtvslo.si/slovenija/se-bo-iz-podnebnega-sklada-financirala-energetsko-potratna-industrija/613429
https://www.delo.si/novice/okolje/porodni-krci-okoljskega-porocila-za-kmetijstvo/
https://www.delo.si/novice/okolje/porodni-krci-okoljskega-porocila-za-kmetijstvo/
https://www.24ur.com/novice/dejstva/poloznica-za-elektriko-namesto-95-ta-mesec-le-38-evrov.html
https://www.24ur.com/novice/dejstva/poloznica-za-elektriko-namesto-95-ta-mesec-le-38-evrov.html
https://www.sta.si/3014312/izzivi-prihodnje-vlade-podnebna-zakonodaja-in-opuscanje-fosilnih-goriv
https://www.sta.si/3014312/izzivi-prihodnje-vlade-podnebna-zakonodaja-in-opuscanje-fosilnih-goriv
https://n1info.si/novice/slovenija/minister-vizjak-zeli-lutro-financno-izcrpati/
https://www.mladina.si/215131/minister-vizjak-iz-mascevanja-unicuje-institut-ki-sciti-bobre-cisto-vodo-in-ogrozene-ekosisteme/
https://www.mladina.si/215131/minister-vizjak-iz-mascevanja-unicuje-institut-ki-sciti-bobre-cisto-vodo-in-ogrozene-ekosisteme/
https://val202.rtvslo.si/2022/03/primer-lutre/
https://www.klipingmap.com/v3.0/media/pdf?filePath=2022/04/01/ad467c8e-b1fe-11ec-a436-754013d6c2a9&language=sl&topicGroupId=e40d3433-b47f-3f09-b4b6-b843a46242bd&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated&htmlPlayer=true&dcStringToken=37d96499-6ecc-4fe5-a157-84995cbe41c3&processType=0
https://www.klipingmap.com/v3.0/media/pdf?filePath=2022/04/01/ad467c8e-b1fe-11ec-a436-754013d6c2a9&language=sl&topicGroupId=e40d3433-b47f-3f09-b4b6-b843a46242bd&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated&htmlPlayer=true&dcStringToken=37d96499-6ecc-4fe5-a157-84995cbe41c3&processType=0
https://www.klipingmap.com/v3.0/media/pdf?filePath=2022/04/01/ad467c8e-b1fe-11ec-a436-754013d6c2a9&language=sl&topicGroupId=e40d3433-b47f-3f09-b4b6-b843a46242bd&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated&htmlPlayer=true&dcStringToken=37d96499-6ecc-4fe5-a157-84995cbe41c3&processType=0
https://www.klipingmap.com/v3.0/media/pdf?filePath=2022/04/01/ad467c8e-b1fe-11ec-a436-754013d6c2a9&language=sl&topicGroupId=e40d3433-b47f-3f09-b4b6-b843a46242bd&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated&htmlPlayer=true&dcStringToken=37d96499-6ecc-4fe5-a157-84995cbe41c3&processType=0
https://www.dnevnik.si/1042986392
https://n1info.si/poglobljeno/ziga-zaplotnik-potrebujemo-jasno-casovnico-podnebnih-ukrepov/
https://n1info.si/poglobljeno/ziga-zaplotnik-potrebujemo-jasno-casovnico-podnebnih-ukrepov/
https://val202.rtvslo.si/2022/04/vroci-mikrofon-372/
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- 21.4.2022 RTVSLO: https://www.rtvslo.si/slovenija/kaksen-odnos-do-varovanja-okolja-in-
narave-ter-podnebne-krize-imajo-politicne-stranke/620696  

- 22.4.2022 Energetika.net: https://www.energetika.net/novice/energetska-politika/v-
slovenski-politiki-primanjkuje-konkretnih-kratkorocnih-ukr  

- 15.5.2022 RTVSLO: https://www.rtvslo.si/okolje/umanotera-pandemija-in-vojna-sta-
okupirali-pozornost-ljudi-a-groznja-podnebnih-sprememb-ostaja/627431 

 

https://www.rtvslo.si/slovenija/kaksen-odnos-do-varovanja-okolja-in-narave-ter-podnebne-krize-imajo-politicne-stranke/620696
https://www.rtvslo.si/slovenija/kaksen-odnos-do-varovanja-okolja-in-narave-ter-podnebne-krize-imajo-politicne-stranke/620696
https://www.energetika.net/novice/energetska-politika/v-slovenski-politiki-primanjkuje-konkretnih-kratkorocnih-ukr
https://www.energetika.net/novice/energetska-politika/v-slovenski-politiki-primanjkuje-konkretnih-kratkorocnih-ukr
https://www.rtvslo.si/okolje/umanotera-pandemija-in-vojna-sta-okupirali-pozornost-ljudi-a-groznja-podnebnih-sprememb-ostaja/627431
https://www.rtvslo.si/okolje/umanotera-pandemija-in-vojna-sta-okupirali-pozornost-ljudi-a-groznja-podnebnih-sprememb-ostaja/627431


 

11 
Podnebni program mreže Plan B za Slovenijo sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Sklada za 

podnebne spremembe. Za mnenja, predstavljena v tem dokumentu, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne 
odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor ali Eko sklada j.s. 

Finančno poročilo:  

Poraba sredstev v tem obdobju:   
 

Stroški osebja 20.569 EUR 

Stroški za izvajanje 
Podnebnega programa 6.042 EUR 

Stroški izvajanja skupnih 
akcij 5.445 EUR 

Posredni stroški 2.248 EUR 

Upravičeni stroški skupaj 34.303 EUR 

 

 

Pripravila: Nisa Dedić Sočan, koordinatorka mreže Plan B za Slovenijo 


