
   

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. 

 

 

Prioritete Slovenije v času predsedovanja Svetu EU 2021 
 

Delavnica mreže Plan B za Slovenijo, spremljevalni program 10. Zbora članic Plan B za Slovenijo 

 

14. april 2021, od 10. do 12. ure, Zoom 
 

 

Vabimo vas na delavnico o ključnih prioritetah na področjih okolja in narave v času predsedovanja 

Slovenije Svetu EU. Namen delavnice je razprava o ključnih dogodkih in procesih, ki se bodo dogajali 

na ravni EU v času slovenskega predsedovanja Svetu ter iskanje možnosti za vključevanje in 

sodelovanje NVO v tem času. Delavnica bo izvedena v sodelovanju z evropsko okoljsko mrežo 

European Environmental Bureau – EEB. 

 

Okviren program delavnice: 

 

10.00 Uvodni pozdrav in tehnični napotki za izvedbo delavnice 

10:10 10 zelenih testov za predsedovanje Slovenije Svetu EU (10 Green Tests for the 

Slovenian Presidency) – Patrick ten Brink, EEB 

10:30 Prioritete in priložnosti za vključevanje/sodelovanje – Andrej Gnezda in Jonas 

Sonnenschein, oba Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj 

10:45 Razprava o prioritetah 

Razprava bo potekala v ločenih sobah (breakout rooms), kjer bomo razpravljali o 

naslednjih vprašanjih: 

- Katere so ključne teme, ki jih NVO želimo nasloviti? 

- Kako lahko NVO ob podpori EEB najbolje prenesemo sporočilo do 

odločevalcev? Kje vidimo konkretne priložnosti za vključevanje? 

- Na katerih področjih vidimo Slovenijo kot vzor drugim državam, članicam 

EU?   

11:45 Zaključki delavnice 

Načrtovanje prihodnjih korakov, ki vključuje srečanja z odločevalci in stalnim 

predstavništvom v Bruslju ter razširjanje in komuniciranje 10. testov. 

 

Delavnica je namenjena članicam mreže Plan B za Slovenijo ter vsem zainteresiranim predstavnikom 

civilne družbe, ki bi želeli spremljati in vplivati na procese v času predsedovanja. Na delavnico se 

lahko prijavite na spletni prijavnici do ponedeljka, 12. 4. 2021. Delavnica bo izvedena v angleškem 

jeziku. 

 

Vljudno vabljeni! 

Dodatne informacije: Polona Valič, 05 907 13 35, polona@planbzaslovenijo.si.  

https://forms.gle/YnxNyNxHo3txfmsL7
mailto:polona@planbzaslovenijo.si

