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Pregled izvedenih aktivnosti v okviru Podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo v 

obdobju od 28. 12. 2020 do 18. 5. 2021 

 

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 

Izvedli smo dve strokovni usposabljanji: 

➢ razpravo Prioritete Slovenije v času predsedovanja Svetu EU 2021 v sodelovanju z European 

Environmental Bureau ter 

➢ usposabljanje Podnebne in energetske politike EU za doseganje podnebnih ciljev 2030 v 

sodelovanju z Climate Action Network Europe 

Zaradi razmer in ukrepov v povezavi s pandemijo in drugačnim načinom izvedbe dogodkov, smo na 

predlog Programskega sveta mreže Izvedli tehnično usposabljanje Sodelovalni pristopi v virtualnem 

okolju. Na usposabljanju so se udeleženci naučili kako kvalitetno, učinkovito in vključujoče izvajati 

dogodke na daljavo. 

 

- Udeležba na strokovnih posvetih, konferencah in izobraževanjih 

Člani programskega sveta so se udeležili 13 usposabljanj, od tega 7 v okviru Podnebnega programa 

mreže.  

 

- Članstvo v mednarodni mreži s področja podnebnih sprememb CAN Europe in v mednarodni 

mreži EEB - European Environmental Bureau: 

Koordinatorka mreže je v tem obdobju članicam posredovala dve informaciji od CAN EU. Udeležili 

smo se Annual General Meeting Evropskega okoljskega biroja, ki je potekal med 11. in 12. maja 2021 

preko Zoom.  

 

 

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: 

S pripombami / predlogi / komentarji smo se odzvali na naslednje dokumente / procese: 

➢ Odlok o programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe 

➢ Zakon o varstvu okolja ZVO-2 
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➢ Načrt za okrevanje in odpornost 

➢ Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z 

načeli pravičnega prehoda 

➢ Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom 

➢ Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o podporah elektriki iz OVE in SPTE 

➢ Akcijski načrt za ekološko kmetijstvo do leta 2027 (ANEK2) 

 

Pripravili smo: 

− Javno pismo na reakcijo župana Občine Škofljica v zvezi z načrtovano železnico (»Dejstva, ki jih 

ne moremo obvoziti«) 

− Odziv na načrtovano gradnjo tunela v Mariboru 

− Poziv za Skupnost občin Slovenije glede črpanja namenskih sredstev za spodbujanje 

kolesarstva 

− Poročilo: Celovita analiza učinkov izvajanja sporazuma CETA na slovensko gospodarstvo 

 

Sodelovali smo: 

− Prenova sistema trgovanja z emisijami ETS: V sodelovanju s CAN Europe smo sodelovali v 

javnem posvetovanju Evropske komisije, prenova sistema trgovanja z emisijami ETS (5.2. 

2021). 

− Predlog Uredbe o ODGJS sežiganja komunalnih odpadkov: koordinator DS Viri in odpadki se je 

udeležil predstavitve predloga Uredbe.  

− Energetska revščina: Focus je pripravil Poziv Vladi RS za zajezitev povečanja energetske 

revščine zaradi epidemije Covid-19, ki ga je podprla tudi mreža Plan B za Slovenijo.  

 

 

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

Pripravili smo analizo stanja financiranja okoljskih NVO. Delovna skupina Financiranje okoljskih NVO 

je tudi nadaljevala s kampanjo za 1 % dohodnine, in sicer je bil oblikovan slikovni komunikacijski 

material, ki je bil objavljen na FB profilu mreže.  

 

 

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: 

V okviru Konzorcija smo sodelovali pri pripravi članka o vlogi vsebinskih mrež NVO pri trajnostnemu 

upravljanju države Slovenije. 14. 1. 2021 smo sodelovali  na delavnici Koordinacija vsebinskih mrež in 

se udeležili srečanja konzorcija 5. maja 2021. 

 

http://www.planbzaslovenijo.si/images/planb/financiranje-okoljskih-nvo-stanje-ukrepi-2021.pdf
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- Aktivnosti v času predsedovanja RS Evropski uniji: 

Umanotera je v sodelovanju z EEB pripravila 10 zelenih testov za Slovenijo v času predsedovanja 

Svetu EU. 10 testov smo tudi prevedli in jih bomo predstavili odločevalcem. 14. aprila smo tudi 

organizirali usposabljanje za NVO Prioritete Slovenije v času predsedovanja Svetu EU, na katerem je 

bilo 10 testov tudi predstavljenih. Dogodek je bil namenjen vsem NVO, saj želimo, da je o podnebnih 

in okoljskih vsebinah seznanjenih čim več predstavnikov civilne družbe. Sodelovali smo tudi na 

usposabljanju EEBja o zagovorništvu na evropski ravni, ki je potekalo 5. 5. 2021. Na usposabljanju 

smo predstavili aktivnosti Umanotere v času predsedovanja Slovenije Svetu EU. 

 

- Srečanja z ministrstvi in drugimi odločevalci: 

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor DZ 

Andrej Gnezda se je udeležil in nagovoril poslanke in poslance na 25. redni seji Odbora za 

infrastrukturo, okolje in prostor (Predlog resolucije o podnebni in okoljski krizi v Republiki Sloveniji, 

10.2.2021). 

 

Ožja delovna skupina za SKP po 2020 za področje varovanja okolja in podnebnih sprememb 

Nika Tavčar se je kot predstavnica Mreže Plan B za Slovenijo udeležila sestanka ožje delovne skupine 

za SKP po 2020 za področje varovanja okolja in podnebnih sprememb, katerega članica je na podlagi 

potrditve s strani DS.  

 

Pripravili smo argumentacijo pomembnosti posodobitve in nadgradnje železnice za sejo regije 

gorenjskih županov in jo tudi predstavili na seji Sveta gorenjske regije, 18. marca 2021.  

 

Srečali smo se z generalnim direktorjem Direktorata za gozdarstvo in lovstvo MKGP, gospodom 

Robertom Režonja, na temo vožnje z motornimi vozili v naravi.  

 

V STRIVO so bili izvoljeni trije predstavniki mreže Plan B za Slovenijo. 

 

 

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 2. poročanja je delovalo 10 delovnih skupin mreže. V okviru delovnih skupin je bilo 

članicam posredovanih 104 info elektronskih sporočil. Izvedenih je bilo 5 srečanj delovnih skupin. 20. 

januarja je KTPP izvedla tudi letno srečanje članov KTPP; potekalo je na spletni platformi zoom; 

udeležilo se ga je 6 članov. Koordinator mreže je v tem obdobju članicam mreže posredoval 25  info 

elektronskih sporočil, 5  sporočil z odzivom in 11 vabil. 
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- Srečanja Programskega sveta mreže: 

Izvedli smo dve srečanji programskega sveta mreže, in sicer 21. 1. 2021 in 4. 3. 2021. 

 

- Zbor članic - letno srečanje članic mreže: 

Med 18. 12. 2020 in 15. 1. 2021 je potekal korespondenčni Zbor članic mreže.  

13. 5. 2021 je potekal uradni del letnega srečanja članic mreže, 10. Zbor članic, katerega se je 

udeležilo 22 članic mreže in ena NVO, kandidatka za članico.  

 

- Projekti manjših članic mreže: 

Sončni grič, društvo za trajnostno kulturo bivanja je izvedlo mali projekt Zasaditev mešanega 

sadovnjaka avtohtonih istrskih sadnih sort. V okviru projekta so zasadili sadovnjak ter napisali in 

oblikovali tudi publikacijo o izvedbi zasaditve, katere namen je pomoč pri ponovitvi takšnih projektov 

v slovenski Istri.  

 

Kulturno ekološko društvo Smetumet, socialno podjetje izvaja mali projekt  Morje smeti; 

osveščevalni razstavi o plastičnih odpadkih v morju. V okviru projekta je bila planirana razstava v 

fizični obliki, vendar zaradi ukrepov tega konec leta ni bilo mogoče izvesti. Smetumet so tako 

postavili virtualno razstavo, ki smo jo promovirali, konec maja pa je bila v Piranu na ogled tudi 

razstava v fizični obliki. 

 

- Srečanja vodij organizacij: 

Srečanje vodij organizacij je potekalo 8. aprila 2021 na temo skrb za zaposlene v času pandemije / 

dela od doma. 

 

- Vzpostavitev nove delovne skupine na področju okolje – zdravje: 

Dne, 7. 1. 2021 je DS Okolje-zdravje organizirala izobraževanje, ki je povezano s kampanjo "POZOR: 

tukaj je dihanje nevarno!".  Sodelovali so tudi pri oblikovanju pripomb na Zakon o varstvu narave 

(ZVO2), ki je bil v javni in pripomb na temo Odloka o programu porabe sredstev Sklada, ki so bile 

posredovane v sklopu Plana B. Januarja 2021 so sodelovali z oddajo komentarjev v postopu na ravni 

EU: Air quality - revision of EU rules roadmap. Sodelovali so na mednarodnem spletnem dogodku 

The climate crisis is a health crisis: The health consequences of climate change, 9. 3. 2021 ter pri 

evalvaciji in internem posvetu na temo študije z naslovom Air pollution and transport policies at the 

city level - policy perspectives, 10. 3. 2021. 

 

- Širjenje mreže Plan B za Slovenijo 

Zbor članic mreže je na 10. Zboru članic, 13. maja 2021, potrdil pristop Botaničnega društva Slovenije 

k mreži Plan B za Slovenijo. 

 

http://www.planbzaslovenijo.si/43-news/569-10-zbor-clanic-mreze-plan-b-za-slovenijo
http://www.planbzaslovenijo.si/43-news/559-zasaditev-mesanega-sadovnjaka-za-istro-znacilnih-vrst-dreves
http://www.planbzaslovenijo.si/43-news/559-zasaditev-mesanega-sadovnjaka-za-istro-znacilnih-vrst-dreves
http://www.planbzaslovenijo.si/43-news/544-spletna-razstava-morje-plastike
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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 tem obdobju smo objavili 5 Podnebnih novičnikov.  

 

- Informacijsko ozaveščevalne kampanje: 

V sklopu aktivnosti smo izvedli dvodnevno (14. in 15. april 2021) začetno usposabljanje Ustvarjanje 

kampanja, komuniciranje družbenih tem s poudarkom na okoljevarstvu. Usposabljanja se je udeležilo 

30 udeležencev. Gre za prvi korak pri snovanju kampanje o vplivu podnebnih sprememb na 

karizmatične vrste živali. V naslednjem koraku bo imela ožja ekipa v okviru delovne skupine Varstvo 

narave svetovanje za pripravo kampanje. 

 

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

Dne 14. 5. 2021 je imela FB stran Plan B za Slovenijo 402 všečkov, 449 sledilcev in 75 objav. 

 

Komuniciranje: 

 

Sporočila za javnost: 

− POGROMA NAD OKOLJEM ŠE NI KONEC: VLADA BI UKINILA ŠE ZADNJE KLJUČNE VAROVALKE 

PRED ŠKODLJIVIMI PROJEKTI (https://mailchi.mp/0689b1503184/pogroma-nad-okoljem-e-

ni-konec-vlada-bi-ukinila-e-zadnje-kljune-varovalke-pred-kodljivimi-projekti)  

− Zdravje ali asfalt? Državni zbor v tajnosti o nacionalnem Načrtu za okrevanje in odpornost 

(https://mailchi.mp/bbfb4a4fc381/zdravje-ali-asfalt-dravni-zbor-v-tajnosti-o-nacionalnem-

nartu-za-okrevanje-in-odpornost) 

− Vlada daje zeleno luč za uničenje še zadnjih koščkov prvobitne slovenske narave 

(https://mailchi.mp/4d2a5d1c5e7d/vlada-daje-zeleno-lu-za-unienje-e-zadnjih-kokov-

prvobitne-slovenske-narave) 

 

Medijske objave: 

− 12.1.2021 Mladina: https://www.mladina.si/204293/vizjak-nadaljuje-pogrom-nad-okoljem-

in-naravo/?fbclid=IwAR3CkHZExtHBPWLjwJn7au4TTkFxixWLfd6d5VaZVlzL71mUgHgmglFE0tI 

− 12.1.2021 Siol: https://siol.net/novice/slovenija/nevladniki-ostro-proti-nacrtovanemu-

izkljucevanju-iz-okoljskih-postopkov-543284 

− 12.1.2021 STA English: https://english.sta.si/2854275/ngos-lambast-planned-environmental-

law-changes 
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− 12.1.2021 STA: https://www.sta.si/2854196/nevladniki-ostro-proti-nacrtovanemu-

izkljucevanju-iz-okoljskih-postopkov 

− 12.1.2021 MMC RTV SLO: https://www.rtvslo.si/okolje/nevladniki-ostro-proti-

nacrtovanemu-izkljucevanju-iz-okoljskih-postopkov/548688 

− 12.1.2021 Hudo: https://hudo.com/si/2021/01/12/vlada-zeli-okoljevarstvenike-izkljuciti-iz-

okoljskih-postopkov/ 

− 12.1.2021 Delo: https://www.delo.si/novice/okolje/vlada-bi-ukinila-se-zadnje-varovalke-

pred-skodljivimi-projekti/ 

− 13.1.2021 Zelena Slovenija: https://www.zelenaslovenija.si/n6398/nevladne-organizacije-

zahtevajo-vkljucitev-v-okoljske-

postopke?fbclid=IwAR31kToDAdVhGo5EOwE2UseptiezGhYLh52VAfJ_4YqeCPUPHofLYe9pZxg 

− 13.1.2021 Slovenia Times: https://sloveniatimes.com/ngos-lambast-planned-environmental-

law-changes/ 

− 13.1.2021 Dnevnik: https://www.dnevnik.si/1042947141 

− 15.1.2021 Delo: https://www.delo.si/novice/okolje/delovne-skupine-le-fasada-igro-vodijo-

drugi/ 

− 19.1.2021 Pozitivke: http://www.pozitivke.net/article.php/20210118144834497 

− 21.1.2021 Civic Space Watch: http://civicspacewatch.eu/slovenia-new-push-to-restrict-

environmental-and-nature-conservation-ngos/ 

− 28.1.2021 Radio Prvi: https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174749527?s=radio 

− 29.1.2021 STA: https://www.sta.si/2861490/odbor-za-zadeve-eu-se-je-seznanil-z-osnutkom-

nacrta-za-okrevanje 

− 29.1.2021 STA English: https://english.sta.si/2861513/eu-affairs-committee-discusses-

recovery-and-resilience-plan 

− 30.1.2021 Primorske novice: http://www.primorske.si/2021/01/30/za-zdravje-in-naravo-ali-

asfalt 

− 30.1.2021 Slovenia Times https://sloveniatimes.com/eu-affairs-committee-discusses-

recovery-and-resilience-plan/ 

− 2.2.2021 Pozitivke: http://www.pozitivke.net/article.php/20210202104417956 

− 4.2.2021 Civicus: https://monitor.civicus.org/updates/2021/02/04/government-continues-

its-attack-csos/ 

− 21.1.2021 RTV SLO: https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174755373?s=tv 

− 24.2.2021 Delo: 

https://www.klipingmap.com/v3.0/media/pdf?filePath=2021/02/24/1abcb496-7639-11eb-

b78e-95056cc39d16&language=sl&topicGroupId=e40d3433-b47f-3f09-b4b6-

b843a46242bd&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated&dcString

Token=37d96499-6ecc-4fe5-a157-84995cbe41c3&processType=0 

− 3.3.2021 RTV SLO: https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174758037?s=tv 

− 6.3.2021 Dnevnik: https://www.dnevnik.si/1042950570/slovenija/nepreslisano-andrej-

gnezda-okoljevarstvenik-filozof 
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− 6.4.2021 Delo: https://www.delo.si/novice/okolje/vlada-bi-s-spremembo-uredbe-dala-

zeleno-luc-za-unicenje-se-zadnjih-kosckov-prvobitne-narave/ 

− 22.3.2021 Ana Asic Sic! Journalism in Focus: https://anaasicsic.com/2021/03/22/bodo-

podlubniki-odprli-pot-gozdarskim-posegom-v-se-poslednje-krpice-slovenskih-pragozdov/ 

− 23.3.2021 Delo: 

https://www.klipingmap.com/v3.0/media/pdf?filePath=2021/03/23/d00ad9bb-8b6d-11eb-

a40d-fb47f4bd4b01&language=sl&topicGroupId=e40d3433-b47f-3f09-b4b6-

b843a46242bd&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated&dcString

Token=37d96499-6ecc-4fe5-a157-84995cbe41c3&processType=0 

− 23.3.2021 Eko dežela: https://www.ekodezela.si/eko-okolje/bodo-zadnji-ostanki-pragozdov-

v-sloveniji-izgubili-zascito/ 

− 27.3.2021 24 UR: https://www.24ur.com/novice/slovenija/pragozd-in-podlubnik.html 

− 29.3.2021 Primorske novice: 

https://www.klipingmap.com/v3.0/media/pdf?filePath=2021/03/29/e44616b2-901a-11eb-

a3e4-0d13f8e92d79&language=sl&topicGroupId=e40d3433-b47f-3f09-b4b6-

b843a46242bd&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated&dcString

Token=37d96499-6ecc-4fe5-a157-84995cbe41c3&processType=0 

− 1.4.2021 Piratska stranka: https://piratskastranka.si/izjave/predlog-mkgp-predstavlja-

groznjo-pragozdovom 

− 2.4.2021 Večer: https://www.vecer.com/maribor/aktualno/proti-izgradnji-predora-pod-

srediscem-maribora-tunel-ne-zmanjsuje-dominantne-vloge-avtomobilov-10239308 

− 3.4.2021 MMC RTV: https://www.rtvslo.si/okolje/narava/ministrstvo-za-kmetijstvo-bi-

omogocilo-secnjo-v-pragozdnih-rezervatih/575450 

− 22.4.2021 Radio Prvi: https://radioprvi.rtvslo.si/2021/04/kar-se-dogaja-je-tako-obsezna-

deregulacija-ki-je-v-casu-nase-drzave-se-nismo-doziveli/ 

− 30.4.2021 RTV SLO: https://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174772321 

− 13.5.2021 Val 202: https://val202.rtvslo.si/2021/04/frekvenca-x-231/ 

− 14.5.2021 Delo: 

https://www.klipingmap.com/v3.0/media/pdf?filePath=2021/05/14/751c6416-b445-11eb-

bd0e-39a6d38a4826&language=sl&topicGroupId=e40d3433-b47f-3f09-b4b6-

b843a46242bd&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated&dcString

Token=37d96499-6ecc-4fe5-a157-84995cbe41c3&processType=0 

  

https://val202.rtvslo.si/2021/04/frekvenca-x-231/
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Finančno poročilo: 

 

Poraba sredstev v tem obdobju: 

Strošek osebja 19.256 € 

Strošek izvajanja podnebnega 

programa 
4.985 € 

Strošek izvajanja skupnih akcij 7.018 € 

Posredni stroški 2.350 € 

Skupaj upravičeni stroški: 33.609 € 

 

Pripravila: Polona Valič, koordinatorka mreže Plan B za Slovenijo 

  


