Pregled izvedenih aktivnosti v okviru Podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo v
obdobju od 18. 5. 2020 do 28. 12. 2020

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:
-

Udeležba na strokovnih posvetih, konferencah in izobraževanjih

Člani programskega sveta mreže Plan B za Slovenijo so se v tem obdobju udeležili skupno 16
strokovnih dogodkov, od tega 7 v okviru Podnebnega programa.
-

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

Umanotera se je včlanila v mednarodno mrežo s področja podnebnih sprememb CAN EU. Članica
mreže je tudi društvo Focus, koordinator delovnih skupin Podnebna politika in Trajnostna
energetika.
Sodelovali smo v dveh akcijah, ki jih je vodil CAN EU, in sicer smo se pridružili dvem skupnim pismom
na EU ravni (odprto pismo Odboru REGI Evropskega parlamenta o izključitvi fosilnih virov iz Sklada za
pravični prehod ter izjava koalicije za višjo ambicijo o povišanju EU 2030 podnebnega cilja,
naslovljena na Evropski parlament, predsednike držav in vlad držav članic EU, Evropski svet in
Evropsko komisijo).
Umanotera se je včlanila tudi v mednarodno okoljsko mrežo European Environmental Bureau, s
katero bomo sodelovali v času predsedovanja Slovenije Svetu EU 2021. Umanotera je od novembra
2020 tudi članica Uprave (Boarda) EEB.
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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:
-

Zagovorniške aktivnosti mreže za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje:
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Odlok o programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe
Dolgoročna podnebna strategija Slovenije do leta 2050
Nacionalna strategija opuščanja rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij
Uredba o samooskrbi z električno energijo iz OVE
Zakon o oskrbi z električno energijo
Zakon o spodbujanju rabe OVE
Resolucija o Nacionalnem programu razvoja prometa v RS
Zakon o pravilih cestnega prometa
Gradbeni zakon
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih
Slovenska industrijska strategija
Načrt za okrevanje in odpornost
Sodelovanje s CAN EU

Sodelovali smo pri aktivnostih evropske neformalne koalicije za višjo ambicijo (Hihger Ambition
Coalition) in mreže Climate Action Network Europe, in sicer smo se pridružili dvem skupnim pismom
na EU ravni (odprto pismo Odboru REGI Evropskega parlamenta o izključitvi fosilnih virov iz Sklada za
pravični prehod ter izjava koalicije za višjo ambicijo o povišanju EU 2030 podnebnega cilja, naslovljena
na Evropski parlament, predsednike držav in vlad držav članic EU, Evropski svet in Evropsko komisijo).
Sodelovali smo pri pripravi stališča CAN Europe za posvetovanje EK o načrtu za podnebni cilj (2030
Climate target plan) – za nacionalne cilje 2030/Uredbo o delitvi naporov.
Sodelovali smo pri pripravi Climate Change Performance Index 2021 – ocena podnebnih politik
Slovenije in seznanitev novinarjev z rezultati poročila.
Sodelovali smo pri pripravi komentarjev CAN Europe za javno posvetovanje EK o reviziji Energy tax
directive.
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Pripravili smo:
- odziv na onemogočeno brezplačno uporabo JPP za dijake in študente;
- poziv za trajnostno ureditev Tavčarjeve ulice v Ljubljani;
- predlog za MOP in ARSO, da ponovno objavijo podatke o vlogah in predhodnih postopkih presoj
vplivov na okolje.
Na Banko Slovenije smo naslovili pismo, ki vsebuje pet predlogov s katerimi bi banka svoje delovanje
uskladila s Pariškim sporazumom. Gre za del mednarodne pobude, ki smo se ji v mreži pridružili.
-

Status delovanja v javnem interesu:

Preučene so bile sprejete spremembe Zakona o ohranjanju narave in napisana navodila za uskladitev
NVO z novimi zahtevami glede statusov.
-

Zagovorniške aktivnosti za finančno stabilnost NVO za izvajanje podnebnega programa:

V okviru DS Financiranje okoljskih NVO smo izvedli akcijo/kampanjo 0,5 - Vaš prispevek za naravo in
okolje, ki vas nič ne stane!

3. specifični cilj: Okrepiti medsektorsko povezovanje, mreženje in sodelovanje za razvoj novih
rešitev v okviru blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje.
Izvedene aktivnosti:
-

Sodelovanje v Konzorciju vsebinskih mrež Slovenije:

Sodelovali smo v Konzorciju vsebinskih mrež Slovenije in sicer smo sooblikovali pismo za ministra za
javno upravo.
-

Izvajanje Aarhuške konvencije:

Posebej smo se posvetili predlogu Evropske komisije o spremembi Uredbe o izvajanju Aarhuške
konvencije in ovrednotili spremembe ter diskusijo v okviru Aarhuške konference. Delovna skupina
Okoljevarstveno pravno varstvo se je tudi odzvala na poziv MOP za sodelovanje pri oblikovanju
poročila o izvajanju Aarhuške konvencije v Sloveniji.
-

Srečanja z ministrstvi in drugimi odločevalci:
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Nacionalna strategija opuščanja rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij:
- sodelovanje na 3. seji operativne delovne skupine MzI za pripravo ukrepov prestrukturiranja
premogovnih regij ter sodelovanje na 4. seji operativne delovne skupine MzI za pripravo ukrepov
prestrukturiranja premogovnih regij
- sodelovanje na spletni delavnici za pripravo CPVO za Nacionalno strategijo opuščanja rabe premoga
in prestrukturiranje premogovnih regij ter sodelovanje na spletni delavnici za pripravo območnih
načrtov v okviru strategije opuščanja rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij
Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027 (ANEK): Koordinator delovne skupine
Ekološko kmetijstvo in samooskrba je sodeloval na tematskih delavnicah za oblikovanje Akcijskega
načrta za razvoj ekološko kmetijstvo do leta 2027 (ANEK): udeležba na 4 delavnicah.
Mreža Plan B za Slovenijo je na poziv MKGP imenovala tudi svoje predstavnike v Odbor za spremljanje
PRP 2014-2020 ter Odbor za pripravo PRP 2021-2027. Svoja predstavnika pa smo imenovali tudi v
delovni skupini za pripravo predlogov Skupne kmetijske politike (SKP) po letu 2020, in sicer v delovno
skupino za vsebinsko področje varovanja okolja in podnebne spremembe.
Sodelovali smo na medresorskem posvetu Celoviti strateški projekt razogliičenja Slovenije preko
prehoda v krožno gospodarstva (v nastajanju).
Sodelovali smo v spletni delavnici; posvetovanje Komisije o direktivi o energetski učinkovitosti (člen 8.
energetski pregledi).
Sodelovali smo v spletnem posvetu Kaj je leto 2020 odneslo in kaj prineslo nevladnim
organizacijam?, ki ga je organiziral CNVOS.
Sodelovali smo na dogodku: Spletni posvet o prenovljeni trgovinski politiki za močnejšo Evropo.
Sodelovali smo v razpravah evropskih okoljskih nevladnih organizacij (CAN E, FoEE) o
prestrukturiranju premogovnih regij in skladu za pravičen prehod ter v razpravah domačih okoljskih
NVO-jev na to temo.
Sodelovali smo v evropski konzultaciji o trajnih onesnažilih (Hazardous waste - updated concentration
limits for chemical pollutants).
Sodelovali smo v evropski konzultaciji o reformi sistema ETS.
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Udeležili smo se Okrogle mize o priložnostih in izzivih lokalne prehranske samooskrbe v letu
gastronomije in predsedovanja EU – Udeležba z namenom prenosa praks in nadaljnjega sodelovanja
za NVO Gorenjske.

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 1. poročanja je delovalo 10 delovnih skupin mreže. V okviru delovnih skupin je bilo
članicam posredovanih 72 info elektronskih sporočil. Izvedenih je bilo 17 srečanj delovnih skupin.
-

Srečanja Programskega sveta mreže:

Programski svet mreže sestavljajo koordinatorji delovnih skupin. Izvedli smo dve srečanji v živo 26. 5.
2020 in 14. 9. 2020 ter dve korespondenčni srečanji 22. – 26. 6. 2020 ter 30. 11. – 16.12.2020.
-

Zbor članic - letno srečanje članic mreže:

17. 12. 2020 je potekal 9. Zbor članic mreže Plan B za Slovenijo. Dvo-urno srečanje je potekalo preko
aplikacije ZOOM.
-

Razvoj koncepta mreženja naravovarstvenih organizacij za morebitno vzpostavitev nove
vsebinske mreže s področja varstva narave:

V okviru DS Financiranje okoljskih NVO smo pripravili izhodišča za financiranje naravovarstva ter
argumente za možnosti financiranja naravovarstvenih organizacij – podnebne spremembe, okoljska
odgovornost.
-

Projekti manjših članic mreže:

Pripravili smo poziv za članice mreže Plan B za Slovenijo k prijavi projektnih idej za izvajanje
Podnebnega programa mreže.
V okviru poziva je Programski svet mreže potrdil izvajanje projektov treh članic mreže:
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- Sončni grič, društvo za trajnostno kulturo bivanja: Zasaditev mešanega sadovnjaka avtohtonih
istrskih sadnih sort.
- Kulturno ekološko društvo Smetumet, socialno podjetje: Morje smeti; osveščevalni razstavi o
plastičnih odpadkih v morju.
- Ljubljanska kolesarska mreža, društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa
(kratica LKM): Kolesarimo – lokalno se hranimo.
-

Srečanja vodij organizacij:

Izvedli smo dve srečanji vodij organizacij, in sicer 2. 7. 2020 in 24. 9. 2020. Srečanja so potekala
preko aplikacije ZOOM.
-

Vzpostavitev nove delovne skupine na področju okolje – zdravje:

Ustanovili smo novo delovno skupino s presečnega področja okolje-zdravje in postavili okviren načrt
dela. Člane mreže smo seznanili z delovno skupino, jim posredovali program ter jih povabili k
sodelovanju. V delovni skupini trenutno sodeluje 9 organizacij, članic mreže Plan B za Slovenijo. V
obdobju poročanja smo izvedli 3 srečanja delovne skupine. Koordinator delovne skupine pa je
uspešno kandidiral za mesto predstavnika v Svetu za trajnostni razvoj in varstvo okolja.

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:
-

Novice s področja naslavljanja podnebnih sprememb:

V sodelovanju z Mrežo za prostor smo zasnovali skupne elektronske novice s področja naslavljanja
podnebnih sprememb obeh vsebinskih mrež in izdali 6 mesečnih novic (junij, avgust, september,
oktober, november, december).
-

Facebook (Fb) stran mreže Plan B za Slovenijo:
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Komuniciranje:
Komuniciranje znotraj mreže Plan B za Slovenijo je potekalo preko organov mreže, ki so: Zbor članic,
Programski svet in Koordinator mreže. Komuniciranje o posameznih vsebinskih temah je potekalo
preko delovnih skupin mreže. Mreža komunicira z odločevalci, strokovnjaki, mediji in drugimi ciljnimi
skupinami, ki so relevantne za izvajanje poslanstva mreže. Mreža komunicira o pomembnih, krovnih
temah, vsebina pa mora biti usklajena s članicami. Pri komunikaciji mreža uporablja svoj logotip. V
obdobju prvega poročanja smo izvedli naslednje metode komuniciranja: elektronsko komuniciranje,
objave mesečnih novic, druge objave na spletni strani mreže, srečanja (sestanki), objave sporočil za
javnost.

Sporočila za javnost:
-

Emonika - glavna potniška postaja ali fiasko v središču mesta?

SPREMEMBA RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU RAZVOJA PROMETA V REPUBLIKI
SLOVENIJI ZA OBDOBJE DO LETA 2030 Odziv KTPP: Res ostajamo osamljeni otok v trajnostni
shemi prometa EU?
Onemogočena brezplačna uporaba javnega potniškega prometa za dijake in študente v
poletnem času ni primeren ukrep za reševanje gospodarske škode v prevozniškem sektorju
-

Za trajnostno ureditev Tavčarjeve ulice v skladu s Celostno prometno strategijo MOL

-

Načrt za okrevanje po pandemiji naj bo zelen

Medijske objave:
2.11.2020 Dnevnik: https://www.dnevnik.si/1042942382/slovenija/slovenski-podnebnicilji-prenizki-pa-se-teh-ne-upostevamo
11.12.2020 STA: https://www.sta.si/2842794/nevladniki-za-se-ambicioznejse-podnebnecilje-eu
11.12.2020 RTV SLO: https://www.rtvslo.si/okolje/novice/podnebni-cilji-uresnicljivi-obnaporu-vseh-sektorjev-a-koncni-uspeh-ni-odvisen-le-od-evrope/545367
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11.12.2020 24 ur: https://www.24ur.com/novice/tujina/vrh-eu-dosegel-dogovor-ozmanjsanju-izpustov-do-leta-2030-za-najmanj-55-odstotkov.html
8.6. 2020 Intervju za časnik Mladina: https://www.mladina.si/199038/gre-za-demontazookoljskih-politik-ki-smo-jih-gradili-vsaj-zadnjih-20-let/

Finančno poročilo:
Poraba sredstev v tem obdobju:
Strošek osebja

20.960 €

Strošek izvajanja podnebnega
programa

6.998 €

Strošek izvajanja skupnih akcij

9.792 €

Posredni stroški

2.850 €

Skupaj upravičeni stroški:

40.600 €

Pripravila: Polona Valič, koordinatorka mreže Plan B za Slovenijo
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